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Tema 

› Portal for enkel 

tilgang til rigg- og 

risikoinformasjon 

for brukere 

› Bruk av 

sanntidsdata til  

dynamisk 

risikostyring på 

rigg 

 

› Verktøykasse for 

enklere 

gjennomføring av 

prosjekter og 

håndtering av 

risikoinformasjon 

 
Alle data knyttet til risikoforhold i skjermbilder i presentasjonen er ikke reelle, kun eksempler 



Oilfield Technology Group 

OTGs kontorer i 

Stavanger, Bergen 

og Oslo har i over et 

tiår levert mange 

hundre sikkerhets-

studier 

OTGs bore- og 

brønnledere,  

automasjons- og 

sikkerhetsingeniører 

brukes av de fleste 

store aktører på 

norsk sokkel  

Vår F&U avdeling 

bruker OTGs brede 

operative erfaring til 

å lage relevant og 

nyttig programvare 

til ekstern og intern 

bruk 



Utfordringer innen risikostyring 
› Det lages mange rapporter. Mange blir 

stående nesten uåpnet i hylla. Varierende 

hvordan resultatene fra analysene blir 

håndtert. 

› Rapportene gir et statisk øyeblikksbilde. 

De begynner å bli utdatert i det de er 

ferdige. Fortløpende dynamisk 

oppdatering av status mangler. 

› Vi har alle masse data. De kan ofte bli 

bedre analysert, prioritert og satt sammen 

til nyttig og lettfattelig informasjon, og 

brukt som beslutningsstøtte til den som 

trenger det når han trenger det. 

› Mye programvare kan bli mye mer 

brukervennlig, særlig for de operative 

miljøene 



Utfordringer innen risikostyring (2) 
› Stadig mer komplekse operasjoner, med mer 

avansert utstyr, i krevende ytre miljø. Mye 
samhandling mellom folk på forskjellige 
lokasjoner, og med forskjellig fagbakgrunn og 
kultur. 

› 1 posisjon dekkes opp av minimum 6 
personer i løpet av 6 uker. Effektiv infodeling 
og erfaringsoverføring er avgjørende. 

› Økende antall eldre installasjoner, omstilling 
fra olje til gassproduksjon, store prosjekter 
innen levetidsforlengelser. 

› Et generasjonsskifte på mange rigger, og 
mange nye ansatte inn. 
Kompetanseoverføring og opplæring er en 
nøkkel. 



Petroleumstilsynets hovedprioriteringer i 2013 

 

”Barrierer skal ivaretas på en helhetlig og 

konsistent måte, slik at risiko reduseres så 

langt som mulig.” 

”Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide 

for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for 

at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte” 

http://www.ptil.no/hovedprioriteringer/category34.html      2 av 4 hovedprioriteter 

http://www.ptil.no/hovedprioriteringer/category34.html


Tablets 
Real-time data transfer to centers Visualization 

Smartphones Sensors 
Massive search engines GPS 

CCTV 

Nye tekniske muligheter 



Hovedkrav til løsningen 

Visuelt Dynamisk Enkel i bruk Smarte 

agenter: Hjelp 

til å identifisere 

endringer i 

risikobildet 



Portalen 

www.drmc.no 



www.drmc.no 



www.drmc.no 





Barrierestyring 







Petromaks 2: Dynamic Risk Assistant 

 3-årig forskningsprosjekt ledet av OTG 

› Behov, 

fagkunnskap, 

data. Øke og dele 

fagkunnskap. 

› Lang erfaring 

innen 

sikkerhetsarbeid.  

› Totalbudsjett 27 

mill NOK over 3 år 

I tillegg en internasjonal partner i Midt-Østen med nære relasjoner til store selskaper der 



Smarte agenter, dine assistenter 

Kontinuerlig sjekk av dataene 

for at regelverk følges, og 

kvantifisering av status på 

barrierer 

Kontinuerlig søk i dataene etter 

kombinasjoner som historisk har 

gitt økt risiko eller hendelser 



Smarte agenter, varsler og tipser 

Gir advarsler dersom man finner 

forhold som bør sjekkes ut. 

Hvis mulig gis råd og tips om 

hvordan saken bør behandles 

og eksisterende best practice. 



Hvor god er barrieren? 

Meget gode resultater nå halvveis i prosjektet 







iSee: ConocoPhillips intern løsning 

Viser ATer og barrieresvekkelser. I bruk på alle installasjoner offshore. 



Verktøykassen 













Teknisk løsning 

Webløsning. Ingen 

lokal installering av 

programvare. Kan 

kjøre også på tablet 

og smarttelefoner. 

Alle data lagret på 

sentral server. Sikrer 

konsistente data og 

riktig 

tilgangskontroll. 

 

Server kan opereres 

av kunde, OTG eller 

tredjepart. 



Systemarkitektur 

Sanntids datainnput: 

-GPS posisjoner 

-Vær 

-Sensordata 

Output: 

Advarsler, alarmer, meldinger 

til andre systemer 

Webclienter til brukerne 

Eksisterende databaser med 

dynamiske og historiske data: 

ATer, hendelser, avvik,  

Databaser med statiske data: 

Kart, bilder, tegninger, 3D 

CAD-modeller, prosedyrer 



Hovedlinjer videre 

› Flere brukere i 

Norge. Gjerne 

flere industrielle 

partnere blant 

dere. 

› Internasjonal 

satsing. Blant 

annet EU-prosjekt 

akkurat igangsatt. 

› Smarte agenter i 

stadig mer 

operativ bruk 



Gevinster 

› Færre hendelser 
 Mennesker 

 Ytre miljø 

 Materielle verdier 

 

› Mer effektiv drift 
 Færre produksjons- 

avbrudd 

 Mer effektive 

prosjekter 

 

› En mer 

kunnskapsrik 

organisasjon 
 Bedre beslutninger, 

på kort og lang sikt 

 Økt kompetanse om 

risiko på alle nivå 
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