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Introduksjon til SIL - integrert sikkerhetsnivå 
v/Bjørn Snorre Kaupang, Trainor Automation AS 

Artikkelserie, del 1 av 2 
Dette er første artikkel av to som tar for seg introduksjon til temaet SIL. Formålet med artikkelserien 

er å gi en grunnleggende innføring i hva integrert sikkerhetsnivå handler om. I første artikkel drøftes 

grunnlaget for SIL, funksjonell sikkerhet og retningslinjen Norsk olje og gass 070. I andre del drøftes 

ledelse av funksjonell sikkerhet, utvikling av SIL-krav og SIL-sertifisert utstyr i forhold til kjent ytelse. 

Integritet, barrierer og funksjonell sikkerhet 
SIL handler om opprettholdelse av sikkerhet og barrierers integritet for installasjoner, innretninger og 

utstyr der funksjonell sikkerhet ivaretas av instrumenterte sikkerhetsanlegg. Den norske 

oversettelsen av SIL til ”Integrert sikkerhetsnivå” forteller ikke uten videre den samme historien som 

det opprinnelige engelske begrepet ”Safety Integrity Level”. For tydeliggjøring av innholdet kan 

begrepet SIL forsøksvis oversettes litt mer direkte som ”sikkerhetens integritetsnivå”. 

 

Noen grunnleggende sammenhenger må være definert for at det skal være mulig å kunne begynne 

håndteringen av funksjonell sikkerhet. Nivå er ikke spesielt vanskelig, vi definerer ulike nivåer av 

sikkerhet. Nivå A kan være sikrere enn B osv. I sikkerhets- og driftssammenheng betyr integritet 

evnen til å opprettholde den tiltenkte og/eller konstruktive form, funksjon eller kvalitet. Sikkerhet i 

sammenhengen defineres som frihet fra uakseptabel risiko, fysisk skade eller helseskade. Enten 

direkte, eller indirekte som følge av materiell skade eller miljøskade. Ser vi litt stort på det er det slik 

at integriteten ikke har gått tapt i oversettelsen til norsk, integriteten er blitt integrert. Overordnet 

kan vi si at sikkerheten dermed skal være innlemmet i våre system som en grunnleggende del av 

helheten.  

 

SIL har vært del av sikkerhetshverdagen for 

petroleumsindustrien på land og til havs siden innføringen 

av normen IEC 61508. For olje- og gassnæringen på norsk 

sokkel har vi i tillegg støttende retningslinjer og 

hjelpemiddel i publikasjonen Norsk olje og gass 070. SIL og 

IEC 61508 fritar på ingen måte enkelte fagdisipliner for 

implementering av grunnleggende konstruktiv sikkerhet, 

SIL innebærer ikke overføring av sikkerhetsansvaret- og 

administrasjonen til disiplinene instrumentering og 

automasjon.  

Hvordan blir SIL gjort gyldig overfor 

virksomhetene?  
Kravet om bruk av SIL finner vi i Petroleumstilsynets 

forvaltningsforskrifter for helse, miljø og sikkerhet. 

Styringsforskriftens §5 definerer krav til barrierer. Vi har 

tidligere definert innholdet av termen SIL; det neste 

begrepet som må klarlegges er barriere. Begrepet barriere Gjeldende standard - IEC 61508 
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kan ha ulik betydning avhengig av sammenheng, og vi må dermed definere at for 

sikkerhetssammenheng i olje- og gassnæringen innebærer barrierer fysiske og ikke-fysiske 

sikkerhetstiltak, ofte i en kombinasjon. Petroleumstilsynets publikasjon ”Prinsipper for 

barrierestyring i petroleumsvirksomheten” (2013) definerer barriere som ”…Tekniske, operasjonelle 

og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at 

konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer 

skader/ulemper…”. 

 Styringsforskriften 
Går vi tilbake til Styringsforskriften og ser på §5, vil vi finne at det i første ledd beskrives barrierer. I 

andre ledd bestemmes det at det er krav til barrierers uavhengighet. Flere viktige barrierer skal ikke 

kunne svekkes eller settes ut av funksjon samtidig, blant annet som følge av en enkelt feil eller en 

enkelt hendelse. I tredje ledd omtales strategier og prinsipper for barrierer. Strategier og prinsipper 

bør utformes slik at de blant annet medvirker til å gi alle som er involvert en felles forståelse for 

grunnlaget til de enkelte barrierene, deriblant hvilken sammenheng det er mellom risiko- og 

farevurderinger og kravene om og til barrierer. Overordnet sett bør NS-EN ISO 13702 benyttes for 

utarbeidelse og fastsetting av strategier for risikoreduserende tiltak. For sikkerhetssystem bør IEC 

61508 legges til grunn. Så lenge virksomheten som skal dekkes befinner seg på norsk sokkel bør 

Norsk olje og gass’ retningslinje 070 benyttes. Styringsforskriftens §5, 4. ledd omtaler barrierens 

ytelse. Med ytelse i sikkerhetssammenheng ser vi på integritet og robusthet, med kapasitet, 

pålitelighet, tilgjengelighet, effektivitet og evne til å motstå laster. 

 

En interessant betraktning i 

sammenhengen er 

gyldigheten av SIL. 

Overordnet sett er det slik at 

alle Petroleumstilsynets 

HMS-forskrifter (unntatt 

Innretningsforskriften) gjelder 

for både eksisterende og nye 

installasjoner. Riktignok er det slik at IEC 61508 ikke var gyldig før 1998 og i sammenhengen blir det 

ikke fra Petroleumstilsynets side stilt krav om bruk av SIL for installasjoner med PUD som er eldre enn 

2002. På installasjoner som har PUD eldre enn 2002 er det allikevel ikke generelt fritak, bruk av SIL og 

SIL-krav må i tilfelle vurderes fra gang til gang, fra prosjekt til prosjekt. Vurderingen av om SIL skal 

gjøres gyldig for en eldre installasjon skal gjøres av anleggseier og er dermed eiers ansvar å utføre. 

For eldre installasjoner vil det uansett være sikkerhetsregime og sikkerhetstilnærminger som ligner 

SIL-regelverket med hensyn på krav til pålitelighet og sikkerhet.  

 

For SIL i sammenhengen petroleumsvirksomheten til havs er det en rekke system der SIL er aktuelt: 

 Nedstengningsanlegg (NAS, PAS). 

 Brann- og gassdeteksjon. 

 Turbinkontroll. 

 Gassbrennere. 

 Heisekraners (sikker) lastindikatorer. 

 Beskyttelsesforriglinger og nødstoppsystem for maskineri. 

Barrierer fungerer så lenge samtidig svekking ikke oppstår. 
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 DP-anlegg (anlegg for ankerfri, dynamisk posisjonering av fartøy). 

 Fjernovervåkning, drift eller programmering av et nettverksforbundet anlegg.  

 Installasjoner som gir beslutningsstøtte, der feilaktig informasjon kan medføre fare for 

sikkerheten. 

Funksjonell sikkerhet 
Sikkerheten som håndteres gjennom SIL og IEC 61508 er reduksjon av potensiell fare i anlegg som er 

sikret med elektrisk, elektronisk eller programmerbart elektronisk utstyr (E/E/PE). Et vanlig benyttet 

generelt begrep for E/E/PE-sikkerhetsanlegg er ”SIS”, Safety Instrumented System. Annen sikkerhet 

er som tidligere nevnt, håndtert i andre sammenhenger og andre IEC-standarder. Eksempelvis er 

eksplosjonsvern håndtert i ATEX-direktivene.  

 

Sikkerheten som håndteres med SIL er funksjonell sikkerhet. En samlet definisjonsforståelse fra IEC 

61508 gir definisjonen av sikkerhet slik: ”…Sikkerhet er frihet fra uakseptabel risiko eller fysisk skade, 

eller helseskade. Enten direkte, eller indirekte som følge av materiell skade eller miljøskade…”.  

 

Sikkerhetsrelaterte systems 

grunnfunksjon er nettopp 

opprettholdelsen av sikkerhet i et 

anlegg eller en installasjon. 

Sikkerhetsanleggets eneste funksjon 

er å bringe for eksempel 

prosessanlegg til trygg tilstand i 

tilfelle feil, med feil til sikker tilstand 

eller ”fail safe”. Det må da være 

segregerte nivåer av funksjonell 

sikkerhet, realisert ved SIS-

anleggene for lokal avstengning i 

formen prosessavstengning (PAS/PSD) 

og global avstengning i formen 

nødavstengning (NAS/ESD). 

 

Det er allikevel vesentlig å ha klart for seg at standarden ikke sikrer mot menneskelige feil eller feil i 

utstyr dersom det sikrede anlegget ikke opereres som forutsatt.  

Norsk olje og gass 070 – en retningslinje 
Siden vi nå vet at det finnes en overordnet europeisk norm i IEC 61508; hvorfor har vi da 

retningslinjen Norsk olje og gass 070? Dette har en allerede historisk sammenheng. Da IEC 61508 ble 

innført i 1998 ble det ganske fort avdekket at et støttedokument ville lette ensretting og ensartethet 

av funksjonell sikkerhet i offshorenæringen. Resultatet av det arbeidet foreligger i Norsk olje og gass 

070 (tidligere OLF 070). Det er allikevel ikke slik at Norsk olje og gass 070 alene vil være tilstrekkelig 

bakgrunnsdokumentasjon.  

 

  

Segregerte sikkerhetsanlegg for nødavstengning (fra Norsk olje og gass 070) 
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Et minimum av sidedokumentasjon ved håndtering av funksjonell sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten til havs er: 

 Petroleumstilsynet: 

o  Publikasjon YA-710 ”Prinsipper for utforming av alarmsystemer”. 

 

 NORSOK-standarder: 

o I-002 Sikkerhets- og automasjonsanlegg. 

o S-001 Teknisk sikkerhet. 

o Z-007 Mekanisk ferdigstilling. 

o Z-013 Risiko og beredskapsanalyse. 

 

Det er også slik at det er utarbeidet en egen standard for landbasert prosessindustri i form av IEC 

61511. Denne standarden er basert på og er nært knyttet til IEC 61508.  

 


