
Energiproduksjon og distribusjon er sentrale deler i den samfunns-   
kritiske infrastrukturen, og representerer betydelige investeringer og 
økonomiske verdier. Når slike systemer prosjekteres og bygges er det 
derfor essensielt at de fungerer tilfredsstillende, dvs. at de har et  
tilstrekkelig nivå av systemsikkerhet. Systemsikkerhet handler om at:

• Systemet fungerer slik vi ønsker, når vi ønsker

• Driftsproblemer og driftskostnader minimeres

• Risiko for skade er kjent, og under kontroll

Dette oppnås bare med et systematisk fokus på sikkerhet, pålitelighet, 
tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet, i alle faser fra konsept til driftsfase. 
Dette oppnår Multiconsult gjennom å kombinere spesialkompetanse 
innen systemsikkerhet og risikostyring med den omfattende erfaringen 
selskapet har med planlegging og prosjektering for energibransjen.

REFERANSER
• Hammerfest Energi. ROS-analyse 

av Hyggevatn transformatorstasjon 
(leveringssikkerhet 
Beredskapsforskriften)

• Hafslund fjernvarme. Risikoanalyse av 
4 varmesentraler: Klemetsrud, Vika, 
Skøyen og Tokerud

• Hafslund fjernvarme. ROS-analyse av 
kjølesentral i Bjørvika

• Vestre Viken. Pålitelighetsanalyse av 
reservekraftsystemet til sykehuset

• Mosseporten miljøenergi. Risiko- 
og eksplosjonsvernvurdering av 
varmesentral, biokraftanlegg og 
brensellager/-tilførsel

• Akershus Energi. ROS-analyse 
Klosterfoss kraftstasjon

• Hamnefjell Vindkraft AS. 
Detaljprosjektering (inkl.  risk register 
og kontrollplan, SHA koordinator 
prosjektering og koordinering mot ytre 
miljø)

• ROS-analyse brann, Evanger kraftverk

Systemsikkerhet og risikostyring
Fornybar energi
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Vår kompetanse           
Multiconsults fagmiljø innen systemsikkerhet og risikostyring kombinerer bred praktisk erfaring fra mange  
bransjer med høy formell kompetanse på sivilingeniør- og doktorgradsnivå. Vi bruker anerkjente metoder og 
forholder oss til bransjespesifikke standarder og forskrifter. Multiconsults tjenester innen systemsikkerhet dekker 
både pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet, oppetid, redusert driftsstans, levetidsforlengende tiltak, 
sikkerhet og beredskap.

Krav til risikostyring           
Krav om å gjennomføre ROS-analyser for energibransjen fremkommer bl.a. av Damsikkerhetsforskriften 
(ROS-analyse som grunnlag for bl.a. beredskapsplaner, sikringstiltak og informasjonssikkerhet), Forskrift om 
internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-Vassdrag) og Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen (Beredskapsforskriften) med tilhørende Veiledning (NVE, 2013).

Analysestrategi og metodikk          
Valg av metodikk tilpasses det enkelte prosjektets detaljgrad og behov. Typisk gjennomføring av en ROS-analyse 
følger en «ovenfra og ned – strategi». Dette betyr at vi starter med en helhetlig overordnet analyse som så  
danner grunnlag for planlegging og prioritering av eventuelle mer detaljerte analyser av de mest kritiske  
forholdene. Vår erfaring er at det normalt er et begrenset antall problemstillinger som krever spesiell   
oppmerksomhet, og vi jobber derfor systematisk for å identifisere disse. Eksempler på forhold som kan utløse 
behov for mer detaljerte analyser er hendelser med store potensielle konsekvenser, høy kompleksitet eller stor 
usikkerhet. Hensikten med en slik analysestrategi er todelt: 1) Å sikre en komplett analyse innledningsvis, uten å 
bruke uhensiktsmessig mye ressurser på forhold av liten betydning, og 2) Å sikre at spesielt kritiske forhold får 
nødvendig fokus.

TYPISKE  
TJENESTER

• RAMS-rådgivning 
• Risikoanalyser 
• ROS-analyser (f.eks. ihht. NVEs veiledning 

i risiko- og sårbarhetsanalyser for 
kraftforsyningen)

• Kvalitative og kvantitative pålitelighets- og 
tilgjengelighetsanalyser (FMEA, FMECA, FTA, 
RBD, BBN, Markov, Monte Carlo, etc.)

• Vedlikeholdsanalyser, vedlikeholds-
optimalisering (RCM)

• Beredskapsanalyser
• Etablering av overordnede systemsikkerhets-

krav, så vel som utledning av detaljkrav til 
delsystemer og komponenter. 

• Kvalitative og kvantitative risikoanalyser og 
risikovurderinger (HAZID, HAZOP, brann- og 
eksplosjonsrisiko, etc.)


