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Utvikling innen barrierestyring på norsk sokkel

• Positiv utvikling av selve systematikken i å etablere barrierestyring i 

selskapene 

• Økt kompetanse og innsikt i anleggene

• Eksempler på god visualisering av status på barrierer 

• Presentert eksempler på involvering i prosjektfase (designgrunnlag, drift, HF) 

• Innen fagområdet beredskap har det i mange år vært en systematisk 

tilnærming til samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske 

barriereelementer i næringen. 

- For beredskap er det klargjort hvem gjør hva med hvilket utstyr

• Utarbeidet viktige faglige bidrag fra næringen og forskningsmiljøer
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Hva kan vi lære av det som faktisk gikk galt?

Et eksempel:

Kårstø hydrokarbonlekkasje 7.1.2016 – fullt brudd i en instrumentkobling 
forårsaket av utmatting, totalt utslipp på 22 tonn og 9,5 timers varighet

- endret sikkerhetsstrategi 

- personell skal ikke lenger sendes ut i prosessanlegget for å operere 
manuelle ventiler for trykkavlasing 

- ikke trykkavlastningsmuligheter fra kontrollrommet for prosessegmentet hvor 
lekkasjen oppstod 

- det var ikke utarbeidet plan for hvordan anlegget skulle trykkavlastes 

- ingen trening og øvelser på scenariet
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Hvordan blir 

ytelseskravene synliggjort 

og fulgt opp?  

Hvordan kommer 

barrierestrategiene til 

nytte/anvendelse?

Hvordan blir 

barrierestatus 

overvåket?

Hvordan inngår 
barrierestatus i daglig  
aktivitetsplanlegging 
offshore?

Blir testresultater fulgt 
opp hensiktsmessig i 
forhold til å ivareta 
barrierens funksjon? 

Kunnskap om farene og 
tilhørende barrierer og 
hvordan disse kan 
påvirkes

Kompetanse om egen 
rolle i forhold til 
barrierene. Trening og 
opplæring

Hvordan håndteres 
endringer som påvirker 
forutsetningene fra 
design?
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Erfaringer barrierestyringstilsyn

Ptil ser det som nødvendig å påvirke under tilsynene

- Vi bruker tid på å forklare og presisere intensjonen bak 

regelverkskrav og barrieremodellen

- Viktigheten av å fokusere på operasjonelle driftsforhold allerede i 

tidligfasen. - «Drift er ikke noe som kommer etterpå»

- Vi har brukt hendelsesscanarier for å få selskapene til å 

presentere hvilke barrierefunksjoner som er etablert og 

samspillet mellom dem i et hendelsesforløp
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Erfaringer barrierestyringstilsyn

Mangelfull forståelse og etterlevelse av krav til barrierestyringsprosessen

- Styringssystemene er etablert – men barrierestyringsprosessen er ikke alltid tilstrekkelig 

implementert og synliggjort

- Barrierestrategiene er for generiske, særlige risikoforhold på den enkelte lokasjon, 

innretning og landanlegg er ikke alltid i tilstrekkelig grad dekket i barrierestrategier  

- Blir ofte 2 «separate» løp i prosjekter - ett for å utarbeide barrieredokumentene og ett for 

utbyggingsløpet

- Ofte konsulenter som utarbeider barrierestrategiene – løsrevet fra designprosessen

- Lite eierskap og involvering av driftsorganisasjonen i barrierestrategiene

- Oppmerksomhet størst på tekniske barriereelementer

- Finner at tekniske barriereelementer er ikke alltid identifisert som del av barrierefunksjonen, 

og utsatt vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr
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Tilsynserfaringer barrierestyring

• Mange faglig gode studier og rapporter, men ikke skikkelig integrert i 

prosessen (eksempelvis DAL/strategi, PFP/PS, sikkerhetskritiske ventiler/PR) 

• Mangelfull konsistens og presisjon i dokumentene, ivaretar ikke 

sammenhengene – vi ser divergerende krav i ulike dokumenter eller uklare 

krav 

• Dokumentasjon er disiplin-/byggeorientert - klarer ikke alltid å gjennomføre 

tverrfaglige vurderinger, eller vurderinger av operasjonelle og organisatoriske 

barriereelementer som skal inngå for å sikre barrierefunksjon
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Erfaringsoverføring og læring

• Ikke systematisk – drar ikke full nytte av egne og andres granskinger og 
tilsynsrapporter i prosjekter eller i drift

• Erfarent prosjektpersonell gjør samme feil om igjen i utbyggingsprosjekter
• Men noen gode eksempler fra enkelte prosjekter på erfaringsoverføring, og 

bred og tidlig involvering av driftspersonell 
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Hvem gjør hva med hvilket utstyr?

Fremdeles ikke tilstrekkelig avklart hvem som gjør hva med hvilket utstyr i feil-, 

fare- og ulykkessituasjoner

• Operasjonelle og organisatoriske elementer som skal ivareta 

barrierefunksjoner er utilstrekkelig identifisert og fulgt opp

- Hvem som skal operere 

- Hvordan oppgaver skal utføres 

- Hvem, hvor og hvordan skal personell håndtere manuelle aksjoner hvis 

automatikken svikter 
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Barrierstyring og barrierestrategier 

• Ytelseskrav i noe begrenset grad satt til operasjonelle og organisatoriske 

barrierelementer 

• Eksempler på mangelfull vurdering av ytelsespåvirkende forhold 

• Mangler ved systematikk for å sikre at personell er istandsatt til å håndtere 

sikkerhetskritiske oppgaver hvis feil-, fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg 

• Ikke i havn med å verifisere ytelse
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Er personell istandsatt til å ivareta oppgaver 

som sikrer barrierefunksjon?

I begrenset grad systematisk utsjekk og vurdering av at det er nok personell til 

å ivareta oppgaver i normal drift og samtidig oppgaver som skal sikre 

barrierefunksjoner 

• Ser nå eksempler i tilsyn på oppgaver som ikke alltid vil kunne håndteres 

samtidig av en og samme person

- Mudlogger som skal overvåke brønnen og være MWD logger ute mens det 

er en pågående brønnkontrollhendelse

- Kontrollromsoperatør som skal overvåke prosessanlegget under en 

hydrokarbonlekkasje og være del av beredskapsledelsen
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Opplæring, trening og 

øvelser

- Styring av beredskap synes godt 

ivaretatt i forhold til regelverkskrav 

- Mangelfull kjennskap blant 

utførende personell med ansvar for 

andre oppgaver som må utføres 

for å sikre barrierefunksjon

- Kompetanse er ferskvare -

svakheter ved monitorering av 

ytelse på operasjonelle og 

organisatorisk barrierelementer 

over tid
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Istandsetting og verifikasjon av ytelse

- 3.partsentreprenører blir i begrenset grad inkludert i opplæring, trening og 

øvelser knyttet til brønnkontroll

- Barrierefunksjoner etablert for å håndtere innretningsspesifikke risikoforhold 

blir i lite grad trent og øvd på

- Svake verifikasjonsaktiviteter for de barrierefunksjonene som ikke inngår i 

beredskapsorganisasjonen – trening og øvelser i mindre grad anvendt til å 

verifisere aksjonstid, kriterier for utførelse mv

- Ikke alle hendelsesscenarier blir øvd på – mye repetisjon, det blir i liten grad 

øvd på tidlige faser i hendelsesforløpene og eskalering av hendelsen blir 

ikke fulgt fullt ut
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