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En (ny) digital revolusjon

Vi kommer til å erfare betydelige endringer i hvordan vi jobber, og i de 

tjenestene vi bruker

Paradigmeskifte

Det sterke ønsket om å ta i bruk nye teknologiske løsninger gir stort «trøkk» i 

omleggingen til «digitalt»

Raske teknologiske omlegginger medfører gjerne noen utfordringer… 



Litt historisk erfaring fra en tidligere teknologisk revolusjon

Dampmaskiner!

1786 : Watt utvikler en praktisk brukbar (lavtrykks) dampmaskin

1800: Patentet går ut og mange starter nå å lage høytrykks dampmaskiner

Mellom 1816 og 1848 eksploderer 233 dampdrevne fartøy, og dreper 2500 

mennesker

Fra «High pressure steam engines and computer software», Nancy Leveson, 1992. 



Mye “trøkk” i dampmaskiner…



Hva var (er!) problemet?

Stor iver etter å ta i bruk nye muligheter

Undervurderer det faktum at nye teknologiske muligheter også alltid 

introduserer nye måter å feile på…

Bruker ikke nok tid på å identifisere både muligheter og utfordringer

Risikoargumenter blir lett oppfattet som «bakstreverske»

Stor naivitet og lite kunnskap… 

For en risikoanalytiker er det krevende både å henge med, og få nødvendig 

oppmerksomhet



Risikoanalytiske muligheter og utfordringer

1. Risikostyring i digitale arbeidsprosesser
a) Digitale modeller, 3D

b) VR/AR

c) Automatisk og intelligent prosjektering?

2. Risikostyring for en (enda mer) digital og smart verden
a) IoT, Big Data

b) AI, omfattende automatisering

c) Sammenkobling av «alt»



Fra egen erfaring – Risikovurdering av ankomstområde
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Utfordringer

Alle verktøy har potensiale til å villede

Ikke uvanlig at man tar feil av verktøy og kompetanse

Nye måter å jobbe på vil medføre nye måter å feile på!

Fungerer den gamle måten å tenke på i en ny digital arbeidsprosess?

Det er essensielt at vi utvikler kunnskap om verktøyenes begrensninger…

…og tilpasser både prosjektering og risikostyring til disse begrensningene

Krever ikke mer kapable verktøy også mer kapable brukere?



Automatisk og intelligent prosjektering?

Hvordan sikrer vi at design som er generert av programvare er sikre nok?



Risikostyring for en smart digital verden 

Det finnes mye erfaring med å håndtere risiko i kritiske IT-systemer

Signalanlegg, flykontrollsystemer, kjernekraftverk, mm.

Den pågående digitale revolusjonen vil introdusere nye systemer og tjenester

Autonome transportmidler

Smart monitorering av både infrastruktur og transportbehov, med målsetning om større 

robusthet og effektivitet

Dynamisk og automatisk respons på driftsproblemer

Smart mobilitet gjennom sømløs integrering av forskjellige transportformer



Dette medfører utfordringer for risikostyringen

1. Mange av de nye digitale systemene kommer til å være mer kritiske enn mange 
tror, dvs. at konsekvensene når de feiler vil være større enn mange forventer
 Endring fra «kjekt å ha» til kritisk vil i mange tilfeller være gradvis

2. De digitale systemene som utvikles vil være komplekse, og trolig i en del tilfeller 
bryte med grunnleggende prinsipper for design av kritiske digitale systemer

3. Risikostyringsprinsippene som brukes dekker ikke alle risikoaspekter
 Vi må evne å håndtere både security, safety og reliability, samtidig!

 Systemene feiler fint av seg selv…, uten at noen nødvendigvis forsøker å få dem til å 
feile…

4. Risikostyring for kritiske IKT-systemer krever spesialkompetanse



Risikostyring er også en «muliggjører»

Ved store endringer er det ofte betydelig skepsis, bl.a. pga. uklart risikobilde

Manglende kunnskap og forståelse for risiko kan forsinke operasjonaliseringen av ny 

teknologi

Systematisk risikostyring muliggjør rasjonelle vurderinger, og vil være 

essensielt for at man skal kunne ta i bruk ny teknologi med tillit til at det 

kommer til å være tilstrekkelig trygt



A life without adventure is likely to be unsatisfying, but a life in 

which adventure is allowed to take whatever form it will is sure 

to be short. Bertrand Russell

Det er viktig å være nysgjerrig og åpen for de nye mulighetene, men utviklingen 
krever også at man selv tar et aktivt ansvar for å håndtere utfordringene som 
kommer


