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1 Afgrænsning 
Dette bilag omhandler risikostyring med hensyn til kvalitet, tid og økonomi inkl. 3.parts-risici. Vedr. 
arbejdsmiljø- og miljørisici henvises til HOFORs retningslinjer herfor. Arbejdsmiljø- og miljørisici 
skal inkluderes i risikoregister, men omhandles ikke nærmere i denne specifikation.  

2 Grundlag og principper 
Risikostyringen skal følge principperne i "Guidelines for tunnelling risk management: International 
Tunnelling Association, Working Group No. 2" publiceret i Tunnelling and Underground Space 
Technology, 19 (2004), 217-237 og som specificeret nærmere i de følgende afsnit. 

Der henvises desuden til "A code of practice for risk management of tunnel works" publiceret af 
The International Tunnelling Insurance Group i 01/2016, og til HOFORs forsikringspolice. 

Formålet med at udføre risikostyring er, at: 

• Skabe fokus på de væsentlige risici for projektet 

• Give grundlag for kvalificerede beslutninger vedrørende forebyggende/afhjælpende 
foranstaltninger og/eller monitering 

• Klarlægge og formalisere rollefordelingen i risikostyringen 

• Identificere muligheder for risikomæssige forbedringer i projektet 

Principper for risikostyringen igennem projektforløbet er illustreret i Figur 1: 
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Figur 1: Principper for risikostyring igennem projektforløbet 
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HOFOR definerer risikopolitikken (risk policy). 

Den projekterende udarbejder for HOFOR en projekteringsrisikovurdering, som indbefatter 
følgende elementer: 

• kvalitativ risikovurdering 

• specifik (kvantitativ) risikovurdering 

• risikoregister og risikomatrix 

Til udbud udarbejder den projekterende en beskrivelse af de mest signifikante tekniske projektrisici 
samt definerer de tekniske krav mht. risikoreducerende tiltag, som skal imødekommes af de 
bydende.  

3 Krav til den udførendes risikostyring 
Den udførende skal etablere et risikostyringssystem. Den udførende skal, parallelt med 
udarbejdelse af metodebeskrivelser, udarbejde en specifik udførelsesrisikovurdering for hvert 
delarbejde. Den udførende skal foreslå risikoreducerende tiltag til HOFORs accept og den 
udførende skal implementere tiltagene. 

Udførelsesrisikovurderingerne skal give grundlag for systematisk risikostyring i henhold til 
HOFORs risikopolitik og mht. følgende uønskede konsekvenser: 

• Tab af menneskeliv og svært tilskadekomne (som ikke er dækket af den udførendes øvrige 
arbejde med sikkerheds- og arbejdsmiljø)  

• Forsinkelser af arbejder på den kritiske sti 

• Økonomiske tab og omkostningsstigninger 

• Skade på det omgivende miljø (som ikke er dækket af den udførendes øvrige arbejde med 
miljø) samt 

• Skade på tredjepart ejendom. 

Den udførendes risikostyringssystem og udførelsesrisikovurdering skal under udførelsen sikre en 
systematisk tilgang til at identificere alle hændelser, der kan føre til de ovennævnte uønskede 
konsekvenser under udførelsen. For hver identificeret hændelse skal: 

• hændelsen beskrives i et risikoregister (se afsnit 4 Risikoregister) 

• allerede planlagte risikoreducerende tiltag (som beskrevet i metodebeskrivelser) anføres 

• hændelsens tilbageværende risikoniveau (residual risiko) bestemmes ud fra en kompetent, 
erfaringsbaseret vurdering af hændelsens sandsynlighed for at forekomme under projektets 
udførelse og omfanget af hændelsens potentielle konsekvenser (se afsnit 5 Klassifikation af 
risiko) 
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• forslag til mulige yderligere risikoreducerende tiltag anføres for risici med et risikoniveau, 
der ikke er umiddelbart ubetydeligt (se afsnit 5 Klassifikation af risiko) 

• udføres yderligere undersøgelser til at understøtte beslutninger om implementering af 
risikoreducerende tiltag 

Risikoanalysearbejdet skal udføres, så besluttede risikoreducerende tiltag kan implementeres 
rettidigt i metodebeskrivelser, dvs. før det beskrevne arbejde skal udføres. 

Plan for udførelse af risikostyring og beskrivelse af risikostyringssystem skal forelægges HOFOR til 
accept i god tid inden arbejdets udførelse. 

Den udførende skal kommunikere viden om risici til relevante medarbejdere i 
projektorganisationen. 

4 Risikoregister 
Rapportering af risikostyringsarbejdet skal ske i et risikoregister, hvori detaljerede informationer om 
de enkelte risici er opstillet. Således anføres for hver risiko bl.a. den aktuelle aktivitet iht. 
tidsplanen, beskrivelse af risikoen, klassifikation, reference til dokumenter der beskriver 
risikoreducerende tiltag, ansvarlig person for opfølgning.  

Risikoregistret skal løbende drøftes med og opdateres i samarbejde med HOFOR.  

5 Klassifikation af risiko 
Den projekterende og den udførende skal etablere et system til klassifikation af risici. Der skal 
således opstilles klasser for sandsynlighed og konsekvens. 

Kombinationen af sandsynligheder og konsekvenser opstilles i en risikomatrix, der angiver de 
resulterende risikoniveauer. 

Inddelingen i risikoniveauer skal afspejle bygherrens risikopolitik og anskueliggøre behov for 
yderligere risikoreducerende tiltag. 

6 Organisering under udførelse 
Den udførende skal klarlægge og formalisere organiseringen af risikostyringsarbejdet. 

HOFOR deltager ved risikostyringsmøder, som risikoscreenings- / brainstorming-møder, hvor risici 
identificeres og klassificeres. 

HOFOR vil ligeledes give input til risici, som er identificeret under den udførendes planlægning. 
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