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En feil i et sikkerhetskritisk system kan få katastrofale konsekvenser. Systemer som brukes 
for å beskytte en atomreaktor mot kjernenedsmelting, eller en autopilot på et fly er 
eksempler på sikkerhetskritiske systemer. Avhandlingen beskriver SaCS (Safe Control 
System) metoden og språket som basert på mønstre (eng. “patterns”) støtter utviklere med 
løsningsforslag til forskjellig type utviklingsproblemer. SaCS støtter spesielt de tidlige 
fasene i utviklingsløpet som leder frem til et konseptuelt systemdesign. Sikkerhetskritiske 
systemer utvikles gjerne i henhold til bransjespesifikke sikkerhetsstandarder, som i 
hovedsak definerer hvilke mål som er forventet oppnådd i de forskjellige fasene av 
utviklingsløpet. Generelt gir standarder i mindre grad informasjon om hvordan mål kan 
oppnås. SaCS metoden og språket er utformat slik at utviklere på en systematisk måte skal 
kunne finne frem til relevante mønstre for de ulike steg i utviklingsprosessen. Videre gir 
forskjellige mønstre detaljerte beskrivelser for hvordan et gitt problem kan løses, som sikrer 
at nye løsninger blir basert på allerede eksisterende kunnskap om hva som fører til gode og 
sikre løsninger. 
 
Det finnes en mengde kunnskap om teknikker, metoder, prosesser og systemløsninger for å 
oppnå sikre systemer. En utfordring er å utnytte den kunnskapen som finnes på en effektiv 
og kostnadsbesparende måte, samt kunne garantere at resultatet er et system som er 
tilstrekkelig sikkert for den tiltenkte bruken. SaCS metoden og språket er forankret i 
anerkjente teori for utvikling av sikkerhetskritiske systemer. Det er også gjennomført to 
studier for å evaluere den praktiske nytten av SaCS. De to studiene adresserte 
systemutvikling innen forskjellige industrielle domener og resulterte i et konseptuelt design 
av et kontrollsystem for en strømproduserende reaktor og et sikringsanlegg for sikker 
kontroll av togbevegelser. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  


