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Utvikling i risikonivå
Dekker Ptils virkeområde på sokkel og land og all transport av 
personell med helikopter i forbindelse med petroleumsvirksomheten på 
sokkelen (det siste i samråd med Luftfartstilsynet)

o Bakgrunn – utviklingen i petroleumsnæringen medio 90 tallet med lave oljepriser 
og store strukturelle endringer. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden stod langt 
fra hverandre i sine argumenter knyttet til utvikling i risikonivå.

o Startet som et utviklingsprosjekt i 1999. Første rapport i 2001. Deretter en årlig 
rapport.

o Landanleggene ble inkludert fra og med 2006
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RNNP – Aktører i et «utvidet trepartssamarbeid»

Fageksperter
Aktive bidragsytere

Referansegruppe
Partssammensatt

Data / informasjon/
kunnskap / kvalitets-
kontroll

Partssammensatt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sikkerhetsforum – partenes arenaRådgivingsgruppen – partenes arena for å påvirke utviklingen av RNNPHMS faggruppen – HMS ekspertenes arena for å påvirke metode og tolkningerNæringen – data, informasjon, kvalitetPtil – ansvarlig for gjennomføringen

http://www.ptil.no/Norsk/Sikkerhetsforum-kanalen/sforum_kanalen_coverpage.htm
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Regelverks-
utvikling

Faglig
rådgiving

Tilsyn

Informasjons-
formidling og
veiledning

Tilsynsmyndighetens oppfølging – hvordan?
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det fremkommer ikke av navnet vårt, men Ptil er både et direktorat og en tilsynsetat. Det fremkommer selvsagt tydelig av vårt overordnede mål som jeg viste tidligere og vår rollebeskrivelse og vårt oppdrag. Men jeg vil zoome inn litt på direktoratsdelen.Et direktorat er et sentralt statlig forvaltningsorgan som utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde.Direktoratsfunksjonen innebærer rådgiving til foresatt departement. Som direktorat skal Ptil være et kompetanseorgan utad overfor sektoren, andre myndigheter og for allmennheten.Regelverksutvikling er også en direktoratsfunksjonEt driektorat står i feltet mellom politikk og fag, myndighet og kyndighet, beslutning og handlingKlikk 1Dette er hovedbolkene vi sorterer våre arbeidsoppgaver iRegelverksutvikling – i samarbeid med partene og de andre myndighetene – RegelverksforumFaglig rådgivning – til departementet, ifm høringer, meldinger til stortinget, utredninger, uttalelser osv  Tilsyn – Informasjonsformidling og veiledning – fortolkning av regelverket, faglige spørsmål, informasjon til allmenheten/samfunnetPå den ene side skal statlige tilsyn være et korrektiv overfor næringslivet og andre aktører. På den annen side må ikke tilsynene utgjøre en hemsko for innovasjoner og utvikling i næringsliv og offentlig tjenesteytelse. Klikk 2:Dette er overskriftene du finner på hjemmesiden vår og de grupperer egentlig hovedaktivitetene av det vi driver med på samme måte som boksene vi nettopp gikk gjennom. På nettsiden vår finner dere mye informasjon både om oss og om det vi produserer. Det bør bli en favoritt og jeg anbefaler dere å abonnere på nyhetene fra hjemmesiden. 
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RNNP - målsetning

o Bidra til å identifisere områder som 
er kritiske for sikkerhet, arbeidsmiljø 
og ytre miljø

o Sette fokus på industriens oppfølging 
av trender og analyser

o Øke innsikt i mulige årsaker til 
ulykker og deres betydning for 
risikobildet, for å gi et bedre 
beslutningsgrunnlag i relasjon til 
forebyggende HMS arbeid 

o Nøytralt og omforent bilde av 
risikonivå

o Konsensus på partsarenaen

Utvikle og anvende et måleverktøy som viser utvikling i risikonivå 
innen vårt forvaltningsområder
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Utvikling i risikonivå
Oversikt
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
A key aspect of the TRENDS IN RISK LEVEL approach is to a range of relevant indicators reflecting several aspects of the RISK perspective we try to measure. Both leading and lagging indicators are in use.Analysis is based on the TRIANGULATION pronciple – that is to use different indicators and measurement tool to measure the same phenomena – in this case RISK and the developement of trends.We can in princile split the our indicators and tools into six broad categories:MAJOR ACCIDENT precursors: This is the main focus area in our work. Major accident in this context is typical an accident with the potential to generate multiple fatalities. I will come back to the a few of these indicators laterOther accident precursors: Accidnts with lesser potential, e.g. total loss of power, falling object, serious injury to personelBARRIERS and MAINTENANCE: These are leading indicators that provide us with information about robustness in relation to capacity for withstanding potential events. Our focus is on barrier availability, especially in relation to consequence reducing barriers in case of loss of containment. The maintenance indicators – which are new for us – focus on maintenance managementQuestionaire – we have now, since 2002, had a comprehensive questionaire that is distributed to all workers on offshore petroleum installations. Even though the questionaire has develeoped, the core questions remain, giving us the oppertunity to establish trends. The focus areas for the questionaire are:SAFETY CLIMATE – PERCEPTION OF SAFETY MANAGEMENTWORKING ENVIRONMENT CONDITIONSHEALTH ISSUESPERCEIVED RISK�	Response percentage varies between 30 and 50%. The number of responses (7165 in 2009) is sufficient to permit statistical analysis – also on group level.QUALITATIVE STUDIES – these studies are normally based on sosical science principles. The purpose of the study is to obtain more in depth knowledge about certain issues that has been identified from other indicators / measurement tools. For instance; the well service group score more negative than other groups on the safety climate questions in the questionaire. Study topic – why? What are the root causes for the negative score.OCCUPATIONAL ILLNES AND INJURY – Indicators, mostly leading, are developed for:Chemical working environmentNoise ralted injuryPhysical working environmentInformation from these classes of indicators are the used to syntesize conclusions related to TRENDS IN RISK LEVEL.��
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Storulykke indikatorer i RNNP
o Uantent hydrokarbon lekkasje
o Antent hydrokarbon lekkasje
o Brønnhendelser/tap av brønnkontroll (brønnkontrollhendelser)
o Brann/eksplosjon i andre områder, ikke hydrokarbon
o Skip på kollisjonskurs [mot innretning]
o Drivende gjenstand [på kurs mot innretning]
o Kollisjon med feltrelatert fartøy/innretning/skytteltanker [mot innretning]
o Skade på innretningskonstruksjon/stabilitets-/forankrings-/posisjoneringsfeil
o Lekkasje fra  fra stigerør, rørledning og undervanns produksjonsanlegg*
o Skade på stigerør, rørledning og undervanns produksjonsanlegg*
o Evakuering (føre-var/ nød evakuering)**
o Helikopterhendelse

* Inkluderer også brønnstrømsrørledning, lastebøye og lasteslange der relevant
** Disse hendelser er prinsipielt storulykkesrelatert, men brukes ikke slik i arbeidet nå 
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Andre indikatorer

o Fataliteter
o Alvorlige personskader
o Mann over bord
o Alvorlig sykdom/ epidemi
o Full strømsvikt
o Dykkerulykke
o H2S utslipp
o Kran- og løfteoperasjoner
o Fallende gjenstand

Barrieredata
o Barrieredata - testdata - innrettet 

mot HC-lekkasjer
o Vedlikeholdsstyring
o Brønnbarrierer

Akutte utslipp (til sjø), nytt fra 2010
o Trender på akutte utslipp til sjø 

(frekvens, lokasjon og volum). Dekker 
reelle utslipp samt potensielle utslipp 
i forbindelse med relevante 
tilløpshendelser.
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Andre kvantitative indikatorer og kvalitative undersøkelser

Indikatorer relatert til arbeidsmiljø:
- Støy
- Kjemisk arbeidsmiljø
- Ergonomi

Spørreskjema-undersøkelsen
- Bakgrunnsvariable: Kjønn, alder, yrke, 

selskap, innretning mm. 
- Endring/omstilling
- Arbeidstidsordninger og ansettelsesformer
- Arbeidsmiljø og helse
- Sikkerhetsklima og opplevd risiko
- Sykefravær, skader og ulykker

Kvalitative undersøkelser
- Tema varierer fra år til år. Ofte 

med utgangspunkt i andre 
observerte forhold, f.eks funn fra 
spørreskjema-undersøkelsen eller 
andre kilder til informasjon
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Arbeidstimer, sokkel
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Formidling og bruk
Eksternt: 
o RNNP – pressekonferanse (årlig, april)
o Sikkerhetsforum
o Arbeidstaker- og 

arbeidsgiverforeninger
o Møter og samarbeid med andre 

myndigheter – nasjonalt og 
internasjonalt 

Overvåking av enkelte indikatorer i 
komparative analyser mellom land:
o International Regulators Forum 

(Fataliteter, HC lekkasjer, Brann og 
eksplosjoner, Tap av brønnkontroll)

o North Sea Offshore Authority Forum 
(NSOAF)

o UK HSE

Internt: 
• Risikobasert planlegging: 

o Aggregert oversikt på næringsnivå
o Utvikling over tid
o Brytes ned mot aktører, 

innretninger og anlegg
o Risikoutsatte grupper

• Hvor er utfordringene størst? Hvor vil vår 
oppfølging ha høyest effekt? Hvordan 
bør vi jobbe for å oppnå høyest mulig 
påvirkning – på kort og lang sikt? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De fleste av indikatorene har nå et lavt antall (< ti) hendelser per år, noe som innebærer at små variasjoner i antallet hendelser kan gi store utslag. Vi må understreke at totalindikatoren ikke uttrykker risikonivå eksplisitt, men er en indikator basert på inntrufne hendelser og tilløpshendelser. Den vil være utsatt for relativt store årlige variasjoner, pga. variasjon i antall hendelser og alvorligheten av de inntrufne tilløp. En positiv utvikling kan tyde på at en er blitt bedre til å styre bidragsytere til risiko. Risiko av denne typen handler alltid om en subjektiv vurdering av framtiden, mensindikatorverdiene beskriver fortiden. Når man uttrykker risikonivå, kan man likevel hente informasjon fra historiske tall dersom de anses som relevante; for eksempel gjennomsnittet av historiske utfall som prediksjon av framtidige utfall. På grunn av variasjon fra år til år vil man typisk observere større eller mindre avvik mellom prediksjon og faktisk utfall, og derfor blir en slik prediksjon gjerne supplert eller erstattet med et intervall, slik høyre søyle i Figur 6-41 viser. Dette muliggjør også å vurdere om utviklingen siste år kan anses å være overraskende (unormal variasjon), eller om utviklingen ikke er sterk nok til å kalles statistisk signifikant som beskrevet i metoderapporten (Petroleumstilsynet; 2020). IRF: Eg: Normalized indicator for fatalities  = ∑(fatalities)/∑(million worked hours) for each year for the whole IRF areaIn general: normalized indicator = ∑(incidents)/∑(normalizer). This method of normalization give the larger nations (those contributing with a ‘large part’ of the denominator) a higher ‘weight’ in the indicator. 



PTIL/PSA

Antall hendelser for alle DFU’er og Totalindikator 
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2018 – 31 hendelser av denne typen
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KokkerD&V lederBoring/brønn – ta med bore/brønnteknikerOverflatebehandler
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Følg oss på www.ptil.no
Sjekk vårt RNNP-verktøy her: https://www.rnnp.no/

http://www.ptil.no/
https://www.rnnp.no/
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