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Vedlegg 

3.2 Eksempel på sannsynlighetsnivåer 

Tabellen som følger viser et eksempel på en skala for ulike sannsynlighetsnivåer, fremstilt 

som både frekvens og tiltaksstyrke. Merk at dette er et eksempel, og enhver virksomhet må 

selv vurdere hva som er hensiktsmessige terskelverdier for egen situasjon. Denne skalaen 

benytter fem nivåer, men flere virksomheter benytter også fire nivåer i sine skalaen. 

Virksomheten må selv velge hva som er hensiktsmessig med tanke på egenart og behov – 

og ikke minst for å kunne sammenligne risiko på tvers i virksomheten. 

Eksempel på skala for sannsynlighet 

Sannsynlighets-

nivå 

Frekvens 

(hvor ofte 

skjer det?) 

Til støtte for vurdering av sannsynlighetsnivå: 

Tiltaksstyrke  

(hvor lett kan en uønsket hendelse skjer?) 

1 Usannsynlig En gang hvert 

5. år eller 

sjeldnere  

• Sikkerhetstiltak er etablert i forhold til 

sikkerhetsbehovet og fungerer etter hensikten 

• Tiltakene kan kun omgås/brytes av egne 

medarbeidere med gode ressurser, og god/ 

fullstendig kjennskap til tiltakene 

• Eksternt personell kan ikke omgå/bryte tiltaket 

2 Mindre 

sannsynlig 

En gang hvert 

år  
• Sikkerhetstiltak er etablert i forhold til 

sikkerhetsbehovet og fungerer etter hensikten 

• Tiltakene kan likevel omgås/brytes av egne 

medarbeidere med normale ressurser, som i tillegg 

har normal kjennskap til tiltakene  

• Eksternt personell trenger gode ressurser, og 

god/fullstendig kjennskap til tiltakene for å 

omgå/bryte disse 

3 Mulig En gang hver 

måned  
• Sikkerhetstiltak er ikke fullt etablert, eller fungerer 

ikke etter fullt ut etter hensikten  

• Egne medarbeidere trenger kun normale ressurser 

for å omgå/bryte tiltakene – det er ikke nødvendig 

med kjennskap til tiltakene  

• Eksternt personell trenger normal kjennskap til 

tiltakene (eksempelvis til hvilke prosedyrer som 

gjelder, eller hvordan sikkerhetsteknologi er 

implementert) – i tillegg til små/normale ressurser 

4 Sannsynlig En gang hver 

uke  
• Sikkerhetstiltak er ikke etablert, eller  

• Det er kjent at tiltakene omgås/brytes av egne 

medarbeidere  
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• Kan omgås/brytes av eksternt personell med 

normale ressurser og uten kjennskap til tiltakene 

5 Svært 

sannsynlig 

Daglig eller 

oftere 
• Sikkerhetstiltak er ikke etablert, eller  

• Det er kjent at tiltakene omgås/brytes eksternt 

personell med normale ressurser uten kjennskap til 

tiltakene 

 


