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Bakgrunnen for revisjon av NS 5814  

• Reflektere utviklingen i risikofaget siden 2008 
– Risiko er mer enn et regnestykke med to faktorer 
– Vektlegging av usikkerhet: Beslutninger tas på grunnlag av det vi 

ikke vet – ikke bare det vi vet
• Tydeliggjøre sammenhenger med andre standarder 

– ISO 31000:2018 Risikostyring og NS 5832 Sikringsrisikoanalyse
• Forene risikovurderinger av tilsiktede og utilsiktede hendelser

– Samme prinsipper og logikk 
– Integrere begreper fra to tradisjoner  

• Gjenspeile kravene til risikovurderinger i ny sikkerhetslov



Strategiske valg for revisjonen av NS 5814

• Omhandler bare nedsiden av risiko; potensialet for tap 
– Ikke potensialet for gevinst/finansiell risiko
– Ikke virksomhetsstyring/risikostyring 

• En fleksibel og robust ramme for risikovurderinger 
– Favne ulike typer hendelser og definisjoner av risiko 
– Tillate ulik vektlegging og rekkefølge av aktiviteter
– Mer enn bare krav – forklaringer og eksempler 



Nye begreper i NS 5814

• Usikkerhet og sårbarhet
• Sikkerhetsmål og evalueringskriterier
• Tilsiktede hendelser og scenarioer
• Verdier og trusler

• Ut: Risiko = kombinasjon av sannsynlighet og 
konsekvens, risikoakseptkriterier



Verdihierarki

Figur 2 — Eksempel på et verdihierarki med flere nivåer av verdier, 
hvor de underliggende verdiene ivaretar og understøtter verdiene over 



Den problematiske usikkerheten 

• Utgangspunktet for å gjøre en risikovurdering er usikkerhet 
om hendelser vil inntreffe og hva konsekvensene kan bli

– ingen usikkerhet – ingen risiko eller behov for risikovurdering 

• En risikovurdering må få grep om usikkerheten – hva den  
består i, hvor stor den er og hva den betyr for beslutningene 
som skal tas 

– Beskriv kunnskapsgrunnlaget og forutsetningene for risikovurderingen  
– Målet er ikke å eliminere usikkerheten, men å uttrykke den og ta 

hensyn til den i beslutninger 



Definisjoner som reflekterer usikkerheten

• risiko
usikkerhet knyttet til om en uønsket hendelse vil 
inntreffe og hvilke konsekvenser den kan få
Merknad: Usikkerhet kan uttrykkes gjennom sannsynlighet

• sannsynlighet
hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe



Andre sentrale definisjoner

• sårbarhet
analyseobjektets manglende evne til å motstå 
uønskede hendelser eller varige påkjenninger, samt å 
opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå

• uønsket hendelse
hendelse som kan medføre tap av verdier
Merknad: En uønsket hendelse kan være tilsiktet eller utilsiktet.



Sløyfemodell av hendelseskjede
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NS 5814:2021


	NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger��- hva er nytt og hvorfor? ����SN 04.05.2021�Ann Karin Midtgaard, �leder SN/K 239 Risiko 
	Revisjonsprosessen 
	Bakgrunnen for revisjon av NS 5814  
	Strategiske valg for revisjonen av NS 5814
	Nye begreper i NS 5814
	Verdihierarki
	Den problematiske usikkerheten 
	Definisjoner som reflekterer usikkerheten
	Andre sentrale definisjoner
	Sløyfemodell av hendelseskjede
	Prosessfigur  NS 5814:2021

