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Se prosessen og bruken av analyseskjemaet forklart gjennom et konkret eksempel 
fra side 28 i Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.

Analyseskjema 
HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Vurderingen av hver uønsket hendelse dokumenteres i analyseskjemaet. 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2014/Tema/veileder_til_helhetlig_risiko_og_s%c3%a5rbarhetsanalyse_i_kommunen.pdf
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NR.                UØNSKET HENDELSE

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold

ÅRSAKER

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK
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SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring

Begrunnelse for sannsynlighet

SÅRBARHETSVURDERING

KONSEKVENSVURDERING

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5

Liv og helse Dødsfall

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning av  
grunnleggende behov

Forstyrrelser i dagliglivet

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø

Langtidsskader - kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
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KONSEKVENSVURDERING FORTS.

Samlet begrunnelse av konsekvens

Behov for 
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet Begrunnelse

Styrbarhet Begrunnelse

Forslag til tiltak

Overførbarhet
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