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Kost-effektivitetsanalyse 
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Kost-nytteanalyse  

E[NPV] 

Et ”ekstremt” økonomisk perspektiv 



Anvendelse av forsiktighetsprinsippet uten 
forankring i noen form for kost-nytteanalyser 

Et ”ekstremt” sikkerhetsperspektiv 

Forsiktighetsprinsippet – uttrykker at forsiktighet skal være et rådende prinsipp når det er 
usikkerhet knyttet til hva som blir konsekvensene 



Forsiktighetsprinsippet 

Ingen referanse til kost-nytte analyser 

Kost-nytte analyse 

E[NPV] 

En plass mellom disse perspektivene… 

Hvilket perspektiv bør legges til grunn i 
risikostyringen? 

ALARP 

Identifiserte sikkerhetstiltak skal implementeres, med 
mindre det kan dokumenteres at det er et urimelig 
misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte.  
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Hvordan implementere ALARP? 

Bruk av kost-nytte (kost-effektivitets) analyser? 
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