
 

 

1. Prosedyre for usikkerhetsstyring 
 

Usikkerhetsstyringsprosessen 

Usikkerhetsstyring er en iterativ prosess som består følgende hovedtrinn: 
 
1. Identifikasjon av usikkerhetsområder som kan påvirke prosjektets mål.  
2. Analyse av konsekvenser av mulige utfall for det enkelte usikkerhetsområde. 

Konsekvenser skal kvantifiseres i størst mulig grad. 
3. Rangering av kvantitative og kvalitative usikkerhetsområder i forhold til kritikalitet, 

etablering av ”10-på-topp”-liste. 
4. Planlegging av aksjoner for å redusere sannsynlighet for negative utfall og/eller redusere 

konsekvenser av negative utfall. Om mulig skal en også forsøke å øke sannsynligheten for 
positive utfall og/eller øke konsekvensene av disse. 

5. Iverksetting av aksjoner og oppfølging. Usikkerhetsstyring bør være et fast punkt på 
agendaen på statusmøter. Aksjoner planlegges og følges opp på samme måte som andre 
prosjektaktiviteter. 

6. Oppdatering av prosjektets usikkerhetsbilde basert på siste statusinformasjon. Evt. nye 
usikkerhetsområder analyseres og inkluderes. Avsluttede usikkerhetsområder arkiveres og 
fjernes fra styringsgrunnlaget. 

7. Periodisk rapportering. Prosjektets usikkerhetsbilde uttrykkes gjennom histogrammer og 
profiler som viser usikkerhetsområdenes utfallsrom og endring over tid. Samme type 
standardrapporter vises på ulike nivåer. Sporbarhet sikres gjennom lagring av periodiske 
statusrapporter. 

 
Usikkerhetsstyringsfunksjonen skal være ubyråkratisk, effektiv, praktisk målrettet og integrert 
som del av prosjektets kontinuerlige styringsfunksjon (ikke på siden av, og ikke kun et 
rapporteringssystem). 
 

Styringsnivåer 

Usikkerhetsstyring er en kontinuerlig prosess som skal gjennomføres på senter/delprosjekt-
nivå og på byggetrinnsnivå. Det anbefales at samme styringssystem legges til grunn også for 
de viktigste kontrakter på kontraktsnivå.  
På hvert styringsnivå skal alle relevante usikkerhetsnivåer identifiseres og følges opp. De 
viktigste usikkerhetsområder på ett nivå skal rapporteres til overliggende nivå.  Spesielt viktig 
i denne sammenheng er usikkerhetsområder som berører grensesnitt til andre kontrakter, 
andre delprosjekt/sentra eller andre byggetrinn. Slike usikkerhetsområder skal ”løftes” til 
overliggende nivå, for å sikre tilstrekkelig styrbarhet. 
10-på-topp lister er velegnet for å kommunisere usikkerhetsområder mellom nivåer (se 
nedenfor). 
 



 

Flytskjema for usikkerhetsstyring 

 

 
Status rapporteres ukentlig til koordinator usikkerhetsstyring. For å sørge for et kontinuerlig 
fokus, skal en tilbakemelding gis, selv om det ikke er endring i usikkerhetsbildet. 
 
Samme usikkerhetsstyringsprosess skal foregå på alle styringsnivåer i prosjektet. 
 

Usikkerhetsstyring

Usikkerhetsanalyse/-
vurdering

Vurder mulige tiltak

Planlegg/iverksett/følg
opp tiltak

Rapporter status
usikkerehtsstyring -

10-på-topp
(ukentlig)

Analyser mulige
konsekvenser for tid,

kostnad, kvalitet

Nye usikkerhets-
områder?

Definer usikkerhets-
område med

konsekvenser og tiltak
Ja

Usikkerhetsvurdering/
-oppfølging

(kontinuerlig)

Endring i status? OppdaterJa



 

 
 
Styring av usikkerhet skal være endringsorientert.  På statusmøter presenteres/gjennomgås 
kun endringer siden siste statusrapportering. 

Rapportering av status usikkerhetsstyring. 

Ansvarshavende på prosjekt- og delprosjketnivå  rapporterer status på formatet vist nedenfor 
(sk. ’10-på-topp’) 
 

 
Fig. 10-på-topp-liste. Struktur 

 
Koordinator for usikkerhtesstyring sammenfatter status-rapportene fra de aktuelle 
styringsområdene. Hvis det er grunnlag for det utarbeides usikkerhetshistogrammer 
 
og usikkerhetsprofil.  
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Utfallsrom kostnadsavvik (Mill) 

Maks 71 20 35 20 42 20 20 20 14 21 
Forventet 2 0 1 0 4 0 2 3 2 3 
Min -53 -20 -32 -20 -25 -20 -10 -14 -15 -13 
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