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Innhold 
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 Bakgrunn for standardiseringsarbeidet 

 Arbeidet med standarden 

 Inspirasjon og referanser 

 Hvilke «sikringsleveranser» NS 5834 legger opp til 

 Hvilken kompetanse NS 5834 vil etterspørre 

 

 Hva kan dere forvente av NS 5834 og hvordan vil standarden 

hjelpe arbeidet med å sikre deres verdier? 
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Bakgrunn 

3 

 Vurderinger om sikring kommer ofte for sent inn i 

planleggingen av byggeprosjekter, noe som resulterer i  
– sikringsmessig dårlige løsninger,  

– dyrere løsninger,  

– mindre praktiske løsninger og 

– mindre estetiske løsninger.  

 

 Det har vært uklart hvilken kompetanse som kreves for 

sikringsplanlegging i byggeprosjekter. 

 

 Riktig leveranse, med riktig kompetanse, til rett tid er viktig.   
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Oppdrag 

4 

 Arbeidet igangsatt uformelt høsten 2012. Formalisert av 

Standard Norge i januar 2015, med følgende oppdrag:  
– Å gi veiledning for tiltakshavere til bygg, anlegg og eiendom med 

spesielle sikringsbehov. 

– Å gi rådgivningsfirmaer veiledning om kompetansebehov og 

organisering knyttet til sikringsprosjekter. 

– Å øke kompetansen innen fysiske sikringstiltak i Norge. 
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Arbeidsgruppen 

 Henrik Bjelland, Rådgivende Ingeniørers 

Forening og Multiconsult AS 

 Boye D. Bøhlerengen, Forsvarsbygg 

 Anders Grønli, Norges Bank 

 Egil Haug, Sivilingeniørene Haug og Blom-

Bakke AS 

 Toralf Hystad, Cowi AS / ÅF Advansia AS 

 Rolf Jullum, Statsbygg / Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet 

 

 Trond Nikolaisen, Forsvarsbygg 

 Alf Morten Nøstvold, Forsvarsbygg 

 Haakon Rasmussen, 3RW Arkitekter AS 

 Øyvind Smedsrød, Norges Bank / 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 

 Knut Syvertsen, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 Henrik Vesteng, Statsbygg 

 

 

 Kristoffer Polak, prosjektleder Standard 

Norge 
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I utformell og formell del av arbeidet 
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Standard Norge komité 296 
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Samfunnssikkerhet i bygg, anlegg og eiendom 

Deltagerorganisasjoner i SN/K 296 og arbeidsgruppen for NS 5834 (2012-2016): 
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http://www.standard.no/
http://www.3rw.no/
http://www.archus.no/
http://www.arkitektbedriftene.no/
http://www.bnl.no/
http://www.combitech.no/
http://www.cowi.no/
http://www.difi.no/
http://dibk.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dss.dep.no/
http://www.falcknutec.no/
http://www.forsvarsbygg.no/
http://www.regjeringen.no/kmd
http://www.kystverket.no/
http://www.lo.no/
http://www.multiconsult.no/
http://www.norges-bank.no/
http://www.nsm.stat.no/
http://www.nsr-org.no/
http://www.afconsult.com/
http://www.hbb-bygg.no/
http://www.oslo.kommune.no/
http://www.ptil.no/
http://www.rif.no/
http://www.schibsted.com/
http://www.statoil.com/
http://www.statsbygg.no/
https://www.toi.no/
http://www.udi.no/
http://www.bdo.no/


Høring 

 Arkitektbedriftene i Norge 

 Finans Norge 

 Forsvarets forskningsinstitutt 

 Forsvarsbygg 

 Landsorganisasjonen i Norge 

 Multiconsult AS 

 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

 

 Næringslivets Sikkerhetsråd 

 Oslo kommune, Plan- og 

bygningsetaten 

 Politidirektoratet 

 Politiets sikkerhetstjeneste 

 Statens jernbanetilsyn 

 Statsbygg 

 ÅF Advansia AS 
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2015-11-17 til 2016-01-31 
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Generelle prosesstandarder 
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http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=532802
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=718201
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=718202


NS 5832:2014 
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Krav til sikringsrisikoanalyse 

Verdi-
vurdering 

Fastsettelse 
av 

sikringsmål 

Trussel-
vurdering 

Vurdering og 
valg av 

scenarioer 

Sårbarhets-
vurdering 

Vurdering av  

ren risiko 

Presentasjon 
av 

risikobildet 

Sikringsrisiko-

vurdering 

Behov 
Planlegging 

og 
organisering 

Igangsetting 
og 

koordinering 

Identifisering 
og vurdering 
av strategi - 

ren risiko 

Valg av 
strategi 

Identifisering 
og vurdering 
av tiltak - ren 

risiko 

Revurdering 
av 

sikringsmål 
Valg av tiltak 

Implementering Verifisering Tilpasning 

Vurdering av 

strategi 

Vurdering  

av tiltak 
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Inspirasjon og referanser 
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http://www.fema.gov/media-library/assets/documents/4608
http://www.dhs.gov/bips-06fema-426-reference-manual-mitigate-potential-terrorist-attacks-against-buildings-2nd-edition


Sikringsleveranser 
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 Verdivurdering 

 Fastsettelse av sikringsmål 

 Trusselvurdering 

 Vurdering og valg av scenarioer 

 Definering av dimensjonerende trusler 

 Sårbarhetsvurdering 

 Vurdering av strategi 

 Vurdering av tiltak 
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Hvor skal sikringsleveransene plasseres? 
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Integrasjon i byggeprosessen 

FIN - KS

ISO 29481

0 Portfolio 

requirements

1 Conception of 

need

2 Outline 

feasibility

3 Substantive 

feasibility

4 Outline 

conceptual 

design

5 Full conceptual 

design

6.1 Coordinated 

design

6.2 Procurement

7 Production 

information

8.1 Construction

8.2 Construction 

pre-fab

8.3 FM/Operation 

information 

handover

9 Operation and 

maintenance
10 Disposal

0 

Strategic 

Definition

1 

Preparation 

and Brief

2 

Concept Design
3 
Developed 

Design

4 
Technical 

Design

5 

Construction

6 

Handover and 

Close Out
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In useRIBA

ARK
Utrednings-

fasen

Skisseprosjekt-

fasen
Forprosjektfasen

Detaljprosjekt-

fasen
Utførelsesfasen Driftsfase

Statsbygg Initiering Programmering Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Reklamasjon

RIF Programmering Prosjektering Produksjon
Overtakelse

Reklamasjonstid

Forvaltning, drift 

og vedlikehold

Idéfase Forstudie Forprosjekt Detaljprosjekt Gjennomføring DriftDrift Justering/ 

komplettering

KS1 KS2

IdriftsettelseIdriftsettelse
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http://www.ribaplanofwork.com/


«Neste steg» 
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Bygg21 

Fra foredraget «Ny norsk stegnorm for byggeprosesser» av professor 

Ole Jonny Klakegg, Norges bygg- og eiendomsforening, 2015-12-11  
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Sikringsleveranser i NS 5834:2016 
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• Verdi-

vurdering

• Sikringsmål

• Krav til 

sikrings-

planlegging

• Trussel-

vurdering,  

scenariovalg og 

dimensjoner-

ende trusler

• Avklaring av 

forutsetninger

• Informasjons- 

sikkerhetsplan 

for prosjektet

• Sikringsrisiko-

vurdering 

(strategisk)

• Innspill til 

avhengighets-

kart

• Sikringsrisiko-

vurdering 

(program- og 

konseptutvikling)

• Premissrapport

• Sikringsstrategi

• Innspill til 

reguleringsplan

• Innspill til rom- 

og funksjons-

program

• Identifisering 

og vurdering av 

sikringstiltak

• Innspill til 

kostnadskalkyler

i program- og 

konseptutvikling

• Bidrag til 

skisseprosjekt-

rapport

• Deltakelse i 

gjennomførings-

kontroll

• Deltakelse i 

igangkjøring og 

idriftsetting 

• Innspill til FDV-

instrukser

• Innspill til 

driftskrav

• Krav til 

vedlikehold og 

endringer av 

sikringstiltak

• Bidrag til 

prøvedrift

• Sikrings-

opplæring

• Sikrings-

verifisering

• Oversikt over 

sensitive 

installasjoner

• Sikringsrisko-

analyse 

(avvikling)

• Revurdering av 

sikringsmål

• Sikringsrisiko-

vurdering 

(bearbeiding av 

valgt konsept)

• Revurdering av 

sikringsstrategi 

• Beskrivelse av 

sikringstiltak

• Integrering av 

sikringstiltak

• Valg av 

sikringstiltak

• Innspill til 

driftskrav

• Innspill til 

kostnadskalkyler

i forprosjekt

• Innspill til 

detaljstegninger

• Innspill til 

leveranse- og 

arbeids-

beskrivelser

• Bidrag i 

tilbuds-

evaluering

Steg 1

Strategisk 

definisjon

Steg 3

Bearbeiding 

av valgt 

konsept

Steg 4

Detalj-

prosjektering

Steg 7

Bruk og 

forvaltning

Steg 5

Produksjon 

og leveranser

Steg 6

Overlevering 

og 

ibruktakelse

Steg 8

Avvikling

Steg 2

Program og 

konsept-

utvikling

• Deltakelse i 

overtakelse
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Sikringsleveranser i NS 5834:2016 
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• Deltakelse i 

gjennomførings-

kontroll

• Deltakelse i 

igangkjøring og 

idriftsetting 

• Innspill til FDV-

instrukser

• Innspill til 

driftskrav

• Krav til 

vedlikehold og 

endringer av 

sikringstiltak

• Bidrag til 

prøvedrift

• Sikrings-

opplæring

• Sikrings-

verifisering

• Innspill til 

detaljstegninger

• Innspill til 

leveranse- og 

arbeids-

beskrivelser

• Bidrag i 

tilbuds-

evaluering

Steg 1

Strategisk 

definisjon

Steg 3

Bearbeiding 

av valgt 

konsept

Steg 4

Detalj-

prosjektering

Steg 7

Bruk og 

forvaltning

Steg 5

Produksjon 

og leveranser

Steg 6

Overlevering 

og 

ibruktakelse

Steg 8

Avvikling

Steg 2

Program og 

konsept-

utvikling

• Deltakelse i 

overtakelse

• Innspill til 

avhengighets-

kart

• Sikringsrisiko-

vurdering 

(program- og 

konseptutvikling)

• Premissrapport

• Sikringsstrategi

• Innspill til 

reguleringsplan

• Innspill til rom- 

og funksjons-

program

• Identifisering 

og vurdering av 

sikringstiltak

• Innspill til 

kostnadskalkyler

i program- og 

konseptutvikling

• Bidrag til 

skisseprosjekt-

rapport

• Oversikt over 

sensitive 

installasjoner

• Sikringsrisko-

analyse 

(avvikling)

• Revurdering av 

sikringsmål

• Sikringsrisiko-

vurdering 

(bearbeiding av 

valgt konsept)

• Revurdering av 

sikringsstrategi 

• Beskrivelse av 

sikringstiltak

• Integrering av 

sikringstiltak

• Valg av 

sikringstiltak

• Innspill til 

driftskrav

• Innspill til 

kostnadskalkyler

i forprosjekt

• Verdi-

vurdering

• Sikringsmål

• Krav til 

sikrings-

planlegging

• Trussel-

vurdering,  

scenariovalg og 

dimensjoner-

ende trusler

• Avklaring av 

forutsetninger

• Informasjons- 

sikkerhetsplan 

for prosjektet

• Sikringsrisiko-

vurdering 

(strategisk) Fastsettelse av sikringsmål 

Sikringsrisikovurdering 

Sikringsstrategi 

Sikringstiltak 



Hvilke kvalifikasjoner skal kreves? 

24 

 Rådgivning om:  
– planprosessen for sikringstiltak 

– verdi- og trusselvurderinger, m.m. 

– teknisk/ingeniørmessig – sikkerhet i konstruksjoner 

– teknisk/ingeniørmessig – sikkerhetssystemer 

– arkitektur og landskap for sikringsformål 

– menneskelige og organisatoriske sikringstiltak 

– ivaretagelse av personell- og informasjonssikkerhet i 

byggeprosjektet 
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Sikringskompetanse 
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 Standarden lanserer fem typer spesialistfunksjoner i 

byggeprosjekter som skal bidra med riktig kompetanse til riktig 

tid før, under og etter prosjektering av sikre bygg: 
– Sikringsplanlegger (SP)  

– Sikringsrisikorådgiver (SRR)  

– Teknisk sikringsrådgiver (TSR)  
• Herunder arkitekter, landskapsarkitekter, konstruksjonsrådgivere, 

systemrådgivere og andre 

– Operativ sikringsrådgiver (OSR)  

– Prosjektsikkerhetsleder (PSL)  

UGRADERT 



Tiltakskategorier 
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Barriere Deteksjon Verifikasjon Reaksjon 

Menneskelige Sikkerhetssamtale Daglig ledelse Registerkontroll Tap av tilgang 

Organisatoriske Krise- og 

beredskapsplanverk 

Trening Systemøvelser Varsling 

Teknologiske  

(fysisk) 

Sperring Overvåkning Resepsjon Utrykningsstyrke 

Teknologiske  

(elektronisk) 

Automatisk  

adgangskontroll  

(hindre) 

Berøringssensor Automatisk  

adgangskontroll 

(logging) 

Brannvarsling 

Teknologiske  

(logisk) 

Hviteliste- 

programmer 

Innbrudds- 

deteksjon 

Kryptering Oppdatering 

Avvisning 

Menneskelig/ 

organisatorisk 

Personprofilering Observasjon Avhør/kontakt Bortvisning 

Eksempler på involvering av rådgivere i utarbeidelse av forskjellige tiltak 

Basert på: Veileder i sikkerhetsstyring (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 2015) 

Rådgiver:  

 

Sikringsrisiko-

planlegger 

 

Sikringsrisiko-

rådgiver 

 

Teknisk 

sikringsrådgiver/ 

konstruksjon 

 

Teknisk 

sikringsrådgiver/ 

system 

 

Operativ 

sikringsrådgiver 
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Hva NS 5834 gir 
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 Definerte «sikringsleveranser» med forslag til når disse bør inn i 

byggeprosjektet. 

 Kan tilpasses den enkelte organisasjons behov.  

 

 Definerte funksjoner med foreslått kompetanse 

 Gir oppdragsgivere og tilbydere felles rammer 

 

 Målgrupper: Oppdragsgivere/brukerorganisasjoner, konsulenter, 

myndigheter.  
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ANDERS GRØNLI 
Leder for arbeidsgruppen for NS 5834 

Spesialrådgiver, Norges Bank 

907 95 850 

anders.gronli@norges-bank.no 

SPØRSMÅL? 


