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TEMA 
 

 LITT OM OSS – Avinor og Trondheim lufthavn Værnes 

 RISIKOBILDET  

 Risikobildets elementer 

 Fokusområder 

 Grunnlag 

 Barrierer 

 



 
 
 
 
 
 
LITT OM OSS 
Oversikt over Avinors virksomhet 
 

• 46 lufthavner, inkl 
OSL 

• Flysikringstjeneste 
  -  kontrolltårn og 
kontrollsentraler 

• FNT-installasjoner 
(radaranlegg) 

• Ca 2700 ansatte 
• Omsetning, ca 7,8 

mrd i 2010 



LITT OM OSS 
Trondheim lufthavn Værnes 

Totalt 3,7 mill passasjerer 
12 000 passasjerer pr dag 
55 000 flybevegelser 
Ca 1 000 ansatte 



RISIKOBILDET 
Risikobildets elementer 

 Sannsynlighet for  . . . . . 

 Konsekvens av  . . . . . 

 Årsak til  . . . . . 

 Tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens 



RISIKOBILDET 
Fokusområder 

 Personsikkerhet (for ansatte, reisende og besøkende) 

 Flysikkerhet 

 Security 

 Ytre miljø 

 Driftsregularitet 

 

 



RISIKOBILDET 
Grunnlag 

 Observasjonskultur 

 Systematisk innhenting og behandling av risikoelementer 

 Eierskap 



RISIKOBILDET 
Barrierer 

Høy risiko er forhold/funn der gjenstående barrierer (tekniske, 
operasjonelle, menneskelige) er svake – og mulige konsekvenser er 
alvorlige 

Moderat risiko er forhold/funn med potensiale i seg til å kunne utvikles til en 
alvorlig hendelse dersom gjenstående barrierer svikter 

Lav risiko er forhold/funn der gjenstående barrierer er flere og gode – og at 
mulige konsekvenser er moderate 



 
 
 
 
 
RISIKOBILDET 
Barrierer 

Strømnett 

Kraftforsyning  til sikkerhetskritisk utstyr 
 

Batteribank 

Dieselaggregat 

Batteridrevet radio 



RISIKOBILDET 
Barrierer 

   Radiofraseologi 

 

Hvem – Hvor - Hva 



RISIKOBILDET 
Barrierer 

Sjekklister 

 Sier, gjør og bekrefter 



RISIKOBILDET 
Barrierer 
Beredskap  



 
FOKUSOMRÅDE  
Driftsregularitet 

Eksempel på konsekvens av ikke akseptabelt risikonivå  



RISIKOBILDET 
Fokusområder 

ALLE  
(Personsikkerhet, Flysikkerhet, Security, Ytre miljø, Driftsregularitet) 
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TAKK FOR MEG 
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