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• Et udviklingsprogram på tværs af byggeriets aktører og 
organisationer

• We do byggeproces! 

• Udvikler ny praksis for byggeriets processer 

• Fra idé til drift

• Et dialogforum på tværs af byggeriets værdikæde

• En samlende aktør, der håndterer de aktuelle fælles 
udfordringer

• En spiller som via et bredt mandat kan implementere ny 
praksis i byggeriet

VÆRDIBYG – Samler byggeriet

Byggeprocessen:

• Ydelser, aktiviteter og adfærd 

• Relationer og samarbejde 

• Ledelse, strategi og organisering 

• Styring af økonomi, tid og kvalitet 

• Rammebetingelser 

• Byggeriets aktører – roller, ansvar 

og grænseflader 

• Værdiskabelse – bl.a. for brugere 

og interessenter 

• Fasemodeller 

• Virksomhedsledelse og 

forretningsmodeller 

• Anlægsteknik og byggeproduktion 

• Arbejdsmiljø

• Digitalisering

• Entreprise- og samarbejdsformer 

• Udbudsformer og indkøb 

• Udvikling, forandring og innovation



1 Tidsplanredegørelse

2 Kvalitet som tildelingskriterium

3 Perspektiver på faseskift

4 Kend din målgruppe

5 Vælg dit medie

6 Projektoptimering

7 Etablering af samarbejde 

8 Afregning af vinterforanstaltninger

9 Rigtigt fra start

10 Brugerinvolvering

11 Effektiv Prækvalifikation

12 Driftorienteret byggeproces

13 Commissioning-processen

14 Perspektiver på renoveringsprocesser

15 Leverandør- og samprojektering

16 Inddragelse af underentreprenører

17 Afleveringsprocessen

18 Samarbejde og kommunikation i 
renoveringsprojekter

19 Brugere og beboere i renoveringsprojekter

20 Forundersøgelser i renoveringsprojekter

21 Risikohåndtering i renoveringsprojekter

22 Gode Råd i Renoveringsprocessen

23 Renoveringsstrategi

24 Dialog i udbudsprocessen

25 Udbud med forhandling

26 Brugervenlige kontrakter

27 Totaløkonomi i udbud 

28 Totaløkonomiske beslutninger

29 Totaløkonomiske metoder

30 Risikostyring: Værktøjer og eksempler

31 Risikostyring på byggeprojekter

32 Risikostyring i udbud og tilbud

33 Etablering af risikostyring

34 Mediation og mægling

35 Cirkulær nedrivning

36 Udbud af nedrivningsopgaver

37 Miljøkortlægning og nedrivning

38 Strategiske partnerskaber - fra ide til kontrakt

39 Strategiske partnerskaber - samarbejdets 
gennemførelse)

40 Kvalitetssikring

41 Projektgennemgang

42 Fagtilsyn

43 Dilemmaer og beslutninger 
i den cirkulære nedrivningsproces 

44 Samarbejder i 
nedrivningsprojekter
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Vejledninger



• Nye samarbejdsformer 

• Produktivitet på byggepladsen 

• Renoveringsprocesser

• Procesledelse

• Kontrakt- og økonomistyring

• Byggeprocessen med nye AB og YB

• Byggeprocessen og nye teknologier

• Demonstrationsprojekter

• Udvikling og brobygning

• Mere forskning i byggeriets processer

• Den bæredygtige byggeproces

Aktuelle indsatsområder



Risikostyring
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• Risikostyring – hvorfor? 

• Hvad er risikostyring? 

• Risikoprofil

• Tidlig risikostyring

• Udbud og tilbud

• Løbende i projektet

• Adfærd og facilitering

Risikostyring



Problemet

• Byggeprojekter er komplekse

• Mange aktører,  mange forretninger - forskellige mål

• Mange uheldige sager: 

• DNU & DNV-Gødstrup supersygehuse  2011 – Rigsrevisionens 
rapport

• Deloitte og Dansk Byggeri – 2016

• Niels Bohr bygningen og EY’s rapport: 
Ikke sammenhæng mellem reserver, 
risikopulje og risikoprofil

• MGO Plader – Nyt materiale, risiko?



• Risiko: 

• Effekten af usikkerhed på målsætninger/succeskriterier

• Hændelse og konsekvens

• Ikke problemer eller ting der allerede er sket

• Risikostyring: 

• Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en 
virksomhed med hensyn til risiko

• Den gode risikostyring: 

• Identificer, analyser og håndter de risici, der kan 
påvirke din målsætning eller succeskriterium

Hvad er risikostyring?



Succeskriterier

• For projektet?

• For den enkelte virksomhed?

• Målbarhed og enighed

• Temaer:

• Arbejdsmiljø

• Økonomi

• Kvalitet

• Tid
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Succeskriterier

Projektet

Tid

Omkostninger

Kvalitet

Sikkerhed og sundhed

Bæredygtighed

Kundetilfredshed

Vækst

Markedsandel

Indtjening

Innovation

Omsætning

Image & Brand

Kultur

Virksomhed(er)



• Undgå katastrofer

• Find balance mellem risiko-villighed 
og risiko-forebyggelse
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Risikovillighed og indsats?



• En risiko er en hændelse, der påvirker projektets 
målsætninger

• Dem er der jo ikke nogen der vil have?

• Risiko for dig, mulighed for en anden?

• Kan man aftale eller fordele risiko bedre? 

• Hvornår giver det mening at give risiko videre?

• Spil om ansvar

• Juristeri og forsikringer

• Risikoen forsvinder ikke!

Fordeling af risici

Totalentreprenøren holder 
bygherre skadeløs for ethvert
krav som rejses af tredjepart.

Håndtering af bygninger eller 
hindringer i jord, der ikke fremgår 
og som ikke var kendt ved 
kontraktindgåelse, er indeholdt.



Vejledninger om risikostyring



• Risiko og risikostyring

• Projektets succeskriterier

• Fastlæggelse af styringsprincipper

• Fordeling af risikoreserver i organisationen

• Etablering af risikoorganisationen

• Samspil om risiko mellem projekt og styregruppe 

Etablering af risikostyring



• Første screening af styringsbehov

• Ambitionsniveau for risikostyring

• Risikopolitik og risikoplan

• Grænseflader til øvrige styringsområder

• Skalering af styringsbehov i løbet af et 
projekts levetid

Fastlæggelse af 
styringsprincipper



• Organisering, roller og ansvar 

• Styregruppe

• Projektleder

• Risikomanager

• Projektdeltagere

• Risikoejere

• Grænseflader til øvrige styringsområder 

• Projektledelse

• Sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinering 

• Kvalitetssikring og kvalitetsstyring 

• Økonomistyring 

• Tidsstyring 

Risikoorganisationen



• Risiko i udbud og tilbud

• Risikostyring i udbudsprocessen

• Bygherrens udbudsstrategier og risikoallokering

• Bygherrens risikostyring gennem udbuddet

• Tilbudsgivers risikostyring i tilbudsfasen

• Risikofaktorer efter udbuddet

• Ansvarsbegrænsning og forsikring

Risikostyring i udbud og tilbud



Usikkerhed i projekt og 
udbud

• Findes der benchmarks for økonomi og tid?

• Er omfang og kvalitet veldefineret?

• Anvendes velkendte tekniske løsninger?

• Er usikkerheder ift. markedet og myndighedsforhold 
sædvanlige?

• Har bygherre ressourcer til at styre projektet?



Før udbud

• Udbudsstrategier og risikoallokering

• Succeskriterier for udbud

• Risici i tidspunkt for aftaleindgåelse

• Usikkerhed i projektet og udbudsstrategi

• Granskning af udbudsmateriale

• Krav til tilbudsgivers risikostyring

• Entreprenørens risikoorganisation

• Overførelse af risici til entreprenøren

• Risikoanalyse som tildelingskriterium

• Betingelser for udførelsestidsplan



Under udbud

• Forebyggelse af risici ved forskellige aftaleformer 

• Tilbudsgivers risikostyring i tilbudsfasen 

• Udbudsmateriale modtages – Første risikoscreening 

• Beregning af tilbud – dyberegående risikoanalyse 

• Samling af tilbud - granskning 

• Bygherres risikostyring inden tildeling 

• Risici i ydelsesbeskrivelsen 



• Projektledelsen og eventuelt jurist/leder: 

• gennemgår kontraktgrundlaget 

• klarlægger den kontraktuelle ydelse

• identificerer de kritiske leverancer, beslutninger og 
tidsfrister

• oplyser de respektive parter

• Løbende opfølgning på håndtering

• Oprettelse af projektets risikolog. 

Efter udbud



• Samarbejdet om risikostyring

• Proces for risikostyring

• Kick-off møder og workshops

• Risikostyring skal synliggøres

• Forudsætninger for risikoanalyse

• Forskellige faser og typer af risici

• Fokus på muligheder og tilvalg

Risikostyring på 
byggeprojekter



• Interessenthåndtering

• Hold øje med din interessentanalyse - Løbende 
overblik

• Kommunikation!

• Identificer og kvantificer risici løbende

• Tværfaglige workshops:

• 5x5 matrice med sandsynlighed og konsekvens

• Log dine risici – og hvad du vil gøre ved dem

• Husk at slette – maks. 20-30 aktuelle

• Hold øje med grænseflader

• Grænsefladeskemaer

Risikostyring på projektet



Risikoanalysen



En workshop bør altid tilpasses projektets størrelse og 
kompleksitet. 

Dagsorden til inspiration:

• Velkomst og kort introduktion til projektet
• Vision, organisation, rammevilkår osv.

• Værdien af risikostyring og introduktion til metoden
• Begrundelse, definitioner og metode for risikostyring

• Brainstorm – enkeltvis og i plenum
• Projektets risici – og erfaringer fra andre projekter

• Kategorisering og prioritering af risici
• Emnemæssig kategorisering, årsagsanalyse og prioritering

• Handlingsplaner
• Hvordan foregår opfølgning? Risikolog

• Fælles opsamling og evaluering

Workshop dagsorden



Typiske temaer

• Økonomistyring

• Kvalitetssikring

• Arbejdsmiljø

• Tidsstyring

• Projektmateriale/projektopfølgning

• Koordinering og organisering på byggepladsen

• Organisation og beslutningsprocesser

• Grænseflader og ydre forhold (myndigheder mv.)

• Særligt risikobetonede arbejder

• …



Risiko-log

Hent værktøjet på www.vaerdibyg.dk
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• Forskelligt fokus 
i forskellige faser

Risiko ændrer karakter



Faldgruber

• Ikke en kerneopgave – Manglende ejerskab

• Risiko er sekundært for alle faggupper

• Begrænset risikobevisthed

• Risikostyring er et værktøj

• Fokus på resultat og ikke processen

• Kan eksponere svagheder hos personer og virksomheder

• Kan misbruges som forum for claims og forbehold

• Utilstrækkelig overlevering mellem faser

• Manglende opbakning fra ledelsen

• Store uoverskuelige regneark

• Skudt over mål

• Software løser ingenting af sig selv

• …



Det virker ikke af sig selv…

• Adfærd og facilitering

• Få risikostyring som en integreret del af projektstyring

• Risiko som en del af ugentlige møder, præsenter dine top risici!

• Risiko-postkasse hvor man anonymt kan aflevere risici

• Åbner rummet for de ‘svære samtaler’

• Skaber kultur for at italesætte risici



Kompendium 
– værktøjer og eksempler





Kompendium – værktøjer 
og eksempler



Risikostyring på byggeprojekter



Interessentanalyse 

• Kortlæg hvem der har interesse, og kan påvirke projektet.

• Interesse → Indflydelse matrice

• Interne og eksterne interessenter
• Myndigheder
• Drift
• Ledelse 
• Naboer
• Medier
• Brugere/beboere
• Leverandører
• Interesseorganisationer
• Osv.



Hvis vi skal have alt det 
risiko med, 
så vinder vi 

aldrig nogen
projekter!

Alt det risiko kan jo 
være lige meget, hvis
“de andre” 
har regnet
forkert!

Det bliver
jo altid 5%!

Vi kan også blive ramt
af en meteor eller en
rumraket! 

Det kan være lige meget - det 
bliver noget andet ude i
“virkeligheden”!

Det er
alligevel
bare gynger
og karruseller!

Det plejer
vi ikke
at gøre!

Fordomme



Requirements
General 
concept

Detailed 
concept

Construction Startup

Kultur ift. at synliggøre risiko



Opfyldelse af krav

Teknisk mulighed

Proces og ressourcer

Requirements
General 
concept

Detailed 
concept

Construction Startup

Del op


