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Fokus i prosjektrisikoanalyser

Arbeidsprosess

Bemanning/ressurstilgang

Fremdrift

Kontrakt

Produkt/tjeneste

SHA våre medarbeidere

SHA andre personer

Økonomi

Ytre miljø

Etikk/korrupsjon

Informasjonssikkerhet

Annet

Skal ikke bruke tiden på prosjektrisikoanalyser
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REMEDY (Risk Reduction of Groundwork Damage)

WP-5: Lack of assessment of the risk involved in different solutions

Verktøy for å gi støtte i beslutningsprosesser

Status (slik jeg oppfatter det)

Verktøy for å beregne risiko er utviklet og vil være til god hjelp ved 

gjennomføring av en risikoanalyse. Inneholder en enkel sjekkliste

Forståelse og motivasjon for å etablere og gjennomføre en god 

risikobasert beslutningsprosess er ikke etablert.

Fagmiljøer mangler praktisk erfaring med risikostyring, risikoanalyser, 

innsamling av hendelsesdata for bruk i analyser (feildata) og ISO 31000 

Risk management. 

Status REMEDY delpakke 5
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REMEDY fokuserer på «risikobasert beslutningsprosess» 

for å redusere risiko for skader ved grunnarbeider.

Vi kan bidra i denne prosessen med risikostyringskompetanse 

utfordringen er å komme tidlig inn i planprosesser slik at risikostyring er en 

naturlig del av prosjekteringsaktivitetene.

Risikostyring (Usikkerhetsstyring)

Støtte beslutningsprosesser, eks. ved valg av arbeidsmetoder

Samarbeid på tvers av fag og interessenter, eks. styrke 

beslutningsunderlaget ved at alle involverte får bidra

Dokumentasjon av kunnskap, eks. gjennom bruk av feiltremetodikk

Kompetanseoverføring

Planlegging – beslutninger - risikostyring
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Hvordan ha kontroll på risiko?

Skape og 
beskytte 
verdier

(1) Integrert

(2) Strukturert 
og omfattende

(3) Tilpasset

(4) 
Inkluderende

(5) Dynamisk

(6) Beste 
tilgjengelige 
informasjon

(7) 
Menneskelige 
og kulturelle 

faktorer

(8) 
Kontinuerlig 
forbedring



Hendelsesutvikling

Konsekvens 1

Konsekvens 2

Konsekvens 3

Konsekvens 4

Ramming / vibrering av spunt eller pele

Boring for stag eller peler

Manglende effekt av grunnforsterkning

Årsakskjede

Uønsket

hendelse

Feiltre-analyser Hendelsestre-analyser

Frekvens-
reduserende tiltak

Konsekvens-
reduserende tiltak

”Større 
setninger enn 

forventet”

Hvordan vi jobber med risikostyring

Innlekkasje av grunnvann

B
a

rrie
re

B
a

rrie
re

B
a

rrie
re

B
a

rrie
re



Feiltre



REMEDY – risikoanalyse

Konsekvenser

Usikkerheter 

(årsaker) som 

kan gi 

setningsskader

Risikonivå



Risikostyring

Prosessledere for å hjelpe fagekspertisen i å:

Identifisere parameter (årsaker) som bidrar til usikkerhet i beslutningsprosessen slik 
at risiko for  "setningsskader"  minimaliseres 

Identifisere tiltak (og kostnader) for å få bedre kontroll på årsaker

Identifisere konsekvenser som mulige framtidige kostnader

Typiske spørsmål som prosessleder:

Hvilke parameter(e) er viktige å ha kontroll på for å unngå en hendelse?

Feiltre

Hvor stor er usikkerheten i parameter(e)?

Dette kan fagekspertene

Hva er kostnaden for å iverksette tiltak som gir oss kontroll på parameter(e)?

Dette kan fagekspertene

Hva er mulig kostnad om parameter(e) feiler?

Sammenlignes med investeringskostnader for tiltak (barriere) som hindrer at feil 
oppstår

Hvordan vet du at……….

Hvordan vi bidra?
(Vi = som har kunnskap om risikostyring)
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REMEDY – risikoanalyse - eksempel

Konsekvenser

Usikkerheter 

(årsaker) som 

kan gi 

setningsskader

Risikonivå

Eksempel: Sikre at setningsskader ikke oppstår

Usikkerheter  

(eksempler)

• Egenskaper til grunn

• Metode som skal 

benyttes

• ++++

• Hva kan gå galt 

om vi ikke har 

kontroll på …..

Kostnad om feil 

oppstår

Uønsket 

hendelse:

Setningsskade

In
v
e

s
te

rin
g

 fo
r å

 h
a

 k
o

n
tro

ll

Aktivitet



Vi skal være en pådriver for bærekraftig utvikling i 

vår bransje 

Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. 

Gjennom kreative og nyskapende prosesser gir vi 

råd og utvikler bærekraftige løsninger som tas i 

bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet

Vi jobber smart og systematisk med kontinuerlig 

forbedring i oppdrag og egen virksomhet, og har 

valgt å sertifisere vårt miljøledelsessystem etter 

ISO 14001 og Miljøfyrtårnordningen
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Pådriver for kreative bærekraftige løsninger

Av FN’s bærekraftsmål er det disse åtte vi som vi anser som spesielt relevante for Norconsult.

Selskapspresentasjon



Vårt fagmiljø innen sikkerhet 

kombinerer spesialkunnskap med bred 

tverrfaglig erfaring fra 

sikkerhetsanalyser og aktiv risiko-

styring for offentlige og private aktører. 

Dette gjør oss meget godt kvalifisert til å 

vurdere sikkerhet innen alle 

markedsområder.

Sikkerhet
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Kjøretøybarriere på Oslo Lufthavn

Spørsmål ?


