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1. Superside 
 

Generelle opplysninger 

Sidehenv. 
hovedrapp. 

Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer:                                                                                       Dato:  
Prosjektinformasjon Prosjektnavn og evt. nr.:                          Departement:                         Prosjekttype: 

 
 

Basis for analysen Prosjektfase:                                                                                 Prisnivå (måned og år):  
Tidsplan St.prp.:                            Prosjektoppstart (dato):                        Planlagt ferdig (dato):  
Avhengighet av 
tilgrensende 
prosjekter 

Ja/Nei   (Hvis ja, hvilke ?)  

Styringsfilosofi < prioritet mellom styringsfaktorene ytelse, kostnad og tid >  

 
 

Anmerkninger <fritekst> 

 

Tema/Sak  
Entreprise-/leveranse-struktur 
Planlagt: 
 
Anbefalt: 

Entrepriseform/ Kontraktformat 
Planlagt: 
 
Anbefalt:  

Kompensasjons-/ vederlagsform 
Planlagt: 
 
Anbefalt: 

 Kontraktstrategi 

<fritekst om kontraktstrategi> 
 
 
 

De tre viktigste suksessfaktorene: De tre viktigste fallgruvene: 

  

  

Suksessfaktorer og 
fallgruver 

  

Anmerkninger:  

De tre største usikkerhetselementer: 

 

 

Estimatusikkerhet 

 

Anmerkninger: 
 

 

De tre største hendelsene: Sannsyn

lighet 

Konsekvens

kostnad 

   

   

Hendelses-
usikkerhet 

   

Anmerkninger:  

Mulige / anbefalte tiltak: Forventet kostnad: 

  

  

  

  

Risikoreduserende 
tiltak 

  

 

Mulige / anbefalte tiltak: Beslutningsplan: Forventet besparelse: 

   

   

   

   

Reduksjoner og 
forenklinger 

   

 

Forventet kostnad/ 
styringsramme 

P50 Beløp: 
 

Anmerkninger: 

Anbefalt 
kostnadsramme 

<X> % 
sikkerhet 

Beløp: Anmerkninger: 

Tilrådninger om 
kostnadsramme og 
usikkerhets-
avsetninger Mål på usikkerhet St.avvik i %: St.avvik i MNOK: 

 
Anmerkninger: 

 

Valuta Forventet kostnad i fremmed valuta?     Ja/Nei            
(Hvis ja, angi antatt fordeling  mellom……..) 

NOK: EUR: GBP: USD:  

Tilrådning om 
organisering og 
styring 

<fritekst> 
 
 
 

 

Planlagt bevilgning Inneværende år: Neste år: Dekket innenfor vedtatte rammer ?    Ja/Nei 

Anmerkninger < fritekst > 
 

Alle beløp er angitt i millioner kroner. 

Deleted:   
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Forklaring til utfylling av superside. 
 
 
 
Kvalitetssikring 
 Kvalitetssikrer:  Navn på firma 
  

Dato:    Sluttrapportens datering 
 
Prosjektinformasjon 
 Prosjektnavn og evt. nr.: Prosjektets offisielle navn og evt. nr. i for eksempel en pakke 
  

Departement:   Departementet som fremmer proposisjonen 
  

Prosjekttype:   For eksempel veg, jernbane, utbyggingsprosjekt,  
anskaffelsesprosjekt. 

 
Basis for analysen 

Prosjektfase:  Her angis hvor langt prosjektet har kommet i KS-tidspunktet. 
Fasen angis etter Finansdepartementets struktur for 
faseinndeling; Idefase, Forstudie, Forprosjek osv. (se 
rammeavtalen),  

 
Prisnivå:  Tidspunktet for det prisnivået som er brukt i det 

kostnadsoverslaget som legges til grunn for anbefalingene. 
 

Tidsplan 
St.prp.:  Her angis om prosjektet tenkes fremmet i Gul bok (GB+årstall), 

Revidert budsjett (RB+årstall) eller i særproposisjon. I tilfelle 
særproposisjon angis måned og år for når proposisjonen 
planlegges fremmet. 

 
Prosjektoppstart:  Planlagt startdato. 
 
 

Avhengighet av tilgrensende prosjekter:  
Teknisk, fremdriftsmessig eller økonomisk kobling mellom for 
eksempel to vegprosjekter, veg- og jernbaneprosjekt, bygg- og 
anskaffelsesprosjekt etc.  
Beskriv avhengighetene i stikkords form. 

 
 
Styringsfilosofi:   Ytelse, kostnad og tid i prioritert rekkefølge. 
 
 
Anmerkninger:  Her beskrives viktige betingelser eller uavklarte forhold i 

prosjektet. 
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Kontraktstrategi 
 Entreprisestruktur:  Oppdelingsstrategi (Mange små eller store få). 
  

Entrepriseform / 
kontraktsformat:  Her angis entrepriseform for de viktigste kontraktene. For 

eksempel hovedentreprise, totalleveranse, samspillskontrakt. 
 
Vederlagsform / 
kompensasjonsformat: Her angis hva som skal være grunnlag for leverandørenes  

vederlag i de viktigste kontraktene. For eksempel fastpris, 
enhetspris, regningsarbeid med incitament etc. 

 
Estimatusikkerhet:  I anmerkningsfeltet angis om det er definerte kostnadselementer 

(kostnadsbærere) eller om det er indre eller ytre 
påvirkningsfaktorer. 

 
Hendelsesusikkerhet:  Hendelser kan være både ønskede og uønskede. Konsekvenser 

som bidrar til å minske kostnadene angis med negativt fortegn. 
 
 
Reduksjoner og forenklinger 

Beslutningsplan:  Her føres siste frist for beslutning om gjennomføring av tiltak 
før prosjektet er kommet så langt at tiltaket ikke lar seg 
gjennomføre eller at det ikke lenger er lønnsomt. 

 
 

Tilrådning om kostnadsramme og usikkerhetsavsetning 
Forventet kostnad:  I anmerkningsfeltet angis om forventningsverdien og P50 er 

forskjellig og forskjellen på opprinnelig og ny 
forventningsverdi. 

 
Anbefalt kostnadsramme: <X> byttes ut med det sikkerhetsnivået som svarer til  

anbefalt beløp (R).  
Regnestykket, ( P85 – kuttmuligheter = R) angis i 
anmerkningsfeltet. 

 

 
 
Mål på usikkerhet:  St.avvik i % av forventet kostnad. 
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Valuta:  En analyse utført i forbindelse med prosjektet om ”Styring av 
prosjektporteføljer i Staten” (rapport side 60) viser at fremmed 
valuta kan deles i tre grupper hvor innbyrdes verdisvingninger i 
forhold til norske kroner er noenlunde lik.  
Ut fra dette skal fremmed valuta deles i gruppene: EUR (Euro + 
danske og svenske kroner), GBP (britiske pund) og USD (US-
dollar og verden for øvrig).  

 
 
Planlagt bevilgning:  Fylles ut med opplysninger oppgitt fra fagdepartement. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Veiledning til standardisering av rapport. 

 
 

 
 

Superside (obligatorisk) 

 

Sammendrag    (Executive summary) 

 

Innholdsfortegnelse 
 

1 Innledning 

1.1 Generelt 

• Bakgrunn for analysen 

• Hensikt og mål med analysen 

• Forutsetninger og krav for analysen 

• Referansedokumenter 

• Referansepersoner   (se forslag til tabell på siste side) 
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1.2 Beskrivelse av prosjektet 

• Overordnet beskrivelse 

• Mål, rammer og styringsfilosofi 

• Opprinnelig kostnadsoverslag og fremdriftsplan 

• Annet (for eksempel avhengighet av tilgrensende prosjekter, henvisning til bilag 3) 
 

1.3 Om analysen 

• Analyseprosessen (henvisning til bilag 2) 

• Metode (oppsummering fra og henvisninger til bilag 4) 

• Avgrensning av analysen 
 

1.4 Spesielt for denne analysen 

• Spesielle forutsetninger/antakelser 

• Definisjoner 

• Presiseringer 

• Spesielle krav (konfidensialitet, graderinger, etc) 

2 Grunnleggende forutsetninger / Sentralt styringsdokument 

• Evt. vurdering av prosjektet i en samlet struktur og avgrensningene opp mot andre 
prosjekter som vårt prosjekt står i avhengighetsforhold til. (rammeavtalens punkt 4.3) 

• Ajourføring av vurderinger i bilag 3 (med spesiell vekt på de forhold som fortsatt  
er aktuelle) 

3 Kontraktstrategi 

3.1 Gjennomføringsstrategi 

• Kontraheringsform 

• Spesifikasjonsgrad i anbud 

• Entreprisestruktur 

• Entrepriseform / kontraktsformat 

• Transporter 

• Tilrådninger 

3.2 Kompensasjonsformat og incitamenter 

• Beskrevet 

• Tilrådninger 

3.3 Strategi for ansvars- og risikofordeling 

• Beskrevet 

• Tilrådninger 
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3.4 Sikringsmekanismer og forhold til regelverket 

• Beskrevet (for eksempel planer for prekvalifisering) 

• Tilrådninger 

 

4 Suksessfaktorer og fallgruver 

4.1 Generelt 

4.2 Suksessfaktorene 

• Forutsetninger for å lykkes (kritiske faktorer) 

• Øvrige viktige faktorer 

4.3 Fallgruvene 

4.4 Åpent kapittel,( f eks suksess-/fiasko-indikatorer, interessentanalyse oa.) 
 
 

5 Usikkerhetsanalysen 
 

5.1 Generelt 

• Grunnlaget for analysen 

• Identifikasjon av usikkerhetselementer  (den kvalitative analysen) 
(utdrag fra og henvisninger til analyse. Evt. delrapport bilag 5) 

5.2 Estimatusikkerhet  

• Den kvantitative analysen 
     (utdrag fra og henvisninger til analyse. Evt. delrapport bilag 5) 

• Verifikasjon av grunnkalkyle 

5.3 Hendelsesusikkerhet 

• Identifiserte hendelser. 
(utdrag fra og henvisninger til hendelsesanalyse. Evt. delrapport bilag 5) 

5.4 Fremdriftsusikkerhet 

• (utdrag fra og henvisninger til evt. tidanalysen i evt. delrapport bilag 5) 

• Grov plan  

5.5 Analysen som beslutningsgrunnlag 

• Pålitelighet og gyldighet 

• Begrunnelser for andre vurderinger enn prosjektets 
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6 Tiltak for reduksjon av risiko 

• Risikoelementenes påvirkbarhet og art av tiltak.  
      (henvisning til tiltaksanalysen i evt. delrapport bilag 5) 

• Avveie redusert risiko eller økt mulighet mot tiltakenes kostnad. (stoppe når dette blir 
ulønnsomt) 

• Tilrådninger 
 

7 Reduksjoner og forenklinger 

• Rangering av reduksjoner og forenklinger etter størrelsen på sparepotensialet 

• Rangert reduksjoner og forenklinger med tanke på prosjektets funksjonsmål 
(effektmål) 

• Vurdering av de mest aktuelle kuttmulighetene eller forenklingene med tanke på 
hvordan de er mulig å sette i verk hvis og når behovet melder seg. 

• Tilrådninger 
 

8 Konklusjoner med tilrådninger av kostnadsramme og 
avsetninger 

•  (utdrag fra og henvisninger til evt. referansesjekk bilag 6) 

• Etablering og vurdering av et samlet usikkerhetsbilde 

• Tilrådninger om rammer 

9 Organisasjon  

• Beslutningsgang 

• Overordnet organisering 

• Prosjektorganisasjonen (bl.a. organisasjonsform) 

• Styring og kontroll 

• Rapportering 

• Tilrådninger om eierskap til avsetninger 
 

10 Forslag og tilrådninger samlet 

• Om kontraktstrategi 

• Om sentralt styringsdokument 

• Om tiltak for reduksjon av risiko 

• Om reduksjoner og forenklinger 

• Om kostnadsrammer og avsetninger 

• Om organisasjon 
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Bilag: 
 
B1: Oversikt over dokumenter fra prosjektet og andre som danner grunnlag for analysen, 

men som ikke er vedlegg til rapporten eller tidligere sendt oppdragsgivere. 
 
B2: Oversikt over og evt. referat fra møter og samtaler som danner grunnlag for analyse. 
 
B3: Vurdering av eksisterende generelt styringsdokument opp mot malen, samt evt. 

grensesnitt mot andre prosjekter (Rapport fra avrop 1A  ) 
 
B4: Metodisk beskrivelse av: 

• Datainnsamling 

• Usikkerhetsanalyse 
 
B5: Evt. delrapport fra usikkerhetsanalysen med resultater og vurderinger om tiltak 
 
B6: Evt. referansesjekk 
 
B8: Utskrift fra Power-Point presentasjonen. 
 
 
 
Vedlegg:  
Rapporten, bilagene og presentasjonen på diskett. 
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Oversikt over sentrale personer i forbindelse med oppdraget. 

Tilknytning: Navn: Stilling: Telefon 
kontor: 

Telefon 
mobil: 

E-post: 

Finans-
departementet 

     

------      

------      

<fag-
departement> 

     

-------      

-------      

<etat>      

------      

-----      

Evt. styrings-
gruppe 

     

-Leder      

-Sekretær      

Prosjekt-organ-
isasjonen 

     

-Prosjektleder      

-Prosjekt-
eringsleder 

     

11 Konsulent 
     

-Oppdrags-
ansvarlig 

     

-Oppdrags-leder      

 

 

 


