




Innhold 

• Barrierer – hvor kommer det fra? 

 

• Utfordring 1: Er alt barrierer? 

 

• Sentrale begreper 

• Barrieresystem 

• Barrierefunksjon 

• Barriereelement 

 

• Utfordring 2: Er mennesket en barriere? 

 

• Utfordring 3: Er barrierer og barrierestyring tilstrekkelig 
for å styre sikkerhet? 



Barrierer – hvor kommer det fra? 

• Barrierer har vært i bruk siden “tidenes 
morgen" 

• Energi-modellen - Passive barrierer, 
f.eks. brannvegger, skrog, sement, 
rekkverk 

• Swiss-cheese modellen 

• Kompleks-lineær forståelse av en 
ulykke 

• I dag er snakker vi om mange ulike 
barrierer og om parallelle 
barrieresystemer 

Fra Sklet, 2006 



Bow Tie modeller - parallelle 

barrieresystemer 
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Er alt barrierer? 

• Sentralt utsagn i ett av de største 
sikkerhetsprogrammene som er gjennomført i Norge: 

 

 

 

 
• Hva er problemet med denne formuleringen? 

Barrierer er simpelthen alt vi gjør 

for å unngå ulykker! 
 

When words are used sloppily, concepts 

become fuzzy, thinking is muddled, 

communication is ambiguous, and 

decisions and actions are suboptimal, to 

say the least” (Kaplan, 1990) 



En definisjon på en barriere 

• Safety barriers can be defined as measures that are 
designed / implemented with the explicit purpose; 

•  (1) to reduce the likelihood [i.e. probability] of 
triggering pre-defined potential hazardous event and 
/ or  

• (2) to reduce the impact [i.e. consequence] of a pre-
defined hazardous event 

 

(Skjerve, Rosness, Aase & Bye, 
2002). 



Litt enklere – funksjon, system, 

element 



La oss prøve! 

– Hva er barrierefunksjonen til FATC? 

– Hvordan vil dere beskrive 
barrieresystemet FATC? 

– Hvilke barriereelementer inngår? 

 

 

 

 

– For at barrierebegrepet skal ha mening, 
må vi klare å definere funksjon, system 
og element! 

  



Operasjonalisere begrepet 

“sikkerhetsbarriere” 

HAZID 

Barrier analysis 

Performance 
requirements 

 

 

 

• Få på plass en fullstendig beskrivelse av systemet 

• Identifiser farer som finnes i systemet og operasjonene 

• Etablere ytelsesstandarder for å monitorere og verifisere tilstand og 

integritet til barrierene 

• Ytelsesstandardene skal klart og tydelig beskrive sammenhengen mellom 

barrierefunksjon, element og krav 

Performance 
standards 

• Bow-Tie analyser for å identifisere barrierefunksjoner 

• Analyser for å komme frem til under-systemer og tihørende 

barrieresystemer og elementer 

• Etabler nødvendige ytelseskrav som må oppfylles for at 

barrierefunksjonen skal opprettholdes 



Utfordring 2: Er mennesket en 

barriere? 

Gjen- 

kjenning 
Beslutning Handling 

Dette er farlig Jeg må reagere Jeg sier i fra 



Tenerife, mars 1977 

Gjen- 

kjenning 
Beslutning Handling 

Farlig? Reagere?  Si fra? 



Utfordring 3: Er barrierer og 

barrierestyring tilstrekkelig for å 

styre sikkerhet? 
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•Safety barriers can be defined as measures that are 

designed / implemented with the explicit purpose; 

• (1) to reduce the likelihood [i.e. probability] of 

triggering pre-defined potential hazardous event 

and / or  

•(2) to reduce the impact [i.e. consequence] of a 

pre-defined hazardous event 
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Sikkerhetskultur – Utenfor 

barrierene? 
• Såkalte ”High Reliability Organizations” 

kjennetegnes av noen kulturelle trekk: 

• Besatt av spørsmålet ”hva kan gå galt? 

• På konstant jakt etter informasjon om sikkerhetstilstand – 
Unngår kulturell strømlinjeforming 

• Sensitivitet og oppmerksomhet rettet mot pågående  
operasjoner 

• Vektlegging av robusthet - ”The hallmark of an HRO is not 
that it is error-free, but that errors don’t disable it” 

• Respekt for ekspertise (ikke bare ”eksperter”) 

 

• En rekke av disse trekkene ligger utenfor rekkevidden av 
barrierestyring 


