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Risikostyring i VD – siden 2007
• Minimerer budgetoverskridelser og styr på økonomien – i alle faser

• En naturligt integreret del af alle større anlægsprojekter

• Nødvendig og værdiskabende for hele organisationen

• Større organisatorisk fokus på risiko giver mere retvisende estimater

• Projektlederen er altid ansvarlig for projektets risikostyring

• Central funktion sikrer konsistens og effektiviserer processen

• Input (ressourcer) skal stå mål med output (værdi)

• Bruttoliste og ‘defaults’ . 



Et projekts styringsmæssige 
udfordringer

RISICI
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Udvikling i risici

Projektmodel

Bevillingen gives på et 
kendt (og ens tidspunkt) i 
projektmodellen



Risici udvikler sig over tid 
– det skal budgettet kunne rumme
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De 3 ben i Ny Anlægsbudgettering

Fysikoverslag / 
Budget

Aktuelt estimat inkl. 
forbrug og ændringer

(Nutid)

Ændringslog
Sikre/kendte 

budgetændringer
(Fortid / Prognose)

Risikolog
Usikre/potentielle 
budgetændringer

(Fremtid)
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Vejdirektoratets 
overslag

Erfaringsbaserede 
mængdejusteringer

Prisbibliotek
Indeholder 

licitationsresultater (de tre 
billigste tilbud)

Mængde-bibliotek
Indeholder tværsnit for 
mange vejtyper og de 
tilhørende mængder af 
forskellige materialer

Input
- km vej pr. vejtype
- antal broer
- jordmængde
- arealerhvervelse
- antal faunapassager
- antal tilslutninger

Fysikoverslag

Basisoverslag

Fysikoverslag på hovedelementer
Veje
Bygværker og broer
Øvrige entrepriser
Øvrige anlægsudgifter
Arealerhvervelse
Projektering, tilsyn og administration

+
Efterkalkulationsbidrag (EKB)
=
Basisoverslag
+
Korrektionstillæg 2A (K2A)
=
Ankerbudget
+
Korrektionstillæg 2B (K2B)
=
Totalbevilling / Totaludgift
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Udgangspunktet 
for anlægsoverslaget 
er erfaringsbaserede 

priser (licitationspriser) 
gange 

erfaringsbaserede 
mængder



Ny Anlægsbudgettering

Efterkalkulationsbidrag

Fysikestimat/ 
Anlægsoverslag

Central reserve

VD reserve

Entreprisearbejder +
Arealanvendelse +
Projektering +
Tilsyn + Administration

K2B (5%)

Totalbevilling

Ankerbudget/ 
Projektbevilling

Basisoverslag

K2A (10%)

EKB



Efterkalkulationsbidrag

• S-kurven bruges som en SKØNSMÆSSIG 
INDIKATOR på, om NAB reserver er 
tilstrækkelige, men må ALDRIG opfattes 
som eksakt beregning af reserve og indgår 
IKKE i udmåling af bevillingens størrelse

• Jo større ‘fraktil’ - desto større 
budgetsikkerhed

Vejdirektoratets risikoanalyser
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Fysikestimat/ 
Anlægsoverslag

Central reserve

VD reserve

Entreprisearbejder +
Arealanvendelse +
Projektering +
Tilsyn + Administration

K2B (5%)

Totalbevilling

Ankerbudget/ 
Projektbevilling

Basisoverslag

K2A (10%)

EKB



Formål med risikostyring i Vejdirektoratet
• Identificere og minimere risici og usikkerheder

• Konsistent håndtering af projektrisici i VD

• Erfaringsopsamling til fremtidige risikoanalyser

• ‘Best practice’

• ‘Early warnings’

• Krav (NAB)
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Risikostyring i VD (store anlæg)
Planlægning og skitseprojektering (Fase 1-2): 
• Indgår sammen med VVM, trafikberegninger og anlægsoverslag i det politiske 

beslutningsgrundlag efter ekstern kvalitetssikring
• Identifikation, registrering og vurdering af væsentlige økonomiske risici og usikkerheder 

– intern kontrol af reserve (EKB + K2A)
• Screening og illustration af usikre forskelle mellem alternative løsningsforslag
• Dimensionering/revurdering af projekt og overslag
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Risikostyring i VD (store anlæg)
Detailprojektering, udbud og anlæg (Fase 3-5): 

• Praktisk styringsværktøj for projektledelsen

• Iterativ proces ift projektering og anlæg/tilsyn

• Input til udbudsstrategi

• Workshops og statusrapportering med hele projekt-team’et

• Koordinering til ændringslog

• Faste og ad-hoc workshops
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Risikomatrix (opdateret 2021)
Næsten

sikkert

Sandsynligt

Muligt

Sjældent

Usandsynligt

Ubetydelig Mindre Moderat Større Katastrofal

Mindre Moderat Høj

Hvis hændelsen kan 
påvirkes skal den elimineres 
som risiko eller reduceres

Risikoen registreres 
og udvikling følges
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Frekvensklasser (opdateret 2021)

Klasse Økonomistyringsmodel Sandsynlighed

1 Usandsynligt Forekommer kun under exceptionelle 
omstændigheder 0-5%

2 Sjældent Kan ske på et eller andet tidspunkt 5-20%

3 Muligt Bør ske på et eller andet tidspunkt 20-40%

4 Sandsynligt Vil sandsynligvis ske under                                   
de fleste tilfælde 40-60%

5 Næsten sikkert Forventes at ske under de fleste 
tilfælde 60-100%

 Usikkerhed Vil ske med en vis variation 
(fx ekstraarbejder / prisudvikling) 100%
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Konsekvensklasser (opdateret 2021)

Klasse Økonomistyringsmodel Projekt til 1 mia. kr.

1 Ubetydelig < 1 % eller ingen indvirkning 
på totalbudgettet < 10 mio. kr.

2 Mindre 1-2% indvirkning på 
totalbudgettet 10-20 mio. kr.

3 Moderat 2-5% indvirkning på 
totalbudgettet 20-50 mio. kr.

4 Større 5-10% indvirkning på 
totalbudgettet 50-100 mio. kr.

5 Katastrofal > 10% indvirkning på 
totalbudgettet > 100 mio. kr.
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Risiko workshops

• Systematisk tilgang

• Projektteam, controller, facilitator

• Ved faseskift, milepæle, årligt

• Brainstorming

• Bruttoliste / DEFAULTS

• Altid i forhold til forudsætninger (anlægsoverslag / aktuelt budget)
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Projektgeometri Natur og miljø

Jordbund / Jordlogistik
Myndigheder og påbud

Marked

Systematik ved identifikation 
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VEJDIRETORATET
RISIKO BRUTTOLISTE 2021

RISIKOKATEGORI RISIKOTITEL

Projekt / geometri 1 Ændring af linjeføring / projektomfang ifm VVM
2 Mængdeusikkerhed og tillægsarbejder
3 Projektgeometri / bygværksudformning
4 Projektændringer pga æstetik / visuelt udtryk
5 Usikkerhed på PTA
6 Eksisterende forhold er anderledes end forudsat
7 Afvandingsprojekt, herunder klimatilpasning
8 Ledningsarbejder

Jordbundsforhold 9 Geoteknik / funderingsforhold
10 Kvalitet af råjord
11 Blødbund
12 Jordbalance / jordlogistik
13 Arkæologi
14 Forhindringer i jorden
15 Ekstremt vejrlig

Natur og miljø, miljømyndigheder 16 Natur og miljø
17 Drikkevandsinteresser
18 Grundvandsforhold
19 Usikkerhed på planlagt støjværn
20 Bæredygtighed og grønne løsninger
21 Forurenet jord

Øvrige eksterne og myndigheder 22 Ønsker/krav til projektændringer fra eksterne
23 Ændringer i love og Vejregler
24 Påbud fra øvrige myndigheder
25 Nye krav fra Arbejdstilsynet
26 Beredskab og redning (fx Tunneldirektivet)

Marked og konjunkturer 27 Banekrydsninger
28 Usikkerhed på enterprenørmarkedet
29 Arealbudget
30 Skader på eksisterende veje og ejendomme
31 Entreprenørens konkurs
32 Claims (tvister)
33 Finansielle risici (indeksering, rente, prisudvikling)

Øvrige, væsentlige forhold 34 Grænseflader internt og eksternt
35 Færdselsregulerende foranstaltninger
36 Tidskritiske operationer
37 Større ulykke med personskade
38 Kritisk udstyr (svigt eller forsinket leverance)
39 Hærværk og tyveri17

Defaults



Risiko rapportering
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f
Webbaseret standardværktøj 
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Risiko- og økonomistyring
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Risikostyring i VD – TAKE AWAY
• Minimerer budgetoverskridelser og styr på økonomien – i alle faser

• En naturligt integreret del af alle større anlægsprojekter

• Nødvendig og værdiskabende for hele organisationen

• Større organisatorisk fokus på risiko giver mere retvisende estimater

• Projektlederen er altid ansvarlig for projektets risikostyring

• Central funktion sikrer konsistens og effektiviserer processen

• Input (ressourcer) skal stå mål med output (værdi)

• Bruttoliste og ‘defaults’ . 



TAK - spørgsmål?
thv@vd.dk
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