
Oversikt over standarder for 
risikoanalyse,

 risikovurdering
og risikostyring



Risikoanalyser, risikovurdering og 
risikostyring

Å gjennomføre risikovurderinger er en 
viktig oppgave for mange private og 
offentlige virksomheter. Hensikten med en 
risikovurdering er å gi grunnlag for å forebygge 
og forberede for uønskede hendelser, og å 
kunne se hvilke muligheter som finnes. På 
bakgrunn av resultatene fra risikovurderingen 
velger man tiltak for å håndtere risikoen. 
Systematikken i arbeidet er vist i figuren 
nedenfor.

Det er utarbeidet en rekke standarder om 
risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. 
Noen standarder er generelle og kan brukes 
uavhengig av fag, bransje eller næring. Der det 
er vedtatt standarder som definerer krav til 
risikoanalyser, -vurderinger eller -styring for 
spesielle bransjer, aktiviteter eller systemer, 
bør disse brukes.

Denne publikasjonen inneholder oversikt 
over en rekke standarder for risikoanalyse, 
risikovurdering og risikostyring.
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Generelt 
 
NS 5814 Krav til risikovurderinger N 

 
 Risikoanalyse - teori og metoder (Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne) N 

 
ISO/IEC Guide 51 Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards U 

 
SN-ISO Guide 73 Risikostyring - Terminologi N 

 
NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer N 

 
ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques  

 
IEC 60300-1 Dependability management – Part 1: Dependability management systems 

 
IEC 60300-2 Dependability management – Part 2: Guidelines for dependability 

management 
 

IEC 60300-3-9 Dependability management – Part 3: Application Guide – Section 9: Risk 
analysis of technical systems R 
 

IEC 60812 Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and 
effects analysis (FMEA) 
 

IEC 61025 Fault tree analysis (FTA) 
 

IEC 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide 
 

IEC 62198 Project risk management – Application guidelines 
 

 
 
Informasjonsteknologi 
 
NS 7799 Styringssystem for informasjonssikkerhet - Beskrivelse med veiledning for 

bruk N 
 

ISO/IEC 15408-1 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT 
security - Part 1: Introduction and general model 
 

ISO/IEC 15408-2 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT 
security - Part 2: Security functional requirements 
 

ISO/IEC 15408-3 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT 
security - Part 3: Security assurance requirements 
 

ISO/IEC 16085 Systems and software engineering - Life cycle processes - Risk management 
 

ISO/IEC TR 18044 Information technology - Security techniques - Information security incident 
management 
 

NS-ISO/IEC 27000 Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Styringssystemer for 
informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi 
 

NS-ISO/IEC 27001 Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Styringssystemer for 
informasjonsvirksomhet - Krav  
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NS-ISO/IEC 27002 Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Administrasjon av 
informasjonssikkerhet 
 

NS-ISO/IEC 27005 Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Styringssystemer for 
informasjonssikkerhet 
 

ISO/IEC 17033 Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 1: 
Overview and concepts 

NS-ISO/IEC 38500 Informasjonsteknologiens bidrag til handlingskapasitet for selskapet 
 

 
 
Helse 
 
NS-EN 12128 Bioteknologi - Laboratorier for forskning, utvikling og analyse - 

Sikkerhetsnivåer for mikrobiologiske laboratorier, risikoområder, lokaliteter og 
fysiske sikkerhetskrav 
 

NS-EN 12460 Bioteknologi - Storskalaprosess og produksjon - Retningslinjer for utvelgelse 
og installasjon av utstyr ut fra biologisk risiko 
 

NS-EN 13641 Eliminering eller reduksjon av risiko forbundet med in vitro-diagnostiske 
reagenser 
 

NS-EN ISO 14971 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr 
 

ISO 15190 Medical laboratories – Requirements for safety 
 

NS-EN ISO 15378 Inneremballasje for medisinske produkter - Særskilte krav for bruk av ISO 
9001:2000, med referanse til Good Manufactering Practice (GMP) 
 

NS-EN ISO 27799 Helseinformatikk - Anvendelse av ISO/IEC 27002 for administrasjon av 
sikkerhet i helsesektoren 
 

 
 
Maskiner 
 
NS-EN 626-1 Maskinsikkerhet - Reduksjon av risiko for helseskader fra farlige stoffer fra 

maskiner - Del 1: Prinsipper og spesifikasjoner for maskinprodusenter 
 

NS-EN ISO 12100-1 Maskinsikkerhet - Grunnleggende begreper, hovedprinsipper for konstruksjon 
- Del 1: Grunnleggende terminologi, metodikk N 
 

NS-EN ISO 12100-2 Maskinsikkerhet - Grunnleggende begreper, hovedprinsipper for konstruksjon 
- Del 2: Tekniske prinsipper  
 

NS-EN ISO 14121 Maskinsikkerhet – Risikovurdering - Del 1: Prinsipper  
 

NS-EN ISO 14738 Maskinsikkerhet - Antropometriske krav til utforming av maskinarbeidsplasser  
 
 
Samferdsel 
 
ISO 13215-3 Road vehicles - Reduction of misuse risk of child restraint systems - Part 3: 

Prediction and assessment of misuse by Misuse Mode and Effect Analysis 
(MMEA) 
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ISO 13232, Part 1-8 Motorcycles - Test and analysis procedures for research evaluation of rider 
crash protective devices fitted to motorcycles 
 

NS-EN 14738 Sikring av romprodukter - Risikoanalyse 
 

NS-EN ISO 17666 Romsystemer - Risikostyring 
 

 
 
Bygg, anlegg og eiendom 
 
NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk N 

 
 Veiledning til NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk N 

 
 Veiledning til NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk - Risikoanalyse av 

brann i vegtunneler N 
 

 Veiledning til NS 3901 Risikoanalyse av tunneler og underjordiske anlegg for 
t-bane og jernbane N 
 

NS 5815 Risikoanalyse av sikkerhets- og miljøaspekter ved utførelse av anleggsarbeid N 
 

ISO/TR 11696-1 Uses of reaction to fire test results - Part 1: Application of test results to 
predict fire performance of internal linings and other building products 
 

ISO/TR 11696-2 Uses of reaction to fire test results - Part 2: Fire hazard assessment of 
construction products 
 

ISO 13824 General principles on risk assessment of systems involving structures U 
 

ISO 14798 Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment 
and reduction methodology 
 

ISO 16312-1 Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire 
effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment - Part 1: Criteria 
 

ISO 16312-2 Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire 
effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment - Part 2: Evaluation 
of individual physical fire models 
 

ISO/TS 16732 Fire Safety Engineering - Guidance on fire risk assessment 
 

ISO 21368 Adhesives - Guidelines for the fabrication of adhesively bonded structures 
and reporting procedures suitable for the risk evaluation of such structures 
 

 
 
Petroleum 
 
NORSOK Z-013 
 

Risiko- og beredskapsanalyse N, R 
 

NS-EN ISO 13702 Petroleums- og naturgassindustri - Kontroll og reduksjon av brann og 
eksplosjoner på produksjonsinstallasjoner til havs - Krav og retningslinjer 
 

CEN/TS 15174 Gassforsyningssystemer - Retningslinjer for risikostyring for naturgass 
overføringsrørledninger 
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NS-ISO 15544 Petroleums- og naturgassindustri - Produksjonsinstallasjoner til havs - Krav 
og retningslinjer for beredskap i nødsituasjoner 
 

NS-EN ISO 17776 Petroleums- og naturgassindustri - Produksjonsinstallasjoner til havs - 
Retningslinjer for verktøy og metoder for fareidentifikasjon og risikovurdering 
 

 
 
Diverse 
 
NS-EN ISO 15743 Ergonomi for termisk miljø - Arbeid i kulde - Risikovurdering og risikostyring 

 
NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i 

næringsmiddelkjeden N 
 

ISO/TS 22004 Food safety management systems - Guidance on the application of ISO 
22000:2005 
 

NS-EN 14459 Kontrollfunksjoner i elektroniske systemer for gassbrennere og 
gassforbrukende apparater - Metoder for klassifisering og vurdering 
 

 
 
N = Oversatt til norsk 
U = Under utarbeidelse 
R = Under revisjon 


