
49Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger

SIkkerHet Må SkaPeS 
Og gjeNSkaPeS HVer 
Dag. Det FINNeS INgeN 
eNDeLIge LøSNINger.
Publikasjon fra geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

www.ntnu.edu/ross



3Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger

INNHOLD
3 Prolog 
4 Geminisenter ROSS  
4 Medlemmer i ROSS 

5 Sikkerhetsdagene 
6 - Vis oss verdien av skadene som ikke skjer 
8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet 

9 Lærebøker i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU. 
10 - Ingen risikobeslutninger er verdinøytrale 
12 Når alt henger sammen med (nesten) alt... 

14 22. juli viste både sårbarhet og styrke 
16 Kommunikasjon som bygger bru 
18 Fremtidens elektriske energisystem (Smartgrids)  
 og forsyningssikkerhet 

20 Analyserer samfunnets sårbarhet 
22 Kan vi bestille samfunnssikkerhet? 
24 Hvad er Resilience Engineering? 
 Fra Sikkerhed I til Sikkerhed II 

26 Sikkerhet må analyseres både forfra og bakfra 
28 Langvarig aksjonsforskning har gitt bedre fartøysikkerhet 
30 - Kan ikke operere med doble standarder 

32 Ny teknologi gir nye sikkerhetsutfordringer og –muligheter 
34 Nye barrierer mot miljøutslipp? 
36 Menneskelige faktorer

37 God risikohåndtering er mer enn butikk
38 Forskerdugnad etter Deepwater Horizon 
40 - Må lære å takle det uforutsette 

42 Oljeselskaper må bli flinkere til å lære av feil 
44 Oversikt over kurs

PrOLOg
Faktiske sikkerhetsproblemer må forstås og løses på tvers av fag-
disipliner. Det er derfor fruktbart og nødvendig med flerfaglighet og 
tverrfaglighet for å forstå og håndtere risiko i praksis. I ROSS  
Geminisenter (risiko og sårbarhetsstudier) er sju fagmiljøer ved NTNU 
og SINTEF samlet for å styrke sikkerhetsforskningen i Trondheim.

For å vise flerfagligheten i senteret gir dette magasinet et innblikk 
i ulike forskningsaktiviteter, faglige forståelser og undervisnings-
tilbudet ved NTNU og SINTEF. Magasinet består av en blanding av 
intervjuer og tekster av medlemmer i ROSS Geminisenter og andre 
sentrale fagpersoner knyttet til Geminisenteret, bl.a. Tryg.

Artiklene dekker mange perspektiver og aktiviteter: Fra teknologifag 
til samfunnsvitenskapelige fag, fra anvendt forskning til undervisn-
ing, fra implementering og oppfølging av tiltak til risikoanalyser, fra 
samfunnssikkerhet til menneskelige faktorer, fra kompleks teknologi 
til aksjonsforskning, og fra forebyggende arbeid til granskning og 
læring av hendelser. Tilsammen utgjør dette styrken til ROSS 
Geminisenter både når det gjelder forebyggende arbeid, forsknings-
aktiviteter og undervisningstilbudet.

Arbeidet med magasinet har kommet i stand som en del av sam-
arbeidet mellom ROSS Geminisenter og Tryg om konferansen  
Sikkerhetsdagene. Sikkerhetsdagene ved NTNU har vært og er en 
viktig arena for sikkerhetsforskningsmiljøet i Trondheim i møte med 
næringsliv og forvaltning. Konferansen har i flere år benyttet mot-
toet “Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen 
endelige løsninger. Dessverre.”  Magasinet gir et inntrykk av ROSS 
Geminisenter og Tryg sine bidrag til å skape og gjenskape sikkerhet 
hver dag. Vi har derfor brukt mottoet i tittelen på magasinet.

God lesing! 
Eirik Albrechtsen og Jan Hovden
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SIkkerHetSDageNe 
Noen betraktninger om samarbeid om sikkerhet mellom NTNU og Tryg 
Professor Jan Hovden  
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU  

Jeg har fulgt Sikkerhetsdagene helt fra starten for 27 år siden. De 
første årene var det professor i matematisk statistikk Arnljot Høyland 
og professor i industriell økonomi Einar Matson som ledet samarbeidet, 
etterfulgt av professor Marvin Rausand, før jeg overtok ansvaret for 
samarbeidet med Tryg tidlig på 1990-tallet.

Hvorfor har dette samarbeidet vart så lenge? Det er enestående som 
eksempel på formalisert samarbeid mellom akademia og næringsliv. 

MeDLeMMer I rOSS
RAMS gruppen,  Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) gruppen 
underviser innenfor pålitelighetsanalyse, risikoanalyse og vedlikeholds-
ledelse. Ved siden av et omfattende emnetilbud innenfor NTNUs 
femårige studieprogram, tilbyr også RAMS gruppen et internasjonalt 
masterprogram i RAMS, samt en lang rekke etter- og videre- 
utdanningskurs.

HMS fagruppen,  Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Som det eneste universitetsstudiet av sitt slag i Norge tilbyr faggrup-
pen et to-årig masterprogram i HMS hvor ingeniørstudenter og real-
fagstudenter uansett bakgrunn kan søke opptak.  Sikkerhet, herunder 
sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og ”Risk Governance” er sentrale 
fagområde i studiet, som dekker alt fra ”flis i fingeren” til storulykker 
og katastrofer.

Marin driftsteknikk/Maritim sikkerhet,  Institutt for marin teknikk
Fagmiljøet underviser innen marin driftsteknikk og maritim sikkerhet 
innenfor NTNUs femårige studieprogram, samt NTNUs etter- og  
videreutdanningsprogram. Miljøet har gode samarbeidsrelasjoner 
med maritim industri gjennom forskningsarbeid. 

RIPENSA,  Psykologisk institutt
‘Risk psychology, environment and safety’, RIPENSA, er en forsker-
gruppe med basis i sosialpsykologi og inkluderer aspekter som beslut-
ningsfatting, modellering av beslutningsprosesser, miljørelevant 
adferd, gruppeprosesser og risikokommunikasjon. 

Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning 
Studio Apertura har i de siste ti årene, med et organisasjonsteoretisk 
utgangspunkt, bygget opp en betydelig aktivitet innenfor sikker-
hetsrelatert forskning.  Tilnærmingen er flerfaglig, og de involverte 
fagfolkene har bakgrunn i psykologi, sosiologi, antropologi, peda-
gogikk, geografi og teknologi.

Energisystemer, SINTEF Energi 
Avdelingen arbeider med ulike aspekter innenfor analyse av energi-
systemer og samfunnskritisk infrastruktur så som sårbarhet i kraft-
systemer, bruk av risikoanalyser som hjelpemiddel i forvaltningen av 
eksisterende infrastruktur og pålitelighetsanalyser.

Sikkerhet,  SINTEF Teknologi og samfunn 
Avdelingen kombinerer naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig 
kompetanse innenfor risiko og sårbarhet og analyserer og utvikler ny 
kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon 
og sikkerhet. Viktige oppdragsgivere er offentlige myndigheter og 
norsk næringsliv.   

SIkkERHETSdAgENE

ARRANGERES AV ROSS GEMINISENTER I SAMARBEID MED TRyG

ÅRLIG KONFERANSE I TRONDHEIM

ARRANGERT HVERT ÅR SIDEN 1985

DEKKER VIDT I FORHOLD TIL SEKTORER, ARENAER OG TyPER AV 
FARER OG TRUSLER

NORGES VIKTIGSTE ARENA FOR KUNNSKAPSFORMIDLING OG 
ERFARINGSDELING OM SIKKERHETSSPøRSMÅL MELLOM NæRINGSLIV,  
FORVALTNING OG AKADEMIA FRA ULIKE SEKTORER

MER INFORMASJON SAMT PRESENTASJONER FRA TIDLIGERE 
KONFERANSER PÅ www.SIKKERHETSDAGENE.NO

geMINISeNter rOSS 
Risiko- og sårbarhetsstudier ved NTNU/SINTEF 
Forskningssjef Lars Bodsberg  
SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet

ROSS Geminisenter (Risiko- og sårbarhetsstudier) er et strategisk 
samarbeid mellom NTNU og SINTEF for å utvikle kunnskap, metoder 
og verktøy som kan bidra til å forhindre ulykker som fører til alvorlig 
skade på mennesker, ytre miljø eller materielle verdier, samt å øke 
forsyningssikkerhet av kritisk infrastruktur. 

Senteret skal legge forholdene til rette for at NTNU og SINTEF  
sammen kan gripe og realisere muligheter for å bygge robuste og 
internasjonalt anerkjente fagmiljø innenfor sikkerhetsfeltet.

Viktige oppgaver er å videreutvikle og koordinere undervisningstilbud, 
videreutvikle felles faglige satsinger, koordinere prosjektinitiativ til 
offentlige myndigheter, næringsliv, forskningsråd og EU, samt felles 
profilering. 

ROSS Geminisenter tydeliggjør NTNUs og SINTEFs samlede kom-
petanse innenfor sikkerhetsfeltet og gir økt mulighet for helhetlige 
risiko- og sårbarhetsstudier som integrerer naturvitenskapelige og 
samfunnsvitenskapelige perspektiver.
  
Noen eksempler på viktige faglige satsningsområder er system-
pålitelighet og RAMS, risikobasert sikkerhetsledelse, risikopersepsjon 
og organisatorisk sikkerhet. Eksempler på viktige anvendelser er 
integrerte operasjoner, petroleumsvirksomheten i Nordområdene, 
beskyttelse av kritisk infrastruktur (f.eks energi, vann og transport) 
og maritim virksomhet

Den generiske kunnskapen som utvikles i ROSS kan også lett tas i 
bruk på andre risikoarenaer, som for eksempel pasientsikkerhet og 
kriminalomsorg.

Mer informasjon om ROSS Geminisenter på www.ntnu.edu/ross 

Det var da som nå en stor etterspørsel etter sikkerhetskunnskap i 
næringslivet. Fra slutten av 1970-tallet hadde det gjennom  
”Sikkerhet på sokkelen” og lignende programmer vært en stor 
satsning på sikkerhetsforskning med NTH og SINTEF som sentrale 
deltakere. Næringslivet og spesielt oljeindustrien etterspurte siv.
ing. kandidater med sikkerhetskompetanse. En del av satsningen 
med å bygge opp sikkerhetsutdanningen ved NTH ble finansiert av 
Forskningsrådet, oljeselskaper og Vesta (nå Tryg) i form av midler til 
professor II stillinger, doktorgradsstipendier og generelle midler for å 
styrke virksomheten. Samarbeidet med Tryg ga særlig doktorgrads-
stipendier, incentivmidler til hovedoppgavestudenter og kanskje aller 
viktigst Sikkerhetsdagene som en årlig møteplass mellom forskere 
og praktikere i næringsliv og forvaltning. Sikkerhetsdagenes historie 
er beskrevet i boka ”Fra flis i fingeren til ragnarokk”, kapittel 1, som 

kom ut i anledning konferansens 20-årsjubileum. Dette kapittelet og 
resten av boka kan lastes ned på  www.sikkerhetsdagene.no 

Siden samarbeidet med Tryg startet er sikkerhetsforskning, risiko- og 
sårbarhetsforskning blitt en betydelig aktivitet ved mange institutter 
og fakulteter på NTNU. Det gir grunnlaget for utviklingen av et  
omfattende tilbud i enkeltfag, inkludert etterutdanning og master-
programmer, samt PhD utdanning, se www.ntnu.no/ross samt 
oversikt over sikkerhetsutdanningen ved NTNU på side 44. 

Samarbeidet med Tryg ville neppe vart så lenge dersom de ikke hadde 
sett en egennytte av å samarbeide med oss. Vi har spesielt hatt stor 
glede av deres bidrag med doktorgradsstipender. Det har vært av stor 

betydning for omfang og kvalitet på vår sikkerhets- og risikoforskning. 
Tryg-stipendiatene arbeider nå som seniorforskere ved SINTEF, 
sikkerhetseksperter i DNV og Statoil, i undervisningsstillinger ved 
NTNU, og en har blitt professor ved Universitet i Stavanger. 

Samarbeidet gjennom alle disse årene har vært vellykket fordi det  
har gitt betydelige impulser og bidrag til oppbygging av sikkerhets- 
forsk- ning og -undervisning ved NTNU, Tryg har fått tilgang til  
avansert sikkerhetsfaglig kompetanse og gjennom Sikkerhetsdagene 
har samfunnet fått sin viktigste arena for erfaringsutveksling om  
sikkerhetsspørsmål mellom akademia, næringsliv og forvaltning. 
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- det hadde vært spennende med et forskningsprosjekt som viser 
verdien av skadene som ikke skjer, sier Per Vetaas i forsikrings-
selskapet Tryg.

Tryg har samarbeidet med NTNU om risiko- og sikkerhetsforskning 
helt siden 1985, da partnerne het Vesta og NTH. De årlige Sikkerhets-
dagene i Trondheim er en av stolpene i samarbeidet. Tryg har siden 
1985 også finansiert 1-2 løpende doktorgradsstipender innen sikker-
hetsfag ved NTNU. I tillegg premieres hvert år den beste masteropp-
gaven innen sikkerhetsfag med Trygprisen. Selskapet kan også gi 
støtte til enkeltprosjekter.
- Samarbeidet ble initiert av tidligere NTH-studenter ansatt hos oss, 
som så verdien av at vi etablerte god kontakt med det ledende norske 

forskningsmiljøet for risikoavdekking og risikokartlegging, sier Per 
Vetaas. Han er senior risikorådgiver i Tryg Industri Norge, en egen divisjon 
for bedriftsforsikring i det nordiske skadeforsikringsselskapet Tryg.

kunnskapsformidler
- Vårt tilbud er risikoavlastning. Avdekking og kartlegging av risiko-
faktorer er en sentral del av det. Gjennom samarbeidet med NTNU-
miljøene har vi styrket vår egen kompetanse på disse områdene, og 
fått kunnskap som vi i sin tur har overført til kundene. Vi har på mange 
måter vært en formidler mellom forskerne og bedriftene, sier Vetaas.

Sikkerhetsdagene er nyttige både som faglig forum og for å bygge 
nettverk, sier han.
- Det har vært et ledende forum i alle disse årene, og har samlet folk 
som er opptatt av risikohåndtering, både fra næringsliv, forvaltning 
og forskning. For oss er det selvsagt nyttig å utvikle nettverk mellom 
folk som har mye erfaring og kunnskap på dette området, kunnskap 
som de gjerne deler med andre, sier han.

Merverdi
Et forsikringsselskap er vant til å vurdere kost-nytte.
- Ut fra en slik vurdering føler vi at samarbeidet med NTNU har gitt 
merverdi for oss, sier Vetaas.
- Fra 1985 har vi hatt en betydelig utvikling i risiko- og sikkerhetsten-
kning, både i bedriftene og i samfunnet generelt. Vi har gått fra ensi-
dig fokus på teknologi til å se på helheten, på organisasjon og ledelse. 
NTNU-miljøene har vært ledende i utviklingen av sikkerhetstenkning  
og risikohåndtering, og var også en av premissleverandørene for 
HMS-reformen på 1990-tallet. De har også gitt nyttige innspill til  
konsepter vi har utviklet for praktisk risikohåndtering i bedriftene.
- Vår visjon er å bli oppfattet som Nordens ledende trygghets- 
leverandør. Det krever oppdatert kunnskap om hva som skjer både 

innen forskning, forvaltning og næringsliv. Vi ønsker å ligge i for-
kant og se nye utfordringer, for eksempel knyttet til nanoteknologi 
og klimaendringer. Da er det viktig å ha god kontakt med ledende 
forskningsmiljøer, sier Vetaas.

Ikke-skadene
Men når seniorrådgiveren får spørsmål om å ønske seg et forsknings-
prosjekt, er han mest opptatt av verdien av skader som ikke skjer.
- Jeg skulle ønske meg et forskningsprosjekt som klarte å komme 
fram til verdien av skadene som ikke skjer. Vi kan se skadene og 
virkningene de har, både for mennesker og materielle verdier. Det er 
vanskeligere å dokumentere verdien av de skadene som blir forebygget. 
Forskning som synliggjør dette ville være svært nyttig i vårt arbeid 
for skadeforebygging i bedriftene, sier Vetaas.

- VIS OSS VerDIeN 
aV SkaDeNe SOM 
Ikke Skjer
Senior risikorådgiver Per Vetaas, Tryg
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

Foto: Jennifer Fossnes 
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rISIkO, SårbarHet Og SIkkerHet
Professor Jørn Vatn, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Professor Marie Drottz-Sjöberg, Psykologisk institutt, NTNU
Professor Per Morten Schiefloe, Studio Apertura,  
NTNU Samfunnsforskning

Risiko, sårbarhet og sikkerhet er sentrale tema innenfor sikkerhets-
forskningen. Samtidig er dette begreper som benyttes også i daglig- 
talen, ofte med noe upresist og overlappende meningsinnhold. 
Innenfor forskningen er det imidlertid nødvendig å ta utgangspunkt i 
entydige definisjoner.

Risiko har å gjøre med mulige fremtidige uønskede hendelser og ulyk-
ker. I dagligtalen kan vi si at røyking medfører risiko for lungekreft. 
Begrepet risiko peker på muligheten for at røykingen resulterer i en 
uønsket hendelse, nemlig lungekreft. Det er imidlertid ikke sikkert at 
dette blir utfallet. Vi kan ikke på forhånd fastslå med sikkerhet at en 
røyker vil utvikle lungekreft. Risiko innebærer derfor usikkerhet.

Å vite noe om risiko er viktig når en skal fatte beslutninger, både for 
individer, i organisasjoner/bedrifter og på samfunnsnivå. Risikoana-
lyse er derfor et viktig fagområde. Når vi driver risikoanalyse, må vi ta 
utgangspunkt i en presis og operasjonaliserbar definisjon. En måte å 
gjøre dette på er å si at risiko er beregnet sannsynlighet for bestemte 
uønskede hendelser, og alvorligheten, eller konsekvensene, av slike 
hendelser. Den estimerte sannsynligheten er dermed et uttrykk for 
usikkerheten, både med hensyn til hvorvidt uønskede hendelser vil 
inntreffe, og med hensyn til hva konsekvensene i så fall vil bli.

Sannsynlighetene vi kommer frem til i en risikoanalyse bygger på 
tilgjengelig vitenskapelig innsikt og metoder. De resultatene vi kom-
mer frem til, avhenger både av de metodene som anvendes og av hva 
slags kunnskap vi har om det aktuelle analyseobjektet. Skal en for 
eksempel beregne sannsynlighetene for at teknisk utstyr skal svikte, 
må en ha kjennskap til hvordan utstyret er konstruert og fungerer. 
Det vil uansett alltid være elementer av usikkerhet i de beregningene 
vi kan foreta. Dette betyr at det aldri vil være mulig å fastlegge noen 
sann, objektiv risiko uavhengig av de som analyserer risikoen. Når vi 
som fagpersoner arbeider med risikoanalyse, må vi gjøre dette så  
faglig velbegrunnet og verdinøytralt som mulig.

Risikoanalyse har også en verdidimensjon, som særlig slår inn når en 
skal fatte beslutninger med utgangspunkt i analyseresultatene. Hvor 
mye risiko kan vi akseptere? Kan vi leve med en beregnet risiko, eller 
skal en sette inn tiltak for å redusere risikoen? Dette er spørsmål som 
forskningen ikke kan gi svar på, men som beslutningsfattere ofte stil-
les overfor, fordi redusert risiko nesten alltid innebærer investeringer 
og økte kostnader. Det koster for eksempel mye å bygge trafikksikre 
veier med atskilte kjørefelt og planfrie kryss. Som sikkerhetsforskere 
stilles vi også overfor verdimessige spørsmål, særlig når det gjelder 
hva slags mulige konsekvenser som skal omfattes av en risikoana-
lyse, for eksempel med hensyn til mulige personskader, økonomiske 
konsekvenser, miljøkonsekvenser o.a. Når vi gjennomfører risiko- 
analyser, er det derfor viktig at relevante interessenter involveres på 
et tidlig tidspunkt, slik at viktige hensyn ikke utelates i analysen.

Mens begrepet risiko dreier seg om sannsynlighet for, og mulige 
negative konsekvenser av, uønskede hendelser, er begrepet sårbarhet 
knyttet til egenskaper ved et system. I dagligtalen har sårbarhet noe 
å gjøre med robusthet og evne til å håndtere mulige trusler og farer. 
I en sårbarhetsanalyse  er det sentrale temaet å finne ut av hvor 
lett der er å «slå ut», eller å skade et system. En sårbarhetsanalyse 
av strømnettet har som formål å undersøke hvor robust systemet 
er i forhold til hendelser og trusler slik som linjebrudd, sabotasje, 
komponentsvikt som følge av aldring o.a. En sårbarhetsanalyse kan 
også omfatte konsekvensene av en systemsvikt. Vi kan for eksempel 
ikke bare beregne hvor mange abonnenter som ikke får levert strøm, 
men også hva slags økonomiske og andre følger dette vil få. Her 
kan man både vurdere hvem som rammes, f. eks. et sykehus eller 
en nøkkelbedrift i en region, i tillegg til at man også ser på effekt av 
mulige kompenserende tiltak, slik som nødstrømaggregater og andre 
reserveløsninger. 

Sikkerhet er et begrep som er nært knyttet til begrepet risiko.  
Begrepet benyttes primært om en tilstand hvor man er beskyttet mot 
kjente trusler og farer. Jo bedre kontroll man har over trusler og farer, 
jo høyere sier man sikkerheten er. I motsetning til risikobegrepet som 
forsøker å kvantifisere usikkerheten knyttet til trusler og farer, brukes 
begrepet sikkerhet i større grad kvalitativt i forhold til hvordan man i 
en organisasjon arbeider for å kontrollere og håndtere trusler og farer, 
for eksempel gjennom beredskapsløsninger, overvåkning og øvelser.

Lærebøker I SIkkerHet Og  
PåLIteLIgHet VeD NtNU
Professor Marvin Rausand,  
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Fagområdet sikkerhet og pålitelighet ved NTNU kan i stor grad 
spores tilbake til professor Arnljot Høyland, Institutt for matematisk 
statistikk. Han hadde forskningstermin ved University of California, 
Berkeley studieåret 1975/76 og møtte der professor Richard E. Barlow 
som nettopp, sammen med Frank Proschan, hadde gitt ut den viktige 
læreboka ”Statistical Theory of Reliability and Life Testing”. Arnljot 
Høyland kom svært oppglødd tilbake til NTNU (den gang NTH) og tok 
straks initiativet til at NTNU måtte tilby et kurs innenfor pålitelig-

I 1991 kom den første norske standarden i risikoanalyse ”Krav til 
risikoanalyser” (NS 5814). Under utviklingen av standarden kom det 
ønsker om at den burde følges av en veiledning som beskrev de ulike 
metodene som var nødvendige for å oppfylle kravene i standarden. 
Jeg gikk derfor i gang med å skrive en slik veiledning. Denne fikk  
tittelen ”Risikoanalyse: Veiledning til NS 5814” og ble gitt ut av Tapir 
Akademisk Forlag i 1991. Selv om jeg aldri var særlig stolt av denne 
veiledningen ble den solgt i store opplag og ble brukt både i Norge og 
Sverige.

På denne tida var det svært få lærebøker i risikoanalyse på markedet 
og jeg begynte derfor å tenke på å skrive ei lærebok på engelsk. Dette 
arbeidet ble stadig nedprioritert, slik at jeg først omkring 2005 hadde 

et forholdsvis ”komplett” manuskript. På denne tida ble det bestemt 
at NS 5814 skulle revideres og jeg fikk dermed en gylden mulighet 
til å revidere veiledningen. Ingrid Bouwer Utne som da var postdoc 
ved NTNU. ble invitert med i skrivingen. Vi baserte mye av skrivingen 
på det manuskriptet jeg hadde laget for en mulig engelsk risiko-
analysebok og fikk utgitt boka ”Risikoanalyse: Teori og metoder” på 
Tapir Akademisk Forlag i 2009. Undertittelen ”Veiledning til NS 5814” 
ble utelatt da vi ønsket at boka primært skulle brukes som lærebok i 
risikoanalyse på høgskolenivå. 

I studieåret 2010/11 hadde jeg forskningstermin i Frankrike noe som 
ga meg mulighet til å ferdigstille den engelske versjonen av risiko- 
analyseboka. Denne boka er nylig (august 2011) utgitt av forlaget 
wiley i New york med tittelen ”Risk Assessment: Theory, Methods, 
and Applications”. Boka får sin ilddåp som lærebok i emnet ”Risiko-
analyse” ved NTNU høsten 2011 med professor Stein Haugen som 
foreleser. 

hetsanalyse. Etter et omfattende forarbeid, ble kurset første gang 
forelest basert på boka til Barlow og Proschan i studieåret 1977/78 av 
Arnljot Høyland med bistand fra meg. Vi fant fort ut at denne lære-
boka var for teoretisk og knapp til at den var egnet for sivilingeniør- 
studenter. I 1978 ble jeg bedt om å forelese et mer praktisk kurs i 
pålitelighetsanalyse ved Institutt for maskinkonstruksjon. Kurset 
med tittelen ”Industriell sikkerhet og pålitelighet” ble utviklet i paral-
lell med at jeg skrev et tilhørende kompendium for dette kurset som 
ble ferdigstilt i 1979. Dette inspirerte også Arnjlot Høyland og Arne T. 
Holen fra Institutt for el.kraftteknikk til å skrive ei felles lærebok på 
norsk. Boka fikk tittelen ”Pålitelighetsanalyse” og ble utgitt av Tapir 
Akademisk Forlag i 1983. Den fikk god mottakelse både fra studentene 
og fra industrien og ble brukt som lærebok både i Norge, Danmark og 
Sverige. Boka kom i flere opplag og kan vel betegnes som en suksess. 

Ette hvert bestemte vi oss for å forsøke å skrive ei tilsvarende lære-
bok på engelsk. Arne T. Holen ønsket ikke å være med på prosjektet 
så vi ble denne gangen bare to forfattere. Vi valgte å sikte høgt og 
tok derfor kontakt med forlaget wiley i New york, som vi den gang 
oppfattet som det mest prestisjefylte forlaget innenfor fagområdet 
matematisk statistikk. Vi fikk positivt svar og boka ”System Reli-
ability Theory; Models and Statistical Methods” ble publisert i 1994. 
Denne boka ble en stor suksess, kom i en rekke opplag og ble brukt 
ved en lang rekke universiteter over hele kloden. I 2002 ble vi av 
wiley bedt om å skrive en ny utgave av boka. Arnljot Høyland var på 
dette tidspunktet syk og gikk bort før skrivearbeidet startet. Det ble 
foretatt forholdsvis store endringer i den nye boka som fikk tittelen 
”System Reliability Theory; Models, Statistical Methods, and  
Applications”. Denne utgaven som kom ut i 2004 ble en enda større 
suksess og er i dag internasjonalt den mest brukte læreboka i  
pålitelighetsanalyse.
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- Hvor høy risiko vi aksepterer er et verdispørsmål. Ingen  
diskusjoner eller beslutninger om risiko er verdinøytrale,  
sier Inger Lise Johansen.

Hun er stipendiat ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, 
NTNU. ”Bruk av risikoanalyse i beslutningstaking” er arbeidstittelen 
på doktorgradsavhandlingen hennes.
- Risikoanalyse er i utgangspunktet et teknisk fag, med logikk, stat-
istikk og sannsynlighetsregning. Man kommer fram til konkrete 
tall, og tall er ofte et besnærende beslutningsgrunnlag. Men vi må 
samtidig være opptatt av premissene som ligger bak tallene. Og da 
kommer vi ikke utenom en verdidebatt.

- INgeN rISIkO-
beSLUtNINger er 
VerDINøytraLe
Stipendiat Inger Lise Johansen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

Inger Lise Johansen bruker debatten om framtidig oljeaktivitet i  
Lofoten og Vesterålen (LoVe) som eksempel, en debatt hun mener 
har vært preget av sammenblanding av verdier og faktapåstander  
fra interessentenes side.
- Risiko handler om usikkerhet. Vi skal beskrive noe som ikke har 
skjedd ennå, noe som vi ikke vil skal skje. Derfor finnes det ikke  
objektive ”fakta” om risiko, sier Johansen.
- Det kan være mulig å finne risikoanalyser som underbygger ditt 
synspunkt, alt etter premissene som ligger til grunn. Om dette  
simpelthen skyldes manglende integritet, eller om risikoanalysen 
som praksis eller tilnærming er verdiladet er et spørsmål som  
interesserer Johansen. Det som er sikkert er at bruken av resultatene 
av risikoanalyser er verdiladet.

I LoVe-debatten har vi sett at risikoanalysen har blitt en kasteball 
blant de ulike aktørene, i en diskusjon der verdiargumenter fordekkes 
som faktapåstander. Et sammensurium av verdier og fakta svekker 
utsiktene for en kunnskapsbasert løsning, mener hun. 

Inger Lise Johansen tilhører den kommende generasjon sikkerhets-
forskere. 27-åringen fra Bærum har allerede skaffet seg en bred  
faglig plattform.
- Kanskje litt for bred. Det er vanskelig å snevre inn tema for en  
overkommelig doktorgradsavhandling. Men det var nettopp bredden 
og allsidigheten ved faget som trakk henne til risiko- og sikkerhets-
forskning, forteller hun.
- Jeg begynte på sivilingeniør-studiet rett etter videregående, og  
kom etter hvert bort i risiko- og sikkerhetsspørsmål. Den spennende 
blandingen av ingeniørfag, psykologi, filosofi og samfunnsfag  
appellerte sterkt til meg, sier Johansen, som også tok et hvileår fra 
sivilingeniørstudiene for å ta risikorelevante psykologifag.

Nå er hun opptatt av det hun selv karakteriserer som de ”mykere” 
sidene av faget: Hvilke premisser som ligger bak risikoanalysen og 
hvordan vi kan uttrykke, evaluere og kommunisere risiko slik at vi 
får gode beslutningsprosesser. Hun er også fascinert av begrepet 
risikoaksept. 
- Risikoaksept er egentlig et dårlig ord. Vi aksepterer ikke risiko i seg 
selv. Snarere er det beslutningen om å ta en risiko som er akseptabel, 
utfra kriteriene som legges til grunn og de fordelene aktiviteten gir 
oss. Å kjøre bil er risikabelt, men vi gjør det allikevel fordi det gir oss 
fordeler som veier opp for risikoen.

Om vi hadde skydd all risiko, hadde det vært lite framgang i verden, 
konstaterer hun. Og risikoanalysen? Kan den brukes når vanskelige 
beslutninger skal tas?
- Risikoanalyser er en systematisk måte å framskaffe og framstille 
kunnskap, et balansert og systematisk bilde av en usikker framtid. 
Vi har etter hvert fått mye erfaring i dette arbeidet, som må brukes. 
Men vi må også se begrensningene. Resultatet fra risikoanalysen kan 
ikke tolkes som fasitsvar med to streker under, sier Johansen.
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En datafeil kan slå ut telefonsystemet på et helt sykehus. En liten, 
lokal brann kan stoppe togtrafikken over det meste av Østlandet. 
En av sikkerhetsforskningens største utfordringer er å redusere 
sårbarheten i systemer der alt henger sammen med alt annet. 

Det sier professor Jan Hovden, en av nestorene i sikkerhetsforskning 
ved NTNU. Han satt også i det nasjonale Sårbarhetsutvalget, ledet av 
tidligere statsminister Kåre willoch. Utvalget la fram sin innstilling i 
2000. Siden da har det skjedd mye.
- IT-teknologien er blitt en del av alle andre systemer. Vi får komplekse 
systemer med tette koblinger, der det blir stadig mindre vanlig med 
manuelle reserveløsninger. Når strømmen går, får vi kanskje heller 
ikke reint vann eller muligheter for å kjøpe mat. Utfordringen for 

sikkerhetsforskningen framover er å redusere sårbarheten i sammen-
satte systemer i kontinuerlig endring, sier professor Hovden.

Ikke nok med at systemene blir mer sammenvevde, de endrer seg 
også hele tiden. I takt med rask teknologiutvikling, globalisering og 
endrede markedsforhold, nye måter å organisere arbeid og så videre.
- Sikkerhetsfaget må tilpasse seg denne virkeligheten og utvikle 
dynamiske modeller, studere hvordan vi skal takle raske endringer 
uten at det øker sårbarheten. Det er bra å ha gode sikkerhetsprose-
dyrer. Men prosedyrer har kort levetid i dagens verden, vi trenger mer 
dynamiske systemer, sier Hovden.

Egentlig skulle vi snakke om de lange linjene. Sikkerhetsforskning har 
vært en egen akademisk disiplin i mer enn 40 år. Men Hovden trekker 
linjene lenger tilbake enn som så - til opplysningstiden på 1700- 
tallet. Jean-Jacques Rousseau var blant de første som utfordret troen 
på at ulykker var skjebnebestemt eller guds straffedom, og foreslo 

rasjonelle tiltak for å redusere ulykkesrisikoen. Arbeidervern og HMS 
var fremmedord i industrialismens tidlige faser. Men sprengstoffin-
dustrien var likevel pioner for praktisk, målrettet sikkerhetstenkning 
allerede tidlig på 1800-tallet, med systematiske risikovurderinger 
basert på barriereanalyser, forteller Hovden, og tegner opp firkanter i 
en halvsirkel: Ved å spre produksjon og lagre på flere mindre bygg, og 
la den svakeste veggen vende utover, reduserte de skadeomfanget 
ved en eventuell eksplosjon.
- De fikk også ledelsesansvaret fysisk på plass, sier Hovden, og tegner 
en større firkant i midten: En herskapelig villa til direktøren og hans 
familie inne på selve fabrikkområdet.
Systematisk forskning på sikkerhet og risiko av noe omfang kom 
først i etterkrigstida, særlig knyttet til romfart og kjernekraft i USA. 

Sikkerhetsstudier ved daværende NTH kom i gang på 1970-tallet, og 
var særlig knyttet til risikoen for storulykker i oljeindustrien. ”Bravo”-
utblåsningen i 1977 og ikke minst ”Alexander Kielland”-ulykken i 
1980, da 123 mennesker omkom, ga skjerpede regler og nye krav til 
oljeselskapene. Samtidig raste debatten om oljeboring nord for 62. 
breddegrad. Behovet for kunnskap og kompetanse var stort. Det ga 
mye penger til forskning, og betydde et solid løft for sikkerhetsfaget, 
sier Hovden.
- Forskningen var industrirelatert og industridrevet. Professorater 
ble sponset av oljeindustrien. De hadde stort behov for sivilingeniører 
som hadde kunnskap om på sikkerhet. Det ble startet sikkerhets-
undervisning ved NTNU og etter hvert ved Høgskolen i Stavanger, 
forteller han.
- I tillegg til storulykker offshore hadde vi også et bra forsknings- 
program om tradisjonelle arbeidsulykker. Mye av det vi kom fram til 
der tjente som underlag for HMS-reformen på 1990-tallet, med  
innføring av internkontroll, overgang fra spesifikke krav til funksjons-
krav, og krav til risikobasert styring. Bedriftene måtte drive  

systematisk kartlegging og dokumentere at løsningene de valgte var 
sikre nok. Risikoanalyse ble et verktøy i bruk.
- Reaksjonene var negative da vi kom med slike tanker på 1980-tallet. 
Dette kan vi ikke bruke, fikk vi høre. Nå er det i bruk i de fleste bedrifter, 
sier Hovden, og konstaterer at kandidater med sikkerhetsutdanning 
fra NTNU er etterspurt på arbeidsmarkedet.
- Det vi forsket fram på 1980-tallet er stort sett satt ut i livet. Men 
den største kunnskapsoverføringen har vært i form av tusenvis av 
studenter som har tatt med kompetansen ut i næringsliv og  
forvaltning.

Sikkerhetsforskningen har gått gjennom mange faser, og har dratt 
med seg flere og flere faggrupper for hver sving.

- Ingeniørene har alltid hatt sikkerhet i ryggmargen. Etter hvert ble 
sikkerhetsledelse, risikoanalyse og verneteknikk egne fag. Hoved-
fokus var på tekniske systemer. Så kom den menneskelige faktor -  
og psykologene - for fullt. Utover 1980-tallet ble søkelyset også rettet 
mot organisasjon, ledelse og kultur. Tsjernobyl-ulykken i 1986 var en 
trigger for å studere sikkerhetskultur. Ledelsesfokus på sikkerhets-
styring kom i samme periode.
- De tre perspektivene erstatter ikke hverandre, de betyr en utvidelse 
av perspektivet på sikkerhet og ulykker. Vi må se på helheten, både 
mennesker, teknologi og organisasjon. Det krever tverrfaglighet, sier 
Hovden. Selv er han statsviter. Blant sikkerhetsforskerne han har 
samarbeidet med, finner vi sivilingeniører, matematikere/statistikere, 
økonomer, jurister, medisinere, statsvitere, sosiologer, psykologer, 
antropologer, filosofer, historikere og geografer.

Samfunnssikkerhet var ikke noe sentralt tema for sikkerhetsforskerne 
fra starten av. Men det kom etter hvert. Orkanen som rammet  
Vestlandet og Trøndelag første nyttårsdag 1992 og storflommen på 
østlandet senere på 1990-tallet satte beredskapen mot naturkata-
strofer og storulykker på dagsordenen. Vi fikk Sårbarhetsutvalget, 
og vi fikk forskningsprogrammet SAMRISK - Samfunnssikkerhet og 
risiko. Det ble avsluttet i juni i år, og det foreligger ingen konkrete 
planer om oppfølging. – Det er et tankekors med tanke på alle de 
spørsmål om samfunnssikkerheten som reises etter terrorhandlingene 
den 22. juli.

Vi lever i ei tid med raske endringer på nesten alle områder. Dersom 
kunnskapen ikke skal gå ut på dato, er vi avhengig av planmessig og 

vedvarende forskning, sier Hovden. Han advarer mot skippertaks-
mentalitet, utløst av dramatiske begivenheter.
- Både offentlig og privat forskningsfinansiering er altfor mye styrt av 
medieoppslag og hva som er på den politiske dagsordenen. Paradokset 
er at sikkerhetsforskningen trenger storulykker og katastrofer for å 
overleve. Det virker som om det må skje noe dramatisk for at det skal 
bli utløst penger til forskning på samfunnssikkerhet. Dermed risikerer 
vi å havne på etterskudd i forhold til endringer i risikobildet, mens det 
samfunnet trenger er kunnskapsgrunnlag og beredskap for å møte 
neste, uforutsette krise, avslutter Hovden.

Når aLt HeNger 
SaMMeN MeD 
(NeSteN) aLt....
Professor Jan Hovden, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol
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Terrorangrepene 22. juli viste både sårbarheten og styrken i det 
åpne norske samfunnet, og aktualiserer dilemmaer og paradokser i 
samfunnssikkerheten.

- Vi står overfor et tilsynelatende paradoks: Det at vi har et åpent, 
tillitsfullt samfunn bidro kanskje til å gjøre terrorangrepet mulig. Men 
et samfunn med mye sosial kapital gjør oss også bedre i stand til å 
håndtere ettervirkningene. Reaksjonene vi har sett etter 22. juli gjør 
at vi som samfunn kanskje er kommet styrket ut av hendelsen, sier 
Per Morten Schiefloe, professor i sosiologi ved NTNU og forsknings-
sjef i Studio Apertura.

22. juli-kommisjonen
Regjeringen har satt ned en kommisjon, ledet av advokat Alexandra 
Bech Gjørv, som skal foreta en uavhengig og bred gjennomgang og 
evaluering for å trekke lærdom av angrepene.
- Hensikten er at det norske samfunnet skal kunne stå best mulig 
rustet til å avverge og møte eventuelle framtidige angrep, samtidig 
som vi tar vare på sentrale verdier i det norske samfunnet som åpen-
het og demokrati, sa statsminister Jens Stoltenberg da kommisjonen 
ble oppnevnt. 22. juli-kommisjonen skal ifølge mandatet se på sam-
funnets og myndighetenes evne til å avdekke planer om og avverge 
angrep, til å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep, 
samt evnen til å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser. 
Kommisjonen skal også fremme forslag om tiltak den mener er  
nødvendig for å få en bedre framtidig beredskap.

dilemmaer
- Kommisjonen, og politikerne som i sin tur skal vurdere forslag 
til tiltak, står overfor flere dilemmaer og avveininger. Blant annet: 
Hvor mye risiko er vi villige til å akseptere for å opprettholde viktige 
samfunnskvaliteter som tillit og åpenhet, sier Schiefloe. Erfaring og 
kunnskap fra sikkerhetsforskning vil være til nytte også i oppfølg-
ingen av terroraksjonene, ikke minst i systemforståelse og avdekking 
av sårbare områder, mener han.

- Tradisjonell sikkerhetstenkning fra industrien handler om å utvikle 
systemer for å oppdage at noe er i emning så tidlig som mulig, for så 
å avverge eller iallfall begrense den negative effekten. Vi kan til en 
viss grad beregne sannsynlighet for brann, eksplosjoner eller andre 
uønskede hendelser, og bygge barrierer for å redusere skadevirknin-
gene. Det er vanskeligere å forutsi villede handlinger, som terror-
aksjoner. En kunne kanskje se for seg muligheten for et terroranslag 
mot regjeringskvartalet. Men angrepet på Utøya var helt utenfor det 
en kunne forestille seg, og derfor ekstremt vanskelig å forberede seg 
på, sier Schiefloe.

Barrierer
Særlig vanskelig blir det å oppdage og forhindre en terrorhandling 
som er planlagt og utført av en person alene. 
- Dermed blir det snakk om barrierer og beredskapshåndtering, som 
kan redusere mulighetene for å gjennomføre slike angrep og redusere 
skadevirkningene om de først skjer. Det har vært snakk om å sperre 

av Grubbegata for trafikk i årevis. Med effektive barrieretiltak kunne 
vi kanskje unngått angrepet mot regjeringskvartalet. Men når det er 
sagt: Da kunne angrepet kommet et annet sted. Ved Stortinget, for 
eksempel, sier Schiefloe, og peker på følgende dilemma:
- Hvor mye skal samfunnet investere i en ikke-hendelse? Det er ikke 
mulig å beregne sannsynlighet for denne typen hendelser. Det gir en 
vanskeligere beslutningssituasjon. Og hvordan vil folk flest reagere 
dersom hele regjeringskvartalet blir omgjort til en festning?

Beredskap og koordinering er andre stikkord for oppfølgingsarbeidet.
- Vi ser av det pressen meldte i ukene etter terroraksjonen at det var 
problemer med koordinering av innsatsen i storskalahendelser, når 
det er mange aktører og ting utvikler seg svært raskt. Her er det til-
synelatende betydelig forbedrings-
potensial, både i forhold til or-
ganisering og utstyr, sier Schiefloe. 
Granskinger av hva som skjedde 
etter terrorangrepet kan finne at 
enkeltpersoner midt oppe i kaoset 
gjorde noen ukloke valg.

- Men granskingen kan også komme 
til at det var vanskelig å gjøre ting 
på en annen måte, i en situasjon 
man ikke hadde trent for, og ikke 
hadde utstyr til å takle. Det slike 
granskninger nesten alltid finner er 
systemsvikt. Så blir dilemmaet hvor 
mye samfunnet skal investere i å 
bygge systemer for å verne seg mot 
svært sjeldne hendelser, sier han.
 
Sikkerhet og frihet
Et annet dilemma ligger i avvein-
ingen mellom sikkerhet og frihet, mellom kontroll og åpenhet. Hva 
styrker og hva svekker samfunnssikkerheten?

Resiliens er et sentralt begrep i sikkerhetsforskningen. Det beskriver 
både motstandskraft og samtidig evne til å komme seg igjen etter en 
trøkk, enten det gjelder installasjoner, organisasjoner, økosystemer - 
eller hele samfunn. De sterke folkelige reaksjonene etter terrorangrep- 
ene vakte både undring og beundring i internasjonal presse. Et ord 
som gikk igjen var nettopp ”resilience”: Samfunnet kom seg på beina 
igjen. I stedet for hat og frykt, reagerte folk med styrket samhold.

- Et samfunn med mye sosial kapital, preget av gjensidig tillit og 
samhold, vil lettere komme seg på beina igjen etter en slik hendelse. 
Et angstbitersk, gjennomkontrollert samfunn kan kanskje hindre 
enkelte terrorhandlinger. Men det vil samtidig tære på den sosiale 
kapitalen som gjør at samfunnet tåler en trøkk. Vi står dermed over-
for nok et paradoks: Dersom vi fortsatt vil ha et åpent og tillitsfullt 
samfunn, må vi akseptere en viss risiko. Kanskje det totalt sett også 
er best for samfunnssikkerheten, sier Schiefloe.

22. jULI VISte 
båDe SårbarHet 
Og Styrke
Professor Per Morten Schiefloe, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol



16 Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger 17

Svineinfluensaen, H1N1-pandemien, ble ikke så farlig som mange 
fryktet. Neste virus kan være langt farligere. Vil vi da stole på ad-
varslene og følge råd om å la oss vaksinere?

- H1N1-pandemien i 2009 er et tydelig eksempel på hvor vanskelig det 
kan være å kommunisere risiko og usikkerhet. Den viser også behovet 
for kommunikasjon som kan bygge bru mellom eksperter og allmenn-
het, sier Britt-Marie Drottz Sjøberg, professor i sosialpsykologi ved 
NTNU. Hun er blant grunnleggerne av forskergruppen RIPENSA (Risk 
Psychology, Environment and Safety), som er tilsluttet ROSS Gemini-
senter. Risikokommunikasjon er et sentralt element i gruppens arbeid.

kommunisere usikkerhet
Drottz Sjöberg har deltatt i en europeisk komité som studerte kom-
munikasjonsstrategien i forbindelse med H1N1-pandemien i Europa. 
En av konklusjonene er at myndighetene ikke lyktes i å kommunisere 
forskjellen mellom smittespredning, i samsvar med definisjonen på 
pandemi, og virusets farlighet.
- Ut fra smittebildet, den raske spredningen, slo wHO fast at det 
dreide seg om en pandemi. Myndighetene måtte, helt korrekt, ta 
høyde for worst case. Men det var innledningsvis usikkert hvor farlig 
H1N1-viruset var. Den usikkerheten var vanskelig å kommunisere til 
befolkningen, sier Drottz Sjöberg.

Pandemien i 2009-2010 rammet på langt nær så hardt som først 
fryktet. Men det kommer nye pandemier, med nye virus. Kanskje  
det er ”superviruset” mange fagfolk frykter? Vil da folk stole på  
advarslene og følge råd om å vaksinere seg og ta andre tiltak for  
å hindre smittespredning? Eller vil de, med forrige pandemi i friskt 
minne, tolke det som falske rop om ulv? 
- Risikokommunikasjon skal være forebyggende. Den skal bidra til 
å hindre en negativ hendelse eller redusere de negative konsekven-
sene. I forhold til eksemplet med pandemien betyr det blant annet å 
forklare hva som skjedde forrige gang, og samtidig forberede folk på 
hva som kan ventes neste gang vi får en pandemi. Hvis man ikke når 
fram med slik kommunikasjon risikerer vi at mange ikke lytter til,  
eller følger smitteforebyggende råd. Dermed kan smitterisikoen øke, 
sier Drottz Sjöberg.

Toveis
Drottz Sjöberg bruker selv begrepet brobyggende kommunikasjon. En 
bro kan krysses begge veier. Kommunikasjon av risiko og usikkerhet 
fungerer også best når den er toveis.
- Man må arbeide seg fram til en felles forståelse, der alle kan snakke 
samme språk. Dette gjelder både mellom ulike ekspertgrupper, og 
mellom eksperter og folk flest. Slikt arbeid har som utgangspunkt at 
alle har noe å bidra med. En av utfordringene er å få alle til å forstå at 
de har noe å lære, sier hun.

Dialog i utvalgte grupper var også et sentralt tema for en studie i 
forbindelse med etableringen av et LNG-lager utenfor Stavanger, som 
Britt-Marie Drottz Sjöberg gjorde sammen med blant andre professor 

Jørn Vatn ved NTNU og SINTEF.  Lyse Energi, som bygget anlegget, 
hadde gjort sine risikoanalyser som de skulle og hadde alle formelle 
tillatelser i orden. Men anlegget møtte likevel kraftig kritikk fra folk 
som bodde eller arbeidet i nærheten. Det var mye avisskriverier, 
mange var opprørte.

Forskere ved SINTEF og NTNU ble spurt om å lede en prosess for 
å bedre forståelsen av argumentene til ulike aktører. Kort fortalt 
skjedde det i to trinn: Først ble det etablert dialoggrupper for å disku-
tere det som ble oppfattet som ulike risikofaktorer ved anlegget og 
hva som kan gjøres for å redusere risikoen. Neste skritt var å komme 
med innspill til de videre risikoanalysene og foreslå risikoreduserende 
tiltak.
- Vi var ikke forhandlere. Men vi ønsket å se på kommunikasjonspros-
essen, for å forstå argumentasjonen bak kritikken. Bedriften hadde 
fulgt alle vanlige regler og rutiner. Men da vi kom inn i prosessen var 
situasjonen ganske fastlåst. På tross av avholdte folkemøter var det 
ingen reell dialog om risikoforholdene, sier Drottz Sjöberg.
- Vi jobbet med ulike ekspertgrupper, nabogrupper og bedrifter i om-
rådet. Arbeidet viste at de som var involvert har mye å bidra med når 
de først blir spurt. Det ga nye aspekter til risikoanalysene. LNG-saken 
demonstrerer også at dialog om risiko og tilgang på informasjon må 
være med fra starten i et prosjekt, sier hun. 

På lang sikt...
Professor Drottz Sjöberg har også arbeidet mye med opplevd risiko 
for ioniserende stråling, blant annet etter Tsjernobylulykken i 1986. 
Hun har også deltatt i arbeider i Sverige og EU knyttet til håndtering 
av radioaktivt avfall.
- Opplevelsen av risiko i forbindelse med langtidslagring og sluttdepo-
nering av radioaktivt avfall reiser interessante spørsmål om hvordan 
vi håndterer framtidig risiko, som kanskje ligger mange tusen år fram 
i tid. Vi mangler rett og slett prinsipper for å diskontere risiko over 
ekstremt lang tid. Dermed ser det ut til at vi vurderer slike problemer 
på linje med moralske spørsmål, sier hun.

En studie fra 2002 viste at folk har begrensede tidsperspektiv når  
det gjelder framtidig risiko. Utgangspunktet var sluttdeponering av 
høyaktivt avfall, som kan være en helsefare i mange tusen år.
- Vi er opptatt av framtid og langsiktighet, men de fleste har ikke 
følelser for mer enn de neste to-tre generasjoner, det vil si rundt 100 år.

Spørsmål om meget langsiktig risiko analyseres og diskuteres mest i 
forhold til forvaltning og deponering av radioaktivt avfall, konstaterer 
Drottz Sjöberg. FNs klimapanel, IPCC, har til sammenlikning valgt å 
fokusere på de nærmeste 100 år.
- Det kunne vært bra med mer diskusjon og forskning om langsik-
tighet og risikoreduksjon, både innen miljøarbeidet generelt og for 
eksempel i kjemisk industri, som produserer farlige kjemikalier som 
aldri brytes ned. Klimaendringene utfordrer virkelig vår evne til å 
tenke langsiktig, og vår evne til å håndtere langsiktig risiko, sier 
Drottz Sjöberg.

kOMMUNIka- 
SjON SOM 
bygger brU
Professor Britt-Marie drottz Sjöberg, Psykologisk institutt, NTNU
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol
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FreMtIDeNS eLektrISke eNergISySteM 
(SMartgrIDS) Og FOrSyNINgSSIkkerHet
Seniorforsker/professor II Gerd H. Kjølle,  
SINTEF Energi/ Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Smartgrids, fremtidens elektriske energisystem anno 2050, er elek-
triske kraftnett som utnytter toveis kommunikasjon, distribuerte 
måle- og styresystemer og nye sensorteknologier, og inkluderer  
styring av utstyr (last og produksjon) hos nettkundene. Avanserte 
måle- og styresystemer (AMS) og kommunikasjon til alle nettkunder 
og anlegg spiller en sentral rolle. AMS innebærer at alle husstander 
får en såkalt ”smart måler” som registrerer strømforbruket på 
timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til 

nettselskapet. Innen 1. januar 2017 skal alle strømkunder ha tatt i 
bruk AMS. 

Den europeiske kommisjonen har som målsetting at innen 2020 skal 
50 % av Europas kraftnett driftes etter smarte prinsipper. Selv om 
det allerede finnes en del smarte teknologier vil overgangen til  
smartgrids ikke skje over natten, men gradvis i takt med nødvendig 
fornyelse av eksisterende kraftnett. Dagens kraftsystem er en aldrende 
infrastruktur og behovet for reinvesteringer er raskt økende. Lav 
investeringstakt over mange år sammenliknet med forbruksøkningen 
har medført økt belastningsgrad på komponentene og høyere utnyt-
telse av installert kapasitet i både kraftproduksjon og i kraftnettet. 
Og på toppen av det hele forventes økte belastninger på anleggene 
som følge av klimaendringer. Tilgjengeligheten av elektrisk energi er 
likevel høy i dagens system: Vi opplever strømbrudd i gjennomsnitt 
2 - 3 timer pr år. 

Miljøutfordringene er en hoveddriver for utviklingen av smartgrids. 
Målsettinger om mer fornybar kraftproduksjon og integrasjon av 
intermittente (varierende, tilbakevendende) energikilder, energi-
effektivisering og elektrifisering av transport stiller nye krav til 
kraftsystemet. Dette medfører behov for endringer i utviklingen og 
driften av systemet ettersom kraftnettet er bygd for den tradisjonelle 
effektflyten fra store kilder (kraftverk) til forbruk. Forsyningssikkerhet 
er en annen viktig driver. Samfunnet er kritisk avhengig av en stabil 
kraftforsyning. Kravene til forsyningssikkerhet synes å øke. Begrepet 
forsyningssikkerhet dekker sikker tilgang på energi, tilstrekkelig ka-
pasitet i produksjons- og ledningsanlegg for å produsere og transpor-
tere den elektriske energien, og pålitelige komponenter og anlegg. 

Smartgrids gir mange muligheter for å bedre forsyningssikkerheten. 
Tilgang på nye og flere distribuerte energikilder gir fleksibilitet i 
elektrisitetsproduksjonen og større grad av energisikkerhet. Smarte 
målere med toveiskommunikasjon (AMS) kan gi økt forbrukerfleksibi-
litet slik at pristopper reduseres. AMS kan også gi motivasjon for  
å redusere forbruket og muligheter for å styre belastningen. Ved å 
styre belastninger, f.eks. enkeltkurser, stikkontakter og sågar ned på 
apparatnivå, er det mulig å differensiere forsyningssikkerheten slik  
at laster og funksjoner som er kritisk avhengig av elektrisitet kan 
prioriteres. I flaskehalssituasjoner kan lasten styres slik at nettet  
avlastes, og belastninger kan inngå som systemytelser i reguleringen  
av kraftsystemet. Bruk av måle- og sensorteknologier gir bedre 
muligheter for tilstandsovervåking og bedre dokumentasjons-
underlag både for driftsoperatørene og for vedlikehold og fornyelse 
av komponenter og anlegg. Feil som er under utvikling kan i større 
grad detekteres og håndteres før de fører til en driftsforstyrrelse og 
dermed gi færre strømbrudd. Alternativt hvis strømbrudd først skjer 
kan utstyret gi raskere feildeteksjon og gjenoppretting av forsyning. 
Tilgang på flere energikilder i kombinasjon med lagring og styring av 
laster gir også bedre reservemuligheter ved strømbrudd.  

Smartgrids gir imidlertid en rekke utfordringer som må håndteres for 
å trygge forsyningssikkerheten. Dagens nett er som nevnt ikke bygd 
for smartgrid-visjonene. Fremtidens elektriske energisystem må  
designes slik at man gjør smarte reinvesteringer på veien mot 2050. 
Det kreves en bedre planlegging og ny drift av kraftsystemet slik 
at de ulike delene av systemet spiller sammen på en robust måte. 
Smartgrids innebærer en større grad av kompleksitet, mer usikker-
heter og gjensidige avhengigheter med andre kritiske infrastrukturer 
(IKT, transport). Avhengigheten av velfungerende kontroll- og  
styringssystemer øker, og en mindre feil i kraftsystemet kan  
forplante seg til andre infrastrukturer på grunn av tette koblinger.  
Nye komponenter, ny struktur og ny drift kan gi flere feilkilder og 
medføre nye typer feil. Smartgridsfunksjoner forventes å redusere 
alle ”de små” strømbruddene, men vil det føre til flere sjeldne og 
komplekse utfall med omfattende konsekvenser (blackouts)? Og vil 
kravene til forsyningssikkerhet øke som følge av mer IKT og avhen-
gighet ev elektrisitet til transport? 

Realisering av Smartgrids funksjoner gir et kvantesprang i integrasjon 
av IKT på alle nivåer i kraftsystemet og innebærer en fusjon av kraft-
nett og internett. Det gir nye typer feil og trusler som cyber-angrep, 
software-feil og drastisk økte datamengder/-trafikk i driften av 
kraftsystemet. En datafeil kan f.eks. føre til manglende oversikt og 
kontroll over nettet, noe som kan forårsake strømbrudd og økende 
tidsforbruk til gjenoppretting av forsyning. 

For å realisere smartgrids er det nødvendig med milliard investeringer 
i nytt kraftnett i tillegg til det eksisterende nettet. Bare i det norske 
sentralnettet vil Statnett fram mot 2020 investere 40 milliarder kro-
ner. Kostnaden av å innføre AMS er estimert til i størrelsesorden 10 

– 12 mrd., mens for distribusjonsnettet er behovet for reinvesteringer 
alene anslått til 1,5 mrd pr år framover. Nyinvesteringer kommer 
i tillegg. 

En rekke utfordringer av teknologisk, samfunnsmessig og økonomisk 
art må løses dersom man skal klare å realisere smartgrids. Det må 
gjøres noe for å øke aksepten for utbygging av infrastruktur, og ikke 
minst kreves betydelig innsats innen forskning og utvikling, demon-
strasjon og innovasjon. Dette er utfordringer som må løses i et tverr-
faglig perspektiv. Metoder må utvikles for å analysere virkningen av 
de nevnte utfordringene for forsyningssikkerhet, der ulike elementer 
av forsyningssikkerhet kan håndteres samlet, dvs. samspill mellom 
tilgang på energi/kraftproduksjon, kapasitet i produksjons- og  
nettanlegg, og feil i kraftsystemet. Smartgrids gir også økte behov 
for å utvikle tverrsektorielle risiko- og sårbarhetsanalyser som blant 
annet fokuserer på nye typer hendelser og gjensidige avhengigheter 
mellom kritiske infrastrukturer og -funksjoner. 

Mer om smartgrid på Nasjonalt kompetansesenter for smartgrid ved 
NTNU sine hjemmesider: www.smartgrids.no
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Veisambandet Oslo-Trondheim sperres av flom i gudbrandsdalen. 
Bergensbanen stoppes av brann. Samtidig faller mobilnettet ut, 
og flytrafikken lammes i deler av landet. Alt dette skjedde nesten 
samtidig sommeren 2011, i en brutal påminnelse om at det moderne 
samfunnet har sine svake punkter.

- Vi kan alltids beklage slike hendelser. Men som forskere er vi mer 
opptatt av hvordan vi på forhånd kan analysere situasjonen og  
dermed bidra til tiltak som reduserer muligheten for slike hendelser 
i framtida, eller begrenser skadevirkningene dersom de skulle skje,  
sier Jørn Vatn, professor ved Institutt for produksjons- og kvalitets-
teknikk, NTNU.
Flere forskningsmiljøer ved NTNU og SINTEF har de siste årene vært 
engasjert i en rekke prosjekter om risiko og sikkerhet i kritisk infra-
struktur, i forbindelse med forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet 
og risiko (SAMRISK).

Risikoanalyse
Vann, veier, strøm, telefon, IKT-nettverk - vi merker best hvor kritisk 
denne infrastrukturen er når den blir borte, eller ikke virker som den 
skal. Særlig når systemene er koblet sammen, slik at en feil ett sted 
gir store og kanskje uforutsette ringvirkninger.
- Et av prosjektene våre har vært å videreutvikle risikoanalyse som 
metode også for kritisk infrastruktur, sier Jørn Vatn.

- Risikoanalysen som metode er i stor grad blitt utviklet for kjerne-
kraft-, olje- og prosessindustrien. En av utfordringene når vi skal 
bruke risikoanalysen på kritisk infrastruktur er å fange opp koblinger 
og avhengighet mellom ulike infrastrukturer og samfunnskritiske 
funksjoner. 

Som eksempel nevner han brannen i en kabelkulvert på Oslo S for 
noen år siden. Brannen var begrenset, men den ødela strømforsy-
ningen til vitale IKT-tjenester og stoppet dermed all togtrafikk på 
østlandsområdet i nærmere et døgn.
- Vi utvikler metoder for å analysere kompliserte, sammenvevde 
systemer, og avdekker sårbarhet i slike systemer. Tradisjonelle risi-
koanalyser har ofte hatt fokus på teknologi. Men organisasjons- og 
ansvarsforhold og andre bakenforliggende faktorer er ofte vel så 
viktige. Vi må prøve å få fram helhetsbildet. Det kan være mange 
faktorer som bidrar til å øke risikoen for at noe går galt, eller bidrar 
til at det faktisk går bedre enn man kunne frykte.

Usikkerhet og beslutninger
En risikoanalyse beskriver ulike nivåer av usikkerhet. Så blir det 
beslutningstakernes jobb å ta stilling til hva slags usikkerhet vi kan 
leve med. Og det er ikke alltid så lett. økonomi skal veies mot 
sikkerhet. Hvor stor bufferkapasitet skal en bygge inn? Hva skal en 
ta høyde for?

aNaLySerer  
SaMFUNNetS  
SårbarHet
Professor Jørn Vatn, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

- Etter at E6 gjennom Gudbrandsdalen ble oversvømmet sommeren 
2011 innrømmet Vegvesenet at man burde ha lagt den nye veien 
høyere i terrenget. Det er lett å si etterpå. Men på forhånd er det ikke 
så lett. Da må man forholde seg til usikkerhet. Selv om vi har dimen-
sjonert for 100-årsflommen, som det heter, kan 200-årsflommen 
komme allerede neste vår. Å studere beslutningsprosesser og hvor-
dan beslutningstakere kan forholde seg til usikkerhet er også et viktig 
tema i forskningen vår, sier Vatn.

klimaendringer
Usikkerhet om framtidas klima er en ny dimensjon når en skal  
analysere sårbarheten i kritisk infrastruktur. Det er bred enighet blant 
verdens klimaforskere om at vi står foran menneskeskapte klima-
endringer. Men hvor raskt de kommer, hvor omfattende de blir og 
hvordan de slår ut i ulike regioner er fortsatt uvisst.

Forskere fra SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo, Vestlandsforskning, 
Det norske Veritas og det tyske senteret for fiskeriforskning har 
samarbeidet om å utvikle metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser 
for klimaendringer og infrastruktur. 

Samfunnet må tilpasse seg et endret klima, og kommunene må ta 
hensyn til ventede klimaendringer i sine arealplaner og beredskaps-
planer. Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) er et nyttig redskap i dette 
arbeidet.
- Enkle ROS-analyser kan avdekke spesielt sårbare områder. Men ofte 
vil det være nødvendig med grundigere, mer detaljerte analyser for 
disse områdene, der vi kobler inn teknisk fagekspertise, sier Vatn.

I forbindelse med klimaprosjektet plukket forskerne ut bydelen Jåtta 
i Stavanger. Her forsøkte man å kombinere fysiske modeller for 
grunnforhold, flyten i ledningsnettet osv med resultatene fra ulike 
klimamodeller. Hvor mye ekstremnedbør tåler avløpsnettet? Vil 
fremtidig stigning i havnivå være kritisk? Og ikke minst: Hva kan 
gjøres for å redusere risikoen?
- For å gi beslutningsstøtte til politikere og andre beslutningstakere 
må vi lage analyser som synliggjør usikkerheten, som ikke bare sier 
at noe kan skje, men også hvor ofte. Vi har også prøvd å bygge inn 
tidsperspektivet: Når slår endringene inn? Det kan få store økono-
miske konsekvenser. Usikkerhet om framtidas klima teller mindre for 
et midlertidig industrilager enn når en planlegger et operabygg som 
skal stå i mange hundre år, sier Vatn.
- Det er viktig at resultatene fra forskningsprosjekter omsettes i 
metoder og verktøy. I SAMRISK-prosjektet ble det utviklet et 
ROS-verktøy vi tror forvaltningen kan ha stor nytte av. Nå er det om 
å gjøre at det blir brukt, sier Jørn Vatn avslutningsvis.
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kaN VI beStILLe 
SaMFUNNS- 
SIkkerHet?
Seniorforsker Petter Almklov, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

Tjenesteutsetting og andre omorganiseringer i offentlig sektor har 
gitt bedre styring og kontroll av deloppgaver. Men hvem skal passe 
på helheten? kan samfunnssikkerhet bestilles?

Samfunnet er helt avhengig av at kritisk infrastruktur som tele- 
tjenester, kraft- og vannforsyning fungerer. Hva blir konsekvensene 
for samfunnssikkerheten når driften av slik infrastruktur  
omorganiseres, med tjenesteutsetting, privatisering og bestiller-  
utfører-modeller?

Det har vært tema for et prosjekt i regi av Studio Apertura, 
NTNU Samfunnsforskning, i samarbeid med to SINTEF-institutter. 
Prosjektet var en del av forskningsprogrammet SAMRISK.

Sårbarheten forskyves
- Vi har ikke noe kategorisk svar på om nye organisasjonsformer i 
offentlig sektor styrker eller svekker samfunnssikkerheten. Men det 
er en helt entydig konklusjon at det foregår forskyvninger av sår-
barhetsbildet, og at de i stor grad er utløst av de nye organisasjons-
modellene, sier prosjektleder Petter Almklov, seniorforsker ved Studio 
Apertura. Forskerne har studert organisasjoner med ansvar for kraft-
nett og vannforsyning, samt IKT-infrastrukturen ved et sykehus.
- Vi har ikke studert kraftlinjer, vannledninger og IKT-løsninger. Vi var 
interessert i hva som skjedde i organisasjonene som har ansvaret for 
drift og vedlikehold av disse infrastrukturene, sier Almklov.

Svekker uformelle nettverk
De nye organisasjonsmodellene har resultert i sterkere formell styring 
og kontroll av arbeidet, og økt effektivitet. Standardisering og formell 
kvalitetssikring av enkeltoppgaver er generelt styrket. Samtidig gir 
omorganiseringen en organisatorisk oppstykking, som kan ha negative 
følger for sikkerheten.
- Slik oppstykking kan svekke uformelle nettverk og ”taus kunnskap” 
i en organisasjon. Slike nettverk kan blant annet være viktige for 
risikosensitivitet og improvisasjonsevne i en beredskapssituasjon. Vi 
risikerer også et oppstykket ansvar, mellom mitt bord og ditt bord, 
der ansvaret for å se helheten blir svekket, sier Almklov.

Beredskap
Bestiller-utfører-modellen har også visse svakheter, mener han.
- Den gjør sikkerheten avhengig av hvordan bestillingen formuleres. 
Det kan gå greit i normale driftssituasjoner. Men det er vanskeligere 
å bestille samfunnssikkerhet i forhold til krise- og beredskapssitua-
sjoner, uventede hendelser og storulykker, sier Almklov. For det er 
vanskelig med målstyring i forhold til ukjente ”ikke-hendelser”.

Samfunnssikkerheten vil dermed avhenge av myndighetenes evne til 
å følge opp svakhetene som ligger i de nye organisasjonene. Det er 
spesielt viktig å følge opp beredskapen, fordi den krever en helhetlig 
tilnærming både i og på tvers av bransjene, konkluderes det i  
forskningsprosjektet.
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HVaD er reSILIeNce eNgINeerINg? 
Fra SIkkerHeD I tIL SIkkerHeD II
Professor Erik Hollnagel, 
Syddansk Universitet/Mines ParisTech og vitenskapelig rådgiver 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU

Sikkerhed I: At undgå at noget går galt
Sikkerhed har traditionelt været defineret gennem sin modsætning, 
dvs., manglende sikkerhed. En virksomhed anses for at være sikker, 
hvis der ikke er noget der går galt eller kan gå galt. I konsekvens af 
denne definition har Sikkerhed I traditionelt – og med god grund 
– fokuseret på f.eks. utilsigtede hændelser og ulykker. Denne tanke-
gang betyder, at sikkerhed kan opnås ved først at finde årsagerne til, 

at noget går galt; dernæst at fjerne årsagerne eller svække mulige 
årsags-virknings relationer; og endelig at tælle hvor mange færre ting 
som går galt. Fordi Sikkerhed I primært har beskæftiget sig med det, 
der kan gå galt, har forskningen stort set negligeret det, der går godt, 
til trods for at dette sker langt oftere.

Sikkerhed I blev udviklet gennem det 19 og 20 århundrede, og var 
dominerende i slutningen af 1970erne. Sikkerhed I har fra starten 
naturligt nok været rettet mod fejl og ulykker i tekniske systemer. 
Udviklingen siden 1970erne har imidlertid gjort det nødvendigt at 
beskrive virksomheder som socio-tekniske snarere end som tekniske 
systemer. I et socio-teknisk system afhænger den daglige funktion 
af et effektivt samspil mellem sociale og tekniske faktorer, og det 
er derfor ikke længere tilstrækkeligt at teknologien fungerer sikkert. 
Socio-tekniske systemer er siden 1980erne blevet stadig mere 
komplekse dels på grund af den uhæmmede teknologiske og 
samfundsmæssige udvikling og dels på grund af øget vertikal og  
horisontal integration. I en konkret situation vil der derfor typisk 

være utilstrækkelige instruktioner, manglende information, for lidt 
tid, og ressourcer der ikke passer helt til kravene – eller omvendt. 
For at udføre en aktivitet er det derfor hele tiden nødvendigt at 
tilpasse arbejdet til situationen. Denne tilpasning er normalt både 
effektiv og nyttig, men kan nu og da føre til, at udviklingen forløber 
anderledes end forventet. Sikkerhed I kan imidlertid ikke beskrive 
disse forhold, og derfor ikke effektivt bidrage til at forbedre  
situationen.

Hvad er Resilience Engineering? 
Resilience Engineering er siden begyndelsen af det 21 århundrede 
blevet udviklet for at imødegå de nye sikkerhedsmæssige problemer, 
der opstår i komplekse socio-tekniske systemer. Resilience 

 

 

Engineering har som udgangspunkt følgende forudsætninger: 
1. Arbejdssituationer kan aldrig beskrives i alle detaljer fordi de  
 socio-tekniske systemer er for komplekse. Enkeltpersoner og  
 organisationer må derfor tilpasse, hvad de gør, så det passer til  
 de aktuelle krav og ressourcer. Da ressourcer og tid er begræn- 
 sede, vil tilpasningerne aldrig kunne blive helt præcise men vil  
 altid være tilnærmede. 
2. Selv om mange uønskede hændelser kan forklares som resultat af  
 fejl og mangler ved komponenter og funktioner, er der et stadigt  
 voksende antal, for hvilke dette ikke er tilfældet.  Disse hændelser  
 kan i stedet forklares som et resultat af uventede sammenfald af  
 tilnærmede tilpasninger, dvs., den uundgåelige variabilitet i  
 hvordan et arbejde udføres.
3. Sikkerhed kan ikke opnås ved kun at reagere på det, der går galt.  
 Fremtidige hændelser kan opstå på grund af en kombination af  
 den variabilitet i udførelsen, der ellers opfattes som irrelevant  
 for sikkerhed. Sikkerhedsarbejdet skal derfor være både proaktivt  
 og reaktivt.

4. Sikkerhed kan ikke isoleres fra produktivitet og kvalitet, eller 
 omvendt. Sikkerhed er en forudsætning for produktivitet og  
 kvalitet, lige som produktivitet og kvalitet er en forudsætning 
 for sikkerhed. 

En sikker virksomhed kan tilpasse sin funktion, så den kan fungere 
i forskellige - og vanskelige -  situationer. Resilience kan defineres 
som ‘et systems evne til at tilpasse sin måde at fungere på før, under 
eller efter ændringer og forstyrrelser, således at det kan opretholde 
sin virksomhed under både forventede og uventede forhold.’ Dette 
kræver at virksomheden: 
•	 Kan	reagere på det, der sker. Dvs. vide hvad der skal gøres efter  
 regelmæssige og uregelmæssige afbrydelser og forstyrrelser,  
 enten ved at handle på en forberedt måde, eller ved at tilpasse sin  
 normale funktion til situationen. 
•	 Kan	holde	øje	med	(monitorere) det, der kan påvirke og forstyrre  
 den daglige funktion i den nærmeste fremtid. Overvågningen skal  
 dække både det, der sker i omgivelserne, og det der sker i selve  
 systemet, dvs. dets egen præstation. 
•	 Kan lære af hvad der er sket, hvilket betyder at lære af erfaring, 
 og især vælge de rigtige situationer at lære fra - både når det går  
 godt og når det går galt. 
•	 Kan	vide	hvad	man	kan	forvente, dvs. hvordan man kan foregribe  
 udviklingen, trusler og muligheder længere ud i fremtiden, såsom  
 mulige ændringer, forstyrrelser, pres, og deres konsekvenser. 

Sikkerhed II: At sikre at noget går godt
Resilience Engineering leder til et forslag om Sikkerhed II, hvor 
definitionen af sikkerhed ændres fra at være ‘at undgå at noget går 
galt’ til at blive ‘at sikre at noget går godt.’ Denne ændring har flere 
interessante konsekvenser.

•	 Når	man	prøver	at	forhindre,	at	noget	går	galt,	fremmer	man	ikke		
 samtidigt, at noget går godt. Det er fordi, Sikkerhed I antager, at
 uheld ogskader har specielle årsager, som man skal forsøge at  
 eliminere eller svække. I modsætning hertil antager Sikkerhed II  
 og resilience engineering at det er de samme tilpasninger, der 
 ligger bag alle hændelser. Sikkerhed kan derfor opnås ved at  
 fremme, at noget går godt. 
•	 Ved	at	gå	fra	Sikkerhed	I	til	Sikkerhed	II	mindskes	forskellen	
 mellem sikkerhed og kvalitet. Formålet er i begge tilfælde at  
 noget lykkes og at man gør det rigtige. Men hvis formålet med  
 kvalitet og sikkerhed er det samme, er der ikke nogen egentlig  
 grund til at bruge to forskellige begreber. Sikkerhed og kvalitet  
 er dermed ikke længere noget som skal forfølges i to parallelle  
 spor,  men i stedet to perspektiver på eller tolkninger af det 
 daglige arbejde.  
•	 Hvor	Sikkerhed	I	som	regel	opfattes	som	en	tilstand	eller	en		
 kvalitet, så er Sikkerhed II noget der sker. Sikkerhed er ikke hvad  
 man har, men hvad man gør! Man kan ikke være sikker, men man  
 kan fungere på en sikker måde. Sikkerhed kan derfor ikke måles  
 som resultater (eller som manglende resultater, f.eks. færre  

 ulykker). Sikkerhed må måles ved at karakterisere processen, dvs.  
 den måde, hvorpå et arbejde udføres eller et forløb sker.

Formålet med Sikkerhed II og Resilience Engineering er at sikre sig, at 
enhver aktivitet går godt. En forudsætning for dette er, at man ved –  
eller kan få viden om – hvordan arbejdet rent faktisk sker. Sikkerhed I 
har søgt efter viden om hvorfor, hvornår og hvordan noget ikke virker.  
Men der er mere brug for viden om hvorfor, hvornår og hvordan noget 
virker! Forskningen må derfor fokusere på det, der faktisk sker i  
hverdagen – dvs. fokusere på processer snarere end resultater – og 
må omfatte alle niveauer af en virksomhed såvel som virksomheden 
som helhed. Det giver også god mening, fordi det er processerne man 
skal styre for at ændre resultaterne. Og man kan som bekendt kun 
styre noget, hvis man 
ved, hvordan det sker.
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SIkkerHet Må  
aNaLySereS båDe 
FOrFra Og bakFra
Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

Gaustadtoppen. For å fange opp 
flest mulig sider må vi systema-
tisk endre perspektiv og ståsted. 
Ett og samme fjell ser forskjellig 
ut om vi ser det fra nord eller sør.
(Foto: Ragnar Rosness) 

Virkeligheten er for komplisert til å få plass i én modell. Vi trenger 
forskjellige ståsteder, flere perspektiver, for å få et tilnærmet 
komplett bilde. det gjelder ikke minst når en skal analysere risiko 
for storulykker.

- Det hadde vært veldig greit om vi kunne få plass til alt i en modell, 
redusert til en formel, sier seniorforsker Ragnar Rosness ved SINTEF  
Teknologi og samfunn.
- Men det er grenser for hvor mange tanker vi kan ha i hodet på en 
gang. For å fange opp flest mulig sider må vi systematisk endre 
perspektiv og ståsted. Ett og samme fjell ser forskjellig ut om vi ser 
det fra nord eller sør, illustrerer han. ”Fjellet” i denne sammenhengen 
er organisatoriske forhold som påvirker risiko for storulykker, for 

eksempel i oljevirksomheten. Slike ulykker har så godt som alltid 
sammensatte årsaker.

Ny teori
Arbeidet med å analysere storulykker fra ulike sikkerhetsperspektiver 
begynte som en intern, teoretisk sorteringsjobb rundt år 2000, med 
prosjektet ”Risiko og usikkerhet”, forteller Rosness.
- Det var i årene før skrevet veldig mye bra litteratur og utviklet ny 
teori om organisasjoner og sikkerhet, og særlig om storulykker.  
Prosjektgruppen i SINTEF forsøkte å systematisere disse teoriene - 
og opplevde frustrasjon over at vi ikke klarte å sammenfatte dem i  
en modell. Derfor stjal vi rått en idé fra lærebøker i organisasjonsteori: 
I stedet for én modell, valgte vi å bruke flere forskjellige modeller og 
perspektiver. Vi valgte å se på sikkerheten fra flere forskjellige vinkler, 
og opplevde at vi så forskjellige ting, avhengig av ståsted, sier han.  
I 2009 fikk SINTEF i oppdrag av Petroleumstilsynet å utarbeide en ny 
og oppdatert versjon av rapporten.

Åstaulykken og Snorre A hendelsen
I rapporten tar forskerne for seg togulykken ved Åsta i 2000 og 
Snorre A-utblåsningen i 2004. Begge ulykkene analyseres ut fra seks 
forskjellige sikkerhetsperspektiver.
- Hovedbudskapet er at hvert perspektiv hjelper oss til å stille nye 
spørsmål og bidrar til å gi nye lærdommer. Dersom vi utelater ett eller 
flere av perspektivene, kan vi gå glipp av viktige lærdommer som kan 
bidra til å forebygge liknende hendelser i framtida, sier Rosness.
Forskerne hadde ikke egen innsamling av data i forbindelse med 
ulykken på Snorre A, men bygde på eksisterende gransknings- 
rapporter og årsaksanalyser.
- Men jeg tror likevel kompleksiteten i bildet, når vi så på den fra seks 
ulike ståsteder, ble en aha-opplevelse for mange, sier han.

- Det som er minst analysert i ettertid, 
er hvordan mannskapet på Snorre A 
mot alle odds klarte å få kontroll over 
brønnen. De hadde kort tid, det var en 
krisesituasjon, og de var i livsfare.  
Likevel klarte de å improvisere løsninger 
som kan ha reddet Norge fra en større 
miljøkatastrofe enn Deepwater Horizon 
ulykken i Gulfen. Det er ikke nok å  
analysere årsaker til feil, vi må også 
lære av det som går bra, sier Rosness.

Hammer og spiker
For den som bare har en hammer, ser 
alle problemer ut som spiker, heter det.
- Nettopp. Eller den som bare har ham-
mer ser ikke problemer som ikke ligner 
på spiker. Poenget er at de som kjører 
på én modell, for eksempel i risiko- 
analyser, samtidig må se begrensnin-
gene i denne modellen. Ellers kan det 
komme helt galt ut, sier Rosness.
- Jeg tror ikke det er mulig å lage en  
risikoanalyse som fanger opp alle  
forhold. Når det er sagt: Vi trenger  

analyser med utgangspunkt i tradisjonelle modeller for energi og  
barrierer. Men da skal en også være oppmerksom på at det er andre 
ting en ikke fanger opp, legger han til.
Av og til gir ulike modeller og perspektiver motstridende svar. 
- Ja, og det er da det virkelig blir spennende. Både frustrerende og 
morsomt, sier Rosness entusiastisk.
- Organisasjoner er mangfoldige, kompliserte vesener. Virkeligheten i 
organisasjoner er ofte tvetydig og sprikende, avhengig av hvem en  
snakker med. Men det er også i slike diskusjoner vi kan få fram nye 
løsninger, sier han.
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Intervju av  Lars Martin Hjorthol

Et langvarig samarbeid mellom NTNU-forskere, Statoil og 
mannskap på offshore servicefartøyer har resultert i langt bedre 
fartøysikkerhet. Både personskader og kollisjoner mellom  
forsyningsfartøy og offshoreinstallasjoner er kraftig redusert.

Helhetlig tilnærming, langvarig engasjement og tett dialog med 
”problemeierne”, det vil si de fartøyansatte, har vært grunnleggende 
for dette sikkerhetsarbeidet, oppsummerer forskningsleder Trond 
Kongsvik ved Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning.
Prosjektet startet for ti år siden. Statoil Maritime Operasjoner var 
alvorlig bekymret for sikkerhetsutviklingen ved de innleide service-

Foto: Kristine Vedal Størkersen

Forskningsleder Trond kongsvik, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning
Avdelingsleder Ole Steinar Anderssen, Statoil Marine Operasjoner

fartøyene. Både personskader og antallet kollisjoner mellom fartøy 
og innretning økte sterkt på slutten av 1990-tallet. Slike kollisjoner 
gir også fare for storulykker. Fartøyvirksomheten i Statoil framsto 
på et tidspunkt som den mest risikoutsatte næringen innen 
petroleumsindustrien.

- Den negative sikkerhetsutviklingen var bakgrunnen for at prosjektet 
ble satt i gang, sier Ole Steinar Anderssen, som leder avdeling for 
fartøystøtte i Statoil Marine Operasjoner. Han er godt fornøyd med 
resultatet av samarbeidet.
- For oss har det vært nyttig å ha folk som kunne se forholdene fra 
utsiden, og gå litt dypere inn i problemene. Forskerne har vært med 
og tilrettelagt prosessen, der både folk fra fartøyene og ulike aktører 
i Statoil-systemet har vært med. Gjennom denne prosessen har 
forskjellige problemstillinger blitt synlige, og vi har fått et klarere 
bilde av helheten. Det løpende samspillet mellom ulike aktører har 
gitt en felles forståelse av problemene, sier Anderssen. 

- Følte seg hardt kjørt
På oppdrag fra Statoil gjennomførte Studio Apertura i 2000 en 
spørreundersøkelse blant mannskapene på fartøyene. En viktig 
konklusjon var at økt aktivitetsnivå koblet med effektiviseringstiltak 
hadde bidratt til større belastning for de fartøyansatte.
- Fartøyene følte seg hardt kjørt av Statoil. Vi arrangerte møter og 
konferanser med folk fra fartøyene og Statoil. Det resulterte blant 
annet i reduserte effektivitetskrav og bedre tillit mellom aktørene, 
forteller Trond Kongsvik.

Etter den første undersøkelsen ble det gjort en rekke endringer i 
regelverk og praksis, blant annet for å sikre at forsyningsfartøy fikk 
regelmessig hviletid under land. Statoil samlet og forenklet sin 

styring av maritime operasjoner, slik at all relevant informasjon ble 
samlet på ett sted. Bemanningen ble styrket, og det kom nye krav til 
støyskjerming av mannskapslugarer.
- Før var det så mye støy at mannskapene aldri fikk sove godt nok. 
Nå er ”comfort class” støyskjerming blitt bransjestandard, etter 
krav fra Statoil, Nye båter får ikke oppdrag uten slik standard, sier 
professor Per Morten Schiefloe ved Studio Apertura. 

Tiltakene har gitt dobbelt gevinst, påpeker han.
- For det første er tallet på skader redusert. Men tiltakene har også 
gitt økonomisk vinning. Styrking av sikkerheten krever bedre plan-
legging og mer ryddighet i organisasjonen. Det har gitt betydelige 
innsparinger, sier Schiefloe.

Samhandling
Det ble også gjennomført en rekke tiltak for å øke forståelsen for 
hverandres arbeidshverdag, og dermed bedre samhandling mellom 
aktørene. Det ble også etablert møteplasser der folk kunne møtes 
ansikt til ansikt. Et av dem er det årlige Kapteinforum. Hvert år siden 
2001 har kapteiner på servicefartøy og statoilansatte møttes for å 
diskutere sikkerhetsspørsmål.
- De første årene var temperaturen høy, med klare meldinger fra de 
seilende. Resultatet var mange gode tiltaksforslag, og en stor del ble 
satt ut i livet. De senere årene har Kapteinforum vært preget av godt 
samarbeid for å bedre sikkerheten, forteller Trond Kongsvik.
De mange tiltakene har gitt overbevisende resultater: Mens det i år 
2000 var hele tolv kollisjoner mellom fartøy og innretning, har det i 

årene etterpå ligget på fra null til to hvert år. Personskadefrekvensen 
er mer enn halvert i løpet av de ti siste årene.

kontinuerlig prosess
Arbeidet med å forbedre sikkerheten på servicefartøyene har vært en 
kontinuerlig prosess, der forskerne har vært med hele veien. Sikker-
hets- og arbeidsmiljøundersøkelser er blitt gjennomført annethvert år 
siden 2001. I tillegg er det gjort en rekke enkeltundersøkelser,
for eksempel om informasjonsflyt, spesielle utfordringer for båter på 
korttidskontrakt, kapteinsrollen, ulike vaktordninger, med mer.

Resultater av undersøkelsene og forslag til mulige tiltak er blant  
annet blitt presentert og diskutert på det årlige Kapteinforum.
- Vår arbeidsmåte har vært å tråkke tett oppi folk, bruke kvalitative 
intervjuundersøkelser og ha en tett dialog med de som kjenner 
problemene på kroppen, sier Kongsvik. Han beskriver forskernes rolle 
som en slags meklere og tilretteleggere.

- Dette er klassisk aksjonsforskning. Her er det ikke snakk om å rykke 
inn, skrive en rapport og ferdig med det, men om et vedvarende 
engasjement. Dette arbeidet har pågått i ti år, og pågår fortsatt. Jeg 
kjenner ikke til andre former for aksjonsforskning som har vedvart så
lenge, sier Kongsvik. Prosjektet har gitt grunnlag for en rekke master-
grads- og doktorgradsarbeider, samt flere vitenskapelige artikler.
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Intervju av  Lars Martin Hjorthol

Et norsk selskap kan ikke operere med andre HMS-standarder i 
utlandet enn i Norge, fastslår Urban kjellén, viseadministrerende 
direktør for helse, miljø og sikkerhet i SN Power.

- Det betyr ikke at standardene må være eksakt like, men vi kan ikke 
ha store nivåforskjeller. Vi prøver å definere en standard som vi kan 
leve godt med, basert på beste internasjonale praksis, samtidig som 
vi tar hensyn til lokale forhold, sier Kjellén. Han er også professor II i 
sikkerhetsledelse ved NTNU.

SN Power er eid av Statkraft og Norfund, statens investeringsfond  
for næringsvirksomhet i utviklingsland. SN Power er engasjert i en 
rekke vannkraftprosjekter både i Asia og Latin-Amerika. Selskapet 
opererer på kommersielle vilkår, men skal også bidra til klare  
utviklingspolitiske mål.
- Prosjektene gir fattige land tilgang til miljøvennlig energi, og bidrar 
dermed til utvikling. I tillegg bidrar prosjektene til utvikling i lokal-
samfunnet innenfor utdannelse, helse, infrastruktur og utvikling av 
annen næringsvirksomhet, sier Kjellén. SN Powers målsetting er å 
bli et ledende vannkraftselskap i framvoksende økonomier, å bidra 
til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling, heter det på selskapets 
hjemmeside. Men HMS-utfordringene kan være formidable i 
forbindelse med utbyggingsprosjekter i SN Powers markeder.

”13 døde i norsk prestisjeprosjekt”, var forsideoppslaget i Aftenposten 
1. november 2008. ”SN Power står for noen av Norges største og 
mest roste miljøprosjekter i fattige land. Men suksessen har en dyster 
nedside: De to siste årene er 13 omkommet i forbindelse med arbeid 
på og ved anleggene”, skrev avisen. Kritikken gjaldt særlig et vann-
kraftprosjekt i Himachal Pradesh, i indisk Himalaya, der SN Power har 
en eierandel på 43 prosent.

- Ingen overraskelse
- Oppslaget i Aftenposten kom ikke som en overraskelse på oss. Vi 
var veldig klar over problemene i India. Det var faktisk en av grunnene 
til at jeg ble ansatt i SN Power høsten 2007, sier Kjellén. Han hadde 
blant annet flere års erfaring med sikkerhetsledelse i Hydros inter-
nasjonale prosjekter.

- Selskapet så svært alvorlig på de mange ulykkene, og ledelsen og 
styret jobbet mye med å lage en strategi for å snu prosjektet. Vi la 
også fram problemene og våre bekymringer på Sikkerhetsdagene i 
oktober 2008, sier Kjellén.

Etter hvert klarte SN Power å overbevise de indiske majoritetseierne 
om at det måtte tas et fastere grep om prosjektets HMS-utfordringer. 
En erfaren HMS-sjef ble sendt fra Norge, og det ble satt i verk en 
rekke tiltak.
- Vi har fortsatt problemer, men vi har sett en positiv utvikling,  
sier Kjellén.

- kaN Ikke 
OPerere  
MeD DObLe
StaNDarDer
Professor II og HMS viseadm. dir. Urban kjellén,  
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og SN Power

Til sammen har 14 arbeidere mistet livet i dødsulykker ved anlegget 
i India, de fleste i forbindelse med transport og veiarbeid. Etter at 
snuoperasjonen kom skikkelig i gang, har ulykkestallet gått kraftig 
tilbake, også når det gjelder skader og nestenulykker. Den siste 
dødsulykken skjedde våren 2010.

kostbar snuoperasjon
Erfaringene fra India viste at det er mulig å snu en negativ utvikling. 
Men snuoperasjonen krevde mye krefter og ressurser, særlig fra 
ledelsen i selskapet. Mye tid gikk til krisehåndtering og brannslukking. 
Redusert omdømme var også en av postene på tapskontoen.

Reaktiv eller proaktiv - det er de to holdningene til HMS-arbeid Kjellén 
holder opp mot hverandre. Erfaringene fra India viser at det kreves 
en proaktiv tilnærming og detaljert planlegging av HMS-arbeidet i SN 
Powers markeder, oppsummerer han.
- HMS er en integrert, naturlig del av all vår virksomhet, gjennom 
alle faser av et prosjekt. HMS-krav skal være med fra starten av et 
prosjekt, helt fra de innledende mulighetsstudier. Veier, avstand til 
sykehus og sikkerhet for ansatte må også være med når vi vurderer et 
nytt prosjekt. Vi går ikke inn i prosjekter der vi føler at vi ikke kan leve 
opp til en forsvarlig HMS-standard, sier Kjellén.

Strengere krav
Det stilles også strenge kvalifikasjonskrav til kontraktører og under-
kontraktører. Det kan i noen tilfeller være et dilemma siden lokale 
selskaper kan bli ekskludert fra prosjekter.
- Det er ikke noe vi ønsker og vi forsøker å løfte HMS-nivået på lokale 
selskaper, gjerne i samarbeid med en internasjonal hovedentreprenør, 
for å sikre lokal utvikling, sier Kjellén.
- Strenge krav betyr altså at en må hente prosjektledelse på det 
internasjonale markedet. Men det aller meste av arbeidskraften vil 
likevel være lokal, så virkningen for sysselsettingen blir den samme, 
legger han til.

Sikkerhet for de ansatte i forbindelse med konflikter og kriminalitet 
kan også være et tema i flere land.
- Her har vi flere koblinger mellom HMS og CSR (bedriftens samfunns- 
ansvar), spesielt når det gjelder miljø og helse. Den beste sikkerheten 
vi kan få er at lokalbefolkningen ser seg tjent med prosjektet og 
støtter det. Vi satser dessuten i hovedsak på mindre prosjekter og 
elvekraftverk. Vi prøver å unngå storprosjekter med betydelige  
negative konsekvenser for lokalbefolkningen, sier Kjellén.

En tilsynelatende paradoksal risiko med et godt integrert HMS-arbeid 
er at det nesten blir usynlig.
- Det kan virke som om vi har full kontroll, kanskje bedre enn vi har. 
Dermed får HMS lavere oppmerksomhet og HMS-standarden kan bli 
redusert. Vedvarende fokus er nøkkelen til et godt HMS-resultat over 
tid, sier Kjellén. 
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Intervju av Lars Martin Hjorthol

I et kontrollrom på Stjørdal sitter eksperter og følger produksjonen 
på en plattform langt til havs. Hva betyr det for sikkerheten på 
Haltenbanken?

- Såkalte integrerte operasjoner gir vesentlige endringer i arbeids-
mønsteret både på sokkelen og i støttemiljøene på land. Slike 
endringer gir både nye sikkerhetsutfordringer og -muligheter, sier 
seniorforsker Eirik Albrechtsen i SINTEF. Han er også 1.amanuensis II 
ved insitutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Utvikling og bruk av informasjonsteknologi og digital infrastruktur 

Ny tekNOLOgI gIr 
Nye SIkkerHetS-
UtFOrDrINger Og 
-MULIgHeter
Stipendiat Siri Andersen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Seniorforsker/1.amanuensis II Eirik Albrechtsen,  
SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU

betyr at folk på plattformen og folk på land har tilgang til den samme 
informasjonen, samtidig. Fageksperter i Stjørdal, Stavanger eller  
Houston kan delta i sanntidsstyring av oljefelter i Angola eller  
Barentshavet.

I teorien. Det er ikke slik ennå. Det er fortsatt plattformen som har 
beslutningsmyndighet. Men viktige støttefunksjoner er nå på land. 
Og utviklingen går raskt i retning mer integrerte arbeidsprosesser på 
de fleste områder, både boring, drift og vedlikehold. Integrasjonen 
skjer mellom virksomhet på sokkelen og på land, mellom operatører 
og leverandører, og mellom nasjonale og internasjonale virksomheter.

Integrerte operasjoner
Integrerte operasjoner, eller IO, som det heter på stammespråket, 
begynte i det små like etter årtusenskiftet og har kommet for fullt i 
løpet av det siste tiåret. Forskere fra SINTEF og NTNU er involvert i 
flere store prosjekter om sikkerhet relatert til storulykker i integrerte 
operasjoner. Eirik Albrechtsen er en av dem.

- Vi ser raske endringer i organisering og arbeidsmetoder, drevet av ny 
teknologi. Målsettingen er å få raskere, bedre og sikrere beslutninger. 
Men erfaringer viser at det kan være vanskelig å få alle tre samtidig. 
De raske beslutningene er ikke alltid de sikreste, sier han.
IO-utviklingen kan ha både positive og negative effekter på  
storulykkesrisikoen.

- Integrerte operasjoner betyr at evnen til å overvåke utviklingen blir 
bedre. Det er flere til å tolke dataene, og det er lettere tilgang på 
eksperter. Det gir bedre beslutningsstøtte og raskere hjelp til problem-
løsning når det oppstår uventede situasjoner. Utfordringen ligger i at 
systemet blir komplekst, med mange aktører og høyt endringstempo. 
Det blir vanskeligere å forutsi hva som kan gå galt, sier Albrechtsen.

Derfor holder det ikke å drille inn rutiner.
- Interaksjonen mellom hav og land må øves inn. Og i slike øvelser bør 
en ha scenarier med flere ukjente situasjoner, der en også legger inn 
”feller”. Målet må være å styrke evnen til å takle uforutsette situasjo-
ner, både på land og på sokkelen, og i samspillet mellom dem,  
sier Albrechtsen.

Lokalkunnskap
En utfordring er å få IO til å fungere uten å svekke lokal kunnskap om 
den enkelte plattformen, sier Siri Andersen, stipendiat ved Institutt 
for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. I sitt doktorgrads-
arbeid studerer hun hvordan IO har påvirket prosessesene med  
vurdering av storulykkesrisiko i planleggingen av daglige aktiviteter. 
Arbeidet er en del av forskningsprosjektet RIO, Interdisciplinary Risk 
Assessment in Integrated Operations, hvor flere av medlemmene i 
ROSS Geminisenter deltar (www.sintef.no/rio)

- En ulempe ved IO kan være at de på land ikke har samme situasjons-
forståelse som de på plattformen. De har ikke samme lokalkunnskap, 
de kjenner ikke lukter og vibrasjoner som ikke kan fjernovervåkes. 
Lokalkunnskap kan også gjelde særheter ved den enkelte platt- 
formen, for eksempel at en spesifikk pumpe eller ventil kan være 
lunefull. Men slik lokalkunnskap kan være helt avgjørende i krise-
situasjoner, da det kan være snakk om å improvisere løsninger, sier 
Andersen. En mulig løsning på problemet med manglende situasjons-
forståelse på land kan være rulleringer og rotasjonsordninger, slik at 
de også er på sokkelen med jevne mellomrom. 

En soleklar sikkerhetsgevinst kan iallfall noteres:
- Når flere støttefunksjoner flyttes til land, blir det mindre helikopter-
transport. Dermed fjernes en risikofaktor, konstaterer Albrechtsen.
- Men - kanskje risikoen er like stor når de setter seg i bilen for å kjøre 
til jobben på land, legger han til, etter å ha tenkt seg om.



34 Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger

Nye barrIerer 
MOt MILjø- 
UtSLIPP?
Professor Mary Ann Lundteigen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Seniorrådgiver Stein Hauge, SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet
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Intervju av Lars Martin Hjorthol

Ny boreteknologi og oljeaktivitet i mer sårbare områder betyr et 
endret risikobilde. Trenger vi nye barrierer mot miljøutslipp?

- Med installasjoner på havbunnen reduseres risikoen for skade på 
mennesker. Men vi må se på om kravene til sikkerhetskritiske sys-
temer i petroleumsvirksomheten er strenge nok i forhold til skader 
på miljøet. Kanskje trenger vi nye barrierer, sier professor Mary Ann 
Lundteigen ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU.

Stein Hauge ved SINTEF Teknologi og samfunn er prosjektleder for 
prosjektet ”Barrierer mot miljøutslipp”, et treårig prosjekt som etter 

baserte sikkerhetssystemer”. Den såkalte PDS-metoden for vurdering 
av påliteligheten i sikkerhetssystemer er utviklet ved SINTEF.  
Se også PDS-forums websider:  
www.sintef.no/Projectweb/PdS-Main-Page/PdS-Forum/

Det er nå 23 medlemsbedrifter i forumet, som møtes to ganger i året.
- Forumet kunne feire 25-årsjubileum i år, i seg selv et tegn på at det 
er nyttig for deltakerne. Der kan de ha en åpen dialog og utveksle 
erfaringer, i et forum som ikke er for stort, sier Lundteigen.
- I tillegg har PDS-forum som ambisjon å bidra til utviklingen av ny 
kunnskap og nye metoder. I forskningsprosjektet ”Barrierer mot 
miljøutslipp” i regi av Norges forskningsråd deltar alle medlems-
bedrifter med egeninnsats, forteller hun.

planen skal avsluttes i 2013. 

- De etablerte kravene har primært fokus på å hindre skader på 
mennesker. Nå bør vi kanskje rette skarpere fokus mot faren for 
miljøskader. Er de sikkerhetskritiske systemene vi har pålitelige nok? 
Må kravene skjerpes, eller trenger vi også helt nye barrierer?

Prosjektet utføres primært i SINTEF-regi og er et typisk eksempel på 
samarbeid mellom partnere i ROSS Gemini senter.
- NTNUs rolle er å se på nye forskningsmuligheter og mulige tema 
for doktorgradsarbeider opp mot prosjektet. Samtidig må vi se på 
relevante problemstillinger for undervisningen, forteller Lundteigen.

PdS-forum
Prosjektet springer ut av det såkalte PDS-forum, et forum for utvek-
sling av erfaringer mellom norske leverandører, konsulentselskaper 
og brukere av kontroll- og sikkerhetssystemer, primært i petroleums-
næringen. PDS er en forkortelse for ”Pålitelighet av datamaskin- 

Tverrfaglige teknologer
Mary Ann Lundteigen tilhører RAMS-gruppen i ROSS Geminisenter. 
RAMS er en engelsk forkortelse for pålitelighet, tilgjengelighet, ved-
likehold og sikkerhet. Gruppen driver forskning og undervisning innen 
pålitelighetsanalyse, risikoanalyse og vedlikeholdsledelse.
- Dette henger sammen, særlig når vi snakker om sikkerhetskritiske 
funksjoner og systemer.
- En viktig utfordring i dag er at teknologien blir stadig mer kom-
plisert og sammenvevd, og endres raskere enn før. Teknologiske 
sikkerhetsbarrierer kan ikke brytes ned i enkeltdeler, men må sees i 
sammenheng. De blir umulige å forstå med bare en fagbakgrunn, vi 
trenger samhandling mellom ulike disipliner, sier hun.

Foto: Thor Nielsen 
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MeNNeSkeLIge FaktOrer
Seniorforsker Stig Ole Johnsen, SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet

I samarbeid med industri, NTNU, andre forskningsinstitusjoner 
og konsulentselskaper  er det ved SINTEF etablert et fagnettverk, 
HFC forum, for human factors (menneskelige faktorer) og sikker-
het. HFC-forumet har eksistert siden 2005 og ble etablert for å øke 
kompetansen for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, 
styring og overvåkning i olje- og gassvirksomheten. Human factors 
er en vitenskapelig disiplin som bruker ulike metoder og kunn-
skap om mennesker, for å forbedre samspillet mellom mennesket, 
teknologi og organisasjon for å etablere et arbeidsmiljø som støtter 
helse, miljø og sikkerhet. 

- Et godt sikkerhetsarbeid handler om mer enn å unngå skader, 
understreker konserndirektør Truls Holm Olsen i Tryg. - det handler 
om å håndtere risikoene riktig, iverksette forebyggende tiltak og 
redusere den sårbarheten vi eksponeres for. Først da kan vi føle  
oss trygge på at vi kan håndtere de skader som måtte oppstå på en 
god måte.

kompetanse avgjørende
Forsikring handler om å håndtere risiko og da må vi forstå det 
risikolandskapet vi manøvrer i. Fra brann- og personrisiko til stadig 
mer utfordrende klimarisikoer. Derfor er sikkerhetsforskning, 
kompetanseutvikling og vitendeling avgjørende for oss som 
forsikringsselskap. Dette gir mening til det langvarige kompetanse-

Forståelse av menneskelige faktorer som årsak til ulykker og som en 
viktig kilde til gjenvinning er viktig. Menneskelige faktorer har blitt 
angitt som rotårsak til ulykker i varierende grad, forskningsresultater 
varierer mellom 23% og 82% når det gjelder å sette menneskelige 
faktorer som rotårsak til ulykker. Dette spriket indikerer at det faglige 
perspektivet og hva du leter etter, styrer antagelser om rotårsaker 
og kilder til ulykker. Mennesket er også en viktig faktor for å unngå 
ulykker. Luftforsvaret i USA studerte 681 hendelser og fant at 659 av 
disse skyldtes feil i teknisk utstyr som ble løst via menneskelig inn-
gripen, mens bare 10 hendelser skyltes menneskelige feilhandlinger. 
Human factors har derfor blitt sett på som et viktig område både for 
å unngå menneskelige feil, samt for å benytte menneskets evne til 
gjenvinning for å unngå ulykker.

Fagnettverket HFC  fungerer som et kompetanseforum for  
erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk 
ved design og vurdering av driftskonsepter. Fagnettverket samles to 
ganger årlig for erfaringsoverføring for å videreutvikle human factors 
metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter. Mer 
informasjon om fagnettverket finnes på www.hfc.sintef.no.

I samarbeid med fagmiljøene ved NTNU, har det de siste tre årene 
vært arrangert et videreutdanningskurs i human factors. Master- 
studenter fra NTNU og andre institusjoner har vært flittige bidrags-
ytere inn i fagnettverket. Flere internasjonale eksperter har vært 
brukt som forelesere ved samlinger i forumet. 

CRIOP metoden
CRIOP er en metode for sikker og effektiv drift gjennom verifikasjon 
og validering av menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold i 
kontrollrom. Metoden er utviklet i et samarbeid mellom forsknings-
institusjoner og industri med deltakelse fra SINTEF, NTNU, IFE,  
STATOIL, Norsk Hydro, Human Factors Solutions (HFS) og Scandpower. 
Første versjon av CRIOP ble utviklet i 1985-90 og ble omfattende 
restrukturert og revidert i 2003. Deretter har metoden vært løpende 
oppdatert, med siste versjon fra 2011. 

CRIOP metoden bygger på teori fra kognitiv psykologi, læringsteori, 
sikkerhet, sikring og organisasjonsutvikling. Metoden brukes bredt 
men har størst utbredelse innen olje- og gassnæringen, og har spredt 
seg fra norsk sokkel til engelsk sokkel og internasjonalt. Scenario-
delen av metoden har vært effektiv i samarbeid mellom forskjellige 
fagfolk for å skape felles forståelse av sikkerhetsutfordringer og 
risikoreduserende tiltak. Mer informasjon på www.criop.sintef.no.

gOD rISIkO- 
HåNDterINg 
er Mer eNN 
bUtIkk
konserndirektør Truls Holm Olsen, Tryg
Intervjuet av Tom Anders Stenbro, Tryg

fellesskapet med NTNU og Sikkerhetsdagene som møteplass og 
formidlingsarena.
 
- Selv om norsk HMS lovgivning er et godt utgangspunkt for å sikre en 
proaktiv sikkerhetskultur på arbeidsplassen erfarer vi et stort behov 
for kontinuerlig risikorådgivning ute hos kundene, poengterer Holm 
Olsen. Dette for å sikre etterlevelse av egne rutiner på arbeidsplassen 
og bidra til at nye risikoer tenkes inn i eksisterende systemer og 
praksiser.

Et interessefellesskap 
økende flomrisiko flere steder i landet med dertil fare for jordras og 
utglidninger illustrerer behovet for et utadrettet risikofokus som også 
kan fange opp nye former for sårbarhet. Selv med gode systemer er 
det ingen selvfølge at bedriftene identifiserer nye risikoaspekter og 
forsikring har derfor en viktig rolle å spille som kompetanseformidler 
og rådgiver. 

- Siden forsikring handler om å ta et delansvar for kundenes risikoer 
har vi en fellesinteresse av å redusere sårbarheten. Dette interesse-
fellesskapet har alltid vært en viktig driver for det skadeforebyggende 
arbeidet i forhold til brann, trafikksikkerhet og helse, sier Holm Olsen. 
Forsikringsnæringen var bl.a. initiativtagere til etableringen av Norsk 
Brannvernforening og Trygg Trafikk.

Et spørsmål om trygghet
Når skadehendelser inntreffer er det ikke bare de materielle tapene 
som rammer, men også vår opplevelse av å være trygg. Når kjelleren 
eksemplelvis står under vann og både fotoalbum og datamaskiner 
blir ødelagt gjør det noe med tryggheten vår. – Du opplever at det er 

personlige ting som går tapt og at hjemmet ditt som du alltid har 
ansett som trygt og sikkert ikke er det likevel, sier Holm Olsen.  
– God risikohåndtering handler derfor om å verne om denne trygg-
heten ved å sørge for at kundene systematisk reduserer sin utsatthet.

Trygs risikorådgivningskonsept rettet mot bedrifts- og industrikunder 
har som målsetting å forvalte denne tryggheten gjennom å være i 
forkant sammen med kundene. – Når nye risikoer tiltar og risikobildet 
endrer seg er det viktig at vi tilpasser oss. Gjennom å stadig tilegne 
oss kunnskap om nye risikoutfordringer kan vi bidra til at disse tenkes 
inn i kundenes systemer og praksiser. Det er jo skadene som aldri 
skjer både vi og storsamfunnet tjener på, avslutter Holm Olsen.

Foto: Tryg
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Etter deepwater Horizon ble det organisert det vi nesten må kalle en 
internasjonal forskerdugnad for å finne ut mest mulig om årsakene 
til ulykken.

- Motivet for mange av deltakerne var vel først og fremst idealisme, 
et oppriktig ønske om å bidra med sine kunnskaper for at en slik 
ulykke ikke skal skje igjen, sier Ingrid Bouwer Utne, professor ved 
Institutt for marinteknikk, NTNU.
Hun var en av de norske deltakerne i Deepwater Horizon Study Group, 
DHSG. Den ble etablert i mai 2010, en måned etter at Deepwater 
Horizon eksploderte og sank i Mexicogulfen.

FOrSkerDUgNaD 
etter DeePwater 
HOrIzON
Professor Ingrid Bouwer Utne, Institutt for marinteknikk, NTNU
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

Mange arbeidet på fritiden, uten lønn eller annen form for økonomisk 
kompensasjon.
-Det var engasjerte folk, som hadde lyst til å bidra, drevet av ønsket 
om å få mest mulig fakta på bordet, sier Utne.

Det var litt tilfeldig at hun selv ble med i dette arbeidet, forteller hun.
- Jeg skulle være et halvt år ved Berkeley som gjesteforsker, og kom 
dit akkurat da gruppen ble etablert. Det var et spørsmål om å være på 
rett sted til rett tid, sier hun.

dokumentasjon
Gruppen skulle samle mest mulig dokumentasjon om årsakene til 
ulykken og om arbeidet med å få kontroll over utblåsingen, og på det 
grunnlag komme med tilrådinger om tiltak som kan redusere risikoen 
for liknende ulykker i framtida. Gruppen skulle også gi uavhengig ek-
spertinformasjon til offentligheten, myndighetene og industrien, og i 
tillegg bygge opp et digitalt arkivsystem med informasjon akkumulert 
under granskningen. Arkivet skal kunne brukes av forskere og andre i 
videre studier og rapporter om ulykken.

DHSG-rapporten ble lagt fram våren 2011, og er tilgjengelig på 
http://ccrm.berkeley.edu/deepwaterhorizonstudygroup/dhsg_ 
reportsandtestimony.shtml

Uavhengig
Det er igangsatt en lang rekke granskninger og undersøkelser etter 
Deepwater Horizon-ulykken, både i regi av offentlige organer og av de 
involverte selskapene. Det er likevel nyttig med et ”privat” initiativ av 
denne typen, mener Utne.

- Presidentkommisjonen hadde for eksempel sju medlemmer, ingen 
av dem ingeniører. De var avhengig av å trekke på andres ekspertise. 
DHSG kom med bidrag inn imot kommisjonen og myndighetene. Vårt 
initiativ var dessuten tverrfaglig, med medlemmer både fra indus-
trien og fra akademia. Og kanskje viktigst: Den var uavhengig, både i 
forhold til industrien og til myndighetene. Det var ingen bindinger til 
aktuelle selskaper eller andre habilitetsproblemer, sier Utne.
Selv lærte hun mye av å delta i dette arbeidet.

- For meg personlig var det svært interessant å få innblikk i komplek-
siteten i operasjonene. Fortløpende kvalitetssikring og kommunika-
sjon mellom ulike fagdisipliner og selskaper blir helt avgjørende. Det 
er tydelig at det sviktet på dette området. Viktig informasjon nådde 
ikke fram dit den skulle. Det er skremmende, og viktig å ta lærdom av 
for å unngå tilsvarende uhell på norsk sokkel, sier Utne.

Men i første omgang er det studentene ved Institutt for marinteknikk 
ved NTNU som får nytte av hennes erfaringer fra DHSG.
- Arbeidet har gitt innsikt i ulykkesgranskning, i hvordan man arbeider 
med å finne årsaker til en storulykke. Det er veldig nyttig i under- 
visningen ved instituttet. For studentene blir det også mer spennende 
når vi kan ta utgangspunkt i noe som nylig er skjedd, sier Utne.

 

Berkeley
DHSG sprang ut av Center for Catastrophic Risk Management (CCRM), 
et slags tverrfaglig Geminisenter for sikkerhetsforskere fra ulike fag-
disipliner ved Berkeley, universitetet i California. 
Professor Robert Bea ved Berkeley deltok i innenriksdepartementets 
første granskning av ulykken og ble oppfordret til å gå videre med 
arbeidet, forteller Utne.

DHSG ble organisert som en slags internasjonal forskerdugnad. Grup-
pen omfattet 64 forskere, eksperter og personer med lang erfaring 
fra oljeindustrien. I tillegg kommer en del som ikke ville bli navngitt i 
arbeidsgruppens rapport, blant annet fordi de kan bli hentet inn som 
ekspertvitner i rettssaker etter ulykken.
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For å hindre storulykker må alle ledd i organisasjonen lære seg 
å takle det uforutsette. Regelverk og prosedyrer er ikke nok, 
oppsummerer SINTEF-forskere som har gått gjennom gransknings-
rapporter etter deepwater Horizon-ulykken.

- En tilsvarende ulykke kunne også skjedd på norsk sokkel, om ikke 
på samme måte, sier sikkerhetsforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik 
ved SINTEF Teknologi og samfunn.

- Enhver storulykke er unik. Men vi ser at vi står overfor tilsvarende 
utfordringer og risikoforhold på norsk sokkel. Vi ser også at mange 
av de bakenforliggende årsakene er gjengangere. Derfor må vi lære 
så mye som mulig av ulykken med Deepwater Horizon, sier hun.

Bidra til læring
På oppdrag fra Petroleumstilsynet har en tverrfaglig prosjektgruppe 
med forskere fra SINTEF, MARINTEK, NTNU og Universitetet i Bergen  
gjennom gått granskninger og undersøkelser som er gjort etter 
ulykken.
- Jobben vår har vært å gjennomgå og systematisere informasjon fra 
granskninger etter Deepwater Horizon-ulykken og andre større  
ulykker i petroleumssektoren, blant dem hendelsene på Snorre A 
i 2004 og Gullfaks C i 2010. Formålet har vært å bidra til læring og 
forbedring som kan redusere risikoen for liknende ulykker på norsk 
sokkel, sier Tinmannsvik, som har vært prosjektleder for arbeidet.
”Ulykken skjedde ikke på grunn av en enkelt feilvurdering eller en 
enkelt teknisk feil, men på grunn av en kjede av hendelser, beslutnin-

- For dette handler om læring - av egne feil, og av andres feil. Og ikke 
minst av feilene som ikke blir gjort, av ulykkene som unngås, sier 
Tinmannsvik. Hun har tidligere blant annet deltatt i forskningspros-
jektet ACCILEARN, der forskere fra SINTEF, NTNU og andre forskn-
ingsmiljøer studerte læringsprosessen etter Sleipner-havariet og 
Åsta-ulykken.
 
Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen skjedde 20. april 2010. 
Brønnen kom ut av kontroll, og borevæske med store mengder olje 
og gass strømmet opp på boredekket. Det kom flere eksplosjoner, og 
riggen begynte å brenne. Elleve mennesker av et mannskap på 126 
omkom. I 87 dager strømmet olje ut fra brønnen på havbunnen på 
1.500 meters dyp. Oljeutslippet var det største i amerikansk historie.

ger, feilvurderinger og unnlatelser som demonstrerer en systemsvikt”, 
oppsummerer rapporten. Rapporten fra prosjektgruppen er underlag 
for Petroleumstilsynets egen oppfølging av ulykken.

Anbefalinger
Rapporten inneholder lærepunkter og konkrete anbefalinger både til 
næringen og til myndighetene.
- Våre anbefalinger spenner fra tekniske tiltak, som oppdatering av 
standarder og vurdering av kravene til dagens utblåsningssikring, til 
beredskap, organisasjon og ledelse, sier Tinmannsvik.
Viktige stikkord er risikovurdering ved endring i produksjonsprosessen, 
kommunikasjon, informasjonsflyt og samhandling, både mellom ulike 
grupper på innretningen og mellom innretning og eksperter på land.
- Svikt i informasjonsflyten er ofte medvirkende årsak til storulykker. 
En av de viktigste anbefalingene vi gir industrien er å legge til rette 
for bedre informasjonsflyt mellom ulike aktører, samt å sikre støtte 
fra landbaserte eksperter i forbindelse med sikkerhetskritiske 
beslutninger, sier hun.

Improvisasjon
I tillegg kommer altså evnen til å møte det uventede. Eller som det 
heter i rapporten: ”Videreutvikle strategier for sikkerhetsledelse som 
både ivaretar etterlevelse av krav, og evnen til å kunne håndtere 
forutsette og uforutsette situasjoner.”

Oljeindustrien har lagt bak seg en periode der organisasjonsforhold 
var stabile og arbeidsoppgavene endret seg lite. Nå ser vi økende 
kompleksitet, mange aktører som skal samhandle, hyppige omorgan-
iseringer og nye arbeidsprosesser, og rask teknologisk utvikling drevet 
fram av dypere brønner og mer komplekse reservoarer, oppsummerer 
rapporten.
- Det gir også nye sikkerhetsutfordringer. Vi vil hele tida være på 

etterskudd i å forstå og beskrive hva som kan gå galt. Utfordringen 
blir å utvikle robuste organisasjoner, der alle aktører har god risiko-
forståelse og innsikt som gjør dem i stand til å takle uforutsette 
situasjoner og improvisere sikkert og effektivt i krisesituasjoner, sier 
Tinmannsvik. Det var trolig nettopp slik kompetanse og improvisa-
sjonsevne som hindret at en kritisk situasjon på Snorre A i november 
2004 utviklet seg til en omfattende utblåsning.

Improvisasjon krever kunnskap, erfaring og samhandling, både i jazz-
musikken og på en boreinnretning. Derfor er det viktig at de ansatte 
får tid og rom til å skaffe seg kompetansen de trenger, for eksempel 
tid til å gå sammen med erfarne folk og lære seg hvilke signaler de 
skal være oppmerksomme på.
- Nå er det mest vanlig med slanke organisasjoner, med lite buffer-
kapasitet. Robuste organisasjoner krever en viss redundans, litt mer 
reservekapasitet. Jeg tror Deepwater Horizon-ulykken vil gi en endring 

i synet på hvordan en skal bygge inn sikkerhet i organisasjoner, 
sier Tinmannsvik.

Læringsenhet
Blant anbefalingene til næringen er også å opprette en læringsenhet 
som kan legge til rette for systematisk erfaringsoverføring og læring 
fra hendelser i ulike bransjer.
- Vi ser at det ofte skorter på evnen til læring og erfaringsoverføring 
på tvers av selskaper og bransjer. Fransk kjernekraftindustri har en 
egen risikomonitor, som overvåker storulykker globalt. De går  
systematisk gjennom granskningsrapporter, og ser dem i lys av sin 
egen bransje for å trekke ut lærdommer. Det kan også være en ide  
for petroleumsbransjen i Norge, sier Tinmannsvik.

I tillegg til å lære av det som har gått galt, er det viktig å lære av  
vellykket gjenvinning av situasjoner som var i ferd med å komme ut 
av kontroll, sier anbefalingen.
- Målet er å styrke bransjens evne til å omsette kunnskap og erfaringer 
til effektive tiltak i egen organisasjon. Kort sagt lære å lære, sier  
Ranveig Kviseth Tinmannsvik.

- Må Lære å takLe 
Det UFOrUtSette
Seniorforsker Ranveig kviseth Tinmannsvik, SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol
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Oljeselskapene er ikke flinke nok til å lære av feil og klarer ikke å 
unngå at feilene gjentar seg, viser en gjennomgang av granskings-
rapporter etter gasslekkasjer på norsk sokkel.
- Mange av lekkasjene vi studerte kunne forklares med de samme 
årsakene. De samme feilene gjentok seg, også innen ett og samme 
selskap, sier forskningsleder Trond Kongsvik i Studio Apertura. Siden 
2007 har tallet på hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel økt, etter en 
positiv utvikling årene før. På oppdrag fra Petroleumstilsynet har for-
skere fra SINTEF og Studio Apertura gått gjennom vel 40 granskings-
rapporter etter hydrokarbonlekkasjer ved produksjonsinstallasjoner og 
tre landanlegg, for å studere årsaker og beskrive utfordringene som 
petroleumsnæringen kan gripe fatt i for å redusere antall lekkasjer.
I de aller fleste tilfellene dreide det seg om gasslekkasjer. Slike 

OLjeSeLSkaPer  
Må bLI FLINkere tIL  
å Lære aV FeIL
Forskningsleder Trond kongsvik, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning  
Seniorforsker Bodil Aamnes Mostue, SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet
Intervjuet av Lars Martin Hjorthol

- Det er ikke nok med enveiskanaler som intranett og nyhetsbrev.  
For å utvikle læringsevnen trengs det møteplasser der folk kan 
komme sammen og diskutere felles erfaringer og praktiske endringer, 
sier Kongsvik.

Mer presise tiltak
For det tredje: Industrien har et betydelig forbedringspotensial når 
det gjelder å definere presise og konkrete tiltak. Mange av tiltakene 
er altfor generelle.
- Det er viktig å få med de rette folkene, med den rette kompetansen, 
i granskningsgruppene. Vi spør også om granskningsgruppene har 
mandat som gir dem tilstrekkelig vilje og kraft til å foreslå større 
tekniske endringer, sier Mostue.

lekkasjer kan ha storulykkespotensial. Forskerne skulle også vurdere 
sentrale årsaksfaktorer opp mot tiltakene som ble foreslått i gransk-
ningsrapportene etter hendelsene.
- Det var liten grad av samsvar mellom utløsende årsaker og tiltakene 
som er spesifisert. Tiltakene er også ofte lite konkrete og fører ikke 
uten videre til endringer i praksis, sier Bodil Aamnes Mostue, senior-
forsker i SINTEF.

Utfordringer
Forskerne oppsummerte fire hovedutfordringer. For det første bør 
petroleumsindustrien ha en mer offensiv holdning til å redesigne 
seg vekk fra mangelfulle tekniske løsninger. Nesten 40 prosent av 
hendelsene kunne knyttes til dårlig eller mangelfull design og kunne 
i teorien vært unngått med mer robuste tekniske løsninger.
- Det kan handle om så enkle ting som at ventiler opereres på 
samme måte, og at de plasseres slik at det er enkelt å komme til, 
sier Mostue. For det andre må industrien sikre læring og erfaringso-
verføring og på en systematisk måte bruke informasjon om tidligere 
hendelser i forebyggende arbeid.

Forskerne lufter også ideen om et industriforum der operatørselska-
pene sammen med entreprenører, leverandører og engineeringsel-
skaper går gjennom aktuelle granskninger for å utarbeide målrettede 
tiltak. Her kan en også sikre erfaringsoverføring fra driftsfasen tilbake 
til designfasen, både for nybygg og modifikasjoner.

Trenger bedre verktøy
Og for det fjerde: Industrien må bli bedre når det gjelder vurderinger 
og analyser av risiko og storulykkespotensial i driftsfasen.
- Her trengs det et paradigmeskifte. De verktøyene vi har i dag er ikke 
gode nok, sier Kongsvik.
Forskernes funn og anbefalinger er underlag for ett kapittel i Petro-
leumstilsynet RNNP 2010 (Tilsynets årlige hovedrapport om risikonivå 
i petroleumssektoren), som ble lagt fram våren 2011. Der går Petro-
leumstilsynet inn for at næringen, i regi av OLF, iverksetter et bredt 
prosjekt som skal utvikle nye metoder og verktøy for å ”analysere, 
vurdere og styre storulykkesrisikoen i driftsfasen av et anlegg”.  
Prosjektet bør inkludere omfattende forskningsaktivitet, og samtidig 
sikre involvering av relevante brukergrupper i næringen, skriver  
Petroleumstilsynet.
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Master i helse, miljø og sikkerhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse tilbyr et 2-årig 
masterprogram i helse, miljø og sikkerhet. Studiet kan søkes av alle 
siv.ing-, ingeniør- og realfagstudenter uansett bakgrunn.

Målsetningen med masterprogrammet er å gi kunnskap og ferdig-
heter som kan brukes til å planlegge, utvikle og sikre godt arbeids-
miljø, gode miljøprestasjoner, godt sikkerhetsarbeid i bedrifter, 
ivaretakelse av bedrifters samfunnsansvar og sikkerhets- og sårbar-
hetsanalyse. Studiet legger vekt på kombinasjonen av ingeniør- 
eller realfagkunnskap og HMS kunnskap. HMS resultater skapes i 
samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon og den 
flerfaglige tilnærmingen gir studentene et godt grunnlag for å delta 
i både analyse- og utviklingsprosjekter, og med noen års erfaring i 
næringslivet å delta i etablering og ledelse av slike prosjekter. 

Det tilbyes spesialisering gjennom fire hovedprofiler:  
HMS-ledelse, sikkerhet, yrkeshygiene og miljøledelse.

HMS-ledelse
I denne hovedprofilen skal studentene utvikle forståelse, ferdigheter 
og kunnskaper om hvordan HMS-ledelse kan bli en integrert del 
av prosjektorganisasjoner og bedrifter, og således bidra til å løse 
HMS-problemer og oppfylle HMS-krav og -utfordringer for bedriften. 
Innenfor denne hovedprofil er det aktuelt å velge organisasjons- 
og ledelsesemner fra masterprogrammet i industriell økonomi og 
teknologiledelse.

Sikkerhet
Denne hovedprofilen legger vekt på kunnskaper og forståelse av 
sentrale sikkerhetsspørsmål i forhold til bedrifter og andre private og 
offentlige virksomheter/organisasjoner med sikkerhetsansvar. Du vil 
lære teknikker og metoder for sikkerhetsstyring og hvordan sikker-
hetsarbeidet organiseres og håndteres i industrielle organisasjoner. 
Et viktig fokus er det vertikale perspektiv på sikkerhetsarbeidet, 
dvs. koplingen mellom samfunns-/myndighetsnivå, virksomhetens 
ledelse og det som foregår operativt på den enkelte arbeidsplass. 
Fagfeltet dekker bredt, - fra ulykkesrisiko til katastrofehåndtering, 
security (ondsinnede handlinger) og IKT-sikkerhet med mer.

Web-side for mer informasjon
www.ntnu.no/studier/mihms 

 
Master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU tilbyr et 
2-årig internasjonalt masterprogram i sikkerhet, pålitelighet og  
vedlikehold. Studiet kan søkes av norske og utenlandske studenter 
med en 3-årig ingeniørutdanning.

Kan vi akseptere at en liten feil fører til at bremsene i bilen svikter? 
Eller kan vi hindre at de stadig mer komplekse produktene og  

kUrS 

systemene vi omgir oss med, øker faren for skade på mennesker  
og miljø?

Målsettingen med masterprogrammet er å gi studentene kunnskap 
og ferdigheter de kan bruke til å utvikle og drive sikre, pålitelige og 
vedlikeholdsvennlige systemer. Man vil lære hvordan produkter og 
systemer kan brukes på en sikker måte og hvordan tekniske feil kan 
unngås. Videre vil du lære hvordan vedlikehold kan planlegges og 
utføres på en kostnadseffektiv måte.

Mastergradstilbudet er det eneste i sitt slag i Skandinavia, og bygger 
på lang erfaring fra industriprosjekter, undervisning og forskning.  
All undervisning vil foregå på engelsk.

Hvem bør søke?
Studiet egner seg for deg dersom du liker å identifisere og løse  
problemer, har analytiske evner, kan jobbe strukturert og systematisk, 
og liker både teoretiske og praktiske problemstillinger.

Konkurransefortrinn og fordeler 
NTNU utgjør sammen med SINTEF, det største fagmiljøet i Europa 
innenfor sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Dette gjør at student-
ene har tilgang på et bredt og variert fagmiljø på området. Mange 
studenter på studieprogrammet har fått tilbud om sommerjobb ved 
SINTEF, og skrevet masteroppgaven for SINTEF.

Web-side for mer informasjon
www.ntnu.no/studier/msrams

Undervisningstilbud, risikopersepsjon og risikokommunikasjon
Psykologisk institutt ved NTNU tilbyr PhD-kurset “Risikopersepsjon 
og risikokommunikasjon” samt masterkursene “Groups, Descision 
Making and Risk Communication” og “Safety and Security for the  
Social Sciences”. Masterkursene er åpne for alle interesserte studenter.
 
Risikopersepsjon har blitt et innflytelsesrikt og internasjonalt renom-
mert forskningsområde. Det har ett utgangspunkt i diskusjonen om 
“sosial aksept” fra syttitallet. Forskningsområdet har etter hvert ut-
viklet seg til et multidisiplinært felt med stor betydning for å forstå, 
og utvikle kommunikasjon om risiko og fare. Psykologi regnes som 
en sentral bidragsyter på området, som også inneholder bidrag fra 
andre samfunnsvitenskapelig og humanistiske forskningsområder og 
er sterkt knyttet til teknisk - naturvitenskapelige forskningsområder. 
Risikokommunikasjon fokuserer på forebyggende arbeid. Det handler 
både om å forstå kommunikasjonsprosesser og å forbedre informas-
jon og kommunikasjon i relasjon til risiko og fare.
 
Web-sider for mer informasjon
www.ntnu.no/studier/emner/PSY8002
www.ntnu.edu/studies/courses/PSY3590
www.ntnu.edu/studies/courses/PSY3533
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Etterutdanningsmaster i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold 
Som en del av etterutdanningsprogrammet i organisasjon og ledelse 
(MOL) tilbyr NTNU også en spesialisering i sikkerhet, pålitelighet 
og vedlikehold. En slik erfaringsbasert mastergrad er utviklet for at 
fagpersoner som allerede er i arbeid kan ta videreutdanning i parallell 
med å være i full jobb for å tilegne seg en mastergrad i løpet av 3-4 år. 

Spesialiseringen gir kunnskap og ferdigheter man kan bruke til å  
utvikle og drive sikre, pålitelige og vedlikeholdsvennlige systemer. 
Man vil lære teknikker for å analysere og forstå hvorfor feil og ulykker 
kan inntreffe ut fra et Menneske-Teknologi-Organisasjons (MTO)  
perspektiv. Videre blir metoder og teknikker som kan si noe om hva 
sikkerheten og påliteligheten til systemer gjennomgått, samt hvordan 
et system kan vedlikeholdes på en kostnadseffektiv og sikker måte. 
Dette er viktig kunnskap i alle faser av livssyklusen til systemer.

Kursene egner seg for dem som liker å identifisere og løse problemer, 
har analytiske evner, kan jobbe strukturert og systematisk, og liker 
både teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til sikkerhet  
og pålitelighet.

I tillegg til fire basismoduler innen organisasjon og ledelse inngår fire 
spesialiseringskurs hvor man kan velge mellom følgende kurs:
1. Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner
2. Vedlikeholdsoptimalisering
3. Risikoanalyse
4. Industriell sikkerhet og pålitelighet
5. Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
6. Sikkerhet og organisasjon 

Web-side for mer informasjon
http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/organisasjon_og_ 
ledelse/spesialiseringsmodulen/sikkerhet_og_paalitelighet_/

Fordypning i driftsteknikk ved Institutt for marinteknikk
Institutt for marinteknikk tilbyr fordypning i driftsteknikk til  
studenter både ved det femårige- og toårige masterprogrammet i 
marinteknikk.

Drift av marine systemer er svært krevende på grunn av store  
påkjenninger fra bølger, saltvann, vind og vær. Utstyret befinner seg 
ofte på lite tilgjengelige steder i sjøen eller på havbunnen. Evnen  
til å drive de tekniske anleggene optimalt er avgjørende for å oppnå 
langsiktig og god økonomi. Dermed blir kravene til pålitelighet,  
sikkerhet, tilgjengelighet og vedlikehold svært viktige. 

Driftsteknikk omfatter alle aktiviteter som er nødvendige for å sikre 
at en enhet eller et system funksjonerer kostnadseffektivt, med et 
akseptabelt sikkerhetsnivå og med minst mulig miljøpåvirkning.
Behovet for vedlikehold avgjøres av hvor robust systemet er og 
operasjonsbetingelser. Kostnadene til vedlikehold er avhengige av 
hvor enkelt det er å vedlikeholde systemet med hensyn til lokasjon, 
brukervennlighet, materialvalg, redundans, sikkerhet og konstruksjon. 
Fordypningen fokuserer på pålitelighetsanalyser, tilgjengelighets-
analyser, risikoanalyser, miljøanalyser, kostnadsanalyser og  
vedlikeholdsanalyser som skal sørge for at systemet tilfredsstiller de 
driftstekniske krav som stilles til sikkerhetsnivå, miljøbeskyttelse, 
produksjonsregularitet og kostnader. 

Det tilbys grunnleggende fag og påbyggingsfag i driftsteknikk.

Web-side for mer informasjon
www.ntnu.edu/imt/ms/operation 

 
Etter- og videreutdanningskurs
Miljøene ved ROSS Geminisenter tilbyr en rekke enkeltstående  
etter- og videreutdanningskurs for industrien. Noen av disse kan  
også skreddersys for den enkelte bestiller.

Eksempler på kurs som er holdt/holdes:
- Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett  
- Sikkerhetsledelse for Jernbaneverket
- Ulykkesgranskning
- Introduksjon til Human Factors og integrerte operasjoner
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SIkkerHet Må SkaPeS 
Og gjeNSkaPeS HVer 
Dag. Det FINNeS INgeN 
eNDeLIge LøSNINger.
Publikasjon fra geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

www.ntnu.edu/ross


