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Kort om Proactima

«Et tryggere og mer bærekraftig samfunn»

Analyser og rådgivning Kurs og opplæring Verktøy og metoder

Stavanger

Bergen

Oslo

Trondheim
FAGOMRÅDER: 

Strategisk rådgivning og analyse 

• - Virksomhetsstyring og Risikostyring

• - Bærekraft og ESG

• - Beredskap og beredskap

Teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

• - Operasjonell og teknisk sikkerhet

• - Risikoanalyse

• - Pålitelighet og tilgjengelighet 

• - Helse og Arbeidsmiljø

Vi kobler kunnskap sammen   
# tverrfaglige

Vi forenkler det komplekse   
# spisskompetanse

Vi utfordrer det etablerte
#Kompetente

Vi er nytenkende og nysgjerrige   
# innovative

Vi tilpasser oss kundens behov  
# skreddersøm

Vi holder det vi lover   
# «hel ved»



Oversikt over gjennomgåtte granskningsrapporter fra 
hendelser i perioden 2007-2020

Hendelse
Olje til sjø / 

grunn
Potensiale

Innretnings
-type

Område Type hendelse

1 Brudd i lasteslange > 1 000 m3 (?) Lengre varighet
Fast 

produksjon 
– lastebøye 

Nordsjøen
Lekkasje fra stigerør, rørledning 

og undervanns 
produksjonsanlegg

2 Oljelekkasje i skaft < 100 m3 (?)
Utslippspotensiale som faktisk 

utslipp (men mulig brann / 
eksplosjon)

Fast 
produksjon

Nordsjøen Uantent hydrokarbonlekkasje

3 Oljelekkasje (åpen drenering) < 100 m3 (?)
Nye lekkasjer med tilsvarende 

varighet / omfang
Fast 

produksjon
Nordsjøen Uantent hydrokarbonlekkasje

4 Oljeutslipp ved lasting < 100 m3 (?) Større og lengre varighet
Fast 

produksjon 
– lastebøye 

Nordsjøen
Lekkasje fra stigerør, rørledning 

og undervanns 
produksjonsanlegg

5 Brønnkontroll-hendelse Ubetydelig (?) Stort (hvis utblåsning)
Flyttbar 

innretning
Nordsjøen Brønnhendelse

6 Brann i skaft ifm. lossing av olje Nei (?) Lokal brann / personskade
Fast 

produksjon
Nordsjøen Antent hydrokarbonlekkasje

7 Overtrykking av slamcelle < 100 m3 (?) Lengre varighet og større lekkasje
Fast 

produksjon
Nordsjøen

Skade på 
innretningskonstruksjon / 
stabilitets- / forankrings- / 

posisjoneringsfeil

8 Lekkasje til grunn
100 – 1 000 m3 

(?)
Mulig alvorlighetsgrad samme som 

faktisk
Landanlegg Nordsjøen Uantent hydrokarbonlekkasje



Ptils spørsmål:

1. Er det fellestrekk på tvers av hendelsene ?

2. Er det fellestrekk på tvers av granskningene?

3. Er granskningene egnet til å få frem 
læringspunkter som kan føre til BEDRE 
PRAKSIS innenfor Ptils ansvarsområde?

Erfaringer etter gjennomgang av granskningene:

• Granskningene bruker MTO-tilnærming og 
fokuserer på barrierer, men strukturen på 
granskningene gjør det likevel vanskelig å 
identifisere fellestrekk og læringspunkter.

• En ulykke presenteres som en unik sekvens av 
hendelser

Identifisert behov for rammeverk / struktur for å kunne sammenligne hendelser / granskninger



Dagens granskninger gir mange svar

• Dokumenterer lokal kontekst og bakgrunn

• Beskriver tidligere hendelser, feil og faresituasjoner som er sammenlignbare 

• Dokumenterer detaljert hendelsesforløp og tidslinje

• Beskriver en sekvens av omstendigheter fram til uønsket hendelse 

• Identifiserer feil og svikt i komponenter og systemer

• Beskriver direkte og bakenforliggende årsaker til identifiserte feil og svikt

• Beskriver barrierer som har fungert 

• Oppsummerer funn og tilhørende tiltak (operatør) 

• Oppsummerer funn og forbedringspunkter/avvik (Ptil) 

Tradisjonell taps-årsaksmodell



Anbefalinger fra Sikkerhetsforum 2019
• Anbefaling 1: Granskingsteamet bør ha kompetanse om human factors (HF), 

organisatoriske forhold og virksomhetsstyring på lik linje med teknisk kompetanse. 

• Anbefaling 2: Selskapene og myndighetene bør også bruke granskingsmetoder der 
spørsmålet for granskingen er ‘hvorfor ga det mening å handle som de gjorde? ’ i 
stedet for ‘hva gjorde de feil?’. 

• Anbefaling 3: Selskapene bør i større grad gjennomføre læringssesjoner for å velge 
tiltak etter en hendelse, og på den måten unngå at et større læringspotensial 
forsvinner i mange små og lokale tiltak. 

• Anbefaling 4: Selskapene bør formulere tiltak slik at de legger til rette for oppfølging 
og evaluering av tiltakene, for eksempel i henhold til ‘SMART’-prinsippet. 

• Anbefaling 5: Selskapene bør lage en plan for hvordan og når effekten av tiltak skal 
evalueres. 

• Anbefaling 6: Selskapene og myndighetene bør gjennomføre flere tematiske 
analyser. 

• Anbefaling 7: Næringen bør benytte det handlingsrommet som digitalisering gir og 
videreutvikle en felles plattform for erfaringsoverføring slik at brukerne på en 
effektiv måte har tilgang til relevant informasjon tilpasset det enkelte læringsbehov. 

• Anbefaling 8: Næringen bør i større grad benytte eksisterende læringsarenaer til å 
dele, evaluere og diskutere erfaringer om hvordan informasjonen kan bidra til 
endring i praksis.



Etablert et rammeverk som anvender en struktur som kombinerer FIGUR 1 og 
FIGUR 3 i Barrierenotatet

Rammeverk for granskning



Lokal kontekst

Kontekst - uavhengig av innretning

Barrieremodellen satt i en styringsmessig kontekst





Tidslinje for hendelseForvarsler

Lignende 
hendelser

Lignende 
svikt

Lignende 
initierende 
hendelser

Direkte årsaker Direkte årsakerDirekte årsakerDirekte årsakerDirekte årsakerDirekte årsaker

Mangelfull styringspraksis - organisatoriske forhold

Endringer i rammebetingelser for styringspraksis

Mangelfull styringspraksis - organisatoriske forhold

Bakenforliggende årsaker
Bakenforliggende årsaker Bakenforliggende årsaker

Bakenforliggende årsaker

Bakenforliggende årsaker
Bakenforliggende årsaker

Akutt 
oljeutslipp

Initierende 
hendelse

F2
Oppdage 
unormale 
tilstander

F3 
Hindre 

utslipp til 
sjø

F4.1 
Begrense 

mengde og 
varighet

F4.2
Begrense 

skader

F1
Redusere 

sannsynlighet



• Å lære mer om forebygging - skille mellom operasjonskonvolutten og barrierer

• Å forstå hvorfor barrierefunksjonene ikke har fungert etter hensikten. 

• Å forstå konteksten, både lokal og global 

• Å kunne sammenlikne hendelser for å identifisere eventuelle fellestrekk.

Bruk av denne strukturen gir fordeler både ved 
vurdering av hver enkel hendelse og ved 
vurdering av flere hendelser over tid.

Bidrar også til å identifisere avvik fra regelverket

Hva kan modellen bidra med ?



Eksempel på tekst fra en granskning
Direkte årsaker

Lastepumpe var isolert for vedlikehold. I isoleringen inngikk en 
ventil med en intern lekkasje. Dette medførte at det ble drenert 
mye olje inn i sumptanken. Oljen fra sumptanken ble automatisk 
pumpet opp i tanken for oljeholdig vann når nivået i 
sumptanken nådde 70 %. En ventil på returløpet på tanken for 
oljeholdig vann til slamcellen åpnet ikke og dette medførte at 
tanken for oljeholdig vann ikke ble drenert som forutsatt i design. 
Tanken for oljeholdig vann og overliggende rørsystem ble fylt opp 
av olje, som videre lakk ut via overløp på væskelåser. Noe av oljen 
lakk ut via en utett pakning i lokket på en av væskelåsene. På 
grunn av dårlig vær ble oljedråper dratt med av vinden og opp 
på installasjonen.



Eksempel 1 – beskrivelse av «direkte årsaker»
# Utsagn for å beskrive direkte årsaker Vurdering
1 Lastepumpe var isolert for vedlikehold. Lokal kontekst/bakgrunn
2 I isoleringen inngikk en ventil med en intern lekkasje. Lokal kontekst, og et svekket system som 

ikke inngår i relevant barriere
3 Dette medførte at det ble drenert mye olje inn i sumptanken. Avvik/unormal situasjon, men som 

innretningen er designet for å håndtere
4 Oljen fra sumptanken ble automatisk pumpet opp i tanken for oljeholdig 

vann når nivået i sumptanken nådde 70 %.

Funksjon som fungerer  

5 En ventil på returløpet på tanken for oljeholdig vann til slamcellen åpnet ikke 

og dette medførte at tanken for oljeholdig vann ikke ble drenert som 

forutsatt i design.

Årsaken til oljeutslippet er at ventilen ikke 

åpner («failure on demand»). 

6 Tanken for oljeholdig vann og overliggende rørsystem ble fylt opp av olje, 

som videre lakk ut via overløp på væskelåser.

Funksjon som fungerer

7 Noe av oljen lakk ut via en utett pakning i lokket på en av væskelåsene. Årsak til oljelekkasje i prosessområdet (og 

ikke bare til sjø).
8 På grunn av dårlig vær ble oljedråper dratt med av vinden og opp på 

installasjonen.

Beskrivelse av konsekvens (vind som årsak 

til spredning)

Funksjoner som ikke vektlegges: 
- F2 Oppdage unormale tilstander
- F3 Hindre at unormale tilstander utvikler seg til fare og ulykkessituasjoner
- F4.1 Begrense mengde og varighet



Tidslinje for hendelseForvarsler

Uoppdagede 
hendelser?

Mye olje 
pumpes til åpen 

drenering

Flere hendelser for 
åpen drenering i 

Synergi (uklar 
relevans)

F2
Oppdage 
unormale 
tilstander

F3 
Hindre 

utslipp til 
sjø

F4.1 
Begrense 

mengde og 
varighet

F4.2
Begrense 

forurensning

F1
Redusere 

sannsynlighet

Hendelsen ble 
oppdaget tilfeldig 
pga. en lekkasje i 

væskelås og 
gassdeteksjon 

Enkelt å stoppe 
videre utslipp når 

hendelsen er 
oppdaget. 

Ikke praktisk mulig 
å samle opp oljen

Mangelfullt system 
for overvåkning

• Avbrutt vedlikeholdsarbeid på lastepumpe
• Stor internlekkasje i avstengingsventiler
• Forenklet ventil og blindingsliste

Svakheter i system for 
oljeholdig vann. 

Iboende svakhet i 
åpen/lukket drenering 

Kuling, vinter, nattemørke (lossing ikke mulig) 

Reguleringsventil for oljeholdig vanntank 
kategorisert som «lav betydning for sikkerhet»

Praksis (og operatørspesifikke retningslinjer?) for kategorisering av utstyr og systemer 

Akutt 
oljeutslipp

Tidligere: Fjerning av 3 nivåmålere i oljeholdig vanntank
(ingen alarm for høyt nivå, stoler på trykkmåling)

Overføring av olje



Fellestrekk på tvers av hendelsene
Årsaker til hendelse eller barrieresvikt (basert på 8 hendelser)

Følgende typer årsaker / barrieresvikt går igjen i de gjennomgåtte granskningene:

• Operasjon av system i strid med designforutsetninger

• Operatører med mangelfull systemforståelse (tror systemene er robuste)

• Opererer som normalt med kjente svakheter i sikkerhetskritiske elementer

• Systemer og rutiner for å fange opp unormale tilstander og farer fungerer 
ikke iht. intensjon

• Mangler ved system eller utstyr og system som ikke er i bruk

• Alarmer neglisjeres og automatiske aksjoner blokkeres

• Automatiske aksjoner blokkeres (detektorer, mv.)

• Mangelfulle risikovurderinger av endringer og modifikasjoner

• Mangelfulle risikovurderinger av operasjoner

• Elementer som er viktige for sikkerhet (oljeutslipp) kategoriseres som ikke-
sikkerhetskritisk eller anses som mindre viktig 

• Rammebetingelser (kostnadskutt, måltall som bidrar til suboptimalisering)

• Flere av disse årsakene / 
barrieresviktene går også 
igjen i gransknings-
rapporter av alvorlige 
hendelser av betydning for 
personellsikkerhet og 
storulykker (ref. 
Sikkerhetsforum, 2019)

• Flere av disse årsakene / 
barrieresviktene er 
relevante for andre 
hendelser uavhengig av 
type konsekvens

Verdifull læring kan gå tapt om man kun ser hendelser som kunne hatt konsekvenser for personell
Verdifull læring kan gå tapt om man kun ser på enkelthendelser



Årsakskategori 1 2 3 4 5 6 7 8

O
p

er
as

jo
n

s-

ko
n

vo
lu

tt

Bruk av utstyr eller systemer er i konflikt med designbetingelser/forutsetninger
X

(sjøvann)
(X)

X

(temp)

Operatører og deler av organisasjonen har en tilsynelatende ubegrunnet forståelse for at 

systemene er mer redundante og robuste enn det som er tilfelle
X Mulig (X) (X) X X

Opererer med kjente svakheter i utstyr/systemer med betydning for sikkerhet (oljeutslipp) 

uten vesentlige kompenserende tiltak (evt. svakheter en burde ha kjent til)
X

(Gullfaks)
X X X (X) (X) X

B
ar

ri
er

e-

st
yr

in
g

System for å oppdage unormale tilstander eller fange opp hendelser mangler eller er ikke i 

bruk
X X X X

Blokkering av automatiske aksjoner fra sikkerhetssystem og/eller ignorerer alarmer (X) X X

St
yr

in
gs

p
ra

ks
is

 /
 

ra
m

m
eb

et
in

ge
ls

er

Mangelfulle risikovurderinger knyttet til endring i praksis eller modifikasjoner (som har ført 

til mulig svekking av barrierer). 

XX

Bygging/

installasjon

X X X X X

Mangelfulle risikovurderinger av operasjon X (restart) X X X X

Utstyr/systemer med betydning for sikkerhet (oljeutslipp) kategoriseres som ikke-

sikkerhetskritisk eller anses som mindre viktig
BLS

(Isolasjons

-ventiler)

Oljeholdig 

vanntank, 

reg. ventil

(Ballast-

vann-

systemet)

OWS

Prioriteringer reflekterer et ønske om å score på enkle måltall (inkludert økonomi og 

effektivitet) (suboptimalisering)
(X) X X X

BLS: Bow loading system      OWS: Oil water system

Fellestrekk på tvers av hendelsene?
Årsaker til hendelsene eller barrieresvikt



• Granskningene bruker samme metodikk (MTO-metodikk) og følger en sekvensiell 
ulykkestilnærming 

• Granskningene er sterke når det gjelder å forklare tekniske fenomen og 
årsaksmekanismer (korrosjon, trykkstøt, strømning av olje i grunnen, ...)

• Granskningene har mye oppmerksomhet på initierende hendelse (som innretningen og 
systemene er utformet for å tåle)

• Granskningene adresserer i liten grad barrierefunksjoner når det ikke er tekniske eller 
operasjonelle feil/avvik knyttet til dem (f.eks. manglende barrierer)

• Granskningene adresserer i liten grad bakgrunn/årsak til organisatoriske og 
operasjonelle avvik («hvorfor»):
• mangelfulle risikovurderinger
• feilhandlinger eller uhensiktsmessig respons fra kontrollrom (respons på alarmer)
• at en opererer som normalt med kjente svakheter i sikkerhetskritiske elementer

• Om kostnadskutt omtales er det som en rammebetingelse det ikke er mulig å påvirke 
(operatørens granskninger)

Fellestrekk på tvers av granskningene ?
Noen refleksjoner og observasjoner

Verdifull informasjon om årsakssammenhenger kan gå tapt med dagens tilnærming til granskning



Hva granskningene setter søkelys på og 

problematiserer
1 2 3 4 5 6 7 8

Granskningen fokuserer på årsakene til 

initierende hendelse(r) som 

barrieresystement burde håndtert (dvs. 

innenfor ytelseskrav/konvolutt)

Brudd i 

hydraulikkslange
NA

Hvorfor olje 

pumpes til 

oljeholdig-

vanntank

NA NA
(Brukket aksling 

på bryter)

(Stengt ballast-

ventil)
NA

Granskningen fokuserer på å forklare 

(interessante) årsaksmekanismer, som 

likevel har begrenset verdi for å forstå og 

lære fra hendelsen

Trykkstøt 

(simulering)

Vedlikehold, 

blinding av 

ventiler

Korrosjons-

mekanismer
Brudd i bryter

Olje/vann strøm 

i løsmasser/ 

sprengstein

Granskningen registrerer mangler knyttet 

til systemforståelse og styring, men 

diskuterer ikke hvorfor 

Mangelfulle 

risikovurderinger

(bygg, inst.)

Mangelfulle 

risikovurderinger

Mangelfulle 

risikovurderinger

(modifikasjon)

System for å 

oppdage oljeflak 

brukes ikke

Mangelfulle 

risiko-

vurderinger

Blokkere 

aksjoner, 

ignorere alarmer

Mangelfull 

overtrykk-

sikring

Inspeksjon, 

belønning og 

mål

Feilaktig system-

forståelse

Internlekkasje i 

isolasjonsventiler

Mangel på 

kompenserende 

tiltak (kjent 

korrosjon)

(Feilaktig 

system-

forståelse)

Forstå alarm 

fra ballast-

system

Mangelfull 

system-

forståelse

Olje i skaft 

pumpes til sjø

Dreneringssystem 

lavt prioritet

Trykktest 

forhindret ikke 

utslipp

Kostnader

Feilaktig 

system-

forståelse

(Drenerings-

system lavt 

prioritet)

Granskningene skal ha fokus på (veiledningen til Styringsforskriftens §20):
• Fare- ulykkessituasjonen, direkte og bakenforliggende årsaker til disse
• Barrierer som svikter, direkte og bakenforliggende årsaker til dette
• Manglende barrierer og mulige årsaker til dette

Fellestrekk på tvers av granskningene ?
Fokus i granskningene



Er granskningene egnet til å få frem læringspunkter som kan føre til 
BEDRE PRAKSIS innenfor Ptils ansvarsområde?

• Granskningen er egnet til å få frem læringspunkter fra den enkelte hendelse
• Dokumentere detaljert hendelsesforløp og tidslinje
• Identifisere feil og svikt i komponenter og systemer
• Gi delvis en beskrivelse av direkte og bakenforliggende årsaker til identifiserte feil og svikt

• Granskningene kan gi mer læring fra den enkelte hendelse ved å ha en bedre 
struktur
• Skille mellom initierende hendelse og ulykkessituasjon
• Refleksjon rundt alle barrierefunksjoner (inkl. svikt i / manglende barrierefunksjoner, avvik i 

organisatoriske / operasjonelle barrierefunksjoner)
• Skille mellom bakenforliggende årsaker til initierende hendelser og barrieresvikt
• Identifisere avvik fra regelverk

• Granskningene mangler en struktur for å kunne bidra til læring på tvers hendelser
• Skille mellom lokal kontekst og styringsmessig kontekst
• Synliggjøre sammenhenger på tvers av hendelser / gjentagende problemstillinger 



Forskjell på hendelser med konsekvens for miljø og personell ?

Det er samme utfordringer knyttet til hendelser med 
konsekvenser for personell, men:

• granskningene av alvorlige akutte oljeutslipp diskuterer ikke 
årsakenes betydning for personellsikkerhet eller forebygging 
av storulykker

• manglende barrierefunksjoner synes ikke å bli vurdert like 
kritisk når akutte oljeutslipp vurderes, som når det er 
potensiale for personskade som vurderes



proactima.com

Prepared.


