
PTIL/PSA

Velkommen til 

barrieredag i Ptil



PTIL/PSA

Nytt barrierenotat
Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil



PTIL/PSA

Barrierer på 3 minutt



PTIL/PSA

2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SF§2 Barrierer

HP - Tekniske og operasjonelle barrierer 

HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet

HP - Barrierer HP - Barrierer HP – Barrierer TOO

SF§5 Barrierer Til SF§5 Barrierer

1983

2017

1992



PTIL/PSA

Nytt i denne utgaven av barrierenotatet

• Spisse hva som er barrierer og hva som ikke er barrierer (SF §§ 4 og 5)
- Normal operasjon (sikker løsning) versus barrierer

- Det må kunne stilles ytelseskrav til barriereelementer

• Samspillet mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske 

barriereelementer er utdypet
- Hvem gjør hva med hvilket utstyr?

• Vedlegg med eksempler om sikring, vedlikehold, boring og brønnintegritet og 

konstruksjonsintegritet er lagt inn



Regelverkskravene

SF§4
«…velge tekniske, operasjonelle og 
organisatoriske løsninger som reduserer 
sannsynligheten for at det oppstår skade, 
feil og fare- og ulykkessituasjoner. Det skal 
dessuten etableres barrierer»

SF §5
Det skal etableres barrierer som til enhver 
tid kan
a) identifisere tilstander som kan føre til 

feil, fare- og ulykkessituasjoner,
b) redusere muligheten for at feil, fare- og 

ulykkessituasjoner oppstår og utvikler 
seg, 

c) begrense mulige skader og ulemper.

Men hva hvis noe likevel går galt?
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En barriere skal komme i tillegg til en sikker og 

robust løsning
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Definisjon - Barriere:
Tiltak som har til hensikt enten å 
identifisere tilstander som kan føre 
til feil, fare- og ulykkessituasjoner, 
forhindre at et konkret 
hendelsesforløp inntreffer eller 
utvikler seg, påvirke et 
hendelsesforløp i en tilsiktet retning, 
eller ved å begrense skader og/eller 
tap.
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En barriere har en funksjon

Det må kunne stilles verifiserbare ytelseskrav til barriereelementet

Funksjonen til en barriere ivaretas av 
barriereelementer
• tekniske 
• organisatoriske
• operasjonelle

Barriereelementer har en konkret rolle i barrierefunksjonen
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BARRIEREFUNKSJON

BARRIERE-
ELEMENTER 

Tekniske:
Hvilket utstyr og 
systemer inngår i 
realiseringen av 
barrierefunksjonen?

Operasjonelle:

Hvilke oppgaver må 
gjennomføres for å 
realisere 
barrierefunksjonen?

YTELSESKRAV

YTELSES-
PÅVIRKENDE 

FAKTORER

BARRIERE-
FUNKSJON

Krav til utstyr og 
systemer 

Krav til personell og 
organisasjon 

Krav til gjennomføring 
av oppgavene 

Hva påvirker ytelsen til 
personellet? 

Hva påvirker muligheten 
til å gjennomføre 
oppgavene? 

Hva påvirker ytelsen til 
de forskjellige tekniske 
barriereelementene? 

Organisatoriske:

Hvilket personell har 
definerte funksjoner i å 
realisere en 
barrierefunksjon? 
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Hva beskytter i faresituasjonen «skip på 

kollisjonskurs»?

Hva er med å beskytter?

• Radar

• AIS (Automatisk identifikasjons-

system)

• Overvåkning av skipstrafikk fra 

Sandsli/Ekofisk

• Radiokontakt med skip

• Beredskapsfartøy

• Sterk konstruksjon

• Evakueringsmidler

Hvilken funksjon har dette?

- Identifisere

- Forhindre

- Redusere muligheten for at …

- Påvirke

- Begrense



Feil, fare- og 
ulykkes-
situasjoner som 
er utenfor det en 
bør kunne 
håndtere i normal 
drift?

Barrierefunksjoner som kan:

Redusere 
muligheten for at 
denne feil, fare-
og ulykkes-
situasjonen 
oppstår

Barrierefunksjoner som kan: 

Identifisere 
tilstander som kan 
føre til denne feil, 
fare- og 
ulykkessituasjonen

Barrierefunksjoner som kan: 

Redusere 
muligheten for at 
denne feil, fare- og 
ulykkes-
situasjonen 
utvikler seg

Uønsket
hendelse

Barrierefunksjoner som kan:

Begrense mulige 
skader og 
ulemper

Konsekvenser, 
tap, skader og 
ulemper

Skip på 
kollisjonskurs

Gjøre posisjon 
til innretning
kjent for 
sjøfarende.

Identifisere skip 
på kollisjonskurs 
(Overvåking av 
farvann) 

Hindre at skipet 
fortsetter på 
kollisjonskurs

Kollisjon 
mellom skip og 
innretning

«Tåle» kollisjon.
Fjerne personell 
i forkant av 
kollisjon.
Redde personell

Skader eller tap 
av innretning.
Skader eller tap 
av liv.
Skader på miljø

Dette er ikke en tidslinje… konsekvensreduserende barrierer kan godt komme veldig tidlig i et hendelsesforløp
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Barrierestyring

• Hvilke feil, fare- og ulykkessituasjoner skal vi være i stand til å håndtere?

• Hvordan skal vi håndtere disse situasjonene? 

• Hvilke barrierefunksjoner og barriereelementer må være på plass?
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Barrierer i operasjon og drift

Operere anlegget 
i samsvar med 
forutsetninger, 
krav og teknisk 

tilstand

Sikre og 
opprettholde 

nødvendig 
barriereytelse

Måling og 
verifisering av 

ytelsen til 
barrierene

Holde kontroll 
med 

ytelsespåvirkende 
faktorer

Følge opp og videreutvikle barrierestyringssystem

Følge opp barrierenes godhet



Samspillet mellom barriereelementene
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Definisjon av tekniske, organisatoriske og 

operasjonelle barriereelementer

• Tekniske barriereelementer
Utstyr og systemer som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon

• HVILKET UTSTYR INNGÅR?

• Organisatoriske barriereelementer
Personell med definerte roller eller funksjoner og spesifikk kompetanse som inngår i 
realiseringen av en barrierefunksjon

• HVEM GJØR DET?

• Operasjonelle barriereelementer
De handlingene eller aktivitetene som personellet må utføre for å realisere en 
barrierefunksjon

• HVA GJØRES? 
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Hvem gjør hva med hvilket utstyr 
i feil, fare- og ulykkessituasjoner?
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Kl. 03:24:50 Gasslekkasje detektert 20% LEL 440 V sveisestikk koples ut

Kl. 03:26 Sentral kontrollroms (SKR) operatør ber over radio Alarm og Rednings Lag  (ARL)  sjekke området  

Kl. 03:30 ARL  bekrefter olje/gass i området og ber SKR operatør aktivere ESD 2.

Kl. 03:30 ESD 2 utløst manuelt av SKR operatør. Nedstenging av prosessanlegget.

Kl. 03:30 Generell alarm initiert av SKR operatør. Mønstring iht. DFU1: Olje/Gasslekkasje.

Kl. 03:30 Logistikk Offshore Luft og besetning på beredskapsfartøy varslet av beredskapsledelsen.

Kl. 03:37:48 Trykkavlastning i iverksettes av SKR operatør

Kl. 03:45:16 Gassdetektor kom inn med 20 % LEL. Sjekket ut av ARL

Kl. 03:45:43 Gassdetektor kom inn med 30 % LEL. Sjekket ut av ARL

Kl. 03:45:44 Start brannpumpe. 30 % LEL fra gassdetektor gir automatisk brannpumpestart.

HC-lekkasje 

Utdrag fra hendelsesloggen 

Tekniske barriereelementer
Organisatoriske barriereelementer
Operasjonelle barriereelementer
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Noe eksempler på ytelsespåvirkende faktorer 

som ikke er barriereelementer

• Prosedyrer 
- men kan inneholde krav og veilede ved etablering, testing og vedlikehold av barriereelementer

• Sikker Jobb Analyser (SJA) 
- men kan identifisere operasjonell risiko som må håndteres  med tekniske, organisatoriske eller 

operasjonelle barriereelementer 

• Arbeidstillatelser (AT)
- men kan fastsette hvilke barriereelementer som skal være på plass før et arbeide påbegynnes

• Ledelse i alminnelighet 
- men kan sikre der er systemer og ressurser slik at barrierer blir etablert og at det  blir sikret at de ikke 

svekkes

• Konkrete ledelsesroller og funksjoner på ulike nivå kan imidlertid være 
organisatoriske og operasjonelle barriereelementer   
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Ytelsespåvirkende faktorer

• Ytelsespåvirkende faktorer er de forhold som har betydelig innvirkning på 

barriereelementenes evne til å fungere som tiltenkt

• Begrepet er ikke brukt i regelverket, men gjenspeiles i en rekke 

regelverkskrav, standarder og metoder, f.eks.
- Vedlikehold, organisatorisk kapasitet, tidspress, ledelse, kommunikasjon, prosedyrer, tilgjengelighet 

og tilkomst til utstyr, menneske-maskingrensesnitt, ….  

• Påvirker samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

• Gjennomganger for å identifisere viktige ytelsespåvirkende faktorer

• Endringer i teknologi, bemanning og organisasjon kan påvirke ytelsen til 

barrierer



PTIL/PSA

Hvem gjør hva med 
hvilket utstyr i en
feil, fare- og 
ulykkessituasjon?

Hvordan skal vi 

håndtere situasjonene?

Hvilke feil, fare- og 
ulykkessituasjoner
skal vi være i stand til å 
håndtere?

Hva er tilstanden på barrierene?

Møter de kravene?

Er rollene ivaretatt?

Målet med 

barrierestyring 

er å redusere 

risiko


