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Agenda

 Hva er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)?

 Begreper 

 Faser i en risiko- og sårbarhetsanalyse



Nasjonalt utdanningssenter for 

samfunnssikkerhet og beredskap - NUSB

NUSB skal formidle kompetanse 

om samfunnssikkerhet og 

beredskap til sivilt og militært 

personell på sentralt, regionalt og 

lokalt nivå. 



Introduksjon til 

ROS



Hva er risiko- og sårbarhetsanalyse?

 Virkemiddel og verktøy for risikostyring

 Hensikten er å kartlegge risiko og sårbarheter, samt 

muligheter for å redusere risiko (evt akseptere den)

 ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ 

risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring. 



Hvorfor utarbeide ROS?

 For å oppfylle lover og forskrifter eller andre krav

 Egeninteresse for virksomheten

– Oversikt over risiko og sårbarhet

– Kunnskap for å forebygge og redusere risiko og sårbarhet

– Kunnskap om beredskap for krisehåndtering

– Styrke risikostyring

– Bevisstgjøre ansatte og beslutningstakere

Beredskap HåndteringForebyggingOversikt



Hvilke konsekvenser kan 

det få?

Hvordan unngå at det 

skjer?

Hva kan skje?

Hvordan redusere 

konsekvensene?

Hvor trolig er 

hendelsen?



Hvilke tiltak kan 

redusere 

sannsynligheten?



Hvilke tiltak kan 

begrense skadene?



USIKKERHET



USIKKERHET

SÅRBARHET



Risikoforståelse

 Erfaring

 Fornuft 

 Fantasi (forestillingsevne)

– Frykt vinner ofte over fornuft (f.eks terror)

Beredskapsøving og -læring (Sommer, Pollestad og Steinnes 2020)



Begreper i ROS



Sentrale begreper

 Risiko

 Verdier 

 Uønsket hendelse

 Scenario 

 Årsaker 

 Sannsynlighet 

 Konsekvens

 Sårbarhet 

 Usikkerhet

 Tiltak



Hva er risiko?

 NS 5814:2021: «Usikkerhet knyttet til 

om en uønsket hendelse vil inntreffe og 

hvilke konsekvenser den kan få» 

 Datatilsynet: «risiko for at rettigheter og 

friheter etter personvernforordningen 

ikke ivaretas»

Bilde: freepik.com



Risikoområde – store ulykker

Hendelse – ulykke i tunnel

Scenario – brann i Oslofjordtunnelen

Risikoområde – tilsiktede handlinger 
Hendelse – Industriulykke

Scenario – eksplosjon tankanlegg

Hendelse – sabotasje 

av kritisk infrastruktur

Scenario – forgiftning av vannverk
Hendelse – digitalt angrep 

mot ekom-infrastruktur

Scenario: Logisk angrep mot 

sentral node



Verdihierarki - eksempel
 Verdi – rent drikkevann

 Funksjoner 
– vannkvalitet

– vannforsyning

 Infrastruktur 
– vannkilde

– behandlingsanlegg

– distribusjon

– prosesstyring

 Innsatsfaktorer
– strøm

– kjemikalier

– personell



Kritiske funksjoner i en virksomhet

 Informasjonssystemer

 Ledelse

 Spesialiserte personellkategorier

 Produksjonsenheter

 Driftsenheter

 Serviceenheter

 Installasjoner



Hva kan skje?



Identifisering av uønsket hendelse

 Hvor mange hendelser må vi 

analysere?

 Det er mye som kan skje

 Vurdering av potensielle hendelser 

må være realistiske, aktuelle og 

relevante
Kilde: NRK.no



Scenario: Konkretisering av et hendelsesforløpet

Grunnlag for å vurdere og angi sannsynlighet og konsekvenser på 

en konkret og mest mulig kvantifiserbar måte

– årstid, klokkeslett, virkedag/helligdag, styrke, varighet, omfang, 

geografisk område, utløsende/sammenfallende hendelser, antall 

berørte/skadde, responstid til nødetater, deteksjonsevne 

Risikoområde – tilsiktede handlinger 

Hendelse – sabotasje 

av kritisk infrastruktur

Scenario – forgiftning av vannverk



Årsaker (utløsende hendelser) 

 Hendelsen eller scenarioet vi analyserer vil ofte ha 

en rekke potensielle årsaker

 Ved å identifisere disse potensielle årsakene skaffer 

vi oss oversikt over hvordan vi kan forebygge den 

uønskede hendelsen og lignende situasjoner.

 Desto mer spesifikk scenario, desto færre potensielle 

årsaker



Sannsynlighet

 Hvor trolig er det at hendelsen kommer til å inntreffe?

 Bruk så mye konkret data som mulig

– Historiske data

– Ekspertkunnskap

– Lokal kjennskap

 ROS er en kvalitativ analysemetode, som vil si at vi 
ikke alltid kommer til å ha tilstrekkelig data 
tilgjengelig i vurderingene

 Beskriv også usikkerheten i vurderingen



Konsekvensvurdering

 Hvor alvorlig kan hendelsen være?

– Måles opp mot verdiene til virksomheten

 Indirekte og direkte konsekvenser vurderes

– Direkte konsekvenser skjer som følge av hendelsen.

– Indirekte konsekvenser skjer som følge av svikt i 

kritiske funksjoner.



Eksempel for skred i et boligområde

Rapport: Aktuelle krisescenarier (DSB, 2019)



Verdier og tilhørende konsekvenstyper (Datatilsynet)

VIRKSOMHETENS VERDIER KONSEKVENSTYPER

Liv og helse Identitetstyveri

Økonomiske eller sosiale ulemper

Sikker drift Tap av fortrolighet

Uautorisert oppheving av pseudonymisering

Omdømme Negativ presseomtale

Tap av tillit og troverdighet

Materielle verdier Økonomiske tap/fysiske tap



Sårbarhet

Analyseobjektets manglende evne til å motstå uønskede 

hendelser eller varige påkjenninger, samt å opprettholde

eller gjenoppta sin funksjon etterpå (NS5814:2021)

Det motsatte er robusthet eller resiliens



Eksempler på sårbarheter
 Dårlig/begrenset framkommelighet

 Varierende mobildekning

 Kritiske knutepunkter 

 Ferieavvikling, få personellressurser 

 Stor avstand til sekundær helsetjeneste

 Lang responstid for nødetater

 Manglende avtaler med eksterne ressurser

 Manglende forståelse for roller og ansvar i krisehåndtering

 Underdimensjonert vann- og avløpssystem

 Manglende utstyrspark 

 Manglende eller utdaterte kart

 Små kompetansemiljøer



Tiltak (barriere)

Sårbarheter

Basert på «Sveitserost-modellen» til James Reason



Usikkerhet

 Risiko handler alltid om hva som kan skje i framtiden 

og dermed om usikkerhet

 Usikkerheten knytter seg til om en bestemt uønsket 

hendelse vil inntreffe, og om hva konsekvensene i så 

fall vil bli



Kunnskapsgrunnlag

Svak

 Sterke forenklinger

 Upålitelig informasjon

 Uenighet blant eksperter

Sterk

 Rimelige forutsetninger

 Mye, pålitelig informasjon

 Enighet blant eksperter

Beredskapsøving og -læring (Sommer, Pollestad og Steinnes 2020)

Svak kunnskap = stor usikkerhet



Forslag til nye risikoreduserende tiltak

 En god ROS-analyse fremstiller ikke bare ‘problemet’ 

men kommer også med forslag til løsninger, 

– Forslag til nye tiltak som kan forebygge/forhindre 

hendelsen og/eller tiltak som vil begrense 

konsekvensene om hendelsen inntreffer

 Tar utgangspunkt i sårbarhetsvurderingen og 

informeres av vurderingen av styrbarhet



Hvilke tiltak kan 

redusere 

sannsynligheten?

Hvilke tiltak kan 

begrense skadene?



Eksempler på tiltak

Menneskelig Organisatorisk Teknologiske (fysisk og logisk)

Opplæring Tydeligere ansvars- og rapporteringslinjer 
Sikkerhetssoner og bygningsmessige 

skiller

Bevisstgjøring om sikkerhet Sikkerhetsavtaler med tredjepart Registrering av besøkende

Kontrollrutiner Policy Videoovervåking 

Sikkerhetskultur Beredskapsplan Definerte brukerrettigheter 

Tilgang til avvikssystem Prosedyrer Kryptering 

Oversikt over kompetansebehov innen 

sikkerhet
Oppdatering av programvare 

Krav til sikkerhetskompetanse Sikkerhetskopiering



Hvordan 

gjennomføre en 

ROS



Planlegging og forarbeid

Gjennomføring

Oppfølging 

Forankring og organisering av 

analysen

Definering av formål, avgrensning, 

metode og prosess (for analysen) 

Innhenting av informasjon

Identifisere uønskede hendelser, risiko 

og sårbarhetsanalyse, fremstilling av 

bildet, forslag til oppfølging, rapport 

Plan for oppfølging 

Mål, strategier, prioriteringer 

Tiltak for oppfølging og utvikling 

Integrering i virksomhetsplaner og -

prosesser



Planlegging og forarbeid

Gjennomføring

Oppfølging 

Forankring og organisering av analysen

Definering av formål, avgrensning, metode 

og prosess (for analysen) 

Innhenting av informasjon

Identifisere uønskede hendelser, risiko og 

sårbarhetsanalyse, fremstilling av bildet, 

forslag til oppfølging, rapport 

Plan for oppfølging 

Mål, strategier, prioriteringer 

Tiltak for oppfølging og utvikling 

Integrering av samfunnssikkerhet og 

beredskap i planer og prosesser



Forarbeid

 Forankring og organisering

 Definering av formål og avgrensning

 Velge metode

– Sannsynlighetsskala

– Verdier og konsekvenstyper

– Presentasjon

 Beslutte mandat og planlegging av aktiviteter (for analysen) 

 Innhenting av grunnlagsinformasjon



Organisering - Tverrfaglighet

Uønskede hendelser kan inntreffe i hele 

virksomheten

En god analyse avhenger av bred kompetanse 

Bred involvering gjør også forankring og 

oppfølging enklere



Fastsette skala for sannsynlighet og konsekvens

Sannsynlighet – hvor trolig det er 

at en uønskede hendelse vil 

inntreffe

Konsekvens – virkningen av 

uønskede hendelser på en gitt 

verdi

Eksempler fra DSBs veileder i helhetlig ROS 



Gjennomføring

 For hver hendelse:

– Beskrive årsaker

– Identifisere eksisterende tiltak

– Vurdere sannsynlighet

– Vurdere sårbarhet

– Fastsett konsekvenser opp mot verdier

– Presentere risiko (grafiske elementer)

– Beskrive usikkerhet

– Foreslå tiltak og videre oppfølging



Oppfølging

 På bakgrunn av i ROS-analysen 

og tiltaksliste: 

– Hva må gjøres? Hvilke tiltak må 

implementeres eller følges opp i 

virksomheten?

– Av hvem?

– Innen når?

 Vurdere risikoreduserende effekt 

av tiltakene



Planlegging

Analyse (vurdering)

Oppfølging (håndtering)

Typisk

ressurs-

fordeling

Balansert

ressurs-

fordeling

Aven et al (2017): Risikoanalyse


