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 Den 8.12.2016

Risikovurdering – ydelsesbeskrivelse 

Totalrådgiver skal løbende, fra byggeprogram til idriftsætning, 
gennemføre alle nødvendige risikoanalyser af projektet og 
udarbejde rapporter herom. Rapporterne skal bl.a. indeholde 
forslag til styring af særlige risikobehæftede forhold samt 
forslag til foranstaltninger, der afværger konstaterede risici af 
betydende karakter. 

Slots- og Kulturstyrelsens byggeprojekter skal gennemføres indenfor 
den aftalte tid og til den aftalte økonomi. Derfor skal der arbejdes 
struktureret med risikostyring i byggesagen for, at dette opnås. Det 
skal løbende vurderes, hvilke risici som kan influere på tid og økonomi 
og hvilke foranstaltninger, der evt. skal sættes i værk for at afværge 
disse. 

Risikoanalyserne skal desuden sikre, at forhold, der vurderes som risici 
for forsinkelse, finansielle tab eller manglende opfyldelse af projektets 
øvrige succeskriterier, bliver behandlet på eksempelvis 
bygherremøderne, og at der er taget stilling til handlingsrum, hvis risici 
indtræffer. Risikostyringen skal også sikre, at de forsikringsmæssige 
forhold er i orden og minimere antallet af skader i byggefasen samt 
efter aflevering. 

De risici, som der skal arbejdes med, er altså både "on-site" risici og 
"off-site" risici, som eksempelvis økonomiske, miljømæssige, 
konstruktionsmæssige eller logistiske forhold. 

Der skal udarbejdes: - en risikoidentifikation samt en beskrivelse af identificerede risici
- en analyse og konsekvensberegning af risici
- forslag til risikoafværgende aktiviteter og indsatsområder



 

Side 2 

- løbende opfølgning på risikoforhold i projektet 
- sikringsplaner og -tiltag i forhold til projektets driftsfase 
- kommunikation vedr. risici til relevante interessenter 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har fokus på rådgivers løbende opdatering og 
bearbejdning af risikoanalysen gennem projektet, herunder rådgivers 
forudseenhed for at afværge at risici bliver aktuelle og at konsekvenser 
reduceres mest muligt, såfremt risici alligevel opstår. 
 
Form og metodik skal aftales nærmere med Slots- og Kulturstyrelsen. 
Slots- og Kulturstyrelsen har paradigmer for risikoanalyser, der kan 
tages udgangspunkt i. 
 


