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Guide – riskbedömning 
Detta dokument hjälper dig att genomföra och lämna in korrekt en riskbedömning. 

Namnge alla medverkande aktörer i riskbedömningen. 
• Fastighetsbeteckning
• Byggherre
• Kontrollansvarig
• Projektör
• Entreprenör

Använd miniriskmetoden
1. Identifiera risker
2. Uppskatta sannolikhet (SAN). Skala 1-5
3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar (KON). Skala 1-5
4. Räkna ut riskvärdet (RV) genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens.

Identifierad risk SAN KON RV 
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot 4 5 20 
Risk att.. 
Risk att.. 

5. Ta hjälp av riskmatrisen för att identifiera risker som är värda att arbeta vidare
med. Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15-25) och gula (värde
8-12) områdena hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det
gröna (värde 1-6). Bedömning ska alltid göras även om tillexempel risken har låg
sannolikhet.

Riskmatrisen Osannolikt = 1 Avlägsen = 2 Möjlig = 3 Trolig = 4 Mycket trolig = 5 
Katastrofal = 5 5 10 15 20 25 
Mycket allvarlig = 4 4 8 12 16 20 
Allvarlig = 3 3 6 9 12 15 
Marginell = 2 2 4 6 8 10 
Obetydlig = 1 1 2 3 4 5 

6. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och ange beteckning på den
som ansvarar för att kontrollen genomförs.

Risk Åtgärd Ansvar 
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot Väderskydd för byggmaterial på 

byggarbetsplatsen 
Namn på 
Entreprenör 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0
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