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Forord 
Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Anders Magnus Løken og Thorvald 
Gil Oliu Moe og utgjør tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskaplige 
Universitet (NTNU). Rapporten teller 30 studiepoeng og avslutter 
sivilingeniørstudiet ved NTNU. Rapporten omhandler praktisk 
usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen på større byggeprosjekter, og er 
utført i samarbeid med Statsbygg (SB) og Norsk Senter for Prosjektledelse 
(NSP).  
 
Vi ønsker å rette en særlig takk til veiledere Agnar Johansen, Siw-Hege A. 
Gundersen og Per Roar Nordby for givende diskusjoner, god oppfølging og 
veiledning under arbeidet. Foruten veiledere er det mange andre som fortjener 
en stor takk for at resultatet har blitt som det har blitt. I Statsbygg vil vi først og 
fremst takke Roar Bjordal ved operaprosjektet som i praksis har fungert som 
vår fjerde veileder, Tor Åge Berg med hjelp til blekk & papir, Øivind 
Christoffersen for et drivende engasjement, videre Hilde Nordskogen, Lars 
Hoberg, Haakon Grønnæss, Sverre Ellingsen, Nils Anders Hellberg, Morten 
Raugstad, Kristin Fevang, Erling Nordsjø, Svein Lumkjær Andersen, Martin 
Haanes, Stig P. Pettersen, Olav Væhle, Øivind Svilosen og Unni Morken 
Gamborg, alle engasjerte medarbeidere i Statsbygg. John Arild Korsnes i 
forsvaret, Anders Øien i Metier, Are Løken, Torill Rambjør, Even Skirstad og 
Joakim Oliu Moe for større og mindre bidrag som har lettet og motivert oss i 
vårt arbeid. En stor takk til dere alle. 
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Sammendrag 
Det er et ønske i større prosjekter å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring. 
Det er derimot usikkert hva praktisk usikkerhetsstyring i store byggeprosjekter 
bør inkludere. Masteroppgaven omhandler praktisk usikkerhetsstyring i 
gjennomføringsfasen på større byggeprosjekter og er utført i samarbeid med 
Statsbygg (SB) og Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). Oppgavens 
leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte problemstilling, og er som 
følger: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som praktisk 
usikkerhetsstyring. 

2. Kartlegge hvilke krav SB stiller til sine prosjekter mht. 
usikkerhetsstyring og praksis i de utvalgte caseprosjektene. 

3. Vurdere praksis mot teorien i et rammeverk for vurdering. 
4. Utvikle en prosess og en modell for praktisk usikkerhetsstyring med 

klare retningslinjer og rutiner. 
 
Punkt én blir belyst gjennom et litteraturstudium. I punkt to blir Statsbyggs 
praktiske håndtering av usikkerhet i prosjektgjennomføringsfasen konkretisert 
gjennom observasjoner og intervjuer. I punkt tre blir praksis vurdert mot 
teorien i et rammeverk for vurdering. Deretter blir informasjonen i punkt fire 
systematisert til en prosess og en modell med tilhørende retningslinjer for 
praktisk usikkerhetsstyring – PIANO.  
 
Ettersom de fleste forhold i et prosjekt er usikre, forblir usikkerhetsstyring et 
vidt begrep. Begrepets mangel på klar avgrensning medfører at det i case-
prosjektene er stor interindividuell variasjon i fortolkning og anvendelse. 
Funnene fra praksis viser at usikkerhet blir fanget opp gjennom den daglige 
driften og diskutert i prosjektmøter. Formidling av styringsinformasjon til 
prosjekteier mht usikkerhet skjer normalt gjennom månedlig rapportering. 
Usikkerhetsstyringsprosessen er ikke formalisert i Statsbygg, og det synes å 
være opp til den enkelte prosjektleder å finne en egnet metode for å håndtere 
den usikkerhet prosjektet møter i gjennomføringsfasen. Det er også funnet at 
mulighetssiden av usikkerhet per i dag ikke blir tilfredsstillende bearbeidet i 
Statsbyggs prosjekter.  Tilsvarende gjelder definering og oppfølging av tiltak.  
 
Det konkluderes med at da kunnskap om den praktiske delen av 
usikkerhetsstyringen virker å sitte i prosjektmedarbeidernes hoder, er det viktig 
for Statsbygg å tilrettelegge slik at den enkeltes kunnskap blir tilgjengelig og 
anvendelig for andre. Man bør i den sammenheng bygge opp systemer for 
opplæring og erfaringsutveksling på arbeidsplassen. Medarbeidere bør se seg 
selv som en del av en verdikjede, hvor det er like viktig å tilrettelegge for andre, 
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som det er å tilrettelegge for eget arbeid. Hvert ledd i verdikjeden bør defineres 
i forhold til det øverste ledd, som er organisasjonens målsetninger og 
forventninger. Statsbygg har et forbedringspotensial på usikkerhetsstyring, og 
har igangsatt arbeidet med å innføre en enhetlig metode for håndtering av 
usikkerhet i prosjektene. Prosjektene vil i tiden fremover bli viktige 
bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen av hvert enkelt prosjekt bør 
kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som gir mening og verdi for 
andre enn prosjektet selv. PIANO kan bidra til dette gjennom å systematisere 
arbeidet.  
 
Konklusjonene og funnene i oppgaven vurderes ut fra et snevert grunnlag som 
ikke er representativt nok til å trekke en generell konklusjon som omfatter alle 
prosjekter i regi av SB. Rammeverket for vurdering anser vi derimot til å være 
generaliserbart ut over prosjekter i regi av Statsbygg. Tilsvarende inneholder 
PIANO-prosessen og -modellen en systematikk for akkumulering av 
styringsinformasjon som også kan gi verdi til fremtidige og eksisterende 
Statsbygg prosjekter. 
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Abstract 
One premise for this paper is that more active risk management is sought 
during the implementation of large projects. There is however, uncertainty as 
to what this risk management in larger engineering projects, should include. 
This research paper discusses applied risk management during the 
implementation phase of large engineering projects. It is created in 
collaboration with Statsbygg (SB) and Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). 
The outcomes of this paper will attempt to shed some light on this issue and 
include: 
 

1. Determine how Norwegian and international theory define applied risk 
management. 

2. Determine what requirements Statsbygg set in their projects with 
respect to risk management and applied implementation in the case 
projects chosen. 

3. Compare applied implementation and theory and evaluate the 
differences between the two in a framework for evaluation. 

4. Develop a process and a model for applied risk management, with clear 
guidelines and routines.  

 
Point one will be discussed through a study of existing research on the subject. 
Point two will cover Statsbygg’s applied risk management during their projects 
implementation stages, supported by observations and interviews. Point three 
will compare applied implementation and theory and evaluate the differences 
between the two in a framework for evaluation. The analyzed information will 
in point four be systemized and a process and a model for applied risk 
management will be presented – PIANO.  
 
As most circumstances in a project are uncertain risk management remains a 
wide concept. The lack of demarcation cause intraindividual variation in 
interpretation and application of the concept in the case projects. The findings 
show that risk management is an integrated part of the everyday work done by 
the project team members. Uncertainty is addressed daily and discussed during 
project meetings. Information pertaining risk management is communicated 
through the monthly rapport. The process of managing risk is not formalized at 
Statsbygg, and it seems that the project managers are individually responsible 
for finding a suitable way of dealing with the uncertainties facing the various 
projects during their implementation stages. Findings also show that Statsbygg 
today, does not satisfactorily consider the potential inherent in uncertainty.  
 
The conclusion is that because knowledge about the practical part of risk 
management seems to be in the minds of project team members, it becomes 
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important for Statsbygg to systemize a way of making that knowledge available 
and functional for others.  A step in this direction is to develop systems for 
training and experience transfer in the workplace. Project members should 
consider themselves as a part of a value chain where it is as important to 
provide for others as it is to provide for ones own work. Each link in the value 
chain should be defined in relation to the final link, which is the organizations 
goals and expectations. Statsbygg has a potential to improve risk management 
and has started a process of developing a unified method for managing project 
uncertainties and risks. The Projects themselves will be important contributors 
to the creation of such a system. The decisions and steps taken to deal with 
uncertainty in each individual project should be collected and incorporated an 
made accessible to all future project managers as well as to others to whom the 
information is valuable. PIANO can contribute to exactly this, as it will 
systemize the work.  
 
The conclusions and findings presented in this paper are based on a study of a 
sample too small and a scope too narrow to be statistically significant. It is 
therefore not possible to draw general conclusions about all of Statsbygg’s 
projects. We do however, judge the evaluation framework used to be generally 
applicable beyond the case studied. The PIANO-process and model 
incorporate a system for collecting and sharing information about how 
uncertainty has been dealt with in past projects so that future Statsbygg project 
managers can benefit from- and continue to contribute to PIANO. 
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Begrepsavklaring 

Forkortelser 
APM Association for Project Management 
ARK Arkitekt 
BAE-næringen Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen 
BL Byggeleder 
DNV Det Norske Veritas 
F Faglig resurssenter i Statsbygg 
FDØ Faglig resurssenter i Statsbygg, kategori økonomi 
FIN Finansdepartementet 
KG Kontaktgruppe 
KS Kvalitetssikring  
KTR-Skjema Kostnad/tid/ressursskjema 
LPS Lønns- og prisstigning 
MOD Moderniseringsdepartementet nå Fornyelsesdepartementet 
NSP Norsk Senter for Prosjektledelse 
NTNU Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
PG Prosjekteringsgruppe 
PGL Prosjekteringsgruppeleder  
PIB Planlagt, ikke bestilt (en beskrivelse på forventede kostnader) 
PL Prosjektleder 
PMBoK Project Management Body of Knowledge 
PMI Project Management Institute 
PNO Prosjekt Nytt Operahus 
PNS Prosjektnedbrytningsstruktur 
POS-Skjema Project Overview Statement-skjema 
PRAM Project Risk Analysis and Management 
PRORUT Prosedyrer og rutiner – Statsbyggs styringssystem/kvalitetssystem 
R Avdeling Rådgivning og byggherre i Statsbygg 
RAMP Risk Analysis and Management of Projects 
RBS Risk Breakdown Structure 
RIB Rådgivende ingeniør bygg 
RIE Rådgivende ingeniør elektro 
RIV Rådgivende ingeniør VVS 
RNB Revidert Nasjonalbudsjett 
RP Prosjektadministrasjon i avdeling Rådgivning og byggherre i Statsbygg 
SB Statsbygg 
SiB Studentsenteret i Bergen 
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning 
SKS Statlig kontrollområde Svinesund 
AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet nå Arbeids- og 

Sosialdepartementet 

Tabell 1-1 Forkortelser 
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Begreper 

Ibid Ibid er en forkortelse for ibidem og betyr samme sted, dvs. det sist 
siterte verket. Eksempelvis, hvis vi allerede har referert til et verk, kan 
ibid brukes i stedet for å gjenta referansen. Det må da ikke stå en annen 
note i mellom[81].  

Kontekstuell 
usikkerhet 

Differansen mellom den viten og de premisser prosjektet utvikles og 
planlegges på i forhold til hva prosjektet evalueres på i ettertid. Det er 
en usikkerhet som refererer til et tidsforløp og kun kan erkjennes 
retrospektivt i motsetning til den operasjonelle usikkerhet som 
relateres til et bestemt tidspunkt og dermed prinsipielt kan erkjennes 
og kalkuleres fortløpende [9] 

KS1 Kvalitetssikring av konseptvalg [61] 

KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag, herunder 
usikkerhetsanalyse for det valgt prosjektalternativ [61] 

Metode Fra [48]: 
− Skritt for skritt, rammeverket rundt måten man arbeider på. 
− Organisering og tilrettelegging 
− Bruk av planleggingsressurser 

Modell Forenklet gjengivelse av et system [48] 

Muligheter Uttrykk for den mulighet som ønskede hendelser eller utfall 
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Mulighetene uttrykkes ved sannsynligheten for, og konsekvensene av 
de ønskede hendelsene [36] 

Operasjonell 
usikkerhet 

Usikkerhet knyttet til selve prosjektgjennomføringen - internt i 
prosjektet [47] 

PIANO Akronym for Planlegge, Identifisere, Analysere, Nedsette tiltak og 
Oppfølging og kommunikasjon 

Prosess Identifikasjon og behandling av data [48] 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede hendelsene [17] 

Rutine Arbeidsordning, vanlig tjenestegang [76] 

SMART – regelen Målformuleringene på delmålnivå bør tilfredsstille kriteriene i SMART 
– regelen. PÅ hovedmål kan det være vanskeligere å oppnå. 
Hovedmålene kan tillates å være noe mer visjonære i formen [46]  
 
S Spesifikke (veldefinerte) 
M Målbare (finn måleparameter) 
A Aksepterte (alle sikter mot samme mål) 
R  Realistiske (mulig å nå) 
T  Tidsavgrensete (vite når målet skal være nådd)   

System Et sett av variable som er forbundet med hverandre og danner en enhet 
[48] 
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Teknikk Måten man behandler data på, systematisering og behandling av data 
[48] 

Usikkerhet Mangel på viten om fremtiden. Differansen mellom den nødvendige 
informasjon for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige 
informasjonen på beslutningstidspunktet [6] 

Usikkerhetsanalyse Systematisk fremgangsmåte for å identifisere, beskrive og/eller beregne 
usikkerhet [6] 

Usikkerhetsstyring En kontinuerlig aktivitet for å analysere og følge opp usikre forhold i 
prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak [6] 

Verktøy Arbeidsredskapet – et dataprogram, skjemaer, diagrammer etc. [48] 

Tabell 1-2 Begreper 
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Seksjon A  

Innledende ord om oppgaven 
 

 



2  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

1 Innledning 
Denne masteroppgaven vil avslutte sivilingeniørstudiet ved NTNU og teller 30 
studiepoeng. Oppgaven omhandler praktisk usikkerhetsstyring og ble utført i 
nært samarbeid med Statsbygg (SB) og NSP. Den ble gjennomført som et 
selvstendig prosjekt, og innbefatter forstudium, fremdrifts- og avviksrapporter. 

1.1 Bakgrunn 
Oppgaven ble knyttet til et forskningsprosjekt under utvikling med det 
foreløpige navnet Praktisk Usikkerhetsstyring (PUS). Forskningsprosjektet vil 
dersom realisert, bli sponset av Norges forskningsråd, og bli drevet av NSP, 
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF) og NTNU. Intensjonen 
er at PUS skal bidra til at fremtidens investeringsprosjekt blir bedre styrt og 
gjennomført enn hva tilfellet er i dag. PUS har følgende resultatmål: 
 

− Utvikle standardiserte generiske metoder for usikkerhetsstyring i 
prosjekt som kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike 
rollene i prosjektet. 

− Utvikle retningslinjer for implementering av metodikken som er 
bransjespesifikk og rollespesifikk. 

− Utvikle en praktisk håndbok som beskriver metodikken og 
utfordringen knyttet til praktisk usikkerhetsstyring på en pedagogisk 
måte. 

− Det skal utvikles grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som 
kan holdes i regi av de akademiske partnerne. 

 
De to førstenevnte målene sammenfalt med de målene vi hadde satt oss for 
oppgaven. Det betydde at vi hadde muligheten til å bidra med verdifull 
kunnskap til dette forskningsprosjektet. 
 
SB ønsket for sin del å forbedre eksisterende system for håndtering av 
usikkerhet i sine prosjekter. Det oppstod dermed enn vinn-vinn situasjon og 
det falt dermed naturlig å benytte SB som case bedrift for utførelsen av 
masteroppgaven. Det er ovennevnte problemstilling som ligger til grunn for 
den videre utførelsen av masteroppgaven. 

1.2 Problembeskrivelse 
Det er i dag vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av 
forprosjektfasen på større investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt 
vært på å estimere sluttkostnad ved å estimere prisene på kostnadselementene 
som inngår i prosjektet og usikkerhetsforhold som kan inntreffe, dette har 
tidligere vært oppfattet som tilstrekkelig usikkerhetsstyring. Det er et ønske i 
større prosjekter å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring enn hva som er 
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gjeldende praksis. Usikkerheten blir ikke eliminert ved at man har gjennomført 
en usikkerhetsanalyse. Derimot kan gjennomførte usikkerhetsanalyser og 
prosessen rundt gi verdifulle bidrag til den videre styringen av usikkerheten 
dersom de blir håndtert riktig.  
 
Usikkerhetsstyring er ikke i like stor grad som usikkerhetsanalyser etablert som 
et begrep.  Det er i dag også ulike oppfatninger av hva som inngår i begrepet og 
hvordan det praktiseres i store investeringsprosjekter. 
 
Noen oppfatter usikkerhetsstyring som synonymt med å gjennomføre to eller 
flere kostnadsanalyser i løpet av den tidlige fase av prosjektet, mens andre 
mener dette handler om å etablere et styringsregime hvor man jobber aktivt 
med å styre risiki som blir avdekket i usikkerhetsanalysen. Atter andre mener at 
usikkerhetsstyring skal gjennomsyre prosjektet fra start ti1 slutt og at både 
risiki og muligheter skal følges opp i alle faser av prosjektet, helt ti1 
resultatmålet er nådd. 
 
Denne oppgaven skulle belyse hva praktisk usikkerhetsstyring i store 
byggeprosjekter burde inkludere. Det skulle legges spesiell vekt på hvordan 
usikkerhetsstyringen kunne operasjonaliseres i en byggherreorganisasjon på en 
praktisk måte. Videre skulle oppgaven gjennom rutiner belyse hvordan både 
usikkerhetens risiko- og mulighetsside kunne styres i gjennomføringsfasen i tre 
ulike prosjekter. 

1.3 Målgruppe 
Vi gjennomførte en interessentanalyse i forbindelse med utarbeidelsen av våre 
mål. Denne er lagt ved forstudierapporten. Oppgavens interessenter vil være 
sensor, veileder, SB, NSP og Concept1. Det er også en intensjon at den skal 
finnes interessant for andre som ønsker en innføring i emnet. 

1.4 Oppgavens mål 
Oppgaven har flere mål. Dens hensikt er uttalt gjennom effektmålet, og de 
konkrete resultatene av arbeidet beskrives gjennom resultatmålene. For en 
fullstendig oversikt over målene, med resultatindikatorer og identifiserte risiki, 
henvises det til skjema for målanalyse fra forstudien. 

Effektmål 

Oppgavens hensikt – effektmålet – er å gjøre kandidatene attraktive på 
arbeidsmarkedet. Dette søkes oppnådd gjennom opparbeidelse av kunnskap på 
et relevant fagområde og gjennom den erfaring arbeidet med en større oppgave 
                                                       
1 Forskningsprogrammet Concept skal utvikle kunnskap som sikrer bedre ressursutnytting og 
effekt av store statlige investeringer. Oppdragsiver er Finansdepartementet. 
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kan gi. I tillegg eksisterte et uskrevet mål om å skille lag som venner ved 
prosjektinnlevering. Dette krevde felles forståelse for mål, åpen 
kommunikasjon og et godt samarbeid. Det var også et mål å skape noe av verdi 
for SB i form av en modell for bedre styring av usikkerhet. Det samme bidraget 
var det et mål å gi til NSP, PUS, SINTEF, NTNU og CONCEPT. I et 
samfunnsperspektiv kunne man si at målet var mer effektiv 
prosjektgjennomføring og således mer prosjekt per investert krone. 
Masteroppgaven danner naturlig nok også grunnlag for bedømmingen av 
kandidatenes ferdigheter.  

Resultatmål 

Masteroppgaven skulle levere et selvstendig og originalt faglig bidrag i form av 
en modell, med tilhørende retningslinjer, for praktisk styring av usikkerhet og 
en oversikt over gjeldende teori og praksis i utvalgte prosjekter innen 26. januar 
2006.   
 
Et suksesskriterium var at modellen skal bli akseptert av SB og kunne testes ut i 
et prosjekt i regi av SB i løpet av 2006. 

Delmål 

Delmål 1: Kartlegge hva norsk og internasjonal teori sier om praktisk 
usikkerhetsstyring innen 14.10.05 
 
Delmål 2: Kartlegge hvilke krav SB stiller til sine prosjekter mht. 
usikkerhetsstyring og hvilken praksis som regjerer på området i de utvalgte 
caseprosjektene, innen 18.11.05 
 
Delmål 3: Utvikle to spesifikke modeller, for praktisk usikkerhetsstyring, med 
klare retningslinjer, innen 09.12.05 
 
Delmål 1 og 2 skulle bidra til at vi forsto hvorledes vårt delmål 3 skulle 
utformes. Gjennom delmål 1 og 2 ville vi ha kartlagt hva norsk og internasjonal 
teori beskrev som praktisk usikkerhetsstyring, og hvilken styringsinformasjon 
som etterspørres og formidles på ulike organisatoriske nivå i SB. Dernest ville 
vi kartlegge hvilken styringsinformasjon caseprosjektene etterspurte og 
formidlet. Dette skulle anskueliggjøre et tomrom som vi søkte å fylle med vår 
modell. 
 
Vi antok at usikkerhetsanalysene, dersom innlemmet i et system, kan bidra 
med verdifull styringsinformasjon. Usikkerhetsanalysene er å betrakte som 
bare én av flere prosesser i prosjektet mht. usikkerhetsstyring, og ble i så måte 
en del av vårt delmål 2. 
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1.5 Avgrensing og forbehold 
Oppgavens punkter ble tolket og vi foreslo enkelte endringer. Endringene ble 
gjort gjeldende etter avklaring med veiledere. Normale forbehold som tid til 
rådighet, tilgjengelighet på personer og annet informasjonsmateriale ville 
naturlig nok gjelde. Vi ønsket å fokusere på å gjøre usikkerhetsstyring til et 
praktisk anliggende, men samtidig unnlate å betrakte omkringliggende forhold 
som organisasjonskultur/-psykologi, hvordan man skal motivere de deltagende 
til å anvende modellene og lignende. Det har allikevel blitt dokumentert i 
enkelte tilfeller, og andre utenforliggende forhold har også til en viss grad blitt 
ivaretatt. Under følger en gjengivelse av punktene i oppgaveteksten fra NTNU, 
vist i fargede felter, og kommentarer til punktene. 

Kommentar til punkt 1 

 
 
Underpunkt 1: I dette la vi at både norsk og internasjonal litteratur på praktisk 
usikkerhetsstyring skulle presenteres. 
 
Underpunkt 2 og 3: Ordet området som benyttes i oppgaveteksten tolket vi til 
å være praktisk usikkerhetsstyring. Underpunkt 2 er betinget underpunkt 3. 
Med krav menes; hvilken styringsinformasjon som ønskes og samtidig er 
relevant for ulike organisasjonsnivå. Det var interessant å vurdere i hvilken 
grad praksis i prosjektene bidro med den type styringsinformasjon. Etter en slik 
vurdering sto veien åpen for å undersøke hvordan ”potensialet” kunne utnyttes. 
Det kunne bl.a. vurderes om de krav SB stiller formelt til det enkelte prosjekt er 
tilstrekkelig for å fremskaffe den relevante informasjon. Det kunne også 
vurderes om ledelsen har formulert sine behov konsist nok. Vi så for oss et 
scenarium som vist i Figur 1-1, der den stiplede streken var vår avgrensing for 
underpunktene 2 & 3. 
 

Kandidatene skal belyse hva som bør inngå i praktisk usikkerhetsstyring på større 
byggeprosjekter, både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Styrker og svakheter med 
dagens praksis skal belyses. Kandidatene skal som et minimum belyse: 
 

− Hva sier norsk og internasjonal litteratur om usikkerhetsstyring? 
− Hvilke krav stiller Statsbygg til sine prosjekter og prosjektledere på området? 
− Hva er dagens praksis i Statsbygg – her skal minimum praksis fra et normalprosjekt 

(med en investeringsramme mellom 50 og 500 mill kroner) og et større prosjekt 
(med en investeringsramme på over 500 mill kroner) være belyst? 
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Figur 1-1 Tolkning av punkt 1 i oppgaven – Teori og praksis.  

Informasjonen som oppdrives på operativt nivå (gjennom praksis i prosjektet) 
skal sørge for tilstrekkelig med relevant styringsinformasjon på strategisk nivå 
(hos ledelsen). Prosjektet har et smalere fokus på usikkerhetsstyring sett i 
forhold til det fokus ledelsen normalt vil ha. Det er viktig at praksis i 
prosjektene bidrar til at styringsinformasjonsbehovet ble realisert på samtlige 
nivå. For å analysere om dette var praksis i SB var det dermed nødvendig å gå i 
dybden og se på hvordan dette ble utført i prosjektet Studentsenteret i Bergen 
(SiB), samt noe mer redusert granskning i Prosjekt nytt operahus (PNO) og 
prosjektet Statlig kontrollområde Svinesund (SKS). Besvarelsen av og 
refleksjonen rundt punkt 1 ble avgjørende for videre arbeid da det krevde en 
klarlegging av det de ulike organisasjonsnivåene etterspurte.  
 
Det er de krav vi oppfattet gjennom intervjuer både med toppledelsen, R-
ledelsen og prosjektledelsen som dannet vår referanseramme for den 
etterfølgende vurderingen av praksis i prosjektene. De styrende dokumenter for 
det enkelte prosjekt skulle også bidra med føringer som kunne rettlede oss i 
vårt arbeid. 

Kommentar til punkt 2 

 
 

Det skal analyseres hva som er dagens praksis på usikkerhetsstyring fra minst én annen 
bransje, enten olje og gass IKT/tele, samferdsel eller forsvarssektoren: 
 

− Det skal legges vekt på å beskrive eventuelle forskjeller som avdekkes og hvilke 
elementer som vil kunne ha overføringsverdi til Statsbygg. 

− Det skal legges spesiell vekt på å avdekke hvordan det jobbes med å avdekke og styre 
mulighetssiden av usikkerheten og hvordan man jobber med å utnytte restfleksibilitet 
i gjennomføringsfasen. 
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Hensikten med dette var å bidra til å skape nye ideer og innfallsvinkler mot å 
nå oppgavens hovedmål – en modell for usikkerhetsstyring og retningslinjer 
for denne. Dette punktet kunne tilføre oppgaven verdifulle innspill. Mot slutten 
av arbeidet med oppgaven så vi for oss en kvalitetssikring av resultatene mot 
bedriften vi har hentet informasjon fra.  Dette ble gjort gjennom et forum 
avholdt 13.12.05, jfr. Statusrapport 2. 

Kommentar til punkt 3 

 
 
Underpunkt 1: oppgaven begrenses til å vurdere hvor ”tilfredsstillende” 
analysene var, og hvilke metoder som ga de beste analysene sett i forhold til den 
påfølgende styringen. Hensikten var å finne ut hvordan analysene skulle være 
for å gi relevant input til den etterfølgende styringen. 
 
Underpunkt 2: Her kunne det fremkomme et tydelig skille. Dett er et mye 
omdiskutert tema både internt og eksternt. 
 
Punkt 3. ble foreslått å inngå i delmål 2. jfr. kapittel Delmål, siste ledd. 

Kommentar til punkt 4 og 5 

 
 

Det skal utvikles to spesifikke modeller/metoder for praktisk usikkerhetsstyring av 
investeringsprosjekt: 
 

− Modell A skal dekke behov for standardprosjekter, dvs. prosjekt med en 
investeringsramme på mellom 50 og 500 mill kroner. 

− Modell B skal dekke behov for megaprosjekter, dvs. prosjekt med en 
investeringsramme på over 500 mill kroner. 

− Minst én av modellene skal være på et slikt nivå at de kan tas i praktisk bruk i de 
prosjektene som blir benyttet som case i oppgaven.

Kandidatene skal vurdere styrker og svakheter med de usikkerhetsanalyser som er blitt 
gjennomført på caseprosjektene opp mot etterfølgende usikkerhetsstyring: 
 

− Det skal belyses om usikkerhetsanalysene ga relevant styringsinformasjon og om de 
varierer med den metodiske tilnærmingen som ble benyttet av rådgiverne som 
utførte de ulike analysene. Styrker og svakheter skal kommenteres. 

− Både analyser initiert av Statsbygg og analyser utført som en del av Statens 
kvalitetssikringsregime skal analyseres og kommenteres. 
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Oppgavetekstens punkt 4. og 5. ble slått sammen. Dette da det opprinnelige 
punkt 5. ble oppfattet som et underpunkt for dette punkt 4.  
 
Dette punktet var syntesedelen av oppgaven. Etter en grundig analyse av 
forholdende i de tre foregående punkter, ville det kunne utvikles en modell som 
ga merverdi for SB. Modellen skulle være praktisk og kortfattet og tydelig 
beskrive hvem som skal gjøre hva når.  
 
SB vurderer å implementere kvalitetsstyringsstandarden NS-ISO 10006 
”Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter” i sine prosjekter i løpet av 2007. 
I denne standarden ligger det retningslinjer for usikkerhetsstyring. Det var 
ønskelig at modellen skulle tilfredsstille kravene i standarden, og kunne 
innføres i SBs kvalitetssikringssystem ”PRORUT”: 

1.6 Oppbygning av oppgaven 
Avgrensing og forbehold lå til grunn for vårt forslag til oppgavens struktur. 
Dette er illustrert i Figur 1-2. 
 

 
Figur 1-2 Oppgavens struktur 

Seksjon A innholder innledende ord om oppgaven. Herunder formål, 
problemstilling og metode, det vil videre bli redegjort for arbeidsprosessen. 
 
Seksjon B danner det teoretiske grunnlag for oppgaven, herunder litteratur og 
funn fra SB. Denne seksjonen skal realisere delmål 1 og danner grunnlag for 
den videre besvarelsen. 

Det skal utvikles klare retningslinjer for begge modeller og det skal minimum være angitt:
 

− En overordnet beskrivelse hvor det klart fremkommer hvilke prosesser, aktiviteter 
eller arbeidsoppgaver som inngår i metoden. 

− Hvilke dimensjoneringskriterier som bør legges til grunn ved valg av 
usikkerhetsstyringsregime? 

− Hvordan usikkerhetsstyringen skal organiseres i prosjektet med tilhørende 
beskrivelse av roller? 

− Hvordan modellen kan implementeres og tas i praktisk bruk? 
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I seksjon C presenteres funn fra SB, herunder de utvalgte prosjektene, inklusive 
usikkerhetsanalysene som er gjennomført.  
 
Dette videreføres sammen med teori fra seksjon B til seksjon D, der har vi 
vurdert våre funn. Herunder om dagens usikkerhetsstyring gir tilstrekkelig 
styringsinformasjon i forhold til hva PL, R-ledelse og toppledelsen krever samt 
en vurdering av hvilken styringsinformasjon usikkerhetsanalysene bør 
formidle. Dette besvarer delmål 2. Seksjonen danner grunnlaget for vår modell.  
 
På bakgrunn av vurderinger i de foregående seksjonene, er det i seksjon E 
utarbeidet en modell for praktisk usikkerhetsstyring som skal kunne 
implementeres i SB. Denne seksjonen realiserer i den forstand delmål 3.  
 
Seksjon F er en oppsummering av alle våre vurderinger og funn, og 
representerer en konklusjon for oppgaven. 
 
Vedlegg er samlet i seksjon G. 

Opplysningsbokser 

Det har underveis dukket opp tema som ligger noe på siden av oppgavens 
innhold. Allikevel er dette tema som det har vært ønskelig å formidle, enten 
fordi det setter leseren i stand til å se oppgaven i en større kontekst, fordi det 
støtter opp om innholde i oppgaven, eller fordi det er et interessant tema for 
videre arbeid. Dette er plassert i opplysningsbokser på forskjellige steder i 
rapporten. Disse kjennestegnes av en grå bakgrunn.   

1.7 Forskningsmetodikk 

Eksplorerende design 

Vi valgte et eksplorerende design for vår oppgave. Eksplorerende design 
omfatter normalt en skrivebordsundersøkelse, og en feltundersøkelse basert på 
en kvalitativ metode. I vårt tilfelle var dette en undersøkelse av praksis i 
prosjekter på området praktisk usikkerhetsstyring. Eksplorerende design 
anvendes hovedsaklig når problemstillingen er uklar eller veldig grov, m.a.o. i 
tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg oppføre. Designet er særlig anvendelig i 
situasjoner hvor man står overfor et område (praktisk usikkerhetsstyring) man 
ønsker å kartlegge, og hvor man ikke har klart for seg hvorledes problemet skal 
analyseres. Eksplorerende designs oppgave er å produsere kvalitative data som 
kan gi innsikt og/eller en helhetsforståelse av problemstillingen. Årsaken til 
dette ligger i at eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner 
av problemstillingen.  Dvs. at man begynner å studere et område uten at man 
på forhånd har utarbeidet en plan/oversikt over hva man skal studere. Man vet 
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derfor ikke på forhånd hva resultatet av observasjonene blir. Designet brukes 
derfor ofte som forundersøkelser, dvs. som en innledende undersøkelse for å 
samle inn den informasjon man trenger for å kunne gå videre i en 
forskningsprosess. I vårt tilfelle betyr dette at SB får satt fokus på området og at 
de kan arbeide videre med vårt materiale og videreutvikle det i kommende år. 
Vi la vekt på de samme elementer som normalt inngår i slike forundersøkelser: 
 

− Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare 
instrumenter og opplegg; oppgavens første del. 

− Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om ”hva de ville 
lagt vekt på”, ”hva de ville undersøkt selv”; intervjuer med eksterne 
interessenter 

− Gjennomgang av relevant mediestoff, papers, tidsskrifter etc.  
 
Siden eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner 
oppnådde vi en kontinuerlig læreprosess. Vi behøvde som nevnt ikke å vente til 
alle dataene er innsamlet og analysert før vi lærte noe av undersøkelsen vi 
hadde foretatt. Desto lenger vi studerte problemet, dess mer kunnskap fikk vi 
om problemstillingen. 

Metode for datainnsamling 

Oppgaven inneholdt en del punkter som var relativt uavhengige, men som 
skulle munne ut i et konkret forslag om forbedring av usikkerhetsstyringen i 
SB. Til denne type problemstilling var det fornuftig, ifølge Yin [14], å bruke 
case. Case kommer av ordet casus og betyr ”det enkelte tilfelle”. Oppgaven 
krevde at vi så på minst to prosjekt – et stort (over 500 MNOK) og et normalt 
(under 500 MNOK). Vi valgte å se på tre prosjekt – ett stort og to normale.  
 
Vi benyttet to ulike datainnsamlingsmetoder. Et litteraturstudium hvor vi 
samlet inn sekundærdata. Det vil si data som allerede er samlet inn eller 
produsert av andre til andre formål (teori, papers, artikler, undersøkelser). Vi 
foretok også en feltundersøkelse ved at vi aktivt samlet inn primærdata 
gjennom intervjuer, diskusjoner, konferanser, møter. Feltundersøkelsens 
oppgave kan normalt betraktes som tredelt. Feltundersøkelsen skal beskrive et 
område, forklare et område eller forutsi et område. Vi brukte begge 
innsamlingsmetoder grunnet den informasjonen vi var ute etter.  En oversikt 
over intervjuer er vist i Tabell 1-1.  
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Intervju Deltakere Rolle Dato 
Ledelsen i SB Øyvind Christoffersen 

Hilde Nordskogen 
Siw-Hege Gundersen 

Adm. dir.  
Dir. R  
Leder RP 

20.10.05 

Annen bedrift Jon Arild Korsnes Prinsix, Forsvaret 27.10.05 
Prosjekt Nytt Operahus Roar Bjordal 

Per Roar Nordby 
Prosjektdirektør 
Prosjektstyring 

04.11.05 

Svinesund 
Kontrollstasjon 

Morten Raugstad 
Lars Hoberg 

Ass. PL 
PL 

26.10.05 

Studentsenteret i Bergen Håkon Grønnæss PL 7-9.11.05 

Tabell 1-1 Intervjuer 

Kritikk av anvendt metode 

Ingen forskningsdesign er perfekt. Valg av forskningsdesign, metode og 
perspektiv vil alle påvirke forskningens gyldighet og pålitelighet. Ved 
kvalitative undersøkelser ligger feilkildene oftest i valg av problemstilling og 
hos intervjueren/observatøren. Forutsatt at problemstillingen er riktig, ser vi på 
intervjueren (oss selv) som mulig feilkilde. Vår erfaring, kunnskap, kreativitet 
og innsikt i problemstillingen vil være avgjørende for forskningsresultatet. 
Dette utsagnet baserer vi på kunnskap om kommunikasjonsprosesser, der vi 
vet at budskapet kan forringes. I hvert ledd av denne prosessen kan det oppstå 
feil, og måten vi tolker budskapet kan være annerledes enn det senderen hadde 
ment. For å minimere slike feil brukte vi kontrollspørsmål, gjentagelser og 
intervjuer av flere personer om samme tema.  
 
Under bearbeidelsen av dataene vil det nødvendigvis foretas noen forenklinger 
for å gjøre stoffet håndterlig. Her kan nyanser forsvinne. Vi valgte av den grunn 
å sende ut våre notater fra intervjuene til korrekturlesing hos de som hadde 
vært involvert i intervjuene. Dette for å sikre at vi hadde en felles oppfattelse av 
det som hadde fremkommet. 
 
Vår nærhet til SB, veiledere og prosjektene gjorde at vi stadig kunne 
kvalitetssikre arbeidet ved å stille supplerende spørsmål og samtale med ulike 
interessenter. 
 
Ved et casestudium er det manglende nærhet til kilden/objektet, i vårt tilfelle de 
enkelte prosjekt, som kan sies å være en svakhet. Det ble tatt utgangspunkt i 
prosjektets dokumenter, tidligere usikkerhetsanalyser og vurderinger samt 
foretatte intervjuer. Om dette ga et tilstrekkelig underlag kan diskuteres. Vi 
antar imidlertid at vårt nære samarbeid og avstemming med intervjuobjektene, 
veiledere og andre interessenter har bidratt til at vi har kunnet tegne et 
realistisk bilde av eksisterende praksis. 
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Det faglige underlaget om praktisk usikkerhetsstyring er fremskaffet på ulike 
måter både gjennom informasjonssøk i databasene til 
universitetsbiblioteket/internett og konkrete innspill fra veiledere og andre 
fagpersoner. Utvalget benyttet er dermed å anse som fornuftig. 

Referanser 

Det er gjennomgått en stor mengde litteratur av ulike sjangere. Kilder blir 
angitt etter beste evne selv om det i flere tilfeller har vist seg svært vanskelig å 
vite opprinnelige opphav. Det gjelder særlig figurer og andre visuelle 
fremstillinger. Det blir derfor referert til kildene vi selv har nyttet, men så sant 
det er mulig er det forsøkt å anvende primærkildene. 

Arbeidet med oppgaven 

Det ble spesifisert i oppgaveteksten at det skulle legges vekt på 
prosjektstyringen under utarbeidelsen av masteroppgaven. I masteroppgaven 
skulle vi selv være prosjektledere og veiledere og andre interessenter kunne 
betraktes som prosjektmedarbeidere. For en nærmere beskrivelse av arbeidet 
med oppgaven henvises det til Vedlegg W. 
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Seksjon B  

Teoretisk grunnlag 
 

 



14  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

2 Teoridel - introduksjon 
I et prosjekt, som i alle organisasjoner, etableres rutiner, planer og 
styringssystemer for å formalisere prosessene i prosjektet. Likevel vil de fleste 
aspekter forbli uformelle; det være seg ambisjoner, følelser, samarbeid eller 
kommunikasjon. Disse er sterkt knyttet til hverandre og påvirker prosjektets 
prestasjoner. Som Gro Harlem Brundtland sa: ”Alt henger sammen med alt”.  
 
Med tiden har det dukket opp forskjellige ledelsesfilosofier og metoder for å 
effektivisere organisasjonen, for eksempel gjennom å formalisere prosesser som 
har innvirkning på dens prestasjon[13][48]. På prosjektnivå finnes 
kostnadsstyring, fremdriftsstyring, kontraktsstyring, omfangsstyring, 
målstyring og usikkerhetsstyring. Dette er kanskje de mest normale, men i en 
større sammenheng noen av de angrepsvinkler som kan bidra med 
styringsinformasjon i et prosjektarbeid.  

2.1 Ulike perspektiver ‒ resultatmål og effektmål 
Hartmann [5] understreker viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming der vi 
er lydhøre overfor omgivelsene. Det er sikkert at omgivelsene endres i løpet av 
en prosjektgjennomføring som følge av den kontekstuelle usikkerheten. 
Likeledes er det sannsynlig at vårt prosjekt vil affisere omgivelsene, normalt 
proporsjonalt med størrelsen på prosjektet. Det betyr i hovedsak to ting; vi 
styrer noe som vil endres, og det vi styrer vil skje i skiftende omgivelser.  
Detaljene må overvåkes, samtidig som man aldri mister det helhetlige bildet. 
Dette understreker at en helhetlig tilnærming er påkrevd for å kunne levere 
suksessfulle prosjekter [5]. Vi snakker da om hvilket perspektiv en ser 
prosjektet fra. Husby et al. [6] viser til tre forskjellige perspektiv, illustrert i 
Figur 2-1; Prosjektperspektivet, Brukerperspektivet og Samfunnsperspektivet.  
 

 
Figur 2-1 Fritt etter [6] - Ulike perspektiv  
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Prosjektperspektivet  

Prosjektperspektivet2 beskrives av Husby et al. [6] som det normale 
perspektivet for den prosjektansvarlige, det operasjonelle perspektivet som 
gjelder for selve gjennomføringen av prosjektet. Perspektivet beskrives ved 
hjelp av prosjektets resultatmål. Viktige måleparametere er tid, kostnad og 
kvalitet. Prosjektets ansvar er begrenset til dette perspektivet. Vanskeligheten 
med å måle prosjektsuksess har ført til at prosjektledere bruker forenklede mål 
som å holde tidsfrister og budsjetter, levere tilfredsstillende kvalitet og nå satte 
mål [24]. Man er opptatt av å gjennomføre prosjektet med minst mulig 
investert kapital. Hartmann [5] hevder at det er interessentene som avgjør om 
prosjektet er en suksess. Måleparameterne blir dermed kun delvise.  

Brukerperspektivet 

Brukerperspektivet knytter seg til prosjektets effektmål. Det er brukernes 
oppfattelse av det ferdige resultatet [6]. Viktige måleparametere er knyttet til 
første ordens konsekvenser av prosjektet. Man bør ha et klart og entydig 
effektmål med prosjektet, slik at alle aktører er inneforstått med hvor man vil 
med prosjektet [5]. Effektmålet bør i størst mulig grad sikre gevinstrealisering. 
Viktigheten av å minimere innsats i form av investert kapital er overskygget av 
den mulige avkastningen fra prosjektet. Med andre ord; mest prosjekt per 
investert krone. 

Samfunnsperspektivet 

Samfunnsperspektivet beskrives ved prosjektets samfunnsmål, som er relatert 
til de etterfølgende ringvirkninger av prosjektet [6]. Det er det høyeste nivået 
for perspektivene, og vurderingen gjelder bruttoeffekten av prosjektet på 
samfunnet over tid. Samfunnsperspektivet faller utenfor denne oppgavens 
omfang og er således ikke forklart videre. 

2.2 Hva er suksess? 
Prosjektets grad av suksess er betinget av med hvilket perspektiv man betrakter 
prosjektet [31]. Prosjektet kan sies å være en suksess i henhold til resultatmålet, 
men ikke nødvendigvis i forhold til effektmålet. Eller omvendt; et prosjekt som 
ikke når sine resultatmål kan i ettertid vise seg å nå og kanskje overskride sitt 
effektmål, og dermed være en suksess. Et kjent eksempel er Operahuset i 
Sydney som overskred sin styringsramme med 1400 % (resultatmålet), som i 
ettertid kan sies å være en uhorvelig suksess (effektmålet). Det gjelder altså å 
danne seg et holistisk bilde på et tidlig tidspunkt, og finne balanse mellom det 
snevre og brede perspektivet [6]. Realiseres ikke resultatmålene skal man i 
prinsippet ikke oppnå det ønskede effektmål. Realiseres et prosjekts effektmål, 

                                                       
2 også kalt resultatperspektivet 
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uten at man oppfylte resultatmålene, kan man i realiteten si at resultatmålene 
var mangelfulle – de var ikke tilstrekkelig SMART’e [46]. SMART-regelen er et 
sett med kriterier målformuleringer på delnivå bør tilfredsstille; se 
begrepsavklaring i innledningen. 
  
Suksess ut fra et resultatmål lar seg måle idet prosjektet er ferdig. Effektmålet, 
om prosjektets sluttprodukt oppfyller interessentenes krav, er av mer kompleks 
art fordi flere faktorer enn de prosjektet har kontroll over kan bidra til å nå 
effektmålet [6]. Måling kan gjøres i ettertid, men det er vanskelig å vurdere 
akkurat hvilke faktorer som bidrar til å nå effektmålet. Ett eksempel er et 
prosjekt som skal bygge en ny fabrikk; om denne har tjent inn masse penger for 
selskapet etter ti år kan den sies å være en suksess i henhold til effektmålet, men 
skyldes det at byggeprosjektets resultatmål ble oppnådd, eller skyldes det at 
fabrikken har hatt en fremragende leder eller markedet har vært godt?  
 
Hartmann [5] hevder at det er interessentenes grad av tilfredshet med 
prosjektet som er den riktige målestokk for et prosjekts suksess. Vanskeligheten 
består da i å vekte forskjellige interessenters tilfredshet. For eksempel 
politikere, som vil ha kostnadskontroll, og brukere, som antas å ønske størst, 
best, nyest – og derved dyrest, spesielt i en raskt skiftende høyteknologisk 
bransje. Å håndtere den kontekstuelle usikkerheten blir dermed essensielt for å 
sikre prosjektets suksess [9]. 
 
Dvir og Lechler [26] hevder at planlegging er nødvendig, men ikke tilstrekkelig 
for prosjektsuksess. De legger vekt på at planlegging ikke er en 
engangshendelse, men en pågående prosess med stor viktighet. Dette fordi det 
er umulig ved oppstart av prosjektet å forutsi hva som må gjøres for å 
ferdigstille prosjektet og til hvilken tid og kostnad. Derfor er det viktig å 
planlegge for endringer og være bevisst på at opprinnelige prosjektplaner og -
mål vil måtte endres for å etterkomme effekt av usikkerhet og for å maksimere 
prosjektets suksess. Som Christensen & Kreiner uttrykker [9]: 

”Et prosjekts faktiske resultater vil høyst sannsynlig vurderes på et 
annet grunnlag og andre premisser enn de ble planlagt på” 

Et prosjekts suksess kan imidlertid i følge Christensen & Kreiner [9] forstyrres 
av et meget simpelt resonnement: når et prosjekt er tilfredsstillende kan det 
enten skyldes en optimal prestasjon eller beskjedne forventninger og 
ambisjoner. I den konkrete evalueringssituasjon har man liten mulighet til å 
etterprøve nevnte. Ender et prosjekt 10 millioner under stipulert, tilsier det ikke 
automatisk at prosjektet er gjennomført på optimal manér. Kanskje kunne PL 
klart det til 20 millioner under stipulert beløp? Dersom tidligere 
prosjektsuksesser har sitt utspring fra beskjedne ambisjoner, kan de kanskje 
benevnes som skjulte fiaskoer. Christensen & Kreiner [9] har som ovennevnte 
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sitat viser en annen oppfatning av hvordan graden av et prosjekts suksess skal 
evalueres. Den tradisjonelle oppfatning er: 

”Vi vet hva vi skulle oppnå med prosjektet; evalueringsoppgaven 
består i å avgjøre hvor mye av dette vi faktisk oppnådde” 

Christensen & Kreiner [9] beskriver at prosjektets suksess burde evalueres ut i 
fra: 

”Vi vet hva vi faktisk har oppnådd; evalueringsoppgaven består da 
i å avgjøre hva har vi faktisk oppnådd” 

Prosjektets resultatmål er i så måte ikke aktuelt ved prosjektavslutning, de 
mener at å holde fast ved et slik utgangspunkt (resultatmål) gjennom hele 
prosjektforløpet vil få uhensiktsmessige konsekvenser for prestasjonsnivået i 
prosjektet [9].    
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3 Usikkerhet og usikkerhetsstyring 
Vi vil i dette kapittelet kort gjengi hva foregangsteori på området beskriver som 
usikkerhetsstyring.  

3.1 Usikkerhet 

”Usikkerhet: Differansen mellom den informasjon som er 
nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjon som er 
tilgjengelig på beslutningspunktet.” [6] 

Usikkerhet er derfor alle mulige utfall en prosjektparameter kan få [6], jfr. 
Opplysningsboks Typer av usikkerhet. Usikkerhet påvirker mål og rammer i 
prosjektet. Den totale usikkerhet prosjektet er beheftet med er summen av alle 
usikkerhetselementene. Usikkerhet deles videre opp i risiko og muligheter: 

”Risiko (R): Uttrykk for den fare som uønskede hendelser 
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten (S) for og konsekvensen 
(K) av de uønskede hendelsene.” [17] 

R S K
↓ ↓↓
= ∗  

Formel 1 - Risiko 

Man kan i så måte styre risikoen i ønsket retning ved å redusere 
sannsynligheten, redusere konsekvensen eller som en kombinasjon av de to, 
illustrert i Formel 1. 

”Muligheter (M): Uttrykk for den mulighet som ønskede hendelser 
eller utfall representerer for mennesker, miljø eller materielle 
verdier. Mulighetene uttrykkes ved sannsynligheten (S) for, og 
konsekvensene (K) av de ønskede hendelsene.” [36] 

M S K
↑ ↑↑
= ∗  

Formel 2 - Muligheter 

Man kan i så måte styre mulighetene i ønsket retning ved å øke 
sannsynligheten, øke konsekvensen eller som en kombinasjon av de to, 
illustrert i Formel 2. 
 
Det kan være ønskelig å redusere sannsynligheten for at en risiko inntreffer til 0 
%, i motsetning til en mulighet som man kan ønske å øke sannsynligheten for 
at inntreffer til 100 % – i begge tilfeller blir usikkerheten fjernet. Dersom en 
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mulighet har en sannsynligheten på 100 % vil den kunne tas med i planene som 
en forutsetning, mens en risiko med sannsynlighet på 0 % kan det ses bort fra. 
 

 

Anvendelse av begrepet usikkerhet 

Det strides i det akademiske miljøet om betydningen av ”risiko” skal omfatte 
både trusler og muligheter, eller om ”risiko” skal være entydig negativt og 
”mulighet” være skilt ut som den positive siden. Det er således to varianter [35]:  
 

5. ”Risiko” er et paraplybegrep med to variasjoner:  
− ”Mulighet”, som er en risiko med positiv effekt 
− ”Trussel”, som er en risiko med negativ effekt 

 
6. ”Usikkerhet” er det overliggende begrepet med to variasjoner: 

− ”Mulighet”, som er en usikkerhet med positiv effekt 
− ”Risiko”, som er en usikkerhet med en negativ effekt 

 

Typer av usikkerhet 
 

Utfall i en prosjektparameter beskrives av 
De Meyer et al [23] som ”variasjon”. 
Forfatterne mener at dette er den ”enkleste” 
formen for usikkerhet, og beskriver 
ytterligere tre typer av usikkerhet med 
økende grad av kompleksitet; forutsett 
usikkerhet, uforutsett usikkerhet og kaos: 

Variasjon: Variasjoner stammer fra mange 
små innvirkninger og resulterer i et utfall 
verdier på en spesiell aktivitet. For eksempel 
varighet på støping av fundament mellom 
12 og 14 uker. Ved oppstart kjenner 
prosjektleder rekkefølgen, karakteren og 
målet til de aktiviteter som skal 
gjennomføres. Prosjektstyringsplaner er 
detaljerte og stabile, men verdiene for 
kostnad og varighet kan variere fra planlagt. 
Slike innvirkninger er for små for å 
planlegge for og overvåke individuelt, men 
prosjektet kan planlegge for og overvåke de 
resulterende variasjonene i tid og kostnad.  

Forutsett usikkerhet: Forutsette usikkerheter 
er identifiserbare og forståtte forhold som 
prosjektet ikke kan være sikker på om 
inntreffer. Til forskjell fra variasjon er 
forutsett usikkerhet distinkt, og kan kreve 
full usikkerhetsstyring og alternative planer. 

 

Uforutsett usikkerhet: Som navnet tilsier er 
dette usikkerhet som ikke kan bli identifisert 
i prosjektplanleggingen. Det finnes ingen 
plan B. Prosjektet er enten ikke 
oppmerksom på hendelsens sannsynlighet, 
eller betrakter den som usannsynlig, og bryr 
seg ikke med å opprette reserver. ”Ukjente 
ukjente”, eller ”unk-unks” (fra engelsk 
unknown unknowns) gjør mennesker 
ukomfortable fordi eksisterende 
beslutningsverktøy ikke adresserer dem. 
Uforutsett usikkerhet behøver ikke oppstå 
fra spektakulære hendelser som kommer ut 
av det blå, men kan stamme fra en serie 
hendelser hvor hver enkelt i prinsipp kan 
forutsees. Ett eksempel er Viagra, som var 
ment som en hjertemedisin, men hvor 
uforutsette bivirkninger førte til at Pfizer 
siktet seg inn mot et annet markedssegment 
med stive priser og ett oppløftende resultat.  

Kaos: Der hvor prosjekter utsatt for 
uforutsett usikkerhet har et relativt stabilt 
mål, har ikke et prosjekt utsatt for kaos det. 
Prosjektets grunnleggende plan er usikker, 
som er tilfellet der hvor forskning og ikke 
utvikling er målet. Ofte ender prosjektet opp 
med å nå et helt annet mål enn det startet 
opp med. 
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I forbindelse med byggeprosjekter er den gjengse forståelse av ordet ”risiko” 
negativ. I motsetning til i finanskretser hvor det å ta risiko kan innebære både 
stor avkastning og tap. I Tabell 3-1 følger en oversikt over hvordan bruken 
varierer [1][6][11][16][17][19][35]: 
 

Kilde 1 2 
PMBoK [11] X  
AS/NZS 4360:2004 [16] X  
NS-ISO 10006:2003 [19] X  
NS 5814 [17] X  
British Standard 6079-1:2000 [20] X  
Husby et al. [6]  X 
FIN, Felles begrepsapparat [61]  X 
PS2000 [59]  X 
Chapman & Ward [1] X X 
Hillson, David [35] X  

Tabell 3-1 Oversikt over bruk av definisjon i ulike kilder 

Begrunnelsen for å bruke variant én er at muligheter og trusler ikke er 
forskjellige av natur, og kan bli styrt på samme måte. Argumentet for å bruke 
variant to i forbindelse med byggeprosjekter er at ”usikkerhet” er nøytral ladet 
og at man dermed gir mulighetene større oppmerksomhet enn det som er 
tilfellet i dag. I det norske akademiske miljøet har den siste varianten vunnet 
innpass, og det er derfor naturlig at oppgaven baserer seg på denne. 

3.2 De to skoler 
I starten av et prosjekt er den manglende informasjon årsaken til usikkerhet. I 
gjennomføringen er det pågående aktiviteter [6]. Både behovet og målet i et 
prosjekt kan endre seg underveis. Söderlund [55] argumenter for at det i 
prosjektledelse som fag i hovedsak finnes to skoler. Den første skolen har røtter 
i ingeniørfagene og anvendt matematikk, og er primært opptatt av 
planleggingsteknikker og -metoder i prosjektledelse. Praktisk Prosjektstyring av 
Rolstadås [12] og Applied Cost Engineering av Clark & Lorenzoni [3] beskriver 
teorien fra denne skolen. Denne skolen ser endringer som et onde, og 
argumenterer for en tidlig frysing av prosjektets design for å redusere 
usikkerheten. Den andre skolen med intellektuell bakgrunn i 
samfunnsvitenskapene, som sosiologi, organisasjonsteori og psykologi, er 
spesielt opptatt av forhold ved organiseringen av og atferdsaspekter i 
prosjekter. Denne skolen beskrives av blant annet Husby et al. [6], Pinto 
[31][32] og Christensen & Kreiner [9][29]. De mener man må arbeide slik at en 
kan leve med usikre eller dynamiske mål, og fange opp signaler om misforhold 
mellom behov og mål slik at kursen kan korrigeres. Målet er å etablere rammer 
og forutsetninger for prosjektet som til enhver tid er optimale i forhold til 
målene. Bare ved å anerkjenne usikkerheten og forholde seg til den, kan 
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prosjektets prestasjoner forbedres [9]. Denne oppgaven baserer seg hovedsaklig 
på litteratur som beskriver denne oppfatningen av virkeligheten. 

3.3 Usikkerhetsstyring 
Husby et. al [6] i likhet med flere [1][2][11][36][38] hevder at styring av 
usikkerhet betyr å kunne påvirke sannsynligheten for – og/eller konsekvensen 
av at en usikker hendelse inntreffer. Husby et. al [6] definerer 
usikkerhetsstyring slik: 

”En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp 
usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak” 

PMBoK [11] definerer usikkerhetsstyring slik: 

”Project Risk Management includes the processes concerned with 
conducting risk management planning, identification, analysis, 
responses, and monitoring and control on a project. The 
Objectives of Project Risk Management are to increase the 
probability and impact of positive events and decrease the 
probability and impact of events adverse to project objectives” 

Stephen J. Simister [10] definerer usikkerhetsstyring i sitt kapittel The Wiley 
Guide to Managing Projects som:  

”A process for identifying, assessing, and responding to risks 
associated with delivering an objective” 

Husby et. al [6] beskriver følgende om usikkerhetsstyring: Det er normalt 
muligheten til å påvirke sannsynligheten som oppfattes som styrbarhet, ikke 
det å påvirke konsekvensen [6]. Dette er imidlertid i følge Husby et. al [6] 
meget forenklet fordi man som regel også kan påvirke konsekvensen. Husby et. 
al [6] beskriver videre at identifisering, estimering og prioritering av 
usikkerhetselementene utføres gjerne som en kombinasjon av kontinuerlig 
styring av usikkerhet og ad hoc usikkerhetsanalyser. Ad hoc analysene gir et 
bilde av usikkerheten på det tidspunkt de utføres. Normalt gjennomføres de på 
bakgrunn av behovet for beslutningsstøtte og som en del av 
usikkerhetsstyringen. Kontinuerlig styring av usikkerhet fokuserer på at 
usikkerhetstenkningen skal gjennomsyre alle disipliner innenfor 
prosjektplanlegging og -realisering [1][6][47]. Det vil komme til 
usikkerhetselementer gjennom hele prosjektforløpet, og disse må håndteres og 
inkluderes i en tiltaksplan. Husby et. al [6] mener derfor at det er viktig at 
prosjektledelsen får informasjon om usikkerhet, for eksempel gjennom et eget 
punkt på agendaen i møter. Forholdet mellom kontinuerlig usikkerhetsstyring 
og ad hoc analyse illustrerer de i Figur 3-1. 
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Figur 3-1 Fritt etter [6] - Usikkerhetsstyring over tid  

Figur 3-1 illustrerer hvorledes usikkerhet systematisk identifiseres, analyseres 
og følges opp gjennom hele prosjektet som en naturlig del av prosjektarbeidet. 
Figur 3-1 illustrerer også hvordan denne prosessen understøttes av ad hoc 
analyser - piler - ved viktige beslutninger og periodisk oppdatering av 
prosjektstatus. Figur 3-1 illustrerer også at gjennom god styring av usikkerhet 
kan prosjektets gevinstrealisering tilta, reflektert ved at nåverdi (NV) ved 
prosjektets sluttresultat, ligger over nåverdi ved starttidspunktet. Husby et. al 
[6] hevder i likhet med andre [1][2][11][32] at usikkerhetsstyringen bør 
implementeres som en del av styringsunderlaget allerede ved oppstart av 
prosjektet.  
 
Christensen & Kreiner [9] beskrivelse av usikkerhetsstyring differensierer seg i 
forhold til ovennevnte. De hevder at det er rasjonelle og naturlige grunner til å 
forsøke å eliminere usikkerheten i størst mulig grad. De skiller mellom 
kontekstuell og operasjonell usikkerhet. Kontekstuell usikkerhet beskrives som: 

”Differansen mellom den viten og de premisser prosjektet utvikles 
og planlegges på i forhold til hva prosjektet evalueres på i ettertid. 
Det er en usikkerhet som refererer til et tidsforløp og kun kan 
erkjennes retrospektivt i motsetning til den operasjonelle 
usikkerhet som relateres til et bestemt tidspunkt og dermed 
prinsipielt kan erkjennes og kalkuleres fortløpende.” [9] 

Operasjonell usikkerhet beskrives som: 

”Usikkerhet knyttet til selve prosjektgjennomføringen - internt i 
prosjektet.” [47] 

For den operasjonelle usikkerhetens vedkommende beskriver de at det gjøres 
gjennom å etablere operasjonelle mål for prosjektet og ved en systematisk og 
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realistisk planlegging. Derimot vil den kontekstuelle usikkerhet kreve andre 
midler for å bli håndtert, og de forklarer at det ikke eksisterer midler for slikt. 
De begrunner det med at det som skaper den kontekstuelle usikkerheten ligger 
langt utenfor prosjektets rekkevidde og autoritet og dels fordi den kontekstuelle 
usikkerhet først kan erkjennes retrospektivt (det vil si når de negative 
konsekvensene av usikkerheten allerede er manifestert).  
 
Christensen & Kreiner [9] beskriver den rasjonelle og naturlige strategi etter at 
man har forsøkt å eliminere usikkerheten som å gjøre seg åpen for at det alltid 
vil eksistere usikkerhet, og lære å håndtere denne ufullkomne virkelighet på 
best mulig måte. Husby et. al [6] beskriver tilsvarende at sjansen for at en 
presis, strategisk plan blir gjennomført i detalj etter forutsetningene normalt vil 
være liten. Denne strategien beskriver Christensen & Kreiner [9] tydelig at både 
mangler eleganse og selvsikkerhet, men de hevder den alltid vil vinne over 
enhver annen strategi som fornekter og neglisjerer situasjonens 
ufullkommenhet.   
 
I artikkelen ”Managing project uncertainty: From Variation to Chaos” av De 
Meyer et al. argumenteres det for at ledelsestilnærmingen og 
prosjektstyringsteknikkene må tilpasses prosjektets usikkerhetsbilde: 

”Fra variasjon til kaos beveger ledere seg fra tradisjonelle 
tilnærminger basert på en gitt samling oppgaver til tilnærminger 
som tillater at målet endres, til og med midt i prosjektet. Man går 
fra en ledelsestilnærming basert på planlegging og struktur til en 
tilnærming basert på læring og kreativitet.”[48] 

Videre beskriver De Meyer et al. [48] at prosjektlederen, i de sjeldne prosjekter 
med lite usikkerhet, først og fremst er en koordinator og planlegger, og bruker 
erfaring til nedbrytning av oppgaver til arbeidspakker, og bruk av kritisk linje-
metoder. Overvåking består i å sammenligne budsjett, fremdriftsplan og mål 
mot prosjektplanen. Med økende usikkerhet kreves det at prosjektet i større 
grad endrer planer og oppgaver underveis. Dette er det mye lettere å gjøre 
dersom alle har en felles oppfatning om hvordan endringer vil bli håndtert. 
Prosjektledere må være fleksible nok til å ta i bruk de rette tilnærmingene til 
rett tid. Utfordringen i styring av usikkerhet er å finne balansen mellom 
planlegging og læring. Planlegging gir disiplin og et konkret sett med aktiviteter 
og usikre elementer som kan bli kodet og kommunisert og fulgt opp. Læring 
tillater tilpassing til uforutsette eller kaotiske forhold, to tilnærminger som 
krever diametralt forskjellige styringsformer og prosjektstrukturer. Prosjekter 
med lett variasjon i styringsparameterne (for eksempel tid og kostnad) og 
forutsett usikkerhet tillater mer planlegging, mens derimot prosjektet preget av 
kaos krever fokus på læring.  
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Dilemmaet beskriver Christensen & Kreiner [9] å være at man til formodning 
ikke kan eliminere den operasjonelle usikkerheten uten samtidig (bevisst eller 
ubevisst) å fornekte og neglisjere den kontekstuelle usikkerhet. Å 
operasjonalisere mål og lage aktivitetsbeskrivelser gjennomføres for å kunne 
”holde kursen” på tross av turbulens i omgivelsene: Det handler om å gjøre 
prosjektet motstandsdyktig overfor skiftende omgivelser og betingelser, for 
derigjennom å kunne gjennomføre prosjektet uten feil, med fornuftig bruk av 
ressurser og tid. Prosjekter opplever en grad av denne ”kursen” underveis ved å 
isolere seg fra omgivelsene, dvs. holde interessenter på lang avstand. Dermed 
reduserer man risikoen for intervensjon og forstyrrelser fra de kanter, men 
tilsvarende vil man da redusere muligheten for i tide å oppdage at prosjektet 
befinner seg på et ”sidespor” i forhold til den utviklingen som finner sted i 
omgivelsene. En sterkere beskrivelse av dette problemet finner man i artikkelen 
”Risk Management: The talking cure” [28] av R. Holt. Den argumenterer for at 
dagens oppfatning av usikkerhet er for snever med bakgrunn i at mennesker 
oppfatter usikkerhet slik den påvirker deres levesett – den subjektive 
oppfatningen av seg selv og verden – og ikke gjennom tekniske systemer. 
Usikkerhet utspiller seg i kraften bak systemene, ikke i systemene. Han 
uttrykker sterkt at: 

”Ved å være avhengig av alternative systemer blir 
usikkerhetssamfunnet sittende fast som slave av sine egne 
”ekspertantagelser”, rakkende ned på lekmanns kunnskap og 
oppfatninger med den begrunnelse at de ikke kan kodifiseres og 
uttrykkes institusjonelt.” [28] 

I det øyeblikk man i prosjektet gjør seg åpen overfor den kontekstuelle 
usikkerhet beskriver Christensen & Kreiner [9] at man samtidig vil gjøre seg 
sårbar overfor omgivelsenes omskiftelighet. Man risikerer å underminere troen 
på grunnlaget for prosjektet og planleggingen, hvilket nødvendigvis vil 
forstyrre den effektive prosjektgjennomføringen. Den operasjonelle effektivitet 
beskriver de som klart viktig, også under kontekstuell usikkerhet. Allikevel 
anbefaler de at denne operasjonelle effektiviteten må sikres på en måte som 
ikke undertrykker bevisstheten om, eller lydhørheten for de endringer som 
skjer i omgivelsene, som på signifikant vis kan underminere verdien og 
brukbarheten av de resultater som prosjektet skaper. 
 
Holt [28] hevder at den kontekstuelle usikkerhet stammer fra den dynamiske 
kompleksiteten i gjensidig avhengige systemer og fra menneskelig erkjennelse 
og atferd, og mener at det krever at organisasjoner forlater tanken om å ha en 
enkelt strategi, og heller se usikkerhetsstyring som integrasjonen av møtende 
innvirkninger. Fokus ligger på å finne frem til alternative løsninger og avklare 
uorden, like mye som å søke optimale løsninger. 
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Det er mange likhetstrekk i synet på usikkerhet i presentert av Christensen & 
Kreiner, Holt og De Meyer et al. Holt [28] hevder i artikkelen at: 

”Fokus ligger på å finne frem til alternative løsninger og avklare 
uorden, like mye som å søke optimale løsninger.”  

De Meyer et al. [48] hevder på sin side at: 

”Man går fra en ledelsestilnærming basert på planlegging og 
struktur til en basert på læring og kreativitet.”. 

Christensen & Kreiner hevder som nevnt at: 

”Den rasjonelle og naturlige strategi […] er å gjøre seg åpen for at 
det alltid vil eksistere usikkerhet, og lære å håndtere denne 
ufullkomne virkelighet på best mulig måte.” 

Husker man på at læring er en prosess som tillater tilpasning uforutsette eller 
kaotiske forhold, ser man klare likheter i forståelsen av problemet.  Det er 
fornuftig å se på usikkerhetsstyring som en ledelsesprosess som må tilpasses 
omgivelsene. Dette i motsetning til et rigid system med liten fleksibilitet. Det er 
summen av hva lederen aktivt gjør for å møte de utfordringer prosjektet står 
overfor som er praktisk usikkerhetsstyring. På den måten kan det kanskje 
hevdes at god usikkerhetsstyring er synonymt med god ledelse. 

3.4 Kontrakter 
Kontrakter er det mest vesentlige verktøyet vi har for å styre usikkerhet, og 
risikodelingen som er avtalt i kontrakten er avgjørende for både prisen og 
gjennomføringen av leveransen [6]. Dette påvirker direkte usikkerheten [6]: 
 

− Usikkerhet koster: Godtgjørelse til den part som bærer risiko. 
− Usikkerhet i prosjektet er ikke borte når kontrakten inngås: 

Markedsusikkerheten elimineres, men usikkerheten ligger da i 
endringer, tillegg og grensesnitt.  

− Usikkerhet skal reflekteres i aktørenes mål og rammer: I en god kontrakt 
skal arbeidsomfanget gjennomføres innenfor gitte mål og rammer. 
Usikkerhet i arbeidsomfang må reflekteres i usikkerheten knyttet til 
tids- og kostnadsrammer. 

− Usikkerhet kan bli en konkurransefordel: Kunnskap om 
usikkerhetsstyring gir Byggherre bedre forutsetning for å ta på seg mer 
risiko og således gjennomføre et mer lønnsomt prosjekt. 

− Usikkerhet eies til syvende og sist av oppdragsgiver: Dersom leverandør 
ikke makter å levere avtalt kvalitet og til tid, får dette ringvirkninger for 
oppdragsgiver. 

 



26  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

Leverandører bør involveres i usikkerhetsstyringen basert på hypoteser om at 
en felles forståelse av usikkerheten og usikkerhetsstyringsprosessen skal være 
klarert før kontrakter inngås [6]. Det betyr at representanter fra 
prosjektorganisasjonen og leverandørsiden skal sikre at deres mål ikke blir 
motstridende. Leverandører skal så langt det lar seg gjøre søke å anvende de 
samme styringsmetoder som prosjektet gjør mht. usikkerhet, og ansvaret for 
det enkelte usikkerhetsområde skal tilknyttes den aktør som har best 
forutsetninger for å håndtere den [56]. 

3.5 Roller 
Teorien nevner at usikkerheten bør plasseres hos den som er best skikket til å 
håndtere den [1].  Personen bør deretter ha tilgang på de ressurser som kreves 
for å få gjort dette arbeidet [2][48]. Alle usikkerheter som er identifisert bør ha 
en eier [1][76][77]. Eierskapet bør legges på et styringsnivå hvor eieren har 
myndighet og ressurser til å håndtere usikkerheten. Hvis en eier av en 
usikkerhet finner at han/hun ikke kan håndtere denne effektivt bør 
usikkerheten føres videre til neste styringsnivå. Eierne er ansvarlig for å 
håndtere identifisert usikkerhet. De skal også overvåke usikkerheter som ikke 
håndteres aktivt. De må ha nødvendig myndighet og ressurser for å håndtere 
usikkerheten. For å utdype det teorien nevner om roller har vi hentet følgende 
fra eksisterende rammeverk for usikkerhetsstyring: 
 
Prosjekteier er ansvarlig for lønnsomheten av prosjektresultatet. Hun/han står 
overfor den største usikkerheten og bør vurdere den foretningsmessige 
usikkerheten og hans/hennes fortrolighet med prosjektleders evne til å 
håndtere usikkerhet i prosjektgjennomføringen. Prosjekteier bør sørge for [79]: 
 

1. At prosjektet har de nødvendige ressurser for å drive 
usikkerhetsstyring.  

2. At det er bred deltagelse i usikkerhetsstyringsprosessen 
3. At kontekstuelle usikkerheter blir håndtert 
4. Å overvåke styringen av usikkerhet og effektiviteten på eventuelle tiltak 

 
Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektets resultatmål oppnås og bør være 
ansvarlig for å styre usikkerhet på prosjektnivå [76]. Dette inkluderer en 
vurdering av prosjektleders fortrolighet med prosjektplanene og med teamets 
evne til å styre usikkerhet. Ansvaret bør inkludere muligheter så vel som risiko. 
Prosjektleder bør delegere deler av ansvaret for den operasjonelle usikkerheten 
dersom hensiktsmessig, til ledere av faggrupper. Disse kan delegere ansvaret 
videre til den som måtte være best skikket. Prosjektleder bør tidlig sikre at en 
prosess for usikkerhetsstyring eksisterer i prosjektplanene. Ideelt sett bør én 
person få ansvaret for tidlig å få på plass en usikkerhetsstyringsprosess. 
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Personen kan da delta aktivt i å utvikle konseptet for usikkerhetsstyringen og 
klarere dens hensikt før de mer detaljerte design- og planleggingsfasene tar til. 
 
Delprosjektledere bør være ansvarlig for å styre usikkerheten knyttet til 
gjennomføringen av sine respektive delprosjekter. 
 
Alle prosjektmedlemmer er ikke nødvendigvis involvert i å adressere og 
rapportere usikkerheter, men alle kan involveres i identifisering og vurdering 
av usikkerhet. Prosjektmedlemmer bør styre usikkerhet forbundet med eget 
ansvarsområde og sin rolle i prosjektet. Defra [76] anbefaler 
prosjektmedlemmer å dele informasjon om usikkerheter innenfor sitt område 
med sin overordnede eller den som er ansvarlig for usikkerhetsstyringen 
(dersom dette finnes). Den generelle tilnærmingen bør være ”ingen usikkerhet 
er for liten”. Når en usikkerhet er diskutert kan det hende den vurderes som 
ubetydelig, den kan håndteres innenfor prosjektmedlemmets ansvarsområde 
eller den kan føres videre til neste styringsnivå for å bli håndtert der. 
 
En forankring hos ledelsen i organisasjonen er avgjørende for at organisasjonen 
får et riktig fokus på usikkerhet. Toppledelsen bør kommunisere 
organisatoriske retningslinjer for usikkerhetsstyring, støtte nødvendig 
håndtering av usikkerhet i prosjektene og sørge for å prosjektene håndterer 
usikkerhet [8][77]. 

3.6 Dimensjoneringskriterier 
Bakker et. al [21] har kommet med noen forslag mht. å dimensjonere 
usikkerhetsstyringsprosessen. Vi vil i dette underkapittelet gjengi kort hvilke 
hensyn de beskriver.  
 
For å dimensjonere en effektiv usikkerhetsstyringsprosess som både er 
komplementær og kan virke som en støtte for prosjektet, vil det første grepet 
være å definere usikkerhetsstyringens planleggingsomfang. Dette bestemmer 
hvor mye arbeid som skal legges i planleggingen mht. usikkerhet for det 
spesifikke prosjekt. Å definere omfanget av arbeidet kan gjøres gjennom å 
analysere flere nøkkelparametere for dimensjonering – noen generiske for 
organisasjonen mens andre er spesifikke for det enkelte prosjekt. 
Dimensjoneringsparameterne må være så utfyllende at man forstår 
usikkerheten prosjektet er beheftet med, men samtidig ikke for detaljert. De to 
første parametere; interessenter og prosjektets omgivelser betraktes som 
generiske parametere, mens PNS og rammene for prosjektet (project 
framework) er prosjektspesifikke. 
 
Det bemerkes at det ikke bare er prosjektets størrelse i varighet, kostnad eller 
antall arbeidstimer som bestemmer innsatsen som skal legges i 
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usikkerhetsstyringen. De forskjellige parametere må veies mot hverandre, og 
innsatsen blir en funksjon av disse.  

Generisk: Interessenter 

Usikkerhetstoleransen blant interessenter påvirker dimensjoneringskriteriene. 
Usikkerhetsappetitten til interessentene er betinget av hvor viktig prosjektet er 
for dem og er en funksjon av deres forventninger og mål. Fire store grupper av 
interessenter bør komme med i vurderingene; kunden, ledelsen, eieren og 
samfunnet. Hver gruppe har sitt toleransenivå som er uttrykt gjennom deres 
retningslinjer eller deres krav til inntjening og yteevne. Dersom interessentene 
har liten usikkerhetsappetitt krever prosessen mer planlegging. For eksempel, 
en ledelses krav om å ha et vist ytelsesnivå krever mer planlegging mht. 
prosessen enn om ledelsen godtar en mer varierende inntjening. Samfunnets 
toleransenivå til prosjektet mht. katastrofale miljøkonsekvenser vil normalt 
være lave og således kreve en betydelig planleggingsprosess. 

Generisk: Prosjektets omgivelser 

Prosjektets omgivelser utgjør flere variable som for eksempel marked, 
kulturelle forskjeller, organisasjon, og global usikkerhet. Omgivelsene 
prosjektet skal bli en del av vil ofte gi en indikasjon på hvor mye planlegging 
som kreves, uavhengig av om det er et lite hus eller en plattform i Nordsjøen 
som skal bygges. 
 
Kulturelle forskjeller fører til ulikheter i hvordan mennesker presterer og 
samarbeider. Bakker et. al [21] i likhet med Ihlen et. al [7] bemerker at 
forskjellighet like mye betraktes som en mulighet som en risiko. 
Organisasjoner, avhengig av deres kultur, betrakter verden ulikt og tilnærmer 
seg usikkerhetsstyring ulikt. En europeisk organisasjon kan dermed se seg nødt 
til å planlegge usikkerhetsstyringsprosessen annerledes dersom den skal inngå 
partnerskap med en søramerikansk organisasjon.  
 
En organisasjons retningslinjer og regler reflekterer organisasjonens kultur. 
Retningslinjene er basert på organisasjonens tolkning av markedsforhold, sin 
egen soliditet og finansielle styrke, kontrakter, erfaring, kunnskap og 
ferdigheter. Retningslinjer for usikkerhetsstyring kan allerede eksistere, og de 
kan definere hvor mye planlegging rundt prosessen som kreves og hva den skal 
inneholde.  
 
Vurderingen av global usikkerhet som politiske forhold, sosioøkonomiske 
forhold, samfunnet og lover krever også oppmerksomhet. Tilstedeværelsen av 
en eller flere av disse usikkerhetene vil affisere hvordan 
usikkerhetsstyringsprosessen planlegges. Planlegging vil kreves dersom 
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prosjektet skal implementeres i omgivelser som er ustabile politisk eller 
tilsvarende. 

Prosjektspesifikk: PNS 

En analyse av prosjektets PNS vil være behjelpelig for å definere omfanget på 
planleggingen. Graden av fragmentering i PNS og type av aktivitet som skal 
gjennomføres gir et inntrykk av prosjektkompleksiteten og i hvilken grad 
prosjektet lar seg styre. En svært kompleks PNS vil kreve betydelig 
usikkerhetsstyringsplanlegging. 
 
Prosjektets kompleksitet er en funksjon av teknologi, tids- og ressursintensive 
parametere. Alle disse faktorene bør være fastsatt. Et prosjekt som skal 
gjennomføres raskt med lite rom for fleksibilitet gjør at planleggingen mht. 
usikkerhetsstyringen tiltar. Tilsvarende gjør et prosjekt med begrensede 
ressurser eller et prosjekt som skal implementere en ny teknologi. Ressurser her 
kan likeledes være kunnskap og erfaring, som penger og tid. Det er altså ikke 
bare prosjektets størrelse i kroner som bestemmer omfanget av 
usikkerhetsstyringen, men også andres prosjektspesifikke forhold som varighet 
og kompleksitet. 

Prosjektspesifikk: Prosjektets rammer 

Prosjektets mål, prosesser, antagelser og betingelser utgjør prosjektets rammer. 
Klart definerte prosjektmål vil redusere planleggingen. Tilsvarende vil en 
forståelse av prosjektets prosesser gjøre. Er prosjektet beheftet med en stor grad 
av usikkerhet, vil det motsatte bli tilfelle.  

3.7 Implementering av usikkerhetsstyring 
Det teorien mener er god praksis for god implementering av usikkerhetsstyring 
i organisasjoner blir gjengitt i dette underkapittelet.  
 
En implementering av usikkerhetsstyring i en organisasjon kan tolkes som en 
endring av organisasjonen. I boken ”Leading Change” av J.P. Kotter [8] 
beskrives en endringsprosess i åtte trinn: 
 

1. Etablere en følelse av ”krise”  
− Undersøke markedet og konkurransen 
− Identifisere og diskutere kriser, potensielle kriser og store 

muligheter 
2. Danne prosessdrivergruppe 

− Sette sammen en gruppe med tilstrekkelig kompetanse og kraft 
til å fungere som prosessdriver  

− Få gruppen til å samarbeide som et team 
3. Utarbeide en visjon & strategi 
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− Utarbeide en visjon som kan være retningsgivende for arbeidet 
− Utvikle strategier for å kunne nå visjonen 

4. Kommunikasjon av visjonen 
− Anvende et hvert hjelpemiddel tilgjengelig til å kommunisere 

visjonen og strategiene 
− Få prosessdrivergruppen til å være et forbilde for resten av 

organisasjonen 
5. Sikre bred oppslutning rundt handlinger 

− Fjern hindringer 
− Endre systemer eller strukturer som underminerer prosessen 
− Oppmuntre til risikosøking og utradisjonelle ideer, aktiviteter 

og handlinger 
6. Generere kortsiktige gevinster 

− Planlegg for synlige forbedringer selv etter kort tid i form av 
prestasjon eller gevinst 

− Generer denne prestasjonen/gevinsten 
− Synliggjør anerkjennelse av personer som muliggjorde 

gevinstrealiseringen 
7. Konsolider gevinst og fortsett implementeringen 

− Bruk den opparbeidede tillitten til systemet til å fortsette 
implementeringen 

− Innhent, promotér og utvikle medarbeidere som kan 
implementere systemet  

8. Forankre den nye tilnærmingen til å håndtere usikkerhet i kulturen 
− Skap bedre prestasjoner gjennom kundefokus, bedre lederskap 

og mer effektiv styring 
− Artikulér sammenhengen mellom nye holdninger og 

organisasjonens meritter  
− Finn hjelpemidler for å sikre lederskapsutvikling og suksess 

 
Her er en sammenfatning av noen foreslåtte tiltak vi har kommet over 
[8][21][34][38][42][43][44][48][49][50][51][52][53][54][57][58]: 
 

− Forankre prosessen hos ledelsen 
− Ledelsen må tilrettelegge for prosessen 
− Erfaringer fra usikkerhetsstyring fra andre prosjekter må komme frem 
− Vise at aktiviteten er kritisk for å oppnå mest prosjekt per investert 

krone 
− Sørg for at forkjemperne for prosjektet er inneforstått med usikkerheten 

prosjektet står overfor og den foreslåtte styringsprosessen. 
− Relater verdien av usikkerhetsstyring til organisasjonens mål 
− Klarere eierskap og ansvar for usikkerhet 
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− Vektlegg forståelsen av at systemet skal være passende, oppnåelig og 
verdt investeringen 

− Eksemplifisér hvordan enhver kan bidra til at usikkerheten utnyttes til 
det positive 

− Den ansvarlige for prosessen i organisasjonen må være tilgjengelig for 
prosjektene og må kunne kontaktes for å støtte usikkerhetsstyringen.  

 
Gode usikkerhetsstyringsprosesser er de som blir implementert; de beste holder 
helt ut til prosjektet er overlevert. Men ingen prosess vil se dagens lys dersom 
man ikke har ledelsen med. Etter hvert som en organisasjons forståelse av 
usikkerhet vokser, vil deres oppfattelse av kostnad/nytte ved en 
usikkerhetsstyringsprosess fremkomme klarere. 
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4 Et generisk rammeverk  
Dette kapittelet skal i hovedsak tegne konturene av hva 
foregangslitteraturen til Chapman & Ward [1][2][34] 
betegner som et godt generisk rammeverk for en 
usikkerhetsstyringsprosess. De påpeker at rammeverket 
er svært generaliserbart mht. prosjekttype, og 
forenklinger eller mer sofistikerte metoder kan etter 
ønske implementeres. Chapman & Ward fastslår i 
likhet med andre [11][36] at det er sentralt at 
usikkerhetsstyringen integreres som en del av 
prosjektet og ikke fungerer som et tillegg.  

Figur 4-1 Usikkerhetsstyringsprosessen 

Rammeverket til Chapman & Ward er kalt SHAMPU-
prosessen (Shape, Harness and Manage Project 
Uncertainty) og er vist i Figur 4-1. Chapman & Ward 
tar utgangspunkt i eksisterende rammeverk, noe som 
gjør at deres rammeverk inneholder elementer fra 
PRAM (Project Risk Analysis and Management), 
RAMP (Risk Analysis and Management of Projects) og 
PMBoK [1]. Deres rammeverk består av i alt ni faser og 
er mer fragmentert enn sammenlignbare rammeverk. 
Chapman & Ward anbefaler at rammeverket 
implementeres i alle prosjekters faser. De ulike stegene 
er tenkt gjennomført sekvensielt, kun ”stoppet” av 
innspill fra andre pågående aktiviteter. Det er ikke noe 
som gjennomføres én gang, men er en kontinuerlig 

prosess der stadig sikrere styringsparametere oppdrives [1]. Kun de viktigste 
iterative prosessene er indikert i Figur 4-1. Iterasjon utover dette gjennomføres 
der det er hensiktsmessig. Tabell 4-1 summerer de ulike fasene og deres bidrag.  
  
De kommende underkapitler er gjengivelse av denne prosessen. Der vi har 
funnet det hensiktsmessig har vi komplettert teksten med teori fra andre kilder, 
dette er i så tilfelle markert med referanse. 
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Fase Hensikt 
Bidrag (kan være mål som ikke er 
nådd innledningsvis) 

Definér Klarere analysegrunnlaget. Relevant og 
eksisterende informasjon i og rundt 
prosjektet skal kontrolleres. Ett hvert 
”hull” i analysegrunnlaget som belyses 
skal utfylles.  

En entydig og felles forståelse av 
prosjektet, dokumentert, verifisert og 
rapportert. 

Fokusér Definere området som skal betraktes og 
tilby en strategisk plan for 
usikkerhetsstyringsprosessen. Det skal 
planlegges for usikkerhetsstyring på et 
operasjonelt nivå. 

En entydig og felles forståelse av 
prosjektet, dokumentert, verifisert og 
rapportert. 

Identifisér Identifiser kilder til usikkerhet. Videre 
vurder hvordan den fremkomne 
usikkerheten kan håndteres. Både 
proaktive og reaktive tiltak. Identifiser 
styrker/svakheter mht. de foreslåtte 
tiltak. 

De viktigste usikkerhetene med 
tilhørende tiltak er identifisert, både 
trusler og muligheter, klassifisert, 
karakterisert, dokumentert, verifisert 
og rapportert.  

Strukturér Strukturere/klassifisere identifiserte 
elementer. Testing forenkler antagelser. 
Tilbyr en mer kompleks struktur der 
det er formålstjenelig. 

En klar forståelse av påvirkningen til 
enhver viktig forenkling og antagelse 
vedrørende avhengigheter mellom; 
usikkerheter, tiltaksplaner og 
handlingsplaner. Eksempelvis vil noen 
tiltak relatert til bestemte 
usikkerhetselementer i praksis 
håndtere flere usikkerhetselementer. 
Det er derfor viktig å oppdage de 
muligheter slike generelle tiltak kan 
generere. 

Eierskap Allokering av eierskap og styring av 
usikkerhet og tilhørende tiltak til kunde 
og leverandør.  Allokering av 
kundeusikkerhet til spesifikke personer. 
Godkjenning av leverandørs 
allokeringer. 

Klart definert eierskap og styring av 
allokeringer, effektivt og rasjonelt 
definert. Lovlig å gjennomføre mht. 
lover & regler dersom de realiseres. 

Estimér Identifiser områder med betydelig 
usikkerhet. Identifiser områder med 
mulig betydelig usikkerheter. 

En basis for å forstå hvilke kilder til 
usikkerhet og hvilke tiltak som er 
viktige. Estimere sannsynlighet og 
konsekvens i scenarier av numerisk art. 
Dette inkluderer identifisering av 
antagelser eller andre omstendigheter. 

Evaluér Syntese og evaluering av resultatet fra 
estimeringsfasen. 

Diagnostisering av alle mulige 
problemer og sammenligning av 
hvilken innvirkning disse tiltakene har 
på problemområdene. Her kan 
spesifikke leveranser være en 
prioriteringsliste over usikkerhet. 
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Planlegg Prosjektplan klar for implementering 
med en tilhørende 
usikkerhetsstyringsplan. 

− Aktivitetsplaner på det 
detaljeringsnivå som er krevd for at 
planene skal kunne implementeres, 
mht. tid, prioritet, eierskap, 
ressursbruk, kontraktsvilkår, 
milepæler etc. 

− Usikkerhetsanalyse mht. muligheter 
og trusler, som er prioritert 
innbyrdes, vurdert i forhold til hva 
som skjer om man unnlater å gjøre 
noe, i sammenheng med hva som 
blir utfallet dersom man handler. 

− Foreslåtte proaktive og reaktive 
handlingsplaner på ulike 
aktivitetsområder, med 
tidsavgrensning, prioritet, eierskap, 
ressursbruk. 

Styring Overvåking, kontroll og oppfølging. 
Utvikle planer for snarlig 
implementering. Det oppstår alltid 
problemer som avdekkes av 
prosjektgjennomføringen. Reserver og 
alternative planer er et viktig 
forebyggende tiltak mot dette. 

Diagnostisering av behov for å vurdere 
tidligere planer på nytt, og initiering av 
å planlegge på nytt ettersom hva som er 
hensiktsmessig. Eksempler er inntjent 
verdi, prioritetsliste av 
usikkerhet/tiltak. Rapportere dersom 
hendelser inntreffer med tilhørende 
nye planer dersom nødvendig. 

Tabell 4-1 Oppsummering av de ulike fasene 
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De 6 H-er. Et generisk hjelpeverktøy for å kartlegge omgivelsene 
 

 

Har vi klart for oss hvilke mål vi skal 
realisere, og hvordan våre handlinger vil 
bidra til at vi når akkurat dette målet? Dette 
er et spørsmål som normalt vanskelig lar seg 
besvare, samtidig som det er et essensielt 
spørsmål for prosjektet. Dersom man ikke 
vet svaret vil en sjelden vite om ens 
handlinger bidrar til at prosjektets mål 
realiseres. Det er utviklet et svært generisk 
hjelpeverktøy for å lette tilnærmingen til 
spørsmål av denne art. Modellen er gjengitt i 
Figur 4-2 og skal besvare seks spørsmål [6]: 
 
− Hvem – Hvem er de involverte parter? 
− Hvorfor – Hvilket underliggende motiv 

har de ulike partene? 
− Hva – Hva er det partene ønsker å 

oppnå? 
− Hvordan – skal dette gjennomføres? 
− Hvormed – Hvilke ressurser kreves? 
− Hvortid – Når kreves det at aktiviteten er 

gjennomført? 
 
Disse spørsmålene vil videre i oppgaven bli 
omtalt som de 6 H’ene, og er hentet fra 
Husby et al. [6]. 

 

Modellen brukes av den enkle grunn av at 
det blir et sårt tiltrengt ”verktøy” som 
minner oss på at samtlige områder må tas 
med til betraktning. H-ene bidrar sammen 
til at konteksten rundt hvert enkelt 
usikkerhetselement og de store 
usikkerhetene blir belyst [1].  
 
Først spør man seg; hvem er initiativtakere 
til analysen. En eller flere initiativtakere 
definerer først målet med å gjennomføre 
analysen, hva mener de analysen vil gi av 
merverdi. Det besvarer hvorfor eller motivet 
for analysen. Slike motiv vil normalt omfatte 
avkastning, utbytte og kostnad i 
sammenheng med andre bakenforliggende 
motiv. Innledningsvis vil disse motivene 
naturlig være definert, men ikke som mål. 
Det eksisterer en form for gjensidig 
påvirkning mellom de ulike faktorene. Figur 
4-2 inkluderer flere elementer som er 
vesentlige å ha belyst før den etterfølgende 
styringen av usikkerhet kan effektueres. De 
6 H’er vil dermed brukes i samtlige faser for 
å bistå arbeidet med å fremskaffe et godt 
beslutningsunderlag. 

 
Figur 4-2 De 6 H'ene [6] 



36  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

4.1 Definér 
Fasens hensikt er å sammenfatte tilgjengelig informasjon om prosjektet for å 
danne et så godt beslutningsunderlag som mulig. De 6 H’ene bidrar til å 
kartlegge forhold i denne fasen. Der mangler identifiseres, må ressurser gjøres 
tilgjengelig slik at manglene kan utbedres. Deretter verifiseres den informasjon 
som er oppdrevet, for å sikre at den enkeltes oppfatning av informasjon er 
korrekt. Dersom uoverensstemmelser finner sted uten at det oppnås konsensus, 
dokumenteres forholdet før det blir videreført til et høyere nivå hvor en endelig 
beslutning kan vedtas. Dette er et særs viktig punkt som sikrer at det hersker en 
enhetlig oppfatning av som ligger i prosjektet. Dersom relevant informasjon 
blir oversett, kan det fort utarte seg til at prosesskissen utarbeides på feil 
premisser, med de konsekvenser det måtte ha. Videre vurderes det om analysen 
oppfyller den tenkte hensikt samtidig som den belyser status på 
usikkerhetsstyringen. Alle de verifiserte dokumentene skal formidles, og 
eventuelt presenteres for dem det måtte angå.  
 
SHAMPU anvender de 6 H’er samt Prosjektlivssyklusen (PLS) i 
defineringsfasen [1]. PLS er et godt verktøy for å få et overblikk over prosjektet 
over tid. En av de mange måtene å skissere syklusen på er å dele prosjektet opp 
i fire faser; konsept-, planleggings-, gjennomførings- og avslutningsfasen [1]. 
Chapman & Ward [1] er av den oppfatning at fire faser ikke er tilstrekkelig, og 
mener det er behov for en finere inndeling for at usikkerhetselementer lettere 
skal kunne identifiseres. Deres tilnærming er gjengitt i Tabell 4-2. De ulike steg 
har igjen sine respektive undernivå som gjør at man enklere kan identifisere 
hvor usikkerhetskildene er og hvordan de kan håndteres. 
  



37  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

 
Faser Steg i PLS Prosessproblemer 
Konseptfasen Unnfange ideen til 

et produkt 
− Grad av definering 
− Definere realiserbare mål 
− Interessentledelse 

Planleggingsfasen Utforme produktet − Hvor nytt produktet/teknologi er 
− Endringshåndtering 

 Planlegge 
gjennomføringen 
strategisk 

− Identifisere og tillate kravspesifikasjoner 
− Korrelasjoner mellom aktiviteter som 

kreves for å realisere produktet 
− Feil og utelatelser 

 Fordele ressurser 
taktisk 

− Riktig ressursallokering 
− Estimere hvilke ressurser som kreves 
− Definere ansvar (nummer og antall av 

kontrakter) 
− Definere kontraktuelle forhold 
− Seleksjon av kapable deltagere 

Gjennomføringsfasen Gjennomføre 
produksjonen 

− Sørge for god koordinering og kontroll 
− Bestemme nivå og omfang for 

kontrollsystemer 
− Sikre effektiv kommunikasjon mellom 

deltagere 
− Sikre godt lederskap 
− Sørge for tilfredsstillende tilrettelegging fra 

organisasjonens side 
− Sikre kontinuitet blant personell og ansvar 
− Reagere på usikkerhet som realiseres 

Avslutningsfasen Levere − Tilstrekkelig testing 
− Tilstrekkelig opplæring/trening 
− Interessentledelse 
− Anskaffe nødvendige lisenser 

 Vurdere prosessen − Bli klar over kunnskap som er opparbeidet i 
løpet av prosessen 

− Lære av kunnskapen 
− Dokumentere kunnskapen 
− Forstå hva suksess er 

 Support − Tilstrekkelig med tilrettelegging fra 
organisasjonens side 

− Identifisere grad av senere forpliktelser 
− Interessentledelse 

Tabell 4-2 Prosjektlivssyklusen (PLS) 

Ved trinnvis å gjennomgå de 6 H’er og avslutningsvis PLS, vil man danne seg et 
tilfredsstillende bilde av prosjektets status. Dersom avvik eller mangler 
identifiseres gjentas prosessen til avvikene/manglene er utbedret.  
 
Det er realistisk at enkelte forhold i prosjektet vil være upåaktet når 
etterfølgende fase må tre i kraft, men det er verdt å merke seg at desto større de 
ukjente områdene fra defineringsfasen er, desto lavere blir effektiviteten og 
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progresjonen i de etterfølgende faser3. Det å forsikre seg om at alle H’er er 
ivaretatt og avhengigheten dem i mellom kan skape en innsikt som er svært 
verdifull for det etterfølgende arbeid [1].  

4.2 Fokusér 
Fasens hensikt er følgende: 
 

1. Definere usikkerhetsstyringsprosessens omfang og strategi. 
Usikkerhetsstyringsprosessens strategi skal klart atskilles fra prosjektets 
strategi 

2. Planlegge usikkerhetsstyringsprosessen i operative termer tilsvarende 
det man gjør i et prosjekt 

 
Målet er å klarere de viktigste aspektene rundt den valgte fremgangsmåten 
usikkerhetsstyringsprosessen skal ha. Det kan og bør bidra til å skape en felles 
forståelse rundt den valgte usikkerhetsstyringsprosessen, som både er 
tilgjengelig og forståelig for den det måtte angå. For eksempel, dersom 
usikkerhetsstyringsprosessen er tenkt brukt for å teste levedyktigheten til et 
nytt prosjekt, kan en enkel kvalitativ tilnærming synes tilstrekkelig. Er derimot 
målet å estimere en kostnadsramme, vil en fullstendig kvantitativ analyse 
foretrekkes. De ulike tilnærmingene anvender vidt forskjellige metoder og 
ressurser. Tilsvarende som for defineringsfasen vil denne fasen også benytte de 
6 H’er og PLS som tilnærmingsmetode [1]. 
 
Hovedleveransen fra fokuseringsfasen er en klar, entydig og felles forståelse av 
usikkerhetsstyringsprosessen. Leveransen kan være i form av et enkelt 
dokument eller som bidrag til flere dokumenter.  

4.3 Identifisér 
Mange rammeverk for usikkerhetsstyring påpeker viktigheten av å identifisere 
kilder til usikkerhet tidlig i prosessen [11][16][42][51][54][57][58]. Chapman 
& Ward [1] er av samme oppfatning og hevder at en omfattende og tidlig 
identifisering av usikkerhet med tilhørende tiltak, er nøkkelen til en senere 
effektiv usikkerhetsstyring. Chapman & Ward [ibid] hevder at tidlig 
identifisering av tiltak vil generere en holdning til å søke etter muligheter. 
Totalt sett handler usikkerhetsstyringsprosessen om innsikt, forståelse og om å 
stille de riktige spørsmålene. Det å identifisere usikkerhet og tiltak krever to 
grep: 

                                                       
3 Christensen & Kreiner [9] anbefaler at denne operasjonelle effektiviteten må sikres på en måte 
som ikke undertrykker bevisstheten om, eller lydhørheten for de endringer som skjer i 
omgivelsene, som på signifikant vis kan underminere verdien og brukbarheten av de resultater 
som prosjektet skaper. 
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1. Søk: etter kilder til usikkerhet og tiltak, gjennom anvendelse av 

teknikker som intervjuer, brainstorming, sjekklister og diskusjoner. 
2. Klassifisering: for å skaffe til rette en passende struktur for usikkerhet 

og tiltak. 
 
Dokumentasjonen i identifiseringsfasen kan være et usikkerhetsregister og bør 
inneholde [11]: 
 

1. Liste over identifiserte usikkerheter, med beskrivelse 
2. Liste over potensielle tiltak 
3. Grunnleggende årsak til usikkerheten 
4. Oppdaterte usikkerhetskategorier 

 
Usikkerhetsregisteret kan senere bli en del av prosjektstyringsplanen.  
Hovedleveransen fra denne fasen er en klar og felles oppfattelse av hvilken 
usikkerhet prosjektet er beheftet med. Muligheter skal få samme 
oppmerksomhet som risiko.  

4.4 Strukturér 
De tidligere faser i usikkerhetsstyringsprosessen vil naturlig nok også innebære 
grader av strukturering. Eksempelvis vil identifiseringsfasen kreve klassifisering 
av usikkerhet [11], på grunn av usikkerhetsstyringens iterative natur [1]. 
Prosessen forløper kontinuerlig og tilpasses hver enkelt fase. 
Struktureringsfasen innebærer en vurdering samt en komplettering av tidligere 
struktureringer som er foretatt. Struktureringsfasen inneholder fire ulike 
oppgaver [1]: 
 

1. Raffinere tidligere klassifisering. Dette innebærer å revurdere og utvikle 
eksisterende klassifisering dersom det er hensiktsmessig. Eksempelvis; 

2. Vurdere avhengigheter. Dette innebærer å revurdere og utforske mulige 
avhengigheter mellom usikkerhetselementer og tiltak. Likeens kan dette 
føre til en forståelse for hvorfor disse avhengighetene eksisterer, og; 

3. Utvikle en disposisjon. Dette innebærer mulige revisjoner av tidligere 
usikkerhetsklassifiseringer. I tillegg vil dette steget inkludere det å 
utvikle en prioritetsrekkefølge på tiltak som inkluderer deres effekt. 

 
Målet er å bedre forståelsen rundt den relative viktigheten av 
usikkerhetselementer med tilhørende tiltak. Da vil avhengigheten de ulike 
elementene seg i mellom fremkomme klarere og antagelser fra foregående trinn 
kan testes ut. Resultatet vil bli en kvalitativ modell av prosjektusikkerheten 
sammenfattet ved hjelp av diagrammer [11]. 
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4.5 Eierskap 
Prinsipielt er det å sikre at enhver usikkerhet har en eier og en styrer ansett for 
å være basal og standard praksis innen usikkerhetsstyring. I praksis hevder 
Chapman & Ward [1] at det ofte syndes mot dette punktet. Eierskapsfasen har 
følgende hensikt: 
 

1. Å skille mellom usikkerhetselementer med tilhørende tiltak som det 
antas at kunden skal eie og styre fra de som leverandør skal eie og styre 

2. Å allokere ansvarsområder for usikkerhetsstyring som kunden skal 
eie/styre, til navngitte personer. 

3. Å godkjenne, dersom hensiktsmessig, eierskaps/styrings allokeringer 
hos leverandør.  

 
Eierskapsproblematikken er normalt en følge av at et usikkerhetselement ikke 
ble identifisert eller viet tilstrekkelig med oppmerksomhet tidlig i prosessen [1]. 
Uavhengig av om usikkerhetselementene er identifisert til rett tid og 
avhengigheter identifisert, krever en effektiv styring av usikkerheten 
tilstrekkelig og effektiv allokering av usikkerheter til de parter som er best 
skikket til å håndtere dem [6], både av hensyn til ressurser og kompetanse. 
Eieren av et prosjekt ønsker sjelden å inneha ansvaret over all usikkerhet 
prosjektet er beheftet med, og ønsker således å overføre deler av usikkerheten 
til entreprenører eller andre aktører dersom de er skikket [6]. Ingen ønsker 
imidlertid å påta seg usikkerhet uten tilstrekkelig økonomisk kompensasjon.  

4.6 Estimér 
Resultatet skal være numeriske estimater på usikkerhetsmomentene man 
tidligere har oppdrevet. Estimatene skal fremstå i form av kjente faktorer som 
kostnad, varighet eller andre ytelseskriterier. Hovedleveranser fra 
estimeringsfasen er å fremskaffe en basis som enklere vil skape en forståelse for 
hvilke usikkerhetselementer og tiltak som bør prioriteres. Deler av kvalitative 
og kvantitative usikkerhetsanalyser vil kunne gi bidrag til denne fasen. 

4.7 Evaluér 
Evalueringsfasen er i følge Chapman & Ward [1] sentral i den iterative 
usikkerhetsstyringsprosessen. Både av hensyn til å utvikle en forståelse for 
usikkerheten prosjektet står overfor og følgelig av hvilke tiltak som kan være 
aktuelle å iverksette. Ideen er at man må forstå usikkerhet for å håndtere 
usikkerhet på riktig måte. Evalueringsfasens hensikt er å evaluere resultatene 
fra estimeringsfasen, hvor kundens behov for relevant beslutningsinformasjon 
står som det sentrale. Resultater fra tidligere faser integreres også i de 
vurderinger som tas.  
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4.8 Planlegg 
Det er ikke planene som sådan som er det viktigste resultatet av denne fasen, 
men selve planleggingen [1]. Den kreative, innledende planleggingsprosessen 
gir beslutningstakeren en anledning til å vurdere alternativer for siden å finne 
frem til et realistisk konsept. Planleggingen bistår beslutningstakeren i å 
vurdere alternativer og scenarier. Det kan senere bli svært verdifulle erfaringer 
når vedkommende står overfor situasjoner der viktige valg må tas. 
Sannsynligheten for at en veldefinert strategisk plan blir gjennomført i detalj 
senere i et prosjekt vil normalt være liten [6]. Det er derfor viktig at planene er 
fleksible og at ulike scenarier er gjennomtenkt fremfor å gå for det første og 
beste forslaget.  
 
Brukerne av usikkerhetsstyringsprosessen på toppnivå bør se på 
tilstedeværelsen av en konsis plan som en test på en passende formell 
usikkerhetsstyringsprosess. Planen er en dialog mellom de som er dypt 
involvert i prosjektet og de som tar beslutninger rundt det, strukturert av en 
usikkerhetsanalyse som sikrer en ”ærlig fortelling” alle kan si seg enig i. Dette 
er viktig fra et pragmatisk perspektiv, sett bort fra eventuelle moralske eller 
etiske hensyn. Hvis bedriftskulturen krever overlagt forfalskning, i betydningen 
”hvis jeg forteller sannheten vil jeg bli skutt, eller prosjektet mitt vil bli senket 
og jeg går med i dragsuget”, står organisasjonen overfor en alvorlig risiko som 
trenger øyeblikkelig oppmerksomhet. Alle tilnærminger til prosjektledelse, med 
eller uten usikkerhetsstyring, vil være et luftslott, og feil slott vil bli bygget på 
feil sky. Ingen kan da legge skylden på byggerne av slottene hvis ikke de har ett 
alternativ, men alle burde legge skylden på toppledelsen hvis de mislykkes i å se 
implikasjonene for sin organisasjon [1].  
 
Det er viktig å bevare fleksibilitet og unngå inngåelse av forpliktelser før man 
må. Planer som utvikler detaljer før det er nødvendig har en tendens til å 
redusere fleksibiliteten. I ekstremtilfeller kan mennesker bli emosjonelt knyttet 
til planer som aldri skulle vært lagt, og forvrenge organisatoriske 
beslutningstaking for å verne ”sine babyer”. Herav følger viktigheten av å 
bestemme hva som skal bestemmes nå, og hva som skal bestemmes senere.  
 
Forslag teorien beskriver som strategier for å håndtere usikkerhet er gitt i 
vedlegg B.  

4.9 Styring 
Straks et prosjekt har startet er det helt andre oppgaver i usikkerhetsprosessen. 
Flere mener nøkkelen her er detaljer i planene, mens SHAMPU-prosessen 
bygger mer på innsikt i hva som kan skje i motsetning til hva man håper vil skje 
[1]. Motivasjonen blant deltakerne i prosjektet og en klar forståelse av hva som 
virkelig er viktig, vil være avgjørende for hvor suksessfull gjennomføringen blir. 
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Chapman & Ward [1] bruker en analogi om amerikanske fotballspillere som 
har korte pauser mellom hvert spill for å legge opp en taktikk. De har en 
grunnleggende plan for hvordan spillet skal spilles, men det er opp til spillerne 
å se muligheten når de oppstår. De mener prosjektet og dets medlemmer bør 
arbeide på samme måte og spille hverandre gode. En norsk parallell kan dras til 
Nils Arne Eggen i boken Godfoten [4]. 

”Du går itj på banen for å spæill dæ sjæl go’, du går på banen for 
å spæill dom ainneran go’ ”. 

Prosjektlederen vil overvåke hvordan det totale prosjektet holder frem og vil 
underveis ta beslutninger om de videre trekkene på et høyere nivå. Når hele 
prosjektledelsen eller styret samles i ukes- eller månedsmøter vil overvåkningen 
og kontrolleringen foregå på et enda høyere nivå. Vanligvis er det ikke behov 
for mekanismer for å oppdage at noe går galt, prosjektmedlemmene er ofte 
meget klar over hva som skjer. Det er derimot behov for mekanismer som 
forklarer hva som går galt, for å overtale de rette menneskene til å ta affære. 
Mer generelt er problemet å sikre at det finnes prosesser som fremmer 
kommunikasjon på en effektiv måte. Overvåking er i så måte ikke en passiv 
oppgave, men en aktiv samling av oppgaver som består i å følge med på hva 
som skjer nå og i fremtiden, og revidere planer. Det som skiller en erfaren 
prosjektplanlegger fra en uerfaren er evnen til å forutse hva som vil skje, uten å 
gjennomføre detaljerte analyser for alle mulige handlinger. 
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Seksjon C  

Funn 
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5 Praksis i Statsbygg og caseprosjektene 
Som nevnt innledningsvis har vi studert tre prosjekter i SB. Begrunnelse for 
utvelgelse er beskrevet i innledningen. Prosjektene er Statlig kontrollstasjon 
Svinesund, Prosjekt nytt operahus og Studentsenteret i Bergen.  
 
I Vedlegg H er det presentert en del fakta og bakgrunnsinformasjon om SB og 
caseprosjektene. Informasjon om SB er i hovedsak hentet fra SBs intranett. 
Informasjon om caseprosjektene er hovedsaklig hentet fra styringsdokumenter 
i prosjektene og i SB. Vedlegg H er tatt med for at rapporten skal kunne stå 
alene som et selvstendig produkt, og for å dokumentere bakgrunnen for vår 
vurdering. Arbeidet har hjulpet oss å bli kjent med SB som organisasjon, og har 
gitt oss innsikt i de prosesser og rutiner som eksisterer i dag. Kapittelet har 
størst interesse for lesere som ikke kjenner SB fra før, og kan utelates av de som 
kjenner SB godt.  
 
I dette kapittelet vil vi presentere de funn vi har gjort i SB og prosjektene 
gjennom intervjuer, gransking av dokumenter, samtale og observasjon. Vi 
forsøker å belyse hvordan usikkerhetsstyringen skjer i praksis i prosjektene.  
 
En detaljert gjengivelse av intervjuer og observasjoner finnes i Vedlegg I. Dette 
vedlegget er å betrakte som primærdata, og er i minst mulig grad farget av 
forfatternes meninger, selv om de i observasjonen fra SiB finnes unntak fra 
dette. Teksten er gjennomlest og godkjent av intervjuobjektene. Vedlegget er en 
støtte til begrunnelsen av våre funn og vurderinger, og bør leses av de med 
ønske om dypere forståelse av praksis i SB på området praktisk 
usikkerhetsstyring. Vi minner om at utvalget prosjekter ikke danner et 
representativt bilde av alle SBs prosjekter. 

5.1 Ønsket fra ledelsen 
Vi intervjuet 26.10.2005 deler av ledelsen i SB bestående av Øivind 
Christoffersen, Hilde Nordskogen og Siw-Hege Gundersen for å kartlegge 
deres ønsker rundt usikkerhetsstyring i SB. Dette kapittelet er en gjengivelse av 
hovedelementene fra intervjuet.  
 
Fakta om praktisk usikkerhetsstyring som kom frem under intervjuet var: 

− I dag eksisterer det ingen bevisste formuleringer mht. krav for 
usikkerhetsstyring.  

− Det prosjektene beskriver i sine respektive styringsdokumenter blir lett 
en gjengivelse av hva styringsprinsippene SB har beskrevet om 
usikkerhetsstyring.   

− Det rapporteres månedlig for alle prosjekter. 
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− Det leveres ”fokus”-rapporter på prosjekter som krever spesiell 
oppmerksomhet. 

− Det er ikke en enhetlig måte å rapportere usikkerhet på. 
− Det eksisterer ikke faste definisjoner på hva som er akseptabel 

usikkerhet. 
 
Fra styrende dokumenter har vi funnet: 

− Det gjennomføres en usikkerhetsanalyse ved forprosjekt. 
− Prosjekter på over 500 millioner kroner har krav til en uavhengig 

usikkerhetsanalyse (KS2) i henhold til krav gitt av Finansdepartementet 
(FIN).  

 
Ledelsen beskriver at SB ønsker å være ledende på disse områdene, og det må 
tas grep for å komme dit. Derfor må SB kontinuerlig forbedre sine prosesser og 
opparbeide ny forståelse. En holdning om å bli bedre må innprentes. Enhver 
medarbeider i SB må forstå betydningen og verdien av å strukturere seg og 
arbeide systematisk. De må se seg selv som en del av en verdikjede, hvor det er 
like viktig å tilrettelegge for at andre kan gjøre sin jobb godt, som det er å 
tilrettelegge for eget arbeid. Hvert ledd i verdikjeden må defineres i forhold til 
det øverste ledd, som er organisasjonens målsetninger og forventninger.  
 
SB må bli bedre på usikkerhetsstyring av virksomheten som helhet. Prosjektene 
blir i den forstand viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen av 
hvert enkelt prosjekt må kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som gir 
mening og verdi ikke bare for prosjektet, men også for ledelsen. For å oppnå 
dette må rapporteringen være uniform og ha faste definisjoner. Ledelsen 
beskriver at slike grep er avhengig av homogene systemer. En rutine for 
usikkerhetsstyring vil være en del av dette og en nødvendighet for god styring 
og kommunikasjon med andre enn seg selv. Ledelsens hensikt er ikke å være et 
kontrollerende organ, snarere kunne trygge leveransene og at SB oppfattes som 
trygge, tydelige og effektive overfor departementet. 

5.2 Praksis ved Statlig Kontrollstasjon Svinesund (SKS) 
Bakgrunnen for styringsformen i SKS var oppdragsgivers ønske om større 
sikkerhet i gjennomføringen av prosjektet. Det var ikke fastsatt noen krav fra 
SB sin side til usikkerhetsstyring. Prosjektstyret satte derimot tidlig i prosjektet 
krav til usikkerhetsstyring. Det blir av dem beskrevet at det i Statsbygg er opp 
til den enkelte PL gjennom handling å skape trygghet i prosjektene. Prosjektet 
SKS hadde en koordinator for fagene. Dette syntes å fungere bra. Innspill fra 
entreprenør og BL ble ivaretatt gjennom rapporter og endringslister. 
 
Informasjonen i KS2-analysen fra Metier ble lite anvendt utover 
kostnadsestimatet og at hendelsesusikkerhet og tiltak ble innført i skjema for 
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oppfølging av usikkerhet (blir videre omtalt som skjemaet). De beskrev at KS2-
analysen fra Metier hadde et kostnadsfokus. Usikkerhetselementene som 
fremkom i analysen viste seg å ikke bli utslagsgivende i prosjektet. KS2-
analysen kostet 1 mill. kr. isolert sett. Den største usikkerheten for SKS ble 
grunnforholdene. Prosjekteringsgrunnlaget ble beskrevet som det sviktende, 
det var ikke kvalitetssikret godt nok i forkant. Dermed ble anbudsgrunnlaget 
for dårlig.  
 
Ellers ble utført åtte usikkerhetsanalyser. En intern fra skisseprosjekt, en intern 
fra forprosjekt og to fra Metier i forbindelse med KS2 (en preliminær og en 
endelig). De fire resterende ble gjennomført senere og fokuserte på 
estimatusikkerheten. 
 
Muligheter var et punkt de klart så at de kunne bearbeidet ytterligere, særlig i 
prosjektets tidlige faser. 
 
Implementering av usikkerhetsstyring krever aktiv deltagelse fra alle hold. Ass. 
PL stod ansvarlig i dette tilfellet. 
 
PL og ass. PL beskrev at det er en sterk korrelasjon mellom usikkerhetsstyring 
og det PL bedriver til daglig. De gjennomfører en rekke handlinger 
bevisst/ubevisst uten å dokumentere eller relatere det til usikkerhetsstyring. Det 
var imidlertid avgjørende for prosjektet å nedfelle og formalisere informasjon 
knyttet til usikkerhet på systematisk vis. De beskrev at dersom informasjon er 
spredt vil graden av trygghet og følelsen av å ha kontroll avta. Videre at spredt 
informasjon er en vesentlig usikkerhet i ett hvert prosjekt. De antydet at det 
handlet om å ha kontroll på den riktige informasjonen. 
 
Konsulentenes bidrag så de ikke som avgjørende utover den påkrevde 
rapporten de leverte til 1 mill. kr. Analysen skulle i følge dem bidra med: Et 
realsistisk kostnadsestimat samt dokumentere usikkerheten og skape tiltak. 
Realistiske estimater og hendelsesusikkerhet med tilhørende tiltak beskriver de 
som vesentligheter i usikkerhetsstyringsøyemed. En årsak til det sviktende 
prosjekteringsgrunnlaget de opplevde mente de var 
usikkerhetsanalyseprosessen. For SKS sin del besto gruppen av et overtall fra de 
prosjekterende og de pekte sjelden på usikkerhet i eget arbeid. Det ble dermed 
ikke kvalitetssikret godt nok.  
 
De betrakter deres måte å håndtere usikkerhet som nyttig selv for mindre 
prosjekter da det skaper struktur og tankevirksomhet rundt usikkerheten 
prosjektet er beheftet med. De forklarer at usikkerhetsstyring ikke må bli en 
isolert handling, men integreres så langt det lar seg gjøre i prosjektene. De 
utvidete månedsrapportene (inneholdt skjema for oppfølging av usikkerhet) 
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følte de tvang PL til å gjøre opp status. De opplevde rapporten som 
oppdragende. Rapporteringen bidro til å samle den distribuerte informasjonen. 
 
Usikkerhet ble diskutert på prosjektledelsesmøtene hver uke med PL, ass. PL, 
plan og økonomi samt teknisk koordinator for RIB, RIV, RIE blant annet ved 
bruk av skjemaet. Møtereferatene ble informasjonsbæreren og dokumenterte 
selve handlingen som hadde funnet sted mellom møtene. Prosjektet innførte 
skjemaet som et tiltak for å få bukt på usikkerhet og kontroll på den riktige 
informasjonen. Systematikken utviklet de delvis selv og delvis fra praksis i 
PNO. Skjemaets hensikt beskrev de som ”å dokumentere og systematisere 
usikkerheten samt skape tiltak”. Skjemaet beskrev de positivt i den forstand at 
det strukturerte informasjonen slik at den ble enklere å kommunisere og satt 
fokus på de reelle usikkerhetene – et verktøy for å systematisere hverdagen, 
eller en må-gjøre-liste, fordi det er ikke tilstrekkelig med hodet, e-post og 
telefon. Den som stod oppført som ansvarlig i skjemaet stod for oppfølgingen 
og gjennomføringen av de tiltak som ble fremmet. Morten Raugstad stod 
ansvarlig for skjemaet og S-kurver i dette prosjektet, men innholdet ble utviklet 
i samarbeid. 
 
Skjemaet ble innledet med de usikkerhetselementer som hadde fremkommet i 
Metiers usikkerhetsanalyse og de tilhørende tiltakene. Kategoriseringen i 
skjemaet forble en kontinuerlig prosess gjennom prosjektforløpet. Tilsvarende 
gjaldt det å knytte tiltak opp mot prosjektets prioriteringer. Tiltaks tilknytning 
til prosjektets prioriteringer beskrev de i liten grad ble benyttet i den 
etterfølgende styringen, dermed falt det ut i de senere daterte skjema. Skjemaet 
ble ikke vedlagt månedsrapportene innledningsvis, men prosjektet ble med 
tiden pålagt av prosjektstyret å vedlegge disse. Innledningsvis var 
detaljeringsnivået i skjemaet høyt, noe som førte til merarbeid for prosjektet da 
prosjektstyret ville ha forklaring på hvorfor enkelte hendelser var indikert med 
rødt. For rapporteringens skyld måtte skjemaet dermed nøye tilpasses og det 
mistet da mye av sin funksjon for prosjektet. Konvertering fra et 
styringsdokument for prosjektet til et styringsdokument for prosjektstyret 
medførte at meta-dataene forsvant. De beskriver dette forhold som 
hovedårsaken til den reduserte bruken utover i prosjektet. PL hadde en klar 
forståelse for prosjekteiers behov for oversikt over prosjektet, noe et slikt 
skjema kunne være en bidragsyter til. Farger ble ansett som svært illustrativt og 
bra fremfor en prosatekst.  
 
Hilde Nordskogen som satt i prosjektstyret beskrev skjemaet for oppfølging av 
usikkerhet som svært positivt. Usikkerhet og tiltak kom klart frem og 
fargekodene var illustrative for hvilke elementer som krevde oppmerksomhet. 
Hun påpekte imidlertid at det var noe detaljert for rapportering til 
styringsgruppen. Hun beskrev det allikevel som gunstig for dialogen mellom 
eier og prosjekt. Hun bemerket at det kanskje manglet noen frister. 
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Grensene for akseptabel usikkerhet i skjemaet for oppfølging av usikkerhet 
hadde ingen tallverdi. Det ble en skjønnsmessig vurdering ved hvert enkelt 
tilfelle. 
 
De ukentlige prosjektledelsesmøtene hvor usikkerhet ble diskutert opplevde de 
som oppdragende på dem. De mener det bidro til at usikkerheten fikk 
tilstrekkelig med oppmerksomhet.  
 
Skjemaet fant de enkelt å bruke og fargene indikerte klart viktigheten av de 
ulike elementene med tilhørende tiltak. De opplevde det som verdifullt på 
grunn av diskusjonen rundt, som gikk på hva som skulle være med, tiltak, 
status, ansvar og frister. Særlig punktene ansvar og frist så de som nyttige. 
Skjemaet skapte også en systematikk og trygghet for PL da dokumentasjon ofte 
ble en mangelvare. En anvendelse av skjemaet i den daglige styringen beskriver 
de ville krevd inngående informasjon på flere områder, noe de ikke så som 
hensiktsmessig. Skjemaet oppfattet de å være av større nytte enn kostnad. Noen 
tallfesting beskrev de som vanskelig å anslå. Da antok at selv uten skjemaet for 
oppfølging av usikkerhet ville de hatt et fokus på usikkerheten.  
 
PL beskrev det som vanskelig å vurdere om kategoriseringen i skjemaet var 
riktig underveis. En standard inndeling (en form for RBS) antydet de kunne 
være hensiktsmessig basert på følgende argumenter: 

− En standardisering vil forenkle arbeidet i kommende prosjekter 
− En fastsatt kategorisering vil gjøre det enklere å sammenligne prosjekter 

og se utviklingen i eget prosjekt 
 
Tiltak knyttet opp mot prosjektets prioriteringer ble utelatt i de senere daterte 
skjema da nytteverdien av slikt ble betraktet som lav. Tilknytningen bar i stor 
grad preg av subjektive vurderinger og et beskrevet tiltak ville normalt påvirke 
samtlige parametere. Det ble veldig teoretisk og lite praktisk. Prosessen rundt 
(diskusjonen) anså de derimot som fornuftig. 
 
Holdninger og mangelfull forståelse fra FINs side gjorde at prosjektet for å 
unngå problemer kanskje ikke skisserte et reelt bilde. De ønsket ikke å melde 
inn bagatellmessige usikkerheter. En innmeldelse av slike usikkerheter ville 
skapt merarbeid i form av å berolige mottaker. Et skjema som skulle gi 
styringsinformasjon til prosjektstyret endte med opplevelsen av å rapportere 
prosjektet inn i problemer. 
 
De ser det som viktig i kommende prosjekter å nøye vurdere for hvem skjemaet 
er tiltenkt for å unngå å rapportere seg inn i problemer. Dersom de kunne valgt 
ville skjemaet blitt gjort mer notatmessig. Systematikk og rutiner for 
håndtering blir beskrevet som viktig og må tilpasses hver enkelt arena. Kravene 
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prosjektet SKS stod overfor mht. håndtering av usikkerhet opplevde de som 
noe strenge, særlig med tanke på S-kurve hver måned. Det kunne med fordel 
utgått. Lignende krav kan være fornuftige for noen prosjekter, avhengig av 
type. De anbefalte å søke etter muligheter i tidlige faser av prosjektet. Det å 
dokumentere hendelser som har forekommet og kan skje i et prosjekt skaper en 
trygghet, særlig mht. om nøkkelpersoner i prosjektet slutter.  
 
Med hensyn til usikkerhetsanalysen ønsker de en bedre kvalitetssikring av 
prosjekteringsgrunnlaget enn hva er tilfelle i dag. Ved en ekstern 
usikkerhetsanalyse må analysen forankres i prosjektet gjennom skjemaet. Det 
ble påpekt at usikkerhetsanalysen kunne blitt koblet enda sterkere opp mot 
skjemaet. På et større prosjekt hvor det er flere å holde styr på opplever de 
skjemaet for oppfølging av usikkerhet som verdifullt. Det er ikke nødvendig å 
gjennomføre det like systematisk dersom man er den eneste prosjektleder. De 
utelukker det imidlertid ikke, for de ser det som en fin måte å strukturere sine 
tanker på. 

5.3 Praksis ved Prosjekt Nytt Operahus (PNO) 
I kommende punkter vil konkrete funn fra PNO hva gjelder usikkerhetsstyring 
bli gjengitt; 
 

− Usikkerhet i den daglige driften blir tatt opp på ukentlige møter, dette 
blir dokumentert i møtereferater 

− Prosjektet ble pålagt av FIN å gjennomføre én usikkerhetsanalyse (KS2) 
og har i tillegg nedfelt i prosedyrene å gjennomføre årlige 
usikkerhetsanalyser. 

− PNO gjennomførte en intern usikkerhetsanalyse parallelt med KS2 
analysen. 

− PNO gjennomfører usikkerhetsanalysen som en gruppeprosess med 
sentrale prosjektmedlemmer og eksterne ressurser som deltakere. 
Eksterne ressurspersoner som tas med i gruppeprosessen er andre 
prosjektledere.  

− De månedlige møtene som leder prosjektstøtte, Per Roar Nordby, 
holder (prosjektstyringsmøter), tar for seg de akkumulerte ukentlige og 
daglige forhold. Prosjektet gjennomfører mindre omfattende 
usikkerhetsanalyser med jevne mellomrom. Prosjektet har normalt 20 
usikkerhetselementer i månedsrapporten. Noen tas ut og andre føyes til. 
Elementene er listet i et skjema med fargekoder som hver måned 
vurderes. PNO bruker ikke dette til styring, men til rapportering.  

− Månedsrapporten har gjennomgått en del små justeringer og 
tilpasninger hele veien. 

− PNO har integrert prosjekteringsledelsen i prosjektorganisasjonen.  
− Prosjektorganisasjonen PNO flyttet ned på byggeplassen.  



50  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

− Dersom markedet endrer seg får PNO kompensert dette gjennom en 
indeks.  

− Det ble gjort grundige analyser av markedet, men på visse områder har 
markedet vært langt fra det de hadde anslått.  

 
Den kommende delen er et abstrakt av den diskusjonen som intervjuet med 
Roar Bjordal og Per Roar Nordby utviklet seg til å bli. Det kan beskrives å være 
deres oppfatninger og meninger rundt prosjektstyring, usikkerhetsstyring, KS2 
regime og muligheter og derigjennom ikke konkrete handlinger. 

Generelt  

Bjordal & Nordby beskriver at usikkerhetsstyringen i prosjektet består av flere 
nivåer med ulik detaljeringsgrad. De betrakter usikkerhet som en integrert del 
av alt de foretar seg, og usikre forhold kommenteres ikke under et punkt 
”usikkerhet”. Usikkerheter i den daglige driften blir tatt opp på ukentlige 
møter, dette blir dokumentert i møtereferater. De viktigste usikkerhetene som 
kommer frem på ukemøtene blir vurdert månedlig på møter og gjennom 
månedlige usikkerhetsanalyser, resultatene kommenteres i månedsrapporten. 
Som en totalgjennomgang av prosjektet blir det gjennomført årlige 
usikkerhetsanalyser. Informasjonsflyten illustreres i Figur 5-1. 
Usikkerhetselementene i slutten av perioden blir input til neste (årlige) 
hovedanalyse. 
 

 
Figur 5-1 Informasjonsflyt i PNO 

Årlige usikkerhetsanalyser 

Prosjektet ble pålagt av FIN å gjennomføre én usikkerhetsanalyse (KS2) og har i 
tillegg nedfelt i prosedyrene å gjennomføre årlige usikkerhetsanalyser. 
Hensikten er å kontrollere og kvalitetssikre videre utvikling og plukke opp 
usikre faktorer og rette opp eventuelle problemer.  Informasjon fra de 
månedlige analyser bidrar til denne prosessen. Bjordal & Nordby beskriver at 
de har god erfaring med å kjøre en intern usikkerhetsanalyse parallelt med KS2 
analysen for å ha et sammenligningsgrunnlag. Den interne analysen ble også 
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benyttet til å argumentere mot enkelte forhold som kom frem i den eksterne 
KS2-analysen.  
 
PNO gjennomfører usikkerhetsanalysen i en gruppeprosess med sentrale 
prosjektmedlemmer og eksterne ressurser som deltakere. Prosjektdirektøren 
legger stor vekt på at prosessdriveren er en person med bred erfaring som PL, 
med stor tyngde og med evnen til både å provosere og å lede.  Bjordal & 
Nordby opplever at de eksterne analytikerne ofte er gode tallbehandlere, men 
de har ikke den samme kunnskapen om prosjektet som prosjektdeltagerne. 
Eksterne ressurspersoner som tas med i gruppeprosessen er andre 
prosjektledere, de beskrives som operative og med teft for å se de store linjene. 
Prosjektet plukker folk til analyser de tror kan bidra med noe – 
ressurspersoner.  Sammenhengen mellom de årlige analysene og ned til de 
månedlige analysene og daglig drift har ikke prosjektet funnet nødvendig å 
dokumentere.  
 
Prosjektdirektør Roar Bjordal tror ikke usikkerhetsanalysene blir brukt likt av 
alle prosjekter, det er avhengig av kultur og kunnskap. Årlige 
usikkerhetsanalyser blir av prosjektet beskrevet som svært verdifullt.  Bjordal & 
Nordby mener at hvis man bare forholder seg til usikkerhetsanalysene blir 
perspektivet for snevert. De mener at en utfordring for ethvert prosjekt er at det 
kan bli for navlebeskuende. Det er grunnlaget som er essensielt, og det skapes 
på underliggende nivåer gjennom ukentlige møter. Det er altså en 
sammenheng som er svært viktig å forstå. Bjordal & Nordby mener de har 
systematikken for å kjøre de store analysene på overordnet nivå, og for å sette 
fokus på det laveste nivå. Ufordringen er å se sammenhengen mellom de 
nivåene. Bjordal & Nordby sier at et usikkerhetselement i en analyse må brytes 
ned til styrbare elementer, og at det er her usikkerhetsstyringen finner sted. De 
tror referatene i større grad dokumenterer hendelser tilknyttet milepæler enn 
hva månedsrapportene gjør. Hvor markedsusikkerhet skal ligge, som en egen 
post eller fordelt på kontraktene, er en vanskelig vurdering.  
 
Sammenhengen mellom de årlige analysene og ned til de månedlige analysene 
og daglig drift krever mye tid til kryssjekking, noe Bjordal & Nordby ikke 
finner nødvendig. De utdypende analysene blir fort utdatert, og må oppdateres 
med ny informasjon. Det ville vært en møysommelig prosess med liten 
nytteverdi for andre enn prosjekteier. De mener derfor at å ha en egen post for 
usikkerhetsstyring på agendaen vil skape en for høy detaljeringsgrad av hensyn 
til de man skal kommunisere med. At den årlige analysen går inn som en 
integrert del av prosjektstyringen er nok ikke så viktig. Det som er viktig er at 
den som gjennomfører et prosjekt bruker den som det gode verktøyet den kan 
være. Analysen har en del gode poeng, men det gjelder å gjennomføre det i et 
systematisert opplegg. Samtidig må det være synlig i dokumentene, ellers 
forsvinner den nødvendige oppmerksomheten.  
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Månedlige møter og usikkerhetsanalyser 

De månedlige møtene som leder prosjektstøtte, Per Roar Nordby, holder 
(prosjektstyringsmøter), tar for seg de akkumulerte ukentlige og daglige 
forhold. Prosjektet gjennomfører mindre omfattende usikkerhetsanalyser med 
jevne mellomrom. Dette blir en fast gjennomgang av prosjektet hvor usikre 
forhold plukkes opp. Prosjektet har normalt 20 usikkerhetselementer i 
månedsrapporten. Noen tas ut og andre føyes til. Elementene er listet i et 
skjema med fargekoder som hver måned vurderes. PNO bruker ikke dette til 
styring, men til rapportering. Månedsrapporten har gjennomgått en del små 
justeringer og tilpasninger hele veien. 
 
Månedsrapporten som nå er i bruk beskrives å være på et enkelt og godt nivå 
og svært nyttig for å rapportere oppover i systemet. Bjordal & Nordby mener 
den lave detaljeringsgraden er mer enn god nok for mottakerne i 
styringsgruppen. De mener man skal være bevisst på dette og rapportere på 
enkeltnivå.   
 
Ved en stabil situasjon i prosjektet er den løpende oppdateringen (månedlig 
usikkerhetsanalyse) nyttig, men du vil alltid komme inn i faser av et prosjekt 
hvor endringene er så store eller voldsomme at en slik løpende oppdatering blir 
mindre virksom. Man kan si at de månedlige analysene fungerer dersom det er 
samme type epler i kurven, men blir det for mange slags epler å forholde seg til, 
blir det et problem å videreføre denne løpende vurderingen av utviklingen i 
kontrakten. Den løpende vurderingen på kontraktsnivå fungerer isolert på en 
kontrakt, men på prosjektet som helhet blir det litt for mange forskjellige epler. 
Du må altså ha relativt like forutsetninger for vurderingen.  
 
Bjordal & Nordby mener forventingsverdien i de månedlige analyser er sterkt 
koblet til markedsverdien og ”humøret” i prosjektet. Ved mottak av anbud med 
store avvik fra budsjettert verdi – for eksempel budsjett på 30 millioner og 
anbud på 110 millioner – er det ikke markedet som er feil, med det kan være en 
kombinasjon av svingninger i markedet og budsjetteringsfeil. Er det en bra 
samling på anbudene men avvik fra budsjettert, er det stort sett PNO sine 
medarbeidere som har gitt feil underlag og markedet som taler. Er det derimot 
stor spredning kan det være et godt underlag.  

Ukentlige møter 

Usikre elementer kommer frem gjennom de ukentlige møtene for fagområdene 
(prosjektering, byggeledelse, brukerutstyr osv.) der de går igjennom prosjektet. 
Det er møtereferatet som er informasjonsbæreren, for eksempel videreføres 
møtereferatene fra byggeledermøtene til andre referater. Det er referatene som 
danner grunnlaget for den løpende styringen. 
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Svakhet i KS2-regimet 

I forbindelse med KS2 utført av Dovre International AS ville ikke PNO være 
presise i kontraktspakkene sine. De sa akkurat hvordan de ville gjøre det, men 
ikke akkurat hva som lå i pakkene, for å beholde den riktige fleksibiliteten. 
PNO hadde ved forprosjekt lagt opp til store kontraktspakker, med muligheten 
til å dele opp kontraktspakkene for å kunne møte den delen av markedet som 
kunne berge dem i løpet av et så langt prosjekt.  Dovre kommenterte i 
rapporten under punktet ”er kontraktstrategien gjennomtenkt?” at PNO var 
utydelige i inndelingen av kontraktspakkene, derimot var det enighet rundt 
verdiene satt for kontraktstrategien. PNO var tydelige i sitt svar til Dovres 
rapport og talte for å beholde fleksibiliteten i kontraktspakkene med mulighet 
for en eventuell oppsplitting eller tiltransport.  
 
Bjordal & Nordby mener at ved KS2 ser FIN kun på det økonomiske og har 
liten interesse av annet. FIN ønsker ikke å sette i gang flere prosjekter enn det 
de fra sin side har vilje og evne til å gjennomføre. Det som er faren ved slik 
praksis er at isteden for at samfunnet gjennomfører for eksempel ni prosjekter 
kunne de blitt ferdige med ti eller elleve. Man hadde sluppet å vente i 5 år til 
Operaen er ferdig før de kan frigi penger.  
 
Bjordal & Nordby vektlegger at KS2 analysen gjennomføres i samhandling med 
prosjektet. De eksternes avstand til prosjektet gjør det vanskelig for prosjektet å 
ha tillit til deres tallanslag. De mener det ligger i sakens natur, det er kun 
prosjektet og knapt nok dem som vet om tallene deres er på skiva eller ei. 
Bjordal & Nordby har mindre tro på den økonomiske delen av KS2-analysen 
da grunnlaget var for dårlig, idet avstanden til prosjektet var for stor. Det blir 
for høye tall da Dovre har bakt inn for mye usikkerhet. Usikkerhetselementene 
på sin side var fornuftige, der var det grunnlag for diskusjon. PTL og Terramar 
brukte en fornuftig tilnærming ved å involvere PNO fordi prosjektet selv er 
nærmeste til å vite hva kostnadene vil bli. Bjordal & Nordby sier at de eksterne 
kvalitetssikrere ikke ønsker å bli tatt i etterkant med å ha anbefalt en 
styringsramme som blir overskredet. Dette har de selv bemerket i ettertid. 
Deres omdømme står på spill. De mener Dovres rapport er et godt eksempel på 
en svakhet i KS2-regimet. De eksterne vektlegger områder prosjektet PNO ikke 
finner like viktig. Dovre har et utgangspunkt de følger til punkt og prikke; det 
var dem som skulle tolke PNO’s underlag, og i forhold til det er jobben godt 
utført, men Bjordal & Nordby er uenig i det grunnleggende prinsippet for å 
utføre analysen. Når underlaget ikke er fullstendig og gjennomgås av noen som 
ikke kjenner grunnlaget godt nok, får man unaturlig store spenn i 
usikkerheten. Man må gjennomføre analysene med dem som best kjenner 
prosjektet. Dette forklares ut fra definisjonen på usikkerhet, som et 
informasjonsgap: ”Forskjellen på nødvendig informasjon for å ta en sikker 
beslutning og tilgjengelig informasjon” (jf. FINs rapport ”Styring av statlige 
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investeringer”). Man bør derfor kunne forvente at den eksterne konsulentens 
forslag til usikkerhetsavsetning vil ligge over prosjektets eget forslag. Det er 
ikke tid i en slik risikoanalyse for å få den kunnskapen om prosjektet. 

Muligheter 

Man diskuterer hva som er den beste måten å gjøre det på tidsmessig, 
økonomisk, teknisk. Å endre på mengder er å klusse med fastpriskontrakter, er 
uklokt. Får du en elektriker til å montere en ekstra stikkontakt er det 
automatisk et tillegg. En helt annen situasjon blir det for entreprenører. For 
ham vil det å utnytte mannskapet effektivt være av stor betydning for 
oppdragets fortjeneste. Enhver entreprenør vil være taktisk i den forbindelse. 
Har man inngått en fastpris kontrakt på 40 millioner kroner er det få 
entreprenører som kommer ut med 35 mill. kr. Man må finne hvilke løsninger 
eller hvilke muligheter man har. Da tar man beslutning på det grunnlaget man 
har, selv om det viser seg å være feil tre uker etter. I en tidlig fase har man også 
en mulighetsside, selv om den fort faller ut. Man har en mulighet til å ta tak i 
den tidlig. PNO leter også etter muligheter for å gjøre ting mer 
kostnadseffektivt. 

Andre forhold som fremkom 

1. Bjordal & Nordby mener SB legger generelt for liten vekt på 
prosjektstøtte, budsjetterings- og budsjettdelen, dvs. hvordan 
prosjektøkonomene jobber. De opplever at de har helt andre roller enn 
hva som er normalt i et SB prosjekt. PNO flyttet ned på byggeplassen 
med den begrunnelse av at man ellers ikke ville hatt en reell påvirkning 
på den daglige driften og man blir helt avhengig av å ha en byggeledelse 
som er god nok. Dette var en avgjørelse prosjektdirektøren tok. De 
beskriver at de tar ansvar for det de ser som essensielt. Prosjektledelsen i 
PNO ser seg selv nærmere rollen som byggeleder, hvor PD Arne Holen 
i KKD er prosjektdirektøren. Han befinner seg på det nivået som en del 
av prosjektlederne vanligvis gjør i SB, selv om de nok gjør en del mer. 
Han skal følge opp prosjektet, mens prosjektledelsen i PNO har en mye 
mer dyptgående rolle enn hva som er vanlig praksis i SB.  

2. Det er viktig å ligge i forkant og ha de resursene som skal til for å ligge i 
forkant.  

3. Det er en tradisjon at prosjekteringsledelsen ligger utenfor 
organisasjonene, og da blir ofte ikke kommunikasjonen til 
prosjektansvarlig god nok. Ofte sitter de for lenge og prøver å løse 
vanskelige forhold selv, og da har det allerede blitt et problem når det 
kommer frem til prosjektorganisasjonen. Man har ingen reell 
påvirkning på den daglige driften og blir helt avhengig av å ha en 
byggeledelse som er god nok.  
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4. En viktig del av det å gjennomføre et prosjekt er kontraktsstrategi, og 
hvordan den følges opp. Hvis en entreprenør ikke tjener nok penger på 
en kontrakt kan det oppstå en fristelse til å bli ”kreativ”. Dette gir 
mange innspill til en risikovurdering. Taktiske forhold sammen med 
det ovennevnte gir unøyaktighet i de beregningene man tidligere har 
gjort dersom man betrakter det statisk.  

5. Bjordal & Nordby mener fokuset til teoretikerne er selve prosessen. 
Praktikerne har bygget i fokus og bruker deler av den prosessen som 
støtte, men de setter det inn i et eget system. Bjordal & Nordby har 
veldig god nytte av systematikken i usikkerhetsstyringsprosessen, i den 
forstand at når det er systematisk har man mest sannsynlig med seg alle 
aspekter. Denne internutvekslingen av informasjon er en av styrkene. 

5.4 Praksis ved Studentsenteret i Bergen (SiB) 
Den kommende delen er et abstrakt av den diskusjonen som intervjuet med PL 
Haakon Grønnæss utviklet seg til å bli. Det kan beskrives å være hans 
oppfatninger og meninger rundt prosjektstyring, usikkerhetsstyring og 
muligheter.  
 
Det er påløpt en forsinkelse i prosjektet SiB. Årsaken syntes å være feil i gamle 
tegninger. Først ble det behov for en omfundamentering. Tegningene viste at 
fundamentet sto på fjell når det i virkeligheten sto på leire. Dette førte til at 
man måtte pæle og prosjektet ble 4 uker forsinket. Den andre årsaken var at PG 
ikke hadde kapasitet til å ta igjen ekstraarbeidet og å få underlaget klart. Totalt 
er det pr oktober 2005 ca 4-8 uker forsinkelser. 
 
Kvalitetssikringsmøte (KS-møte) bygg og fremdriftsmøte har den hensikt at 
man får en fagvis gjennomgang av prosjektet og klargjør det nødvendige 
arbeidsgrunnlag for de kommende fire uker. Hovedentreprenør og 
fagområdene er representert på disse møtene. Møtene tar utgangspunkt i 
referatet fra sist møte, hvert punkt blir gjennomgått og diskutert. 
Møtereferatene hadde etter hvert punkt en rubrikk med ansvarlig og frist. 
 
Grønnæss leser alt av kommunikasjon mellom alle parter i prosjektet og spiller 
en aktiv rolle ved å være på byggeplassen. I gjennomføringsfasen i SiB er det 
brukermøte hver 8. uke hvor studenter også er med. PL har en reserve på ca 10 
% som også kan brukes til endringer fra blant annet bruker. Ved store 
endringer må PL si at bruker skal bære kostnadene selv dersom kostnadene 
faller utenfor rammene. Styringsrammen for SiB har økt til omtrent 307 mill 
som følge av brukertillegg og lønns- og prisstigning (LPS). 
 
Videre utover dette: 
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− Det har blitt gjennomført usikkerhetsanalyser ved skisse- og 
forprosjekt. 

− Til fremdriftsplanlegging brukes MS Project, Artemis blir for tungvint. 
− Alle nye som skal på byggeplass er med på gjennomgang av HMS og 

skal ha ID kort. 
 
PL Haakon Grønnæss beskriver at det viktigste skjer før man begynner å bygge. 
Det er da man legger fundamentet og skjelettet for en god gjennomføringsfase. 
Det er viktig med god prosjektering og brukers ønsker formulert gjennom 
presise krav. Det vil skape et godt anbudsgrunnlag. Likeledes er det viktig å ha 
gode kontrakter for å unngå unødig oppmerksomhet rundt avtaleverket. Den 
kommende delen er et abstrakt av den diskusjonen som intervjuet med Haakon 
Grønnæss utviklet seg til å bli. Det kan beskrives å være hans oppfatning og 
mening rundt prosjektstyring og derigjennom ikke konkrete handlinger. 

Organisering av prosjektet 

Hvordan man organiserer prosjektet beskriver PL har mye å si for en vellykket 
gjennomføring. Han beskriver at usikkerhetsstyring kan betraktes som å ha 
tilstrekkelig med ressurser til å følge opp prosjektet. For SiB som er et teknisk 
komplisert prosjekt trengs det en erfaren PL som arbeider fulltid med 
prosjektet. 
 
Elementer PL nevner mht organisering er at byggherre må bemanne opp 
prosjektet med tilstrekkelig teknisk personale, både for prosjektering og 
bygging. Han beskriver at et byggeprosjekt er 70-90% ferdig prosjektert ved 
byggestart. Da går man fra anbudstegninger til arbeidstegninger. Underlaget 
ved start bygging er anbudsunderlag, å få dette dratt over til arbeidstegninger 
beskrives som en utfordring. Derfor må man ha tilstrekkelig bemanning til 
oppfølging. Med tilstrekkelig mener PL både kompetanse og mengde. PL 
beskriver en utfordring i å sikre at prosjekterende har nok ressurser. Hvis ikke 
kan det hende at byggingen går fortere enn det man har tegninger for, og det 
blir unødvendig opphold på byggeplass. For å sikre tilstrekkelig bemanning i 
prosjekteringsgruppen (PG) anbefaler PL å ta utgangspunkt i avtaleverket. 
Deretter må tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å følge opp sikres. For å 
minimere avklaringer underveis beskriver PL at man må sørge for at underlaget 
er tilstrekkelig bearbeidet ved start. 
 
Haakon Grønnæss beskriver at man kan være PL på ulike måter.  Enten ved å 
sitte og ta inn meldinger og bare følge med, eller ta et aktivt grep for å være 
med i prosjektet. Er man ikke aktiv blir man styrt i stedet for selv å styre.  
 
PL beskriver at parameterne tid, kost og kvalitet alltid er viktig. Videre at for SB 
er kostnadene viktigst, kvalitet nr 2 og tid nr 3, generelt sett. Han beskriver at 



57  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

for sin rolle som PL for SiB er kanskje tid nr 2, for man produserer det man har 
tid og råd til. Han tar så opp problemstillingen om hva brukeren kommer til å 
bry seg om 20 år? Han tror det er kvaliteten, eller hvordan bygget betjener 
brukers interesser. Han beskriver at selve byggingen bare er et verktøy for å nå 
målet. Han benytter SiB som eksempel og sier: ”Skolebygget er ikke det 
viktigste, det er å skape gode elever”. Han tror det er klokt for enhver PL å ha 
dette samfunnsperspektivet i hukommelsen og beskriver at god PL har 
kvalitetsparametere i bakhodet selv om han ikke direkte blir presset på det. 

Oppfølging av kvalitet ‒ Brukerkrav 

Håndtering av brukerkrav underveis beskriver PL at vanligvis er dyrt og tar 
ekstra tid, men nevner at det er brukeren som er viktigst. Han finner det noe 
motstridende å ha kostnader som førsteprioritet i et prosjektperspektiv. Han 
beskriver det som en vanskelig balansegang når man bygger. For å inkludere 
bruker beskriver han det som viktig å involvere brukeren sterkt ved 
utarbeidelsen av byggeprogrammet. 
 
Videre forteller PL at det man detaljprosjekterte for 2 år siden ikke 
nødvendigvis vil være riktig i dag fordi verden endrer seg. Han beskriver at 
brukermøtene benyttes til å fange opp slike endringer. Han forteller at små 
endringer som ikke involverer ferdige deler av bygget, normalt kan 
gjennomføres da de koster relativt lite. PLs reserve på ca 10 % beskrives å skulle 
fange opp slikt. Andre endringer forteller PL kan være forskjell i tegninger og 
beskrivelser som kan medføre tillegg. Spesielt ved avslutning påpeker han at det 
kan dukke opp småting som koster penger.  

Oppfølging av økonomi 

Haakon Grønnæss beskriver viktigheten av å ha et godt 
økonomistyringsverktøy, fordi en PL må ha oversikt over sluttsummen til 
enhver tid. Alle kostnader og forventede kostnader må settes i system og tas 
med i beregningen. Ved kontrahering forklarer han at man normalt har god 
oversikt, etter hvert kommer derimot tilleggene og da må man ha kontroll. Han 
beskriver at i byggefasen kommer tilleggskrav som må tas med hele veien 
(Planlagte, ikke bestilte tillegg (PIB)). Derfra må man være flink til å ta det 
videre til faktisk kostnad og oppdatere sluttkostnadsprognosen. Han påpeker at 
det er viktig å være lojal mot dette systemet for å sikre god oppfølging av 
kostnader. 
 
I tillegg kan man lage verktøy for å skape oversikt, for eksempel 
usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalyse mener han bør gjennomføres med 
PGL, BL og entreprenør et par ganger i løpet av gjennomføringen.  
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Det er omtrent 500 endringslister i løpet av et prosjekt. Systemet for å håndtere 
endringer og tillegg bør styres av BL og PL i fellesskap. Endringer kommer 
enten fra bruker eller fra entreprenør, og han forteller at listene bør gå runder 
mellom entreprenør, PGL og BL. 

Oppfølging av tid 

Haakon Grønnæss beskriver en god fremdriftsplan som alfa og omega. Videre 
at det å lage en god plan er et stort arbeid, og man må vite hvilke aktiviteter 
som kommer når og i hvilken rekkefølge. Planen må være byggbar og lages for 
hele byggetiden. Aktiviteter for alle ting som skal gjøres, og når de skal gjøres 
må være med. For å kunne hente inn entreprenør og vite sluttdato, og vite hva 
som skal prioriteres forteller han at man må vite alt som skjer i detalj gjennom 
hele byggetiden. Hvis ikke er man ukjent med sluttdato fordi man ikke vet hva 
som skal gjøres til slutt. Han beskriver rekkefølgen i aktivitetene som absolutt, 
dvs. at veggen må bygges før man maler den. Han mener en god og detaljert 
plan gir PL mulighet til å styre aktivt. Planen blir et styringsunderlag. 
Grønnæss mener fremdriftsplanlegging ikke er vektlagt nok i dagens marked. 
Det er få i markedet som er flinke. Han forteller at store entreprenører har 
noen som er flinke, men disse går til store totalentrepriser, og SB drar sjelden 
nytte av disse.  
 
PL mener noen forhold har for vane å skape forsinkelse, og at disse også var 
årsaker til forsinkelsen i Bergen. Prosjekteringsgrunnlaget er ikke kvalitetssikret 
i tilstrekkelig grad.  

HMS 

HMS beskriver PL som viktig, men han mener man ikke blir målt på det. 
Arbeidstilsynet vil si at dette er viktigst. En ulykke har store konsekvenser, og 
han beskriver det som lett å sikre trapper, rekkverk og gangsoner.  

Forslag 

Entreprenør ønsket at emner som falt inn under prosjektering skulle utebli i 
kommende møter. De beskrev at de ønsket klarere regler for hva som skulle 
inngå i KS-møtet. Prosjektering skulle diskuteres i prosjekteringsmøter.  
 
Det ble videre foreslått å implementere armeringstegninger i 
fundamenteringstegningene, gjerne med en tekst til. 
 
Gode rutiner for kontroll av utenlandske arbeidstakere og nye virksomheter er 
viktig for prosjektet og spesielt SB sitt omdømme. 
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Seksjon D  

Vurdering 
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6 Styrker og svakheter ‒ Våre vurderinger 
I dette kapittelet presenteres vår tolkning av usikkerhetsstyring og en vurdering 
av modenheten til usikkerhetsstyringen i SB. Det er i så måte en vurdering av 
empiri mot teori og bidrar til å besvare oppgavens punkt 1, og legger grunnlag 
for de andre punkter. 

6.1 Usikkerhetsstyring som begrep 
Usikkerhetsstyring er ”en kontinuerlig aktivitet for å analysere og følge opp 
usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak” [6]. Ettersom de 
fleste forhold i et prosjekt er usikre, forblir usikkerhetsstyring et vidt begrep. 
Begrepets mangel på klar avgrensning medfører imidlertid stor interindividuell 
variasjon i fortolkning og anvendelse. Hvis man i et prosjekt bedriver 
kostnadsstyring og fremdriftsstyring, er det i praksis en del av 
usikkerhetsstyringen, selv om det ikke er formalisert slik. Usikkerhetsstyring 
favner om de fleste prosesser i et prosjekt, og bør med varsomhet betraktes som 
en utløper til prosjektstyringsprosessen; for god usikkerhetsstyring må i følge 
teorien være en integrert del av prosjektstyringsprosessen[1][2][34][9].  
 
Som antydet over hersker det i dag ulike oppfatninger av hva som inngår i 
begrepet, jfr. [47]. Noen oppfatter usikkerhetsstyring som synonymt med å 
gjennomføre to eller flere kostnadsanalyser i løpet av den tidlige fase av 
prosjektet, mens andre mener det handler om å etablere et styringsregime hvor 
man jobber aktivt med å styre risiki som blir avdekket i usikkerhetsanalysen. 
Atter andre mener at usikkerhetsstyring skal gjennomsyre prosjektet fra start 
ti1 slutt og at både risiki og muligheter skal følges opp i alle faser av prosjektet, 
helt til resultatmålet er overlevert, jfr. [47].  

6.2 Vår tolkning av usikkerhetsstyring 
Usikkerhetsstyringens formål er todelt. På den ene siden skal man gjennom 
handling la sannsynligheten for og konsekvensen av muligheter tilta. På den 
andre siden gjennom handling redusere sannsynligheten for og konsekvensen 
av risiki. Slik usikkerhetsstyring er beskrevet i litteraturen oppfatter vi som et 
holistisk styringssystem på lik linje med det tidligere TQM og nåtidens Agile 
Production [13] [22][25][37][48]. Det har bare en annen angrepsmetode, et 
annet fokus. Det er en systematikk som kan bidra til at man tar høyde for 
mulige fremtidige scenarier og dermed unngår uheldige overraskelser. 
Usikkerhetsstyring lar seg vanskelig gjennomføre dersom man ikke forstår 
usikkerhetens natur og prosessens samspill med andre styringsinstrumenter. Å 
gjennomføre usikkerhetsanalyser månedlig er ikke nødvendigvis 
usikkerhetsstyring. Arbeidet med denne oppgaven tar utgangspunkt i at 
usikkerhetsstyring favner om en rekke prosesser som blir ivaretatt og oppdatert 
gjennom hele prosjektforløpet. De underliggende prosessene kan ofte bli 
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gjengitt som atskilte, men i virkeligheten glir de over i hverandre i større eller 
mindre grad.  
 
I seksjon B gjengis teori som beskriver usikkerhetsstyring. Teoretisk innsikt var 
helt nødvendig for å gjøre våre vurderinger, og forhåpentligvis også for leserens 
utbytte av rapporten. 
 
Vi ønsker å illustrere våre inntrykk av usikkerhetsstyring gjennom et tenkt 
eksempel. Tenk deg at du kjører en bil. Vi vet alle at dette kan være farlig og 
utfordrende. En rekke uforutsette hendelser (usikkerheter) kan og vil inntreffe, 
både positive og negative. Hvordan håndterer (styrer) du usikkerheten du står 
overfor? I løpet av bilturen mottar du en mengde impulser og inntrykk. Det 
være seg gjennom vibrasjoner i bilen, speil, vinduer, lyder etc. Etter en 
forhåpentligvis klok vurdering bidrar de sammen til at du gasser/bremser og 
styrer bilen slik du gjør. Impulsene du mottar og tolker influerer således de 
beslutninger du tar mht. styring, men er i realiteten ikke annet enn et 
beslutningsunderlag. Hva er så styringen? Styringen er det du aktivt foretar 
deg, handlingen du velger å utføre. Valg av biltype og vei innledningsvis vil gi 
deg begrensninger (à la en kontrakt og type bygg). Hvordan du velger å styre er 
avhengig av en mengde faktorer som begrensningene du står overfor, 
magefølelse, erfaring, humør og selvfølgelig de impulser som møter deg.  
 
En generell beskrivelse av hvordan man skal styre lar seg dermed vanskelig 
utarbeide fordi det er helt individuelt hvordan styringsinformasjonen/ 
beslutningsunderlaget vil bli tolket. Noe kan man dog gjøre. Man kan sette opp 
entydige og klare skilt, med hentydninger og føringer på hvordan man tror den 
videre gangen vil bli. Et scenario kan illustrere dette. Dersom du og en kamerat 
kjører i hver deres bil på en stor plass uten å se hverandre, er sannsynligheten 
liten for at dere kjører samme løype. Hvorfor det? Fordi det er helt avhengig av 
personens oppfatning, begrensninger og tolkning av impulsene. Hadde det 
derimot vært oppsatt skilt hvor det stod, kjør inntil veggen ellers kan det skje 
noe uforutsett, ville sannsynligheten vært stor for at dere hadde fulgt 
retningslinjen. Det er disse skiltene, basert på faglig innspill fra både teori og 
praksis vi er ute etter å sette opp. Det handler om å lage et så realistisk 
beslutningsunderlag som mulig med etterfølgende veloverveide tiltak, ut fra de 
ressurser man har til rådighet. På denne måten har vi mulighet til å påvirke. 
Tilsvarende tror vi at en sterkere oppmerksomhet rundt utarbeidelsen av tiltak, 
både i usikkerhetsanalysen og gjennom tydeligere presiseringer i prosjektene vil 
gi god avkastning selv med mindre investeringer. 
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7 Rammeverk for vurdering 
Vi har laget et rammeverk for vurdering av styrker og svakheter ved 
usikkerhetsstyringen i Statsbygg med hjelp av European Foundation of Quality 
Management (EFQM) sin ”excellence”-modell for Total Kvalitetsledelse 
(TQM) [13]. Denne modellen benyttes av flere tusen bedrifter i Europa og 
verden for øvrig, og er allment akseptert som en god tilnærming til ledelse av 
bedrifter.  
 
En tilpasning av ”excellence”-modellen til et rammeverk for vurdering av 
usikkerhetsstyringen i bedrifter fant vi hos to uavhengige kilder, én privat og én 
offentlig. Det Norske Veritas (DNV) har i samarbeid med EFQM utviklet et 
rammeverk til vurdering av usikkerhetsstyring i bedrifter. Tilsvarende har den 
engelske regjering gjort gjennom Risk Management Assessment Framework fra 
The Government Risk Programme [58].  
 
Med basis i ”excellence”-modellen og innspill fra DNVs og den engelske 
regjeringens rammeverk utviklet vi et eget rammeverk tilpasset SB. Andre 
innspill til vår bruk av ”excellence”-modellen som et rammeverk for vurdering 
av usikkerhetsstyring er hentet fra litteraturen, IBM [45], fagområdet Financial 
Risk Management og funn i SB. 
 
Vårt rammeverk er designet for å hjelpe SB til å bli gode på usikkerhetsstyring. 
Rammeverket kan brukes på mange måter, for eksempel: 
 

− Som et verktøy for egenvurdering 
− Som en benchmark mot andre organisasjoner eller prosjekter 
− Som en guide til å identifisere forbedringsområder 
− Som et felles vokabular og tenkemåte 
− Som et rammeverk usikkerhetsstyringen kan bygges rundt 

 
Rammeverket baserer seg på de 8 grunnleggende ”excellence”-begreper fra 
EFQM som utgjør modellens verdigrunnlag [13]: 
 

1. Resultatorientering handler om å skape utmerkede resultater ved å 
avbalansere og tilfredsstille alle relevante interessenters behov. 

2. Kundefokus handler om å fokusere på kunden som er den siste dommer 
over kvaliteten på organisasjonens produkter og service, og om å bruke 
kunders behov for å opprettholde og forbedre sin posisjon. 

3. Lederskap og felles mål handler om den måte organisasjonens ledere 
opptrer på. Hvordan lederne skaper klarhet og felles mål i 
organisasjonen, og hvordan ledere skaper en attraktiv arbeidsplass. 
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4. Ledelse gjennom prosesser og fakta handler om å bruke fakta til å 
beslutte endringer og forbedringer i den daglige drift, og om å bruke 
fakta til å etablere effektive prosesser.  

5. Utvikling og involvering av medarbeiderne handler om å skape et felles 
verdigrunnlag og en kultur med tillit og engasjement hvor alle deltar i 
arbeidet med forbedringer og hvor den enkeltes kompetanse utnyttes og 
utvikles. 

6. Kontinuerlig læring, innovasjon og forbedring handler om at 
organisasjonen lærer av sine erfaringer og utfordrer seg selv ved å stille 
spørsmålet ”kunne denne oppgaven løses på en helt annen måte?”. 

7. Utvikling av partnerskap handler om å inngå partnerskap hvor 
organisasjonen får tilført viten den ikke selv besitter. 

8. Ansvarlighet overfor samfunnet handler om at organisasjonen har en 
bevisst holdning til sin rolle i samfunnet utover den rolle som ligger i 
organisasjonens daglige virke.  

 
Det er en forutsetning at bedriften som evalueres har verdier som stemmer 
godt overens med rammeverkets. Dette er tilfelle for SB [75], som har verdier 
svært lik modellens:  
 
Lojal 

”Vi i Statsbygg er lojale når vi yter vårt beste og støtter opp om 
våre felles mål, strategier og policy. 

Våre beslutninger skal fattes på best mulig grunnlag. Vi verdsetter 
aktiv medvirkning fra alle involverte før beslutninger tas. Når en 
beslutning er tatt, følger vi opp og handler i tråd med denne. 
Ledere på alle nivå representerer Statsbygg, og skal aktivt støtte, 
gjennomføre og formidle Statsbyggs beslutninger og strategier. 
Eventuell uenighet håndteres linjeveg og rettferdiggjør ikke illojale 
handlinger.” 

Åpen og ærlig 

Vi i Statsbygg opptrer åpent og ærlig slik at vi skaper et trygt 
miljø, der vi i tillit og respekt kan verdsette hverandre og gjøre 
hverandre bedre. 

Informasjon skal være sann og relevant. I situasjoner der ledere 
ikke kan gi all informasjon, skal det være åpenhet om årsaken til 
dette. Prosesser og arbeidsoppgaver legges opp og kommuniseres 
på en måte som gjør at andre forstår og kan bidra. 

Raus og respektfull 
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Vi i Statsbygg verdsetter vidsyn og respekterer at folk er 
forskjellige. 

Vi verdsetter innsats og ansvar, og anerkjenner hver enkelts rolle 
og bidrag til felles resultater. Sammen skaper vi tillit til 
hverandres motiver og tar andres meninger på alvor. Vi deler 
erfaringer og kunnskap med hverandre. 

Engasjert og endringsvillig 

Vi i Statsbygg har mot og vilje til å gå nye veier. 

Gjennom entusiasme og begeistring skaper vi en positiv utvikling. 
Vi legger en ekstra interesse i det vi gjør, strekker oss lengre og 
holder ut mer. Vi krever litt mer av oss selv og andre. Vi er åpne 
og fleksible for endringer, og tar konsekvenser av dette ved egen 
adferd. Vi ser muligheter i utfordringer, slik at vi kan skape gode 
resultater. 

Kunde og resultatorientert 

Vi i Statsbygg skaper merverdi for kunden ved å levere gode 
produkter og tjenester innenfor avtalt tid, kostnad og kvalitet. 

Vi kjenner kundens mål, rolle, rammebetingelser og 
forventninger. Vi er kreative og utfordrende medspillere, som 
opptrer profesjonelt, ryddig og korrekt i de rollene vi har. Vi 
leverer helhetlige og kostnadseffektive løsninger ved å utnytte 
bredden i Statsbyggs fagkompetanse, og gir råd som medfører at 
kunden velger oss til nye oppdrag. 

I Statsbyggs verdier er resultatorientering og kundefokus nevnt eksplisitt. I 
tillegg leser man at Statsbygg verdsetter lederskap og felles mål, ledelse 
gjennom prosesser og fakta (jfr. verdien ”Åpen og ærlig” med beskrivelsen 
”informasjon skal være sann og relevant”), utvikling av medarbeidere og 
kontinuerlig læring, innovasjon og forbedring. I tillegg til dette er Statsbygg 
opptatt av utvikling av partnerskap for å tilegne ny viten (jfr. blant annet avtale 
med NSP) og sin rolle i samfunnet ved å ha erklært at de vil være en 
foregangsbedrift innen miljø. 
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7.1 Forklaring av rammeverket 

 
Figur 7-1 Vurdering av usikkerhetsstyringen, etter EFQM 

Hver av boksene i Figur 7-1 viser områdene i en organisasjon som kan måles og 
forbedres. Det er to deler i modellen: ”driverne” som muliggjør ”resultatene”. I 
tillegg strømmer ”innovasjon og læring” bakover i modellen og fremhever 
modellens dynamikk.  Figur 7-1 illustrerer at ved å forbedre drivere kan man 
forbedre resultatene.  
 
Vurderingen av hvert område skjer ved å besvare følgende spørsmål: 
 

1. Støtter og oppfordrer lederskapet til usikkerhetsstyring? 
2. Er medarbeidere opplært og støttet til å kunne håndtere usikkerhet på 

en god måte? 
3. Eksisterer det klare strategier/retningslinjer for hvordan usikkerhet skal 

håndteres? 
4. Eksisterer det effektive måter å håndtere usikkerhet forbundet med 

interessenter på? 
5. Omfatter organisasjonens eksisterende prosesser usikkerhetsstyring? 
6. Usikkerhetshåndtering: Håndteres usikkerhet tilfredsstillende? 
7. Bidrar usikkerhetsstyring til å oppnå forbedrede resultater? 

 
Besvarelsen av hvert spørsmål vurderes opp mot en fem svaralternativer, hvor 
grad av innfrielse øker fra 1 til 5. Spørsmål nummer 1-5 vurderes opp mot 
svaralternativene i Tabell 7-1.   
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Nei, det har vi ikke 
tenkt på. 

Vi har identifisert et 
behov for dette, vi 
har så vidt startet 

arbeidet. 

Ja. Ja, og over tid har vi 
sett 

gevinstrealisering 
ved å gjøre det. 

Dette er 
fundamentalt for 

hvordan vi arbeider. 
Det kunne blitt 

ansett som beste 
praksis i vår sektor. 

Tabell 7-1 Skala for å vurdere spørsmål 1-5 
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Spørsmål nummer 6 og 7 vurderes opp mot svaralternativene i Tabell 7-2.  
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Nei. Ja. Vi har data som 
viser forbedring de 

siste 1-2 årene. 

Vi har data som 
viser kontinuerlig 

forbedring gjennom 
de siste 2-3 årene. 

Vi har data som 
viser fremragende 

prestasjoner i over 3 
år. 

Tabell 7-2 Skala for å vurdere spørsmål 6-7 

Etter en vurdering av hvert enkelt område i SB, anslås hvilket svaralternativ 
som best passer med forholdene i organisasjonen. 

7.2 Videre bruk 
Skalaen vi har foreslått anser vi ikke som endelig. Vi har indikert der det lar seg 
gjøre ut i fra våre innsamlede data, hvorledes SB ligger an. Både målekriteria 
satt og våre anslag av hvor SB befinner seg på skalaen er basert på vår 
subjektive vurdering. Det er ikke et resultat av primærdata, selvevaluering og 
intervjuer foretatt av SB selv. Vi vil påstå at dette er en nødvendighet for å 
tegne et godt bilde. Det anbefales derfor at skalaen justeres og SBs egne forslag 
til målekriteria og anslag implementeres etter hvert som rammeverkene 
anvendes. Rammeverkene kan med fordel utprøves i andre organisasjoner av 
hensyn til mulig benchmarking.  
 
Vi tror rammeverkene med hell vil kunne anvendes for å evaluere det 
fremtidige arbeidet med usikkerhetsstyring i SB. Rammeverkene illustrerer 
dermed metodikken for hvordan den fremtidige usikkerhetsstyringen i SB kan 
gjøres, fremfor å vurdere om dagens praksis er god eller dårlig.  
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8 Vurdering av Statsbygg 
Våre vurderinger av Statsbygg strukturert etter de 7 områdene i rammeverket 
som er presentert i teksten nedenfor. Hvert av områdene er deretter plassert på 
skalaen for vurdering. Et sammendrag av vurderingen er presentert til slutt. Vi 
har forsøkt å trekke linjer mellom teori og praksis og i tilfeller der dette ikke lar 
seg gjøre har vi forsøkt å påpeke dette.  

8.1 Lederskap 
Teorien påpeker viktigheten av å forankre en usikkerhetsstyringsprosess hos 
ledelsen4 [8][32]. Ledelsen bør deretter gjennom ord og handling 
anskueliggjøre for resten av organisasjonen at usikkerhetsstyring er essensielt 
for å nå en ønsket fremtidig posisjon [8]. Tilsvarende bør ledelsen tilrettelegge 
for prosessen [ibid]. 
 
Både under intervjuet med ledelsen den 20.10.2005, jfr. vedlegg I, og under 
forumet vi avholdt den 13.12.20055, jfr. vedlegg U, er adm. dir. Øivind 
Christoffersen klar i sin tale. Han uttaler at SB bør bli bedre på 
usikkerhetsstyring av virksomheten som helhet. Prosjektene vil i tiden 
fremover bli viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen av hvert 
enkelt prosjekt bør kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som gir 
mening og verdi for andre enn prosjektet selv. Ledelsen v/adm. dir. uttaler at 
slike grep er avhengige av homogene systemer.  En rutine for 
usikkerhetsstyring blir dermed beskrevet å være en del av dette og en 
nødvendighet for god styring og kommunikasjon med andre enn seg selv. Vi 
kan se likheter i Chapman & Ward [1] og PMBoK [11] sin beskrivelse av at det 
er sentralt at usikkerhetsstyringen integreres som en del av prosjektet og ikke 
fungerer som et tillegg.  
 
På bakgrunn av dette ser vi et gap mellom toppledelsens uttalte ønske og det vi 
opplever i praksis. Ledelsen uttaler et ønske om enhetlige systemer og trygghet i 
form av rapportering og oppfølging. I praksis rapporterer prosjektene til 
ledelsen, men når ledelsen fortsatt uttaler et behov om at det bør etableres 
bedre systemer tolker vi dette som at det finnes et forbedringspotensial. Det er 
essensielt for ledelse at informasjon vunnet underveis blir tatt tak i. Det er en 
lederoppgave å ta tak i denne informasjonen og følge opp ved avvik. En slik 
oppfølging krever at ledelsen setter seg ned hver måned og repeterer prosessen 
med å gå igjennom informasjonen og følge opp. Vår oppfatning er at dersom 
ledelsen tar tak i forhold som dukker opp i rapporteringen vil dette gi et signal 

                                                       
4 I vårt tilfelle menes Statsbyggs ledelse ved adm. dir. Øivind Christoffersen og direktør for avd. 
Rådgiving og Byggherre, Hilde Nordskogen. 
5 Forumet som ble avholdt den 13.12.2005 vil videre i seksjon D beskrives med forum. 
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til de rapporterende om at ledelsen tar oppfølging på alvor, og prosjektene vil 
se verdien i sitt arbeid med rapportering. Bare ved å repetere og stadig stille 
krav kan ledelsen oppfylle sitt ønske og oppnå forbedring. Dette understreker 
viktigheten av at rapportering brukes og tas tak i, ellers er det uten verdi.  
 
Som Shiba & Walden [13] beskriver; ”du kan ikke styre det du ikke kan måle”, 
men man kan heller ikke måle på alt. Hvert prosjekt bør ved oppstart avgjøre 
hva deres måleparametere skal være, og ledelsen bør etterspørre denne 
informasjonen og følge opp. Det medfører at PL følger opp disse 
måleparameter i sitt prosjekt og krever rapportering fra sine medarbeidere. 
Som vi har sett er dette forskjellig fra prosjekt til prosjekt, men i prinsippet bør 
prosjektlederen på et lite prosjekt tenke på det samme som prosjektlederen på 
et stort prosjekt, med unntak av et par forhold hun slipper å tenke på. Med det 
mener vi at vektlegging av lederskap og styring (leadership vs. management) 
bør balanseres. Kotter [8] ser på styring som ett sett med prosesser som kan få 
et komplisert system av mennesker og teknologi til å fungere godt. Lederskap 
ser han på som ett sett av prosesser som skaper organisasjoner og tilpasser dem 
til skiftende omgivelser. Tabell 8-1 viser forskjeller mellom styring og ledelse. 
Han påpeker at vellykket endring krever 70-90 % lederskap og 10-30 % styring.  
 

STYRING (MANAGEMENT)  LEDERSKAP (LEADERSHIP) 
✓ Planlegging og budsjettering: etablere 

detaljerte steg og tidsplaner for å nå 
satte mål, deretter allokere nødvendige 
ressurser for å få dette til å skje. 

✓ Organisering og bemanning: etablere 
struktur for å møte krav fra plan, 
bemanne denne strukturen med 
individer, delegere ansvar og 
myndighet for å gjennomføre planen, 
fremskaffe retningslinjer og rutiner for 
å hjelpe medarbeidere og skape 
metoder eller systemer for å overvåke 
implementering. 

✓ Kontroll og problemløsing: overvåke 
resultater, identifisere avvik fra plan og 
løse disse problemene. 

 ✓ Etablere en retning: utvikle en visjon, et 
bilde av fremtiden – ofte fjern fremtid – 
og strategier for å skape de endringer 
som er nødvendiger for å realisere 
denne visjonen. 

✓ Innrette medarbeidere: kommunisere 
retning gjennom ord og handling til 
alle hvis samarbeid er nødvendig for å 
påvirke opprettelsen av grupper som 
forstår visjonen og strategiene og 
aksepterer gyldigheten av disse.  

✓ Motivere og inspirere: fylle 
medarbeidere med energi til å 
overvinne politiske, byråkratiske og 
ressursbarrierer. 

 
 

 
Skaper en grad av forutsigelse og orden og 
har potensial til å produsere kortsiktig 
gevinst som forventet av interessentene (for 
eksempel for bruker, holde kvaliteten; for 
eier, holde budsjett) 

 Skaper endring, ofte store, og har potensial 
til å skape meget produktive endringer (for 
eksempel nye brukerønskede produkter) 

Tabell 8-1 Forskjell på styring og lederskap, etter [8]. 

Under forumet henviste adm. dir. til SBs hovedstrategi [65] hvor de strategiske 
mål er nedfelt. Han refererte til punktet god prosjektstyring og presiserte:  
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”SBs prosjektmodell skal sikre enhetlig, fleksibel 
prosjektgjennomføring. […] SB skal styre gjennom enkle, men 
tilstrekkelig krav og rutiner […] og bidra til effektivisering i bygge-
, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen)”. 

Adm. dir. uttaler at SB kontinuerlig bør forbedre eksisterende prosesser og 
opparbeide ny forståelse. Enhver medarbeider i SB bør forstå betydningen av å 
strukturere seg og arbeide systematisk. Vi opplever uttalelsen som selve 
handlingen i Chapman & Ward [1] og Office of Government Commerce’s [50] 
tilrådning om å relatere verdien av usikkerhetsstyring til organisasjonens mål. 
Dir. R. Hilde Nordskogen beskrev under forumets gruppediskusjonsdel gode 
erfaringer fra usikkerhetsstyring i både SKS og PNO. Det samstemmer godt 
med Office of Government Commerce [50] og Kotters [8] beskrivelse av å 
anskueliggjøre resultater fra prosjekter som har bedrevet aktiv 
usikkerhetsstyring. 
 
Kotter [8] hevder at det er viktig at ledelsen anvender et hvert hjelpemiddel 
tilgjengelig til å kommunisere organisasjonens visjon og strategier samt få 
eventuelle prosessdrivergrupper til å være et forbilde for resten av 
organisasjonen. Adm. dir. i SB valgte som følge av en forespørsel å innlede 
forumet den 13.12.2005. Han delegerte ikke oppgaven videre men tok selv 
ansvar for å formidle ledelsens syn. Han beskrev forumet som en viktig del av 
arbeidet med å forbedre eksisterende prosesser og samtidig et bra initiativ. Han 
viser ved selv å delta at han tar problemstillingen på alvor.       
 
Toppledelsen i SB uttrykker etter vårt syn stor interesse for et enhetlig system 
for å håndtere usikkerhet. Arbeidet med å kommunisere viktigheten av 
usikkerhetsstyring til øvrige deler av organisasjonen virker også å være i gang. 
Samtidig har vår masteroppgave blitt gitt betydelig oppmerksomhet og blir 
eksponert. At adm. dir. takker ja til å innlede til forumet er nok et tegn på hans 
drivende engasjement. Han valgte også sammen med dir. R. å stille til intervju 
vedrørende vår oppgave. Både adm. dir. og dir. R. utrykker i løpet av forumet 
forståelse for prosjektenes arbeidsmåte gjennom å uttale at det er nødvendig 
med en rutine for hvorledes usikkerhet bør håndteres i prosjektene men 
samtidig at rutinen i praksis bør tilpasses det enkelte prosjekt.    
 
De foreliggende krav til usikkerhetsstyring beskriver at SBs prosjekter skal 
gjennomføre en usikkerhetsanalyse ved avsluttet forprosjekt. Dersom det 
forblir med én analyse samstemmer det dårlig med teoriens beskrivelse av hva 
usikkerhetsstyring er:  

”En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp 
usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak”.[6]     
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Kotter [8] i likhet med Pinto & Slevin [32] beskriver det som essensielt at 
ledelsen tilrettelegger for usikkerhetsstyringsprosesser. I prosjektene vi studerte 
fremkom det at tiden ofte ikke strakk til. Tid ble ansett som en mangelvare. 
Prosjektene henviste da særlig til usikkerhetsanalysesesjonene. Sesjonene ble av 
samtlige prosjekter beskrevet som verdifulle da kravene til at 
usikkerhetsanalyser skal gjennomføres ved forprosjekt legitimerer at prosjektet 
kan sette seg ned å tenke. Det er for SBs vedkommende opp til den enkelte PL å 
finne egnede metoder for å håndtere usikkerhet utover det som konkret er 
påkrevd.  Det medfører at PL bør argumentere for at ressurser skal avsettes til 
slike usikkerhetssesjoner i eget prosjekt der det normalt er manko på tid. 
Teoriens beskrivelse av usikkerhetsstyring taler for at ledelsen innfører krav 
mht. usikkerhetsstyring lignende de PNO står overfor. Slike krav vil, som sjef 
prosjektstøtte Per Roar Nordby og prosjektdirektør Roar Bjordal ved PNO 
uttalte på forumet, legitimere at prosjektet setter seg ned en gang årlig for en 
total gjennomgang av prosjektet. Om sesjonen resulterer i en rapport er ikke 
det avgjørende, det avgjørende ble uttalt å være at prosjektet har tid.  
 
Vi tolker hovedtrekket i denne beskrivelsen som at gjennomføringen av 
gruppeprosessen og læringen som kommer fra denne blir værende 
hovedsakelig i gruppen som deltar i denne prosessen. Det er mindre fokus på å 
dokumentere prosessen og resultatene for å formidle læringen inn i 
organisasjonen. Det er viktig for at ledelsen skal få oppfylt sine mål at erfaring 
fra prosjektene formidles til organisasjonen, noe vi tror helhetlige systemer og 
oppfølging av ledelsen kan bidra til. Klassisk ved organisasjonsarbeid er at det 
oppstår celler som gjør det veldig bra, men denne kunnskapen samordnes ikke 
med hele organisasjonen slik at alle kan bli bedre [13]. Dette vil kreve et 
homogent system.  

Konklusjon  

Med overnevnte tatt til betraktning kan det vanskelig sies at usikkerhetsstyring 
ikke er forankret i Statsbyggs ledelse. Allikevel bør nok ledelsens krav til 
usikkerhetsstyring i prosjektene konkretiseres mer enn hva er tilfelle i dag. 
Ledelsen ønsker selv god styrings- og ledelsesinformasjon og det kan vanskelig 
tolkes ut av det eksisterende kravet. Dagens krav forteller hva prosjektet skal 
gjøre, ikke hva det skal bidra til for ledelsen eller prosjekteier. Slik kravene 
foreligger i dag blir det en skjønnsmessig vurdering om prosjektet bedriver god 
usikkerhetsstyring. Kravet til usikkerhetsanalyse synes for oss å tilfredsstilles av 
samtlige prosjekter etter endt forprosjekt. Vi har inntrykk av at ledelsen har 
initiert arbeidet med å formidle sitt syn på usikkerhetsstyring med en intensjon 
om at dette må være en kontinuerlig ledelsesoppgave, samtidig tror vi ledelsen 
og prosjektledere står overfor en felles utfordring i å finne en egnet enhetlig 
metode for hvordan usikkerhet bør håndteres som gir den ønskede avkastning 
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for både PL og prosjekteier. Lederskap som inkluderer ovennevnte vurderes til 
tre på skalaen. 
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8.2 Strategier og retningslinjer 
Christensen & Kreiner [9] beskriver at strategier og retningslinjer må ha rom 
for tolkning, men må samtidig være entydig presisert. Dette samsvarer med 
Statsbyggs Hovedstrategi for 2005-2007  ved at SBs styringskonsept baserer seg 
på prinsippene for balansert målstyring og at det skal gi ledere nødvendig frihet 
til å løse oppgavene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Usikkerhetsstyring 
kommer ikke direkte frem i SBs hovedstrategi for 2005-2007 [65], men i 
dokumentet Styringsprinsipper i Statsbygg [71], kapittel 8.8 Usikkerhet, risiko og 
kritiske forhold står det beskrevet at det skal:  

”… gjennomføres en systematisk identifisering og behandling av 
risikofaktorer i prosjekter. For det enkelte prosjekt skal det 
utarbeides en oversikt som til enhver tid angir de usikre og kritiske 
forhold”.   

Husby et. al [6] hevder i likhet med andre [1][2][11][32] at 
usikkerhetsstyringen bør implementeres som en del av styringsunderlaget 
allerede ved oppstart av prosjektet. Tilsvarende beskriver teorien [1][6][9][11] 
at usikkerhetsstyringsprosessen bør planlegges i operative termer. Målet skal 
være å klarere de viktigste aspektene rundt fremgangsmåten for 
usikkerhetsstyringsprosessen. Det kan og bør bidra til å skape en felles 
forståelse rundt den valgte usikkerhetsstyringsprosessen, som både er 
tilgjengelig og forståelig for den det måtte angå. I krav til innhold i det sentrale 
styringsdokument [62] fra FIN leser man følgende om strategi for styring av 
usikkerhet: 

”Det bør også foreligge en strategi for hvordan prosjektet har 
planlagt å kontinuerlig gjennomføre systematisk styring av 
usikkerhet gjennom prosjektets levetid, i form av 
identifikasjon/analyse av nye faktorer (og avslutning av gamle) og 
iverksetting/oppfølging av nye tiltak.” 
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Veiledningen for utfylling av styringsdokument [70] som per i dag ligger under 
PRORUT, i kapittelet strategi for styring av usikkerhet kan tolkes som en 
imøtekommelse av kravene fra FIN: 

”Angi på hvilken måte usikkerhet (risikoer/muligheter) er tenkt 
ivaretatt”  

Dette antyder at en strategi for styring av usikkerhet bør nedfelles. Dette 
samsvarer med beskrivelsen gitt i styringsprinsippene nevnt over og med 
teoriens tilrådning [1][6][9][11] om en operativ plan for usikkerhetsstyringen. 
Den resterende veiledningen i kapittelet indikerer derimot at slikt kan 
håndteres med en usikkerhetsanalyse. Det er i følge teorien [ibid] og kravene 
fra FIN [62] ikke tilstrekkelig for hvordan usikkerhet bør håndteres i praksis, 
og kan generere en holdning til at gjennomføring av en usikkerhetsanalyse vil 
være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene. Det reflekteres i utfyllingen av 
styringsdokumentet ved at det under kapittelet strategi for styring av usikkerhet 
henvises til gjennomført usikkerhetsanalyse fremfor et underliggende 
dokument med en strategi for hvorledes usikkerhet er tenkt håndtert. Det 
kommer heller ikke frem i prosjektstrategiene hva som er å betegne som god og 
dårlig praksis mht. usikkerhetsstyring. PL kan dermed ikke se om egne arbeider 
er mangelfulle, tilstrekkelige eller eksepsjonelle.   
 
Christensen & Kreiner [9] beskriver viktigheten av å planlegge for endringer og 
være bevisst på at opprinnelige prosjektplaner og -mål vil måtte endres for å 
etterkomme effekt av usikkerhet og for å maksimere prosjektets suksess. Videre 
beskriver de den rasjonelle og naturlige strategien etter at man har forsøkt å 
eliminere usikkerheten, som å gjøre seg åpen for at det alltid vil eksistere 
usikkerhet, og lære å håndtere denne ufullkomne virkelighet på best mulig 
måte. Dette samsvarer med PNOs intensjon om en dynamisk 
prosjektorganisasjon som skal gjenspeile de endringer som prosjektet 
gjennomgår i de ulike prosjektfasene slik de er beskrevet i prosjektstrategien. 
PNO valgte ved forprosjekt å beholde denne muligheten for endring ved å ha 
en fleksibel kontraktsstrategi, noe som ble påpekt som en mangel i rapporten 
fra KS2. PNO sa akkurat hvordan de ville gjøre det, men ikke akkurat hva som 
lå i pakkene, og hadde lagt opp til store kontraktspakker, med mulighet til 
oppdeling for å kunne møte den delen av markedet som kunne berge dem i 
løpet av et så langt prosjekt. En slik fleksibilitet samsvarer med Christensen & 
Kreiner [ibid] som sier at det å holde fast ved sitt utgangspunkt gjennom hele 
prosjektforløpet vil gi uheldige konsekvenser for prestasjonsnivået i prosjektet. 
På den annen side gjør man seg da sårbar overfor den kontekstuelle usikkerhet 
[ibid]. Det som taler mot en slik fleksibilitet finnes i rammeverket for 
usikkerhetsstyring beskrevet av Chapman & Ward [1]:  
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”[…] det er verdt å merke seg at desto større de ukjente områdene 
fra defineringsfasen er, desto lavere blir effektiviteten og 
progresjonen i de etterfølgende faser.” 

PNO mener at å ha en egen post for usikkerhetsstyring på agendaen vil skape 
for mange grensesnitt mot andre poster på agendaen fordi usikkerhetsstyringen 
er en del av alle poster. Dette mener PNO også kan føre til en for høy 
detaljeringsgrad av hensyn til de man skal kommunisere med. På den andre 
siden nevner Husby et al. [6] at det vil tilkomme usikkerhetselementer 
gjennom hele prosjektforløpet og disse må håndteres og inkluderes i en 
tiltaksplan og beskriver det derfor som  

”… viktig at prosjektledelsen får informasjon om usikkerhet, for 
eksempel gjennom et eget punkt på agendaen i møter”. 

Usikkerhetsstyring beskrives av samtlige case-prosjekter som en integrert del av 
alt de foretar seg, det samsvarer med Chapman & Ward [1] og PMBoK [11] 
beskrivelse av at det er sentralt at usikkerhetsstyringen integreres som en del av 
prosjektet og ikke fungerer som et tillegg.  
 
I SKS ble det utarbeidet en intensjonsbeskrivelse for hvordan prosjektledelsen 
skulle følge opp og styre usikkerheten i prosjektet (vedlegg D og E). 
Utgangspunktet for utarbeidelsen av usikkerhetsstyringssystemet var at 
systemet skulle være et matnyttig bidrag til den daglige styringen av prosjektet. 
Rent praktisk skulle usikkerheten rapporteres og følges opp ved hjelp av et 
”skjema for oppfølging av usikkerhet”. Det ble tidlig presisert at skjemaet ikke 
var endelig, og skulle justeres etter hvert som erfaringene med bruken av det 
kom frem. Innholdet i skjemaet skulle bygge på den usikkerheten som hadde 
fremkommet i de siste måneders usikkerhetsanalyser, samt en vurdering av 
status på gjeldende tidspunkt.  
 
Det er beskrevet av SKS at ett enkelt skjema for både rapportering og styring 
ikke var hensiktsmessig. Det ble både under forumet den 13.12.2005, jfr. 
vedlegg U, og under intervjuene vi gjennomførte med de ulike PL, jfr. vedlegg I, 
påpekt at prosjekteier og prosjektleder har ulike behov for styringsinformasjon, 
og at det derfor kunne være hensiktsmessig å skille mellom et skjema som PL 
benytter til styring og ett skjema med lavere detaljeringsgrad for rapportering 
til PE. 
 
Intensjonsbeskrivelsen i hvorledes usikkerhet var tenkt håndtert i SKS kan 
vanskelig sies å inneha rom for tolkning, slik teorien [8][9] anbefaler. Det var 
relativt førende på at skjema for oppfølging av usikkerhet var veien å gå. PNO 
beskriver skjemaet for oppfølging av usikkerhet som de anvender til 
rapportering som av liten verdi for prosjektleder, det har for lav 
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detaljeringsgrad. Det fremkommer heller ikke i tilstrekkelig grad hvem 
skjemaet for oppfølging av usikkerhet er tiltenkt. Slik det fremstår, taler mye for 
at det skal bistå PL i arbeidet. Praksis tyder imidlertid på at skjemaet skal 
vedlegges månedsrapporten.  

Konklusjon 

I diskusjonen har det fremkommet at det eksisterer føringer til at strategier og 
retningslinjer for usikkerhetsstyring skal nedfelles i prosjektene. I kravene fra 
FIN [60][62], Styringsprinsippene for Statsbygg og Veiledningen for utfylling 
av styringsdokument for prosjektene [70] beskrives krav til at en strategi for å 
håndtere usikkerhet skal eksistere. Kravene er slik formulert at det burde 
forventes at prosjektene har en operativ plan for hvordan de vil styre 
usikkerheten i prosjektet, slik teorien anbefaler. Dette kan ikke sies å være 
tilfelle i de prosjekter vi har undersøkt. Dette kan dels skyldes formuleringen i 
Veiledningen for utfylling av styringsdokument for prosjektene og dokumentet 
Styringsprinsipper i SB [71] som kan forstås som at gjennomføring av 
usikkerhetsanalyser er tilstrekkelig for å møte satte krav. Føringene gir på den 
andre siden ingen antydninger til hva strategiene og retningslinjene skal 
inneholde utover at det kan henvises til en usikkerhetsanalyse. Strategiene og 
retningslinjene sier dermed at noe skal gjøres, men ikke klart hva arbeidet skal 
innebære slik teorien anbefaler [58]. Strategier og retningslinjer med 
ovennevnte tatt til betraktning vurderes til to på skalaen. 
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Nei, det har vi ikke 
tenkt på. 

Vi har identifisert et 
behov for dette, vi 
har så vidt startet 

arbeidet. 

Ja. Ja, og over tid har vi 
sett 

gevinstrealisering 
gjennom å gjøre det. 

Dette er 
fundamentalt for 

hvordan vi arbeider. 
Det kunne blitt 

ansett som beste 
praksis i vår sektor. 

 
 

   

 

8.3 Medarbeidere 
Forståelsen av begrepet usikkerhetsstyring avhenger av hvem vi har spurt. 
Enkelte kobler begrepet raskt til usikkerhetsanalyser, andre til skjema for 
oppfølging av usikkerhet. Atter andre forklarer det mer helhetlig og nokså likt 
læreboken til Christensen & Kreiner [9] mtp. å gjøre prosjektet 
motstandsdyktig mot skiftende omgivelser samt Shiba & Waldens [13] 
vektlegging av kvalitet for å oppnå prosjektsuksess. Tilsvarende gjelder 
anvendelse av begrepet risiko som i enkelte anledninger har blitt brukt overfor 
oss til å beskrive usikkerhet. 
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Det synes som om de PL vi har intervjuet og observert ser verdien av 
usikkerhetsstyring, men de oppfatter det ikke som gjengs praksis i SB. Det skal i 
den sammenheng nevnes at flere medarbeidere har spurt hva vi egentlig driver 
med her i SB, etter vi har fortalt hva oppgaven omhandler utbryter de; 
”usikkerhetsstyring, ja det er viktig det”. Det virker i den forstand å være en 
enhetlig oppslutning om at usikkerhetsstyring er viktig, uten at de er sikre på 
hva det konkret innebærer og hvordan det kan gjøres. Tilsvarende indikerer det 
gode oppmøtet til forumet at det er interesse blant PL og andre medarbeidere å 
skape klarhet rundt emnet. Flere av de fremmøtte prosjektlederne så forumet 
som en unik mulighet til å høre hvorledes andre PL håndterer usikkerhet i sine 
prosjekter samt diskutere emnet. Vi har ikke fått inntrykk av at tilsvarende 
temadager tidligere har blitt gjennomført for PL og andre medarbeidere i SB. 
Vi vet til SBs forsvar at usikkerhetsstyring med tiden skal bli innført som en 
egen kursmodul i Statsbyggskolen.     
 
Det har ikke fremkommet at det har vært organisert erfaringsutveksling 
mellom prosjektledere rundt deres metoder for å håndtere usikkerhet. Det 
virker som om eksisterende metodikk ”lånes” av prosjekter som blir betraktet 
som langt fremme på området. Her nevnes PNO. Det ble under forumet den 
13.12.2005 foreslått at usikkerhetssesjoner kanskje burde overværes av andre 
PL enn de som selv er deltagende i prosjektet. Dette beskrives i teorien [6] som 
et godt tiltak for å hindre at prosjektet blir for navlebeskuende. Selv om PL 
muligens ikke har eierinteresser for andre prosjekter enn sitt eget, burde de ha 
interesser i å få nye gode ideer samt å fremme SBs interesser uttrykt i 
hovedstrategien – nemlig god prosjektstyring [65]. Ved hjelp av strategien, kan 
SB bedømme og rettferdiggjøre den informasjon og den kunnskapen 
medarbeiderne akkumulerer daglig. Hovedstrategien er forankret i ledelsen, 
noe som virker retningsgivende for hvilken type kunnskap medarbeiderne 
burde søke. Det er tross alt de som skal bringe SB frem mot sin visjon. 

Konklusjon 

Slik vi ser det er ikke SBs medarbeidere tilstrekkelig opplært og støttet til å 
håndtere usikkerhet. Det blir normalt opp til den enkelte å finne en egnet 
metode å håndtere usikkerheten utover å gjennomføre en usikkerhetsanalyse. 
Det eksisterer i dag kun planer for, men ingen fungerende kurs i 
usikkerhetsstyring, ei heller er det klart uttalt hva god usikkerhetsstyring 
innebærer i SB. Medarbeiderne kan da vanskelig vite hva en god og en dårlig 
jobb hva gjelder usikkerhetsstyring faktisk består i og derigjennom hva de 
trenger å tilføre for at virksomheten kommer nærmere sine mål. Prosjektene 
synes å vurdere egen praksis hva gjelder usikkerhet opp mot andre SB 
prosjekters praksis. Da både SKS og PNO har hatt et særlig fokus på usikkerhet 
blir det ikke vanskelig å vurdere egen praksis mot andre prosjekter i regi av SB. 
Om de derimot håndterer usikkerhet tilfredsstillende i forhold til prosjekter i 
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andre bransjer, kan de ikke vurdere. En nedfelt formalisering og formidling av 
hva som betegnes som god praksis er derfor å anbefale. SB har et behov for å 
bruke den enkeltes erfaring effektivt. Nye medarbeidere bør lære av de erfarne, 
mens en god arbeidspraksis som er utviklet av en enkeltmedarbeider eller team, 
bør inspirere flere. For å få den mindre erfarne til å lære av de mer erfarne, bør 
man bygge opp systemer for opplæring og erfaringsutveksling av hvordan 
usikkerhet bør håndteres på arbeidsplassen. Tilsvarende gjelder en enhetlig 
terminologiforståelse da medarbeidere burde kommunisere med samme 
terminologi. Medarbeidere med ovennevnte tatt til betraktning vurderes til to 
på skalaen. 
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8.4 Interessenter 
Teorien beskriver viktigheten av å skille mellom usikkerhetselementer med 
tilhørende tiltak som det antas at kunden skal eie og styre, fra de som 
leverandør skal eie og styre [56].  Videre at leverandør så langt det lar seg gjøre 
skal søke å anvende de samme styringsmetoder som prosjektet gjør mht. 
usikkerhet [56]. PNO har påtatt seg mye usikkerhet ved på dele opp 
kontraktene slik de har gjort, men har til gjengjeld beholdt fleksibilitet. 
Entreprenører velges etter anbud hvor krav til entreprenør og dets personale 
stilles. Det er normalt definert klare utvelgelses- og tildelingskriterier for 
entreprenørene for å sikre solide kandidater. Hvilke styringsmetoder 
leverandør anvender mht. usikkerhet har vi ikke fått kartlagt. 
 
De usikkerhetsanalyser vi har gjennomgått har normalt ivaretatt interessenter 
gjennom punkter som brukermedvirkning, entreprenører, riksantikvaren, 
myndighetskrav og prosjektorganisasjon. Interessenter virker i den forstand å 
være ivaretatt i analysene. I det daglige arbeidet holdes disse informert 
gjennom møter og ved å motta månedsrapporter og kopier av møtereferater. 
Det gjennomføres også jevnlige brukermøter for å ivareta de innspill bruker 
måtte komme med underveis i prosjektforløpet. Usikkerhet forbundet med 
interessenter blir dels også fanget opp i skjemaet for oppfølging av usikkerhet. 
 
SB har egne mediestrategier og HMS strategier, to elementer som samtlige av 
de vi har intervjuet anså viktig å håndtere korrekt for SB sitt omdømme. 
Brukermøter avholdes med relativt stor frekvens, og PL ser ut til å forstå 
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viktigheten av dette, all den tid det er bruker som etter overtakelsen er den som 
vil vurdere om prosjektet er vellykket eller ei. Det er kvaliteten av bygget bruker 
vil måtte leve med, eventuelle pris- og tidsoverskridelser vil bruker kun møte 
ved overtakelse. PL uttrykker at denne tanken ligger i bevisstheten i et hvert 
prosjekt han leder.  

Konklusjon 

I caseprosjektene kommer det frem at usikkerhet forbundet med interessenter 
er godt ivaretatt, men om dette er gjengs praksis i SB har vi ikke grunnlag for å 
uttale oss om. Tilsvarende om strategiene i praksis fungerer effektivt. 
Interessenter med ovennevnte tatt til betraktning vurderes til fire på skalaen. 
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8.5 Prosesser 
Chapman & Ward [1] anbefaler at et rammeverket for usikkerhetsstyring 
implementeres i alle prosjekters faser og beskriver det som sentralt at 
usikkerhetsstyringen integreres som en del av prosjektet og ikke fungerer som 
et tillegg. PNO på sin side beskriver at systemet for usikkerhetsstyring ikke skal 
stjele oppmerksomheten. PNO mener fokuset til teoretikerne er selve 
prosessen, mens praktikerne har bygget i fokus og bruker deler av den 
prosessen som støtte og setter det inn i et eget system. Det kan synes som om 
usikkerhetsstyringsprosessen ikke oppfattes som en egen prosess, men at usikre 
forhold tas opp gjennom andre prosesser som oppfølging av kostnad, fremdrift, 
kvalitet og HMS.  
 
Chapman & Ward [1] beskriver at totalt sett handler 
usikkerhetsstyringsprosessen om innsikt, forståelse og om å stille de riktige 
spørsmålene. Husby et. al [6] konkretiserer det noe mer og beskriver at effektiv 
styring av usikkerhet krever tilstrekkelig og effektiv allokering av usikkerheter 
til de parter som er best skikket til å håndtere dem. Dette skjer i case-
prosjektene på månedlige og ukentlige møter der tverrfaglige forhold tas opp 
og fordeles til ansvarlig for fagområdet. Dette kan tyde på at prosjektene har 
kunnskap og evne til å adressere usikkerheter, men at fokuset ikke ligger på 
usikkerhetsstyring. Om prosjektet i realiteten allokerer usikkerheter til de 
parter som er best skikket til å håndtere dem kan vi derimot ikke svare for. 
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Identifisér 
Mange rammeverk for usikkerhetsstyring påpeker viktigheten av å identifisere 
kilder til usikkerhet tidlig i prosessen [11] [39][42][52][56]. Chapman & Ward 
[1] beskriver tidlig identifisering av usikkerhet med tilhørende tiltak som 
nøkkelen til en senere effektiv usikkerhetsstyring. Dette samsvarer med at 
usikkerheter i praksis blir identifisert i usikkerhetsanalyser som gjennomføres 
ved forprosjekt og i gjennomføringsfasen. I SB gjøres dette som følge av 
kravene til å gjennomføre en usikkerhetsanalyse etter endt forprosjekt. For 
særskilte prosjekter som inngår i FINs kvalitetssikringsregime gjennomføres en 
noe mer omfattende KS2 analyse som også skal kvalitetssikre 
styringsunderlaget. Det er vårt inntrykk at analyseprosessen, det være KS2 eller 
en analyse initiert av SB, fanger opp de fleste usikkerheter. Derimot synes det 
med bakgrunn i våre funn som om usikkerhet i estimatene ikke blir godt nok 
iakttatt. De prosjekterende ser sjelden usikkerhet i eget arbeid, noe PL fra case-
prosjektene beskriver sjelden blir tema under usikkerhetsanalysesesjonen. 
Dermed ligger det usikkerhet i estimatene som ikke blir anskueliggjort før 
spaden settes i jorden.   
 
Søk etter kilder til usikkerhet og tiltak kan skje gjennom anvendelse av 
teknikker som intervjuer, brainstorming, sjekklister og diskusjoner [6]. 
Prosjektet og prosjekteiers behov for relevant beslutningsinformasjon skal stå 
som det sentrale [ibid]. Ved en usikkerhetsanalyse settes en tverrfaglig gruppe 
sammen for å gjennomføre usikkerhetsanalysen. Identifisering av usikkerheter 
underveis i gjennomføringsfasen utenom analyseprosessen kan sies å bli fanget 
opp på byggemøter og andre prosjektmøter, men de settes sjelden i system, og 
tendensen er at forhold oppdages relativt sent.  
 
Analysér 
SB har god erfaring med å benytte seg av usikkerhetsanalyser. Det er vårt 
inntrykk at analyseprosessen er god, men har liten betydning for hvilke tiltak 
som iverksettes. Modellene er relativt gode, selv om programvaren ikke lenger 
er den beste på markedet. Hensikten med analysen er derimot ufullstendig 
fordi man fokuserer på å oppdatere styringsrammen fremfor å finne frem til 
tiltak som kan iverksettes for å adressere usikkerhetene. Dagens analyser 
opplever vi derfor har et forbedringspotensial, dette er beskrevet inngående i 
vedlegg G. 
 
Rapportene fra usikkerhetsanalysene slik de fremstår i dag belyser særlig den 
operasjonelle usikkerhet som er ”i” prosjektet som grunn og fundamenter, 
entreprisestrategi, organisasjon etc. Det vi sjelden ser fremkomme er den 
kontekstuelle usikkerhet knyttet til prosjektets omgivelser, kanskje med unntak 
av markedsusikkerhet, jfr Christensen & Kreiner [9]. For oss fremstår bant 
annet miljø og HMS som forhold en usikkerhetsanalyse konsekvent bør 
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vurdere, jfr Husby et al. [6]. Feilslag rundt disse forhold kan medføre alvorlige 
konsekvenser for SB sitt omdømme, jfr SBs Hovedstrategi 2005-2007 [65]. På 
den andre siden har kommunikasjonsstrategi og HMS ofte egne planer og 
retningslinjer mht. krav og oppfølging.  
 
Rapporten fra usikkerhetsanalysen har derfor etter vårt syn hovedsakelig et 
prosjektperspektiv, med selve bygget i fokus, og utvides sjelden til også å ta 
hensyn til effekt- og samfunnsmålet for prosjektet. Det er dette omverden vil 
vurdere prosjektsuksessen mot i etterkant [5][6][9].  
 
Hva gjelder gruppeprosessen i usikkerhetsanalysen understreker Husby et al. 
[6] at:  

”[…] identifikasjon bør gjøres i en gruppe av sentrale aktører med 
variert bakgrunn. […] En bør også involvere operativt personale i 
en slik operasjon […] Dette arbeidet kan med fordel ledes av en 
erfaren prosessleder. ” 

Dette samsvarer med funn fra caseprosjektene, blant annet ved at PNO 
gjennomfører usikkerhetsanalysen i en gruppeprosess med sentrale 
prosjektmedlemmer og eksterne ressurser som deltakere. Videre legger 
prosjektdirektøren stor vekt på at prosessdriveren er en person med bred 
erfaring som PL, med stor tyngde og med evnen til både å provosere og å lede.  
I tillegg tas eksterne ressurspersoner med i gruppeprosessen, for eksempel 
andre prosjektledere som er operative og med teft for å se de store linjene.  
PNO mener at hvis man bare forholder seg til usikkerhetsanalysene blir 
perspektivet for snevert, og som SKS at det er en utfordring for ethvert prosjekt 
at det kan bli for navlebeskuende.  Dette samstemmer med Christensen & 
Kreiners [9] beskrivelse av å ikke neglisjere den kontekstuelle usikkerheten.  
 
Bakker et. al [21] i likhet med Ihlen et. al [7] bemerker at forskjellighet i 
gruppesammensetninger bør betraktes som en like stor mulighet som risiko.  
Det samstemmer med prosjektlederne i case-prosjektenes beskrivelse om at det 
er viktig at gruppen som utarbeider usikkerhetsanalysen har riktig 
sammensetning. Det blir derimot beskrevet som en utfordring å vurdere 
hvordan sammensetningen av gruppen bør vektlegges. PNO vil bruke eksterne 
under usikkerhetsanalysen som kan provosere frem diskusjon. Det anser de 
som svært verdifullt. Tilsvarende er gruppen som utarbeider innholdet i 
usikkerhetsanalysene internt i SB tverrfaglig sammensatt med hensikt å få 
dekket de fleste grensesnitt samt fange opp forhold av felles interesse. På 
forumet den 13.12.2005 ble det uttalt at usikkerhetssesjonene til de ulike 
prosjektene burde overværes av en PL som ikke hadde noen direkte tilknytning 
for å få inn en ny innfallsvinkel.  
 



80  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

Nedsette tiltak 
Det er ikke funnet en klar kobling mellom de usikkerheter som avdekkes i 
analysene og de tiltakene som iverksettes. Det er vårt inntrykk at tiltak 
hovedsakelig stammer fra forhold som fremkommer på ukentlige møter. 
Allikevel ser vi at usikkerheten er blitt redusert i senere usikkerhetsanalyser, 
dette tyder på at det nedsettes tiltak som ikke dokumenteres formelt. Det er 
funnet et par unntak fra dette; ifm. den eksterne KS2-analysen på PNO ble det 
satt krav til at usikkerheter ble sjekket ut, dette førte til at det ble iverksatt en 
del tiltak som er relativt godt dokumentert.   
 
Tiltakene som defineres i usikkerhetsanalysene vi har studert bærer preg av å 
være vage og lite operasjonelle. De vil normalt kreve videre arbeid før de kan 
operasjonaliseres. Eksemplene nedenfor er hentet fra ulike usikkerhetsanalyser. 
”Tiltakene” fremstilles nedenunder i sin helhet slik de stod oppført i 
usikkerhetsanalysene. Disse ”tiltakene” var altså ikke ledsaget av andre tiltak 
under sine respektive usikkerhetselementer.   

”Gjennom tverrfaglig prosjektering løse alle utfordringer i 
prosjektet” 

”Sørge for dyktighet og samarbeid mellom entreprenører” 

”Beholde tillitt mellom SB og bruker” 

”God dialog med berørte parter” 

”PL legger slagplan for å opprettholde positiv moral” 

”God prosjektstyring” 

Statsbygg har ingen føringer for hvorledes tiltak skal defineres for at det skal 
kunne kalles et tiltak. FIN har derimot i sin rammeavtale med de eksterne 
kvalitetssikrere beskrevet at: 

”Leverandøren skal kartlegge både positive muligheter og 
trusler/fallgruver konkret i hvert enkelt prosjekt, og gi tilrådninger 
som gir Oppdragsgiver operative muligheter til å implementere 
suksessfaktorene”  

Det foreligger dermed en åpenbar mangel dersom analysen er gjennomført av 
en ekstern og tiltakene ikke er mer konkrete enn eksemplene gitt overfor. PL vi 
intervjuet i case-prosjektene kommenterte også selv at tiltak kunne defineres 
klarere i usikkerhetsanalysene enn hva er tilfelle i dag. Det er heller ikke funnet 
bevis på at tiltakene settes i system i etterkant av analysen og har et budsjett slik 
teori anbefaler, beskrivelsen ”på ustrukturert vis eller ad hoc basis” er passende. 
 



81  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

Oppfølging 
Oppfølging av usikkerheter og tiltak skjer i varierende grad. Økonomi og 
fremdrift virker å ha en god oppfølging, og kan sies å være de to viktigste 
styringsparametere i SB. Kunnskapen om økonomioppfølging er god, og 
bedrives i alle caseprosjektene. Man har mulighet til å forutsi sluttkostnad 
basert på dette. Fremdriftsstyringen finner vi å være god, og det er vårt 
inntrykk at prosjektene har detaljerte fremdriftsplaner som kan gi informasjon 
om hvordan en forsinkelse vil påvirke fremtidige aktiviteter. Planer for sikring 
av kvalitet benyttes. Kontroll av ferdige installasjoner, leverandører og møter 
med brukere skjer i alle prosjektene som er undersøkt. Tilsvarende 
benyttet/benytter SKS og PNO et skjema for oppfølging av usikkerhet hvor det 
de anså/anser som de viktigste usikkerhetene blir anskueliggjort og oppdatert 
jevnlig med status, ansvarlig, frist og tiltak. Usikkerheter som faller utenfor 
områdene nevnt over, eller som spenner over flere områder, virker for oss ikke 
like godt ivaretatt. Det virker som om noen usikkerheter faller mellom to stoler 
fordi det ikke finnes et helhetlig standardisert system for å håndtere og 
organisere tiltak som faller utenfor økonomi og fremdrift. SKS beskrev at 
skjemaet for oppfølging av usikkerhet bidro til å samle informasjon som var 
spredt, noe de beskrev som en vesentlig usikkerhet i et hvert prosjekt. Skjema 
for oppfølging av usikkerhet ble benyttet i SKS og benyttes i PNO. I SKS var det 
tiltenkt både rapportering og styring mens i PNO til rapportering. Her 
differensieres bruken og SKS ble relativt raskt oppmerksom på at deres tosidige 
bruk ville by på problemer. Skjemaet er etter vår oppfatning akseptert og PL 
forstår prosjekteiers behov for styringsinformasjon. Bruk av skjema for 
oppfølging av usikkerhet var ikke fremmet som et krav overfor SiB.  
 
Vi har ikke funnet tegn til at usikkerhetsanalysene blir eller har blitt 
kvalitetssikret. Vi er usikre på om det er nødvendig da usikkerhetsanalysene 
synes å anvendes relativt likt i case-prosjektene. Med det mener vi at de 
hovedsakelig brukes til å sette kostnadsrammen og identifisere 
usikkerhetselementer med tilhørende tiltak som blir tatt med videre i 
prosjektet. En kvalitetssikring kan derfor ende opp som en større kostnad enn 
nytte. 

Konklusjon 

Det kan synes som om enkeltstående verktøy for usikkerhetsstyringsprosesser 
er i bruk og under utvikling i SB. Verktøyene for usikkerhetsstyring synes for 
oss å anvendes på ad hoc basis i enkelte prosjekter. Det stilles et spørsmålstegn 
ved om usikkerhetsanalysene blir kvalitetssikret. Prosjekteringsunderlaget 
beskrev alle case-prosjektene at med fordel kunne vært bedre, tilsvarende viste 
resultatene fra våre sommerjobber feil i kostnadsanslag i enkelte analyser. Om 
en kvalitetssikring vil koste mer enn den smaker bør vurderes.  
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De identifiserte prosessene kan per i dag ikke beskrives å være tilstrekkelige for 
at man kan si at usikkerhetsstyring er etablert i organisasjonen. 
Usikkerhetsanalysene og deres plassering i prosjektgjennomføringen er 
derimot etablert og akseptert. Hva gjelder oppføring av tiltak foreligger en 
åpenbar mangel dersom analysen er gjennomført av en ekstern og tiltakene 
ikke er mer konkrete enn eksemplene vist overfor. Tilsvarende krav foreslås 
derfor også å gjelde for de analysene som utarbeides internt av FDØ. Med disse 
forhold tatt til betraktning vurderes SB til to på skalaen hva gjelder prosesser.  
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8.6 Usikkerhetshåndtering 
Husby et. al [6] i likhet med flere [1][2][11][36][38] hevder at styring av 
usikkerhet betyr å kunne påvirke sannsynligheten for – og/eller konsekvensen 
av at en usikker hendelse inntreffer. Det er normalt muligheten til å påvirke 
sannsynligheten som oppfattes som styrbarhet, ikke det å påvirke 
konsekvensen [6]. Dette er imidlertid i følge Husby et. al [6] meget forenklet 
fordi man som regel også kan påvirke konsekvensen. Husby et. al [ibid] 
beskriver videre at identifisering, estimering og prioritering av 
usikkerhetselementene gjerne utføres som en kombinasjon av kontinuerlig 
styring av usikkerhet og ad hoc usikkerhetsanalyser. Ad hoc 
usikkerhetsanalyser gjennomføres i SBs prosjekter, den kontinuerlige styringen 
blir derimot beskrevet å være integrert i det daglige arbeidet. Teorien forklarer 
at kontinuerlig styring av usikkerhet skal fokusere på at usikkerhetstenkningen 
skal gjennomsyre alle disipliner innenfor prosjektplanlegging og -realisering 
[1][6][47]. Usikkerhetsstyring utover en usikkerhetsanalyse er på innmarsj i SB. 
Hva gjelder gjennomsyring av alle disipliner fra prosjektplanlegging til -
realisering kan det på styringsdokumentsiden synes å være tilfredsstilt i SB. Det 
er gitt føringer gjennom SBs hovedstrategi [65], dokumentet Styringsprinsipper 
i SB [71] og veiledningen til utfylling av prosjektets styringsdokument [70] for 
at en strategi for usikkerhetsstyring skal være dokumentert. Det står derimot 
ikke hva strategien skal innebære. Praksis på den andre siden, herunder 
prosjektenes endelige styringsdokumenter, kan vanskelig sies å være 
gjennomsyret av usikkerhetstenkningen. For prosjektene SKS og PNO ble 
skjema for oppfølging av usikkerhet benyttet til rapportering, og kan i den 
forstand sies å gi et bidrag til dokumentasjon. Noe dokumentasjon på hvordan 
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usikkerhet er håndtert utover det har ikke vi klart å oppdrive.  PNO og SKS har 
derimot fått gode skussmål fra SBs ledelse i hvordan de håndterte/håndterer 
usikkerhet gjennom prosjektforløpet. Begge prosjekter har gjennomført 
jevnlige usikkerhetsanalyser og rapportert usikkerhet til prosjekteier gjennom 
månedsrapporter.  Prosjektene beskriver selv at de krav de står overfor hva 
gjelder håndtering av usikkerhet har virket oppdragende på dem i den forstand 
at usikkerheten har fått skjerpet oppmerksomhet. PNO uttalte senest på 
forumet den 13.12.2005 at bare det foreligger krav til at PNO skal gjennomføre 
årlige usikkerhetsanalyser, bidrar til at prosjektet tenker usikkerhet. Om 
sesjonen resulterer i en rapport er av mindre betydning, prosjektene beskriver 
det viktigste å være at de får til å sette seg ned og tenke. Det blir beskrevet som 
svært verdifullt.  
 
Lars Hoberg beskriver under intervjuet vi gjennomførte med ham og Morten 
Raugstad at det for SKS sin del var prosjekteringsgrunnlaget som sviktet. De 
prosjekterende så sjelden usikkerhet i eget arbeid. Både Haakon Grønnæss ved 
SiB og Roar Bjordal ymter i samme retning. Vi må derfor sette et spørsmålstegn 
ved om usikkerhetstenkningen gjennomsyrer disiplinen prosjektering.  
 
Bruken av skjemaet for oppfølging av usikkerhet ved SKS ble som nevnt 
beskrevet som verdifullt for prosjektstyret. Den innledende bruken av det, til 
både rapportering og styring, kan derimot ikke sies å være effektivt. Prosjektet 
måtte bruke mye tid på å tilpasse skjemaet til den etterfølgende rapporteringen 
for å unngå å rapportere seg inn i problemer.   
 
Teori påpeker viktigheten av at muligheter får den samme oppmerksomhet 
som risiko. Dette får vi beskrevet at prosjektene forsøker å gjøre. Det blir 
beskrevet som vanskelig, særlig når prosjektet har kommet langt i 
prosjektforløpet. Både SKS og PNO anbefaler at dette gjøres i en tidlig fase av 
prosjektet. Muligheter kan være så mangt, det blir vel normalt ansett som 
muligheter for kostnadsbesparelser grunnet at prosjektene er kostnadsdrevet, 
men ser man litt større på det kan det også være muligheter for en større 
gevinstrealisering – mer prosjekt per investert krone. Vi kom over et forhold 
som ikke direkte ble beskrevet som søk etter muligheter. Haakon Grønnæss 
beskriver under intervjuet at håndtering av brukerkrav underveis normalt vil 
være dyrt og ta ekstra tid, men nevner samtidig at det er brukeren som er 
viktigst. For å inkludere bruker beskriver han det som viktig å involvere 
brukeren sterkt ved utarbeidelsen av byggeprogrammet. Grønnæss forteller 
deretter at små endringer som ikke involverer ferdige deler av bygget, normalt 
kan gjennomføres da de koster relativt lite, og kan heve verdien i etterkant for 
bruker. I et prosjektperspektiv kan dette sies å være en mulighet til å beholde en 
ryddig byggeprosess som er preget av godt planlagte brukerendringer fremfor 
en prosess hvor endringer kommer i siste liten og ses på som et onde. I 
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brukerperspektivet er dette en mulighet til å øke verdien for brukeren gjennom 
ett bygg som bedre tilfredsstiller krav og forventninger.  
 
I teorien [6][11] står det at usikkerheten skal plasseres hos den som er best 
skikket til å håndtere den. I PNO skal prosjektets fagområder systematisk 
gjennomgås på ukemøtene. Forhold av felles interesse dokumenteres og 
ansvarlig person og frist fastsettes deretter. Representant fra den enkelte 
faggruppe viderefører så budskapet til egen gruppe. Ansvarlig person blir av 
PNO beskrevet å være den som har best forutsetninger for å håndtere det 
aktuelle forhold. Dette synes å samsvare med teorien [6][11].  Praksis i PNO 
samstemmer også godt med Statoil sitt rammeverk for usikkerhet [56] hvor det 
står at alle prosjektmedlemmer bør styre usikkerhet forbundet med eget 
ansvarsområde og sin rolle i prosjektet. Vurderingene våre er kun basert på 
intervjuene, og gir derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å slå fast at 
usikkerheten i realiteten blir overført til den som er best skikket.  

Konklusjon 

Det ser for oss ut til at de verktøy som eksisterer for usikkerhetsstyring i SB 
tilfredsstiller sin hensikt. Både ved SKS og PNO er prosjekteier fornøyd med 
håndteringen av usikkerhet og styringsinformasjonen de selv har fått. Adm. dir. 
beskriver derimot at SB bør bli bedre på usikkerhetsstyring av organisasjonen 
som helhet, derigjennom er det behov for et enhetlig system som systematisk 
følges av alle prosjekter. 
 
Usikkerhetsstyring kan vanskelig sies å gjennomsyre alle disipliner i 
organisasjonen. Det foreligger krav både direkte og indirekte, men de 
etterfølges bare i varierende grad. Tilsvarende beskriver PL fra case-prosjektene 
prosjekteringsgrunnlaget som en hemsko. Prosjekterende ser sjelden usikkerhet 
i eget arbeid. Hva gjelder muligheter fikk vi forklart at de kunne søkt bedre enn 
de hadde gjort. Samtidig synes eksempelet med Haakon Grønnæss og PNO for 
oss også å være former for å søke etter muligheter. Det kan synes som at det 
søkes etter muligheter i andre settinger enn usikkerhetsanalysesesjonene. 
Usikkerhetshåndtering med ovennevnte tatt til betraktning vurderes til tre på 
skalaen. 
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8.7 Resultater 
Prosjekteier synes for oss å være fornøyd med å få styringsinformasjon 
gjennom skjema for oppfølging av usikkerhet. Tilsvarende forklarer Lars 
Hoberg under forumet 13.12.2005 at det ikke er all verdens innsats som skal til 
for å anvende skjemaet selv for mindre prosjekter. For PNO og etter hvert SKS 
benyttes det ikke for usikkerheten sin skyld, men heller for det verktøyet det er. 
Det bidrar til at de må strukturere sine tanker og resulterer i en slags må-gjøre-
liste for PL. Tilsvarende ble de jevnlige usikkerhetsanalysene beskrevet som 
verdifulle.  Det synes for oss som om at det er bevis på positive forbedringer 
selv med de små grepene som er gjort. At eksempelvis PL ved prosjektet 
Victoria Terrasse ønsker å innføre skjemaet for oppfølging av usikkerhet i 
prosjektet indikerer at de eksisterende resultatene har gitt ringvirkninger 
utover de prosjektene skjemaet opprinnelig var tiltenkt. Tilsvarende føler vi 
engasjementet og det gode oppmøtet under forumet 13.12.2005 indikerer at PL 
ønsker å kontinuerlig forbedre måten de jobber på. De stiller selv om de ikke 
var direkte tilknyttet oppgaven med ønske om å lære mer om emnet. Dermed 
faller det naturlig å vurdere punktet til to på skalaen. 
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8.8 Konklusjon 
Tabell 8-2 og Tabell 8-3 viser en oversikt over våre vurderinger av SB i 
rammeverket.  
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Tabell 8-2 Vurdering av Statsbygg (1) 
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de siste 2-3 årene. 

Vi har data som 
viser fremragende 

prestasjoner i over 3 
år. 

Usikkerhetshåndtering   
 

  

Resultater  
 

   

Tabell 8-3 Vurdering av Statsbygg (2) 

Som Tabell 8-2 og Tabell 8-3 illustrerer er det etter vårt syn forhold som taler 
for at eksisterende arbeidsmåte kan forbedres. Mye av årsaken ser ut til å være 
at usikkerhetsstyring er et relativt nytt begrep for SB og at de er i startfasen 
mht. implementering. Samtlige prosjekter hvor vi har kartlagt praksis ser 
nødvendigheten av et enhetlig system for å håndtere usikkerhet. PL synes å ha 
tro på at et enhetlig system vil skape en grad av trygghet for de aktuelle parter. 
Dette samsvarer med teorien. Tilsvarende gjelder også caseprosjektenes system 
for styringsinformasjon, nederste nivå fanger opp usikkerhet, og de 
akkumuleres opp til høyere nivåer alt etter behov. I gjennomføringsfasen 
beskrev PL at det som oftest er de som arbeider på laveste nivå som først vil 
oppdage behov for tiltak. Det ble også påpekt fra SKS og PNO sin side at det 
foreligger et forbedringspotensial i arbeidet med å søke etter muligheter tidlig i 
prosjektgjennomføringen. 
 
PNO så tidlig viktigheten av å ha mindre kontraktspakker, de skapte seg 
fleksibilitet i gjennomføringsfasen. Dette samsvarer godt med Christensen & 
Kreiners [9] beskrivelse av viktigheten av å gjøre prosjektet motstandsdyktig 
overfor skiftende omgivelser; i dette konkrete tilfellet markedet. Det ble også 
presisert at prosjektene hadde anvendt et skjema for oppfølging av usikkerhet 
hvor usikkerhetselementer var beskrevet med tilhørende tiltak, ansvarlig samt 
en fargeindikasjon på graden av viktighet. Vi mener skjemaet for oppfølging av 
usikkerhet til en viss grad samsvarer med teoriens anbefaling om at usikkerhet 
kontinuerlig skal følges opp gjennom kvalitative og kvantitative analyser.  
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Seksjon E  

Modell 
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9 PIANO ‒ Usikkerhetsstyring i Statsbygg 
Ett av delmålene i oppgaven er å utvikle en modell med tilhørende 
retningslinjer for praktisk usikkerhetsstyring i SBs prosjekter. En modell har vi 
definert som en forenklet gjengivelse av et system. Vi har studert hvordan 
caseprosjektene arbeider med usikkerhet, og hvordan 
usikkerhetsstyringsprosessene funger i dag. Deretter har vi systematisert denne 
informasjonen til en modell for praktisk usikkerhetsstyring.  
 
Arbeidet med modellen skilte seg i to veier; først forholdt vi oss tradisjonelt til 
teorien om usikkerhetsstyring som beskriver en prosess med flere trinn. 
Teorien og praksis stemte overens ved at alle trinnene i den teoretiske 
usikkerhetsstyringsprosessen ble gjenkjent i praksis, men i praksis gled 
trinnene over i hverandre eller ble benyttet om hverandre. Å lage en modell av 
arbeidet med usikkerhet i prosjektene som lignet den i teorien virket ikke 
hensiktsmessig.  
 
For å finne en løsning tok vi utgangspunkt i møtestrukturen og 
informasjonsflyten i prosjektene, og kom frem til at dette lettere lot seg 
modellere. Med en tanke om at usikkerhet henger sterkt sammen med 
informasjon, jfr. definisjonen på usikkerhet, fant vi at ved å følge 
informasjonsflyten i prosjektene kunne vi lage en modell for 
usikkerhetsstyring. Statsbyggs prosjekter er av varierende omfang og varighet, 
og det vil være nødvendig å tilpasse modellen etter dette. Omfanget av 
modellen kan eksempelvis bestemmes av prosjektklassen. Prosjektklassene er 
under implementering, og alle Statsbyggs prosjekter vil om kort tid tilhøre en 
prosjektklasse som er retningsgivende for hvilket omfang prosjektstyringen (og 
deri usikkerhetsstyringen) skal ha. Prosjektklassene er i skrivende stund 
foreslått å være; 
 
Klasse 1 Små prosjekter < 50 MNOK 
Klasse 2 Normale prosjekter  < 500 MNOK 
Klasse 3 Store prosjekter  > 500 MNOK 
Klasse 4 Prosjekter med spesielle styringskrav Vurdering 

Tabell 9-1 Prosjektklasser i SB 

Vi sto så igjen med to ulike produkter. En prosess for usikkerhetsstyring og en 
modell for usikkerhetsstyringen. Vi studerte våre produkter nærmere med 
tanke på å eliminere én av dem, men det viste seg vanskelig fordi de 
kompletterte hverandre. Prosessen beskriver de handlinger som blir gjort 
implisitt i prosjekter, bortsett fra ved usikkerhetsanalyser da den blir fulgt 
systematisk. Prosessen heller i den forstand mer mot en tankeprosess enn en 
arbeidsmetodikk. Modellen derimot tegner et bilde av de aktiviteter som 
eksplisitt blir gjort for å håndtere usikkerhet. Den er i så måte en 

Planlegg P 
 

Identifiser I 
 

Analyser A 
 

Nedsette tiltak N 
 

Oppfølging og 
kommunikasjon 

O 
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systematisering av det arbeidet med usikkerhet som blir gjort i prosjektene og 
hvordan usikkerhet blir kommunisert utad til prosjekteier/prosjektstyre. 
Prosessen og modellen henger sammen ved at prosessen løper på alle nivå og i 
alle aktiviteter i modellen bevisst/ubevisst, i større eller mindre omfang, og med 
ulik grad av formalitet. De kommende kapitler vil beskrive henholdsvis 
prosessen og modellen nærmere.  

9.1 PIANO-prosessen 
PIANO-prosessen er en usikkerhetsstyringsprosess med fem trinn for 
gjennomføringsfasen av SBs byggeprosjekter. Det er hovedsakelig en måte å 
tenke på men inneholder også antydninger til arbeidsmetodikk. Prosessen er 
hovedsakelig basert på teori om praktisk usikkerhetsstyring.  PIANO er et 
akronym for Planlegge, Identifisere, Analysere, Nedsette tiltak og Oppfølging 
og kommunikasjon, som er trinnene i prosessen. PIANO er ustrukturert i 
formen ved at trinnene kan gli over i hverandre, trinn kan utelates eller 
fremheves, alt etter situasjon og hvilket nivå i prosjektet man arbeider på.  

Bakgrunn for PIANO-prosessen 

Utgangspunktet for vår prosess er den teori og empiri som ligger til grunn for 
oppgaven. Som et ledd i utviklingen har vi gjennomgått et titalls eksisterende 
prosesser på utkikk etter nye tanker og ideer, se vedlegg C. Vår prosess 
inneholder dermed en rekke elementer fra disse. Prosessen er utviklet i nært 
samarbeid med interessenter i SB og andre eksterne aktører. Den tilfredsstiller 
også de krav i NS-ISO 10006:2003 ”Retningslinjer for kvalitetsstyring i 
prosjekter”, kapittel 7.7 ”Prosesser forbundet med risiko”, setter [19].  
 
Chapman & Ward [1] har ni trinn i sin prosess for usikkerhetsstyring. PMBoK 
[11] har en seksdelt prosess. Beveger vi oss over i de forskjellige bedriftenes 
prosesser for usikkerhetsstyring, finner vi alt fra fire til sju trinn, med 
forskjellige inndelinger og benevninger på de forskjellige trinn 
[39][42][49][50][51][52][53][54][57][58]. En oversikt over trinnene i de 
undersøkte prosesser er gitt i Vedlegg C.  
 
Felles for alle prosessene er at de i hovedtrekk skisserer fire trinn: identifisering, 
analyse/vurdering, planlegge og iverksette tiltak og oppfølging. Et flertall av 
prosessene har et trinn før identifisering, kalt planlegging av 
usikkerhetsstyringen. Med vår bakgrunn som studenter av en skole som setter 
planlegging og dens verdi i høysetet, og selvfølgelig også godt støttet av teorien, 
ser vi dette som et naturlig trinn å initiere prosessen med. 
 
Det er to prosesser, Orange Book of Managing Risks [42] og Queensland Dep. of 
Main Roads [54], som skiller seg ut ved at de ved siden av de sekvensielle 
trinnene har en prosess som går ”på siden” som en støtte til hele 
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usikkerhetsstyringen – kommunikasjon. Kommunikasjon er essensielt i 
usikkerhetsstyringsprosessen, som for resten av prosjektgjennomføringen, 
dette forstår man av definisjonen på usikkerhet [59]: 

”… differansen mellom den nødvendige informasjon for å ta en 
sikker beslutning og den tilgjengelige informasjonen på 
beslutningstidspunktet.” 

Derfor har vi valgt å ha kommunikasjon som en kontinuerlig aktivitet i 
prosessen.  

Trinnene i PIANO-prosessen 

Prosessen består av totalt fem trinn – planlegging av usikkerhetsstyringen, 
identifisering av usikkerheter, analyse, planlegge og iverksette tiltak og 
oppfølging, illustrert i Figur 9-1.  De ulike trinnene vil i kommende 
underkapitler beskrives nærmere. 
 

 
Figur 9-1 Prosessen for usikkerhetsstyring i Statsbygg 

Planlegge 
Planleggingen av PIANO-prosessen har til hensikt å dokumentere 
fremgangsmåten for å håndtere usikkerhet i gjennomføringsfasen. Dette 
omfatter, men er ikke begrenset til, måter usikkerheten er tenkt håndtert på, 
hvem som skal medvirke, ansvar og budsjett. Tilsvarende i hvilken grad 
modellen skal dimensjoneres som følge av prosjektklasse. Målet er å klarere de 
viktigste aspektene rundt den valgte fremgangsmåten. Planleggingsfasen 
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innebefatter i den forstand også dokumentasjon på hvordan usikkerhet som 
identifiseres underveis i prosjektforløpet skal håndteres.  
 
Identifisere 
En hver faktor som potensielt kan påvirke prosjektets mulighet til å nå ønskede 
mål kan betraktes som usikkerhet. Identifiseringstrinnet skal identifisere 
usikkerheten prosjektet er beheftet med. Ved å rekognosere usikkerheter kan 
prosjektet forsøke å forhindre problemer i å oppstå samt realisere muligheter. 
Verdikjeden, livstidsperspektivet og den gjensidige påvirkningen mellom 
disipliner burde tas med til betraktning i dette trinnet. Prosjektet bør ikke se 
identifikasjon av usikkerhet som en engangsaktivitet men en aktivitet som 
forløper gjennom hele prosjektet.   
 
Analysere 
Sannsynligheten for at det identifiserte usikkerhetselementet inntreffer bør 
kvantifiseres der det lar seg gjøre, tilsvarende hvilke konsekvenser det vil 
innebære for prosjektets realisering av mål. Risiko og muligheter kan deretter 
rangeres etter deres relative viktighet i forhold til prosjektet. Analysetrinnet har 
til hensikt å gi et så reelt beslutningsunderlag som mulig for det etterfølgende 
trinnet; nedsetting av tiltak. Med reelt menes at det klart fremkommer hvilke 
risiki og muligheter som krever oppmerksomhet og handling. De mest 
betydningsverdige usikkerheter bør ha en tilhørende konkret plan for 
håndtering.  
 
Nedsette tiltak 
Resultatene fra analysetrinnet skal bidra til å definere og iverksette tiltak som 
virkelig påvirker usikkerheten i ønsket retning. Tiltak skal før iverksettelse 
vurderes gjennom en kost/nytte tilnærming. Hensikten med et hvert tiltak skal 
være å redusere risiko og/eller å realisere muligheter. Beslutninger om hvor det 
skal nedsettes tiltak bør baseres på rangeringen av usikkerhetenes relative 
påvirkning på prosjektet, gjort i analysetrinnet.  
 
Oppfølging og kommunikasjon 
Risiko og muligheter og iverksatte tiltak bør følges opp som enhver annen 
prosjektaktivitet. Dette for å sikre at de tiltak som er iverksatt og fortsatt er 
gyldige og forløper effektivt, samt at det blir tatt hensyn til skiftende 
omgivelser. Over tid er det lite sannsynlig at planlagte/iverksatte tiltak er like 
fornuftige som de var da de ble foreslått. Det kan kreve at allerede iverksatte 
tiltak må modifiseres eller stoppes og nye tiltak kan tilkomme. En 
kvalitetskontroll av foreslåtte og iverksatte tiltak for å sikre at tiltaket realiserer 
tenkt intensjon er derfor nødvendig.  Informasjon om usikkerheten og status 
på tiltak kommuniseres både i prosjektet og til PE. 
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Som vist i Figur 9-1 ligger oppfølging og kommunikasjon i midten av figuren 
og grenser til alle de andre trinnene. Dette illustrerer viktigheten av 
kommunikasjon på alle trinn i PIANO. At PL, PE, prosjektmedlemmer og 
andre involverte gir fra seg og mottar relevant informasjon er essensielt i 
usikkerhetsstyringen.  

9.2 PIANO-modellen 
PIANO-modellen er en modell for praktisk usikkerhetsstyring med fire nivåer 
for gjennomføringsfasen av SBs byggeprosjekter. Det er en måte å strukturere 
arbeidet på, og er hovedsakelig basert på funn i caseprosjektene. PIANO-
modellen er strukturert i formen ved at flyten mellom aktivitetene er tydelig 
definert. Hensikten er å sette prosjektets praktiske håndtering av usikkerhet i 
system.  

Bakgrunn for PIANO-modellen 

Gjennom studiet av SB har vi oppfattet at håndteringen av usikkerhet i 
prosjektet PNO virker å være vellykket. PNO beskrives å ha lyktes med å 
håndtere usikkerhet i prosjektet så langt. Prosjektet har dermed blitt ansett som 
et foregangsprosjekt og har høstet aksept hos andre prosjektledere i SB. Vi tror 
det indikerer at andre prosjektledere i SB erkjenner at egen praksis har 
muligheter til forbedring. De ser seg åpne for innspill og virker lydhøre overfor 
andre stemmer enn sine egne. Den gode oppslutningen til forumet 13.12.2005 
og det engasjementet vi har møtt i løpet av vårt arbeid tyder i samme retning.  
 
Systemet i PNO er enkelt, fleksibelt og bidrar til bedre rapportering. Videre har 
det høstet gode resultater, og derigjennom trygghet og oversikt både for PL og 
SBs ledelse. Samtidig virker det å passe godt til eksisterende kultur og 
arbeidsmåte. Systemet bør ikke være komplekst, men enkelt, fleksibelt og 
praktisk anvendbart. Vi ser derfor ingen nødvendighet å fremme en revolusjon, 
heller en evolusjon, et millimeterarbeid6 og en sammenslåing av hva vi 
oppfatter som god eksisterende praksis fra de vurderte prosjekter og vår egen 
oppfatning. Vi har derfor anvendt store deler av deres tanker og ideer til 
utformingen av modellen.  
                                                       
6 Begrepet ”millimeterarbeid” er hentet fra Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG’ s utviklingsfilosofi for 
bilen ”911“: 

”Es geht beim 911 nicht mehr um Revolution, sondern um Evolution – um 
Millimeterarbeit. Es geht um die Arbeit an die Teile – an jeden. Weil den 911 
immer besser als die Summe seine Teile wahr, optimiert man die Teile 
verbessert man das ganze Fahrzeug – um ein vielfaches.“ 

Sitatet lyder omtrent: Ved 911 handler det ikke lenger om revolusjon, men om evolusjon – om 
millimeterarbeid. Det handler om arbeidet med delene – hver enkelt. Selv om 911 alltid har 
vært bedre enn summen av sine deler; optimerer man delene forbedrer man hele kjøretøyet – 
med det mangedobbelte.   
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Nivåene i PIANO-modellen 

PIANO-modellen initieres av usikkerhetsanalysen med tilhørende rapport ved 
forprosjekt. Det er ikke en modell som ivaretar alle aspekter forbundet med 
usikkerhet, men som oppgavens tittel antyder; den praktiske delen av 
usikkerhetsstyring med utgangspunkt i de elementer som har fremkommet i 
usikkerhetsanalysene. PIANO-modellen er i seg selv ikke retningsgivende for 
hvilke beslutninger prosjektet skal ta, heller hvordan usikkerhet kan fanges opp 
på lavereliggende nivå og henføres til passende fora for beslutningstaking. 
Modellen illustrerer aktivitetene på de ulike nivå og setter prosjektets praktiske 
håndtering av usikkerhet i et system. I ordet ”håndtering” ligger både hvordan 
prosjektet selv håndterer usikkerhet samt hvordan prosjektet konverterer 
prosjektets usikkerhetsbilde til ordnede former for rapportering til prosjekteier.   
 
Modellen blir betinget prosjektets egenart og bør derfor tilpasses det enkelte 
prosjekt. Aktivitetene i modellen skal ha et krav om å gjennomføres periodisk. 
Case-prosjektene har beskrevet at slike aktiviteter sjelden blir effektuert dersom 
de ikke er fastsatt i en plan. Ved å stille krav til dette vil prosjektet få aksept for 
å gjennomføre aktivitetene, noe case-prosjektene har beskrevet som svært 
verdifullt. Modellen skal ikke inneha en frihetsgrad som lar seg definere vekk. 
Periodiseringen medvirker til dette gjennom at prosjektet ikke uten videre skal 
kunne definere seg bort fra de ulike aktivitetene. Eksempelvis dersom et 
prosjekt i prosjektklasse 2 skal unnlate å gjennomføre en periodisk 
usikkerhetsanalyse, bør prosjektet overfor prosjekteier anføre valget med 
relevante argumenter.  
 

 
Figur 9-2 PIANO-modellen 

Figur 9-2 illustrerer periodiseringen i modellen. Trekantene symboliserer 
aktiviteter på ulike nivå i modellen. Sammenhengen mellom PIANO-prosessen 
og PIANO-modellen fremkommer gjennom at en PIANO-prosess forløper i 
hver grønne trekant med økende grad av formalitet fra nivå for ”daglig arbeid” 
til ”periodisk” nivå. Pilene illustrerer kommunikasjonen mellom nivåene.  
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På nedre nivå beskriver en trekant det daglige arbeidet i og med prosjektet. 
 
På nivå for styring og oppfølging beskriver trekanten PLs styring og oppfølging 
av prosjektet. For et prosjekt i prosjektklasse 1 eller 2 kan dette innebære et 
møte hver 14. dag (for eksempel prosjektmøte), som vist med grønne trekanter 
og heltrukne piler. For et prosjekt i prosjektklasse 3 eller 4 kan det kreves at PL 
har et møte hver uke hvor prosjektets status gjennomgås. Dette er vist med 
lysere trekanter og stiplede piler.  
 
På nivå for prosjektgrense finner kommunikasjon mellom PL og PE sted. PL og 
PE utveksler informasjon over denne grensen. Dette kan være et møte i 
forbindelse med månedsrapporteringen der man tar opp blant annet usikre 
forhold i prosjektet. Månedsrapporten kan da ha funksjon som referat fra dette 
møtet. For et prosjekt i prosjektklasse 3 og 4 kan PL i forkant av dette møtet ha 
gjennomført en mini-usikkerhetsanalyse. Denne analysen er beskrevet 
nedenfor. 
 
For et prosjekt i prosjektklasse 3 og 4 kan det settes krav til at man på periodisk 
nivå skal gjennomføre minst én fullstendig usikkerhetsanalyse i året, illustrert 
av lysere trekant med stiplede linjer på overordnet nivå i Figur 9-2. Dette kan 
også gjøres av prosjekter i prosjektklasse 1 og 2 dersom PL finner dette 
hensiktsmessig. Hvor ofte en slik analyse gjennomføres er avhengig av blant 
annet omfang, varighet og kompleksitet. Frekvensen av analysene bør som 
nevnt over fastsettes i prosjektets planer. 
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Figur 9-3 Flytskjema for informasjon 

Figur 9-3 illustrerer flyten av informasjon mellom de ulike nivåene. Lysere 
bokser illustrerer aktiviteter som i tillegg bør utføres av prosjekter i 
prosjektklasse 3 og 4. De følgende punkter forklarer nivåene i Figur 9-3:  
 
Periodisk (f.eks. årlig) 
Ved start av gjennomføringsfasen foreligger et forprosjekt, anbudsunderlag og 
en gjennomført usikkerhetsanalyse med tilhørende rapport. 
Usikkerhetsanalysen skal blant annet resultere i at man har definert tiltak for å 
adressere identifiserte usikkerheter. Det er dette utgangspunktet som initierer 
den praktiske delen av usikkerhetsstyringen PIANO-modellen skal ivareta.  
 
Tiltakene som fremkommer i usikkerhetsanalysen bør tilfredsstille kriteriet 
SMART, herunder skal tilhørende budsjett, frist, ansvarlig og forventet utfall 
dokumenteres. Tiltakene fra analysen videreføres til en liste som kalles 
tiltaksregisteret, se vedlegg L og M. Tiltaksregisteret skal være et verktøy for å 
holde kontroll på identifiserte usikkerheter og tiltakene som er nedsatt for å 
adressere disse. Det blir i så måte en utvidelse av ”skjema for oppfølging av 
usikkerhet” brukt i SKS. I tillegg til å loggførte hver usikkerhet med en 
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beskrivelse, blir hvert tiltak i tiltaksregisteret loggført under den usikkerheten 
de skal adressere. 
 
Tiltakene i tiltaksregisteret er sortert etter den usikkerhet de er ment å 
adressere.  Prosjektleder står som ansvarlig for tiltaksregisteret og tiltakene 
settes i verk i det daglige arbeidet. Som en del av planleggingen bør det fastslås 
hvilke kriterier tiltak bør tilfredsstille for at det kan betraktes som tiltak. Det 
bør også fastsettes hvilken implikasjon tiltak må ha på prosjektet for at det skal 
inngå i tiltaksregisteret og hvordan fargeindikatorer skal benyttes. Enhver ny 
status for lukkede, løpende, planlagte og nye tiltak oppdaterer tiltaksregisteret. 
Figur 9-4 gir en illustrasjon av livsløpet til tiltakene.  
 

 
Figur 9-4 Tiltakenes livsløp. Noen tiltak avsluttet og nye kommer til. 

For prosjekter i prosjektklasse 3 og 4 kan det være det naturlig å stille krav til å 
gjennomføre periodiske fullstendige usikkerhetsanalyser (dette kan som nevnt 
også gjøres i prosjekter i klasse 1 og 2 dersom PL finner dette hensiktsmessig). 
Da vil samtlige trinn i PIANO-prosessen bli vektlagt. Gruppeprosessen til 
usikkerhetsanalysen gir prosjektdeltagerne tid til å sette seg ned og grundig 
vurdere prosjektet.  
 
Slike analyser etterfølges med en revisjon av tiltaksregistertet, der alle tiltak som 
er gjennomført, planlagt eller iverksatt revurderes. Formaliseringsgraden i de 
periodiske sesjonene er stor. 
 
Prosjektgrense PE/PL (månedlig) 
På nivå for prosjektgrense bør det være et møte mellom PL og PE hvor man 
blant annet går gjennom de viktigste usikkerhetene for prosjektet. De viktigste 
usikkerhetene blir videre dokumentert i prioritert rekkefølge i 
månedsrapporten. De månedlige møtene mellom PE og PL bidrar til å 
kommunisere usikkerhetsbildet i prosjektet til prosjekteier og SBs ledelse.  
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For prosjekter i prosjektklasse 3 og 4 kan det utover overnevnte gjennomføres 
mini-usikkerhetsanalyser for å se trender i kostnadsutviklingen, se vedlegg N. 
Det tenkes også at man i tillegg til trender kan benytte mini-
usikkerhetsanalysene til å oppdatere sluttkostnadsprognosen for prosjektet ved 
å legge på/trekke fra kostnader forbundet med usikkerhet. Analysetrinnet i 
PIANO-prosessen vil være det dominerende i denne sesjonen. Mini-
usikkerhetsanalysene kan utføres i forbindelse med månedsrapporteringen, og 
variere i omfang etter hva PL finner hensiktsmessig. 
 
Detaljeringsgraden i månedsrapporten er lavere enn detaljeringsgraden i 
møtereferatene. Viktige forhold fra månedsrapportene videreføres til den 
periodiske fullstendige usikkerhetsanalysen. Det er imidlertid viktig å påse at 
input fra månedsrapportene ikke blir for retningsgivende for den periodiske 
fullstendige usikkerhetsanalyseprosessen. Slikt kan medføre at viktige 
elementer ikke oppnår tiltrengt oppmerksomhet.  
 
Styring og oppfølging (14. dag/uke) 
Nye og eksisterende tiltak i tiltaksregisteret som følge av ny eller tidligere 
analysert usikkerhet følges opp på møter minimum hver 14. dag og 
dokumenteres i møtereferater. På disse møtene skal prosjektets sentrale aktører 
delta. De ansvarlige for de ulike faggruppene står ansvarlig for å belyse status 
for sitt felt. Hensikten er å fange opp forhold som er av felles interesse. Møtene 
skal systematisk gjennomgå prosjektets fagområder. Forhold av felles interesse 
dokumenteres og ansvarlig person og frist fastsettes deretter. Representant fra 
den enkelte faggruppe viderefører så budskapet til egen gruppe. Et fornuftig 
utgangspunkt for møtet vil være siste møtereferat, da punktene kan fungere 
som en sjekkliste. Enhver har plikt til å ta opp forhold de ser kan være av 
betydning. Man har også en plikt til å gjennomføre det som på møtet tilfaller 
eget ansvarsområde.  
 
Daglig arbeid 
Det er naturlig at usikkerhet og tiltak adresseres til det fagområde som er best 
skikket til å håndtere usikkerheten eller tiltaket. De ansvarlige fagområder 
iverksetter deretter de avtalte tiltak. Usikkerhetsstyring (PIANO-prosessen) på 
daglig basis består dermed av de handlinger man foretar seg i det daglige arbeid 
som kan medføre en oppfølging av iverksatte tiltak. Det kan være så enkelt som 
at en PL setter seg ned ti minutter ved ankomst jobb og tenker, hva er det viktig 
at jeg får gjort i dag.   

9.3 Implementering 
For å skape en følelse i organisasjonen av at usikkerhetsstyring er nødvendig, 
ser vi at ledelsen kan benytte seg av argumenter om stadig skiftende og usikre 
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omgivelser som følge av politiske forhold. Dette er en tilstand medarbeidere i 
SB er vant med, og den er akseptert som en usikkerhet. Dette henger også 
sammen med SBs omdømme som er avhengig av vellykkede prosjekter for å 
vedlikeholdes og forbedres. Det er viktig å beskrive at SB bør bli bedre på 
usikkerhetsstyring av virksomheten som helhet. Prosjektene kan i tiden 
fremover bli viktige bidragsytere til dette. Styringen av hvert enkelt prosjekt bør 
kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som gir mening og verdi for 
andre enn prosjektet selv. Slike grep vil være avhengige av homogene systemer.  
En rutine for usikkerhetsstyring kan dermed bli beskrevet å være en del av dette 
og en nødvendighet for god styring og kommunikasjon med andre enn seg selv, 
jfr. kapittel 5.1.  
 
De kan henvises til SBs hovedstrategi [65] hvor de strategiske mål er nedfelt. 
Punktet god prosjektstyring presiserer: ”SBs prosjektmodell skal sikre enhetlig, 
fleksibel prosjektgjennomføring” tilsvarende at ”SB skal styre gjennom enkle, 
men tilstrekkelige krav og rutiner”. SB bør kontinuerlig forbedre eksisterende 
prosesser og opparbeide ny forståelse. Enhver medarbeider i SB må forstå 
betydningen av å strukturere seg og arbeide systematisk, jfr. kapittel 5.1. Det er 
naturlig at administrerende direktør og kategoridirektørene nevner slikt i taler, 
møter og ved andre passende anledninger. Tilsvarende at krav til innhold i 
styringsdokumentet innehar føringer på at prosjektet skal fremme en strategi for 
hvorledes de har tenkt å håndtere usikkerheten. 
 
SB har erfaring med arbeidsgrupper, og det er vår oppfatning at denne 
tilnærmingen gir resultater. Arbeidsgruppen vil kunne fungere som en 
prosessdriver, og det virker derfor naturlig å sette ned en arbeidsgruppe også i 
dette tilfellet. Vi foreslår at arbeidsgruppen hovedsakelig består av erfarne 
prosjektledere, men også medarbeidere som vil berøres av usikkerhetsstyring, 
som for eksempel faglig ressurssenter. Det er en fordel at dette er mennesker 
som er synlige i organisasjonen. Det kan sier å være naturlig at arbeidsgruppen 
får mandat til å innhente ekstern kompetanse. Det er et poeng at denne 
kompetansen ikke er en del av arbeidsgruppen, men skal bistå med verdifulle 
innspill og konstruktiv kritikk. Dette for å skape størst mulig eierskap til 
prosessen. Arbeidsgruppen bør ha ansvaret for å utvikle en strategi for 
usikkerhetsstyring. Denne bør bygge på erfaringer gjort i pilotprosjektene. Det 
bør utarbeides klare mål for usikkerhetsstyringen. Måleparametere for måling 
av effekt og forbedring bør være en del av denne strategien.  
 
Følgende steg kan tas på veien mot usikkerhetsstyring i SB: 
 

− To prosjekter som er representative for SBs prosjekter skal i løpet av 
våren 2006 ha fungert som pilotprosjekt for usikkerhetsstyring. 

− Gjennomført en evaluering av pilotprosjektene innen august 2006. 
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− En strategi for usikkerhetsstyring er utviklet og godkjent som en del av 
en strategi som godkjennes høsten 2006. 

− En opplæringsmodul i usikkerhetsstyring etablert innen 1.1.2007 
− Usikkerhetsstyring er integrert i alle prosjekter innen 1.1.2008 

 
Arbeidsgruppen kan fungere som en prosessdriver for disse stegene, og 
pilotprosjektene kan bidra med sine erfaringer for å hjelpe andre prosjekter i 
gang med usikkerhetsstyring.  

9.4 Dimensjoneringskriterier 
Hva gjelder dimensjonering for vår modell har vi med basis i våre funn magert 
grunnlag for å nedfelle konkrete kriterier. Det vi imidlertid har fått beskrevet er 
at det er stor forskjell på prosjektene i SB. Hvilke dimensjoner 
usikkerhetsstyringen vil ha i SBs prosjekter vil høyst sannsynlig avhenge av 
prosjektklasse.  
 
Å gjennomføre mini-usikkerhetsanalyser kan være fornuftig på prosjekter i 
prosjektklasse 3-4, mens det for prosjekter i prosjektklasse 1-2 forventes å 
medføre en større kostnad enn nytte. Hvilken plass en eventuell mini-
usikkerhetsanalyse skal ha ble også omdiskutert under forumet den 13.12.2005. 
Hensikten med analysen er å anskueliggjøre en trend i usikkerhetsutviklingen. 
Mini-usikkerhetsanalyser beskrives som fornuftig i prosjekter i prosjektklasse 
3-4.    
 
Det er viktig å få avklart i hvilke møter usikkerhet skal være tema. Det vil være 
forskjellige møter der dette er aktuelt avhengig av hvor prosjektet befinner seg i 
tid. En plan for hvilke møter som skal ha usikkerhetsstyring som et tema bør 
defineres i prosjektstrategien. Eksempler på møter kan være 
prosjekteringsmøter, byggemøter, særmøter eller brukermøter. Tilsvarende bør 
det avklares hvilken kommunikasjon som skal finne sted mellom PL og 
prosjekteier, det eksisterer per i dag ingen PRORUT på at dette skal 
forekomme. Det anses derimot som fornuftig å ha én enhetlig modell med 
periodiske aktiviteter som kan tilpasses det enkelte prosjekt innenfor et visst 
spillerom. I praksis må modellen tilpasses prosjektets egenart men enhver 
opptreden uten medhold i modellen vil da måtte anføres med relevante 
argumenter overfor PL/prosjekteier.   
 
For tiltaksregisteret sin del er det avgjørende å finne kriterier for hva et tiltak 
skal tilfredsstille for å inngå i tiltaksregisteret – en form for siling. Uten en slik 
anretning vil tiltaksregisteret fylles opp til det uhåndterlige. Det ble under 
forumet den 13. 12.2005 foreslått at denne silingen kunne finne sted i 
månedlige møter.  
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Det er trolig ikke et fasitsvar for hvordan kriteriene for usikkerhet og tiltak skal 
være, bortsett fra for forhold rundt HMS og SBs omdømme. Vi har allikevel 
fremmet et forslag til kriterier for parameterne kostnad, tid og kvalitet i vedlegg 
J. Tiltaksregisteret bør tilsvarende også revideres for KS skyld og bør om mulig 
gjøres søkbart for andre prosjekter mht. erfaringsutveksling.  
 
Et konkret forslag til dimensjonering av usikkerhetsstyringen vises i Tabell 9-2. 
 

Hva/prosjektklasse 1 2 3 4 
Fullstendig 
usikkerhetsanalyse 

Ved oppstart Ved oppstart deretter 
minst årlig 

Ved oppstart og 
deretter minst årlig 

Ved oppstart og 
deretter halvårlig 

Mini-
usikkerhetsanalyse 

Som en uformell 
forberedelse fra PL sin 
side til møte med PE. 
Nivå for analyse: hele 
prosjektet.  

Som en uformell 
forberedelse fra PL sin 
side til møte med PE. 
Nivå for analyse: 
bygningsdeler 

Møte mellom PL/ass. 
PL og BL. Nivå for 
analyse: kontrakter 
(avhengig av bl.a. 
entreprisestruktur) 

Møte mellom PL/ass. 
PL og BL. Nivå for 
analyse: avhengig av 
størrelse 

Møter Møte mellom PL/PE 
hver måned. 
Møte i prosjektet hver 
14. dag 

Møte mellom PL/PE 
hver måned. 
Møte i prosjektet hver 
14. dag 

Møte mellom PL/PE 
hver måned. 
Møte i prosjektet hver 
uke 

Møte mellom PL/PE 
hver måned. 
Møte i prosjektet hver 
uke 

Rapportering Viktigste 
usikkerhetselementer 
hver mnd. Oppdatert 
sluttkostnadsprognose 

Viktigste 
usikkerhetselementer 
hver mnd. Oppdatert 
sluttkostnadsprognose 

Viktigste 
usikkerhetselementer 
hver mnd. Oppdatert 
sluttkostnadsprognose 

Viktigste 
usikkerhetselementer 
hver mnd. Oppdatert 
sluttkostnadsprognose 

Tabell 9-2 Forslag til dimensjonering av usikkerhetsstyringen 

9.5 Roller 
Roller er fordelt og omtalt i Vedlegg K, L og N. Roller bør imidlertid tilpasses 
hvert enkelt prosjekt avhengig av størrelse og kompleksitet. Dette er et område 
vi finner naturlig at prosjektene eventuelt SB, finner en løsning på i hvert enkelt 
tilfelle. Et konkret forslag er derimot at dersom prosjektet har en assisterende 
prosjektleder kan ansvaret for oppfølging og administrasjon av 
usikkerhetsstyring tilfalle ham/henne. 

9.6 Forslag til rutiner og maler 
For å konkretisere PIANO-prosessen og PIANO-modellen for 
usikkerhetsstyring i SB har vi utarbeidet følgende: 

Strategi for usikkerhetsstyring på prosjektnivå 

På bakgrunn av den vurdering vi har gjort av eksisterende strategier og 
retningslinjer for å håndtere usikkerhet, kapittel Strategier og retningslinjer, ser 
vi et forbedringspotensial. Strategi for styring av risiko og usikkerhet slik den 
fremstår i prosjektstrategien, kapittel om prosjektorganisering, har etter 
ordlyden begrensede tolkningsmuligheter og kan ei heller sies å være entydig 
presisert. Vi føler det riktig å utdype og fremheve strategien ved å la den gi 
klarere føringer enn i dag. Ett forslag til strategi for usikkerhetsstyring på 
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prosjektnivå er gitt i vedlegg Q. Vi presiserer at dette er et forslag. Den er ment 
som et utgangspunkt for å starte arbeidet med å videreutvikle en klar, entydig 
og veloverveid strategi med tilhørende retningslinjer. Strategi for 
usikkerhetsstyring bør utarbeides ved forprosjekt som en del av 
prosjektstrategien. Prosjektleder står ansvarlig for utarbeidelsen av denne.  

Rutine for usikkerhetsstyring 

Vi har utarbeidet et forslag til en rutine for usikkerhetsstyring i Vedlegg K. 
Dette for å fremme et konkret forslag til hvorledes usikkerhetsstyring kan 
bedrives i SB. Det er lagt vekt på å gjøre rutinen operativ, fleksibel og 
funksjonell. Det presiseres i likhet med andre forslag at rutinen ikke er å 
betrakte som endelig, heller et utgangspunkt for videre arbeid.  

Tiltaksregister 

Vi har laget en mal for tiltaksregister. Malen illustrerer hvorledes viktige tiltak 
kan følges opp. Tiltaksregisteret er å finne i vedlegg L og M. Tiltak indikeres 
med farger jfr. føringene i Vedlegg J. 

Mini-usikkerhetsanalyser 

En rutine for mini-usikkerhetsanalyser er å finne i Vedlegg N. Hensikten med 
disse er å si en trend i kostnadsutviklingen for det analyserte element og 
derigjennom skape en realistisk sluttkostnadsprognose. Analysert element 
avhenger av størrelse på prosjekt og kontraktsinndelingen. I noen prosjekt vil 
det være hensiktsmessig å gjøre analysene på hver enkelt kontrakt, i andre 
kanskje for hele prosjektet, se vedlegg N for flere detaljer. 

Rutine for månedsrapportering 

Metier har på oppdrag fra SB utarbeidet en PRORUT for rapportering av 
usikkerheter og tiltak månedlig som er tenkt brukt i prosjektene. Grensesnittet 
mot Metiers arbeid er avklart i samråd med veileder og det er vurdert 
hensiktsmessig at PIANO skal kunne gi input til denne rutinen for 
månedsrapportering. Det er derfor ikke av oss utarbeidet en egen rutine for 
dette og det henvises til Metiers rutine der det er nødvendig.  
 
For å ytterligere redusere usikkerhet i prosjektene bør det vurderes om SB skal 
sette krav til rapportering på usikkerhet fra rådgivere og entreprenører. Dette 
faller utenfor oppgavens omfang og er således ikke vurdert.  

Forslag til endring av mal for møtereferat 

Vi foreslår å fargekode sakene i møtereferatet på samme måte som usikkerheter 
og tiltak blir fargekodet i månedsrapporteringen. På denne måten er det enkelt 
å se hvilke saker som er viktigst og hvilke som ikke er like kritisk. Det foreslås 
også at saker merket rødt blir tatt opp først i ukemøtene. Møtereferatet blir 



102  PIANO | Usikkerhetsstyring i Statsbygg  

dermed en liten form for kvalitetssikring da forhold som ikke assosieres direkte 
med usikkerhet også blir indikert med en fargekode. Prosjektet kan etter møtet 
vurdere om eventuelle nye forhold skal få en plass i tiltaksregisteret. Se vedlegg 
P. 
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Seksjon F 

Konklusjoner & Videre arbeid 
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10 Konklusjoner & videre arbeid 
I dette kapittelet skal trådene samles og perspektivet utvides ut over den 
gjennomførte undersøkelse. Hvilke teoretiske og praktiske konsekvenser har 
resultatene av caset og litteraturstudiet gitt? Kapittelet vil avrundes med å peke 
på mulige fremtidige undersøkelser som kan kaste ytterligere lys på emnet. 

10.1 Konklusjoner 
Denne masteroppgaven har følgende leveranser: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som praktisk 
usikkerhetsstyring. 

2. Kartlegge hvilke krav SB stiller til sine prosjekter mht. 
usikkerhetsstyring og praksis i de utvalgte caseprosjektene. 

3. Vurdere praksis mot teorien i et rammeverk for vurdering. 
4. Utvikle en prosess og en modell for praktisk usikkerhetsstyring med 

klare retningslinjer og rutiner. 
 
Teoriens beskrivelse av praktisk usikkerhetsstyring er gjengitt i Seksjon B, 
kartlegging av krav SB stiller til sine prosjekter og praksis i case-prosjektene er 
gjengitt i Seksjon C, en vurdering av praksis mot teorien i et rammeverk for 
vurdering er lagt til seksjon D og en prosess med tilhørende modell og rutiner, 
og forslag til implementering og dimensjonering er beskrevet i Seksjon E.  
 
Teorien beskriver at styring av usikkerhet betyr å kunne påvirke 
sannsynligheten for – og/eller konsekvensen av at en usikker hendelse 
inntreffer. Teorien påpeker også at det er sentralt at usikkerhetsstyringen 
integreres som en del av prosjektet og ikke fungerer som et tillegg. Praksis fra 
case-prosjektene viser at usikkerhetsstyring er en integrert del av det 
prosjektmedarbeiderne bedriver til daglig. Ettersom de fleste forhold i et 
prosjekt er usikre, forblir usikkerhetsstyring et vidt begrep. Begrepets mangel 
på klar avgrensning medfører imidlertid at det i case-prosjektene er stor 
interindividuell variasjon i fortolkning og anvendelse. Case-prosjektene 
beskriver at usikkerhet blir fanget opp gjennom den daglige driften og diskutert 
i prosjektmøter. Styringsinformasjon til prosjekteier mht usikkerhet skjer 
normalt gjennom månedsrapportering. Usikkerhetsstyringsprosessen er ikke 
formalisert i SB, og det synes å være opp til den enkelte PL å finne en egnet 
metode for å håndtere den usikkerhet prosjektet møter i gjennomføringsfasen. 
Krav og føringer til at prosjektene skal nedfelle en strategi for hvordan 
usikkerhet er tenkt håndtert eksisterer, men kan i liten grad sies å bli fulgt.  
 
SB prosjekter er normalt kostnadsdrevet, det gjenspeiler seg i fokuset 
usikkerhetsanalysene har. For at usikkerhetsanalyser gjennomført av eksterne, 
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enten som en del av KS2 regime eller initiert av prosjektet selv, skal få større 
verdi for prosjektet anbefales det at disse utarbeides i samhandling med 
prosjektet. Dette fordi de eksternes avstand til prosjektet gjør det vanskelig for 
prosjektet å ha tillit til deres tallanslag. Analysene bør gjennomføres med dem 
som best kjenner prosjektet. Dette kan forklares ut fra definisjonen på 
usikkerhet, som et informasjonsgap: ”Forskjellen på nødvendig informasjon for 
å ta en sikker beslutning og tilgjengelig informasjon”. På den andre siden kan det 
hevdes at fra et kontrollhensyn er avstanden til prosjektet et poeng i seg selv, 
jfr. FIN, Kvalitetssikring av store statlige investeringer [60]. 
 
Det er ikke det dokumenterte resultatet fra usikkerhetsanalysesesjonen som 
prosjektene beskriver som det verdifulle, det er selve analyseprosessen hvor 
sentrale deltagere i prosjektet får tid til å sette seg ned sammen og tenke. Vi 
tolker hovedtrekket i denne beskrivelsen som at gjennomføringen av 
gruppeprosessen og læringen som kommer fra denne blir værende 
hovedsakelig i gruppen som deltar i denne prosessen. Det er mindre fokus på å 
dokumentere prosessen og resultatene for å formidle læringen inn i 
organisasjonen. Det er viktig for at ledelsen skal få oppfylt sine mål at erfaring 
fra prosjektene formidles til organisasjonen. Det kan derfor skapes en bedre 
infrastruktur på tvers av prosjektene for å fremme refleksjon og utvikling av 
egen praksis.   
 
Mulighetssiden av usikkerhet bør bearbeides bedre i SBs prosjekter.  
Tilsvarende gjelder definering og oppfølging av tiltak. På dette området burde 
det eksistere enhetlige rutiner. To av de tre prosjektene vi kartla praksis i, 
anvender et skjema for oppfølging av usikkerhet for rapportering til 
prosjekteier. Dette synes å gi verdifull styringsinformasjon for prosjekteier. Det 
burde uansett innlemmes i en form for system.  
 
SB bør bli bedre på usikkerhetsstyring av virksomheten som helhet. Prosjektene 
vil i tiden fremover bli viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen 
av hvert enkelt prosjekt bør kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som 
gir mening og verdi for andre enn prosjektet selv. Slike grep blir både av 
ledelsen og case-prosjektene beskrevet å være avhengige av homogene 
systemer.  En systematisk og enhetlig metode for usikkerhetsstyring vil være en 
del av dette og en nødvendighet for god styring og kommunikasjon utover 
prosjektets grenser. Rapportering vil bidra til å kommunisere usikkerhet. Vår 
oppfatning er at dersom ledelsen tar tak i forhold som dukker opp i 
rapporteringen vil dette gi et signal til de rapporterende om at ledelsen tar 
oppfølging på alvor, og prosjektene vil se verdien i sitt arbeid med 
rapportering. Bare ved å repetere og stadig stille krav kan ledelsen oppfylle sitt 
ønske og oppnå forbedring. Dette understreker viktigheten av at rapportering 
brukes og tas tak i.  
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På bakgrunn av funn og vurdering har vi utviklet en prosess og en modell med 
tilhørende retningslinjer for hvorledes usikkerhet bør håndteres og 
kommuniseres i prosjektene - PIANO. PIANO vil bidra til at usikkerhet 
håndteres enhetlig samt styrke beslutningsunderlaget for prosjektleder og 
prosjekteier.  

10.2 Vurderinger av funn opp mot metode 
I kapittel 1.7 er det nevnt svakheter ved den anvendte metoden. Det er forsøkt i 
størst mulig grad å basere argumenter på opplysninger fra undersøkelsene, 
men der vurderinger fremkommer bør leser være bevisst på at det kun er 
kandidatenes oppfatning. Det vil nødvendigvis forekomme en del forenklinger 
av virkeligheten i en kvalitativ beskrivelse. Denne undersøkelsen er i tillegg kun 
basert på et forum og studier av tre prosjekter, og i disse prosjektene er kun fem 
personer intervjuet. Det er således kun en liten del av SB som er betraktet samt 
få kilder i prosjektene som er brukt. Konklusjonene og funnene vurderes ut fra 
et snevert grunnlag som ikke er representativt nok til å trekke en generell 
konklusjon som omfatter alle prosjekter i regi av SB.  Dessuten er kun 
prosjektenes håndtering av usikkerhet i gjennomføringsfasen kartlagt. Det er i 
prosjektets tidlige faser grunnlaget for en vellykket gjennomføring legges ved at 
prosjektene kan gjøres fleksible overfor de skiftende omgivelser. 
 
Type gjennomføring som er valgt for denne masteroppgaven medfører ofte en 
fare for at de intervjuede uttrykker det som for dem anses som korrekt, fremfor 
et representativt bilde av de faktiske forhold. I et casestudium studeres objektet 
normalt over lang tid. I denne masteroppgaven ble observasjonene og 
intervjuene gjennomført over en relativt kort periode, og resultatenes gyldighet 
er begrenset deretter. Da oppgaven blant annet skulle kartlegge hvordan 
prosjektene driver usikkerhetsstyring i praksis, ser kandidatene en klar svakhet 
i at dette kun er kartlagt gjennom et intervju av PL i de respektive prosjekter. 
Med større ressurser kan en klok tilnærming være å observere prosjektene over 
lengre tid. 
 
Normalt påpeker litteraturen faktorer som er viktige uten å gi konkrete forslag 
til hvorledes dette kan behandles i praksis. Noe av det som presenteres er 
ideelle forhold som i virkeligheten kan være vanskelig å gjennomføre. Det er i 
denne masteroppgaven forsøkt å ta hensyn til de forutsetninger SB jobber 
under. Kandidatene er fullt klar over prosjektene i dag har knapt med tid og 
mange prioriteringer å ta hensyn til, og det er derfor forsøkt i størst mulig grad 
å ta hensyn til dette.  

10.3 Forslag til videre arbeid 
Det er gjennom prosjektarbeidet avdekket flere områder som kan være aktuelle 
for videre arbeid.   
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Et lignende, men større og grundigere studium kan gjennomføres for å øke 
resultatenes generaliserbarhet og oppdage andre forhold enn de som er 
avdekket i denne rapporten. Et slikt studium kan gjøres av flere prosjekter i SB, 
over lengre tid og eventuelt i andre organisasjoner hvor resultatene har 
overførbarhet seg imellom. 
 
Det kan være en ide å utvikle en database hvor usikkerhetsspenn for de ulike 
prosjektklasser loggføres. Da vil man i kommende prosjekter fra tilsvarende 
klasser kunne vurdere om usikkerhetsspennet analysen viser er stort, lite eller 
normalt i forhold til tidligere prosjekter, og derigjennom på et akseptabelt nivå. 
Eventuelt kan det fragmenteres mer, slik at usikkerhetsspenn for ulike 
usikkerhetselementer loggføres. Eksempelvis kan da spennet i 
usikkerhetselementet grunnforhold vurderes opp mot tidligere spenn fra 
samme kategori. Dette forutsetter imidlertid at innholdet i de ulike kategoriene 
er fastsatt. En viktig ting i denne sammenheng er å få systematisert de 
erfaringer SB gjør. Hensikten at SB kan sikre at kunnskap vunnet et sted 
kommer andre til gode ved forbedrede rutiner eller måter å jobbe på. Et slikt 
arbeid tenkes utført tverrfaglig hvor man henter kompetanse fra 
usikkerhetsanalyser, gjennomføring av byggeprosjekter, statistikk, Business 
Intelligence og Knowledge Management og IT-baserte verktøy som for 
eksempel OLAP7 og Data Mining. Oppgaven har likeheter med det Concept-
utviklede databasesystemet Trailbase, og det kan kanskje hentes kunnskap fra 
dette. Arbeidet bør omfatte alle prosjekter og alle usikkerhetsanalyser i SB, og 
kan utvides til andre bedrifter dersom hensiktsmessig. 
 
Med hensyn til usikkerhetsanalysene blir det sett på som en utfordring å samle 
de riktige menneskene for å fremskaffe realistiske resultater. Det kan være 
interessant å gjøre en studie på hvorledes sammensetningen av gruppen burde 
vektlegges. Spesielt på en gruppe og gjennomføringsform som skaper merverdi 
for prosjektene samtidig som man ivaretar kontrollhensynet i KS2. 
 
Det kan være spennende å vurdere andre organisasjoner opp mot rammeverket 
fra EFQM. Dette kan resultere i en etterfølgende benchmarking hvor 
organisasjonene kan lære av hverandre.  
 
En studie i hvorledes usikkerhet håndteres i andre prosjektfaser kan også gi 
spennende resultater. Kanskje særlig tidligfasen hvor grunnlaget for en 
vellykket prosjektgjennomføring legges. 
 

                                                       
7 OnLine Analytical Processing 
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Da muligheter ble ansett som vanskelig å oppdrive kan det være interessant å 
utvikle verktøy eller metoder som fremmer en mulighetstankegang både under 
usikkerhetsanalysen og i prosjektgjennomføringen. Dette forutsetter at man 
avklarer hva som ligger i begrepet mulighet. Det bør i sammenheng med dette 
utforskes hvilke incentiver som bør endres/være på plass for at mulighetssiden 
skal ønskes utnyttet. 
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Vedlegg B ‒ Strategier for å håndtere usikkerhet 
Det er bred enighet om innholdet i usikkerhetsstyringsprosessen. Den er ikke 
kompleks, men helt enkelt en fornuftig og strukturert måte å takle usikkerheter 
på. Målet er å drive proaktiv styring fremfor brannslukking i etterkant. Det er 
spesielt én del av prosessen som er viktig; planlegging av tiltak mot usikkerhet, 
hvor strategier blir fastlagt og handlingsplaner utarbeidet. Implementeringen 
av dette har direkte innvirkning på eksponeringen for usikkerhet. 
 
Planlegging av tiltak innebærer å utvikle muligheter og vedta handlinger for å 
utnytte muligheter og redusere risiko. Prosessen etterfølger kvalitativ og 
kvantitativ usikkerhetsanalyse. Den omfatter fordeling av ansvar til en eller 
flere personer for hver enkelt avtalte og finansierte tiltak. Planleggingen 
omfatter adressering av usikkerheter etter prioritet ved innlegging av ressurser 
og aktiviteter i budsjettet, fremdriftsplanen og prosjektplan etter behov. 
 
Planlagte tiltak må være: 
 

− i overensstemmelse med viktigheten av usikkerheten,  
− kostnadseffektiv, betimelig,  
− realistisk innenfor prosjektets rammer,  
− vedtatt av alle involverte parter og  
− tildelt en ansvarlig person. 

 
Input til planleggingsprosessen omfatter plan for usikkerhetsstyring og 
usikkerhetsregisteret. Viktige deler er blant annet roller og ansvarsfordeling, 
definisjoner på sannsynlighet og konsekvens av usikkerheter, toleranser for hva 
som er lav, medium og høy usikkerhet og tid og kost som kreves for å utføre 
usikkerhetsstyring. Planleggingsprosessen må referere tilbake til identifiserte 
usikkerheter, grunnleggende årsaker til usikkerhet, liste over mulige tiltak, 
ansvarlige, symptomer og varsler. Viktig input er den relative rangeringen av 
usikkerhetene, ”hasteliste”, liste over usikkerheter som krever videre analyse og 
trender. 

Strategier for å håndtere risiki: 
De fleste retningslinjer anerkjenner fire strategier for å håndtere usikkerhet: 
Unngå, Overfør, Reduser, Aksepter.  

Unngå 

Innebærer å endre prosjektstyringsplanen for å eliminere trussel fra en risiko, 
isolere prosjektets mål fra konsekvensen, eller slakke målet som er berørt (for 
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eksempel flytte ferdigdato eller redusere omfang). Risiki som oppstår tidlig i 
prosjektet kan unngås ved å avklare behov, innhente info, bedre 
kommunikasjon eller innhente ekspertise. 

Overfør 

Innebærer å overføre konsekvensen av risiki til en tredjepart. Overføring gir 
bare en annen part ansvar for å håndtere den, det eliminerer den ikke. Dette 
medfører nesten alltid en betaling av en premie til parten som påtar seg 
risikoen. Verktøy for å overføre er forsikring, leveringsgaranti, garantier og 
garantiforsikringer. Kontrakter kan benyttes. Fastpris overfører risiko til 
leverandør, mens enhetsratekontrakt overfører risiko til kjøper/byggherre, 
såfremt prosjektets design er stabilt. 

Begrens 

Innebærer en reduksjon i sannsynlighet og/eller konsekvens av en risiko til et 
akseptabelt nivå. Det er ofte mer effektivt å ta tidlig hensyn til risiki og 
konsekvens av disse, fremfor å drive brannslukking etter at den uønskede 
hendelsen har inntruffet. Innføre mindre komplekse prosesser, utføre flere 
tester, eller velge en stabil leverandør er eksempler på måter å begrense risiko. 
Der hvor det ikke er mulighet til å redusere sannsynligheten er det 
hensiktsmessig å fokusere på sammenhenger som bestemmer hvor alvorlig 
utfallet blir. For eksempel kan man designe inn redundans i et system 

Aksepter 

Det er sjelden mulig å fjerne all usikkerhet fra et prosjekt. Dette betyr at 
prosjektet har besluttet å la prosjektplanen forbli uendret eller er ute av stand til 
å identifisere en annen passende strategi. Passiv aksept fordrer ingen handling, 
og etterlater prosjektet til å takle usikkerheten etter hvert som den manifesteres. 
En aktiv aksept innebærer at prosjektet tar høyde for usikkerheten gjennom 
kostnadsreserver og slakk i fremdriftsplanen. 

Strategier for å møte muligheter 
Verktøy og teknikker for usikkerhetsstyring ser ut til å fokusere mest på å 
risiko, og ikke så mye på muligheter. Styring av muligheter er på mange måter 
mangelfull eller ikke-eksisterende.  Man ser av strategiene over at dersom 
prosessen for usikkerhetsstyring også skal omfatte styring av muligheter, er den 
tradisjonelle tilnærmings fokus på trusler ikke tilstrekkelig. Det er tydelig at 
enhver prosjektleder med litt vett i toppen ikke ønsker å unngå muligheter, 
heller ikke er det ansett passende å overføre en potensiell gevinst til en 
tredjepart. Redusere en mulighet slik at den blir mindre er også en gal 
tilnærming, og å passivt akseptere at en mulighet dukker opp virker uklokt.  
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Ettersom prosjektledere er vant med bruken av de fire strategier for å redusere 
risiko, kan det synes fornuftig å bygge videre på disse til å også omfatte 
strategier for å utnytte muligheter. Dette kan bli gjort ved å forstå og 
generalisere de underliggende prinsippene bak hver strategi. I Tabell 1 er 
tiltakene generalisert til å gjelde også muligheter. 
 

Tiltak mot trusler Generisk strategi Tiltak for muligheter 
Unngå Eliminer usikkerhet Utnytt 

Overfør Fordele eierskap Del 
Reduser Modifiser eksponering Forsterk 
Aksepter Inkluder i bunnlinje Ignorer 

Tabell 1 Generalisering av tiltak mot trusler til å håndtere muligheter 

Det er normalt å benytte strategiene i rekkefølgen de står i Tabell 1, fra topp til 
bunn. Dette gjelder for både muligheter og risiko. 

Utnytt 

Ved å utnytte en mulighet søker man å redusere usikkerheten ved å sørge for at 
muligheten helt sikkert inntreffer. I motsetning til en trussel som man ønsker å 
redusere sannsynligheten for at inntreffer til 0 %, ønsker man å øke 
sannsynligheten for at en mulighet inntreffer til 100 % – i begge tilfeller blir 
usikkerheten fjernet. Dette er den mest aggressive av strategiene og bør 
reserveres til de få ”gylne muligheter”.  
 
Det er direkte og indirekte måter å utnytte muligheter. Direkte måter er blant 
annet å ta positive beslutninger om å inkludere muligheter i prosjektets omfang 
eller bunnlinje, og således fjerne usikkerheten i om det kan oppnås ved å låse 
muligheten inn i prosjektet, fremfor å overlate det til tilfeldigheten. Indirekte 
utnyttelse innebærer å gjennomføre prosjektet på en annen måte for å oppnå 
muligheten og fortsatt nå prosjektets mål, for eksempel ved å endre valgt 
teknologi.  

Del 

Et felles mål med planlegging av tiltak mot usikkerheter er å sikre at eierskap til 
usikkerhetstiltakene er tildelt den person eller det selskap som er beste egnet til 
å håndtere usikkerheten. På samme måte som en tredjepart tar del i risikoen 
ved overføring av risiko, skal den som blir bedt om å styre en mulighet også 
nyte godene av denne.  
 
Det er helt klart gunstig å vurdere prosjektets interessenter som eiere av denne 
type tiltak mot mulighet siden de allerede har lagt inn ressurser i prosjektet, og 
er derfor disponert for å styre muligheter proaktivt. 
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Mange kontraktsmekanismer kan brukes for å overføre risiko, og det samme 
kan gjøres med muligheter. Usikkerhetsdelende firma, team, selskap med 
særskilt hensikt eller joint ventures kan opprettes med ens hensikt å styre 
muligheter.  
 
Det er viktig at deling av usikkerhet ikke blir en sovepute for prosjektlederen 
som bør opprettholde et aktivt engasjement i styringen av alle usikkerheter som 
kan påvirke prosjektets mål. 

Forsterk 

De muligheter som ikke kan utnyttes eller deles, kan forsterkes ved å øke 
sannsynligheten og/eller konsekvensen ved å identifisere og maksimere de 
viktigste driverne. Man kan styrke årsaken til muligheten og øke prosjektets 
mottakelighet. Der hvor flere muligheter har blitt identifisert å stamme fra en 
felles årsak, kan det være spesielt gunstig å se etter generiske 
forsterkningsmuligheter.  
 
Tiltak for å forsterke muligheter er mest sannsynlig bare gyldig for hver enkelt 
mulighet siden de adresserer de spesielle årsaker og virkninger muligheten har 
på prosjektets mål. Det er derfor vanskelig å komme med en omfattende liste 
over handlinger under denne strategien, og en anselig variasjon av handlinger 
bør forventes.   

Ignorer 

Usikkerhet som gjenstår etter de tre ovennevnte strategier er usikkerhet som 
ikke kan dekkes av disse, eller som er så små at det ikke lønner seg å iverksette 
tiltak.  For risiko er strategien da å akseptere; sette av reserver, overvåke og 
kontrollere risikoen. For muligheter er strategien å ignorere; ingen videre tiltak 
eller handling er nødvendig. På samme måte som å akseptere, betyr ignorere å 
ta usikkerheten og håpe på et lykketreff – noe som for en risiko vil være at den 
ikke inntreffer, mens det for en mulighet at den inntreffer.  
 
En måte å bake inn muligheter i prosjektets bunnlinje uten spesiell handling, er 
hensiktsmessig planlegging for uforutsette hendelser.  Dette betyr å ha 
handlingsplaner for hva som skal gjøres dersom muligheten inntreffer. 
Reserver kan bli satt til side til bruk for oppdukkende muligheter, eller 
ressurser eller fasiliteter satt av dersom behovet viser seg. 

Mulig/betinget tiltaksstrategi 
Noen tiltak er planlagt brukt bare dersom en spesiell hendelse inntreffer. For 
noen usikkerheter er det passende å lage en handlingsplan som bare vil bli 
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iverksatt dersom spesielle predefinerte betingelser er oppfylt. Hendelser som 
trigger, som for eksempel å misse milepæler, bør være definert og logget. 

Effektiviteten av tiltak mot usikkerhet 
Det har blitt definert syv kriterier for vurdering av effektiviteten av tiltak mot 
usikkerhet: 
 

− Egnet (Appropriate): størrelsen på tiltaket må stemme med størrelse på 
usikkerheten. Dette spenner fra en kriseplan for store usikkerheter som 
kan stoppe prosjektet, til å gjøre ingenting for små usikkerheter. 

− Rimelig (Affordable): forholdet mellom kostnad og nytt for et tiltak må 
bestemmes, slik at tid og penger brukt på tiltaket ikke overskrider 
tilgjengelig budsjett og graden av usikkerhet. Hvert tiltak bør ha et eget 
budsjett. 

− Gjennomførbart (Actionable): Det bør bestemmes innenfor hvilken tid 
tiltaket skal gjennomføres. Noen usikkerheter krever umiddelbar 
handling, andre kan trygt håndteres senere.  

− Oppnåelig (Achievable): Det er ikke noe poeng å beskrive tiltak som 
ikke kan gjennomføres og oppnås. 

− Vurdert (Assessed): Alle foreslåtte tiltak må virke! Dette avgjøres best 
ved å gjøre en vurdering av usikkerheten som gjenstår, dersom tiltak 
gjennomføres. 

− Besluttet (Agreed): Alle må være enig før tiltak iverksettes. 
− Tildelt og akseptert (Allocated and accepted): Alle tiltak bør eies og 

aksepteres av en person for å sikre et enkelt ansvarspunkt og pålitelig 
gjennomføring. 

 
En to trinns tilnærming bør brukes for å adressere muligheter: først velge 
strategi, så velge en taktikk for å implementere strategien. Denne strategiske 
tilnærmingen til usikkerhet bør brukes for både risiki og muligheter.  

Valg av rett strategi 
For å utføre planleggingen kan flere strategier benyttes. Her kan man blande 
strategier etter hva man finner mest effektivt. Analyseverktøy som for eksempel 
beslutningstre kan brukes til å velge passende tiltak. Man kan ha en sekundær 
strategi som backup.  Også en plan for hva som skal skje dersom usikkerheten 
inntreffer eller strategien ikke virker bør lages. Handlingsplaner med 
beskrivelse av hva som trigger planene bør lages. 

Hjelpekonsepter 

Konsekvensen av usikkerhet er i stor grad subjektiv. Denne kan deles i tre 
hovedsoner: 



6  Vedlegg B | Strategier for å håndtere usikkerhet  

 
− Konsekvensen kan ignoreres (dødsone) 
− Konsekvensen stiger med samme hastighet som effekten (rasjonell 

sone) 
− Konsekvensen stiger veldig raskt når størrelsen på effekten når en viss 

størrelse (sensitiv/mettet sone) 
 
Et eksempel på dette er hvordan du tenker når du kjøper ett lodd. Hvis loddet 
er veldig billig kan det hende du kjøper det bare for moro skyld – du kommer 
ikke til å savne pengene. Hvis loddet koster mer, begynner du å regne på om 
den potensielle gevinsten gjør det verdt å spille. Når loddet overstiger en viss 
pris, vil du ikke kjøpe loddet uansett gevinst. 
 
Sammenhengen mellom objektiv kostnad og subjektiv verdi kan representeres 
med en ”hjelpekurve”, som vist i Figur 1. 
 

 
Figur 1 Hjelpekurve for gevinst og tap 

Y-aksen representerer ”hjelpeenheter” som kan velges enten som ”prosent av 
maksimalt tenkbare” eller en annen enhet som effektivt måler den subjektive 
konsekvensen av en gitt effekt.  
 
En kjapp gjennomgang av kurven viser at hver halvdel har fire særskilte 
områder (vist i Figur 2) som starter i origo og skilles av plutselige endringer i 
hjelpekurven. 
 

− Et område hvor effekten vurderes som ubetydelig (dødsone) 
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− Et område hvor enheten varierer lineært med effekten (rasjonell sone) 
− Et område hvor enheten varierer i økende hastighet med effekten 

(sensitiv sone) 
− Et område hvor enheten ikke har sammenheng med effekten. For 

muligheter går dette mot et tak for glede, og mot uendelig for smerte 
(mettet sone) 

 

 
Figur 2 Hjelpekurve for gevinst og tap 

For å tegne kurven må vi forstå hvordan usikkerhet blir oppfattet av 
organisasjonen. Dette avhenger av en rekke faktorer, blant annet: 
 

− Prosjektets budsjett 
− Prosjektets finansielle og/eller strategiske fordeler 
− Varighet eller tidshorisont på prosjektaktivitetene som skal styres 

 
Det må defineres nok en faktor: ”benchmark”. Dette er den forventete verdien 
prosjektet skal bidra med. En lavere verdi enn forventet vil føre til skuffelse og 
”anger”, selv om prosjektet går med overskudd, og en høyere verdi gir suksess. 
Store forventninger gir stor fallhøyde. Konsekvensen av prosjektusikkerheten 
må beregnes relativt til benchmark. I Figur 2 representerer nullverdien på x-
aksen verdien på benchmark. 

Planlegging av tiltak mot usikkerhet 

Når prosjektleder velger strategi, må han vite under hvilke forhold denne 
vurderes som akseptabel, obligatorisk, ikke akseptabel for prosjektet.  De 
potensielle tiltakene må måles mot effekten de har på tre parametere: 
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− Den forventede verdien på utfallet (dvs. produktet av konsekvens og 
sannsynlighet pluss tiltakets kostnad) 

− Verst tenkelige utfall (dvs. konsekvensen pluss tiltakets kostnad) 
− Best tenkelige utfall (dvs. hendelsen finner ikke sted (risiko), eller regn 

med hendelsen (mulighet)) 
 
Tanken er å bruke de fire strategier for risiko og fire for mulighet, sammen med 
vurderingen over, til å lage ett diagram for risiko og ett for mulighet som viser 
hvilke strategi man skal velge ut fra den vurderte sannsynlighet og konsekvens.  
Som nevnt kan noen usikkerheter kreve en kombinasjon av strategier. 

Planlegging av tiltak mot risiko 

Strategien unngå bør brukes dersom kostnaden er null eller lav. På den andre 
side er det obligatorisk å unngå dersom konsekvensen (etter forsøk på å 
redusere den) fortsatt er uakseptabel., dvs. at konsekvensen faller forbi et punkt 
på hjelpekurven. 
 
Overføring har følgende effekt: den vil gjøre det verst tenkelige utfallet mindre 
”dårlig”, og det best tenkelige utfallet mindre ”bra”.  Denne strategien er derfor 
å foretrekke dersom det verst tenkelige utfallet er verre enn den potensielle 
reduksjonen i det best tenkelige utfallet, som målt på hjelpekurven. 
 
Ved å velge å redusere må man ikke bare tenke på den forventede verdi etter 
redusering, men også om denne verdien fortsatt er uakseptabel (over ett visst 
sted på kurven). I så tilfelle må en annen strategi benyttes. 
 
Akseptering kan brukes som strategi dersom konsekvensen av risiko kan 
aksepteres (under ett visst nivå på kurven). Man kan akseptere passivt og aktivt.  
Passiv aksept betyr å gjøre ingenting, og gjøres når risikoen er i dødsonen. 
Aktiv aksept betyr å lage planer og reserver dersom risikoen er av betydelig 
størrelse.  

Bygging av diagram for planlegging av tiltak mot risiko 

Alle retningslinjene for å velge strategi som er nevnt ovenfor, kan summeres i 
et enkelt diagram, som vist i Figur 3. Hvert område (1-5) i diagrammet 
bestemmer førstevalget av strategi for risiko som faller innenfor dette området. 
Redusering (6) behandles som en potensiell medhjelper til de andre strategier. 
Den generelle formen på diagrammet er lik for alle prosjekt, men verdier på 
aksene vil variere med organisasjon og prosjekt. 
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Figur 3 Karakteristisk diagram for planlegging av tiltak mot risiki 

Forklaringen på diagrammet er som følger: 
  

1. Over ett visst nivå risiko er det ofte lettere å styre situasjonen ved å anta 
at hendelsen vil inntreffe, og behandle dens manglende inntreffende 
som en potensiell mulighet. 

2. Alle risiki med en konsekvens over ett visst nivå kan ha potensiell 
ødeleggende effekt på et prosjekt; de må alle unngås, bortsett fra ved 
forsvinnende liten sannsynlighet. 

3. Alle risiki som er i eller nær ”dødsonen” kan aksepteres passivt. 
4. Mellom passiv aksept og unngåelse må noe gjøres. Dersom 

sannsynligheten er lav er det ikke umaken verdt for prosjektet å legge 
ned ressurser i en handlingsplan; prosjektet bør derfor overføre risikoen. 

5. For risiki som har større sannsynlighet for å inntreffe – og potensielt 
flere ganger – er det fordelaktig å planlegge for eventualiteten ved å 
akseptere aktivt. 

6. I tillegg bør redusering brukes overalt hvor det er lønnsomt for å flytte 
risiko mot lavere forventede verdier. 

Bruken av diagram for planlegging av tiltak mot usikkerhet 

Man bør bruke flytskjemaet illustrert i Figur 4. 
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Figur 4 Flytskjema over handlinger i planlegging av tiltak mot risiki, basert på hvor en risiko faller i 

Diagram for planlegging av tiltak mot risiki 

Planlegging av tiltak for muligheter 

Som forklart tidligere har alle strategier for risiko en korresponderende strategi 
for muligheter. Man bruker her sammen fremgangsmåte som for risiko. Dette 
er vist i Figur 5 og Figur 6. 
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Figur 5 Karakteristisk diagram for planlegging av tiltak for muligheter 

 

 
Figur 6 Flytskjema over handlinger i planlegging av tiltak for muligheter 
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FORMÅL Beskrive metode for håndtering av risiko og usikkerhet som 
systematisk får frem usikkerheten med tilhørende tiltak.  
Felles tilnærming for risiko og usikkerhet i prosjektet. 
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene. 
 

NÅR Løpende – dokumentasjon i månedsrapporteringen 
Skjema for oppfølging av usikkerhet skal oppdateres minst hver 14. 
dag 
Halvårlige (eller etter behov) runder med mer omfattende analyser 
 

HENVISNINGER 24.10 Status- og fremdriftsrapportering 
 

HJELPEMIDLER 24.60-1 Skjema for oppfølging av usikkerhet 
 
Ulike tilnærmingsmåter, som for eksempel brainstorming, 
gruppeprosesser mv ved de halvårlige analysene 
Standard usikkerhetsanalyser (som ved forprosjekt) 
 

DOKUMENTASJON I månedsrapporteringen. 
Vedlegg til prosjektmøter 
Analyser/dokumenterte prosesser arkivert i DocuLive 
 

DEFINISJONER  
Risiko: uttrykk for den fare som uønskede hendelser kan 
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Risiko uttrykkes som ved eksponering (konsekvens) av hendelsen x 
sannsynlighet for at hendelsen inntrer. Noen risiki kan bare 
beskrives, ikke utregnes eller påvirkes direkte 
 
Usikkerhet: differansen mellom den informasjonen som er 
nødvendig for å foreta en sikker beslutning og den tilgjengelige 
informasjon. 
 
(Kilde: PS 2000, Styringsprinsipper i Statsbygg og Innsiden Intern 
revisjon) 
 

 
1 HÅNDTERING AV RISIKO OG USIKKERHET 
Håndtering av risiko og usikkerhet er å identifisere, analysere og følge opp  
 
- forhold med høy risiko i prosjektet direkte, følgeskader og forhold som kan få følger utover 
prosjektet, - i første rekke for Statsbygg, men også for brukerorganisasjonene og 
oppdragsgiver. 
 
 - muligheter 
 
Identifikasjon av risiko og usikkerhet er en løpende prosess. Usikkerhet er fast punkt i 
månedsrapporteringen og prosjektmøter. Samlet gjennomgang av risikobildet vil i tillegg skje 
periodevis. Særskilt gjennomgang av usikkerheten i kostnadsanslaget vil skje i egne runder. 
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Definisjoner: 
Rødt område: 
Risiko er så betydelig at tiltak vurderes og. iverksettes tilstrekkelig raskt. 
 
Gult område: 
Risiki/usikkerhetselementer er ikke så betydelig at spesielle tiltak må iverksette straks. Risikoen 
skal vurderes nærmere ved neste gjennomgang.  
 
Grønt område 
Elementet har lav risiko på det nåværende tidspunkt,og antas ikke å påvirke 
kostnad/framdrift/kvalitet. Elementet skal vurderes periodisk. 
 
 
2 LØPENDE HÅNDTERING AV RISIKO OG USIKKERHET 
 
Utføres av: Nr: Aktivitetsbeskrivelse: 
Alle 1  Identifisere risiko og usikkerhet 

 
Assist-PL 2  Gjennomgå skjema for oppfølging av usikkerhet på de ukentlige 

prosjektmøtene 
 

Alle 3  Følge opp de saker som en er tildelt ansvar på 
 

PL 4  Rapportere usikkerhetsbildet til prosjektstyret ved hver 
månedsrapportering 

 
 
3 FASEVISE ANALYSER AV USIKKERHET 
 
Utføres av: Nr: Aktivitetsbeskrivelse: 
PL  (alle) 
 

1 Identifisere, fange opp behov for, og organisere ulike fasevise analyser.
(Hvert halvår eller etter behov) 
 

PL 2 Skrive rapport fra usikkerhetsanalysen 
PL / Alle 3 Følge opp momentene fra usikkerhetsanalysen 

 



Vedlegg E  

Usikkerhetsstyring Svinesund ‒ 

Gjennomføringsopplegg 
 





Usikkerhetsstyring Statlig kontrollområde Svinesund 
 
Under følger en intensjonsbeskrivelse for hvordan prosjektledelsen for Statlig kontrollområde 
Svinesund vil følge opp og styre usikkerheten i prosjektet. 
 
Utgangspunktet for utarbeidelsen av et usikkerhetsstyringssystem, er at systemet skal være 
et matnyttig bidrag til den daglige styringen av prosjektet. Det skal i hver månedsrapport 
rapporteres på usikkerheten.  
 
Prosjektledelsen vil etablere et kvalitativt system som tar for seg alle identifiserte 
usikkerhetselementer fra foreliggende rapporter fra gjennomførte usikkerhetsanalyser, og evt 
nye elementer som dukker opp underveis i prosjektgjennomføringen. Kritikalitet, status, tiltak, 
mulige frister, med mer vil bli vurdert for elementene. 
 
I tidsrommet august/september vil det bli gjennomført en ny og grundigere 
usikkerhetsanalyse, hvor prosjekterende og utførende vil bli tatt med i prosessen. Denne 
analysen vil også resultere i en oppdatert s-kurve. 
 
I de månedlige rapportene vil det ikke bli presentert nye oppdaterte s-kurver. Dette fordi 
prosjektledelsen vurderer at en månedlig frekvens på dette arbeidet blir for hyppig i forhold til 
nytten av resultatet. Fokusen på å gi input til en slik månedlig s-kurve blir på tall og faktorer – 
ofte en ren justering av foregående måneds input – og ikke på det kvalitative aspektet ved 
usikkerheten. Nytten blir fort av teoretisk karakter. Hver månedsrapport vil selvfølgelig 
inneholde oppdaterte budsjett-tall, og vurderinger av hvorvidt kostnadene er i tråd med 
budsjett, samt en vurdering av kostnadene opp imot usikkerhetsbildet.  
 
Rent praktisk vil usikkerheten bli rapportert og fulgt opp ved hjelp av skjemaet som 
vedlegges. Det gjøres oppmerksom på at dette skjemaet ikke er endelig, men vil bli justert og 
endret etter hvert som erfaringene med bruken av det kommer frem. Innholdet i skjemaet 
bygger på den usikkerheten som er fremkommet i de siste måneders usikkerhetsanalyser, 
samt en vurdering av dagens situasjon i prosjektet. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at skjemaet ikke er komplett utfyllt, og ikke har funnet sin 
endelige form. 
 
Foreløpige definisjoner på fargene i skjemaet er som følger: 
 

Definisjoner: 
 
Rødt område: 
Risiko er så betydelig at tiltak vurderes og iverksettes tilstrekkelig raskt. 
 
Gult område: 
Risiko er ikke så betydelig at spesielle tiltak må iverksettes straks. Risikoen skal 
vurderes nærmere ved neste gjennomgang. 
 
Grønt område: 
Elementet har lav risiko på det nåværende tidspunkt, og antas ikke å påvirke 
kostnad/fremdrift/kvalitet. Elementet skal vurderes periodisk
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FORMÅL Beskrive metode for håndtering av risiko og usikkerhet som 
systematisk får frem usikkerheten med tilhørende tiltak.  
Felles tilnærming for risiko og usikkerhet i prosjektet. 
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene. 
 
 

NÅR Løpende – dokumentasjon i månedsrapporteringen 
Minst halvårlige runder med mer omfattende analyser 
 

HENVISNINGER 24.10 Status- og fremdriftsrapportering 
 

HJELPEMIDLER 24.60-1 Usikkerhetsstyring vedlegg 1 
24.60-2 Mal for SB usikkerhetsstyring 
24.60-3 Mal for usikkerhetsrapportering  
24.60-4 Mal for analyse av mer spesifikke risiki/forhold. 
Ulike tilnærmingsmåter, som for eksempel brainstorming, 
gruppeprosesser mv ved de halvårlige analysene 
Standard usikkerhetsanalyser (som ved forprosjekt) 
 

DOKUMENTASJON I månedsrapporteringen. 
 
Analyser/dokumenterte prosesser arkivert i DocuLive 
 

DEFINISJONER  
Risiko: uttrykk for den fare som uønskede hendelser kan 
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Risiko uttrykkes som ved eksponering (konsekvens) av hendelsen x 
sannsynlighet for at hendelsen inntrer. Noen risiki kan bare 
beskrives, ikke utregnes eller påvirkes direkte 
 
Usikkerhet: differansen mellom den informasjonen som er 
nødvendig for å foreta en sikker beslutning og den tilgjengelige 
informasjon. 
 
(Kilde: PS 2000, Styringsprinsipper i Statsbygg og Innsiden Intern 
revisjon) 
 

 
1 HÅNDTERING AV RISIKO OG USIKKERHET 
Håndtering av risiko og usikkerhet er å identifisere, analysere og følge opp  
 
- forhold med høy risiko i prosjektet direkte, følgeskader og forhold som kan få følger utover 
prosjektet, - i første rekke for Statsbygg, men også for Den Norske Opera (DNO) og 
oppdragsgiver. 
 
 - muligheter 
 
Identifikasjon av risiko og usikkerhet er en løpende prosess. Usikkerhet er fast punkt i 
månedsrapporteringen og prosjektmøtet, samt møter i den interne styringsgruppen. Samlet 
gjennomgang av risikobildet vil i tillegg skje periodevis. Særskilt gjennomgang av usikkerheten i 
kostnadsanslaget vil skje i egne runder. 
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Definisjoner: 
Rødt område: 
Risiko er så betydelig at tiltak vurderes og. iverksettes tilstrekkelig raskt. 
 
Gult område: 
Risiki/usikkerhetselementer er ikke så betydelig at spesielle tiltak må iverksette straks. Risikoen 
skal vurderes nærmere og inngå i neste samlede gjennomgang. Usikkerheten med hensyn til 
kostnadsoverslag og framdrift skal vurderes særskilt og inngå i neste samlede gjennomgang. 
 
Grønt område 
Elementet har lav risiko og antas ikke å påvirke kostnad/framdrift. Elementet skal sjekkes 
periodisk. 
 
Skjema vedlegg 2 og 3 leveres fra hvert enkelt prosjekt. Hovedtrekkene oppsummeres i PNOs 
månedsrapport etter den malen som er etablert der, samt i et eget vedlegg for overordnet 
risikovurdering, se vedlegg 4 (se for øvrig vedlegg prosedyren for status og 
fremdriftsrapportering.) 
 
2 LØPENDE HÅNDTERING AV RISIKO OG USIKKERHET 
 
Utføres av: Nr: Aktivitetsbeskrivelse: 
Alle 1  Identifisere risiko og usikkerhet 

 
PL - alle 2  Hver prosjektleder skal  rapportere månedlig status på de risiki/ 

usikkerhetselementer og som er identifisert og som man er satt opp som 
ansvarlig for å følge opp, se mal ivedlegg 2 og 3. Status på iverksatte tiltak 
skal fremgå av rapporteringen. Mer detaljert tiltaksplan enn det som 
fremkommer av rapporteringen for hvert tiltak må vurderes. 
 

PS 3  Oppsummere fra vedlegg 1 i tekstdel av månedsrapporten 
 

PL 4  Rapportere til PD status på risiki og usikkerhet i vedlegg 1, 2 eller 3 i 
forbindelse med månedsrapporteringen. Konsekvenser og utvikling for 
usikkerhet i vedlegg 4 drøftes. 
 

PD 5  Rapportering i den interne styringsgruppen. Vurdere om restrisiko etter tiltak 
er akseptabel. Rapportere i den interne styringsgruppen 

 
3 FASEVISE ANALYSER AV USIKKERHET 

Utføres av: Nr: Aktivitetsbeskrivelse: 
PS  (alle) 
 

1 Identifisere, fange opp behov for og organisere ulike fasevise analyser.
(Minst hvert halvår) 
 
 

PL 2 Samlet, periodevis gjennomgang av risiko med fokus på beskrivelse, 
primærskade og eventuell følgeskade 
 

PL 3 Samlet periodevis gjennomgang av usikkerhet mht kostnadsoverslag og
framdrift 
 

Alle 
 

2 Delta på ulike typer analyser etter tema 
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Vedlegg G - Krav til usikkerhetsanalyser 
Det virker for oss som at prosjektet sitter igjen med mye informasjon som ikke 
inngår i usikkerhetsanalysen. Vi ser ikke våre forslag som endelige, men tar oss 
den frihet til å foreslå minimumskrav til hva analysene skal inneha. 
 
1. Finansdepartementets krav bør gjøres gjeldende for analyser initiert av 

prosjektet selv. Finansdepartementets krav til KS2 analyser setter fokus på 
at analysen skal vektlegge muligheter i like stor grad som risiko. 
Finansdepartementet stiller også krav til at tiltak som foreslås skal være av 
operasjonell art. Dersom det ikke foreligger krav om at tiltak skal være av 
operasjonell art, vil man heller ikke kunne påberope seg en mangel i 
ettertid.  

 
2. Knytte tiltak opp mot prosjektets prioriteringer. Tiltak virker for oss ikke 

å være knyttet opp til prosjektets prioriteringer det være seg tid, kost eller 
kvalitet. Intensjonen med tiltaket er at de skal iverksettes for å hindre at et 
usikkerhetselement kan påvirke en eller flere av disse faktorene negativt 
gjennom å redusere sannsyneligheten eller konsekvensen (motsatt dersom 
man snakker om tiltak for muligheter). En indikasjon av 
påvirkningsmuligheten på disse indikatorene kan virke retningsgivende for 
den videre styringen. Man vet da at det tiltaket man iverksetter påvirker 
den ønskede faktoren i styringsfilosofien. 

 
3. Sette en grense for hvor mange usikkerhetselementer det er ønskelig å få 

frem. Vi tror det er fornuftig at analysen konsentrerer seg om de 10-12 
viktigste usikkerhetselementene fremfor 20-25.  

 
4. At de som utfører analysene anvender det samme begrepsapparatet. 

Dette for å unngå misforståelser. Det hersker ulik praksis i anvendelse av 
begreper som suksesskriterier, faktorer, P50 og mest sannsynlig verdi. Det 
anbefales at det tas utgangspunkt i begrepsapparatet Finansdepartementet 
har utarbeidet i samråd med de eksterne kvalitetssikrere fra rammeavtalen.  

 
5. At resultatene visualiseres likt. Knytte tiltak opp mot prosjektets 

prioriteringer, og lage en prioritetsliste etter hvilke tiltak som er viktigst å 
iverksette. Tilsvarende at etterfølgende analyser viser status på tidligere 
foreslåtte og iverksatte tiltak. Det anbefales også at usikkerhetsutviklingen 
sett i forhold til tidligere analyser indikeres. Det burde også eksistere 
enhetlig praksis i hvilke verdier som skal fremkomme i S-kurven. P15 – P50 
– P85. 
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6. At kostnadsestimatet for hver post, og kostnadsestimatet for hele 
prosjektet blir sett i forhold til estimater for tilsvarende prosjekter. Dette 
vil virke som en indikator på om usikkerheten er unormalt høy i forhold til 
”lignende” prosjekter. Dersom de da fremkommer som unormalt høye bør 
det stilles krav til en utfyllende kommentar, eventuelt at tiltak iverksettes på 
det/de elementer som bidrar til at estimatet blir så høyt. 

 
7. At personer med erfaring fra tilsvarende prosjekter benyttes som 

ressurspersoner under ”idémøtene” til usikkerhetsanalysene. Dette er 
personer som kan være verdifulle bidragsytere og komme med innspill når 
elementer fremkommer. De må ikke oppleve at de ikke har eierinteresser i 
akkurat dette prosjektet, men se det som en genuin mulighet til å lære mer. 

 
8. At tilstrekkelig med resurser blir avsatt til å gjennomføre 

usikkerhetsanalysene. Arbeidet til FDØ kan synes i dag å være ganske 
volatilt. Vi vet FDØ gjør sitt beste for å tilfredsstille de krav de står overfor 
men at det ofte skorter på tiden. 

 
9. At en slik liste med minimumskrav utarbeides i samråd med både; de 

som utfører den, og med de som skal anvende den. Dette for å sikre det 
nødvendige eierskapet og forståelse blant de involverte. 

 
10. At et endelig utkast av minimumskravene inngår i PRORUT og at 

rutiner for usikkerhetsanalyser blir oppdatert. Førstnevnte opplever vi 
som selvforklarende. Rutinen for usikkerhetsanalyser som ligger på 
PRORUT i dag krever visse modifikasjoner. Vi anbefaler at den utvikles på 
bakgrunn av de minimumskrav som utarbeides og i ettertid sjekkes opp 
mot Finansdepartementets krav til usikkerhetsanalyser utført av eksterne 
for å sikre at ønskelige elementer er ivaretatt. 

 
Våre forslag til minimumskrav er et resultat av våre tidligere sommerjobber 
ved PNO og i avdelingen Rådgiving og byggherre. Statsbygg kan dermed med 
fordel nedsette et team som diskuterer hvilken plass usikkerhetsanalyser bør ha 
i fremtidige prosjekter og om de er tilfredsstillende slik de fremstilles per dags 
dato.  
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Vedlegg H ‒ Fakta om Statsbygg og 

caseprosjektene 
Som nevnt innledningsvis har vi studert tre prosjekter i SB. Begrunnelse for 
utvelgelse er beskrevet i innledningen. Prosjektene er Statlig kontrollstasjon 
Svinesund, Prosjekt nytt operahus og Studentsenteret i Bergen. Kapittelet har 
størst interesse for lesere som ikke kjenner SB fra før, og kan utelates av de som 
kjenner SB godt. 

1.1 Om statsbygg 
SB er en forvaltningsbedrift underlagt Moderniseringsdepartementet. 
Forvaltningsbedrifter er statlige virksomheter med service- eller 
forretningsfunksjoner. En forvaltningsbedrift er ikke skilt ut fra forvaltningen, 
men har en friere stilling enn ordinære forvaltningsorganer. Dette kommer 
blant annet til uttrykk ved at driftsbudsjettet er nettobudsjettert slik at 
budsjettet kan fravikes såfremt nettoresultat fastsatt i statsbudsjettet ikke 
fravikes.  
 
En forvaltningsbedrift er en del av staten og ikke et selvstendig rettssubjekt. I 
statsbudsjettet oppføres budsjettet under Statens forretningsdrift (Kap. 2445). 
Moderniseringsdepartementet har full organisasjons- og instruksjonsrett over 
SB. Generelt gjelder statens vanlige budsjettsystem for forvaltningsbedrifter. 
Viktige unntak er følgende: 
 

− Adgang til avsetning til reguleringsfond 
− Større fullmakter enn ordinære forvaltningsorganer innenfor lønns- og 

personalområdet 
− Særskilte fullmakter vedtatt av Stortinget som delegeres fra Arbeids- og 

administrasjonsdepartementet som et tillegg til det rene tallbudsjettet 
(romertallsfullmakter) 

Lavmælt tradisjon 

Den norske stat har lange tradisjoner som byggherre. Gamle og nye statlige 
bygg utgjør en viktig del av Norges arkitekturhistorie og nasjonale formue. Den 
norske stats byggetradisjon har hele tiden vært lavmælt og funksjonell. Det var 
ingen stormakt som skulle bygge etter 1814, men Norge som ung selvstendig 
stat. 
 
På denne tiden fikk Norge sin første bygningstekniske konsulent med ansvar 
for å holde fastere kontroll med statlig byggeaktivitet. Nasjonsbygging kulturelt 
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og politisk medførte et behov for å huse statens nye institusjoner, et behov som 
ikke ble mindre etter frigjøringen fra Sverige i 1905. Men det var fremdeles én 
mann, statens bygningsinspektør Adolf Schirmer, som holdt i tømmene. Dette 
var den spede begynnelse på det som i dag er SB, som forvalter cirka 2,2 
millioner kvadratmeter i 1500 bygg - til en verdi av 18 milliarder kroner. Det 
omfatter både sentrale maktorganer som Regjeringskvartalet og Høyesterett, så 
vel som institusjoner for utdanning, forskning, helse og kultur. 

Hvordan Statsbygg ble til 

Den første bygge- og eiendomsadministrasjon i Norge var knyttet til militære 
bygninger og anlegg. De sivile bygningene var ikke under noe faglig tilsyn før 
det i 1794 ble ansatt en bygningsinspektør for de offentlige bygninger i og 
omkring Christiania.  
 
Etter 1814 var det et ønske om å gjennomføre en fastere ordning i den 
offentlige byggevirksomheten, og i 1816 ble det ved Kongelig resolusjon 
oppnevnt en bygningskyndig konsulent for de offentlige bygninger, bergråd 
Christian Collett. Denne stillingen er den egentlige opprinnelsen til den bygge- 
og eiendomsadministrasjon som gjennom forskjellige organisasjonsformer 
fører fram til SB. 
 
Ordningen med en bygningskyndig konsulent var i det lange løp åpenbart ikke 
holdbar, og i 1872 uttalte Stortingets budsjettkomité "at en ikke vil tilbageholde 
en Ytring om at samtlige offentlige statsbygninger i Kristiania bør underlegges 
bestyrelse og regnskapshold af en bygningskyndig Mand". 
 
Ordningen fortsatte imidlertid i flere år på tross av påtrykk i saken fra 
Stortingets side. Stortingets engasjement i staten førte til at 
Finansdepartementet utarbeidet en proposisjon om saken, som ble bifalt av 
Stortinget i 1886. Resultatet ble at det året etter ble tilsatt en arkitekt som 
statens bygningsinspektør og konsulent for departementenes byggesaker. Med 
dette så Statens bygningsinspektorat dagens lys. 
 
Omkring århundreskiftet var det flere eksempler på store 
kostnadsoverskridelser på en del statlige bygg. Stortingens budsjettkomité kom 
til at grunnen var manglende tilsyn med prosjektene og mangelfull 
administrasjon. I 1901 satte Finansdepartementet ned en komité som skulle se 
nærmere på saken. Komiteen la fram sin innstilling i 1903 og anbefalte at det 
ble opprettet en riksadministrasjon for de offentlige bygg. Dette ble derimot 
ikke gjennomført, og etter hvert opprettet forskjellige statlige etater egne 
fagorganer som fikk i oppgave å kontrollere etatenes byggeaktivitet. 
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Bygningsinspektoratets innflytelse ble på denne måten mindre år for år. Kravet 
om sentral kontroll vokste seg derimot sterkere og sterkere. Flere komiteer 
utredet spørsmålet og i 1928 fant omorganiseringen sted. 
Bygningsinspektoratets saksområde skulle da i prinsippet omfatte samtlige av 
statens bygninger. I praksis ble derimot bygningene til det militære, NSB, 
Vassdragsvesenet, Fyrvesenet og Opplysningsvesenets Fond, unntatt fra 
forvaltningsområdet. Det var det faglige tilsynet med prosjektering og 
oppfølging av nybygg som ble lagt til inspektoratet. Bygningsadministrasjon 
sorterte fortsatt under hvert enkelt departement. Dessuten ble det ikke 
opprettet noen distriktsadministrasjon, slik at det fortsatt var bygninger i og 
rundt Oslo som ble gitt regelmessig faglig tilsyn. 
 
Statens bygningsinspektorat ble fra 1936 kalt Riksarkitekten, men beholdt sitt 
fagområde praktisk talt uforandret. I 1956 ble Skjåneskomitéen nedsatt med 
oppdrag å gjennomgå administrasjonsordningen for statens eiendommer og 
bygevirksomhet. Komiteen la fram sin innstilling i 1957. Denne ble lagt fram 
for Stortinget i St prp nr 135 for 1958. Her ble det foreslått å opprette et 
direktorat som skulle være administrativt ansvarlig for planlegging og 
oppføring av nybygg og for forvaltning av bygninger. Direktoratet skulle altså 
ha ansvaret både for statens nybyggvirksomhet og eiendomsforvaltning. I 
tillegg skulle det opprettes distriktsmessig representasjon slik at hele landet 
kom inn under direktoratets ansvarsområde. Stortinget fattet 20. april 1959 
vedtak om å opprette Statens bygge- og eiendomsdirektorat i henhold til disse 
retningslinjene. 
 
I 1989 la Hermansen-utvalget fram sin innstilling: En bedre organisert stat. I 
denne utredningen skisseres et nytt budsjett- og styringssystem i staten. 
Rammestyringen, der de statlige virksomheter selv definerer sine behov og 
foretar prioriteringer innenfor gitte rammer, så dagens lys. Den gamle 
ordningen med vederlagsfri bruk av statens lokaler harmoniserte dårlig med de 
nye budsjetteringsprinsippene. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en 
interdepartemental arbeidsgruppe som avga sin innstilling NOU 1991:5 
Modernisering av den statlige eiendomsforvaltning. Denne innstillingen ble 
fulgt opp i St prp nr 63 i 1991. 
 
Forslaget gikk ut på at alle statlige virksomheter i sivil sektor skulle belastes 
husleie i sitt driftsbudsjett - også for bruk av statens egne lokaler. Statens 
bygge- og eiendomsdirektorat skulle organiseres som en nettobudsjettert 
forvaltningsbedrift, med krav til driftsresultat, der investeringer ble aktivert 
med beregning av renter og avskrivninger for investeringer foretatt etter 
1.1.1993, samt at det ble opprettet et reguleringsfond for forvaltningsbedriften. 
Forvaltningsbedriften SB ble opprettet 1.1.1993. Innføringen av selve 
husleieordningen i statens bygninger skjedde derimot trinnvis. 
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Innføringen av husleieordningen i statens lokaler innebærer at leie av lokaler 
under SBs forvaltning skjer på vanlige markedsvilkår. Dette vil si at 
fagdepartementene ved kontraktsutløp vil kunne forhandle på fritt grunnlag 
både om leietidens lengde, pris og arealets størrelse. Samtidig fikk 
fagdepartementet samme frihet med hensyn til avtaler med private utleiere. 
Departementene, eventuelt - etter fullmakt- brukeretatene selv, kunne etter 
dette fritt leie lokaler av hvilken som helst huseier de selv måtte ønske, forutsatt 
at de hadde budsjettmessig dekning for husleien. SB er etter gjeldende ordning 
fortsatt statens byggherre for de fleste virksomheter i sivil sektor, med unntak 
av statens forretningsvirksomhet. SBs visjon er: 
 

”Statsbygg – Statens førstevalg.” 
 
Ved hjelp av visjonen, kan SB bedømme og rettferdiggjøre den informasjon og den 
kunnskapen de akkumulerer daglig. Visjonen er forankret i ledelsen noe som virker 
retningsgivende for hvilken type kunnskap medarbeiderne burde søke. Det er tross alt 
dit de som skal bringe SB frem mot sin visjon. 

Statsbygg i samfunnet 

Det er gitt politiske føringer på en rekke områder som påvirker SBs virksomhet. 
Det er ikke vilkårlig hvordan SB må betrakte miljøet, samfunnet og økonomien 
som de tar del i. SB er en offentlig bedrift som forvalter store ressurser - og 
skattepenger – og må således være bevisst på hvilket ansvar slikt innebærer.  
 
Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og ivaretas som 
bruksressurser og som grunnlag for opplevelse. I SBs forvaltning av 
eiendommer og ved planleggings- og byggeprosjekter møter SB ofte 
utfordringer knyttet til kulturminner. Dette kan være ved valg av materialer 
under drift og rehabilitering av bygningene og det kan være vurdering av 
tekniske anlegg og rivebehov ved større endringer.  
 
Miljøområdet er hovedsatsingen for arbeidet med Forskning og utvikling 
(FoU) i SB. Energi står sentralt, med spesiell vekt på nye og fornybare 
energikilder. SB ønsker å være pådriver for samfunnsutvikling og miljøsatsing i 
byggebransjen, og jobber bl.a. med å redusere og gjenbruke avfall, håndtere 
spesialavfall på en sikker måte og redusere bruken av miljøbelastende 
byggematerialer. Det er stor oppmerksomhet om dilemmaer med hensyn til 
hva som er bærekraftig og etiske spørsmål rundt bl.a. tropisk trevirke og 
barnearbeid. SB bruker årlig et titalls millioner kroner på FoU, som skal være 
til beste for eiendomsforvaltning og prosjektgjennomføring i SB, samtidig som 
vi skal sette standarden for å være best på miljø i bransjen.  
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Hovedmål 

− Realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur/statlige 
planinteresser, kulturminnevern og miljø.  

− Arrangere og stimulere til konkurranse på vegne av statlige 
virksomheter for å dekke deres lokalbehov og forvalte eiendommene på 
en miljøriktig og kostnadseffektiv måte.  

− Bidra til effektivitet og faglig kompetanseutvikling i bygge-, anleggs- og 
eiendomsnæringen. 

− Gi faglig bistand og rådgivning til departementer og statlige 
virksomheter om arealbruk og samfunnsplanlegging, samt bidra til 
samordning av større utviklingsoppgaver i statlige regi.  

− Gi råd til statlige virksomheter i bygge og eiendomssaker. Organisere, 
planlegge og gjennomføre byggeprosjekter innenfor vedtatte rammer. 
Sikre kvalitet med tanke på totaløkonomi, funksjonalitet og estetikk.  

− Ivareta statens eiendomsverdier ved rasjonell drift og verdibevarende 
vedlikehold. Ha særlig ansvar for bevaring av kulturhistoriske verdier 
av nasjonal betydning, å sørge for god utnyttelse av statens eiendommer 
gjennom eiendomsutvikling  

Organisasjonens oppbygning 

SB er landets største sivile eiendomsaktør med en eiendomsportefølje på ca. 2,2 
millioner kvm til en verdi av ca. 18 mrd kr. i 1500 bygg. Bedriften har en årlig 
inntekt på ca. 2,4 mrd. kr og investerer for nær 3 mrd. kr i nye bygg. SBs største 
kunder er statlige virksomheter som departementer, direktorater, universiteter 
og høgskoler. Kjernevirksomheten er planlegging, byggfaglig rådgiving, 
eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. SB har 650 ansatte, 
hovedkontor i Oslo og fem regionkontor.  
 
SB består av tre virksomhetsområder; Plan og utredning, Rådgiving og 
Byggherre og Eiendomsforvaltning. Organisasjonskartet er gjengitt i Figur 0-1. 
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Figur 0-1 Organisasjonskart 

Samfunnskontakt: Stabsenheten Samfunnskontakt skal stimulere til god 
kommunikasjon med omgivelsene. Samfunnskontakt skal også legge premisser 
og være rådgiver og pådriver for resten av organisasjonen, den skal videre følge 
opp og ha en viss koordineringsrolle, ved siden av å drive samfunnskontakt og 
ha redaksjonelt ansvar på etatnivå. 
 
Finans, strategi og service: Finans, strategi og serviceavdelingens 
hovedoppgaver er: 
 

− Ansvar for SBs økonomiforvaltning, budsjett og regnskaper 
− Ivareta arbeidsgiveransvaret og den overordnede lønns- og 

personalpolitikken i SB. 
− Ivareta den strategiske, finansielle og formelle eierrollen for SBs 

eiendommer og ha overordnet ansvar for kjøp og salg av eiendommer 
− Initiere og koordinere strategi- og omstillingsprosesser 
− Utvikle og koordinere SBs styringssystem og tilrettelegge for 

systematisk kompetanse og lederutvikling 
− Dekke SBs behov for service- og støttefunksjoner 
− Bistå alle virksomheter i sin måloppnåelse, avlaste 

virksomhetsområdene ved å samordne og tilby fellesfunksjoner. 
Servicefunksjonene består av dokumentasjonssenter/arkiv, IT/system, 
og interntjenester. 

 
Faglig ressurssenter: Faglig ressurssenter er en ”ressurspool” som tilfører 
faglige ressurser til alle SBs virksomhetsområder (E, R, U) og har som oppgave 
å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp 
kravene gjennom alle planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasene, og i 
driftsfase. 
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Rådgiving og Byggherre: Rådgiving og byggeherre gjennomfører 
rådgivingsoppdrag for departementene ved lokalanskaffelser, og gir 
anbefalinger med bakgrunn i alternativvurderinger for om det skal kjøpes, 
bygges eller leies. Virksomhetsområdet er byggherre på vegne av 
fagdepartementene ved nybygg av statlige formålsbygg og ivaretar statlige krav 
til miljø, arkitektur og estetikk. Virksomhetsområdet er oppbygd slik at hvert 
fagdepartement har en egen avdeling/kategori å forholde seg til. Store 
prosjekter er gitt særskilt organisering, på linje med kategoriene. 
 
Plan og utredning: Plan og utredning har ansvar for å bistå SBs 
oppdragsgivere, brukere og kunder med kompetanse innen areal- og 
samfunnsplanlegging, eiendomsutvikling og utredning. Plan og utredning har 
arbeidet både med SBs egne og eksterne prosjekter når det gjelder utredninger 
og kompetanse innen areal- og samfunnsplanlegging, eiendomsutvikling med 
mer. I tillegg drives det FOU-virksomhet på vegne av staten innenfor bygge- og 
eiendomsnæringen og de skal bidra til å implementere statens politikk innenfor 
miljø, estetikk, arkitektur og innovative brukerløsninger. 
 
Eiendomsforvaltning: Eiendomsforvaltningen forvalter, drifter og 
vedlikeholder en rekke eiendommer over hele landet, totalt 2,1 millioner kvm. 
Bygningene skal være formålstjenlige for kundene til enhver tid. Det vil si at de 
stadig må oppgraderes, ombygges og justeres slik at kundene får drevet sin 
primærvirksomhet. Virksomhetsområdet er statens regionale nettverk innen 
bygg- og eiendomsbransjen, og er premissgiver for lokale leverandører. 
Virksomhetsområdet er organisert i fem regionkontorer. 

Utviklingstrekk og utfordringer 

− Statsbygg virker i et dynamisk samfunn der politikk og holdninger 
endres, og lover og direktiver produseres på løpende bånd, som er 
politisk mindre forutsigbart og har mer fokus på enkeltsaker enn 
ideologi og prinsipper. Politikere er mer åpne for interessegrupper og 
media. Gode relasjoner til politikere og toppbyråkrater blir viktigere i 
kampen om oppmerksomheten.  

− Den enkelte borger, media og politikere stiller stadig større krav og flere 
spørsmål til offentlige tjenester og ytelser, og ikke minst til forvaltning 
av skattepenger. Samfunnet blir mer transparent, og "flere og flere 
benytter sin rett til innsyn i alt fra politiske prosesser til avgjørelser som 
gjelder den enkelte". SB opplever i økende grad kritiske medier som 
graver systematisk etter avvik og mangler, og som drevet av 
mediekonkurransen benytter mer aggressive metoder.  

− Teknologisk utvikling og raskere informasjonsutveksling bryter ned 
grensene for tradisjonelle informasjonskanaler og skaper nye arenaer. 
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Det er særlig to kommunikasjonsmønstre som vil dominere framover; 
elektronisk kommunikasjon og kommunikasjon gjennom nettverk og 
direkte relasjoner.  

− Den enkeltes trygghet ligger mer i egen kompetanse, 
utviklingsmuligheter og nettverk, og mindre i organisatorisk plassering 
og arbeidsgivertilhørighet. Det viktigste blir fleksibilitet, og å være "på 
nett". Arbeidstakerne blir mer mobile. Det blir viktigere å ta vare på 
humankapitalen gjennom å være en arena for læring, utnyttelse av 
kunnskap og sosiale nettverk.  

− Kunder og oppdragsgivere vil være mer krevende og forvente 
skreddersydde løsninger som er tilpasset aktuelle og framtidige behov.  

− Det vokser opp en underskog av andre aktører som arbeider målrettet 
for å få innpass hos Statsbyggs oppdragsgivere, og selge inn løsninger 
som fortoner seg besnærende, i alle fall på kort sikt.  

− Det stilles stadig større krav til ledelse og ledere. Kravene til 
effektivisering og omstilling blir hele tida større, uten at rammene 
nødvendigvis endres.  

− Tilknytningsformene i forvaltningen endrer seg. Hele eller deler av 
virksomheter blir i større grad privatisert og outsourcet. I andre 
sammenhenger kan finansiell fristilling og innføring av profesjonelle 
styrer, eventuelt oppsplitting eller sammenslåing til nye konstellasjoner 
være aktuelle løsninger.  

1.2 Statsbyggs styringssystem 
SBs styringskonsept baserer seg på prinsippene for balansert målstyring. Det 
skal gi ledere nødvendig frihet til å løse oppgavene på en effektiv og 
hensiktsmessig måte. Enhver leder har ansvar for sin enhets ressurser, 
virksomhet og resultater. SBs hovedstrategi er administrerende direktørs 
langsiktige styringsdokument og beskriver strategiske mål de nærmeste tre 
årene. Med basis i SBs hovedstrategi og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementets tildelingsbrev utarbeides interne tildelingsbrev 
som er administrerende direktørs årlige styringsverktøy. Årlige 
virksomhetsplaner utarbeides for hvert enkelt virksomhetsområde/ avdeling ut 
fra oppdrag og økonomiske rammer, gitt i interne tildelingsbrev fra 
administrerende direktør. 

Styringssystem (PRORUT) 

Styringssystemet i SB er kalt PRORUT og vil i de kommende underkapitler 
beskrives nærmere. Herunder kommer blant annet de krav som stilles til 
usikkerhetsstyring. Styringssystemet består av følgende dokumenthierarki: 
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Figur 0-2 Statsbyggs styringssystem 

 
Styringssystemet skal gi rimelig sikkerhet for at den operasjonelle driften er 
kostnadseffektiv og målrettet, at rapporteringen (finansiell og annen) er 
pålitelig og at lover, forskrifter, reglementer, prosedyrer og rutiner (eksterne og 
interne) etterleves. SB skal i denne sammenheng legge vekt på at produkter og 
tjenester tilfredsstiller kunden, problemer forebygges, det tas hensyn til 
samfunnsbehov og miljø og at systemet evalueres. 
 
Administrerende direktør initierer regelmessige gjennomganger for å fastslå at 
styringssystemet fungerer som forutsatt. Styringssystemet er elektronisk og 
tilgjengelig på SBs intranett (Innsiden). Styringssystemet er strukturert i 
forhold til SBs arbeidsprosesser. Hver enkelt arbeidsprosess har en eier. 
Prosesseierens hovedoppgaver er å lede og styre prosessen, definere 
kundebehov og stille krav til inngående leveranser, dokumentere prosessen, 
evaluere prosessens effektivitet, prioritere og sette i gang forbedringer, 
koordinere med andre prosesser og avklare ressursbruk med andre ledere og 
avklare kompetansebehov og sette i gang nødvendig opplæring. For 
informasjon om hvem som er prosesseiere henvises det til prosedyre for 
etablering og vedlikehold av prosedyrer, rutiner og veiledninger. 
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Figur 0-3 Statsbyggs arbeidsprosesser 

Direktørene for virksomhetsområdene/avdelingene er ansvarlig for at SB 
forholder seg til de krav som er nedfelt i oppdragsbrev med den enkelte kunde. 
Disse kravene vil variere fra kunde til kunde, samt innenfor de enkelte oppdrag. 
SB skal blant annet gjennom systematiske kontraktsgjennomganger forsikre seg 
om at organisasjonen og de som bistår/er leverandører til denne, har forstått og 
er i stand til å tilfredsstille kundens krav.  
 
Kravene til den enkelte kunde vil kunne medføre at virksomheten må fravike 
fra interne retningslinjer. Slike fravik skal dokumenteres og avklares i hvert 
enkelt tilfelle. Det vises for øvrig til virksomhetsområdenes kvalitetshåndbøker. 
Alle oppdragsbrev og kontraktsdokumenter skal være sporbare i Doculive. 
 
Virksomhetsområdene, avdelingene og prosjektene skal etablere kontrollplaner 
rettet mot forhold med stor risiko eller som er spesielt kritiske/viktige for 
måloppnåelsen. Kontrollplanene skal omfatte de risikogjennomganger, 
usikkerhetsanalyser, verifikasjoner og andre kontroller som er nødvendig for å 
sikre at mål, krav og forventninger kan oppfylles. 
 
Virksomhetsområdet/avdelingene skal identifisere de lover og forskrifter som 
gjelder innenfor eget virksomhet, samt å sørge for at relevante krav 
tilfredstilles. 
 
Alle linjeledere inkludert prosjektledere har ansvar for at avvik og endringer som 
har konsekvenser for produktkvalitet, økonomi, fremdrift, tjeneste, helse, miljø 
og sikkerhet blir systematisk rapportert, registrert og behandlet. Direktør 
Finans og strategi har koordineringsansvar for et avviks- og 
endringshåndteringssystem. 
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1.3 Styring av prosjekter, usikkerhet, avvik og endringer 

i Statsbygg 
Direktørene for virksomhetsområdene har ansvar for at 
investeringsprosjektene omfattes av et helhetlig system for styring og kontroll. 
Systemet skal ta hensyn til prosjektets usikkerhet, kompliserte grensesnitt, 
endringer og overlevering av ferdig bygg. Det skal videre sikre at aktører i alle 
ledd til rett tid får tilstrekkelig, relevant og korrekt grunnlagsinformasjon for 
sine beslutninger. Dette innebærer at det skal foreligge en prosjektplan som til 
enhver tid reflekterer det samlede arbeidsomfanget i prosjektet, og som viser 
hvilke oppgaver og ressurser som kreves for å fullføre prosjektet.  
 
Det skal være klare rutiner for behandling av endringsforslag inkludert 
konsekvensvurdering og loggføring av vedtatte endringer. Prosjektene skal også 
omfattes av plan- og budsjettrevisjon ved faste terminer. Det skal være etablert 
prosedyrer og rutiner for rapportering og oppfølging.  
 
Direktørene for virksomhetsområdene skal sørge for at eventuelle avvik eller 
behov for endringer godkjennes linjevei og behandles i samråd med 
kunde/bruker. De er også ansvarlig for at det gjennomføres 
prosjektgjennomganger med administrerende direktør. 
 
Bevilgninger til investeringsprosjekter er "øremerket" i statsbudsjettet og 
fordeles i henhold til interne tildelingsbrev. Det kan ikke brukes 
investeringsmidler før det er foretatt en tilfredsstillende kvalitetskontroll av 
prosjektets styrende dokumenter. Direktør Finans og strategi er ansvarlig for å 
sikre at investeringsprosjektene tildeles midler etter søknad, forutse 
likviditetsbehov og rapportere forbruk på investeringsposter. Det vises ellers til 
detaljerte bestemmelser jf kapittel 0 til 0. 

Initiering og behovsanalyse ‒ Forberedende tilrettelegging 

Før midler fra forberedende tilrettelegging kan benyttes eller betalt 
rådgiveroppdrag kan starte, skal det foreligge en tilfredsstillende bekreftelse av 
oppdraget1. Følgende momenter bør så snart som mulig bekreftes: 
 

− Mål, hensikt og suksesskriterier for prosjektet 
− Lokalisering og arealbehov 
− Kostnadsoverslag/vurderinger (investeringer, drift og husleie) 
− Plan for finansiering 
− Forventet fremdrift med hovedmilepæler 

                                                       
1 I kgl. res omtales dette som oppdragsbrev, men oppdragsbrev kan evt. erstattes av oppdragsavtale/omforent referat 
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− Plan for styring av kunde/bruker relasjoner. 
 
Direktørene for virksomhetsområdene er ansvarlig for at oppdraget er 
tilfredsstillende bekreftet før det avsettes midler og nødvendige ressurser til 
gjennomføring. 

Beslutning om igangsetting 

Etter gjennomført forprosjekt skal det utarbeides et prosjektstyringsdokument. 
Følgende skal beskrives i prosjektstyringsdokumentet: 
 

− Mål, hensikt og suksesskriterier for prosjektet 
− Bekreftelse på SBs byggherreansvar 
− Gjennomført forprosjekt 
− Forslag til kostnadsramme med usikkerhetsestimat og eventuell liste 

over mulige innsparinger  
− Framdriftsplan med hovedmilepæler  
− Rutiner for avvik/endringshåndtering  
− Beskrivelse av prosjektets organisering  
− Kvalitetsplan med plan for styring av kunde-/brukerinteresser  
− Leieavtale (innenfor husleieordningen). 

 
Direktørene for virksomhetsområdene skal for prosjekter med en estimert 
kostnad på over 250 millioner kr. eller med spesielle usikkerhetsforhold sørge 
for at det gjennomføres en prosjektgjennomgang på grunnlag av 
prosjektstyringsdokumentet. Prosjektgjennomgangen skal gjennomføres med 
deltakelse fra administrerende direktør og skal fokusere på vesentlige 
usikkerhetsforhold/-momenter for det aktuelle prosjekt. 
 
Administrerende direktør fastsetter selv hvilken form prosjektgjennomgangen 
skal ha i det enkelte prosjekt. 
 
For prosjekter over 500 mill.kr. skal det i den generelle planlegging og 
spesifikke prosjektgjennomgang tas hensyn til Finansdepartementets særskilte 
rutiner for ekstern kvalitetssikring, også kalt KS2. 
 
Direktørene for virksomhetsområdene er ansvarlig for at 
prosjektstyringsdokumentet blir omforent med oppdragsgiver, og oversendes 
til videre behandling i oppdragsgivende departement der dette er påkrevd (i 
henhold til kgl. res/SBs fullmakter). 
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Gjennomføring av byggeprosjekt 

Etter at det er besluttet at byggeprosjektet skal gjennomføres, vil direktør 
Finans og strategi tildele igangsettingsbevilgning eller videreføringsbevilgning i 
henhold til finansieringsplan og bevilgede midler pr år. 

Overskridelser 

Overskridelser av budsjetter iht. interne tildelingsbrev, kostnadsestimater for 
forprosjektfase og styringsramme skal behandles før en forplikter SB. I 
byggeprosjekter varsles overskridelse av prosjektets styringsramme til 
administrerende direktør og overskridelser utover SBs styringsramme skal 
godkjennes av administrerende direktør før varsling av ansvarlig departement. 
Budsjetter kan ikke overskrides uten forutgående godkjennelse fra 
administrerende direktør. 

Usikkerhet og kritiske forhold 

Det skal gjennomføres en systematisk identifisering og behandling av 
usikkerhetsfaktorer i prosjekter. For det enkelte prosjekt skal det utarbeides en 
oversikt som til enhver tid angir de usikre og kritiske forhold. Dette med 
hensyn på teknologi, forretningsmessige forhold, økonomi, organisasjon og 
miljø. 
 
Usikkerhetsanalyser skal gi beslutningstakere et overordnet og helhetlig bilde 
av usikre og kritiske forhold i prosjektet for derved å bidra til et best mulig 
beslutningsunderlag. Mulige negative utfall (risiko) og positive utfall 
(muligheter) i prosjektet skal identifiseres. Konsekvensene av usikkerhet 
uttrykkes ved endringer av prosjektets kostnader eller lønnsomhet. 
Gjennomføring av usikkerhetsanalysene skal gjennomføres på bakgrunn av 
bredest mulig deltagelse, både faglig og med deltagelse av eksterne 
samarbeidspartnere. 
 
Usikkerhetsanalyser skal oppdateres ved viktige milepæler. Prosjekter på over 
500 millioner kroner har krav til en uavhengig usikkerhetsanalyse i henhold til 
krav gitt av Finansdepartementet. 
 
Vi har nå presentert SB som organisasjon, styringssystem og de 
styringsprinsipper som skal følges. Dette i samhandling med 
økonomireglementet for statlig økonomistyring er det som legger føringer på 
hvorledes SB skal håndtere hverdagen. Det er det ovennevnte som tolkes og 
nedfelles i styringsdokumenter, prosjektmandat og måldokumenter. Nå er de 
overordnede føringene gjengitt, videre vil det enkeltes prosjekt tolkning og 
formulering av disse fremkomme under presentasjonen av de enkelte 
prosjekter. 
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1.4 Statlig Kontrollstasjon Svinesund 
Prosjektets bakgrunn og hensikt er hovedsakelig hentet fra Styringsdokument 
for SKS, datert 27.8.2004. 

Bakgrunn 

På bakgrunn av Stortingets beslutning om å etablere en ny trasé for E6 og ny 
bru over Svinesund, fikk SB i juni 2002 i oppdrag å utarbeide forprosjekt for ny 
kontrollstasjon. Prosjektet er derfor en følgekostnad av at E6 over Svinesund er 
besluttet lagt i ny trasé av Stortinget. En forutsetning for planene for det nye 
veganlegget var at tollvesen, politi og Vegvesenets brukskontroll skulle 
samlokaliseres og flytte til et område langs ny E6. SB utarbeidet et 
byggeprogram høsten 2002, gjennomførte en anbudskonkurranse og 
kontraherte en prosjekteringsgruppe i november 2002. 
 
På grunn av den stramme tidsrammen frem til åpningen av anlegget, 7.6.2005, 
besluttet Kontaktgruppen at skisseprosjektet måtte legges til grunn for forslaget 
til kostnadsramme og dermed oppstartsbevilgning fra Stortinget i revidert 
nasjonalbudsjett (RNB) 2003. Skisseprosjektet med forslag til kostnadsramme 
datert 1.2.2003, ble godkjent av Kontaktgruppen i møte 28.2.2003, med vedtak 
for videre bearbeidelse av prosjektet. Forprosjekt datert 1.5.2003, med 
verifikasjon av kostnadsrammen, ble levert Kontaktgruppen (KG), brukerne og 
SB. Forprosjekt med verifisert kostnadsramme ble godkjent av Kontaktgruppen 
juni 2003. 

Beskrivelse av prosjektet 

Brukerne av SKS er inndelt etter funksjonsområdene toll, vegvesen og politi. 
Prosjektet omfatter seks nybygg, se Figur 0-4. Arealrammen var 6126 m2 netto 
programareal og 8057 m2 (brutto)  
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Figur 0-4 Oversikt - Statlig kontrollstasjon Svinesund 

Bygg 1 Bygningen skal benyttes av Toll (grønn sone) og politi, og inneholder blant annet 
kontrollhall, garasje, venterom, venteceller, inkvireringsrom, hundestall, 
avhørsrom og kontorer. 

Bygg 2 Bygningen skal benyttes av Toll (rød sone) og inneholder blant annet ekspedisjon, 
kontorer, møterom, spiserom, overvåkingsrom, overnattingsrom, kontrollhall, 
overbygg for skanning. 

Bygg 2A Bygningen skal benyttes av fellesfunksjoner og inneholder blant annet 
energisentral, trafo, avfallsrom med mer. 

Bygg 3 Bygningen skal benyttes av Vegvesenet og inneholder blant annet ekspedisjon, 
kontorer, kontrollrom og spiserom. 

Bygg 4 Bygningen skal benyttes av Vegvesenet og inneholder blant annet kontrollhall, 
overdekket plass for bremseprøver og tilhørende funksjoner. 

Bygg 5 Bygningen skal benyttes av Toll og inneholder lokaler for utleie til 
spedisjonsfirmaer. 

Bygg 6 Bygningen skal benyttes av Vegvesenet og er en liten bu for kontroll av sydgående 
trafikk. Bygg 6 er sløyfet etter ønske fra Vegvesenet i juni 2004. 

Tabell 0-1 Bruksområde for bygninger 

Overordnede krav og føringer 

− Anlegget skal være klar for åpning 7.6.2005 
− Tollvesen, politi og Vegvesenets brukskontroll ved Svinesund skal 

samlokaliseres 
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− Det skal planlegges med nøktern standard, i henhold til oppdragsbrev 
samt byggeprogram utarbeidet i samråd med brukerne 

− Det skal legges vekt på å planlegge rasjonelle trafikkløsninger 
− Det skal strebes etter gode arbeidsforhold både ute og inne. Dette 

inkluderer at det skal legges stor vekt på å håndtere problematikken 
rundt nærheten til E6 og den store trafikkbelastningen inne på tomta 
(støy, eksos, etc.) 

− Byggeprogram utarbeidet i samråd med brukerne gjengir de krav og 
føringer brukerne har til anlegget 

− Skisseprosjekt og forprosjekt er gjennomført i henhold til 
byggeprogrammet 

− Forprosjektmaterialet er godkjent av brukerne ved Kontaktgruppemøte 
25. juni 2003. Forprosjektet danner grunnlag for videre planlegging og 
prosjektering 

Prosjektstyring 

Prosjektet hadde et målhierarki bestående av samfunnsmål, effektmål og 
resultatmål. Samfunnsmålet var ”En autoritetsskapende og gjestfri grensekontroll 
på Svinesund.” og effektmålet var ”Synergisk samhandling mellom 
Tollmyndighet, Politimyndighet og Samferdselsmyndighet.”. Resultatmålene var 
som følger: 
 

− Tid: Anlegget er klart for drift på åpningsdagen 7.6.2005. 
− Kvalitet: Et karakterfullt anlegg. 
− Kostnad: MNOK 270 

 
Som følge av åpningen av den nye svinesundsbruen var tiden prioritert først. 
Deretter kvalitet og kostnad. Prosjektets kontraktsstrategi var hovedentreprise. 
På bakgrunn av målene ble det utarbeidet suksesskriteria: 
 

− Anlegget klart for drift på åpningsdagen 7.6.2005 
− Brukere og oppdragsgivende departementer skal være fornøyd med 

anlegget 
− Publikum skal få et positivt bilde av prosjektet 
− Det overordnede mål for HMS-arbeidet er å gjennomføre arbeidene 

uten personskader i byggeperioden 
− Anlegget overleveres uten mangler 

 
For at disse skulle oppnås var prosjektet avhengig av at de identifiserte 
suksessfaktorene styringsregime, tidsplanlegging og fremdriftsoppfølging og 
usikkerhetsstyring var på plass. Eventuelle risiki mot prosjektet ble sagt å være 
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mangler i anbudsgrunnlag, usikre forhold/vanskelige grunnarbeider og 
hovedentreprenørens styringsevne over underentreprenørene 

Prosjektorganisering 

Finansdepartementet har i samråd med Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet og SB besluttet å organisere styringen av 
prosjektet med et prosjektstyre som prosjektleder i SB rapporterer til, samt en 
styringsgruppe over prosjektstyret. Dette var et pilotprosjekt for praktisk 
utprøving av et alternativ til den vanlige styringsmodell for slike prosjekter i 
staten. Prosjektstyrets arbeid utgjorde en arbeidspakke innenfor 
forskningsprogrammet Concept, og erfaringene ble i etterkant bearbeidet i regi 
av Concept og deretter vurdert av de to departementer og SB. 
 
Organiseringen er gjengitt i Figur 0-5.  
 

 
Figur 0-5 Organisering - Statlig kontrollstasjon Svinesund 

Usikkerhetsstyring 

De ble utarbeidet en intensjonsbeskrivelse for hvordan prosjektledelsen for SKS 
skulle følge opp og styre usikkerheten i prosjektet, Vedlegg L & M. 
Utgangspunktet for utarbeidelsen av usikkerhetsstyringssystemet, var at 
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systemet skulle være et matnyttig bidrag til den daglige styringen av prosjektet. 
Det skulle i hver månedsrapport rapporteres på usikkerheten. Dette kom også 
frem i møtereferatet pkt. 4. fra prosjektstyringsmøtet datert 08/2004: 

”Det bes om at metodikken for usikkerhetsstyring skrives inn i 
styringsdokumentet, og at det lages en rutine for 
usikkerhetsoppfølging” 

Prosjektledelsen skulle etablere et kvalitativt system som tok for seg alle 
identifiserte usikkerhetselementer fra foreliggende rapporter fra gjennomførte 
usikkerhetsanalyser, og eventuelt nye elementer som dukket opp underveis i 
prosjektgjennomføringen. Kritikalitet, status, tiltak, mulige frister m.m. skulle 
bli vurdert for elementene. 
 
Videre skulle det gjennomføres en grundig usikkerhetsanalyse, hvor 
prosjekterende og utførende ville bli tatt med i prosessen. Denne analysen 
skulle også resultere i en oppdatert S-kurve. 
 
I de månedlige rapportene skulle det ikke presenteres nye S-kurver. Dette 
grunnet at prosjektledelsen vurderte at en månedlig frekvens på dette arbeidet 
ville bli for hyppig i forhold til nytten av resultatet.  Hver månedsrapport skulle 
inneholde oppdaterte budsjettall, og vurderinger av hvorvidt kostnadene var i 
tråd med budsjett, samt en vurdering av kostnadene opp i mot 
usikkerhetsbildet. 
 
Rent praktisk skulle usikkerheten rapporteres og følges opp ved hjelp av 
skjemaet som skulle vedlegges de månedlige rapportene. Det ble tidlig presisert 
at skjemaet innledningsvis ikke var endelig, og skulle justeres og endres etter 
hvert som erfaringene og bruken av det kom frem. Innholdet i skjemaet skulle 
bygge på den usikkerheten som hadde fremkommet i de siste måneders 
usikkerhetsanalyser, samt en vurdering av status på gjeldende tidspunkt.    
 
Skjemaet for oppfølging av usikkerhet skulle ha fargeindikatorer for hvert 
usikkerhetselement som skulle beskrive dens kritikalitet. Definisjonene for 
fargebruk var slik: 
 
Rødt område: Risiko er så betydelig at tiltak vurderes og iverksettes 
tilstrekkelig raskt. 
 
Gult område: Risiko er ikke så betydelig at spesielle tiltak må iverksettes straks. 
Risikoen skal vurderes nærmere ved neste gjennomgang. 
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Grønt område: Elementet har lav risiko på det nåværende tidspunkt, og antas 
ikke å påvirke kostnad/fremdrift/kvalitet. Elementet skal vurderes periodisk. 

1.5 Prosjekt Nytt Operahus 
Prosjektets bakgrunn og hensikt er hentet fra blant annet prosjektstrategien for 
totalprosjektet, revisjon 6 av juni 2005, St. prp. nr. 48 (1998-1999), St. prp. nr. 
48 (2001-2002) og Innst. S. nr. 234, (2001-2002). 

Bakgrunn 

Stortinget fattet den 17. juni 2002 følgende vedtak: 

"Stortinget samtykker i at det bygges at nytt operahus i Bjørvika 
innenfor en kostnadsramme på 3 330 mill. kroner." 

Premissene for vedtaket er gitt i Innst. S. nr. 234, jf. St. prp. nr. 48 (2001-2002) 
Nytt operahus i Bjørvika:  

”Bygging av et nytt operahus er den største kulturpolitiske 
enkeltsak i Norge i dag. Det nye operahuset vil fremstå som et 
viktig symbol for hva det moderne Norge representerer som nasjon 
og den vekt kulturen skal ha i samfunnet. Operahuset skal bli en 
drivkraft for utvikling av kunstartene opera og dans på 
landsbasis.  

Stortinget fattet 15. juni 1999 følgende vedtak, jf. St. prp. Nr. 48 
(1998-1999) Om nytt operahus (II) og Innst. S. Nr. 234 (1998-
1999) 

”Det bygges et nytt operahus med lokalisering i Bjørvika. 
Operahusprosjektet gjennomføres uavhengig av den videre vei- og 
byutvikling og med basis i en særskilt reguleringsplan.”” 

Styringsrammen for SB ble satt til 2830 mill. kroner. Prisnivået er januar 2002. 
Rammen ble satt på bakgrunn av kostnadskalkylen i forprosjektet. 
Kostnadskalkylen ble kvalitetssikret gjennom KS2-regimet av Dovre 
International AS. 
 
SB ble gitt oppdraget på grunnlag av Stortingets vedtak. I oppdragsbrevet av 
27.09.2002 blir det angitt styrende dokumenter:  

− Innst. S. Nr. 234 (1998-1999), jfr. St. prp. Nr. 48 (1998-1999) Om nytt 
operahus 

− Styringsdokument 
− Måldokument 
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Beskrivelse av prosjektet 

SB har fått i oppdrag å forestå gjennomføringen av operahusprosjektet som 
statens byggherre. Oppdragsgiver er Kultur- og kirkedepartementet og bruker 
er Den Norske Opera.  
 
Operaen skal ha to saler med henholdsvis 1350 og 400 seter. Arkitektonisk har 
den en fasade i glass, hvit marmor og hvit granitt. Interiøret preges av massiv 
eik i gulvene og i store sal.  
 

 
Figur 0-6 Illustrasjon av Prosjekt nytt operahus 

Areal inkl. kommersielle arealer er 38 800 m2. De kommersielle arealene utgjør 
1 100 m2, for restaurant (500 m2) og bedriftsrom (500 m2 + 100 m2).  
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Figur 3.1: Tomteareal 

Tomtearealet utgjør totalt ca. 25 400 m2 hvorav ca. 13 000 m2 er i sjø. Det 
skraverte arealet rundt operatomten angir prosjektets riggarealer, som leies av 
Havnevesenet.   

Prosjektstyring 

Prosjektet har et målhierarki bestående av samfunnsmål, effektmål og 
resultatmål. Det overordnede målet for nytt operahus er:  

”Et nytt operahus skal tilrettelegges for produksjon og formidling 
av opera og ballett på et høyt internasjonalt nivå til et bredt 
publikum i generasjoner fremover. 

Huset skal fremstå som et viktig monumentalbygg som både 
markerer Norge som kulturnasjon og Den Norske Operas 
betydning i nasjonens kultur- og samfunnsliv.” 

I måldokumentet er det beskrevet en rekke effektmål. Det førstnevnte målet er:  

”Et nytt operahus skal legge til rette for at et bredt publikum skal 
kunne oppleve opera og ballett slik at nye publikumsgrupper, 
spesielt barn og unge, vil oppsøke Operaen.” 
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Til dette målet er det angitt resultatindikatorer for antall besøkende pr. år, 
antall barn og unge, antall abonnenter og nye grupper 
(publikumsundersøkelser).  
 
Det overordnede målet for gjennomføringsfasen blir angitt i måldokumentet: 

”Målet for gjennomføringsfasen er å realisere nytt operahus i 
samsvar med godkjent forprosjekt, innenfor godkjent 
kostnadsramme og med lavest mulig levetids- og driftskostnad.” 

Under dette er det angitt en rekke mål for økonomi og kvalitet. Prioriteringen 
mellom kostnader, kvalitet og fremdrift er formulert slik: 

”Når en beslutning kan ha betydning for om kostnadsrammen 
kan holdes, skal hensynet til kostnadsrammen ha høyest prioritet.  

Hensyn til kostnadsrammen og prioriterte kvalitetskrav vil 
generelt ha større vekt enn hensynet til fremdrift. 

Fra det tidspunkt dato for åpningsforestillingen er endelig fastlagt 
(mot siste del av byggeperioden), forutsettes det at fremdrift må 
ha forrang fremfor kvalitet.” 

For at målene skal oppnås er prosjektet avhengig av at de identifiserte 
suksessfaktorene er på plass. Prosjektorganisering må være funksjonell, ryddig 
og klar organisering av prosjektet på alle nivåer. Prosjektet må klare å balansere 
funksjonalitet og arkitektoniske mål. Prosjektet skal ha fokus på levetids- og 
driftskostnader, og et godt samspill med Den Norske Opera og 
Utsmykkingsutvalget. Dessuten må prosjektet ha en fleksibel kontraktsstrategi i 
forhold til konkurransen i markedet. 
 
Risikofaktorer som prosjektet har identifisert er blant annet manglende 
kontinuitet hos alle aktører, feil eller mangler i anbuds- og tegningsunderlag og 
politisk styring mht. materialvalg. 
 
Gjennomføringen av prosjektet var i tidligfasen planlagt med ca. 30 entrepriser. 
Dette ble lagt til grunn for dimensjonering av SBs prosjektorganisasjon (se kap. 
6.5). Kontraktenes størrelse og omfang er definert ut fra følgende 
hovedprinsipper: 
 

− entydig ansvar innen for naturlige fysiske og funksjonsmessige grenser 
− entydig prosjekteringsansvar overfor de enkelte entrepriser/innkjøp  
− fremdriftsmessige hensyn, parallell prosjektering og bygging  
− risikospredning, dvs. størrelse sett i relasjon til markedets kapasitet 
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− SBs risiko og kontrollspenn 
 
Risiko for kostnadsoverskridelser og risiko for tidsforsinkelser er to av de 
viktigste risikoelementene, og styringen av disse blir blant annet ivaretatt ved 
en løpende vurdering av kontraktsinndelingen mht. oppsplitting, tiltransport 
eller sammenslåing. 

Prosjektorganisering 

Utgangspunktet for prosjektorganiseringen for byggeprosjektet er en 
byggherrestyrt entreprisemodell. Det er valgt delt entreprisemodell med mulighet 
for tiltransport der prosjektet finner det styringsmessig gunstig. Denne modellen 
gir byggherren direkte kontroll og styring av de tekniske grensesnittene mot 
komplisert teaterteknisk utstyr, brukermedvirkning, parallell prosjektering og 
bygging, samt økonomi og arkitektoniske løsninger.  
 
Utgangspunktet for prosjektorganiseringen for brukerutstyrsprosjektet er en 
organisering som skal ivareta en optimal brukermedvirkning og som gir Den 
Norske Opera riktige incentiver i valg og prioritering av utstyr, samtidig som 
effektivitet og trygghet i prosjektgjennomføringen og utnyttelse av 
standardiseringsfordeler sikres. Denne modellen gir SB det overordnede 
ansvaret og det administrative gjennomføringsansvaret innenfor kostnad, 
kvalitet og tid, og sikrer at Den Norske Opera er medansvarlig for at 
brukerutstyrsprosjektet blir gjennomført innenfor kostnadsrammen. Ved 
delegerte delrammer til Den Norske Opera er operaen ansvarlig for 
gjennomføring innenfor den delegerte rammen. SB bistår i disse tilfellene i 
prosjektstyringen og ivaretar den administrative gjennomføringen, men 
prioritering og valg er Den Norske Operas ansvar.  
 
Organisering og rapporteringsvei for prosjektet internt i SB fremgår av 
organisasjonskartet nedenunder. Prosjektet er en av kategoriene i 
virksomhetsområdet Rådgivning og byggherre. Prosjekteier er direktør i 
Rådgivning og byggherre som også er leder av den interne styringstruppen.  
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Figur 6.4.1 Organisering av prosjektet internt i Statsbygg  

 
Prosjektorganisasjonen er tenkt dynamisk, og skal gjenspeile de endringer som 
prosjektet gjennomgår i de ulike prosjektfasene. 
 
SB har ambisjoner om tett oppfølging av prosjekterings- og byggeaktivitetene, 
for til enhver tid å ha tilstrekkelig oversikt over fremdrift, kostnad og kvalitet i 
prosjektet. Hovedfokus i den interne styringsgruppen er derfor rettet mot 
overordnet strategi, økonomi, fremdrift, eventuelle avvik i funksjonalitet og 
usikkerhet i forhold til prosjektets måloppnåelse. Prosjektet skal gjennom 
møter sørge for at den interne styringsgruppen er fortløpende oppdatert om 
prosjektets status.  
 
Organisering og styring av totalprosjektet skal ivaretas ved at SBs 
prosjektorganisasjon bemannes med tilstrekkelige ressurser til å planlegge, 
styre og koordinere Prosjekt Nytt Operahus inkludert brukerutstyr. Eksterne 
ressurser leies inn når SB ikke innehar eller har tilgjengelig egen kompetanse. 
SBs prosjektorganisasjon bemannes med egen brukerkoordinator, og 
brukermedvirkning organiseres på ulike nivåer i organisasjonen. SBs 
prosjektorganisasjon har ikke egne ressurser til prosjektering, men ivaretar 
prosjekteringsledelsen og kvalitetssikring.  Byggeledelsen skal være en integrert 
del av SBs prosjektorganisasjon, og være markert tilstede på byggeplassen. SB 
er hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljølovens § 15 fra 01.01.04.  

Usikkerhetsstyring 

Prosjektets holdning er at de budsjetter og tidsplaner som legges for styring av 
prosjektet skal være basert på et veldefinert og realistisk underlag.  
 
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene i prosjektet. Identifikasjon av 
risiko og usikkerhet og oppfølging av tiltak er en kontinuerlig prosess som 
rapporteres løpende i status- og fremdriftsrapporteringen i prosjektet. Samlet 
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gjennomgang av risikobildet i forhold til måloppnåelse vil skje halvårlig. Det 
gjennomføres årlige usikkerhetsanalyser.  Beskrivelsen av 
usikkerhetsstyringsprosessen i PNO er vedlagt som Vedlegg F. 

1.6 Studentsenteret i Bergen 
Prosjektets bakgrunn og hensikt er hentet fra Styringsdokument datert 
11.3.2003, byggeprogram datert 28.10.2005 og funksjonsprogram datert juni 
2000, for SiB. Bygget er skissert i Figur 0-7. 

Bakgrunn 

SB ble gitt i oppdrag fra KUF, Kirke, Utdannings- og Forskningsdepartementet 
å utarbeide en funksjonsanalyse for ny utnyttelse av SiB. Sakens bakgrunn er 
kort oppsummert: 
 
Eksisterende bygning ble oppført i 1971. Gjennom 30 års intens bruk fremstår 
bygget som slitt og gammelt. Det har gjennom disse årene ikke vært gjort 
vesentlige opprustninger. Byggets inneklima er generelt dårlig, særlig 
luftkvaliteten. Disse forholdene, sammen med studentmessige og tidsmessige 
endringer, har utløst et sterkt behov for en helhetlig oppgradering av bygget. 
 
Studentsenterets bygningsmessige tilstand betinget en gjennomgripende 
rehabilitering og ombygging etter 30 års intens bruk. Bygget var på i alt 12.438 
m2 BTA. Som følge av at studenttallet bygget skulle betjene, tiltok fire ganger i 
forhold til det bygget var programmert for, endringer i studentenes sosiale 
situasjon, radikal endring i forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige 
studenter og endringer i studieatferd, ble det behov for å revurdere kritisk 
arealbruken i senteret med sikte på å styrke dets servicefunksjoner under de 
nye rammebetingelsene. Det ble også sett behov for en mer funksjonell 
organisering av virksomheten som helhet, herunder bygningsdriften og byggets 
logistikk. Byggets inneklima ble også ansett som uakseptabelt, særlig i form av 
varme og generelt dårlig luftkvalitet, grunnet et stort misforhold mellom det 
antall personer og varmeproduserende utstyr bygget ble dimensjonert for og 
det som er reelt i dag. 
 
Endringene i studentmassene medførte at noen av funksjonene fikk økt 
arealbehov, andre mindre. Nye behov hadde kommet til, andre hadde 
forsvunnet. Både de studiemessige endringene ved Universitetet i Bergen, 
endringer i de funksjonelle sammenhengene mellom SiB og 
UiB/høyskolesystemet og endringer i de fysiske rammebetingelsene for 
universitetet på Nygårdshøyden gjorde samlet at en revisjon av det fysiske 
konseptet rundt senteret var nødvendig. 
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Figur 0-7 Studentsenteret i Bergen 

Forprosjekt med kostnadsberegninger for ombygging av Studentsenteret forelå 
i mars 2003. Per i dag er prosjektet 8 mnd inn i byggeperioden. Rivearbeider er 
gjennomført og byggingen har startet. Prosjektet er beregnet å være ferdig i 
oktober 2006.  
 
Bygget er på 7191 m2 netto programareal, med beskrevet 12.225 m2 brutto i 
oppdragsbrev av 16.11.00 og 11.025 m2 brutto i forprosjekt datert mars 2003 

Overordnede krav og føringer 

− Lover, regler og EØS-forskrifter: Prosjektgruppen må ha/skaffe seg 
tilstrekkelig med kunnskap om aktuelle bestemmelser og tilpasse seg 
disse. 

− Miljøhensyn: Ved ferdig forprosjekt er hovedgrepene tatt. Følge opp at 
miljømålene blir ivaretatt i detaljprosjekteringen og i byggefasen. Kort 
byggetid reduserer ulemper med støy og trafikk for naboer. 

− Leverandørers kompetanse og kapasitet: Liten mulighet til påvirkning. 
God styring er avgjørende. 

− Markeds- og konkurransesituasjon Skaffe kunnskap om situasjonen og 
markedsføre/skape interesse for prosjektet. Stramt marked vil gi høyere 
priser. I Bergen er det sterke karteller og ”Bergensmodellen” er mye 
anvendt med delte entrepriser hos offentlige utbyggere. 
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− Ambisjoner og kompetanse hos UiB: Brukers kompetanse og 
ambisjoner må integreres i prosjektet. 

− Ambisjoner og kompetanse hos SB: Skape motivasjon og eierskap hos 
alle SBs aktuelle deltagere. Klare oppgaver til SBs prosjekteringsgruppe. 

− Krav til kvalitetssikring: Klare krav og rutiner for kvalitetssikring i 
prosjekterings- og byggefasen. 

Prosjektstyring 

SBs gjennomføringsmodell vist i PRORUT skal benyttes som utgangspunkt for 
dette totalprosjektet. Så langt som mulig skal SBs standardiserte metoder og 
verktøy legges til grunn for prosjektstyringen. Byggets kompleksitet (delvis 
riving, svømmebasseng og takkonstruksjonen) stiller store krav til alle nivåer i 
prosjektet. Metodene for prosjektstyring må gjennomgås slik at de er tilpasset 
hovedutfordringene i prosjektet. Dette omfatter god økonomistyring og 
kontroll på byggets tekniske kompleksitet i detaljprosjekterings- og byggefasen. 
Prosjektets kontraktsstrategi er hovedentreprise. 
 
Prosjektet har et målhierarki bestående av effektmål og resultatmål. 
Effektmålene er: 
  

− Heve den generelle standarden slik at bygget både eksteriør- og 
interiørmessig fremstår som et moderne og funksjonelt samlingssted for 
studenter 

− Øke trivselen blant brukerne av bygget og bedre arbeidsforholdene for 
de ansatte 

− Tilby brukerne av bygget flere funksjoner 
− Bidra til å øke interessen for UiB som studiested 

 
Resultatmålene, med kostnad som førsteprioriet, er definert som:  
 

− Prosjektet skal levere et bygg av høy kvalitet til riktig tid og til lavest 
mulig kostnad. 

− Bygget skal være brukervennlig og miljøriktige 
− Det skal legges til rette for driftsvennlige løsninger 

 
De identifiserte suksessfaktorene i prosjekteringsfasen er: tett oppfølging av 
detaljprosjekteringen både med hensyn til tid og kvalitet. Gode rutiner for 
rapportering og avviksbehandling. God informasjonsflyt og 
brukermedvirkning/brukeravklaringer i tide. Bygget har kompliserte tak og 
fasadeløsninger. Tett oppfølging, blant annet ved hjelp av innleie fra NBI til å 
kvalitetssikre løsningene. Tredjepartskontroll velges også for å kvalitetssikre 
prosjekteringen av svømmebassenget.  
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I byggefasen er suksessfaktorene: tidlig kontrahering av byggeleder. Dette for at 
byggeleder kan delta i anbudsfasen og for å gi byggeleder økt kompetanse om 
prosjektet. Etablere byggeledelse med generelt høy kompetanse. Kompetanse 
vektes høyere enn pris ved anbudskonkurransen for byggeledelse. Gode 
systemer for oppfølging av byggearbeidene med hensyn til fremdrift og kvalitet. 
Gode rutiner for økonomioppfølging/økonomistyring. Innen ferdigstillelse av 
bygget etablere et godt system for opplæring av brukers driftsorganisasjon for 
overtakelse og drift av byggets tekniske anlegg. 
 
Det ble for prosjektet gjennomført to usikkerhetsanalyser, henholdsvis etter 
skisse- og forprosjekt. Her ble forholdene kalkyleusikkerhet og 
hendelsesusikkerhet spesielt behandlet. Det var fem elementer som skilte seg 
ut: 
 

− Markedsusikkerhet: Vanskelig å spå utviklingen fram til byggestart. 
Bergensområdet er spesielt. 

− Prosjektorganisasjon: Kompetanse og kapasitet hos nøkkelpersoner 
− Byggeprosessen: Organisering og styring av byggeplassen 
− Byggekostnadene: I tillegg til kalkyle- og markedsusikkerhet påpekes 

særskilt fire momenter som bidrar til usikkerhet: Riving, takoppbygg, 
auditorium og svømmebasseng. 

− Felleskostnader: Rigg 
− Kvaliteten på det prosjekterte underlaget 

Prosjektorganisering 

Organiseringen er gjengitt i Figur 0-5.  
 

 
Figur 0-8 Organisering ‒ Studentsenteret i Bergen 
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Usikkerhetsstyring 

Det skal gjøres en bred økonomisk gjennomgang når hovedtyngden av 
anbudene er kommet inn med spesiell fokus på reserver og marginer samt 
hvilke usikkerheter som knytter seg til hvert anbud. Prosjektet skal vurdere 
behov for usikkerhetsanalyser underveis i byggefasen. Det skal gjøres månedlig 
gjennomgang av økonomien i gjennomføringsfasen. 
 



 



Vedlegg I  

Praksis i Statsbygg og case-prosjektene 
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Vedlegg I ‒ Praksis i Statsbygg og caseprosjektene 
Som nevnt innledningsvis har vi studert tre prosjekter i SB. Begrunnelse for 
utvelgelse er beskrevet i innledningen. Prosjektene er Statlig kontrollstasjon 
Svinesund, Prosjekt nytt operahus og Studentsenteret i Bergen. I dette 
kapittelet vil vi presentere de funn vi har gjort i SB og prosjektene gjennom 
intervjuer, gransking av dokumenter, samtale og observasjon. Vi forsøker å 
belyse hvordan usikkerhetsstyringen skjer i praksis i prosjektene.  
 
Dette Vedlegg I er å betrakte som primærdata, og er i minst mulig grad farget 
av forfatternes meninger, selv om de i observasjonen fra SiB finnes unntak fra 
dette. Teksten er gjennomlest og godkjent av intervjuobjektene. Vedlegget er en 
støtte til begrunnelsen av våre funn og vurderinger, og bør leses av de med 
ønske om dypere forståelse av praksis i SB på området praktisk 
usikkerhetsstyring. Vi minner om at utvalget prosjekter ikke danner et 
representativt bilde av alle SBs prosjekter. 

1.1 Ønsket fra ledelsen 
Vi intervjuet 26.10.2005 deler av ledelsen i SB bestående av Øivind 
Christoffersen, Hilde Nordskogen og Siw-Hege Gundersen for å kartlegge 
deres ønsker rundt usikkerhetsstyring i SB. Dette kapittelet er en gjengivelse av 
hovedelementene fra intervjuet.  
 
Det eksisterer to hovedprofesjoner i SB: 
 

− Faglig ressursenter (FDØ); som har fagkompetansen. FDØ skal være en 
god spesifikatør for hva SB skal ha levert og hvordan dette følges opp. 

− Prosjektleder; som skal være en god prosesstyrer.  
 
SB ønsker å være ledende på disse områdene, og det må tas grep for å komme 
dit. Omgivelsene endrer seg, og faktum er at ”den som står stille vil gå bakover”. 
Derfor må SB kontinuerlig forbedre sine prosesser og opparbeide ny forståelse. 
En holdning om å bli bedre må innprentes. SB må utvikle seg for å kunne være 
på topp. Enhver medarbeider i SB må forstå betydningen og verdien av å 
strukturere seg og arbeide systematisk. De må se seg selv som en del av en 
verdikjede, hvor det er like viktig å tilrettelegge for at andre kan gjøre sin jobb 
godt, som det er å tilrettelegge for eget arbeid. Hvert ledd i verdikjeden må 
defineres i forhold til det øverste ledd, som er organisasjonens målsetninger og 
forventninger.  
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SB må bli bedre på usikkerhetsstyring av virksomheten som helhet. Prosjektene 
blir i den forstand viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen av 
hvert enkelt prosjekt må kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som gir 
mening og verdi ikke bare for prosjektet, men også for ledelsen. For å oppnå 
dette må rapporteringen være uniform og ha faste definisjoner. Ledelsen 
beskriver i likhet med teori at slike grep er avhengig av homogene systemer. En 
rutine for usikkerhetsstyring vil være en del av dette og en nødvendighet for 
god styring og kommunikasjon med andre enn seg selv. Hensikten er ikke å 
være et kontrollerende organ, snarere kunne trygge leveransene og at SB 
oppfattes som trygge, tydelige og effektive overfor departementet. 
 
I dag eksisterer det ingen bevisste formuleringer mht. krav for 
usikkerhetsstyring. Det prosjektene beskriver de skal bedrive av 
usikkerhetsstyring i sine respektive styringsdokumenter blir lett en gjengivelse 
av det styringsprinsippene SB har beskrevet hva gjelder usikkerhetsstyring.   
 
I kommende underkapitler vil vi presentere vårt inntrykk av praksis i case 
prosjektene.  

1.2 Praksis ved Statlig Kontrollstasjon Svinesund (SKS) 
SKS var som nevnt i Vedlegg H et noe særegent prosjekt mht. 
organiseringsstruktur. Den normale linjen var skiftet ut med et eget 
prosjektstyre på bakgrunn av at prosjektet var et fokusprosjekt og skulle gi 
bidrag til forskningsprogrammet Concept. Bakgrunnen for organisering var at 
finansdepartementet ville teste ut et nytt styringsregime for store statlige 
investeringsprosjekter. Prosjektet ble av SBs ledelse betegnet som ett prosjekt 
med særlig fokus på usikkerhetsstyring. Vi vil i dette kapittelet gjengi hvordan 
prosjektleder Lars Hoberg og assisterende prosjektleder Morten Raugstad 
beskrev usikkerhetsstyringen og effekten av denne  i prosjektet SKS. 
 
På et overordnet nivå beskriver PL og ass. PL to forhold som bidrar til å styre 
usikkerheten i et prosjekt. Estimater og hendelsesusikkerhet med tilhørende 
tiltak. De så en sterk korrelasjon mellom usikkerhetsstyring og det de som 
prosjektledere bedriver daglig, og dermed ble usikkerhetsstyring et begrep det 
var vanskelig å betrakte isolert sett. De gjennomfører en rekke handlinger 
bevisst/ubevisst uten å dokumentere eller relatere det til den normale 
oppfattelsen av usikkerhetsstyring.  
 
For prosjektet SKS var det viktig å nedfelle og formalisere informasjon knyttet 
til usikkerhet på systematisk vis. Dersom informasjonen var spredt anså de at 
graden av trygghet og følelsen av å ha kontroll på prosjektet ville sunket 
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betraktelig. De hentydet at det handler om å ha kontroll på den riktige 
informasjonen. 

Konkrete grep 

Prosjektet SKS innførte et skjema for usikkerhetsstyring som et tiltak for å få 
bukt på usikkerhet og kontroll på den riktige informasjonen. Skjemaets hensikt 
beskrev de som ”å dokumentere og systematisere usikkerheten samt skape 
tiltak”. Skjemaet ble utviklet fra de usikkerhetselementer og tilhørende tiltak 
den eksterne usikkerhetsanalysen fra Metier, og den interne 
usikkerhetsanalysen fremmet, og systematikken (et skjema med fargekoder) ble 
delvis utviklet selv og delvis hentet fra PNO. Skjemaet ble endret etter hva de 
fant fornuftig særlig mht. kategoriene og det å knytte de enkelte tiltakene opp 
mot prosjektets prioriteringer. Det ble opplevd som vanskelig å vurdere om 
inndelingen var riktig underveis, så kategoriseringen forble en kontinuerlig 
prosess gjennom prosjektforløpet. De hentydet at en standard inndeling av 
usikkerhetselementer, en form for Risk breakdown Structure (RBS), kan være 
hensiktsmessig for prosjekter som gjennomføres i regi av SB, men vurderes 
grundig fra prosjekt til prosjekt. Det kan sees som fornuftig å ta utgangspunkt i 
en standard. De understøtter påstanden med to argumenter. En slik 
standardisering vil forenkle arbeidet i kommende prosjekter da PL vil ha et 
skjema å gå ut ifra som kan tilpasses eget prosjekt. Kategoriseringen vil være 
satt, og dermed gjøre det enklere å se/sammenligne utviklingen i det enkelte 
prosjekt eller prosjekter i mellom.   
 
Skjemaet de anvendte fant de enkelt å bruke og fargene indikerte klart 
viktigheten av de ulike elementene med tilhørende tiltak. Skjemaet var oppe til 
diskusjon ukentlig ved oppstart, og utover prosjektforløpet, hver 14. dag 1. De 
så bruken av skjemaet var størst innledningsvis og mindre etter hvert. En 
anvendelse av skjemaet til den daglige styringen ville krevd inngående 
informasjon på flere områder, noe de fant av liten verdi. Likeens forårsaket det 
detaljeringsnivå de la seg på i de første skjemaene, ved rapportering til 
prosjektstyret, merarbeid ved at de inngående måtte forklare hvorfor enkelte 
hendelser ble indikert med rødt. Et skjema som skulle gi styringsinformasjon til 
prosjektstyret endte med opplevelsen av å dokumentere prosjektet inn i 
problemer. Intensjonen tilsvarte således ikke dens effekt, noe som førte til at de 
nøye måtte vurdere hva som skulle inngå i skjemaet før de rapporterte. Dette 
ble funnet tungvint og gjenspeilet seg i den senere reduksjonen i anvendelse av 
skjemaet mht. rapportering.  
 
Tilsvarende influerte den mentaliteten som hersker blant annet fra 
departementets side til at de handlet mindre dristig enn de kunne ha gjort med 
                                                       
1 Se Vedlegg D og Vedlegg E 
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tanke på å eliminere usikkerhet innledningsvis. En brattere S-kurve ville da 
fremkommet, men den kunne gått opp igjen, og det ville krevd god 
argumentasjon. De ønsker ikke å rapportere seg inn i problemer. Men de ser i 
ettertid at en brattere kurve kanskje ville vært mer riktig. Holdninger og 
manglende forståelse fra Finansdepartementets gjør at man for å unngå 
problemer kanskje ikke skisserer et reelt bilde. Poenget er at de ikke ønsket å 
melde inn ”bagatellmessige” usikkerheter, eller usikkerheter de følte de hadde 
kontroll over, da de lett kan bli oppfattet som kontroverser av de som ikke har 
inngående kjennskap til prosjektet. En innmeldelse av slike usikkerheter ville 
skape merarbeid med dokumentasjon for å berolige mottager. 
 
Grunnen til at tilknyttingen til tid, kost og kvalitet ble unnlatt i de senere 
daterte skjema var at de betraktet nytteverdien av dette som lav. Tilknytningen 
bar i stor grad preg av subjektive vurderinger og de beskrev at elementer eller 
tiltak normalt ville påvirke samtlige parametere. Denne informasjonen ble 
derfor i liten grad brukt til den etterfølgende styringen og 
informasjonselementet ble det i de senere skjema unnlatt å dokumentere. De 
påpekte imidlertid at prosessen rundt en slik tilknytning, diskusjonen, kunne 
være av verdi, men det å dokumentere tiltak og elementers påvirkning på de 
ulike parameterne ble veldig teoretisk og lite praktisk. De foreslo heller å 
rapportere påvirkning på disse tre parameterne for de elementer som har 
stor/betydelig innvirkning og der usikkerhetselementet er av ”alvorlig” 
karakter. Tilsvarende ble skjemaene som helhet beskrevet. De opplevde dem 
som verdifulle på grunn av diskusjonen rundt som gikk på hva som skulle være 
med, status, tiltak, ansvar og frister. Særlig punktene ansvar og frist betraktet de 
som essensielle og svært verdifulle. De hentydet også at skjemaet var positivt i 
den forstand at det strukturerte informasjonen slik at den ble enklere å 
kommunisere og det setter fokus på de reelle usikkerhetene. 

Fora for usikkerhetsstyring 

På spørsmålet i hvilke fora usikkerhet ble diskutert, kom 
prosjektledelsesmøtene frem. De ble gjennomført hver uke med prosjektleder, 
assisterende prosjektleder, plan og økonomi samt teknisk koordinator 
(koordinerer Rådgivende ingeniør bygg (RIB), Rådgivende ingeniør elektro 
(RIE), Rådgivende ingeniør VVS (RIV)) som deltagende. Møtene beskrev de 
som ”oppdragende” for dem. De bidrog til at usikkerheten ble viet tilstrekkelig 
oppmerksomhet. 

Oppfølging av tiltak 

Den som stod oppført som ansvarlig i skjemaet, sto for oppfølgingen og 
gjennomføringen av de tiltak som ble fremmet. Dokumentasjonsmessig kom 
dette frem gjennom foraene hvor status mht. usikkerhet ble avklart. En ny 



5  Vedlegg I | Praksis i Statsbygg og caseprosjektene  

status kunne da bli satt i skjemaet. Selve tiltaket ble dokumentert i 
møtereferatene. Disse referatene beskrev de som ”selve handlingen”. Det var i 
dem det som hadde forløpt siden sist ble dokumentert. Tiltaket kunne også bli 
dokumentert i skjemaet når det ble revidert. 

Hvilke usikkerhetselementer 

Det største usikkerhetselementet prosjektet ble stående overfor var 
grunnforholdene. De elementene som fremkom i analysene ble ikke i stor grad 
realisert i ettertid, eksempelvis organisasjon og entreprenører. Årsaken at til at 
eierne/brukerne/SB kom så høyt opp på prioriteringslisten i 
usikkerhetsanalysen fra Metier antok de hadde noe med at det i den perioden 
var stor usikkerhet rundt SB som organisasjon. Det ble imidlertid bemerket 
som en ”merkelig sekkepost”. Grunnlaget ble betegnet som det sviktende, 
prosjekteringen var for dårlig. Det ble ikke kvalitetssikret godt nok. De tegnet 
en linje til seminarene til usikkerhetsanalysene hvor det normalt var en 
majoritet av de prosjekterende, og de sjelden pekte på usikkerhet i eget arbeid. 
Problemet med de prosjekterende var at enkelte av fagene var for lite 
gjennomarbeidet i forkant, anbudsgrunnlaget var for dårlig. Derfor opplevde 
prosjektet store endringer/økninger i enkelte kontrakter underveis, eksempelvis 
opplevde de en vekst på hele 40 % på elektrokontrakten. 

Grenser for akseptabel usikkerhet 

Grensene for akseptabel usikkerhet i skjemaet for oppfølging av usikkerhet 
hadde ingen tallverdi. De var basert på skjønn. Skjemaet 24.5.2004 er gjengitt i 
Figur 0-1. 
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Figur 0-1 Skjema for oppfølging av usikkerhet ‒ Statlig Kontrollstasjon Svinesund 

 
Skjemaene ble ikke vedlagt de månedlige rapportene i innledningsvis, men de 
ble etter hvert pålagt av prosjektstyret å vedlegge disse. Det førte til at innholdet 
måtte utdypes mer, skjemaet måtte tilpasses mottaker, det ble ikke lenger et 
internt dokument av stikkordsmessig karakter. Prosjektledelsen hadde en klar 
forståelse for prosjekteiers behov for oversikt over prosjektet, noe et slikt 
skjema kunne være en bidragsyter til. Farger ble ansett svært illustrativt fremfor 
en prosa tekst. Derimot ble et slikt skjema fort veldig detaljert. Det måtte nøye 
tilpasses tiltenkt arena og dermed mistet skjemaet mye av sin funksjon for 
prosjektet selv da meta-dataene forsvant.  
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Muligheter  

Dette var et punkt de klart så at de kunne bearbeidet ytterligere. De var 
imidlertid kreative og forsøkte å selge en del stein og løs masse. De påpekte 
også at søk etter muligheter var å anbefale i en tidlig fase av prosjektet. 

Andre faktorer/styringsindikatorer 

Her kom de utvidede månedsrapportene frem. Det tvang PL til å gjøre opp 
status. De opplevde rapporten som oppdragende. Den samlet den distribuerte 
informasjonen. Spredt informasjon betraktet de som en vesentlig usikkerhet i 
ett hvert prosjekt. Det å dokumentere hendelser som har forekommet og skal 
skje i prosjektet skaper en trygghet, særlig mht. om nøkkelpersoner i prosjektet 
slutter. 
  
De hadde også én koordinator for fagene slik at PL slapp å forhøre seg med den 
enkelte. Dette syntes å fungere bra. Både innspill fra entreprenør og byggeleder 
ble ivaretatt gjennom rapporter og endringslister. 

Hva kostet usikkerheten? 

KS2 kostet 1 million kr. isolert sett. Dette var også en del av 
usikkerhetsstyringen. Bakgrunnen for styringsformene var at oppdragsgiver 
ønsket større sikkerhet i gjennomføringen av prosjektet. Utgifter til 
usikkerhetsstyringen ble på godt over 1 mill kr. Deres merarbeid grunnet 
usikkerhetsstyringen ble også betydelig, men verdien av dette beskrives som 
vanskelig å anslå. Skjemaet opplevde de som en større nytte enn kostnad. Noen 
tallfesting mht. skjemaet beskrev de igjen som vanskelig, men de antok at de 
kom i pluss i timearbeid mye grunnet den systematikk skjemaet førte til. De 
påpekte at systematikk og rutiner er viktig og må tilpasses hver enkelt arena. 
Videre at det i noen tilfeller er én prosjektleder som sitter med  5-6 prosjekter, 
mens her var det 4 personer på ett prosjekt.  

Krav 

Det var ikke på den tid fastsatt noen krav fra SB sin side til usikkerhetsstyring. 
Prosjektstyret satte tidlig i prosessen krav til usikkerhetsstyring, se kapittel Feil! 
Fant ikke referansekilden., idet dette var et såkalt fokusprosjekt. Det ble 
forklart at det normalt er opp til prosjektleder gjennom handling å skape 
trygghet. På spørsmål om kravene var berettiget, følte de det fornuftig for noen 
prosjekter, avhengig av type. De opplevde allikevel kravene som mye strengere 
enn hva de ville gjort selv. Særlig med tanke på S-kurvene. De betrakter 
allikevel usikkerhetsstyringen slik de bedrev som nyttig selv for mindre 
prosjekter da det skaper struktur og tankevirksomhet rundt usikkerheten 
prosjektet er beheftet med.  
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Effekt 

De antok at de selv uten skjema ville hatt et fokus på usikkerheten. Imidlertid 
bidro skjemaet til å skape en systematikk og dermed større trygghet for 
prosjektleder, for dokumentasjon ble ofte en mangelvare. Skjemaet bidrog til å 
forenkle rapporteringen videre da usikkerhet allerede var formalisert.  
 
Hilde Nordskogen som satt i prosjektstyret opplevde skjemaet for 
usikkerhetsstyring som svært positivt. Usikkerhetselementer med tilhørende 
tiltak kom klart frem og fargekodene indikerte klart hvilke elementer det var 
viktig å arbeide videre med. Hun påpekte i likhet med prosjektledelsen at det 
var noe detaljert mht. å rapportere til styringsgruppen. Det opplevdes allikevel 
som gunstig for dialogen mellom eier og prosjekt. Hun bemerket imidlertid at 
det kanskje manglet noen frister. 

Usikkerhetsanalysen som styringsunderlag 

KS2 analysen ble lite anvendt. Usikkerhetselementene med tilhørende tiltak ble 
overført til skjema og et kostnadsoverslag forelå. Det ble bemerket at analysene 
hadde et primært kostnadsfokus. Hva analysen skal bidra med ble av dem 
beskrevet slik: Et realistisk kostnadsestimat samt dokumentere usikkerheten og 
skape tiltak.  
 
Ulempen slik de opplevde det var som tidligere nevnt at 
prosjekteringsgrunnlaget sjelden kom under lupen. De som satt i 
usikkerhetsseminarene til usikkerhetsanalysen var de samme som tidligere 
hadde utviklet prosjekteringsgrunnlaget, og de fant ingen usikkerhet i eget 
materiale. Det ble også nevnt at disse i enkelte tilfeller heller ikke hadde vært 
deltagende ute i prosjekt. Dermed forsto de ikke at det normalt vil påløpe 
kostnader på den enkelte post underveis i prosjektforløpet uavhengig av hvor 
mye prosjektering som er gjort. I Svinesund var det prosjekteringsgrunnlaget 
som ble den største usikkerheten. Det kom ikke frem i analysen. 

Ansvar 

Ass. PL Morten Raugstad stod ansvarlig for skjemaet og S-kurver, men 
innholdet ble utviklet i samarbeid. Det var opp til prosjektet å kvalitetssikre 
dette materialet. 

Implementering 

Implementeringen krever aktiv deltagelse fra alle hold. I prosjektet SKS stod 
assisterende prosjektleder som ansvarlig. 
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Egenvurdering 

Dersom de kunne valgt ville skjemaet blitt gjort mer notatmessig uten S-kurver 
hver måned. Ved en ekstern analyse, må analysen forankres i prosjektet 
gjennom skjema for oppfølging av usikkerhet. Det påpekes at analysen kunne 
blitt koblet enda sterkere mot skjema for dette prosjektets vedkommende. De 
ser skjemaet som et verktøy for å systematisere hverdagen. En må-gjøre liste, 
det holder ikke med bare hodet, e-post og telefon. 
 
Konsulentenes bidrag så de ikke som avgjørende utover rapporten de leverte til 
1 mill. kr. NGI ble derimot koblet inn for å skaffe en uavhengig analyse av 
grunnen, da spennet var for stort på eksisterende data. Prosjektet selv opplevde 
at de hadde denne saken (setninger) under kontroll, men klarte aldri å 
overbevise prosjektstyret. Prosjektstyret hyret da inn NGI og foreslo et tiltak 
som kostet 1 mill kr. Prosjektstyret bestemte at tiltaket skulle iverksettes. Om 
dette tiltaket var nødvendig var de usikre på, de tenderte mot at så ikke var 
tilfelle.  
 
De vil også i kommende prosjekter tenke nøyere i gjennom for hvem skjema 
for oppfølging er tiltenkt, for å unngå å rapportere seg inn i problemer.  
 
Med hensyn til usikkerhetsanalysen ønsker de en bedre kvalitetssikring av 
prosjekteringsgrunnlaget enn hva tilfellet er i dag. 

Generaliserbarhet 

På et større prosjekt hvor det er flere å holde styr på opplever de skjemaet for 
oppfølging av usikkerhet som verdifullt. Det er ikke nødvendig å gjennomføre 
det like systematisk dersom man er eneste prosjektleder. De utelukker det 
imidlertid ikke, for det ser det som en fin måte å strukturere sine tanker på.  
 
På spørsmål om det var fornuftig å ansette en person med ansvar for 
usikkerhetsstyring, kom det frem at da måtte prosjektet være stort. I SB kunne 
det muligens være en ressursperson på området under forutsetning av at 
personen tidligere har vært prosjektleder. En slik stilling burde kombineres 
med at vedkommende ikke bare driver usikkerhetsstyring, men også 
eksempelvis er ass PL. Poenget er at ”usikkerhetsstyring” ikke blir en isolert 
handling, men integreres så langt det lar seg gjøre i prosjektene. Med bistand 
fra en slik ressursperson vil prosjektledere på mindre prosjekt få hjelp til å sette 
i gang prosjektene.  

1.3 Praksis ved Prosjekt Nytt Operahus (PNO) 
Usikkerhetsstyringen i PNO består av flere nivåer med ulik detaljeringsgrad. 
Usikkerheter i den daglige driften blir tatt opp på ukentlige møter. Dette blir 
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dokumentert i møtereferater. De viktigste usikkerhetene som kommer frem på 
ukemøtene blir vurdert månedlig på møter og gjennom månedlige 
usikkerhetsanalyser. Resultatene kommenteres i månedsrapporten. Som en 
totalgjennomgang av prosjektet blir det gjennomført årlige usikkerhetsanalyser. 
Informasjonsflyten illustreres i Figur 0-2. Usikkerhetselementene i slutten av 
perioden blir input til neste (årlige) hovedanalyse. 
 

 
Figur 0-2 Informasjonsflyt i PNO 

Årlige usikkerhetsanalyser 

Hovedanalyse gjennomføres en gang i året. Den gjennomføres for å kunne 
kontrollere og kvalitetssikre videre utvikling, og hensikten er å plukke opp 
usikre faktorer og rette opp eventuelle problemer. Analysen blir gjennomført i 
en gruppeprosess med sentrale prosjektmedlemmer og eksterne ressurser som 
deltakere. Prosjektdirektøren legger stor vekt på at prosessdriveren er en 
person med stor tyngde og med evnen til både å provosere og å lede. 
Informasjon fra de månedlige analyser bidrar til denne prosessen.  
 
Prosjektet ble pålagt av finansdepartementet å gjennomføre én analyse og har i 
tillegg valgt å gjennomføre årlige analyser, noe som har resultert i grundige 
gjennomganger av prosjektet. Dette blir av prosjektet beskrevet som svært 
verdifullt.  De årlige analysene er en relativt ”intern” prosess med noe støtte 
utenfra. De eksterne analytikerne er ofte gode tallbehandlere, men de har ikke 
den samme kunnskapen om prosjektet som det prosjektdeltagerne har. Derfor 
er det vanskelig for prosjektet å ha tillit til deres tallanslag. Det ligger litt i 
sakens natur, det er kun prosjektet og knapt nok dem som vet om tallene deres 
er på skiva eller ei. Det er derfor de vektlegger at analysen gjennomføres i 
samhandling med prosjektet.  

Månedlige usikkerhetsanalyser 

Prosjektet gjennomfører mindre omfattende usikkerhetsanalyser med jevne 
mellomrom. Dette blir en fast gjennomgang av prosjektet hvor usikre forhold 
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plukkes opp. Prosjektet har normalt vært innom 20 usikkerhetselementer i 
månedsrapporten. Noen tas ut og andre føyes til. Elementene er listet i et 
skjema med fargekoder som hver måned vurderes ved at prosjektet spør seg: 
”Er vi nå trygge på det som står der?” 
 
Månedsrapporten som nå er i bruk beskrives å være på et enkelt og godt nivå 
og svært nyttig for å rapportere oppover i systemet. For PNO er ikke innholdet 
detaljert nok, men for mottakerne i styringsgruppen er det mer enn godt nok. 
Man skal være bevisst på dette og rapportere på enkelt nivå. Månedsrapporten 
har gjennomgått en del små justeringer og tilpasninger hele veien. 

Ukentlige møter 

Et usikkerhetselement i en analyse må brytes ned til styrbare elementer. Det er 
her usikkerhetsstyringen finner sted. Dette kommer frem gjennom de ukentlige 
møtene for de ulike miljøene (prosjektering, byggeledelse, brukerutstyr osv.) 
der de går igjennom prosjektet. De månedlige møtene som leder prosjektstøtte, 
Per Roar Nordby, holder (prosjektstyringsmøter), tar for seg de ukentlige og 
daglige forholdene som akkumuleres opp. Dette er å drive prosjektstyring, hvor 
det å drive usikkerhetsstyring er kun ett element. Det er møtereferatet som er 
informasjonsbæreren, for eksempel videreføres møtereferatene fra 
byggeledermøtene til andre referater. PNO tror referatene i større grad 
dokumenterer hendelser tilknyttet milepæler enn hva månedsrapportene gjør. 
Det er referatene som danner grunnlaget for den løpende styringen.  
 
Det er i stor grad en subjektiv vurdering når man er på laveste nivå i Figur 0-2, 
man har ikke tatt hensyn til annet enn at et forhold er kritisk og det kan koste 
penger. Man ser sammenhengen mellom usikre forhold og hvordan de påvirker 
prosjektet. Hvis man slurver med den daglige og ukentlige oppfølgingen mister 
man oversikten.  

Sammenhengen mellom nivåene 

Dersom man bare forholder seg til usikkerhetsanalysene blir perspektivet for 
snevert. Det er grunnlaget som er essensielt, og det skapes på underliggende 
nivåer gjennom ukentlige møter. Her diskuteres usikre forhold i prosjektet. Det 
er altså en sammenheng som er svært viktig å forstå. De utdypende analysene 
blir fort utdatert, og må oppdateres med ny informasjon. Det ville vært en 
møysommelig prosess med liten nytteverdi for andre enn prosjekteier.   
 
Sammenhengen mellom de årlige analysene og ned til de månedlige analysene 
og daglig drift er uproblematisk å dokumentere, men krever mye tid til 
kryssjekking. Dette har ikke prosjektet funnet nødvendig, og i stedet bruker 
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man hukommelsen. Enkelte ting greier man ikke å dokumentere, men det er en 
del av hverdagen. Det er en utfordring som man ikke vet om er verdt bryet.  

Grep for å håndtere usikkerheten 

Ingen viste hvordan dette operahuset skulle bygges, men alle vet det er teknisk 
krevende, til og med arkitekt og rådgivende ingeniør sier bygget er mye mer 
krevende enn tidligere antatt.  
 
Det tas grep for å håndtere usikkerheten i de ordinære møtene, noe som er 
meget viktig. Spørsmålet er om usikkerhet skal være en post på agendaen eller 
om det skal være en integrert del av alt du foretar deg. PNO beskriver at det er 
det sistnevnte som er riktig, nettopp fordi usikkerheten er der hele tiden. Man 
vet om usikre forhold, men man kommenterer dem ikke direkte under punktet 
”usikkerhet”. Det vil skape en for høy detaljeringsgrad av hensyn til de man 
skal kommunisere med. Eksempelvis kunne punktet ”teknisk kompleksitet” 
fremkommet i den årlige analysen, men i den månedlige analysen på 
kontraktsnivå kunne det stått ”usikkerhet i støp”. Ansvarlig person for 
støpingen, kan da kreve en plan om hvordan støpen kan sikres, som videre vil 
kunne følges opp på byggeplass. Men så blir kanskje ikke veggen som planlagt 
når forskalingen tas ned. Her kommer den løpende styringen inn. Det vurderes 
om veggen må rives, da til en viss kostnad, selv om den ikke er så aller verst 
sammenlignet med andre vegger, den er bare ikke slik den var planlagt. Kanskje 
kan det være nok å bruke et månedsverk på å pusse veggen i stedet for å rive 
den. Dette er et typisk eksempel på løsninger man gjør på det laveste nivået. 
Det kunne kanskje vært gjort en kobling mot punktet ”teknisk kompleksitet” i 
den årlige analysen, men som nevnt er prosjektledelsen usikker på om dette har 
noen nytteverdi. 
 
At den årlige analysen går inn som en integrert del av prosjektstyringen er nok 
ikke så viktig. Det som er viktig er at den som gjennomfører et prosjekt bruker 
den som det gode verktøyet den kan være. Analysen har en del gode poeng, 
men det gjelder å gjennomføre det i et systematisert opplegg. Man må ha enkle 
dokumentasjoner som minner folk på det, ett minutt på alle punkter eller ti 
minutter er litt likegyldig, det er det å ha det langt nok fremme i bevisstheten til 
at det blir tema på de møter hvor det bør være tema. Samtidig må det være 
synlig i dokumentene, ellers forsvinner den nødvendige oppmerksomheten.  
Systemet skal ikke stjele oppmerksomheten, det er en biprosess. I teorien er det 
prosessen som er hovedfokuset, i praksis er det viktigheten av å ha ting i et 
system som er i fokus.  
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Er månedsanalysene nyttige?  

Ved en stabil situasjon i prosjektet er den løpende oppdateringen nyttig, men 
du vil alltid komme inn i faser av et prosjekt hvor endringene er så store eller 
voldsomme at en slik løpende oppdatering blir mindre virksom. Et konkret 
eksempel på dette er kontraheringen av entreprisene som omfatter leveranse av 
trevirke til interiøret. Budsjettet ble sist revidert i mars 2005, men 
anbudsgrunnlaget for entreprisen var basert på forrige budsjettrevisjon av 
september 2004. Da anbudene kom inn, viste det seg at prisene lå langt over det 
som var beregnet. Dette førte til at det ble nødvendig å gjennomføre 
risikoberegninger og prøve å forenkle og redusere prisene på den typen 
entrepriser. I tillegg var da de innkommende anbudene basert på priser fra 
august/september. Man forholdt seg til tre ulike prisnivå, og bare usikkerheten 
rundt lønns- og prisstigning (LPS) beløp seg til 5-10 millioner kroner. Man kan 
si at de månedlige analysene fungerer dersom det er samme type epler i kurven, 
men blir det for mange slags epler å forholde seg til, blir det et problem å 
videreføre denne løpende vurderingen av utviklingen i kontrakten. Den 
glidende vurderingen fungerer isolert på en kontrakt, men på prosjektet som 
helhet blir det litt for mange forskjellige epler.  
 
Det er en mer kompleks diskusjon på de største byggentreprisene: Disse 
entreprisene går mot slutten, og det fører med seg en del taktiske forhold. Hvis 
en entreprenør ikke tjener nok penger på en kontrakt kan det oppstå en 
fristelse til å bli ”kreativ”. Dette gir mange innspill til en risikovurdering. 
Taktiske forhold sammen med det ovennevnte gir unøyaktighet i de 
beregningene man tidligere har gjort dersom man betrakter det statisk.  

Svakhet i KS2-regimet 

En viktig del av det å gjennomføre et prosjekt er kontraktsstrategi, og hvordan 
den følges opp. Prosjektet hadde nylig et møte med St. Olavs Hospital i 
Trondheim som går motsatt vei av PNO. Der PNO har valgt mange små 
kontraktspakker har St. Olav løst det med å bruke større kontraktspakker. Det 
er mye diskutert om det er bedre å ha større pakker som kan vekke interesse 
hos større entreprenører eller små pakker som kan fange opp flere mindre 
entreprenører og således skape bedre konkurranse. Nye Ahus går samme vei 
som PNO med mindre pakker, og St. Olavs Hospital ble dermed veldig usikre 
på om de hadde gått riktig vei selv. 
 
I forbindelse med KS2 utført av Dovre International AS – som er for øvrig er 
godt ansett faglig av intervjuobjektene – ville ikke PNO være presise i 
kontraktspakkene sine. De sa akkurat hvordan de ville gjøre det, men ikke 
akkurat hva som lå i pakkene, for å beholde den riktige fleksibiliteten. PNO 
hadde ved forprosjekt lagt opp til store kontraktspakker, med muligheten til å 
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dele opp kontraktspakkene for å kunne møte den delen av markedet som 
kunne berge dem i løpet av et så langt prosjekt. Det stred mot det Dovre mente 
var riktig, og kommenterte i rapporten under punktet ”er kontraktstrategien 
gjennomtenkt?” at PNO var utydelige i inndelingen av kontraktspakkene. 
Derimot var det enighet rundt verdiene satt for kontraktstrategien. Allikevel 
fremsto PNO i rapporten som uprofesjonelle. PNO var tydelige i sitt svar til 
Dovres rapport og talte for å beholde fleksibiliteten i kontraktspakkene med 
mulighet for en eventuell oppsplitting eller tiltransport.  
 
Dovres rapport er et godt eksempel på en svakhet i KS2-regimet. De eksterne – 
i dette tilfellet Dovre – vektlegger områder prosjektet PNO ikke finner like 
viktig. Dovre har et utgangspunkt de følger til punkt og prikke; det var dem 
som skulle tolke PNO’s underlag, og i forhold til det er jobben godt utført, men 
PNO er uenig i det grunnleggende prinsippet for å utføre analysen. Når 
underlaget ikke er fullstendig og gjennomgås av noen som ikke kjenner 
grunnlaget godt nok, får man unaturlig store spenn i usikkerheten. Man må 
gjennomføre analysene med dem som best kjenner prosjektet. Dette forklares 
ut fra definisjonen på usikkerhet, som et informasjonsgap: ”Forskjellen på 
nødvendig informasjon for å ta en sikker beslutning og tilgjengelig informasjon” 
(jf. Finansdepartementets rapport ”Styring av statlige investeringer”) bør man 
kunne forvente at den eksterne konsulentens forslag til usikkerhetsavsetning vil 
ligge over prosjektets eget forslag. Det er ikke tid i en slik risikoanalyse for å få 
den kunnskapen om prosjektet. Dette dilemma blir diskutert videre i intervjuet. 

Verdien av eksterne usikkerhetsanalyser  

Ved valg av selskap til å gjennomføre KS2-analysen ønsket PNO å anvende 
Terramar AS, men fikk ikke lov idet dette selskap var benyttet tidligere. De 
ønsket ikke å benytte Holteprosjekt AS, og kunne i stedet tenke seg 
PTL/Metier, noe de ikke fikk lov til. Da gjenstod Dovre International AS. Et 
selskap PNO ikke hadde kjennskap til fra før.  
 
Dovre har en gjennomføringsmetodikk lik Holteprosjekt, med bevisst avstand 
til prosjektet. Ved KS2 ser FIN kun på det økonomiske og har ikke interesse av 
annet. PNO har mindre tro på den økonomiske delen av KS2-analysen da 
grunnlaget var for dårlig, idet avstanden til prosjektet var for stor. Det blir for 
høye tall da Dovre har bakt inn for mye usikkerhet. Usikkerhetselementene på 
sin side var fornuftige, der var det grunnlag for diskusjon.  PTL og Terramar 
brukte en fornuftig tilnærming ved å involvere PNO fordi prosjektet selv er 
nærmeste til å vite hva kostnadene havner på. Dette dilemma har litt med de 
føringer FIN ved avdelingsdirektør avdeling Finans, Peder Berg, har gitt. De 
ønsker ikke å sette i gang flere prosjekter enn det de fra sin side har vilje og 
evne til å gjennomføre. Det som er faren ved slik praksis er at isteden for at 
samfunnet gjennomfører for eksempel ni prosjekter kunne de blitt ferdige med 
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ti eller elleve. Man hadde sluppet å vente i 5 år til Operaen er ferdig før de kan 
frigi penger. De eksterne kvalitetssikrere vil ikke bli tatt etterpå i å anbefale en 
styringsramme som blir overskredet, og det har de selv bemerket i ettertid. 
Deres omdømme står på spill.  
 
Fokuset til teoretikerne er selve prosessen, det er selve oppgaven. Praktikerne 
har bygget i fokus og bruker deler av den prosessen som støtte, men de setter 
det inn i et eget system. De har veldig godt nytte av systematikken i prosessen, i 
den forstand at når det er systematisk har man mest sannsynlig med seg alle 
aspekter. Praktikerne styrker prosessen ved å ha mange medarbeidere med 
kunnskap om prosjektet som setter seg ned og tenker seg om, og det blir krevd 
at de tenker lenger frem i tid enn de gjør til daglig. Denne internutvekslingen 
av informasjon – de bruker en hel dag på å tegne influensområdene for 
prosjektet – er en av styrkene. PNO har systematikken for å kjøre de store 
analysene på overordnet nivå, og for å sette fokus på det laveste nivå. Det de 
jobber med er å se sammenhengen mellom de nivåene. Kunnskapen PNO 
besitter er viktig for den overordnede analysen. Prosjektmedarbeidere på 
laveste nivå trekker inn andre fagressurser for å vurdere de enkelte elementene 
(for eksempel støpingen av veggen). Disse kan eksempelvis bruke andre 
veiledere og ha andre kunnskaper om betong.  
 
Prosjektdirektør Roar Bjordal tror ikke analysene blir brukt likt, det er 
avhengig av kultur og kunnskap.  

Kostnadsutviklingen i byggebransjen 

Dersom markedet endrer seg får PNO kompensert dette gjennom en indeks. 
Det ble gjort grundige analyser av markedet, men på visse områder har 
markedet vært langt fra det de har anslått. Forventingsverdien i de månedlige 
analyser er sterkt koblet til markedsverdien og ”humøret” i prosjektet. Ved 
mottak av anbud med store avvik fra budsjettert verdi – for eksempel budsjett 
på 30 millioner og anbud på 110 millioner – er det ikke markedet som er feil, 
med det kan være en kombinasjon av svingninger i markedet og 
budsjetteringsfeil. Er det en bra samling på anbudene men avvik fra budsjettert, 
er det stort sett PNO sine medarbeidere som har gitt feil underlag og markedet 
som taler. Er det derimot stor spredning kan det være et godt underlag. Hvor 
markedsusikkerhet skal ligge, som en egen post eller fordelt på kontraktene, er 
en vanskelig vurdering.  

Muligheter 

Enhver entreprenør vil være taktisk i den forbindelse. Har man inngått en 
fastpris kontrakt på 40 millioner kroner er det få entreprenører som kommer ut 
med 35 mill. kr. Man må finne hvilke løsninger eller hvilke muligheter man 
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har. Man diskuterer hva som er den beste måten å gjøre det på tidsmessig, 
økonomisk, teknisk, og man er kanskje nødt til å ta beslutningen i dag eller i 
morgen, og kan ikke vente en måned. Da tar man beslutning på det grunnlaget, 
selv om det viser seg å være feil tre uker etter.  Å endre på mengder er å klusse 
med fastpriskontrakter, hvilket er uklokt. Får du en elektriker til å montere en 
ekstra stikkontakt er det et automatisk et tillegg. En helt annen situasjon blir 
det for entreprenører. For ham vil det å utnytte mannskapet effektivt være av 
stor betydning for oppdragets fortjeneste. 
 
I en tidlig fase har man også en mulighetsside, selv om den fort faller ut. Man 
har en mulighet til å ta tak i den tidlig. PNO leter også etter muligheter for å 
gjøre ting mer kostnadseffektivt.  

Valg av usikkerhetsstyring 

PNO har god erfaring med å kjøre en intern usikkerhetsanalyse parallelt med 
KS2 analysen for å ha et sammenligningsgrunnlag og for å skape riktig fokus. 
Måten PNO har organisert seg, bygd seg opp, dets møtestruktur, har man 
bibeholdt fra dag én. PNO har det i prosedyrene at de skal gjennomføre én 
analyse i året. Da tar de med andre prosjektledere og en prosessleder som har 
bred erfaring som PL og som kan provosere og lede. Utfordringer for ethvert 
prosjekt er at det kan bli for navlebeskuende. Dette problemet søkes løst ved å 
ta med noen som er operative og kan se de store linjene, men stort sett ikke 
interne folk. Prosjektet plukker folk til analyser de tror kan bidra med noe – 
ressurspersoner.  
 
Det synes klart at PNO har gjort mer enn hva som er vanlig i SB, men ikke klart 
hva de har gjort i forhold til hva andre bedrifter gjør. SB legger kanskje for liten 
vekt på prosjektstøtte, budsjetterings- og budsjettdelen, dvs. hvordan 
prosjektøkonomene jobber. Det er viktig å ligge i forkant og ha de resursene 
som skal til for å ligge i forkant. Intervjuobjektene påpeker at de har vært lenge 
i PNO og de er derfor usikre på hva praksis i SB er i dag. 
 
For å styre prosjektet – vite hva som skjer, hva som kan skje og ta grep – tok de 
hånd om prosjekteringsledelsen selv, og integrerte den i 
prosjektorganisasjonen. Det er en tradisjon at den ligger utenfor 
organisasjonene, og da blir ofte ikke kommunikasjonen til prosjektansvarlig 
god nok. Ofte sitter de for lenge og prøver å løse vanskelige forhold selv, og da 
har det allerede blitt et problem når det kommer frem til 
prosjektorganisasjonen. For å stå nærmest til å se når det dukker opp et 
problem flyttet de ned på byggeplassen med den begrunnelse av at man får 
ingen god magefølelse om hva som skjer, når man ikke sitter der. Man har 
ingen reell påvirkning på den daglige driften og blir helt avhengig av å ha en 
byggeledelse som er god nok. Dette var en avgjørelse prosjektdirektøren tok. 
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De opplever at de har helt andre roller enn hva er normalt i et SB prosjekt. De 
beskriver at de tar ansvar for det de ser som essensielt. Prosjektledelsen i PNO 
ser seg selv nærmere rollen som byggeleder, hvor Arne Holen i KDD er 
prosjektdirektøren. Han befinner seg på det nivået som en del av 
prosjektlederne vanligvis gjør i SB, selv om de nok gjør en del mer. Han skal 
følge opp prosjektet, mens prosjektledelsen i PNO har en mye mer dyptgående 
rolle enn hva som er vanlig praksis i SB.  

1.4 Praksis ved Studentsenteret i Bergen (SiB) 
Tilnærmingen for å kartlegge praksis mht. usikkerhetsstyring for SiB var 
forskjellig fra tilnærmingen ved de to andre prosjektene. Vi fikk overvære noen 
av møtene de holder i Bergen hver 14. dag. For vårt vedkommende ble det 
Kvalitetssikringsmøte (KS-møte) bygg og fremdriftsmøte, hvor 
hovedentreprenør, rådgivende ingeniør bygg (RIB) og arkitekt (ARK) var 
deltagende. Formålet med disse møtene er å ha en fagvis gjennomgang av 
prosjektet og klargjøre det nødvendige arbeidsgrunnlag for de kommende fire 
uker. Kartleggingen ble avsluttet med et intervju med prosjektleder Haakon 
Grønnæss, slik vi også tidligere hadde gjennomført med prosjektlederne ved 
SKS og PNO. Informasjonen fra dette intervjuet er gjengitt i underkapittelet ”Et 
godt grunnlag for gjennomføringen”. Først gjengir vi våre observasjoner fra 
byggeplassen. 
 

 
Figur 0-3 I Byggeplass. Foto: T. Moe 
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Observasjoner fra møter 

Møtet tok først for seg referatet fra foregående møte, hvor hvert enkelt punkt 
ble diskutert. Referatet hadde også et punkt om nye saker og hva neste KS 
fagmøte skulle omhandle. Referatet tegnet seg for oss svært likt skjemaet for 
usikkerhetsstyring brukt i PNO og Svinesund, bortsett fra at fargeindikatorer 
var utelatt. I stedet var hvert punkt markert med frist. For oss virket det å 
herske ulik praksis i hvordan de enkelte punktene ble håndtert. Det er klart at 
vi som utenforstående antagelig opplevde dette annerledes enn hva 
møtedeltakerne gjorde, men vi kom allikevel over et par punkter som var verdt 
å bemerke. 
 
Det virket som om tegningsleverandør ikke var klar over hvilke ringvirkninger 
en forsinket eller mangelfull tegning har. Det virket på oss å være et sterkt 
fokus på det negative. Med dette mener vi at møtet bar preg av å fokusere på 
”alt som hadde gått galt”, og å bedrive brannslukning. Prosjektleder forsøkte å 
skape et mer positivt fokus og kom med kommentarer som ”med god 
planlegging klarer vi dette”, ”vi må få vekk det som haster” og ”vi skal ikke være 
urealistiske, vi må sette den datoen dere trenger”. Vi la spesielt godt merke til 
slike kommentarer da de ellers uteble i stor grad. PL talte i former som vi må, i 
stedet for man må og dere må. Det skal nevnes at det er første gang vi deltar i et 
slikt møte, og det kan godt være at slikt er gjengs praksis i prosjekter og dermed 
ikke er enestående for dette prosjekt.  
 
Entreprenør uttykte tidlig i møtet sin misnøye med at forhold ikke lå til rette 
for eget arbeid. De andre hørte ham og kom med spørsmål underveis for å 
gjøre bildet mer tydelig for dem selv. Representant fra entreprenør virket å 
snakke videre som om han ikke hørte kommentarene overhodet. Han virket 
oppgitt og mente at nå måtte det bare skje et eller annet som kunne forandre 
arbeidsforholdene hans. Det virket heller ikke å være første gang han uttrykte 
sin misnøye. Det så ikke ut til at personen var særlig interessert i andres forsøk 
på å forstå situasjonen, det virket heller som han ville lufte sine frustrasjoner 
fremfor å få en innblanding fra andre. Byggeleder (BL) trodde han ønsket å 
forandre sin situasjon. Han virket på oss ikke å ønske forandring.  
 
Ellers kom det frem et ønske fra entreprenør om å unnlate å ta med emner som 
faller inn under prosjektering. De så for seg klarere regler for hva som skulle 
inngå i KS-møte og hva som ikke skulle inngå. De ønsket at de skulle la 
prosjektering være prosjektering og diskutere slikt i prosjekteringsmøtene. De 
var kun interessert i det som angikk dem. Utover dette virket det til stadighet 
som om ARK ba om forlengede frister. Vi har nevnt at vi fant fokus å være 
brannslukking og fordeling av skyld fremfor at de felles står ansvarlig for at 
bygget til slutt skal gi den tenkte gevinstrealisering.  
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Som en motsetning bet vi oss merke i en positiv kommentar fra entreprenøren: 
Ved et tilfelle kommenterte han et forhold som ikke hadde noe med egne 
arbeidsoppgaver å gjøre, men noe han hadde observert på byggeplassen. Dette 
kommenterte han og luftet sine tanker rundt problemstillingen. 
 
Ellers ble det foreslått å implementere armeringstegninger i 
fundamenteringstegningene, gjerne med en tekst til, og at rådgivere skulle 
skrive korte stikkordsrapporter fra den etterfølgende befaringen. 
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Et godt grunnlag for gjennomføringen 

Kommende underkapitler gjengir i hovedtrekk intervjuet med PL Haakon 
Grønnæss 15.11.2005. PL Haakon Grønnæss beskriver at det viktigste skjer før 
man begynner å bygge. Det er da man legger fundamentet og skjelettet for en 

En digresjon – Kommunikasjon under KS fagmøte 
Formuleringer som ”man må” og ”dere må” 
gir ikke mottaker det ”oksygenet” som 
kreves og han kan fort bli liggende i en 
forsvarsposisjon. I slike formuleringer 
snakker du ikke om effekten på deg selv, 
men hvordan den andre er, du setter 
merkelapper. Dersom ”vi må” og ”jeg må” 
benyttes, og fokus ligger på deg og din 
opplevelse har ikke motpart noe å forsvare 
seg mot. Du vil automatisk gi ham det 
”oksygenet” som kreves. Motpart kan ikke 
forsvare seg mot din opplevelse for den er 
bare din. Vi tror sjansen da vil være mye 
større for at han blir opptatt av hva som 
skjedde med deg og hva du trenger hos ham. 
Vi tror at sannsynligheten har sunket for at 
han skal repetere handlingen når han vet 
hvilken effekt den har på deg. Med et man, 
dere, du budskap settes motparten i en 
forsvarsposisjon og da vil normalt 
situasjonen låses. Med et jeg og vi budskap 
genererer du andres lyst til å hjelpe deg. 
 
Vi tror brutalt sagt at entreprenøren ønsket 
å være et ”offer”, og at spørsmålene fra BL 
kjentes som en ansvarliggjøring av hans 
rolle. Et eksempel var en uttalelse som: ”Vi 
(NCC) har ikke tid til å vente på tegningene”, 
det betyr egentlig: ”Vi (NCC) tar oss ikke tid 
til å vente på tegningene”. Dette er en god og 
kompromissløs illustrasjon på forskjellen 
mellom offerposisjonen og valgposisjonen. I 
det første tilfelle, som fremkom under 
møtet, er NCC offer for dårlig tid, mens de i 
det andre tilfelle tar ansvaret for sitt eget 
valg. 
 
Han ønsket ikke å være ansvarlig for sin 
rolle i konfliktene. Han ville klage. Man kan 
da spørre seg om det er noe galt i å lufte 
problemene sine? Det er helt legitimt å 
klage, det kan også finnes gode grunner til å 
klage, men det forandrer ikke noe.

Det negative fokus vil opprettholdes. 
Hvorfor er dette et jevnlig tema i disse 
møtene, er det ikke bare å finne ut hvor 
skoen trykker og så gjøre noe med det? 
Problemene til entreprenøren virket jo både 
slitsomme og vonde. Vi tør påstå at dersom 
entreprenør i likhet med de andre deltagerne 
ikke ser det som sitt valg å bidra til å løse 
konflikten, herunder arbeide for byggherres 
interesser, kommer de ikke til å få den 
endringen de kanskje ønsker seg. Vi ser at 
samtlige aktører ideelt sett burde stå 
sammen om å fremme byggherres interesser, 
men deres interesser skiller seg nok i stor 
grad fra Statsbyggs. Dersom de ikke er 
delaktig, har de heller ikke hatt noe styring 
med resultatet. De får verken skylden om det 
går galt, eller æren om det går bra. Kort sagt 
mister de sine muligheter til å påvirke. Vi 
tolker det som om entreprenør var opptatt 
av å kunne gjøre eget arbeid godt, fremfor 
om andre ville klare å gjøre sitt arbeid godt. 
Satt litt på spissen kan man si at det var vern 
om egeninteresser fremfor Statsbyggs 
interesser. 
 
Som nevnt merket vi oss en positiv 
kommentar fra entreprenøren som etter hva 
vi forstår ikke hadde noe med egne 
arbeidsoppgaver å gjøre. Dette var første og 
eneste gang vi opplevde at de sto sammen i å 
få gjennomført et godt bygg. Entreprenøren 
luftet sine erfaringer med lignende 
problemstillinger og fremmet forslag til 
hvordan dette kunne håndteres. Det ble da 
gjenstand for diskusjon, stemningen virket å 
lette og det virket som en felles oppfattning 
av at dette ville være klokt oppstod. Tiltak, 
ansvarlig person og frist ble satt der og da. 
Det er et slikt positivt fokus vi tror er nyttig i 
slike møter. 
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god gjennomføringsfase. Det er viktig med god prosjektering og å få med seg 
brukers ønsker formulert som presise krav. Dette skaper et godt 
anbudsgrunnlag. Det er likeledes viktig å ha gode kontrakter for å unngå 
unødig oppmerksomhet rundt avtaleverket, i verste fall tvister. 

Organiseringen av prosjektet 

Hvordan man organiserer prosjektet har mye å si for en vellykket 
gjennomføring. Usikkerhetsstyring kan man si er å ha tilstrekkelig med 
ressurser til å følge opp prosjektet. For SiB som er et teknisk komplisert 
prosjekt trengs det en erfaren PL som arbeider fulltid med prosjektet.  
 
Byggherre må bemanne opp prosjektet med tilstrekkelig teknisk personale, 
både for prosjektering og bygging. Byggeprosjekt er 70-90% ferdig prosjektert 
ved byggestart. Da går man fra anbudstegninger til arbeidstegninger. 
Underlaget ved start bygging er anbudsunderlag, å få dette dratt over til 
arbeidstegninger er en utfordring. Derfor må man ha tilstrekkelig bemanning 
til oppfølging. Med tilstrekkelig menes både kompetanse og mengde. En 
relatert utfordring er å sikre at prosjekterende har nok ressurser. Hvis ikke kan 
det hende at byggingen går fortere enn det man har tegninger for, og det blir 
unødvendig opphold på byggeplass. For å sikre at det er nok bemanning i 
prosjekteringsgruppen (PG) må man som første steg gå gjennom avtaleverket. 
Deretter vil det som nevnt kreves kapasitet og kompetanse for å følge opp. Det 
er et poeng å ha så stor detaljeringsgrad som mulig ved start, man være klar 
over at ytterligere detaljer vil dukke opp etter hvert. For å minimere avklaringer 
underveis må man sørge for at underlaget er tilstrekkelig bearbeidet ved start. 
 
Man kan være PL på mange måter: Ved å sitte og ta inn meldinger og bare 
følge med, eller ta et aktivt grep for å være med i prosjektet. Grønnæss leser alt 
av kommunikasjon mellom alle parter i prosjektet og spiller en aktiv rolle ved å 
være på byggeplassen. Er man ikke aktiv blir man styrt i stedet for selv å styre.  
 
Tid, kost og kvalitet er de tre parametere som alltid er viktig. I SB er kostnadene 
viktigst, kvalitet nr 2 og tid nr 3, generelt sett. Som PL er kanskje tid nr 2, for 
man produserer det man har tid og råd til, og man blir mest presset på 
økonomi. Men hva bryr brukeren seg om 20 år? Det er kvaliteten, eller hvordan 
bygget betjener hans interesser. Selve byggingen er bare et verktøy for å nå 
målet. Eksempelvis er ikke skolebygget det viktigste, det er å skape gode elever. 
Som PL er det klokt å ha også dette samfunnsperspektivet. 

Oppfølging av kvalitet ‒ Brukerkrav 

Hva med brukerkrav underveis? Dette er vanligvis dyrt og tar ekstra tid. Som 
nevnt er det viktigste brukeren, kanskje med unntak av monumentalbygg som 
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for eksempel operaen. Brukeren som første prioritet i samfunnsperspektivet er 
som oftest motstridende med første prioritet på kostnader i 
prosjektperspektivet. Det blir et paradoks med hva man vektlegger når man 
bygger. For å nærme seg en løsning på paradokset involveres brukeren sterkt 
ved utarbeidelsen av byggeprogrammet. I gjennomføringsfasen i SiB er det 
brukermøte hver 8. uke hvor studenter også er med. Det man detaljprosjekterte 
for 2 år siden er ikke nødvendigvis riktig i dag fordi verden endrer seg stadig. 
Derfor holdes det brukermøter. Små endringer som ikke involverer deler som 
allerede er bygget koster relativt lite, og kan ofte gjennomføres. PL har en 
reserve på ca 10 % som også kan brukes til dette. Ved store endringer må PL si 
at bruker skal bære kostnadene selv dersom kostnadene faller utenfor 
rammene. Andre endringer kan være forskjell i tegninger og beskrivelser som 
kan føre til tillegg. Spesielt ved avslutning kan det dukke opp småting som 
koster penger. En god PL har kvalitetsparametere i bakhodet selv om han ikke 
direkte blir presset på det.  

Oppfølging av økonomi 

Det er viktig å ha et godt økonomistyringsverktøy, og man må ha oversikt over 
sluttsummen til enhver tid. Alle kostnader og forventede kostnader må settes i 
system og tas med i beregningene. Ved kontrahering har man god oversikt, 
etter hvert kommer tilleggene og da må man ha kontroll. Under byggefasen 
kommer tilleggskrav som må tas med hele veien som betegnes som planlagte, 
ikke bestilte tillegg (PIB). Derfra må man være flink til å ta det videre til faktisk 
kostnad og oppdatere sluttkostnadsprognosen. Det er viktig å være lojal mot 
dette systemet for oppfølging av kostnader. 
 
I tillegg kan man lage verktøy for å skape oversikt, for eksempel 
usikkerhetsanalyse. Man spør seg: ”hva kommer?” og ”hva vet vi?”. 
Usikkerhetsanalyse bør gjennomføres med PGL, BL og entreprenør et par 
ganger i løpet av gjennomføringen.  
 
Styringsrammen for SiB har økt til omtrent 307 mill som følge av brukertillegg 
og LPS. Det er omtrent 500 endringslister i løpet av et prosjekt. Systemet for å 
håndtere endringer og tillegg bør styres av BL og PL i fellesskap. Endringer 
kommer enten fra bruker eller fra entreprenør, og listene går runder fra 
entreprenør og innom PGL og BL. 

Oppfølging av tid 

Alfa og omega er god fremdriftsplan. Mange gjør prosjekter uten, og det kan gå 
bra eller ikke bra. Å lage en god plan er stort arbeid, og man må vite hvilke 
aktiviteter som kommer når og i hvilken rekkefølge. Planen må være byggbar 
og lages for hele byggetiden. Aktiviteter for alle ting som skal gjøres, og når de 
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skal gjøres må være med. For å kunne hente inn entreprenør og vite sluttdato, 
og vite hva som skal prioriteres må man vite alt som skjer i detalj gjennom hele 
byggetiden. Hvis man ikke har en detaljert plan for alle forhold er man ukjent 
med sluttdato fordi man ikke vet hva som skal gjøres til slutt. Rekkefølgen i 
aktivitetene er absolutt, dvs. at veggen må bygges for man maler den.  
 
Noen forhold har for vane å skape forsinkelse, og disse var også årsaker til 
forsinkelse i Bergen: Først trengte man en omfundamentering pga feil i gamle 
tegninger. Tegningene viste at fundamentet sto på fjell når det i virkeligheten 
sto på leire. Dette førte til at man måtte pæle og man ble 4 uker forsinket. Den 
andre årsaken er at PG ikke har kapasitet til å ta igjen ekstraarbeidet og å få 
underlaget klart. Totalt er det pr oktober 2005 ca 4-8 uker forsinkelser.  
 
En god og detaljert plan gir PL mulighet til å styre aktivt. Planen blir et 
styringsunderlag. Grønnæss mener fremdriftsplanlegging ikke er vektlagt nok i 
dagens marked. Det er få i markedet som er flinke. Store entreprenører har 
noen som er flinke, men disse går til store totalentrepriser, og SB drar sjelden 
nytte av disse. Til fremdriftsplanlegging brukes MS Project, mens Artemis 
anses bli for tungvint.  

HMS 

HMS er viktig, men man blir ikke målt på det. Arbeidstilsynet vil si at dette er 
viktigst. En ulykke har store konsekvenser, og det er lett å sikre trapper, 
rekkverk og gangsoner. Gode rutiner for kontroll av utenlandske arbeidstakere 
og nye virksomheter er viktig for prosjektet og spesielt SB sitt omdømme. Alle 
nye som skal på byggeplass er med på gjennomgang av HMS og skal ha ID kort. 
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Vedlegg J ‒ Forslag til Policy for usikkerhetsstyring 
Usikkerhetsstyring skal bidra til trygghet og et realistisk beslutningsunderlag i 
gjennomføringen av Statsbyggs prosjekter. Dette gjennom et enhetlig, enkelt 
men tilfredsstillende system for å håndtere usikkerhet. De strategiske mål skal 
danne grunnlag for det enkelte prosjekts utforming av egne tiltak i 
prosjektplaner og budsjetter. Det skal periodevis rapporteres resultater på alle 
områder, med hensiktsmessig form og innhold, jfr. PRORUT for 
usikkerhetsstyring - PIANO. Ansvaret for å konvertere de strategiske mål til 
egnede tiltak påhviler prosjektleder. Tilsvarende gjelder ansvaret for 
implementering og anvendelse av systemet i prosjektforløpet. Prosjekteier skal 
kontrollere og påse at det ikke foreligger motsigelser og uregelmessigheter 
mellom strategi og prosjektets planer. Prosjekteier skal ha rikelig anledning til 
kommentere prosjektets rapportering, og eventuelt be prosjektleder om å 
utsette sin avgjørelse til han/hun får fremlagt alle opplysninger prosjekteier 
mener er relevante i den konkrete sak.  

Predefinerte verdier for akseptabel usikkerhet 
Rødt område/Høy: Usikkerhet er så betydelig at tiltak vurderes 

iverksatt umiddelbart. 
 
Gult område/Middels: Usikkerheten knyttet til prosjektets prioriteringer 

skal vurderes særskilt og inngå i neste samlede 
gjennomgang av usikkerheten i prosjektet. 

 
Grønt område/Lav: Usikkerheten antas ikke å påvirke prosjektets 

prioriteringer i særskilt grad. Elementene skal 
følges opp periodisk.   

 
Eksempelvis kan en matrise som illustrert i Tabell 0-1 fastsette skalaen 
ytterligere. 
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Definerte vilkår for konsekvensskala av en usikkerhet på prosjektets hovedmål 

(eksempler er kun vist for risiki) 
Relativ skala er vist Prosjektmål 

 Lav Middels Høy 

Kostnad 
Ubetydelig 
kostnadsøkning 

<15% kostnadsøkning >15% kostnadsøkning

Tid 
Ubetydelig 
forsinkelse 

<10% forsinkelse >10% forsinkelse 

Omfang 
Ubetydelig reduksjon 
i omfang 

Små endringer i 
omfang 

Reduksjon i omfang 
uakseptabelt for eier 

Kvalitet 
Ubetydelig reduksjon 
i kvalitet 

Bare meget krevende 
området er berørt 

Reduksjon i kvalitet 
uakseptabelt for eier 

Media 
Ubetydelige oppslag i 
media 

Oppslag i media som 
kan gi konsekvenser for 
Statsbygg 

Oppslag i media som 
vil gi konsekvenser 
for Statsbygg 

Ulykker 
Ulykke med mindre 
personskade 

Ulykke med alvorlig 
personskade 

Ulykke med døden til 
følge 

Tabell 0-1 Akseptkriteria for usikkerhet 
Akseptkriteria slik illustrert i Tabell 0-1 betyr ikke at en kostnadsøkning er 
akseptabelt. Akseptkriteriene hentyder at Statsbygg som sådan aksepterer at de 
gjennomfører prosjekter som kan medføre kostnadsoverskridelser. Faren for 
kostnadsoverskridelser skal imidlertid bringes under kontroll, og gjøres så liten 
som praktisk mulig ved hjelp av tiltak. Akseptkriteriene forteller prosjektene 
hvor liten sannsynligheten skal være eksempelvis for kostnadsoverskridelser for 
at Statsbygg mener de arbeider forsvarlig. Tallverdiene for akseptkriteriene må 
fastsettes (tallverdier for sannsynlighet/frekvens) før prosjektgjennomføring. 
Normalt vil historisk usikkerhetsnivå anvendes som grunnlag for å sette 
akseptkriteriene. Akseptkriteriene blir i så måte førende på hvilke 
usikkerhet/tiltak som krever størst oppmerksomhet. Eventuelle avvik fra 
kriteriene skal begrunnes med relevante argumenter av atskillig styrke overfor 
prosjekteier. 
 
Det skal være åpenhet rundt hvilke akseptkriteria som er gjeldende. Alle 
berørte parter bør involveres i prosessen med å fastsette akseptkriteria. 
Akseptkriteriene er ikke knyttet til konkrete prosjekter eller situasjoner, men 
gjelder for Statsbygg generelt og har et langsiktig perspektiv, dvs. endres ikke 
hvert år. Det er derfor hensiktmessig at Statsbygg finner sitt akseptnivå hva 
gjelder usikkerhet, deretter kan det tilpasses det enkelte prosjekt og 
implementeres i prosjektets styringsdokument.  
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USIKKERHETSSTYRING – PIANO
RUTINE

 DOKUMENT NR.X-XX 
 

 

 

 
Godkjent dato:  

 
Godkjent av: Side 1 av 2

Doculivenr:  Dokumenteier:  
Revisjon: <Forfatter legger inn nytt revisjonsnummer ved 
revisjon av dokument> 

Utgiver: R P 

 

 
 
USIKKERHETSSTYRING – PIANO 
         
FORMÅL: Beskrive metode for å planlegge usikkerhetsstyringsprosessen, 

identifisere og analysere usikkerheter og nedsette og følge opp 
tiltak for å adressere disse usikkerhetene i prosjektets byggefase. 
Dette er PIANO-prosessen. Den skal videre bidra til at aktører i 
alle ledd til rett tid får tilstrekkelig, relevant og korrekt 
informasjon til sine beslutninger. 
 
Anvendelse av denne rutinen vil avhenge av prosjektets egenart. 
Det være seg prosjektklasse, størrelse i kostnad eller grad av 
kompleksitet. 

OPPFØLGINGSANSVAR: PL 
UTFØRES AV: Se Tabell 1 
NÅR: Se Tabell 1 
HENVISNINGER: Forslag til Strategi for usikkerhetsstyring på styringsdokument 

nivå 
HJELPEMIDLER: Mal for tiltaksregister 

Rutine for mini-usikkerhetsanalyser 
Mal for månedsrapportering 
Mal for møtereferater 
PIANO-prosessen 
Utvikling av usikkerhet 

DOKUMENTASJON I møtereferater 
I månedsrapportering 
Rapporter fra usikkerhetsanalyser 
Tiltaksregisteret 

DEFINISJONER Usikkerhet:  
Mangel på viten om fremtiden. Differansen mellom den 
informasjon som er nødvendig for å foreta en sikker beslutning 
og den tilgjengelige informasjon.  
 
Risiko: 
En usikkerhet med forventet negativt utfall. 
 
Mulighet:  
En usikkerhet med forventet positivt utfall. 

RESULTAT:  

 



USIKKERHETSSTYRING – PIANO
RUTINE

 DOKUMENT NR.X-XX 
 

 

 

 
Godkjent dato:  
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USIKKERHETSSTYRING – PIANO 
Når Hvordan Ansvarlig/ 

Gatekeeper 
Fullstendig usikkerhetsanalyse PL/PE 
Revisjon av strategi for usikkerhetsstyring. Hvor ofte dette skal 
gjennomføres bestemmes særskilt for hvert enkelt 
prosjekt/prosjektklasse og nedfelles i prosjektets 
styringsdokument. 

PL/PE 
Periodisk 

Nedsetting av nye og revisjon av eksisterende tiltak PL/PL 

Det avholdes månedlige møter med prosjekteier hvor 
usikkerhetsbildet prosjektet står overfor formidles. 

PL/PE 

Det gjøres mini-usikkerhetsanalyser av prosjektet for å avdekke 
nye usikkerheter, iverksette tiltak og oppdatere planer og 
budsjetter. 

PL/PE 

Det vurderes om løpende og utsjekkede tiltak har hatt ønsket 
effekt. Hvis ikke iverksettes nye eller gjøres en modifikasjon av 
eksisterende.  

PL/PL 

Planer og budsjetter oppdateres dersom nødvendig PL/PE 

Månedlig 

De månedlige møtene formaliserer usikkerhetsbildet for 
prosjektet til ordnede former for rapportering. 

PL/PE 

Det vurderes om løpende og utsjekkede tiltak har hatt ønsket 
effekt. Hvis ikke iverksettes nye eller gjøres en modifikasjon av 
eksisterende. 

BL/PL 

Tiltaksregisteret oppdateres med nye og utsjekkede tiltak og 
usikkerheter og status på løpende tiltak 

PL/PL 

Ukemøtene (fagmøte/prosjektmøte) skal systematisk gjennomgå 
prosjektets fagområder. Forhold av felles interesse dokumenteres 
og ansvarlig person og frist fastsettes deretter. 

BL/PL 

Representant fra den enkelte faggruppe viderefører så budskapet 
til egen gruppe. 

 

Sist møtereferat er utgangspunkt for ukemøte, punktene fungerer 
som en sjekkliste. 

BL/PL 

Ukentlig 

Er forholdene som fremkommer under ukemøtene alvorlige, blir 
de videreført til de månedlige møtene og dokumentert i prioritert 
rekkefølge i månedsrapporten.  

BL/PL 

Daglig PIANO er en del av det daglige arbeidet. Det arbeides med 
eksisterende tiltak og nye blir iverksatt. Enhver 
prosjektmedarbeider har ansvar og plikt til å kommentere 
forhold av felles betydning samt handle evt. konsultere med 
overordnet dersom forhold innen eget ansvarsområde tilsier det.  

Alle 

Tabell 1 
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TILTAKSREGISTER 
         
FORMÅL: Hensikten er å loggføre alle tiltak og holde kontroll på kostnader 

forbundet med disse. 
OPPFØLGINGSANSVAR: PL 
UTFØRES AV: PL/Ass. PL 
NÅR: Når et tiltak nedsettes 
HENVISNINGER: Strategi for usikkerhetsstyring 
HJELPEMIDLER: Mal for tiltaksregister 

Rutine for mini-usikkerhetsanalyser 
Mal for månedsrapportering 
Mal for møtereferater 
PIANO-prosessen 
Utvikling av usikkerhet 

DOKUMENTASJON: Månedsrapportering 
Møtereferater 
Tiltaksregisteret 

DEFINISJONER:  
RESULTAT:  

TILTAKSREGISTER 
METODE  Tiltakene skal dokumenteres iht. mal og oppføres i tiltaksregisteret.  
 

Minstekrav til tiltak: 
− Ha en ID som er samme som ID til usikkerheten det skal 

adressere 
− Det skal bemerkes når tiltaket sist ble vurdert/revidert 
− Merkes med kritikalitet på basis av de retningslinjer som er satt 
− Han en beskrivelse av hva det konkret innebærer 
− Ha en uttalt hensikt, dvs. hvilken usikkerhet det skal adressere 
− Ha et mål 
− Ha en frist og referanse til tidsplan 
− *Ha et budsjett og referanse til kostnadsplan 
− Være tildelt en person som har ansvaret for å gjennomføring 
− *Gjennomgå en kost/nytte vurdering for iverksetting 
− Det skal klart komme frem hvor og når tiltaket ble registrert 

 
* = Valgfri 

 
 
 
MAL     Malen er vist med ett eksempel 
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ID 1.1 Sist vurdert/revidert:  1.12.2005
Usikkerhet:  Kommunikasjon 
Tiltak/ 
Beskrivelse:  

Alle prosjektmedlemmer skal ha samme type smarttelefon og bærbare pc med 
trådløst nettverk.  

Hensikt: Øke tilgjengeligheten til prosjektmedlemmene og korte ned tid til opplæring 
og bruk av kommunikasjonsmidler. Lette brukerstøtte. 

Mål: Innsparing på 1 % av styringsrammen som følge av økt effektivitet.  
(300.000,-) 

Frist: Innen uke 50.  
Budsjett:  kr 15.000,- pr. medlem, for alle ti medlemmer kr 150.000,- 
Ansvarlig: Ola Dunk.  
Forventet 
kost/nytte: 

150.000,-  
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Vedlegg M - Tiltaksregister Økonomi

ID Usikkerhet: Kritikalitet: Sist revidert: Tiltak/Beskrivelse: Hensikt: Mål: Frist: Ansvarlig: Status: Budsjett: *
Forventet 
kost/nytte: * Påløpt * Tilkommet registeret fra

1 Kommunikasjon Middels 01.12.2005 Alle prosjektmedlemmer skal ha 
samme type smarttelefon og 
bærbare pc med trådløst nettverk.

Øke tilgjengeligheten til prosjektmedlemmene 
og korte ned tid til opplæring og bruk av 
kommunikasjonsmidler. Lette brukerstøtte.

Innsparing på 1 % av 
styringsrammen som følge av økt 
effektivitet.(300.000,-)

Uke 50 Ola Dunk. kr 150.000,- kr 150.000,- Månedsmøte 25.12.2004

* = Valgfri
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MINI-USIKKERHETSANALYSE 
         
FORMÅL: I gjennomføringsfasen av prosjektet skal det gjennomføres mini-

usikkerhetsanalyser for å avdekke trender i kostnadsutviklingen 
og derigjennom skape en realistisk sluttkostnadsprognose.  
 
Inndelingen i analyseelementer gjøres på hensiktsmessige måte, 
avhengig av størrelsen på prosjektet eller prosjektklasse. For 
eksempel:  
 
− Stort prosjekt, over 500 mill:  Kontrakter 
− Middels prosjekt, 100-500 mill:  Bygningsdeler  
− Små prosjekt, under 100 mill:  Hele prosjektet 

OPPFØLGINGSANSVAR: PL (PS for store prosjekt) 
UTFØRES AV: PL/Ass. PL 
NÅR: Månedlig, ifm. Månedsrapporteringen. Avhenger av type 

prosjekt/prosjektklasse. 
HENVISNINGER:  
HJELPEMIDLER: Mal for mini-usikkerhetsanalyse. 

Tiltaksregisteret 
Møtereferater 
Utvikling av usikkerhet 

DOKUMENTASJON: Rapport fra mini-usikkerhetsanalyse. Trend rapporteres i 
månedsrapporten. 
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DEFINISJONER: Følgende er definert: 
 

Usikkerhet: Mangel på viten om fremtiden. 
Differansen mellom den informasjon 
som er nødvendig for å foreta en 
sikker beslutning og den tilgjengelige 
informasjon. 

Hendelsesusikkerhet: Sannsynlighet for at en hendelse 
inntreffer * konsekvensen av 
hendelsen dersom den intreffer. 

Estimatusikkerhet:   Usikkerhet i estimater, mengder og 
enhetspriser. Beskriver konsekvensen 
av forhold som en kontinuerlig 
fordeling. 

Risiko:    En usikkerhet med forventet negativt 
utfall. 

Muligheter:   En usikkerhet med forventet positivt 
utfall. 

Sluttkostnadsprognose
:   

BL’s estimat av kjente forhold ved 
aktuelt tidspunkt, blant annet basert på 
PIB. 

Trippelestimat: 
 

Man anslår tre estimater: hva man 
håper på, hva man tror på og hva man 
frykter. Disse tre sammen danner en 
trend (og er også inndata til Monte 
Carlo-simulering). 

 
 

RESULTAT:  
 
MÅNEDLIG MINI-USIKKERHETSANALYSE 

 
METODE Usikkerhetsanalysen gjennomføres av PL eller ansvarlig for PS 

sammen med BL. BL anslår trippelestimat for analysert element 
(kontrakt, bygningsdel eller hele prosjektet).  

  
 Man tar utgangspunkt i sluttkostnadsprognosen og legger til øvrige 

fremtidige usikkerhetselementer. Man får da en sum som er den 
forventede verdien på det analyserte elementet på dette tidspunktet. 
Ved å se denne sum i forhold til budsjett får man en trend som 
varsler evt. overskridelse/besparelse. Tiltak iverksettes dersom 
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nødvendig. Neste måned ”nullstilles” analysen og man begynner på 
nytt med utgangspunkt i sluttkostnadsprognosen.  

 
 Resultatene fra analysene skal loggføres. 
  

Det registreres også status for analysert element. 
Usikkerhetsmomenter skal kun vurderes én gang og det er viktig å 
definere grensesnitt mot andre usikkerhetsmoment. Husk å benytte 
sammenlignbart tallgrunnlag (alt inkl. mva., samme kronedato). 

 
MAL  For hvert analyserte element utarbeides følgende:  
 
Kontraktsum   
Status Forrige mnd Denne mnd 
Fremdrift, planlagt % % 
Fremdrift, virkelig % % 
Kontraktssum ved start NOK NOK 
A. Gjeldende budsjett NOK NOK 
B. Sluttkostnadsprognose NOK NOK 
 
  Frykter Tror Håper 
B. Sluttkostnadsprognose NOK NOK NOK 
Estimatusikkerhet: 
Fremtidige, ukjente endringer og tillegg, fra 
prognosedato t.o.m. ferdigstillelse. 

NOK NOK NOK 

Hendelsesusikkerhet: 
1.  for eksempel manglende tegninger, 
2.  eller grensesnitt mot annen kontrakt 
3.  

 
NOK 
NOK 
NOK 

 
NOK 
NOK 
NOK 

 
NOK 
NOK 
NOK 

C. Sum NOK NOK NOK 
Trend: A – C =  NOK NOK NOK 
 
Kommentar: Utdypende forklaringer. 

Kommentar til resultatene.  
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Vedlegg O ‒ Utvikling av usikkerhet 
Vedlegg O er i hovedsak utklipp fra Excel arket. Eksempelet vi benytter 
illustrerer hvorledes det kan gjennomføres på kontrakstnivå. 
  

Utvikling usikkerhet i kontrakter.   2005   2006 
Kontrakt Verdi April Juni August Oktober Desember Februar
KX11 P10 12,2 12,2         
  P50 12,5 12,5     
  P90 12,8 12,8     
  E(x) 12,5 12,5     
  Budsjett 12,8 12,8     
  Sluttkostnadsprognose             
  St. avvik 2,4 % 2,4 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
KX12 P10 301,1 302,4         
  P50 305,3 307,3     
  P90 310,2 310,0     
  E(x) 305,5 306,8     
  Budsjett 326,0 328,9     
  Sluttkostnadsprognose 305,0 305,0         
  St. avvik 1,5 % 1,3 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
KX13 P10 295,3 309,6         
  P50 304,4 315,2     
  P90 314,0 325,2     
  E(x) 304,5 316,6     
  Budsjett 301,0 308,0     
  Sluttkostnadsprognose 290,0 305,3         
  St. avvik 3,1 % 2,5 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
KX21 P10 240,0 255,6     
  P50 250,0 264,7     
  P90 258,0 281,5     
  E(x) 249,2 267,4     
  Budsjett 240,0 240,0     
  Sluttkostnadsprognose 211,0 227,5         
  St. avvik 3,6 % 5,0 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
KX22 P10 315,9 315,9     
  P50 345,4 345,4     
  P90 395,1 395,1     
  E(x) 351,4 351,4     
  Budsjett 326,9 326,9     
  Sluttkostnadsprognose 314,4 314,4     
  St. avvik 11,6 % 11,6 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
KX23 P10 558,6 564,7         
  P50 562,1 568,5     
  P90 567,5 573,8     
  E(x) 562,7 569,0     
  Budsjett 552,5 559,5     
  Sluttkostnadsprognose 549,0 557,2         
  St. avvik 0,8 % 0,8 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
KX24 P10 184,1 184,1     
  P50 198,0 198,0     
  P90 224,2 224,2     
  E(x) 203,0 203,0     
  Budsjett 183,5 183,5     
  Sluttkostnadsprognose 181,1 181,1         
  St. avvik 10,3 % 10,3 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
K225 P10 171,3 171,3         
  P50 177,2 177,2     
  P90 184,0 184,0     
  E(x) 177,7 177,7     
  Budsjett 172,2 172,2     
  Sluttkostnadsprognose             
  St. avvik 3,6 % 3,6 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Tabell 0-1 Inputark for nøkkeltall 
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Tabell 0-1 viser et utklipp av Excel arket for input av data som viser utviklingen 
i usikkerhetsspennet. Anvendelsen av regnearket vil være avhengig av 
prosjektklasse. For større prosjekter kan det være aktuelt å se på kontraktsnivå, 
mens det i andre prosjekter kan være tilstrekkelig å anvende 
usikkerhetselementene som har fremkommet i usikkerhetsanalysene. Figur 
0-1og Figur 0-2 viser en grafisk fremstilling av resultatene fra Tabell 0-1. 
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Figur 0-1 Grafisk fremstilling av Std. avviket i % av P50 

 
K2XX - P50-estimat
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Figur 0-2 Grafisk fremstilling av utviklingen av P50 estimat 

 
Figur 0-3 og Figur 0-4 illustrerer hvordan man videre kan fremstille 
utviklingen av P10/P50/P90 estimatene over tid i forhold til budsjett. Hele 
regnearket ligger på den tilhørende Excel filen til Vedlegg O. (Vedlagt CD)  
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Figur 0-3 Utvikling av P10/P50/P90 i forhold til budsjett (1) 
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Figur 0-4 Utvikling av P10/P50/P90 i forhold til budsjett (2) 

 
 
 
 
 
 
 

Diskusjon rundt analyse på kontraktsnivå
 

Fra 2003 til 2005 gikk man i PNO over på å 
analysere usikkerheten på kontraktsnivå, i 
tillegg til å analysere usikkerheten på et 
overordnet nivå. Dette markerer et markant 
skille i metodebruk. Analyse på 
kontraktsnivå er ikke mye omtalt i teorien, 
og punktene som følger er for det meste 
egne tanker og erfaringer fra sommerjobb i 
SB.  
 

Nivå for analysen 
Hvilket nivå man legger analysen på, 
avhenger av hva man vil oppnå og dermed 
hva som er hensiktsmessig. Om hensikten er 
å få frem det totale kostnadsbildet vil en 
inndeling som går for langt i detalj, uansett 
inndelingsprinsipp, være uheldig i den 
forstand at det oppstår flere og flere 
grensesnitt og gjensidige avhengigheter som 
må håndteres og som gjør bildet komplekst. 
All inndeling gir behov for å kompensere for 
samvariasjon – et modelleringsproblem. Om 
hensikten er å sette fokus på konkrete 
utfordringer/potensielle problem for å 
iverksette tiltak (forebygge risiko og utnytte 
muligheter) så er mer konkretisering 
hensiktsmessig.  
 

Inndeling i kontrakt, og fokus på hendelser 
er hensiktsmessig. PNO har gjort analyser 
på flere nivåer – på kontraktsnivå og på 
overordnet nivå. Sammen kan dette gi et 
godt bilde av usikkerheten og et underlag 
for styring og beslutning. 
 

Kontrakter kan altså være et hensiktsmessig 
nivå for usikkerhetsanalyser. Spesielt gjelder 
dette når kontraktene omfatter store, 
komplekse deler av prosjektet. I en ideell 
verden hadde det vært hensiktsmessig med 
felles analyser der kunde og leverandør 
analyserer utfordringene i fellesskap. 
Forholdet mellom byggherre som ønsker å 
bruke minst mulig penger, og entreprenør 
som ønsker å tjene mest mulig penger 
fordrer i virkeligheten en viss grad av 
taktikk ved slike analyser.  
 

En bedre løsning er å hente inn ekstern, 
uavhengig kompetanse med erfaring fra 
samme type prosjekt/problemstilling som 
kan komme med innspill under analysen.

 

Dobbelt usikkert? 
Ved å analysere hendelsesusikkerhet på 
kontraktsnivå synes det vanskelig å skille 
dette fra hendelsesusikkerheten på 
overordnet nivå. Alle usikkerheter på 
overordnet nivå påvirker kontraktene, og 
motsatt. Vi mener det er to måter å løse dette 
på: Enten å se på usikkerhetsanalysen på hver 
enkelt kontrakt som en uavhengig 
usikkerhetsanalyse som ikke kan summeres 
med analyser av andre kontrakter for å få et 
helhetsbilde. Helhetsbildet får man ved å 
gjennomføre en overordnet 
usikkerhetsanalyse. Analysene på 
kontraktsnivå blir således kun et 
styringsverktøy for kontrakten. Den andre 
måten å gjøre det på er å fjerne vurderingen 
av hendelsesusikkerheten på kontraktsnivå, 
da denne er gjeldende for hele prosjektet 
totalt sett. Usikkerheten på kontraktsnivå vil 
dermed knytte seg til tillegg som påløper 
kontrakten på grunn av mangler ved 
anbudsgrunnlagets kvalitet som 
fremkommer etter kontraktsinngåelse. 
Andre tillegg på kontrakten, tillegg som 
eksempelvis skyldes krav om forsering, lav 
kapasitet i byggherreorganisasjonen, endrede 
brukerkrav, endrede krav fra det offentlige, 
tas med under hendelsesusikkerheten på 
overordnet nivå. Vi understreker at dette er 
hypoteser til løsninger for å hindre at man 
ved å legge på hendelsesusikkerhet på hver 
enkelt kontrakt ender opp med å dobbeltføre 
usikkerheten, eller i verste fall glemme den. 
 

Hensikt 
Hensikten med usikkerhetsanalyser på 
kontraktsnivå er å bedre 
usikkerhetsstyringen i prosjektet og sikre et 
bedre beslutningsunderlag. På bakgrunn av 
dette foreslår vi at det gjøres 
usikkerhetsanalysene på kontraktsnivå som 
en del av månedsrapporteringen. Vi er klar 
over at dette er meget ofte, men analysene er 
raske og med lav kompleksitet. Det avholdes 
allerede møter ifm. månedsrapportering, og 
usikkerhetsanalysen kan legges som et punkt 
på disse møtene. Byggeleder bør delta på 
usikkerhetsanalysen. 
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Diskusjon rundt analyse på kontraktsnivå forts.
 

Hvem er analysene for? 
Kontraktsanalysene hjelper PL å få oversikt 
over usikre elementer ifm, kontraktene. Den 
gir også en prognose på hvordan prosjektet 
ligger an ift. sluttkostnad og fremdrift. 
Byggeleder blir også klar over usikre 
elementer og kan lettere iverksette tiltak.  
 

Elementer og tiltak 
Månedsrapporten har allerede en liste med 
usikkerhetselementer med tiltak.  
 

Ved å koble identifisert usikkerhet i 
kontrakter mot denne har man én rapport å 
forholde oss til. Vårt inntrykk er at 
månedsrapportene brukes til daglig, det er 
derfor hensiktsmessig å bruke denne til å 
formidle tiltak for å redusere usikkerheten, 
og for oppfølging av tiltakene. 

 

Maler og logger 
For å kunne se trender i utviklingen bør 
funnene i usikkerhetsanalysene som gjøres 
på kontraktsnivå logges. Det er ønskelig å 
opprette en logg som fanger opp utviklingen 
i usikkerhetsbildet for hver enkelt kontrakt. 
Loggen bør fange opp både kvalitative og 
kvantitative data. Dette arbeidet kan kobles 
opp mot månedsrapporteringen, der 
usikkerhetsstyring allerede er en viktig del.  
 

Sammenheng med overordnet usikkerhet 
Kontraktsanalysene bør som nevnt logges 
slik at vi kan danne oss et bilde over tid. 
Disse analysene kan betraktes som viktig 
bakgrunnsinformasjon når overordnede 
analyser skal gjøres.  
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  Møtereferat  1 av 1 
Vår dato  Vår referanse  STATSBYGG 
200X-XX-XX  XXXXXXXXX-XX 

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
   
 
  
 

Statsbygg Besøksadresse: Tlf.: 22 24 28 00 Postgiro : 0827 1003766 
P.B. 8106 DEP. Biskop Gunnerus'gate 6 Faks: 22 24 28 06 Foretaksnr. : 971.278.374 
N-0032 OSLO  e-post: postmottak@statsbygg.no Internett : www.statsbygg.no 
 

Til (stede) Kopi til – de som ikke kunne møte er merket med stjerne (*) 
 

Møtested:  

 

Møtetid:  
MAL FOR MØTEREFERAT 
 
Samtlige saker skal fargemerkes med basis i sakens viktighet. Saker indikert med rødt 
har førsteprioritet både med tanke på arbeidet kommende uke samt i neste møte. 
Fargeindikatoren er ikke kun tiltenkt saker forbundet med usikkerhet men samtlige. 
Dette da vi er av den oppfatning av at enkelte saker som fremkommer under møtene 
egentlig burde falle inn under kategorien usikkerhet og derigjennom burde styres 
aktivt. Dermed vil prosjektet usikkerhetsstyringen prosjektet selv bedriver også fange 
opp forhold som går ut over usikkerhet forbundet med selve prosjektgjennomføringen.  

  
Sak Ansv./frist 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
Referent 
 
 
 



 



Vedlegg Q  

Forslag til Strategi for usikkerhetsstyring 

på prosjektnivå 
 





1  Vedlegg Q | Forslag til Strategi for usikkerhetsstyring på prosjektnivå  
 

Vedlegg Q ‒ Forslag til Strategi for 

usikkerhetsstyring på styringsdokument nivå 
Det enkelte prosjekt skal utarbeide en strategi for hvorledes de har tenkt å 
håndtere usikkerheten prosjektet er beheftet med. Den skal minimum beskrive 
følgende: 
 

− Hva som skal gjøres 
− Hvordan det skal gjøres 
− Hvor ofte det skal gjøres 
− Hvem som har ansvar for å gjøre det 
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1 PROSJEKTBESKRIVELSE 
Masteroppgaven avslutter sivilingeniørstudiet ved NTNU. Oppgaven teller 30 studiepoeng og 
omhandler praktisk usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen på større byggeprosjekter. 
Masteroppgaven blir utført i samarbeid med Statsbygg og NSP. Den skal gjennomføres som 
et selvstendig prosjekt, som innebefatter forstudium, fremdrifts-/avviksrapporter, 
intervjuguider og sluttrapporten. 

1.1 BAKGRUNN 
Oppgaven knyttes til et forskningsprosjekt under utvikling med det foreløpige navnet Praktisk 
Usikkerhetsstyring (PUS). Prosjektet vil dersom realisert, bli sponset av Norges 
forskningsråd, og bli drevet av NSP, SINTEF og NTNU. Intensjonen er at PUS skal bidra til 
at fremtidens investeringsprosjekt blir bedre styrt og gjennomført enn hva tilfellet er i dag. 
PUS har følgende resultatmål: 
 

− Utvikle standardiserte generiske metoder for usikkerhetsstyring i prosjekt som kan 
tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i prosjektet. 

− Utvikle retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og 
rollespesifikk. 

− Utvikle en praktisk håndbok som beskriver metodikken og utfordringen knyttet til 
praktisk usikkerhetsstyring på en pedagogisk måte. 

− Det skal utvikles grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i 
regi av de akademiske partnerne. 

 
De to første målene er sammenfallende med de målene vi har satt oss for oppgaven. Det betyr 
at vi har muligheten til å bidra med verdifull kunnskap til dette forskningsprosjektet. 

1.2 PROBLEMBESKRIVELSE 
Det er i dag normalt å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på større 
investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært på å estimere sluttkostnad ved å 
estimere prisene på kostnadselementene som inngår i prosjektet og usikkerhetsforhold som 
kan inntreffe. Det er et ønske i større prosjekter å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring, enn 
hva som er gjeldende praksis. Usikkerheten blir ikke eliminert ved at man har gjennomført en 
usikkerhetsanalyse. Derimot kan gjennomførte usikkerhetsanalyser og prosessen rundt gi 
verdifulle bidrag til den videre styringen av usikkerheten dersom de blir håndtert riktig.  
 
Usikkerhetsstyring er ikke i like stor grad som usikkerhetsanalyser etablert som et begrep.  
Det er i dag også ulike oppfatninger av hva som inngår i begrepet og hvordan det praktiseres i 
store investeringsprosjekter. 
 
Noen oppfatter at usikkerhetsstyring er synonymt med å gjennomføre to eller flere 
kostnadsanalyser i løpet av den tidlige fase av prosjektet, mens andre mener dette handler om 
å etablere et styringsregime hvor man jobber aktivt med i styre risiki som blir avdekket i 
usikkerhetsanalysen. Atter andre mener at usikkerhetsstyring skal gjennomsyre prosjektet fra 
start ti1 slutt og at både risiki og muligheter skal følges opp i alle faser av prosjektet, helt ti1 
resultatmålet er overlevert. 
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Kandidatene skal i sitt arbeid belyse hva praktisk usikkerhetsstyring i store byggeprosjekter 
bør inkludere. Det skal legges spesiell vekt på hvordan usikkerhetsstyringen kan 
operasjonaliseres i en byggherreorganisasjon på en praktisk måte. Videre skal kandidatene 
gjennom rutiner belyse hvordan både usikkerhetens risiko- og mulighetsside kan styres i 
gjennomføringsfasen i tre ulike prosjekter. 

1.3 MÅLGRUPPE 
Vi har gjennomført en interessentanalyse i forbindelse med utarbeidelsen av våre mål. Denne 
er lagt ved forstudierapporten. Kort kan det nevnes at våre hovedinteressenter er Statsbygg, 
sensor, NSP, NTNU og SINTEF  

2 MÅL 
Oppgaven har flere mål. Dens hensikt er uttalt gjennom effektmålet, og de konkrete 
resultatene av arbeidet beskrives gjennom resultatmålene. For en fullstendig oversikt over 
målene, med resultatindikatorer og identifiserte risiki, henvises det til skjema for målanalyse 
vedlagt. 

2.1 EFFEKTMÅL 
Oppgavens hensikt – effektmålet – er å gjøre kandidatene attraktive på arbeidsmarkedet. Dette 
oppnås gjennom opparbeidelse av kunnskap på et relevant fagområde og gjennom den 
erfaring arbeidet med en større oppgave gir. Foruten nevnte, eksisterer et uskrevet mål og å 
skille lag som venner ved prosjektinnlevering. Det vil kreve felles forståelse for mål, åpen 
kommunikasjon og et godt samarbeid. Det er også et mål å skape noe av verdi for Statsbygg i 
form av en rutine for bedre styring av usikkerhet. Det samme bidraget er det et mål å gi til 
NSP, PUS, SINTEF, NTNU og CONCEPT. I et samfunnsperspektiv kan man si at målet er 
mer effektiv prosjektgjennomføring og således mer prosjekt per investert krone. 

2.2 RESULTATMÅL 
Denne masteroppgaven skal levere et selvstendig og originalt faglig bidrag i form av en 
rutine, med tilhørende retningslinjer, for praktisk styring av usikkerhet og en oversikt over 
gjeldende teori og praksis i utvalgte prosjekter innen 26. januar 2006.   
 
Et suksesskriterium er at rutinen skal bli akseptert av Statsbygg og kunne testes ut i et prosjekt 
i løpet av 2006. 

2.3 DELMÅL 
Delmål 1: Kartlegge hva norsk og internasjonal teori sier om praktisk usikkerhetsstyring 

innen 14.10.05 
 
Delmål 2:  Kartlegge hvilke krav Statsbygg stiller til sine prosjekter mht. usikkerhetsstyring 

og hvilken praksis som regjerer på området i de utvalgte caseprosjektene, innen 
18.11.05 

 
Delmål 3:  Utvikle to spesifikke rutiner, for praktisk usikkerhetsstyring, med klare 

retningslinjer, innen 09.12.05 
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Delmål 1 og 2 vil bidra til at vi forstår hvorledes vårt delmål 3 bør utformes. Gjennom delmål 
1 og 2 vil vi ha kartlagt hva norsk og internasjonal teori sier om praktisk usikkerhetsstyring, 
og hvilken styringsinformasjon som etterspørres og formidles på ulike organisatoriske nivå i 
Statsbygg. Dernest vil vi kartlegge hvilken styringsinformasjon caseprosjektene etterspør og 
formidler. Dette vil anskueliggjøre et tomrom vi vil søke å fylle med vår rutine.  
 
Det antas at usikkerhetsanalysene, dersom innlemmet i et system, kan bidra med verdifull 
styringsinformasjon. Usikkerhetsanalysene er å betrakte som bare én av flere prosesser i 
prosjektet mht. usikkerhetsstyring, og blir i så måte en del av vårt delmål 2.  

3 AVGRENSING OG FORBEHOLD 
Oppgavens punkter er tolket og vi har foreslått enkelte endringer. Det påpekes at disse ikke er 
gjeldende før en endelig avklaring med veiledere har funnet sted. Utover det vil normale 
forbehold som tid til rådighet, tilgjengelighet på personer og annet informasjonsmateriale 
gjelde. Det minnes også om at oppgaven omhandler praktisk usikkerhetsstyring i 
gjennomføringsfasen av prosjekt. Vi ønsker å fokusere på å gjøre usikkerhetsstyring til et 
praktisk anliggende, men unnlate å betrakte omkringliggende forhold som 
organisasjonskultur/-psykologi, hvordan man skal motivere de deltagende til å anvende 
rutinene og lignende. Vi ser heller for oss at tanker vi får rundt slike problemstillinger noteres 
ned fortløpende (kan fremstilles som et vedlegg til rapporten), så får man se hvor langt tiden 
strekker til mht. hvordan de videre vil håndteres.   

3.1 KOMMENTAR TIL PUNKT 1 

 

Underpunkt 1 
I dette legger vi at både norsk og internasjonal litteratur på praktisk usikkerhetsstyring skal 
presenteres.  

Underpunkt 2 og 3 
Ordet området som benyttes i oppgaveteksten tolker vi til å være praktisk usikkerhetsstyring. 
Underpunkt 2 er betinget underpunkt 3. Med krav menes; hvilken styringsinformasjon som 
ønskes og samtidig er relevant for ulike organisasjonsnivå. Det er interessant å vurdere i 
hvilken grad praksis i prosjektene bidrar med den type styringsinformasjon. Etter en slik 
vurdering står veien åpen for å undersøke hvordan ”potensialet” kan utnyttes. Spørsmål i 
denne sammenheng kan være; er de krav SB stiller formelt til det enkelte prosjekt tilstrekkelig 
for å fremskaffe den relevante informasjon? Har ledelsen formulert sine behov konsist nok? 
Vi ser for oss et scenarium som vist i Figur 1. Den stiplede streken vår avgrensing for 
underpunktene 2 & 3. 

Kandidatene skal belyse hva som bør inngå i praktisk usikkerhetsstyring på større 
byggeprosjekter, både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Styrker og svakheter 
med dagens praksis skal belyses. Kandidatene skal som et minimum belyse: 
 

− Hva sier norsk og internasjonal litteratur om usikkerhetsstyring? 
− Hvilke krav stiller Statsbygg til sine prosjekter og prosjektledere på området? 
− Hva er dagens praksis i Statsbygg – her skal minimum praksis fra et 

normalprosjekt (med en investeringsramme mellom 50 og 500 mill kroner) og 
et større prosjekt (med en investeringsramme på over 500 mill kroner) være 
belyst? 
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Figur 1 Tolkning av punkt 1 i oppgaven – Teori og praksis.  

 
Informasjonen som oppdrives på mikronivå (gjennom praksis i prosjektet) skal sørge for 
tilstrekkelig med relevant styringsinformasjon på makronivå (hos ledelsen). Prosjektet har et 
smalere fokus på usikkerhetsstyring sett i forhold til fokus ledelsen normalt har. Spørsmålet er 
om praksis i prosjektene bidrar til at styringsinformasjonsbehovet realiseres på samtlige nivå? 
Det er aktuelt å gå i dybden å se på hvordan dette utføres i prosjektet Musikkhøyskolen i 
Oslo, samt noe mer redusert granskning i PNO og prosjektet Svinesund kontrollstasjon. 
Besvarelsen av og refleksjonen rundt punkt 1 er avgjørende for vårt videre arbeid da det 
krever at vi har klarlagt det de ulike organisasjonsnivåene etterspør. Dersom det motsatte 
inntreffer, og det fremstilles uklart, har vi ingen mulighet til å vite hvilken 
styringsinformasjon som skal oppdrives i praksis for å tilfredsstille de ulike interessentene. 
 
Det er de krav som vi oppfatter gjennom intervjuer både med toppledelsen, R-ledelsen og 
prosjektledelsen som danner vår referanseramme når vi vil vurdere praksis i prosjektene. De 
styrende dokumenter for det enkelte prosjekt vil også bidra med føringer som kan rettlede oss 
i vårt arbeid.  
 
For å unngå misforståelser ønsker vi å påpeke at det enkelte prosjekts styringsdokument ikke 
er å betrakte som praksis i prosjektet. Det er heller et resultat, som er godkjent, av det enkelte 
prosjekts tolkning av hva som skal inngå i styringsdokumentet, og er dermed å anse som krav 
fremfor prosjektets praksis.    
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3.2 KOMMENTAR TIL PUNKT 2 

 
 
Her er intensjonen å kartlegge hva som er dagens praksis på usikkerhetsstyring i minst én 
annen bedrift. Kartleggingen kan bidra til å skape nye ideer og innfallsvinkler mot å nå 
oppgavens hovedmål – En rutine for usikkerhetsstyring og retningslinjer for denne. Vi 
betrakter derfor dette punktet som en stor mulighet til å tilføre oppgaven verdifulle innspill.  
 
Etter utarbeidelse av rutinen ser vi for oss en kvalitetssikring av denne mot bedriften vi har 
hentet informasjon fra.  

3.3 KOMMENTAR TIL PUNKT 3 

 

Underpunkt 1 
Vi tolker dette som at vi skal vurdere hvor ”tilfredsstillende” analysene er, og hvilke metoder 
som gir de beste analysene sett i forhold til den påfølgende styringen. Hensikten er å finne ut 
hvordan analysene kan være for å gi relevant input til den etterfølgende styringen. 

Underpunkt 2 
Punktet som bemerker at både analyser initiert og sluttført av Statsbygg selv eller av 
rammeavtalen skal betraktes. Her vil vi kunne se et tydelig skille. Et mye omdiskutert tema 
både internt og eksternt. 
 
Punkt 3. foreslås å inngå i delmål 2. jfr. kapittel 2.3 Delmål, siste ledd. 

Kandidatene skal vurdere styrker og svakheter med de usikkerhetsanalyser som er 
blitt gjennomført på caseprosjektene opp mot etterfølgende usikkerhetsstyring: 
 

− Det skal belyses om usikkerhetsanalysene ga relevant styringsinformasjon og 
om de varierer med den metodiske tilnærmingen som ble benyttet av 
rådgiverne som utførte de ulike analysene. Styrker og svakheter skal 
kommenteres. 

− Både analyser initiert av Statsbygg og analyser utført som en del av Statens 
kvalitetssikringsregime skal analyseres og kommenteres. 

Det skal analyseres hva som er dagens praksis på usikkerhetsstyring fra minst én 
annen bransje, enten olje og gass IKT/tele, samferdsel eller forsvarssektoren: 
 

− Det skal legges vekt på å beskrive eventuelle forskjeller som avdekkes og 
hvilke elementer som vil kunne ha overføringsverdi til Statsbygg. 

− Det skal legges spesiell vekt på å avdekke hvordan det jobbes med å avdekke 
og styre mulighetssiden av usikkerheten og hvordan man jobber med å 
utnytte restfleksibilitet i gjennomføringsfasen. 
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3.4 KOMMENTAR TIL PUNKT 4 OG 5 

 
 

 
 
Oppgavetekstens punkt 4. og 5. er slått sammen. Dette da det opprinnelige punkt 5. oppfattes 
som et underpunkt for dette punkt 4.  
 
Dette punktet er syntesedelen av oppgaven. Etter en grundig analyse av forholdende i de tre 
foregående punkter, vil vi kunne utvikle en rutine som gir merverdi for Statsbygg. Ved 
oppstart av vårt prosjekt er tanken en praktisk og kortfattet rutine som tydelig beskriver hvem 
som skal gjøre hva når.  
 
Statsbygg skal implementere kvalitetsstyringsstandarden NS-ISO 10006 ”Retningslinjer for 
kvalitetsstyring i prosjekter” i sine prosjekter i løpet av 2007. I denne standarden ligger det 
retningslinjer for usikkerhetsstyring. Det er ønskelig at våre rutiner tilfredsstiller kravene i 
standarden, og kan innføres i Statsbyggs kvalitetssikringssystem ”PRORUT”: 

4 OPPBYGNING AV OPPGAVEN 
Avgrensing og forbehold ligger til grunn for vårt forslag til oppgavens struktur. Dette er 
illustrert i  
Figur 2. 
 

Det skal utvikles klare retningslinjer for begge modeller og det skal minimum være 
angitt: 
 

− En overordnet beskrivelse hvor det klart fremkommer hvilke prosesser, 
aktiviteter eller arbeidsoppgaver som inngår i metoden. 

− Hvilke dimensjoneringskriterier som bør legges til grunn ved valg av 
usikkerhetsstyringsregime? 

− Hvordan usikkerhetsstyringen skal organiseres i prosjektet med tilhørende 
beskrivelse av roller? 

− Hvordan modellen kan implementeres og tas i praktisk bruk? 
 

Det skal utvikles to spesifikke modeller/metoder for praktisk usikkerhetsstyring av 
investeringsprosjekt: 
 

− Modell A skal dekke behov for standardprosjekter, dvs. prosjekt med en 
investeringsramme på mellom 50 og 500 mill kroner. 

− Modell B skal dekke behov for megaprosjekter, dvs. prosjekt med en 
investeringsramme på over 500 mill kroner. 

− Minst én av modellene skal være på et slikt nivå at de kan tas i praktisk bruk i 
de prosjektene som blir benyttet som case i oppgaven. 
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Figur 2 Oppgavens struktur 

 
Seksjon A vil innholde innledende ord om oppgaven. Herunder formål, problemstilling og 
metode, det vil videre bli redegjort for arbeidsprosessen. 
 
Seksjon B danner det teoretiske grunnlag for oppgaven, herunder litteratur og funn fra 
Statsbygg og annen bedrift. Denne seksjonen skal realisere delmål 1 og danner grunnlag for 
den videre besvarelsen. 
 
I seksjon C presenteres funn fra Statsbygg og fra de utvalgte prosjektene, inklusive 
usikkerhetsanalysene som er gjennomført.  
 
Dette videreføres sammen med teori fra seksjon B til seksjon D, der vi vil vurdere våre funn. 
Herunder å vurdere om dagens usikkerhetsstyring gir tilstrekkelig styringsinformasjon i 
forhold til hva PL, R-ledelse og toppledelsen krever samt en vurdering av hvilken 
styringsinformasjon usikkerhetsanalysene bør formidle. Dette besvarer delmål 2. Seksjonen 
danner grunnlaget for vår rutine.  
 
På bakgrunn av vurderinger i de foregående seksjonene, skal det i seksjon E utarbeides en 
rutine for praktisk usikkerhetsstyring som skal kunne implementeres i Statsbygg. Denne 
seksjonen realiserer i så måte delmål 3.  
 
Seksjon F er en oppsummering av alle våre vurderinger og funn, og representerer en 
konklusjon for oppgaven. 
 
Vedlegg vil samles i seksjon G. 

5 FORSKNINGSPROSESSEN 
Ved utlevering av oppgaveteksten er problemstillingen og en del rammebetingelser gitt. Det 
er vår oppgave å velge en fremgangsmåte som besvarer problemstillingen på en best mulig 
måte innen rammene gitt i oppgaveteksten samt de avgrensinger vi selv gjør. Figur 3 viser en 
generisk fremgangsmåte for å planlegge et forskningsprosjekt. De tre første trinnene var utført 
i oppgaveteksten, og vi har i forstudiet gjennomført de to påfølgende trinn, valgt 
forskningsdesign og metode for datainnsamling.  
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Figur 3 Forskningsprosessen 

5.1 VALG AV FORSKNINGSDESIGN 
Figur 3 viser hvordan arbeidsprosessen er tenkt gjennomført. De tre første punktene er 
allerede utført i oppgaveteksten. Dette kapittelet vil derfor ta for neste punkt, punkt 4 Valg av 
forskningsdesign.  
 
Vi har valgt et eksplorerende design for vår oppgave. Eksplorerende design omfatter normalt 
på en skrivebordsundersøkelse, og en feltundersøkelse basert på en kvalitativ metode. I vårt 
tilfelle er dette en undersøkelse av praksis i prosjekter på området praktisk usikkerhetsstyring. 
Eksplorerende design anvendes hovedsaklig når problemstillingen er uklar eller veldig grov, 
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m.a.o. i tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg oppføre. Designet er særlig anvendelig i 
situasjoner hvor man står overfor et område (praktisk usikkerhetsstyring) man ønsker å 
kartlegge, og hvor man ikke har klart for seg hvorledes problemet skal analyseres. 
Eksplorerende designs oppgave er å produsere kvalitative data som kan gi innsikt og/eller en 
helhetsforståelse av problemstillingen. Årsaken til dette ligger i at eksplorerende design 
baserer seg på ustrukturerte observasjoner av problemstillingen.  Dvs. at man begynner å 
studere et område uten at man på forhånd har utarbeidet en plan/oversikt over hva man skal 
studere. Man vet derfor ikke på forhånd hva resultatet av observasjonene blir. Designet brukes 
derfor ofte som forundersøkelser, dvs. som en innledende undersøkelse for å samle inn den 
informasjon man trenger for å kunne gå videre i en forskningsprosess. I vårt tilfelle betyr dette 
at Statsbygg får satt fokus på området og at de kan arbeide videre med vårt materiale og 
videreutvikle det i kommende år. Vi vil vektlegge de samme elementer som normalt inngår i 
slike forundersøkelser (også kalt pilotundersøkelser): 
 

− Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare instrumenter og 
opplegg; oppgavens første del. 

− Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om ”hva de ville lagt vekt på”, 
”hva de ville undersøkt selv”; intervjuer med eksterne interessenter 

− Gjennomgang av relevant mediestoff; papers, tidsskrifter etc.  
 
Siden eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner oppnår vi en 
kontinuerlig læreprosess. Vi behøver som nevnt ikke å vente til alle dataene er innsamlet og 
analysert før vi lærer noe av undersøkelsen vi har foretatt. Desto lenger vi studerer problemet, 
dess mer kunnskap får vi om problemstillingen. 

5.2 METODE FOR DATAINNSAMLING 
Oppgaven inneholder en del punkter som er relativt uavhengige, men som skal munne ut i et 
konkret forslag om forbedring av usikkerhetsstyringen i Statsbygg. Til denne type 
problemstilling er det fornuftig, ifølge Yin (2003), å bruke case. Case kommer av ordet casus 
og betyr ”det enkelte tilfelle”. I oppgaven kreves det at vi ser på minst to prosjekt – et stort og 
et normalt. Vi har valgt å se på fire prosjekt – ett stort og tre normale.  
 
Vi kommer som nevnt til å benytte to ulike datainnsamlingsmetoder. Vi vil gjennomføre en 
skrivebordsundersøkelse; et litteraturstudium hvor vi samler inn sekundærdata. Det vil si data 
som allerede er samlet inn av andre til andre formål (teori, papers, artikler, undersøkelser). Vi 
vil også foreta en feltundersøkelse ved at vi aktivt samler inn primærdata (intervjuer, 
diskusjoner, konferanser, møter). Feltundersøkelsens oppgave kan normalt betraktes som 
tredelt. Feltundersøkelsen skal beskrive et område, forklare et område eller forutsi et område. 
Vi bruker begge innsamlingsmetoder grunnet den informasjon vi er ute etter. I vårt tilfelle vil 
nok primærdata gi det største bidrag til det teoretiske underlag. 

5.3 FORSKNINGSKVALITET OG FEILKILDER 
Intet forskningsdesign er perfekt. Valg av forskningsdesign, metode og perspektiv vil alle 
påvirke forskningens gyldighet og pålitelighet. Ved kvalitative undersøkelser ligger 
feilkildene oftest i valg av problemstilling og hos intervjueren/observatøren. Forutsatt at 
problemstillingen er riktig, ser vi på intervjueren (oss selv) som mulig feilkilde. Vår erfaring, 
kunnskap, kreativitet og innsikt i problemstillingen vil være avgjørende for 
forskningsresultatet. Dette utsagnet baserer vi på kunnskap om kommunikasjonsprosesser, der 
vi vet at budskapet kan forringes. I hvert ledd av denne prosessen kan det oppstå feil, og 
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måten vi tolker budskapet kan være annerledes enn det senderen hadde ment. For å minimere 
slike feil kan vi bruke kontrollspørsmål, gjentagelser og intervjuer av flere personer om 
samme tema. 
 
Under bearbeidelsen av dataene vil det nødvendigvis foretas noen forenklinger for å gjøre 
stoffet håndterlig. Her kan nyanser forsvinne.  
 
Det positive er at vår rolle som studenter gjør at vi befinner oss utenfor den politiske kampen i 
prosjektmiljøet. Vi står friere til å fremme funn og forslag til forbedringer, men vi må se til at 
vi ikke ”tråkker noen på tærne” dersom vi ønsker aksept for våre forslag. Dette skal allikevel 
ikke gå ut over vår forskningsmessige frihet. 
 
Vår nærhet til Statsbygg, veiledere og prosjektene gjør at vi stadig kan kvalitetssikre arbeidet 
ved å stille supplerende spørsmål og samtale med de ulike interessenter. 

5.4 GENERALISERBARHET 
Det kan tenkes at usikkerhetsstyring kan utføres relativt likt i ulike prosjekter i Statsbygg. Vi 
mener derfor at vårt valg av to normale og ett stort prosjekt er tilstrekkelig for å gjøre dette. 
Det er også det oppgaven baserer seg på. Intensjonen er å ha resultater som er så 
generaliserbare at en rutine for usikkerhetsstyring gjeldende for hele Statsbyggs virksomhet 
kan utvikles av oss.  

6 PROSJEKTLEDELSE 
Nytt for begge er at vi er to som jobber med masteroppgaven. På prosjektet jobbet vi begge 
selvstendig, med gode resultater. Et samarbeid vet vi kan gi meget gode resultatene dersom vi 
har en felles forståelse av våre mål, og klare retningslinjer for arbeidet.  
 
Vi har valgt å alternere rollen som prosjektleder (PL) annenhver uke. PL har følgende 
ansvarsområder:  
 

− Fungere som prosjektets kontakt med omgivelsene, dvs. han signerer brev, sender e-
post og tar telefoner.  

− Ved uenighet eller uklarhet er det PL som fatter beslutning. 
− PL skal lede møter og intervjuer 
− PL er fritatt for kaffetjeneste 
− Ansvarlig for å utarbeide statusrapporter 

 
Rollen fordeles som vist i Tabell 1: 
 
Uke 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 
Løken  X  X  X  X  X  X  X  X -  X  X 
Moe X  X  X  X  X  X  X  X  - X  X  

 
Tabell 1 Fordeling av prosjektlederrollen 
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6.1 MØTEPLAN 
Underveis vil det være behov for å gjøre avklaringer og informere veileder om oppgavens 
status. Møteplanen vist i Tabell 2 er foreløpig, og møtene er lagt samtidig med milepæler i 
oppgaven. 
 
Dato Deltakere Sted Agenda 
01.09.05 Thorvald Moe 

Anders Løken 
Agnar Johansen 

Trondheim, Valgrinda Kick-off 
masteroppgaven 

07.09.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Siw-Hege Gundersen 

Oslo, Byporten Avklaring. 
Statsbyggs innspill 

16.09.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Siw-Hege Gundersen 

Oslo, Byporten Avklaring av 
Statsbyggs 
prioritering av 
problemstilling og 
omfang. Forslag til 
prosjekter.  
 

21.09.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Agnar Johansen 
Siw-Hege Gundersen 
Per Roar Nordby 
(Olav Torp) 

Oslo, Byporten Gjennomgang 
forstudie. Frysing av 
problemstilling 

12.10.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Agnar Johansen 

Prosjekt 2005, Lillestrøm Veiledning 

Ca 07.11.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Agnar Johansen 

 Veiledning 

Ca 01.12.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Agnar Johansen 

 Veiledning 

Ca 15.12.05 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Agnar Johansen 
Statsbygg 
+ 

Oslo, Byporten Presentasjon av 
resultater 

Januar 2006 Thorvald Moe 
Anders Løken 
Agnar Johansen 

 Siste finish 

 
Tabell 2 Møteplan 
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7 PROSJEKTSTYRING 
Gjennomføringen av Masteroppgaven vil i stor grad være betinget tilgjengeligheten på 
informasjon, herunder litteratur, dokumentasjon hos Statsbygg, intervjuobjekter samt den 
tiden som er til rådighet. Dette skaper stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av de ulike 
aktivitetene. 
 
Det er utarbeidet et POS-skjema som viser målene knyttet til prosjektet. Hensikten er å enkelt 
gi en oversikt over mål, delmål og akseptkriterier knyttet til måloppnåelse. 
 
Arbeidet er brutt ned i arbeidspakker i en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS). 
Detaljeringsgraden er så høy som mulig med tanke på hvor kort oppgaven har kommet.  
 
Hver arbeidspakke er beskrevet i KTR-skjemaer. For enkelt å kunne følge opp arbeidet er det 
satt mål for hver arbeidspakke. 
 
Fremdriftsplanen er vist i vedlagte Gantt-diagram, og har samme detaljeringsgrad som i PNS. 
Per dags dato er dette en grov skisse, med tanke på den store usikkerheten i prosjektet. 
Allikevel viser den et godt overordnet bilde av arbeidet.  
 
I løpet av prosjektet vil det utarbeides to statusrapporter som viser hvordan prosjektet ligger 
an i forhold til plan. Eventuelle endringer og avvik rapporteres. Prosjektleder er ansvarlig for 
utarbeidelsen. 
 
Det er antatt til sammen 1600 timer totalt tilgjengelig i prosjektet. Det tilsvarer en belastning 
på 40 timer i uken per person. Tidsfordelingen er vist i  
Tabell 3: 
 
PNS-kode Aktivitet Timer 

1 Prosjektstyring 30 

2 Forstudie 100 

3 Rapport 850 

4 Kontroll annen bedrift 80 

5 Presentasjon 80 

6 Sammenstilling 160 

7 Ferdigstilling 300 

 Totalt 1600 
 

Tabell 3 Fordeling av tid 
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8 VEDLEGG 
POS 
Gantt 
PNS 
Interessentanalyse 
Målanalyse 
KTR 
 



 

 
I

8.1 POS 

POS 
Masteroppgave: 

USIKKERHETSSTYRING I PRAKSIS – EFFEKTIV STYRING AV 
MULIGHETER OG RISIKO I GJENNOMFØRINGSFASEN AV 

INVESTERINGSPROSJEKT 

Dato rev: 
8.9.2005 

Problem: 
Det er lite dokumentasjon på hvorledes usikkerhetsstyring skal gjennomføres i praksis. Flere 
pennefektere hevder deres litteratur behandler feltet, men ved en nøyere gjennomgang ser 
man at den må likestilles med forgangen litteratur. De mestrer ikke å beskrive hvordan 
usikkerhetsstyring skal gjennomføres i praksis. 
 
Hva som er god usikkerhetsstyring er altså lite dokumentert. Den gode usikkerhetsstyringen 
eksisterer hovedsakelig hos de som utfører den i praksis og bør samles.   

Resultatmål: 
Denne masteroppgaven skal levere et selvstendig og originalt faglig bidrag i form av en 
rutine, med tilhørende retningslinjer, for praktisk styring av usikkerhet og en oversikt over 
gjeldende teori og praksis i utvalgte prosjekter innen 26. januar 2006.   
 

Delmål: 
Delmål 1: Kartlegge hva norsk og internasjonal teori sier om praktisk usikkerhetsstyring 

innen 14.10.05 
Delmål 2:  Kartlegge hvilke krav til usikkerhetsstyring Statsbygg stiller til sine prosjekter og 

hvilken praksis for usikkerhetsstyring som regjerer i de utvalgte caseprosjektene, 
innen 18.11.05 

Delmål 3:  Utvikle to spesifikke rutiner, med klare retningslinjer, for praktisk 
usikkerhetsstyring, innen 09.12.05 

Suksesskriterier: 
− Rutinen skal bli akseptert av Statsbygg og kunne testes ut i et prosjekt i løpet av 2006 
− Oppgaven får karakteren A 
− Korrekt gjennomføring med tanke på metode og vitenskapelig holdbarhet 
− Velfungerende prosjektstyring og overholdelse av fremdriftsplanen 

Forutsetninger, risiki, hindringer: 
− Informasjonstilgang, det være seg alt fra litteratur til intervjuobjekter 
− Klare, entydige, tidsrelaterte og målbare mål 
− Tilstrekkelig med ressurser 
− Sykdom 
− Problemer med dataverktøy/tap av data 
− Uforutsette hendelser 
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8.2 GANTT 
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8.3 PNS 
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8.4 INTERESSENTANALYSE 
Interessenter Hva er I’s primære behov? 

Hvorfor ønskes P 
gjennomført? Hvilket 
primærbehov står uløst? 
Hvilke utfordringer mener I 
prosjektet skal bidra til å løse? 

Hva er de største positive 
effektene for I av å 
gjennomføre P? 
 

Hva vil være de 
største negative 
effektene av å 
gjennomføre P for 
I? 

Samlet effekt for I av å  
gjennomføre P? 
 

Hvordan vil I bli 
påvirket av 
resultatmålet? 
 

Hvis I skal 
bidra: I’s 
kapasitet til å 
bidra? 
 

I’s motivasjon til å 
bidra 
 

Relasjon til andre 
interessenter. Eventuelt 
konfliktområder. 
 

  Fordeler/Gevinster Ulemper/Utgifter Negativ/Nøytral/Positiv Nøytral/litt/mye Ingen/liten/stor Lite/nøytral/Svært Negativ/nøytral/positv 
Statsbygg (Primært R, men 
resultatet kan nok også 
influere andre som 
avdelinger som F, 
Internrevisjonen etc.) 

Effektivisere ressursbruken i 
Statsbygg. Herunder å gjøre 
usikkerhetsstyring operativt. 
(samle beste praksis?) Resulterer 
i at usikkerhetsanalysene får en 
annen ”plassering” i Statsbygg 
enn de har i dag. 
Hovedoppgaven vil være en 
brikke som kan medvirke til at 
dette behovet realiseres. 
Samtidig å være en pådriver for 
at problematikken kommer på 
dagsorden. 

Få nye innfallsvinkler. 
Studentenes motivasjon smitter 
over. Setter problemet på 
dagsorden.  Diskusjon rundt 
emnet i Statsbygg initiert av 
vårt prosjekt. Oppfyller sine 
forpliktelser mht 
Næringslivsringen samt at deres 
profil ovenfor andre aktører vil 
virke god. Media, 
samfunnsansvar etc.   

Ressursbruk (tid, 
kostnad i form av 
kontor, reiser, 
rekvisita etc.) 

Entydig positivt Litt Stor Svært Negativ (FDØ, I etc.) 
SINTEF, NTNU. Ulike mål. 

Sensor Lese gjennom en rapport som 
samsvarer eller overgår 
prosjektets forventninger. 

En kilde til kunnskap. inntekt Tid Nøytral Nøytral Stor Nøytral Kan ha sin subjektive 
vurdering av resultatet selv 
om Statsbygg er svært 
fornøyd.  

Oss selv Fullføre vår 
sivilingeniørutdannelse ved 
NTNU. Videre gjøre oss så 
attraktive som overhode mulig 
for det kommende arbeidslivet 
gjennom at vi opparbeider oss 
solid kompetanse på et område 
innen prosjektstyring med stor 
forbedringspotensial samt andre 
omkringliggende tema. 

Fullfører 
sivilingenørutdannelsen. Gjør 
seg til attraktive salgsobjekter 
for næringslivet. Føle oss 
kompetente. 

Krever betydelig 
med ressurser. 

Positiv Mye Stor Svært Negativ. (Dersom en får 
jobb, slutter å arbeide. 
Dersom begge jakter på 
samme jobben i Statsbygg, 
holder igjen informasjon) 
Bruker kontakter for å mele 
egen kake, ikke for 
fellesskapet. Slikt synes 
svært fort, og godt. 

SINTEF/NSP/CONCEPT/ 
NTNU 

Oppfyller sine forpliktelser i 
forhold til NTNU, dep. etc.  
Ellers være en brikke til 
forskningsprosjektet det søkes 
penger til nå. Dersom det ikke 
blir realisert, vil det være en 
pådriver for prosjektet som vil 
utføres i en eller annen form 
uansett om penger blir bevilget 
eller ei. 

Oppfyller sine forpliktelser i 
forhold til NTNU, dep. Etc. Få 
Goodwill hos sine interessenter. 
Dep. Medlemsbedrifter etc. 
Dette vil skaffe dem mer 
penger. 

Ressursbruk, 
hovedsakelig i form 
av veileders tid. 

Positiv Nøytral/Litt Stor Nøytral Negativ. På papiret skal vår 
hovedoppgave være en 
brikke i det kommende 
forskningsprogrammet. Her 
kan det forekomme 
motstridende forhold. 
Statsbyggs vinkling og ønske 
passer ikke SINTEF i like 
stor grad.  

Andre (Intervjupersoner) Lære mer. Diskutere 
problemstillinger som er av 
interesse for personen. Bygge på 
sin kunnskapsdatabase. Dele sin 
kunnskap med andre. 

Føler seg betydningsfulle og 
kompetente. Mulighet til å 
formidle, diskutere, få nye 
innspill på et område som 
interesserer dem. 

Tid Nøytral. Kommer veldig 
an på personen. En som 
liker å formidle eller ei. 

Litt Stor Nøytral Konflikt i forhold til andre i 
foretaket? Krasjer med at 
selskapet skal fremstå som 
en enhet utad.  
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8.5 MÅLANALYSE 
  Mål Resultatindikator Måltall Beskrivelse av risikoen Hvor vesentlig 

er risikoen? 
Tiltak for å nå måltall Status 

Samfunnsmål Mer effektiv prosjektgjennomføring 
og således mer prosjekt per 
investert krone. 

            

Antall jobbtilbud >1 Marked, sykdom samt manglende nettverk. Svært Være motivert, arbeide effektivt og målrettet, god 
kommunikasjon både internt oss i mellom og til 
omgivelsene. Ikke se arbeidet som en jobb, men 
som en mulighet til å få innsikt i et emne som få 
har. La våre omgivelser sitte igjen med et godt 
inntrykk av oss. 

  Effektmål 1 Hensikten med masteroppgaven er å 
gjøre oss attraktive på jobbmarkedet 
og fortsatt være venner etter endt 
prosjekt. 

Smil, latter og motivasjon       Som over pluss være tydelige og konkrete. Ta opp 
problemer når de kommer. Bli klar over 
hverandres ambisjonsnivå. Klar ansvarsfordeling. 
Tenke fellesskap før egne interesser. 

  

Effektmål 2 Skape merverdi for Statsbygg i 
form av en rutine for bedre styring 
av usikkerhet.  
 

Oppslutning  Ulik måloppfattelse Svært At vi leverer et selvstendig og originalt faglig 
bidrag i form av en rutine, med tilhørende 
retningslinjer, for praktisk styring av usikkerhet og 
en oversikt over gjeldende teori og praksis i 
utvalgte prosjekter innen 26. januar 2006. 

 

Effektmål 3 Skape merverdi for NSP, PUS, 
SINTEF, NTNU og CONCEPT i 
form av en rutine for bedre styring 
av usikkerhet. 

 Oppslutning    Ulik måloppfattelse  Svært At vi leverer et selvstendig og originalt faglig 
bidrag i form av en rutine, med tilhørende 
retningslinjer, for praktisk styring av usikkerhet og 
en oversikt over gjeldende teori og praksis i 
utvalgte prosjekter innen 26. januar 2006. 

  

Rutinen skal kal bli 
akseptert av Statsbygg og 
kunne testes ut i et prosjekt 
i løpet av 2006. 

Testet i 
løpet av 
2006. 

    Resultatmål Masteroppgaven skal levere et 
selvstendig og originalt faglig 
bidrag i form av en rutine, med 
tilhørende retningslinjer, for 
praktisk styring av usikkerhet og en 
oversikt over gjeldende teori og 
praksis i utvalgte prosjekter innen 
26. januar 2006. 

Tid 26.1.2006 Sykdom. Datatap. Byråkrati. Liten 
sannsynlighet, 
men sent 
inntreffende 
hendelse har stor 
konsekvens. 

God arbeidsprosess. Overholdelse av tidsfrister. 
Jevnt arbeid. 
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Karakter A Sensor har sin subjektive oppfattelse som ikke 
samstemmer med den andre interessenter har. 
Utilstrekkelig interaksjon mellom oss og veiledere. 
Oppgaven må bære preg av å være vårt arbeid og våre 
tanker, ikke at vi gjør arbeidet til våre interessenter og 
kun utvikler deres ideer. Det skaper ingen selvstendig 
og originalt faglig bidrag.  Vårt ønske om å tenke i 
nye gjør at oppgaven er beheftet med mye usikkerhet 
hva gjelder resultatet. Vi ønsker ikke gjengi andres 
arbeid, men væte innovative. Det kan kreve sin pris. 
Vektleggingen av prosjektstyringen under 
oppgavegjennomføringen som oppgaveteksten 
presiserer vil også kunne kreve at dyrebar tid medgår 
til resultater som ikke gagner resultatmålet som 
sådan. 

Svært Godt språk, god metodikk, imøtekomme eller 
overgå Statsbyggs/sensors forventninger til 
prosjektet. Gode referanser og riktig bruk av dem. 
God interaksjon med veiledere gjennom hele 
prosessen. Avklare endringer fortløpende, både 
med Statsbygg og veileder, dersom det blir 
nødvendig. Være klar over at prosjektets 
forutsetninger vil endre seg. Ha planer for hvordan 
vi skal håndtere det. Gjøre vårt beste i arbeidet 
med hver enkelt deloppgave uten å miste 
helhetsfokuset. En oppgave tilpasset var 
oppdragsgiver, avdeling Rådgiving og byggherre. 
Oppgaven skal basere seg på aktuelle standarder 
og praktiske retningslinjer som foreligger og 
anbefales. Ikke lage noen lang utredning på 150 
sider - Statsbygg ønsker seg noe kort, konsist og 
konkret. Se muligheten for at vi må utarbeide to 
leveranser, én til Statsbygg, en til sensor. Forstå 
hvorfor delmålene skal oppnås. 

  

Delmål 1  Kartlegge hva norsk og 
internasjonal teori sier om praktisk 
usikkerhetsstyring innen 14.10.05 

Rapportdel. Belyse 
områder som 
interessentene kjenner seg 
igjen med, men ikke er 
kommentert tidligere. 

Respons 
samt vår 
oppfattelse 
av resultatet. 

Havne i gamle skispor. Koke av tidligere materiale.  Svært Kontinuerlig sparre med våre omgivelser om deres 
tanker rundt våre anbefalinger. Våge å feile. Tenke 
nytt. Først tenke selv, deretter benytte en evt. 
sjekkliste. Presentasjon av våre vurderinger 
underveis.  

  

Delmål 2  Kartlegge hvilke krav til 
usikkerhetsstyring Statsbygg stiller 
til sine prosjekter og hvilken praksis 
for usikkerhetsstyring som regjerer i 
de utvalgte caseprosjektene, innen 
18.11.05 

Antall konkrete funn 
akseptert av Statsbygg. 
Rett inn i  PRORUT uten 
videre arbeid. 

Respons 
samt vår 
oppfattelse 
av resultatet. 

Påpeker punkter som krever større omrokkeringer enn 
nye retningslinjer for usikkerhetsanalysen. 

Svært Utfylle rapportene med intervjuer der det er 
hensiktsmessig. 

  

Delmål 3 Utvikle to spesifikke rutiner, med 
klare retningslinjer, for praktisk 
usikkerhetsstyring, innen 09.12.05 

To spesifikke rutiner. Rett 
inn i PRORUT uten videre 
arbeid. 

Respons 
samt vår 
oppfattelse 
av resultatet. 

Utvikler rutiner som er svært like eksisterende. 
Kommer med lite nytt. 

Svært Skape eierfølelse, kommunisere med veiledere 
internt/eksternt og PL. Skape 
topplederengasjement 

  

  Skjema med retningslinjer, 
som kan inngå i nye 
retningslinjer/krav til 
kommende 
usikkerhetsanalyser. Rett 
inn i PRORUT uten videre 
arbeid 

Respons 
samt vår 
oppfattelse 
av resultatet. 

Få med vesentlige punkter. Svært Skape eierfølelse, kommunisere med veiledere 
internt/eksternt og PL. Skape 
topplederengasjement. Se hvordan slike 
retningslinjer er utført tidligere internt eller 
eksternt. 
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8.6 KTR 

Prosjektstyring [1] 

VEILEDNING 
PNS-kode: 
 

1.1 Bidrar til: Resultatmål 

Hensikt: 
 

I starten:  Felles oppfattelse av oppgavens mål og innhold.  
Etter hvert:  Gi faglige innspill og avklare problemer 
 

Beskrivelse: 
 

Veiledning vil skje gjennom møter, diskusjoner og avklaringer, og innbærer 
også forberedelser og etterarbeider til dette. Forberedelser er å lage 
møteagendaer, presentasjoner, klargjøre dokumenter for revisjon osv. 
Etterarbeider er referater og diskusjon oss i mellom. Det betyr at tiden som går 
med ikke bare er direkte kontakt med veiledere, men også den tid vi bruker 
rundt dette. Revisjon av arbeidsdokumenter er allokert til de respektive 
arbeidspakker. 
 
Ved endt forstudie 26.09.09 har 40 timer gått med. Vi vil ha ukentlige møter 
med veileder i Statsbygg, dette tilsvarer 44 timer. Utover dette planlegger vi 
fire større møter med veileder fra SINTEF og Statsbygg, totalt 44 timer. 
 

Resultat: 
 

Essensielt bidrag til vår måloppnåelse 

Ressursbehov: 
 

120 timer 

Planlagt start: 
 

01.09.05 Planlagt slutt: 26.01.06 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

STATUSRAPPORTER 
PNS-kode: 
 

1.2.1 Bidrar til: Resultatmål 

Hensikt: 
 

Gi veileder og oss selv en indikasjon på prosjektets fremdrift, og muligheter 
til å iverksette korrektive tiltak. 
 

Beskrivelse: 
 

Vi skal utarbeide to statusrapporter underveis i prosjektet. Denne skal 
inneholde en oversikt over fremdrift, endringer og fremtidig arbeid. 
 

Resultat: 
 

To oversiktlige statusrapporter. 21.10.05 og 02.12.05 
 

Ressursbehov: 
 

40 timer 

Planlagt start: 
 

21.10.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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MØTEKOORDINERING 
PNS-kode: 
 

1.2.2 Bidrar til: Resultatmål 

Hensikt: 
 

Avtale møter, intervjuer og observasjoner. 

Beskrivelse: 
 

Møtekoordineringen innebærer planlegging og booking av alle avtaler med 
intervjuobjekter, observasjonsprosjekter og andre parter. Veiledning inngår 
ikke. Planlegging og booking krever korrespondanse via telefon, e-post og 
personlig kontakt. Samtidig skal arbeidspakken innebære intervjuene og 
observasjonene. 
 
Under dette punktet ligger også utarbeidelse av intervjuguider, planlegging av 
observasjoner og annen forberedelse. Dette betyr at mye arbeid fra [2.2] 
Empiri er lagt her.  
 
Vår estimering av ressurser, parentes beskriver antall timer: 
Intervjuer: Toppledelse (2), R-ledelse (2), PL (3*3=12), Andre bedrifter (4) 
Observasjoner: Deltagelse på BL-møter etc. (4) 
Forum: Innspill til rutinen (6) 
Forberedelse: Totalt (50) 
Etterarbeider: Skrive referater, tolkning, kontroll (100) 
* 2 pers. 

Resultat: 
 

Møter planlagt til rett tid for prosjektet  

Ressursbehov: 
 

280 timer 

Planlagt start: 
 

26.09.05 Planlagt slutt: 16.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

FORSTUDIE 
PNS-kode: 
 

1.3 Bidrar til: Resultatmål 

Hensikt: 
 

Klargjøre mål, omfang, ressursbehov, fremdriftsplaner etc. 

Beskrivelse: 
 

Utarbeide mål og avgrense og tolke oppgaven. Utarbeide fremdriftsplaner og 
prosjektnedbrytningsstruktur. Sammenstille i en rapport.  
 

Resultat: 
 

Forstudierapport 

Ressursbehov: 
 

200 timer 

Planlagt start: 
 

01.09.05 Planlagt slutt: 26.09.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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Rapport [2] 

NORSK TEORI 
PNS-kode: 
 

2.1.1 Bidrar til: Delmål 1 

Hensikt: 
 

Kartlegge hva norsk teori sier om praktisk usikkerhetsstyring 

Beskrivelse: 
 

Arbeidet omfatter søk og litteraturstudium av bøker, artikler og rapporter som 
gir relevant bakgrunn for det videre arbeidet med oppgaven. Funnene vil bli 
flettet sammen med internasjonal teori og strukturert 
 

Resultat: 
 

Norsk bidrag til teoridelen i oppgaven 

Ressursbehov: 
 

 60 timer 

Planlagt start: 
 

19.09.05 Planlagt slutt: 14.10.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

INTERNASJONAL TEORI 
PNS-kode: 
 

2.1.2 Bidrar til: Delmål 1 

Hensikt: 
 

Kartlegge hva internasjonal teori sier om praktisk usikkerhetsstyring 

Beskrivelse: 
 

Arbeidet omfatter søk og litteraturstudium av bøker, artikler og rapporter som 
gir relevant bakgrunn for det videre arbeidet med oppgaven. Funnene vil bli 
flettet sammen med norsk teori og strukturert.  
 

Resultat: 
 

Internasjonalt bidrag til teoridelen i oppgaven 

Ressursbehov: 
 

80 timer 

Planlagt start: 
 

19.09.05 Planlagt slutt: 14.10.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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STATSBYGGS KRAV TIL PROSJEKTENE 
PNS-kode: 
 

2.2.1 Bidrar til: Delmål 2 

Mål: 
 

Kartlegge de krav Statsbygg stiller til prosjektene på hvert organisatoriske 
nivå.  
 

Beskrivelse: 
 

Arbeidet omfatter kartlegging av krav gjennom intervjuer med adm. dir., R-
leder og prosjektledere. Ressursene til intervjuer og forberedelse til disse, er 
allokert [1.2.2] Møtekoordinering.  
 

Resultat: 
 

Kartlagt krav 

Ressursbehov: 
 

 0 timer 

Planlagt start: 
 

26.09.05 Planlagt slutt: 21.10.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

PRAKSIS I PROSJEKTENE 
PNS-kode: 
 

2.2.2 Bidrar til: Delmål 2 

Mål: 
 

Kartlegge hva dagens praksis er på praktisk usikkerhetsstyring i de utvalgte 
prosjektene.  
 

Beskrivelse: 
 

Arbeidet omfatter gransking av dokumenter og intervjuer. På operaprosjektet 
og Svinesund gjøres en overflatisk gransking av rutiner og formell praksis på 
usikkerhetsstyring. Musikkhøyskolen vil gjennomgå en dypere gransking som 
omfatter intervjuer og deltakelse på byggemøter. Ressursene til intervjuer og 
forberedelse til disse, er allokert [1.2.2] Møtekoordinering. 
 

Resultat: 
 

Kartlagt praksis 

Ressursbehov: 
 

110 timer 

Planlagt start: 
 

10.10.05 Planlagt slutt: 11.11.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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STYRKER OG SVAKHETER 
PNS-kode: 
 

2.2.3 Bidrar til: Delmål 2 

Mål: 
 

Danne en bakgrunn for utarbeidelse av rutinen 

Beskrivelse: 
 

Bruke funnene i [2.2.1] og [2.2.2] opp mot teori for å vurdere styrker og 
svakheter ved dagens krav og praksis, herunder vurdere om 
usikkerhetsanalysene gir relevant styringsinformasjon 

Resultat: 
 

Vurdering av styrker og svakheter ved dagens praksis og krav. 

Ressursbehov: 
 

80 timer 

Planlagt start: 
 

10.10.05 Planlagt slutt: 18.11.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

RUTINER 
PNS-kode: 
 

2.4.1 Bidrar til: Delmål 4 

Mål: 
 

Utvikle to spesifikke rutiner for praktisk usikkerhetsstyring 

Beskrivelse: 
 

Benytte teori og empiri til å utarbeide rutiner for praktisk usikkerhetsstyring. 
For å få innspill til rutinen, vil vi invitere til et forum i Statsbygg hvor vi 
presenterer vårt forslag til en rutine, og får tilbakemelding på denne. I dette 
forum ønsker blant annet vi å ha Prosjektledere, og R-ledelsen. Ressursene til 
forumet og forberedelse til dette, er allokert [1.2.2] Møtekoordinering. 
 

Resultat: 
 

Rutine for praktisk usikkerhetsstyring 

Ressursbehov: 
 

190 timer 

Planlagt start: 
 

31.10.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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RETNINGSLINJER 
PNS-kode: 
 

2.4.2 Bidrar til: Delmål 4 

Mål: 
 

Utvikle klare retningslinjer for rutinene 

Beskrivelse: 
 

Benytte teori og empiri til å utarbeide retningslinjer for rutinen. 
Retningslinjene blir sammen med rutinen diskutert i forumet nevnt i [2.4.1] 

Resultat: 
 

Retningslinjer for rutine 

Ressursbehov: 
 

70 timer 

Planlagt start: 
 

31.10.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

ANDRE BEDRIFTER 
PNS-kode: 
 

2.5 Bidrar til: Delmål 4 

Mål: 
 

Kartlegge rutiner og prosedyrer i annen bedrift 

Beskrivelse: 
 

Granske formell dokumentasjon og kartlegge praksis gjennom intervjuer. 
Dette er allokert [1.2.2] Møtekoordinering 

Resultat: 
 

Kartlagt annen bedrifts praksis 

Ressursbehov: 
 

10 timer 

Planlagt start: 
 

21.11.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

 

SAMMENSTILLING OG STRUKTURERING 
PNS-kode: 
 

2.6 Bidrar til: Resultatmål 

Mål: 
 

Ferdig utkast rapport 

Beskrivelse: 
 

Sette sammen prosjektets arbeidspakker til en fullverdig rapport. 

Resultat: 
 

Utkast rapport som sendes veileder 

Ressursbehov: 
 

80 timer 

Planlagt start: 
 

05.12.05 Planlagt slutt: 16.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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FERDIGSTILLING 
PNS-kode: 
 

2.7 Bidrar til: Resultatmål 

Mål: 
 

Levere vare! 

Beskrivelse: 
 

Formatering, syntaks, ortografi og trykking. Eventuelle faglige endringer. 

Resultat: 
 

Ferdig prosjekt! 

Ressursbehov: 
 

240 timer 

Planlagt start: 
 

02.01.06 Planlagt slutt: 26.01.06 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 

Presentasjon [3] 

PRESENTASJON 
PNS-kode: 
 

3 Bidrar til: Resultatmål 

Mål: 
 

Informere våre interessenter om våre funn. 

Beskrivelse: 
 

En presentasjon av våre funn og vår rutine. Powerpoint-presentasjon. 

Resultat: 
 

Presentasjon av funn 

Ressursbehov: 
 

40 timer 

Planlagt start: 
 

05.12.05 Planlagt slutt: 09.12.05 

Revisjon nr: 
 

1 Dato: 21.09.05 
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Forord 
Dette er en statusrapport til masteroppgaven som avslutter sivilingeniørstudiet ved NTNU. 
Masteroppgaven teller 30 studiepoeng og omhandler praktisk usikkerhetsstyring i 
gjennomføringsfasen på større byggeprosjekter. Masteroppgaven blir utført i samarbeid med 
Statsbygg og NSP.  
 
Ønsker å rette en særlig takk til veiledere Agnar Johansen, Siw-Hege A. Gundersen og Per 
Roar Nordby for givende diskusjoner, god oppfølging og veiledning under arbeidet. Foruten 
veiledere er det mange andre som fortjener en stor takk for at arbeidet til nå har gått så bra 
som det har gått. Først og fremst Tor Åge Berg med hjelp til blekk & papir, videre Hilde 
Nordskogen, Sverre Ellingsen, Nils Anders Hellberg, Morten Raugstad, Kristin Fevang, 
Martin Haanes og Øivind Svilosen for større og mindre bidrag som har lettet vårt arbeid. 
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1 Beskrivelse av arbeidet i perioden 
I dette kapittelet beskrives arbeidsprosessen slik vi har oppfattet den. 

1.1 Arbeidets gang 
Oppgaven slik den opprinnelig var skissert er endret noe. Dette har medført noe ekstra arbeid, 
men samtidig fremstår oppgaven i dag som svært interessant både for oss og Statsbygg. Det 
ble nedlagt svært mye arbeid i forstudien, en prosess vi har høstet gode frukter av i ettertid ved 
at våre mål fremstår som svært klare og realistiske. Våre tydelige mål skaper trygghet selv om 
arbeidet fremfor oss kan oppleves som enormt, for det blir lettere å se hvor vi skal trå og ikke 
trå. Slike mål er det godt å arbeide mot. Samtidig har vi funnet en god struktur får vårt arbeide 
som per i dag fungerer utmerket. Arbeidet til nå har vært preget av et studium av diverse 
litteratur og kommunikasjon med våre interessenter for å sikre at resultatet vil glede flest 
mulig. Vi har også brukt betydelig med tid til å forstå hva teori legger i ordet 
usikkerhetsstyring. Dette er nærmere kommentert i teoridelen og gjengis ikke her. 
 
Det første intervjuet med ledelsen i Statsbygg ble avholdt i går, 20. oktober. Der fikk vi klarlagt 
hvilke krav ledelsen i Statsbygg stiller til usikkerhetsstyring og hvilken informasjon de trenger 
for å gjøre en god jobb. Forberedelser til dette og de kommende intervjuer med PL har det 
også vært arbeidet med.    

1.2 Avvik fra den opprinnelige planen 
Den opprinnelige planen foreslo at en vurdering usikkerhetsanalyser og forslag til minstekrav 
for dem skulle være ett resultat av masteroppgaven. Dette har blitt endret ved at 
usikkerhetsanalysene har gått inn under hva Statsbygg bedriver av usikkerhetsstyring. Senere i 
oppgaven vil positive og negative sider med denne opp mot teori vurderes. 
 
Ellers har Musikkhøgskolen utgått fra vår prosjektportefølje. Inn har Studentsenteret i Bergen 
kommet, så vi må påregne noe reising i forbindelse med dette.  
 
Ut i fra planen ligger vi 65 timer etter.  

1.3 Årsaker til avvik fra planen 
De største bidragsyterne til avviket i forhold til planen er. 

1. Vesentlig mer arbeid en påregnet med forstudien 
2. Klarering av hva som for oss er usikkerhetsstyring og;  
3. Tiden som medgikk til prosjektkonferansen på Lillestrøm. 



 

 

2

1.4 Milepæler denne periode 26.9.2005 ‒ 21.10.2005 
14.10.2005 Milepæl 2: Ferdig teoridel, fullført etter plan. Det innebærer også nådd delmål 1. 
Markering av nådd milepæl ble gjort samme dag med tre spensthopp og tidlig helg. 

2 Utfordringer rundt det videre arbeid 
Arbeidet med oppgaven er i stor grad avhengig av kontakt med PL og andre interessenter. Det 
er nå endelig avklart hvilke prosjekter vi skal kartlegge praksis i og dermed kan det tas fatt på 
videre planleggingsarbeidet. Det som ikke er endelig avklart er intervjuer med PL og andre 
aktiviteter vi skal delta på. Dette er beheftet med en viss grad av usikkerhet. Ellers ligger det en 
klar utfordring i å ha løpende kontakt med våre interessenter for innspill til modellen. 
Prosjektet er noe forsinket i forhold til den opprinnelige planen, men med det fokus vi nå har 
skal det fint la seg gjøre å levere resultatet til avtalt tid.   

2.1 Milepæler neste periode 24.10.2005 ‒ 18.11.2005 
18.11.2005 Milepæl 3: Ferdig empiridel 

2.2 Viktige aktiviteter neste periode 
• Avtale og gjennomføre intervjuer med prosjektledere 
• Gjennomføre intervju med ekstern bedrift: Forsvaret 
• Innehente avvik fra fremdriftsplanen ved å: 

o Øke arbeidstid pr uke med 5 timer (0,5 timer pr dag pr pers) 
• Ferdigstille empiridel 

3 Vedlegg 
Vedlegg 1: Rapport fra MS Project 
Vedlegg 2: Kumulativt arbeid pr 21.10.2005 
Vedlegg 3: Gantt 
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3.1 Vedlegg 1 ‒ Rapport fra MS Project 
 
 
 Usikkerhetsstyring i praksis 

 Statsbygg 

 as of Fri 21.10.05 

Dates  
Start:  Thu 01.09.05 Finish:  Thu 26.01.06 
Baseline Start:  NA Baseline Finish:  NA 
Actual Start:  Thu 01.09.05 Actual Finish:  NA 
Start Variance:  0 days Finish Variance:  0 days 

Duration  
 

Scheduled:  101 days Remaining:  67,39 days 
Baseline:  0 days? Actual:  33,61 days 
Variance:  101 days Percent Complete:  33% 

Work  
 

Scheduled:  1 600 hrs Remaining:  1 100,9 hrs 
Baseline:  0 hrs Actual:  499,1 hrs 
Variance:  1 600 hrs Percent Complete:  31% 

Costs  
 

Scheduled:  kr 0,00 Remaining:  kr 0,00 
Baseline:  kr 0,00 Actual:  kr 0,00 
Variance:  kr 0,00  

Task Status  Resource Status  
17 
18 

5 

2 
0 

 0 

Tasks not yet started:  
Tasks in progress:  
Tasks completed:  
Total Tasks:  40 

Work Resources:  
Overallocated Work Resources: 
Material Resources:  
Total Resources:  2 
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3.2 Vedlegg 2 ‒ Kumulativt arbeid pr 21.10.2005 
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ti

∆ Varighet = -4 dager

Planlagt produksjon pr 21.10 = 565 timer

Faktisk produksjon pr 21.10 = 500 timer
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3.3 Vedlegg 3 ‒ Gantt  

 
 



 



Vedlegg T  

Statusrapport 2 
 





Usikkerhetsstyring i praksis ‒ effektiv 

styring av muligheter og risiki i 

gjennomføringsfasen av 

investeringsprosjekt 
(Practical Risk Management ‒ Effective handling of Opportunities and 

Risks in the Execution Phase of Investment Projects) 
 

 
 

Statusrapport nummer 2 til 

Masteroppgave 
Stud. techn. Anders Magnus Løken 

Stud. techn. Thorvald Gil Oliu Moe 

 

2. desember 2005 



 

i PIANO | Tiltaksledelse i Statsbygg ‒ Statusrapport 2 

Forord 
Dette er en statusrapport til masteroppgaven som avslutter sivilingeniørstudiet 
ved NTNU. Masteroppgaven teller 30 studiepoeng og omhandler praktisk 
usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen på større byggeprosjekter. 
Masteroppgaven blir utført i samarbeid med Statsbygg og NSP.  
 
Ønsker å rette en særlig takk til veiledere Agnar Johansen, Siw-Hege A. 
Gundersen og Per Roar Nordby for givende diskusjoner, god oppfølging og 
veiledning under arbeidet. Foruten veiledere er det mange andre som fortjener 
en stor takk for at arbeidet til nå har gått så bra som det har gått. Først og 
fremst Tor Åge Berg med hjelp til blekk & papir, videre Hilde Nordskogen, 
Sverre Ellingsen, Nils Anders Hellberg, Morten Raugstad, Kristin Fevang, 
Erling Nordsjø, Svein Lumkjær Andersen, Martin Haanes og Øivind Svilosen 
for større og mindre bidrag som har lettet vårt arbeid. 
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1 PIANO | Tiltaksledelse i Statsbygg ‒ Statusrapport 2 

1 Forrige periode 26.9.2005 ‒ 21.10.2005 

1.1 Milepæler forrige periode  
14.10.2005 Milepæl 2: Ferdig teoridel, fullført etter plan. Det innebærer også 
nådd delmål 1. Markering av nådd milepæl ble gjort samme dag med tre 
spensthopp og tidlig helg. 

1.2 Arbeidet forrige periode 
Oppgaven slik den opprinnelig var skissert er endret noe. Dette har medført 
noe ekstra arbeid, men samtidig fremstår oppgaven i dag som svært interessant 
både for oss og Statsbygg. Det ble nedlagt svært mye arbeid i forstudien, en 
prosess vi har høstet gode frukter av i ettertid ved at våre mål fremstår som 
svært klare og realistiske. Våre tydelige mål skaper trygghet selv om arbeidet 
fremfor oss kan oppleves som enormt, for det blir lettere å se hvor vi skal trå og 
ikke trå. Slike mål er det godt å arbeide mot. Samtidig har vi funnet en god 
struktur får vårt arbeide som per i dag fungerer utmerket. Arbeidet til nå har 
vært preget av et studium av diverse litteratur og kommunikasjon med våre 
interessenter for å sikre at resultatet vil glede flest mulig. Vi har også brukt 
betydelig med tid til å forstå hva teori legger i ordet usikkerhetsstyring. Dette er 
nærmere kommentert i vurderingsdelen og gjengis ikke her. 
 
Det første intervjuet med ledelsen i Statsbygg ble avholdt i går, 20. oktober. Der 
fikk vi klarlagt hvilke krav ledelsen i Statsbygg stiller til usikkerhetsstyring og 
hvilken informasjon de trenger for å gjøre en god jobb. Forberedelser til dette 
og de kommende intervjuer med PL har det også vært arbeidet med.    

Avvik fra den opprinnelige planen 
Den opprinnelige planen foreslo at en vurdering usikkerhetsanalyser og forslag 
til minstekrav for dem skulle være ett resultat av masteroppgaven. Dette har 
blitt endret ved at usikkerhetsanalysene har gått inn under hva Statsbygg 
bedriver av usikkerhetsstyring. Senere i oppgaven vil positive og negative sider 
med denne opp mot teori vurderes. 
 
Ellers har Musikkhøgskolen utgått fra vår prosjektportefølje. Inn har 
Studentsenteret i Bergen kommet, så vi må påregne noe reising i forbindelse 
med dette.  
 
Ut i fra planen ligger vi 65 timer etter.  
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Årsaker til avvik fra planen 
De største bidragsyterne til avviket i forhold til planen er. 

1. Vesentlig mer arbeid en påregnet med forstudien 
2. Klarering av hva som for oss er usikkerhetsstyring og;  
3. Tiden som medgikk til prosjektkonferansen på Lillestrøm. 

2 Denne periode 24.10.2005 ‒ 02.12.2005 
I dette kapittelet beskrives arbeidsprosessen slik vi har oppfattet den. 

2.1 Milepæler denne periode  
18.11.2005 Milepæl 3: Ferdig empiridel 

2.2 Arbeidet denne periode 
Arbeidet denne periode har vært preget av datainnsamling og bearbeiding av 
innsamlede data. Vi har gjennomført i alt fem intervjusesjoner med totalt ni 
mennesker, se Tabell 1 Intervjuoversikt. Vi har også vært i Bergen for å 
observere arbeidet med studentsenteret. I tillegg til dette har vi hentet data 
gjennom samtale med ressurspersoner i Statsbygg og fra styrende dokumenter 
fra andre bedrifter og land. Vi har altså klart å basere den empiriske del av 
oppgaven på et bredt spekter av kilder, både når det gjelder type og 
opprinnelse. 
 
Intervju Deltakere Rolle Dato 
Ledelsen Øyvind Christoffersen 

Hilde Nordskogen 
Siw-Hege Gundersen 

Adm. dir.  
Dir. kategori R  
Leder RP 

20.10.05 

Annen bedrift Jon Arild Korsnes Prinsix, Forsvaret  
Prosjekt Nytt Operahus Roar Bjordal 

Per Roar Nordby 
Prosjektdirektør 
Prosjektstyring 

 

Svinesund 
Kontrollstasjon 

Morten Raugstad 
Lars Hoberg 

  

Studentsenteret i Bergen Håkon Grønnes   
Tabell 1 Intervjuoversikt 
 
Vi ser nå at det omhyggelige arbeid som ble nedlagt i forstudien har gjort oss i 
stand til å arbeide kjapt og effektivt. Vi har opplevd svært lite problemer som 
følge av manglende planlegging, men ser heller at våre tydelige mål har hjulpet 
oss til å ta raskere og bedre beslutninger underveis. Vi har holdt god 
kontinuitet i arbeidet gjennom god kommunikasjon og gjensidig forståelse. Det 
er liten tvil om at vi kommer til å nå vårt mål om å fortsatt være venner etter 
endt oppgave. 
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Arbeidet var planlagt fordelt som vist i Figur 2-1. Det bemerkes at 
arbeidspakken ”prosjektstyring” er såpass omfattende fordi alt arbeid ifm. 
intervjuer og observasjoner er lagt dit, jfr. for øvrig rapport fra forstudie.  
 

     
Figur 2-1 Fordeling av arbeidstimer på arbeidspakker 

 
Den reelle timefordelingen er relativt lik den planlagte. Det er ikke mulig å 
beregne nøyaktig timeantall brukt pr. arbeidspakke, men vår følelse er at vi har 
truffet godt. 

Avvik fra den opprinnelige planen 
I denne periode har vi følgende endringer og tillegg: 
 
Tre dager gikk med til flytting av kontor. Som følge av kapasitetsproblemer i 
lokalene har vi måttet flytte to ganger. Det er vært en del arbeid med dette, noe 
som tilsvarer tre dager. 
 
Innføring av begrepet tiltaksledelse. Vi har etter arbeidet med empiridelen 
kommet frem til at det vil være fornuftig å tilnærme arbeidet med 
usikkerhetsstyring gjennom tiltakene for å adressere usikkerheten. Derfor har 
vi erstattet begrepet usikkerhetsstyring med tiltaksledelse. Nærmere om dette i 
den endelige oppgaven. 
 
Innføring av opplysningsbokser. Vi har underveis kommet over tema som 
ligger noe på siden av oppgavens innhold. Allikevel er dette tema som vi ønsker 
å formidle, enten fordi det setter leseren i stand til å se oppgaven i en større 
kontekst, fordi det støtter opp om innholde i oppgaven, eller fordi det er et 
interessant tema for videre arbeid. 
 
Utvidet presentasjon til å være et forum. Vi har nevnt i forstudien at vi ønsket 
å holde et forum om usikkerhetsstyring i Statsbygg for å få innspill til 
oppgaven. Opprinnelig var dette tenkt holdt separat fra presentasjonen av våre 
resultater. Vi har i samråd med veiledere funnet det fornuftig å legge disse to 
begivenhetene på samme tid. Vi har derfor bestemt oss for å avholde et forum 
om usikkerhetsstyring/tiltaksledelse med presentasjon, innlegg og 
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gruppearbeid. Forumet avholdes 13. desember fra kl 13-16. Dette betyr at 
omfanget har øket noe. 
 
Utvidet vurdering av usikkerhetsstyringen i Statsbygg. Opprinnelig var det 
planlagt en generell vurdering av Statsbygg opp mot teori. Vurderingen skulle 
ta for seg gap mellom funn i Statsbygg og det teoretisk beskrevne. Den skulle 
gjøres ustrukturert og presenteres i prosa. Vi kom frem til at en slik vurdering 
bare ville avdekke mangler i usikkerhetsstyringen, og ikke få frem 
forbedringsområder i organisasjonen. Av den grunn valgt vi å konstruere et 
rammeverk som bedriften kunne vurderes opp mot. Rammeverket baserer seg 
på teori og funn fra andre bedrifter, og er delt inn etter modellen for total 
kvalitetsledelse fra EFQM. Statsbygg ble så vurdert opp mot og gitt en karakter 
fra én til fire på hvert av disse områdene. Denne vurderingen føler vi 
kommuniserer tilstanden i Statsbygg mye tydeligere enn det en generell 
vurdering i prosaform ville gjort. Vurderingsformen har dog kostet en del 
merarbeid.   
 
Endring i KTR. KTR-arkene er oppdatert som følge av endringer i plan. Se 
vedlegg 2, KTR-ark. 
 
Utvidet arbeidsmengde ifm. skifte av prosjekt til Studentsenteret i Bergen 
(SiB). Vi skiftet prosjekt fra musikkhøyskolen i Oslo, til SiB. Dette medførte ett 
tillegg i tid på omtrent 2 dager grunnet reising og utvidet observasjon. Vi 
deltok på til sammen tre møter over to dager. 
 
Én modell, ikke flere. Nå som vi har startet arbeidet med å utvikle en modell 
for usikkerhetsstyring ser vi at det er tydeligere og enklere å utvikle én modell 
for alle Statsbyggs prosjekter. Å bruke to ulike modeller avhengig av størrelse 
på prosjekt er lite hensiktsmessig, ettersom det ikke bare er kostnadsrammen 
som bestemmer nødvendigheten av usikkerhetsstyring. Vi ser at faktorer som 
kompleksitet, tid, omdømme, mediefokus osv spiller inn. Vi finner det 
nyttigere og mer effektivt å utarbeide en modell som er enkel og som lett kan 
tilpasses det enkelte prosjekt.  

2.3 Fremdrift 
Vi har ved hver milepæl og ved hver statusrapport vurdert fremdriftsstatus.  
Ved bruk av MS Project har vi god kontroll på hvordan vi ligger an. Metode for 
oppfølging av fremdrift kan sies å være lik den omstridte metoden ”inntjent 
verdi”. Vi beregner hva vi faktisk har produsert fremfor hvor mye vi faktisk har 
arbeidet. Derfor er ikke timeantallet som vises i vedleggene det antall vi har 
sittet på kontoret, men mengden vi har produsert. Det betyr at én times arbeid 
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ikke kan sammenlignes med én times produksjon, og at konsentrasjon og 
effektivitet gir avkastning.  
 

 21.10.05 02.12.05 
Timer 500 1140 
% 31% 71% 

Tabell 2 Status fremdrift 
 
Pr 02.12.05 ligger har vi produsert 1140 timer av totalt 1600 timer. Det er 50 
timer foran planen. Ved forrige statusrapport hadde vi produsert 500 timer, og 
lå 65 timer etter plan. Vi har hentet inn 115 timer denne periode og holder en 
god trend. Reelt betyr dette at vi ligger ca 2 dager foran planen, mot ca 5 dager 
etter i forrige periode. Vi har hentet inn 7 arbeidsdager. Se tabell 2 og Vedlegg 
3, 4 og 5. 

3 Neste periode 05.12.2005 ‒ 26.01.2006 

3.1 Milepæler neste periode 05.12.2005 ‒ 26.01.2006 
09.12.05 Milepæl 4: Ferdig rutiner og retningslinjer 
23.12.05 Milepæl 5: Utkast rapport 
26.01.06 Milepæl 6: Levere vare! 

3.2 Viktige aktiviteter neste periode 
− Avholde forum 
− Ferdigstille modellen 
− Beslutte prosjektet ferdigstilt. 

3.3 Forventet avvik fra plan 
Vi har gjennom hele arbeidet jobbet med layout og presentasjon av resultatet. 
Vi har også overført valgspråket ”Det du er skal du være fullt og helt, ikke 
stykkevis og delt.” til å gjelde vårt arbeide. Vi gjør det mest mulig riktig første 
gang og sparer oss for omfattende rettinger. Det er ikke dermed sagt ikke vi 
ikke er åpne for endringer og andres synspunkter, men at vi sørger for å 
avstemme med interessentene underveis. På bakgrunn av dette og fremdriften 
denne periode ser vi at vi har en realistisk mulighet til å ferdigstille prosjektet to 
uker før planlagt. Se vedlegg 2 og 3 for grafisk fremstilling. 
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4 Vedlegg 
Vedlegg 1: Rapport fra MS Project 
Vedlegg 2: Oppdaterte KTR-ark 
Vedlegg 3: Kumulativt arbeid pr 21.10.2005 
Vedlegg 4: Planlagt vs. faktisk arbeid pr. uke 
Vedlegg 5: Gantt 

4.1 Vedlegg 1 ‒ Rapport fra MS Project 
 
 Usikkerhetsstyring i praksis 

 Statsbygg 

 as of Fri 02.12.05 

Dates  
Start:  Thu 01.09.05 Finish:  Thu 26.01.06 
Baseline Start:  Thu 01.09.05 Baseline Finish:  Thu 26.01.06 
Actual Start:  Thu 01.09.05 Actual Finish:  NA 
Start Variance:  0 days Finish Variance:  0 days 

Duration   
Scheduled:  101 days Remaining:  14,75 days 
Baseline:  101 days Actual:  86,25 days 
Variance:  0 days Percent Complete:  85% 

Work   
Scheduled:  1 600 hrs Remaining:  462 hrs 
Baseline:  1 600 hrs Actual:  1 138 hrs 
Variance:  0 hrs Percent Complete:  71% 

Costs   
Scheduled:  kr 800 000,00 Remaining:  kr 231 000,00 
Baseline:  kr 800 000,00 Actual:  kr 569 000,00 
Variance:  kr 0,00  

Task Status  Resource Status  
5 

12 
24 

0 
 2 
 0 

Tasks not yet started:  
Tasks in progress:  
Tasks completed:  
Total Tasks:  41 

Work Resources:  
Overallocated Work Resources: 
Material Resources:  
Total Resources:  2 
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4.2 Vedlegg 2 ‒ Oppdaterte KTR-ark 

STATSBYGGS KRAV TIL PROSJEKTENE 
PNS-kode: 
 

2.2.1 Bidrar til: Delmål 2 

Mål: 
 

Kartlegge de krav Statsbygg stiller til prosjektene på hvert 
organisatoriske nivå.  
 

Beskrivelse: 
 

Arbeidet omfatter kartlegging av krav gjennom intervjuer med 
adm. dir., R-leder og prosjektledere. Ressursene til intervjuer og 
forberedelse til disse, er allokert [1.2.2] Møtekoordinering. Denne 
arbeidspakken skal vi få levert fra veileder. 
 

Resultat: 
 

Kartlagt krav 

Ressursbehov: 
 

 0 timer 

Planlagt start: 
 

26.09.05 Planlagt slutt: 21.10.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 

 

PRAKSIS I PROSJEKTENE 
PNS-kode: 
 

2.2.2 Bidrar til: Delmål 2 

Mål: 
 

Kartlegge hva dagens praksis er på praktisk usikkerhetsstyring i de 
utvalgte prosjektene.  
 

Beskrivelse: 
 

Arbeidet omfatter gransking av dokumenter og intervjuer. På 
operaprosjektet og Svinesund gjøres en overflatisk gransking av 
rutiner og formell praksis på usikkerhetsstyring. Studentsenteret i 
Bergen vil gjennomgå en dypere gransking som omfatter intervjuer 
og deltakelse på byggemøter i Bergen. Ressursene til intervjuer og 
forberedelse til disse, er allokert [1.2.2] Møtekoordinering. 
 

Resultat: 
 

Kartlagt praksis 

Ressursbehov: 
 

110 timer 

Planlagt start: 
 

10.10.05 Planlagt slutt: 11.11.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 
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STYRKER OG SVAKHETER 
PNS-kode: 
 

2.2.3 Bidrar til: Delmål 2 

Mål: 
 

Danne en bakgrunn for utarbeidelse av rutinen 

Beskrivelse: 
 

Bruke funnene i [2.2.1] og [2.2.2] opp mot teori for å vurdere 
styrker og svakheter ved dagens krav og praksis, herunder vurdere 
om usikkerhetsanalysene gir relevant styringsinformasjon. Da 
eksisterende praksis i Statsbyggs prosjekter er på et 
begynnerstadium, vi vurderer praksis opp mot teori, men 
vektlegger ikke resultatet i sørlig grad. Vi fremmer i stedet to 
vurderingsskjemaer. Ett på organisasjonsnivå og ett på prosjektnivå 
som Statsbygg kan anvende i fremtiden for å måle status i egne 
prosjekter. 

Resultat: 
 

Vurdering av styrker og svakheter ved dagens praksis og krav. 

viRessursbehov: 
 

80 timer 

Planlagt start: 
 

10.10.05 Planlagt slutt: 18.11.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 

 

MODELL 
PNS-kode: 
 

2.4.1 Bidrar til: Delmål 4 

Mål: 
 

Utvikle en spesifikk modell for praktisk usikkerhetsstyring 

Beskrivelse: 
 

Benytte teori og empiri til å utarbeide en modell for praktisk 
usikkerhetsstyring. For å få innspill til modellen, vil vi invitere til et 
forum i Statsbygg hvor vi presenterer vårt forslag til en rutine, og 
får tilbakemelding på denne. I dette forum ønsker blant annet vi å 
ha Prosjektledere, R-ledelsen, veiledere og andre interessenter. 
Ressursene til forumet og forberedelse til dette, er allokert [1.2.2] 
Møtekoordinering. 
 

Resultat: 
 

Rutine for praktisk usikkerhetsstyring 

Ressursbehov: 
 

190 timer 

Planlagt start: 
 

31.10.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 
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RETNINGSLINJER 
PNS-kode: 
 

2.4.2 Bidrar til: Delmål 4 

Mål: 
 

Utvikle klare retningslinjer for modellen 

Beskrivelse: 
 

Benytte teori og empiri til å utarbeide retningslinjer for modellen. 
Retningslinjene blir sammen med rutinen diskutert i forumet nevnt 
i [2.4.1] 

Resultat: 
 

Retningslinjer for rutine 

Ressursbehov: 
 

70 timer 

Planlagt start: 
 

31.10.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 

 

ANDRE BEDRIFTER 
PNS-kode: 
 

2.5 Bidrar til: Delmål 4 

Mål: 
 

Kartlegge rutiner og prosedyrer i annen bedrift for å forbedre vår 
modell. 

Beskrivelse: 
 

Granske formell dokumentasjon og kartlegge praksis gjennom 
intervjuer. Dette er allokert [1.2.2] Møtekoordinering 

Resultat: 
 

Kartlagt annen bedrifts praksis 

Ressursbehov: 
 

10 timer 

Planlagt start: 
 

21.11.05 Planlagt slutt: 02.12.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 
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FORUM 
PNS-kode: 
 

3 Bidrar til: Resultatmål

Mål: 
 

Informere våre interessenter om våre funn og få innspill til å justere 
uterbeidet modell og retningslinjer. 

Beskrivelse: 
 

En presentasjon av våre funn og vår rutine. Powerpoint-
presentasjon. Få innspill fra deltagende aktører. Justere vår modell 
deretter viss passende. 

Resultat: 
 

Presentasjon av funn og avstemming av funn opp mot øvrige 
interesenter 

Ressursbehov: 
 

40 timer 

Planlagt start: 
 

05.12.05 Planlagt slutt: 13.12.05 

Revisjon nr: 
 

2 Dato: 1.12.05 
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4.3 Vedlegg 3 ‒ Kumulativt arbeid pr 21.10.2005 

Kumulativ produksjon. Planlagt vs. faktisk arbeid pr. 02.12.05
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4.4 Vedlegg 4 ‒ Planlagt vs. faktisk arbeid pr. uke  

Planlagt vs. faktisk arbeid pr. uke
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4.5 Vedlegg 5 ‒ Gantt  
Detaljert Gantt på neste side. 
 



ID Task Name Start Finish Work

1 Prosjektstyring Thu 01.09.05 Thu 26.01.06 640 hrs
2 Veiledning Thu 01.09.05 Thu 26.01.06 120 hrs

3 Annen PS Mon 26.09.05 Fri 16.12.05 320 hrs
4 Statusrapport 1 Thu 20.10.05 Fri 21.10.05 20 hrs

5 Statusrapport 2 Thu 01.12.05 Fri 02.12.05 20 hrs

6 Møtekoordinering Mon 26.09.05 Fri 16.12.05 280 hrs
7 Intervjuer Mon 26.09.05 Wed 14.12.05 210 hrs

8 Observasjoner Mon 26.09.05 Fri 16.12.05 70 hrs

9 Forstudie Thu 01.09.05 Mon 26.09.05 200 hrs

10 Milepæl 1: Levere forstudie Mon 26.09.05 Mon 26.09.05 0 hrs

11 Rapport Mon 19.09.05 Thu 26.01.06 920 hrs
12 Teori Mon 19.09.05 Fri 14.10.05 140 hrs
13 Norsk Mon 19.09.05 Fri 14.10.05 60 hrs

14 International Mon 19.09.05 Fri 14.10.05 80 hrs

15 Milepæl 2: Ferdig teoridel Fri 14.10.05 Fri 14.10.05 0 hrs

16 Empiri Mon 26.09.05 Fri 11.11.05 190 hrs
17 SB's krav til prosjektene Mon 26.09.05 Fri 21.10.05 0 hrs
18 Toppledelse Mon 26.09.05 Fri 21.10.05 0 hrs

19 R-ledelse Mon 26.09.05 Fri 21.10.05 0 hrs

20 Prosjektledelse Mon 26.09.05 Fri 21.10.05 0 hrs

21 Praksis I prosjektene Mon 10.10.05 Fri 11.11.05 110 hrs
22 Prosjekt Nytt Operahus Mon 10.10.05 Fri 11.11.05 40 hrs

23 Svinesund Mon 10.10.05 Fri 11.11.05 40 hrs

24 Studentsenteret I Bergen Mon 10.10.05 Fri 11.11.05 30 hrs

25 Styrker og svakheter Mon 10.10.05 Fri 11.11.05 80 hrs

26 Milepæl 3: Ferdig empiridel Fri 18.11.05 Fri 18.11.05 0 hrs

27 Rutiner og retningslinjer Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 260 hrs
28 Rutiner Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 190 hrs
29 Rutine megaprosjekt Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 100 hrs

30 Rutine standardprosjekt Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 90 hrs

31 Retningslinjer Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 70 hrs
32 Dimensjoneringskriterier Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 30 hrs

33 Organisering av US-styring. Roller Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 30 hrs

34 Implementering Mon 07.11.05 Fri 09.12.05 10 hrs

35 Andre bedrifter Mon 21.11.05 Fri 02.12.05 10 hrs

36 Milepæl 4: Ferdige rutiner med retningslinjer Fri 09.12.05 Fri 09.12.05 0 hrs

37 Sammenstilling og stukturering Mon 12.12.05 Fri 23.12.05 80 hrs

38 Milepæl 5: Utkast rapport Fri 23.12.05 Fri 23.12.05 0 hrs

39 Ferdigstilling Mon 02.01.06 Thu 26.01.06 240 hrs

40 Milepæl 6: Levere vare! Thu 26.01.06 Thu 26.01.06 0 hrs

41 Presentasjon av funn Mon 12.12.05 Fri 16.12.05 40 hrs
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Vedlegg U ‒ Referat fra forum 13.12.05 
Dette er notater tatt under diskusjonen i forumet den 13.12.05. Det er å betrakte 
som rådata.  

Modell 
Det er bra å si man har en periodisk analyse, og ha en modell, det skal ikke 
være enkelt å definere seg bort. Men i praksis må modellen tilpasses det enkelte 
prosjekt.  Det at ting er periodisk gjør at man setter av et rom og får satt seg ned 
og tenkt. Det kan ikke være en sånn frihetsgrad i modellen at man kan definere 
seg ut av det. 
 
Med hensyn til usikkerhetsanalyseprosessen blir det sett på som en utfordring å 
samle de riktige menneskene og fremskaffe realistiske resultater. Hvordan 
vektlegger man sammensetningen av gruppen? 
 
Forumet var usikre på hvordan vi ut fra modellen får inn nye tiltak i 
tiltaksregisteret. Om det går fra møtene eller direkte fra det daglige nivå. Vi ser 
for oss at inputen kommer inn fra alle tre steder, kontinuerlig, da blir det ikke 
så tungt, man får innspill mer enn en gang i måneden.  
 
Man må sette et nivå for hvilke tiltak, eller hvilke usikkerheter som kommer 
inn i tiltaksregisteret, men allikevel bør det være en linje der så man logger det 
kontinuerlig. Loggføre kontinuerlig, men ikke ha med alt, skal ikke rapportere 
seg i hjel. Gjøre et estimat for om det skal være med i listen. Tid, kost kvalitet, 
må ha et mål for det.  
 
Det er viktig å kategorisere hvilken konsekvens det har, men det må tilpasses 
prosjektet så den ikke vokser med all mulig grad. 
 
Men man kan ha det relativt åpent, og behandle dette på et ukemøte eller 
månedsmøte, hvor man siler formelt, eksempel hver 14. dag. Og det ender i det 
reelle tiltaksregisteret. 
 
Den silingen til Lars, man kan sette det på et slags vent register. Det kan være 
mye innenfor den boksen der. Agnar tror dere er inne på riktig spor der, man 
må se hva som er viktig og mindre viktig, smart kvalifisering.  
 
Modellen mangler en vesentlig del: rapporten fra usikkerhetsanalysen.  
 
Skjema for oppfølging av usikkerhet jobbet vi med hver uke, og i begynnelsen 
kom det hvem gjorde, man kunne følge historikken, men det glei ut, det er 
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veldig vanskelig å få til i praksis. Hva skal man skrive inne i der, man tar 
kanskje noen telefoner, og prater med noen der og der, så vi kuttet det der ut. 
Vi hadde ikke lenger et register, vi hadde i stedet skjemaet for oppfølging av 
usikkerhet, vi må se nøye på den silen. At vi skal ha det ja, men det skal være 
praktisk anvendbart. 
 
Hvorfor skal man ha det registeret, i SKS endret vi det skjemaet fra uke til uke, 
det var bare å bla seg bakover i skjemaet og da fikk du historikken. Når man 
hadde iverksatt tiltak forandret kritikaliteten seg. Det kuttet ute registeret for 
det ble for mye å gjøre., silingen ble vanskelig.  
 
Kanskje i oppstart, i forbindelse med oppstart av kontrakter og sånn, at kanskje 
dette er spesielt viktig. Man må tenke at man skal få det til i praksis også.  
 
Ukemøter må tilpasses størrelse og kompleksitet på prosjekter, om det skal 
være byggemøter, KS møter eller om det skal være egne møter. Det er viktig å 
få definert hvilke møter det er snakk om. Det er veldig forksjellig om man er i 
en planleggingsfase i forhold til en byggefase. KS1 må følges opp i en program- 
og byggefase. Man må få et fornuftig kost nytte her.  
 
Usikkerheten er størst i den tidlige fasen, når byggefasen kommer og mange av 
kontraktene er på plass, skal man da kjøre månedlig, ukentlig eller hva er 
fasiten. I SB finnes det normalt ikke møter ukentlig, men hver 14. dag. Og det 
skal ikke inn i byggemøter, det man eventuelt tar det opp i er de månedlige 
møtene med prosjekteier hvor vi tar opp den problemstillingen der. Da kan det 
med usikkerhetsstyring være tema på de møtene der, det trenger ikke være det. 
Vi har ikke satt opp noen PRORUT på at det skal være møter mellom 
prosjekteier og PL.  
 
Det er mange ledd her sier Lasse, han ser for seg at tiltaksregisteret lever hele 
tiden, men det er referatet som er det bærende dokumentet.  
 
Det er viktig å bli klar over rapporteringsnivået, de andre ser seg enige. Mange 
gode tanker, men det er utfordrende å følge opp på et slikt nivå at man får noe 
ut av det.  
 
Heller få det inn i de vanlige møtene,  
 
Hva skal inn i månedsmøte, hvilken kommunikasjon skal det være mellom 
prosjektleder og prosjekteier hva gjelder usikkerhet. Kanskje et punkt i 
månedsrapporten, Er behov å finne et nivå for rapportering som er 
gjennomførbart.  
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Det møtet blir i forkant av månedsmøte og aksjonspunktene som kommer ut 
av det blir en del av månedsrapporten.  
 
Hvilket møte? Jo møtet mellom PL og PE (månedsmøter ved rapportering). 
 
Formaliseres avhengig av prosjekt/prosjektklasse 
 
Viktig å finne et fornuftig nivå for rapportering/oppfølging av tiltak og 
usikkerhet 
 
Hvordan få inn nye usikkerheter i tiltaksregisteret, hvilke skal inn? 
 
Ukemøter bør kanskje omdefineres – avhenger av størrelse og kompleksitet på 
prosjektet. 
 
Jab tiltaksregisteret være et møtereferat fra usikkerhetsmøtene 
 
Er dette nye møter eller skal de inn i eksisterende møter? 
 
Viktig å definere hvilke fase dette skal benyttes. 

Mini-Usikkerhetsanalyse 
Hva er en månedlig usikkerhetsanalyse. Det man gjør er normalt å oppdatere 
prognose per entreprise. Og det gjør du når du skal levere månedsrapporten. 
Det blir på en måte det samme som du gjør i ukemøtene. Månedsanalysen fra 
SKS som skiller seg fra ukeanalysen er at de lager en s kurve, han stilte seg 
spørsmålet om det var et poeng. Med s-kurver hver måned. Heller lage s-kurve 
for estimatene hver måned, heller se utviklingen. Det er viktig. Man får en 
følelse om hvor man ligger hen. Det er de ser som styrken med en månedlig 
analyse, og differenseierer dem fra en normal månedsrapport. Det som er 
svakheten er at det er samme gruppen som sitter hver måned, og det kan fort 
bli at man koker noe fra sist gang. Det var viktig at man hadde sporbarhet til de 
månedlige analysene. Det kan fort ende med at man tar utgangspunkt i de 
samme hendelsene hver gang, og det kan være litt skummelt og å koke den 
gamle grøten. 
 
Dette er kanskje fornuftig på PNO, men på våre normale prosjekter vi har 90-
300 Mill kroner vil det her være overkill. Der vil det være tilstrekkelig å ha 
forventingskostnader i Artemis eller noe slikt. Analysen gjør at man har en 
grundig gjennomgang av budsjettet og det er bra, men det skal visst skje i 
månedsrapporten. Lars sier det ikke er all verdens innsats selv på små 
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prosjekter og. Man gjør det kanskje ikke for usikkerheten sin skyld, men heller 
for det verktøyet det er.  
 
Det man ser på disse indre og ytre forholdene er at de forandrer seg ikke så 
veldig over et lengre tidspunkt, markedet eksempelvis, de store 
usikkerhetsdriverne vil normalt ligge relativt konstant. Men så har man mer 
sånn smårippel som gir månedlige forandringer, og begge deler må tas å 
håndteres i et slikt prosjekt. Aberet er at man fort kan gå seg litt fast i de 
tidligere greiene. 
 
SKS brukte de samme usikkerhetsboksene gjennom hele prosjektet, men 
innholdet kunne forandre seg. Det som er forskjellen på de månedlige fra de 
ukentlige er at du skal sette en kostnad på dem. Det vil være en eventuelt punkt 
til slutt, det kan være hendelser som har et langt tidsperspektiv og andre som 
stadig reduseres.  
 
SKS var kanskje et a-typisk prosjekt, for det er mange PL som ikke går inn i 
artemis og setter tall. Lars: kanskje det er der problemet ligger.  
 
Forslag så man ikke tar opp bare gamle saker hele tiden, er at det kan komme 
inn en annen prosjektleder som ikke har jobbet med prosjektet, for å få nye folk 
og andre synsvinkel. 
 
Det er viktig at listen blir tatt tak i. PL blir mer konkrete i forhold til hva som 
skjer på byggeplass, men agnar blir mer overordet, og det er viktig å holde de 
små forholdene oppdatert til enhver tid. Det kan komme hundre slike forhold i 
løpet av en dag, og dersom man ikke har en form for silingsmekanisme er det 
ras. For eksempel større avvik og endringer som kommer inn blir behandlet i 
usikkerhetsanalysene. OG det burde vel et slikt verktøy fange opp bedre enn vi i 
dag gjør i prosjektene.  

Tiltaksregister 
Få med den siste usikkerhetsrapporten som input til registeret.  
 
De tror vi mener definer et tiltak fremfor å nedsette et tiltak. 
 
Lars tror det er lurt å beholde den koblingen i et register og kalle det et 
usikkerhetsregister.  
 
Det blir kanskje mange kolonner i dette registeret, og det kan fort bli litt tungt å 
håndtere dette registeret i alle prosjekter. 
Det å ha to ID er en for tiltak og en for usikkerheter er unødvendig, ha en ID. 
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Kan ha et anmerkningsfelt for hvor elementet har kommet inn i registeret. Fra 
møte, eller innspill. 
 
Ta bort lover og regler i tiltaksregisteret. Gå kritisk gjennom den tabellen for 
tiltaksregisteret, for mindre prosjekter kan det være et lite skjema som legges 
ved en månedsrapport. 
 
Det ble tungvindt å koble det opp mot prosjektets prioriteringer.  
 
Agnar, dersom man er litt økonomisk rasjonell, tenker man er den summen 
større enn den effekten man får. Det må være koblet til en kost/nytte vurdering.  
 
Lars: Vi hadde noen tiltak som kostet mer enn det smakte. 
  
Man vurderer sjelden i etterkant om ting har blitt bedre etter et tiltak. Det er 
ganske ukjent i SB.  
 
Det kan være lurt å ta med litt bruken av systemet, når det skal brukes og 
hvordan det skal brukes. Ta en drøfting rundt det slik at det kan bli et virkelig 
hjelpemiddel for SB. 
 
Er metoden godt nok beskrevet, er den klar nok slik at dere ville kunne gjort 
det selv? Er den selvforklarende nok, eller må den supplerende på et vis. Sverre 
den er godt beskrevet for hans sin del, heller snakk om det er verdt å gjøre i alle 
prosjekter, kommer an på nivå. 
 
En usikkerhetsanalyse kan likeledes være en samtale det, eller et månedsmøte.  
 
Det har noe med hvilken fase man er i prosjektet også.  
 
Etter KS2 analysen er det en defineringsfase, og det her fanger ikke opp det der. 
Detaljprosjekteringen er en del av gjennomføringsfasen i SB prosjektmodell.  
 
Dimensjonering. 
Den klassifiseringen av prosjektene som kommer, hadde det vært nyttig å 
knytte dette her opp til type prosjekt. Som hovedregel kanskje, det går mye på 
kroner, og det er viktig med rapportering.  
 
Klasse 1 er under 50 
2 opp til 500 millioner 
3 er over 500 millioner 
4 er spesielle prosjekter 
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God ide å knytte regler og krav opp mot klasser av prosjekter. Den klassen skal 
egentlig gjøre noe med prosjektstyringen, så det er logisk det. Men klassene bør 
ikke kjøre så hardt på kroner.  
 
Ha en sjekkliste, hva skal man gå rundt å tenke på som prosjektleder, hva er det 
man burde tenke på.  Hva skal jeg gjøre når jeg går i et byggemøte, sjekklister er 
erfaringsdokumenter i høyeste grad. Folk sitter relativt alene, så det er viktig.  
 
En mulighet er å la det registeret være åpen å søkbart for andre.  
 
Agnar nevner Trailbase.  



Vedlegg V  
PowerPoint presentasjon fra Forum 13.12.05 

 





piano
Praktisk usikkerhetsstyring

Anders Magnus Løken og Thorvald Moe



Program for dagen

•Innledning

•Veileder orienterer

•Presentasjon av vårt arbeid

•Gruppediskusjon

•Plenumsdiskusjon

•Avslutning



Hva oppgaven omfatter

•Et litteraturstudium

•Kartlagt praksis
–Intervju ved PNO og Statlig Kontrollstasjon Svinesund
–Intervju og observasjon ved Studentsenteret i Bergen
–Intervju med ledelsen
–Intervju med forsvaret

•Vurdert praksis opp mot teori

•Utarbeide en modell med tilhørende 
retningslinjer for praktisk usikkerhetsstyring i 
Statsbygg



Dette tar vi for oss i dag

•Begrepsavklaring

•Presentasjon av funn

•Presentasjon av modell



Usikkerhet

”Differansen mellom den informasjon som er 
nødvendig for å ta en sikker beslutning og 
den informasjon som er tilgjengelig på
beslutningstidspunktet”

Husby et. al



Usikkerhetsstyring – teoretisk beskrivelse

”En kontinuerlig aktivitet for å analysere 
og følge opp usikre forhold i prosjektet 
og gjennomføre forbedringstiltak”

Husby et. al



Praktisk Usikker Styring



Presentasjon av funn (1)

Konkret:
•Skjema for oppfølging av usikkerhet

•Usikkerhetsanalyser gjennomføres
–I noen prosjekter gjennomføres det i tillegg mindre 
omfattende analyser

•I noen prosjekter eksisterer det rutiner for 
usikkerhetsstyring



Presentasjon av funn (2)

Oppfatninger:
•Usikkerhetsstyring beskrives å være det de foretar 
seg til daglig
•Det er opp til den enkelte PL å finne en egnet 
metode for å håndtere usikkerhet
•Usikkerhetsanalysene anvendes relativt likt
•Selve prosessen rundt usikkerhetsanalysene 
beskrives som verdifull
•Det er uttalt et behov fra PL og ledelsen for en 
enhetlig systematikk for usikkerhetsstyring



Dette tar vi for oss i dag

•Begrepsavklaring

•Presentasjon av funn

•Presentasjon av resultater



PIANO

•Ett av delmålene i oppgaven er å utvikle en modell med 
tilhørende retningslinjer for praktisk usikkerhetsstyring i 
SBs prosjekter

•Vi har studert teori og hvordan case-prosjektene 
håndterer usikkerhet.

•Vi har systematisert denne informasjonen til en prosess 
og en modell for praktisk usikkerhetsstyring



PIANO - Prosessen

Identifisere Nedsette tiltak

Ukentlig

Oppfølging og
Kommunikasjon

Daglig
Ukentlig

Månedlig

Årlig

Analysere



PIANO - Modellen

Dag



PIANO - Informasjonsflyt



Forslag til rutiner og maler

•Rutine for usikkerhetsstyring 
•Rutine for tiltaksregister
•Rutine for månedlig mini-usikkerhetsanalyse
•Forslag til endring av mal for møtereferat
•Rutine for månedsrapportering



Program for dagen

•Introduksjon

•Veileder orienterer

•Presentasjon av resultater

•Info om videre hendelser
•Pause og bevertning ca. XXX

•Gruppediskusjon

•Plenumsdiskusjon

•Avslutning



Takk for oppmerksomheten og en kjempeflott masteroppgave

Spørsmål?



Usikker styring



Rutine for usikkerhetsstyring

Beskrive metode for å planlegge 
usikkerhetsstyringsprosessen, identifisere og analysere 
usikkerheter og nedsette og følge opp tiltak for å
adressere disse usikkerhetene i prosjektets byggefase. 
Dette er PIANO-prosessen. Det skal legges vekt på å
utnytte mulighetene i prosjektet.

Hensikt



Rutine for tiltaksregister

Hensikten er å loggføre alle tiltak og holde kontroll på
kostnader forbundet med disse.

Hensikt



Rutine for månedlig mini-usikkerhetsanalyse

I gjennomføringsfasen av prosjektet skal det gjennomføres 
månedlige mini-usikkerhetsanalyser for å avdekke trender i 
kostnadsutviklingen. 

Hensikt



Rutine for månedlig mini-usikkerhetsanalyse



Grupper

Tiltaksregisteret

Modell & rutine for U.S. Mini-U.A.

Sverre Ellingsen
Hilde Nordskogen
Lasse Kwetzinsky
Rikke Monrad-Hansen
Øyvind Svilosen
Roar Bjordal

Per Roar Nordby
Siw-Hege A. Gundersen
Olav Væhle
Agnar Johansen
Haakon Grønnæss
Morten Raugstad

Unni Morken Gamborg

Erling Nordsjø

Svein Lumkjær Andersen
Lars Hoberg



Møterom

6. etg.

7. etg.

Mini U.A.

Tiltaksregisteret



Skjema for oppfølging av usikkerhet
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Vedlegg W ‒ Arbeidet med oppgaven 
Nytt for begge var at vi var to som jobbet med masteroppgaven. På prosjektet 
jobbet vi begge selvstendig, med gode resultater. Vi viste at et samarbeid kunne 
gi meget gode resultater dersom vi hadde en felles forståelse av våre mål, og 
klare retningslinjer for hvordan arbeidet skulle bli utført.  Det ble spesifisert i 
oppgaveteksten at det skulle legges vekt på prosjektstyringen under 
utarbeidelsen av masteroppgaven. I masteroppgaven skulle vi selv være 
prosjektledere og veiledere og andre interessenter kunne betraktes som 
prosjektmedarbeidere. I dette prosjektet var det tre veiledere og åtte offisielle 
informanter. Vi var dog så heldige innledningsvis at vi fikk sitte blant SBs 
prosjektledere, som bidro med verdifull kunnskap til oppgaven.  
 
Vi gjennomgikk dermed en kontinuerlig avstemming av eget arbeid noe som 
gjorde at det målet vi hadde satt oss og arbeidet mot kontinuerlig ble justert og 
fremsto som klart. Vi fikk i så måte mye ”gratis” som vi ellers måtte søkt etter. 
Dessuten skapte vår oppgave stort engasjement, så det hendte at kolleger kom 
innom og luftet tanker de hadde kommet på i forbindelse med vår oppgave. 
Det kan i ettertid sies å ha vært en svært lærerik prosess for begge parter.     

Planlegging av arbeidet 

For en fullstendig plan over arbeidet, se vedlegg R forstudie. 
 
Arbeidet ble lagt opp som et prosjekt hvor vi valgte å alternere rollen som 
prosjektleder (PL) annenhver uke. PL hadde følgende ansvarsområder:  
 

− Fungere som prosjektets kontakt med omgivelsene, dvs. han signerte 
brev, sendte e-post og tok telefoner.  

− Ved uenighet eller uklarhet var det PL som fatter beslutning. 
− PL skulle lede møter og intervjuer 
− PL var fritatt for kaffetjeneste 
− Ansvarlig for å utarbeide statusrapporter 

 
Rollene ble fordelt som vist i Tabell 0-1: 
 
Uke 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 
Løken  X  X  X  X  X  X  X  X -  X  X
Moe X  X  X  X  X  X  X  X  - X  X  

Tabell 0-1 Fordeling av prosjektlederrollen 
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Gjennomføringen av Masteroppgaven ville i stor grad være betinget av 
tilgjengelighet på informasjon, herunder litteratur, dokumentasjon hos SB, 
intervjuobjekter og naturlig nok den tiden som var til rådighet. Dette skapte 
usikkerhet knyttet til gjennomføringen av de ulike aktivitetene. Det ble 
utarbeidet et Project Overview Statement-skjema (POS-skjema) som viste 
målene knyttet til prosjektet. Hensikten var å kunne gi en oversikt over mål, 
delmål og akseptkriterier knyttet til måloppnåelse. Arbeidet ble brutt ned i 
arbeidspakker i en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS). Hver arbeidspakke ble 
beskrevet i Kostnad/tid/ressurs-skjema (KTR-skjema). For enkelt å kunne følge 
opp arbeidet ble det satt mål for hver arbeidspakke. En fremdriftsplan med 
samme detaljeringsgrad som PNS ble utarbeidet i MS Project. Den var under 
arbeidet en grov skisse, med tanke på den store usikkerheten i prosjektet, men 
likevel viste den et godt overordnet bilde av arbeidet. Ganttdiagrammet, Figur 
0-1, med milepæler var meget nyttig i arbeidet.  
 

 
Figur 0-1 Gantt diagram 

Det ble estimert til sammen 1600 timer totalt tilgjengelig i prosjektet. Det 
tilsvarte en belastning på 40 timer i uken per person. Arbeidet var planlagt 
fordelt som vist i Figur 0-2. Det bemerkes at arbeidspakken ”prosjektstyring” er 
såpass omfattende fordi alt arbeid ifm. intervjuer og observasjoner er lagt dit, 
jfr. for øvrig rapport fra forstudie.  
 

     
Figur 0-2 Fordeling av arbeidstimer på arbeidspakker 
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Oppfølging av arbeidet 

I løpet av prosjektet skulle det utarbeides to statusrapporter som viste hvorledes 
prosjektet lå an i forhold til plan. Eventuelle endringer og avvik skulle 
rapporteres. Prosjektleder stod ansvarlig for utarbeidelsen. 
 
Vi har ved hver milepæl og ved hver statusrapport vurdert fremdriftsstatus.  
Ved bruk av MS Project har vi god kontroll på hvordan vi ligger an. Metode for 
oppfølging av fremdrift kan sies å være lik den omstridte metoden ”inntjent 
verdi”. Figur 0-3 viser ett eksempel på metoden for oppfølging av fremdrift. 
Data er hentet fra MS Project. Vi beregner hva vi faktisk har produsert fremfor 
hvor mye vi faktisk har arbeidet. Derfor er ikke timeantallet som vises det antall 
vi har sittet på kontoret, men mengden vi har produsert. Det betyr at én times 
arbeid ikke kan sammenlignes med én times produksjon, og at konsentrasjon 
og effektivitet gir avkastning.  

Kumulativ produksjon. Planlagt vs. faktisk arbeid pr. 02.12.05
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Figur 0-3 Oppfølging av fremdrift 

Den reelle timefordelingen er relativt lik den planlagte. Det er ikke mulig å 
beregne nøyaktig timeantall brukt pr. arbeidspakke, men vår følelse er at vi har 
truffet godt. Figur 0-4 Viser antall timer produsert pr. uke. Den røde grafen 
viser hvordan vi lå an i følge plan. Man kan se at vi startet opp med å ligge litt 
etter, for deretter å ligge godt foran slik at vi kunne avslutte arbeidet ca 2 uker 
før plan. En slik metode for oppfølging skaper en følelse av hastverk. Man får et 
inntrykk av omfanget i oppgaven og ser at man er nødt til å arbeide jevnt og 
trutt for å komme i mål. En effektiv medisin mot studentsyndromet. 
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Planlagt vs. faktisk arbeid pr. uke
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Figur 0-4 Produksjon pr uke 

Gangen i arbeidet 

Vi startet med en oppgavetekstsom var svært åpent formulert. Vi måtte derfor 
bruke mye tid på forstudiet. Etter dette begynte vi med studium av diverse 
litteratur samtidig som vi pratet med våre interessenter for å sikre at resultatet 
vil glede flest mulig. Vi brukte også betydelig med tid til å forstå hva teori legger 
i ordet usikkerhetsstyring.  
 
Det første intervjuet med ledelsen i SB ble avholdt i 20. oktober. Der fikk vi 
klarlagt hvilke krav ledelsen i SB stiller til usikkerhetsstyring og hvilken 
informasjon de trenger for å gjøre en god jobb. Musikkhøgskolen ble tatt ut fra 
vår prosjektportefølje og erstattet med SiB kommet. I oktober lå vi 65 timer 
etter plan. Arbeidet gikk videre med datainnsamling og bearbeiding av 
innsamlede data. Vi har gjennomførte i alt fem intervjusesjoner med totalt ni 
mennesker. Vi var også i Bergen for å observere arbeidet med studentsenteret. I 
tillegg til dette har vi hentet data gjennom samtale med ressurspersoner i SB og 
fra styrende dokumenter fra andre bedrifter og land.  
 
Den opprinnelige planen foreslo at en vurdering usikkerhetsanalyser og forslag 
til minstekrav for dem skulle være ett resultat av masteroppgaven. Dette følte vi 
var en del av hva SB bedriver av usikkerhetsstyring, og har derfor vurdert dette 
under ett. Det var også planlagt en generell vurdering av SB opp mot teori. 
Vurderingen skulle ta for seg gap mellom funn i SB og det teoretisk beskrevne. 
Den skulle gjøres ustrukturert og presenteres i prosa. Vi kom frem til at en slik 
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vurdering bare ville avdekke mangler i usikkerhetsstyringen, og ikke få frem 
forbedringsområder i organisasjonen. Av den grunn valgte vi å konstruere et 
rammeverk som bedriften kunne vurderes opp mot. Rammeverket gir et 
konstruktivt bidrag i forhold til hva vurdering i prosaform ville gitt. 
 
Vi startet arbeidet med å utvikle en modell for usikkerhetsstyring og oppdaget 
at det var tydeligere og enklere å utvikle én modell for alle SBs prosjekter. 
Denne beslutningen ble tatt i samråd med veileder i SB, jfr. Vedlegg T. Å bruke 
to ulike modeller avhengig av størrelse på prosjekt er lite hensiktsmessig, 
ettersom det ikke bare er kostnadsrammen som bestemmer nødvendigheten av 
usikkerhetsstyring.  
 
Den 13. desember avholdt vi forumet der vi presenterte oppgaven og fikk 
innspill tilbake. Vi brukte innspillene til å justere modellen, seksjon E, og 
kunne levere en sluttrapport vi er meget fornøyd med. 
 
Vi har gjennom hele arbeidet jobbet med layout og presentasjon av resultatet. 
Vi har også overført valgspråket ”Det du er skal du være fullt og helt, ikke 
stykkevis og delt” til å gjelde vårt arbeide. Vi gjorde det mest mulig riktig første 
gang og sparte oss for omfattende rettinger. Det er ikke dermed sagt ikke vi 
ikke var åpne for endringer og andres synspunkter, men at vi sørget for å 
avstemme med interessentene underveis. Vi kan i etterkant se at vår forstudie 
skisserer en plan som er svært lik prosjektets gang og endelige resultat. Det kan 
i sitt vesentligste påberopes det grundige arbeidet vi la i forstudien, den 
kontinuerlige avstemming vi har hatt med våre veiledere og vår intensjon og 
lyst til å skape et verdifullt resultat for SB.  
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