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Formålet med risikostyring handler om å
redusere trusler og fremme muligheter.
RamRisk er et nettbasert verktøy,
designet for å gjøre dette på en riktig
måte. Dette er avgjørende for enhver
organisasjon, og viktig for å nå et
vellykket resultat i alle prosjekter. RamRisk
følger også ISO 31000 sine ”Risikostyring
– Prinsipper og retningslinjer.”

Det brukervennlige grensesnittet gjør  
det mulig for alle gruppemedlemmer å
beskrive, kategorisere, evaluere og
håndtere risikoen for prosjektene, eller
organisasjonen.

RamRisk gjør det lettere å samarbeide
rundt risiko som oppstår i prosjektet, og
bidrar til å sette det på dagsorden.
RamRisk er tilgjengelig 24/7 fra hvilken
som helst nettleser, PC eller mobilenhet.

Risikostyring som passer dine behov
Kjernefunksjonaliteten til RamRisk handler
om å ha et risikoregister med beskrivelser
av ulike risiko, årsaker og effekter.
Risikovurderinger utføres med ett enkelt
klikk, og nødvendige tiltak for å redusere
risikoen kan beskrives og planlegges.

For å oppnå full fordel med RamRisk,  
så finnes det en rekke sterke 
tilleggsfunksjoner.

Du kan kategorisere, søke og filtrere
risikolister etter dine behov.

Brukerdefinerte rapporter gir risikolister,
matriser, ulike statistikker og mye mer.

RamRisk er et godt verktøy for samarbeid
– det er lett å gi kommentarer på de ulike
risikoene, der du kjapt kan dele dine
observasjoner eller forslag til andre i
teamet. Du kan dele ut eierskap og
tidsfrister på oppgaver knyttet til risikoen,
der den som skal utføre oppgaven kan få
et raskt overblikk over hva som må gjøres.
RamRisk kan også sende ut påminnelser
på email, slik at oppgavene blir ivaretatt.

Sikkert og basert på mange års erfaring
Utviklingen av RamRisk er basert på
Rambølls mangeårige erfaring med
prosjekt og risikostyring. Systemet er
utviklet, driftet og vedlikeholdt av
Rambøll. Datakommunikasjon er sikret
gjennom kryptering. All tap av data
forhindres av speilet lagring, overflødige
systemer og eksterne sikkerhetskopier.
Ingen oppkjøp, installasjon, vedlikehold av
maskinvare eller programvare er
nødvendig, man kan bruke RamRisk fra
dag en.

DETTE ER RAMRISK



Risikoidentifikasjon og evaluering Full logging sikrer sporbarhet

Full sporbarhet
Alle endringer i RamRisk logges
umiddelbart; før og etter endring,
tidspunkt, og brukeridentifikasjon. Du
kan kommentere hver loggoppføring,
og det vil gi full gjennomsiktighet og
dokumenterbar sporbarhet. Søk og
filtreringsfunksjoner gir enkel tilgang 
til relevante loggoppføringer for hver
enkelt risiko, og for hele prosjektet. Du
trenger ikke lenger å spekulere om
hvorfor en risiko er stengt, eller hva 
det samlede risikonivået var for to 
måneder siden. Alle svarene finnes i 
loggen.

Fleksibelt opsett av prosjekter
Som prosjektadministrator kan du
enkelt sette opp nye prosjekt. 
Start helt forfra og bruk det 
intuitive grensesnittet til å sette 
opp kategorier, koder, samt risiko- 
og mulighetsmatriser. Tidligere 
prosjekt kan brukes som en mal når 
du skal i gang med et nytt. Du kan 
velge størrelse, farge, definisjon av 
sannsynlighet og konsekvensklasser 
for alle matriser med ulike 
risikobestemmelser.
Det er også enkelt å legge til brukere  
i prosjektet. Tast inn navn og e-post,  
så er brukeren klar til å logge inn.

Samarbeid online 24/7
RamRisk er et online verktøy som er
tilgjengelig 24/7. Du kan få tilgang til,
og håndtere risikoen, uansett hvor du
er, og når du trenger det.
RamRisk tilbyr mange måter å jobbe
med risikoregisteret, og støtter aktivt
involvering i risikostyringsprosessen,
gjennom et brukervennlig grensesnitt.
De kan for eksempel bidra ved å
revurdere risikonivåer, legge til flere
tiltak for å redusere risikoen, og
kommentere på ulike elementer.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig
for alle brukere til enhver tid. I tillegg
kan hver bruker arbeide under
spesifikke ansvarslister der oppgaver
skal utføres. Omfattende søke- og
filterfunksjoner gjør det enkelt å finne
relevante risikoer, slik at prosjektet går
jevnt og man er føre-var til enhver tid.

Integrasjon gjort enkelt
Et web-service basert API gir mulighet
for avansert rapportering, og til å
integrere RamRisk med andre
applikasjoner din bedrift bruker. Risiko
og tiltakslister kan enkelt eksporteres 
til Excel om nødvendig.
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Tilpassede rapporter
I rapporteringsmodulen kan du enkelt
sette opp faste rapporter med sorterte
risikolister, diagrammer og grafer.
Du kan også inkludere statistikk, status
og historie av risikostyringsprosessen.
Den automatiske loggingen av alle
endringene lar deg lage rapporter som
viser risikoinformasjon og trender for
gitte hendelser bakover i tid.
Rapporten lagres enkelt til neste gang,
og kan redigeres og deles med resten
av teamet. Rapportene blir generert i
Word, det gjør det enkelt å legge til
tekst og endre utformingen i henhold til
behov.

Statistikk på tvers af prosjekter
Noen organisasjoner krever fullt
overblikk av risiko i sin portefølje. Med
RamRisk kan du identifisere 
problemene på tvers av prosjektene 
og enkelt gå inn i detaljene. Bruk ”drag 
& drop” for å organisere prosjekter i 
organisasjonen og lag statistikk for 
hver spesifikk prosjektgruppe. Du kan 
se hvilke områder som har høyest risiko 
på tvers av prosjektene, og sikre at 
prosessene kjøres riktig, både separat 
og gruppevis.

Tilpassede rapporter

Konfidensialitet
Noen ganger må folk fra forskjellige
organisasjoner samarbeide i samme
prosjekt (for eksempel klienter og
entreprenører). Noen risikoer kan
inneholde konfidensiell informasjon,  
og bør ikke være synlig for alle
prosjektmedlemmer. RamRisk tar
høyde for dette, der du kan organisere
brukere i grupper, slik at risiko og
relaterte tiltak settes opp slik at tilgang
er begrenset til de spesifikke grupper.

E-postvarsler
RamRisk kan sende e-postvarsler til
hvert prosjekt og bruker.
Oppsettet er individuelt, og man velger
selv mottaksfrekvensen.
E-posten inneholder opplysninger til
den ansvarlige, som for eksempel
informasjon om endringer som er
gjort, tiltak og handlinger som må
igangsettes etc. RamRisk kan også
sette opp e-postvarsler om
kommende tidsfrister for ulike tiltak.
Dette hjelper deg og 
prosjektorganisasjonen med å 
hele tiden være på toppen av 
risikostyringsprosessen.

Opprett statistikk på tvers af prosjekter
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HVA VÅRE KUNDER SIER

”En av de viktigste grunnene for å velge RamRisk, er at det er en nettbasert løsning
hvor våre ansatte kan få tilgang til systemet uansett hvor de er – så lenge de har en
internettforbindelse. RamRisk er lett å forstå og bruke – noe som er viktig da det
brukes som et verktøy for å støtte prosessene våre. I den sammenhengen så er det
av stor betydning at folk virkelig kan se verdien av deres bidrag. I Metroselskabet
rapporterer vi på selskapets risiko hver tredje måned, basert på bidrag fra våre ulike
avdelinger – RamRisk hjelper oss å sikre at det er en kontinuerlig identifikasjon av all
eventuel risiko – noe som gjør rapporteringen veldig mye enklere, og betyr at vi ikke
kun stoler på en kvartalsrapportering.”

– Rolf Ehlert Carstensen, Risk Manager, Metroselskabet (Copenhagen Metro)

”I HOFOR har vi mange store og komplekse prosjekter hvor det er viktig å kontrollere
risiko, da de kan medføre store kostnader og forsinkelser. RamRisk hjelper oss med å
forenkle risikoproblemer til noe håndgripelig og håndterlig, noe som gjør prosesser 
enkle å implementere ved hjelp av konkrete handlinger. RamRisk er et brukervennlig 
verktøy som gjør at alle risikoproblemer kan samles på ett sted, og sikre at folk alltid 
jobber med oppdatert data. Dette gjør prosessen mindre tidkrevende, og støtter vårt 
slagord ”Grønt, Trygt og Billigst”; ”Trygt” fordi RamRisk gjør det mulig for oss å håndtere 
alle sikkerhetsrelaterte risikoer, og ”billigste” fordi risikostyringsprosessen er gjort på 
den mest effektive måten.”

– Eva Arler, Prosjektleder, HOFOR

”Jo større prosjektet er, desto større er usikkerheten og behovet for en klar oversikt over
prosjektets risiko. I Vejdirektoratet bruker vi RamRisk i risikostyringsprosessen på alle 
våre store byggeprosjekter; som den nye Storstromsbroen og i rivningen av den gamle. I
prosjektet har vi opplevd at enkelte risikoer var mye større enn vi forventet. RamRisk har
hjulpet oss med å få oversikt, slik at risiko identifiseres og innlemmes i 
prosjektplanleggingen og ledelsen. Verktøyet har sporbarhet slik at vi alltid kan se 
hvordan risikoen utvikler seg, og en oversikt over hvor vi må vie mest oppmerksomhet.”

– Trine Veicherts, Risk Manager, Vejdirektoratet (Danish Road Directorate)

RamRisk hjelper oss å forenkle kompleksiteten
av risiko til noe håndgripelig og håndterlig.
– Eva Arler, Prosjektleder, HOFOR, Greater Copenhagen Utility

” ”



RISK SERVICES

Rambøll er en ledende leverandør av
rådgivning for risikoanalyse og håndtering 
i Norge og tilbyr risikostyringstjenester på
prosjekter over hele Europa. Våre
referanser dekker et bredt spekter av
aktiviteter, fra spesialisert avansert
risikoanalyse til utvikling og 
implementering av risikostyringssystem.

Risikostyring og risikovurdering er
systematiske tilnærminger til håndtering 
av risiko gjennom et prosjekt, eller
organisasjon. Det setter risikoknyttede
problemer på agendaen, og identifiserer
tydelig hvem som tar denne risikoen. I
tilfelle risikoen ikke er akseptabel, gir
risikostyring muligheten til å etablere 
riktige planer for å redusere risikoen.

Vi har lang erfaring med å holde 
workshops om hvordan man identifiserer 
risiko, og hvordan en rapporterer på 
utfallet ved hjelp av risikomatriser. 
Matrisene kan komme i rangerte lister 
over hva som er mest kritisk, med planene 
klare for å redusere disse risikoene. 
Rambøll tilbyr også daglig oppfølging 
av identifisert risiko, med gjennomgang 
og oppdatering av risikoregisteret og 
tilknyttede tiltak.

Erfaringer fra mange prosjekter
Rambøll har vært ansvarlig for
risikostyringsprosessene på en rekke
prosjekter, inkludert København Metro,
Danmarks nasjonale jernbane
signalprogram, Fehmarn Belt tunnel,
Øresund Link, og det nye
Universitetssykehuset i Århus.

RamRisk blir også brukt av Statens
Vegvesen på deres prosjekter, og flere
større prosjekt internt i Rambøll Norge.





OM RAMBØLL

Rambøll er en global samfunnsrådgiver
innen bygg & arkitektur, samferdsel  
& byutvikling, energi, vann, miljø & 
helse og management consulting.  
I Norge er vi 1500 medarbeidere  
fordelt på 16 kontorer. På verdensbasis 
har vi mer enn 15 000 medarbeidere,
lokalisert i 35 land. Vi strever
kontinuerlig for å oppnå
inspirerende og krevende løsninger,
som gjør en ekte forskjell for våre
klienter, sluttbrukere og samfunn
som helhet.

www.ramboll.no

For videre informasjon,
kontakt:

Jesper Pedersen
Avdelingsleder
Prosjekt og Porteføljestyring
+45 5161 8496
jesp@ramboll.com


