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VIRTUELT NETVÆRKSMØDE: 

RISIKOSTYRING I ASSET MANAGEMENT 

Formålet med netværksmødet er at udveksle danske erfaringer med at håndterer og 

udvikle et asset management risikosystem i organisationen. Deltagerne får inspiration 

og adgang til de seneste erfaringer gennem præsentationer af flere af landets førende 

organisationer på området. Vi deler viden om hvordan asset management risikosystem 

kan indføres fra den første start, og vigtigheden af at have effektive beredskabsplaner 

som del af organisationens risikosystem.  

AGENDA 

Tid Præsentation Person 
14.30 Velkomst til mødet, program for dagen Christian Poulsen, CPH 

(bestyrelsesmedlem) 
14.40 
 

Nyt fra foreningen 
- Status og arbejdsgrupper 
- Kommende aktiviteter 

John Buur Christiansen 
(formand) 

14.50 
 

Når beredskabsplanerne skal anvendes – 
erfaringer efter brand hos Keolis 

Bjarne Larsen (Keolis) 

15.20 
 
15.50 

Hvordan håndterer vi risiko? Debat i mindre 
Teams-grupper 
Opsamling i plenum 

Faciliteres af 
sekretariatet 

16.00 Pause 
 

 

16.15 Risikostyring for helt nye aktiver – case fra 
Metroselskabet 

Thomas Bech Roskjær 
(Metroselskabet) 

16.45 Afrunding og virtuelt netværk 
Tanker over dagen 

Christian Poulsen 
(bestyrelsesmedlem) 

17.00 Tak for i dag  
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KORT BESKRIVELSE AF PRÆSENTATIONSVIRKSOMHEDERNE 

 

METROSELSKABET 

Metroselskabet blev etableret i 2007, med henblik på stå for byggeringerne af Cityringen 

(M3), som blev indviet i 2019, samt Nordhavnsmetroen (M4) som forventes at være 

færdiggjort i 2024. Store anlægsprojekter som metrobyggeriet er komplekse projekter 

med mange aktive byggepladser, hvor arbejdet jævnligt ændrer karakter og risikoen for 

ulykker er derfor væsentlig. Metrobyggerierne har med undtagelse af ét år, ligget under 

branchens ulykkesfrekvens, hvilket er kommet på baggrund af flere brancheledende 

sikkerhedstiltag. Asset Management chef Thomas Bech Roskjær fortæller os om den 

proces Metroselskabet gik igennem da de skulle indarbejde risikostyring i deres asset 

management program.  

 

KEOLIS 

Det franskejede selskab Keolis er et af verdens største transportselskaber med over 

68.000 medarbejdere på verdensplan og aktiviteter i mere end 15 lande. Keolis Danmark 

beskæftiger sig med letbane og busdrift og er Danmarks næststørste busselskab med 

450 busser i drift over hele landet. Den 1. april 2021 stod Keolis største busdepot i 

Glostrup i flammer hvor både værksted og hovedkontor udbrændte. Keolis formåede 

trods branden at normalisere driften allerede næste dag. Sikkerhedschef Bjarne Larsen 

vil fortælle os om hvordan Keolis’ beredskabsplaner medvirkede til at driften stort set 

ikke blev påvirket af den store ulykke.  
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