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Forord
Denne aktiviteten ligger under prosjektet Mindre ressurskrevende prosjektstyring i PS 2000
sin prosjektportefølje.
En rekke aktuelle aktiviteter ble foreslått for BA-bedriftene i PS 2000 i 1997, og disse ble
bedt om å prioritere hvilke de syntes var viktigst å gjøre en jobb på, og hvilke de direkte
ønsket å bidra i. Ut fra dette la vi for styret i PS 2000 frem en prioritert rekkefølge av
aktiviteter. Denne ble justert noe i takt med strategien for prosjektporteføljen i PS 2000, og
følgende tre aktiviteter ble vedtatt iverksatt i perioden 1997/98:
Oppfølging av prosjekter ved regnearkverktøyet PS light.
Bedre håndtering av endringer i BA-prosjekt.
Optimalisering av beslutningsunderlag i tidlig fase av prosjekt.
Denne rapporten er et resultat av aktiviteten Oppfølging av prosjekter. Her har vi
videreutviklet regnearkverktøyet PS-light i samarbeid med noen bedrifter. De som har bidratt
mest i dette prosjektet, er Vegdirektoratet, Vegkontoret i S-T og Siemens. Spesielt
Vegkontoret i S-T har bidratt til at vi har fått teste ut og videreutviklet verktøyet. Vi ønsker å
takke dem for bidraget, og håper de kan bidra videre i utviklingen av verktøyet.
Vi må her si at utviklingen av PS-light nok ikke er ferdig med dette prosjektet. Vi har fått
visse kommentarer på verktøyet, både gjennom uttesting og gjennom høringsrunden som ble
gjennomført i januar/februar 1998 som vi ennå ikke har hatt mulighet til å arbeide inn i
verktøyet. Dette ønsker vi å ta tak i, og vi har en student som tar hovedoppgave på dette til
høsten, slik at prosessen med utvikling av verktøyet ikke vil stoppe opp nå.
Til slutt ønsker vi å takke alle som har bidratt til å få dette prosjektet i havn. Dette gjelder
både eksterne samarbeidspartnere, personer i PS 2000, samt studenter som har gitt et stort
bidrag i prosjektet.

Trondheim 1.7.1998
Olav Torp
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Sammendrag
PS-Light er et delprosjekt under PS2000 prosjektet Mindre ressurskrevende prosjektstyring.
Med støtte i prosjektoppgaver og hovedoppgaver ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk,
NTNU, er det utviklet et dataverktøy for planlegging og periodisk oppfølging av prosjekter.
Verktøyet er et Excel regneark som fungerer ved hjelp av ordinære Excel-formler og VBA
(Visual Basic for Applications).
Bakgrunnen for prosjektet er et udekket behov for prosjektstyringsverktøy som er enkle å
bruke og som kan være til hjelp for de som ikke har store ressurser å sette av til innkjøp,
opplæring og bruk av store og kompliserte styringsverktøy. Verktøyet som er utviklet har fått
navnet PS-Light, noe som skal reflektere konseptet som er:
• Lav brukerterskel; lett å bruke og forstå for brukere av regneark.
• God funksjonalitet; logisk oppbygging med innlegging av data i en naturlig rekkefølge.
• Effektiv styring; få frem, uten bruk av store ressurser, en lett forståelig rapportering av
den økonomiske og fremdriftsmessige situasjonen i prosjektet.
Oppfølging av prosjekter i PS-Light baserer seg på ”Earned value” metoden, på norsk Inntjent
verdi metoden. Metoden er nærmere forklart i kapittel [2].
Våren 1996 var den første versjonen klar som et resultat av en prosjektoppgave. Høsten –97
ble denne videreutviklet og testet i to hovedoppgaver, hvorpå PS-Light ble sendt på en
høringsrunde til et tyvetalls bedrifter og etater, de fleste medlemmer i PS2000. Dagens
versjon er et resultat av to prosjektoppgaver våren –98, og har fått navnet PS-Light98. I denne
versjonen er enkelte av ønskene som kom frem som et resultat av høringsrunden
implementert. Parallelt dette ble det gjennomført en tredje prosjektoppgave våren –98, hvor
versjonen fra desember –97 har blitt testet i et pågående prosjekt hos Statens vegvesen SørTrøndelag (omkjøringsvegen E6, Moholt-Tunga).
I tillegg til selve dataverktøyet er det utarbeidet programdokumentasjon, teori- og
brukerhåndbok og et eksempelprosjekt. Teoridelen i brukerhåndboken er i denne rapporten
trukket ut som et eget kapittel, kapittel [2]. Brukerhåndboken er kapittel [3] og
eksempelprosjektet er kapittel [4].
Fra uttesting og gjennomføring av bedriftsinterne kurs har vi fått en del kommentarer på
verktøyet. Det er klart for oss at utviklingen ennå ikke er ferdig, og vi fortsetter utviklingen og
utbedringen gjennom en hovedoppgave til høsten. Det som er synliggjort gjennom dette
arbeidet er at interessen for verktøyet er stor.
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Summary
PS-Light is a sub project within the Project 2000 project ”Project management demanding
less resources”.
Supported by student projects and diploma thesis at the department of building and
construction engineering, NTNU, it is developed a data tool for planning and periodical
follow-up’s of projects. The tool is a Excel workbook functioning by ordinary Excel-formulas
and VBA (Visual Basic for Applications).
The project background is a expressed need for a project management tool that is easy to use,
and that can be useful for those without big resources for purchasing, training and using big
and complicated management tools. The tool is called PS-Light, which is ment to reflect the
concept:
• User-friendly; easy to use and understand for those familiar with PC spreadsheets.
• Good functionality; logical structure with input in a natural order.
• Effective management; achieve, without using lots of resources, an easy to understand
report of the economical and progressing situation in the project.
Following up projects in PS-Light is based on the ”Earned value” method. The method is
explained in chapter [2].
During the spring of 1996 the first version of the tool was developed. During the autumn of
1997 this version were taken under further development and tested in two diploma thesis, then
sent on a hearing (inquiry) to about twenty companies and departments, most of them
members of the Project 2000. The present version is a result of work at the department and
two student projects this spring (1998), and is named PS-Light98. In this version some of the
proposals from the hearing are implemented. In the same period of time (spring –98) a third
student project was executed, were the version from december –97 was tested in a proceeding
project at the ”Statens vegvesen Sør-Trøndelag” (omkjøringsvegen E6, Moholt-Tunga).
In addition to the data tool, there are produced technical documentation, a theory and owners
manual, and an example project for illustrating the use of the tool. The theory part of the
manual is in this report extracted and placed as an own chapter, chapter [2]. The owners
manual is placed as chapter [3], and the example project as chapter [4].
From testing and through in-company courses, we have received comments to the tool. It is
clear to us that the development is not yet finished, so we continue the development and
improvement through a diploma thesis next autumn (autumn –98).
Through the work with this project, it has become obviously that there exist a big interest for
the tool PS-Light.
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1 Innledning
Rapporten omhandler utviklingen og statusen pr dato for prosjektstyringsverktøyet PS-Light.
PS-Light er en videreutvikling av regnearkverktøyet PS-EXCEL, et regnearkbasert verktøy
for planlegging og periodisk oppfølging av prosjekter. Konseptet er utviklet gjennom PS2000
prosjektet ”Mindre ressurskrevende ressursstyring”.
1.1 Bakgrunn
Rammen for rapporten er hovedprosjektet ”Nye prosjektstyringsteknikker” /1/ i PS2000.
Innen dette prosjektet blir konkrete områder som må styrkes innenfor styring av prosjekt
identifisert. På bakgrunn av ønsker og krav til prosjektstyringsteknikker i fremtiden blir
løsninger for styrking av prosjektstyring som fagområde utviklet. En rekke delprosjekt er
gjennomført på tema som t.d. kompetansestyring og håndtering av usikkerhet. Stadig nye
tema blir føyd til.
Delprosjektet ”Mindre ressurskrevende prosjektstyring” ble startet i september –95. Prosjektet
har som mål å bidra til mer styring for pengene, dvs. en mer målrettet og effektiv
prosjektstyringsfunksjon. Virkemidlene er utvikling av konsepter og ideer som støtter opp
under dette målet, utarbeiding av verktøy som forenkler prosjektstyringen og utprøving av
prinsippene og verktøyene på praktiske prosjekter. En av de viktigste målsettingene for dette
delprosjektet var at det skal være praktisk rettet og gi kortsiktig nytte. I løpet av et år frem til
1. juli 1996 ble konsepter og verktøyer definert1. Prosjektet er nå inne i en mer
implementeringsrettet fase der konseptene skal prøves ut.
Gjennom en høringsprosess ble en rekke konsepter for utvikling av mer effektiv
prosjektstyring definert og evaluert i samarbeid med programdeltagerne i PS 2000.
Konseptene er som beskrevet:
Omorganisering av prosjektprosessen:
• Bedre samarbeid i prosjektprosessen.
• Reduksjon av kompleksitet (vha. autonome grupper).
Målretting av prosjektstyringa:
• Valg av riktige styringssignal.
• Identifisering av nøkkelaktiviteter.
Fjerning av unyttige prosjektstyringsaktiviteter:
• Standardisering av prosjektstyringen.
• Optimalisering av dokumentasjonsmengden.
• Informasjonsfiltrering.
På basis av klar prioritering av standardisering, dokumentasjonsmengde og informasjonsflyt
ble fire produkter definert og utviklet i første periode:
• Idéskisse på Internet for å ta vare på idéene og gi spredning til interesserte.
• Standard prosjektstyringsrutiner, utvikling og evaluering i samarbeid med Siemens.
1

Idénotatet med beskrivelse av våre konsepter kan hentes ned fra Internet på vår hjemmeside med adresse:
http://www2.protek.unit.no/ps2000/
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• Informasjonsflyt, studie av Ivar Aasen prosjektet i samarbeid med Statsbygg.
• PS-EXCEL - Et enkelt prosjektstyringsverktøy er utviklet, basert på regneark (EXCEL).
I andre periode, 1996-97, ble det arbeidet med følgende temaer:
• Programmeringsprosessen i Statsbygg.
• Informasjonsbehov i beslutningsprosesser, Siemens.
• Kostnadsstyring i forsvaret.
I tredje periode, 1997-98, ble det arbeidet med følgende temaer:
• PS-Light (videreutvikling av PS-EXCEL).
• Bedre håndtering av endringer i B/A.
• Optimalisering av beslutningsgrunnlag i tidlig fase.
Det er temaet PS-Light som omhandles i denne rapporten.
1.2 Problembeskrivelse
Delprosjektet ”Mindre ressurskrevende prosjektstyring” skal utvikle idéer til konsepter som
kan brukes til et av to formål:
1. Redusere den totale ressursbruken til prosjektstyring i prosjektet uten å miste noe vesentlig
av styringen i prosjektet.
2. Optimalisere prosjektstyringsinnsatsen slik at en får bedre styring uten å bruke mer
ressurser til styringen.
Det ligger i sakens natur at vi antar det er en sammenheng mellom ressursbruken til
prosjektstyring og den grad av reell styring som kan oppnås i prosjektet. Sammenhengen er
ikke lineær. Vi observerer at tradisjonen med hensyn på ressursbruk til styring er veldig
forskjellig i ulike bransjer.

Figur 1.1: Ressursbruk til prosjektstyring
PS-Light er først og fremst utviklet med tanke på de små og mellomstore prosjekter for å gi
disse ett alternativ for å redusere ressursforbruket til prosjektstyring uten at en mister de
viktigste og grunnleggende styringsmulighetene.
Som tidligere nevnt, bygger PS-Light på PS Excel, utviklet gjennom PS 2000 i 1996.
Verktøyet er spesielt tilpasset planlegging og periodisk oppfølging av prosjekter. I motsetning
til mye av den programvaren som finnes på markedet ellers, skulle dette verktøyet være lett å
6

PS-Light

PS2000

bruke og forstå, ikke være for ressurskrevende i bruk og ha lav brukerterskel. Teorien som
ligger til grunn for oppfølgingsanalysen er den såkalte Inntjent Verdi-metoden (Earned Value
Method). Denne er beskrevet i kapittel 2.
Mange bygger ved oppfølging opp sine egne regneark. Regnearket bygges ofte opp på nytt for
hvert prosjekt. PS-Light passer for disse, samt de som har arbeidet med prosjektstyring uten
datahjelpemidler fra tidligere, og ønsker å komme raskt i gang med et dataverktøy uten lang
innlæringsperiode. Det er mange mindre bedrifter som helt mangler systemer og verktøy for
oppfølging av sine prosjekter, men mange av disse har allerede Excel og er vant til å bruke
det. Da blir det enkelt å implementere PS-Light.
1.3 Fremgangsmåte
Arbeidet med PS-Light startet som en studentoppgave ved institutt for bygg- og
anleggsteknikk (IBAT) våren-96. Her ble det utviklet et regneark for MS Excel, med basis i et
regneark Norsk Hydro hadde laget for eget bruk. Dette ble så presentert for Norsk Hydro
Sunndalsøra som fattet interesse for konseptet. De anvendte imidlertid LOTUS 123 plattform.
Hydro Sunndalsøra engasjerte derfor Sintef Teknologiledelse til å legge verktøyet over på
LOTUS, innføre en del forbedringer og utvide enkelte begrensninger i regnearket.
Sommeren –97 ble så prosjektet videreført ved IBAT for å videreutvikle Excel-versjonen med
utgangspunkt i det opprinnelige Excel-regnearket og den forbedrede LOTUS-utgaven.
Arbeidet fortsatte i en hovedoppgave for to studenter samme høst. I desember –97 forelå den
første versjonen av verktøyet som fungerte ved hjelp av Excel og VBA (Visual Basic for
Applications). Verktøyet hadde etter hvert fått navnet PS-Light. Hovedoppgaven resulterte i:
Per Arne Gåsbakk & Lars Ivar Melland
Oppfølging av prosjekter med
regnearkverktøyet PS-Light for Excel
For Excel 7.0 (en del av MS Office95)
For Excel 8.0 (en del av MS Office97)

•

Hovedoppgave

•
•
•

PS-Light95
PS-Light97
Teori- og brukerhåndbok
for PS-Light
Eksempel på planlegging og oppfølging
Eksempelprosjekt
av et prosjekt vha MS Project og PSLight
Dokumentasjon
og forklaring til den
Programdokumentasjon
datatekniske oppbygging og virkemåte
til PS-Light

•
•

rapport
datafil
datafil
hefte
hefte
ringperm

I hovedoppgaven ble PS-Light videreutviklet i samarbeide med Instituttet og eksterne
bedrifter, først og fremst Vegkontoret i Sør-Trøndelag og Siemens.
Når denne hovedoppgaven var ferdig ble verktøyet i desember –97 sendt ut på en
høringsrunde til bortimot tyve bedrifter og institusjoner. De fleste av disse er medlemmer i PS
2000. Høringsfristen for denne runden var mandag 2. februar –98, og ca halvparten av de
forespurte ga tilbakemelding.
Våren –98 arbeidet så 3 studenter videre med PS-Light. 2 studenter utviklet verktøyet videre
med grunnlag i den versjonen som forelå fra desember -97 og tilbakemeldingene fra
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høringsrunden. Den tredje studenten testet PS-Light på et pågående prosjekt hos Statens
Vegvesen Sør-Trøndelag (ombyggingen av E6 omkjøringsvegen, Moholt-Tunga).
Den versjonen som foreligger som et resultat av studentprosjektene våren -98 er kalt PSLight98, og kan kun kjøres på MS Excel 8.0 (en del av MS Office97).
1.4 Oppbygging av rapporten
Denne rapporten er bygd opp rundt det arbeidet som er utført ved Institutt for bygg- og
anleggsteknikk i forbindelse med planleggings/oppfølgingsverktøyet PS-Light, og de
resultater og rapporter som er fremkommet fra dette.
• Kapittel 1 er innledning som beskriver bakgrunnen for prosjektet og rapporten.
• Kapittel 2 beskriver teoribakgrunnen for verktøyet.
• Kapittel 3 utgjør en brukermanual for verktøyet PS-Light. Her beskrives oppbyggingen og
de ulike funksjonene i PS-Light.
• Kapittel 4 beskriver et eksempelprosjekt hvor planlegging og oppfølging av et konkret
prosjekt gjøres. Fremgangsmåten er beskrevet i dette kapittelet.
I tillegg følger det med rapporten en diskett for installasjon av PS-Light98. Hvordan denne
skal installeres er beskrevet i brukermanualen, kapittel [3] i denne rapporten.
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2 Prosjektoppfølging - Teoribakgrunn for Inntjent verdi

metoden
Dette kapittelet tar for seg teorien bak Inntjent verdi metoden. Det er denne metoden som
danner teorigrunnlaget for PS-Light.
2.1 Innledning
Like viktig som selve planleggingen av prosjektet er oppfølgingen av arbeidet slik at det skjer
i henhold til de gjeldende planene. Alle prosjekter inneholder, mer eller mindre, en grad av
unikhet. Dette gjør at planleggingen alltid vil være usikker, og at planene inneholder
usikkerhet. Først når arbeidet kommer igang er det mulig å se om planene er realistiske og lar
seg gjennomføre.
Prosjekter er intense i arbeidsutførelsen. Planene er som regel lagd slik at det forventes høyt
arbeidstempo for å overholde tids- og kostnadsrammer. Dette betyr at også oppfølging blir
intens. Derfor er det viktig å oppdage avvik fra planene tidlig slik at korrigerende tiltak kan
iverksettes.
Prosjektoppfølging er en kontinuerlig prosess. Planer vil hele tiden være gjenstand for
revisjoner. Ofte vil utførelsen avvike fra planene. Derfor er vi nødt til å forandre planene
etterhvert som prosjektet skrider fram. I prosjekter opererer vi derfor med to sett av planer:
den opprinnelige planen og den levende planen.
Den opprinnelige planen

Den opprinnelige planen er den planen som ble lagd før prosjektutførelsen startet opp (ofte
kalt 'baseline'). Den inneholder budsjettering av prosjektet, samt tidsplaner og planer for
ressursbruken i prosjektet, og er således basisen for prosjektutførelsen slik vi opprinnelig
hadde tenkt oss den.
Den levende planen

Som regel vil prosjektutførelsen avvike fra den opprinnelige planen. Under prosjektutførelsen
må vi således i tillegg til den opprinnelige planen ha en oppdatert plan som viser hvordan vi
skal sluttføre prosjektet utfra prosjektets status ved oppfølgingstidspunktet. Den oppdaterte
planen kaller vi den levende planen, og denne planen må kontinuerlig oppdateres etterhvert
som status i prosjektet forandrer seg.
Registrering av utført arbeid

Under prosjektutførelsen er det viktig å registrere arbeidet som utføres. På den måten blir det
lettere å overføre erfaringer fra prosjektet til framtidige prosjekt. Registrering av arbeidet er
også nødvendig for å kunne benytte inntjent verdi metoden til prosjektoppfølging, og til å lage
gode prognoser for hvordan prosjektet vil gå, både mhp. framdrift og kostnader.
2.2 Inntjent verdi metoden - Earned Value Method
Oppfølging basert på inntjent verdi har blitt vanlig i prosjektsammenheng. Grunnen til dette er
at det er en metode som er enkel å benytte og samtidig svært effektiv ved riktig bruk. De
fleste dataprogram for prosjektstyring har på en eller annen måte innebygd inntjent verdi oppfølgingssrutiner. Metoden ble utviklet for å evaluere framdrift og kostnadsforbruk i
pågående prosjekter, samt lage prognoser for prosjektets sluttkostnad og
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Metoden

gir

prosjektledere

et

effektivt

styringsverktøy

i

Earned Value, eller Inntjent verdi metoden er utviklet ved Department of Defence i USA.
Siden metoden stammer fra USA er også begrepene som er benyttet i metoden amerikanske.
Vi har tilknyttet norske begrep til metoden. Begrepene er vist i tabell 1. Vi kommer senere
tilbake til hva de enkelte begrep innebærer, og hvordan de henger sammen.
Norsk Alternativ

Inntjent verdi metoden
Faktisk kostnad

Forkortelse

Formler til
Inntjent
verdi
metoden

IVM
FK

Inntjent verdi

IV

Planlagt kostnad

PK

Kostnadsavvik
Framdriftsavvik
Budsjettavvik/
Ressursavvik
Kostnadseffektivitet
Framdriftseffektivitet

KA
FA
BA

IV - FK
IV - PK
PK - FK

KE
FE

IV/FK
IV/PK

Planlagt sluttkostnad

PSK

Estimat på Resterende
Arbeid
Estimert sluttkostnad

ERA
ESK

Amerikansk begrep

Earned Value Method
Actual Cost of Work
Performed
Budgeted Cost of Work
Performed (Earned
Value)
Budgeted Cost of Work
Scheduled
Cost Variance
Schedule Variance
Budget Variance

Cost Performance Index
Schedule Performance
Index
Budget at Completion
(baseline)
(ESK-IV)/KE Estimate To Complete
FK + ERA

Estimate at Completion
(forecast total cost)

Forkortelse

EVM
ACWP
BCWP
BCWS
CV
SV
BV
CPI
SPI
BAC
ETC
EAC

Estimert Sluttidspunkt
EST
Tabell 2.1: Begrep og forkortelser i Inntjent verdi metoden
Prinsippet for Inntjent verdi går ut på at vi måler hva som er fysisk utført, og sammenligner
dette med hva som er planlagt utført. Dette er en ledelsesteknikk som knytter
ressursplanlegging sammen med framdriftsplaner, tekniske kostnader og framdriftskrav. Alt
arbeidet blir planlagt, budsjettert og periodisert. Dette utgjør et referanseestimat for kostnad
og tid (baseline). Det er også mulig å periodisere i timeverk. Variablene vi måler mot vil da
enten være inntjente timer eller verdi av utført arbeid.
2.2.1 Planlagte og faktiske kostnader og inntjent verdi.
Det er tre kostnadselementer som danner grunnlaget for inntjent verdi metoden. Disse tre er
Planlagt kostnad (PK), Faktisk kostnad (FK) og Inntjent verdi (IV), beskrevet som følger:
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Planlagte kostnader er kostnader som er planlagt forbrukt etter den opprinnelige
planen, med andre ord et periodisert estimat.
Faktiske kostnader er påløpte kostnader, som følge av arbeidet som faktisk er utført.
Grunnlaget for dette er fakturaer, både mottatte og ikke mottatte. Det er viktig å merke
seg at faktisk kostnad baseres på den faktiske framdriften i prosjektet, som kan avvike
fra den planlagte framdriften.
Inntjent verdi er den budsjetterte verdien av det utførte arbeidet. Dette skiller seg fra
planlagt kostnad ved at det korrigeres for den faktiske framdriften. Den gir oss dermed
et bilde på hvor mye som er utført i forhold til planlagt.
Under planleggingen deler vi prosjektet inn i perioder, som er sammenfallende med
rapporteringen. Kostnadselementene følger denne periodiseringen. Faktiske kostnader og
Inntjent verdi blir beregnet for hver periode etter hvert som prosjektet skrider fram. Planlagt
kostnad har vi allerede fra prosjektplanen. Det beregnes akkumulerte verdier for faktiske
kostnader, inntjent verdi og planlagte kostnader, dvs. summen av de respektive
kostnadselementer i prosjektet fram til rapporteringstidspunktet. Tabell 2.2 viser en
sammenstilling mellom PK, FK og IV.
Faktisk kostnad
FK

Utført arbeid
Planlagt arbeid
Tabell 2.2: Sammenheng mellom kostnadselementer.

Planlagt kostnad
IV
PK

2.2.2 Avviksanalyse
Prosjektledere vil typisk lage en periodisk inndelt plan med oversikt over hvilke arbeider som
er planlagt gjennomført for hver enkelt periode, og for prosjektet totalt. Summen av de
planlagte kostnadene for alle periodene gir estimatet for prosjektkostnaden. I tabell 3 er det
vist planlagte kostnader fram til en gitt periode for alle arbeidspakkene i et eksempel.
Eksemplet blir ført videre i denne beskrivelsen for å illustrere inntjent verdi metoden.
Arbeidspakker
A
B
C
D
E
Planlagt kostnad
1 000 1 500 1 000 2 500 2 000
(PK)
Tabell 2.3: Referanseestimat i en periode for et eksempel.

F
Totalt
2 000 kr 10 000

Oppfølgingen foregår vanligvis ved at planlagte- og faktiske kostnader sammenlignes til
bestemte tider gjennom prosjektet. Avviket mellom disse blir kalt budsjettavvik, eller
ressursavvik. Et positivt budsjettavvik betyr at det brukes mindre penger enn planlagt. Et
negativt budsjettavvik betyr at det brukes mer penger enn planlagt ved et gitt
oppfølgingstidspunkt i prosjektet.

Budsjettavvik = Planlagte kostnader - Faktiske kostnader
BA = PK - FK
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Denne metoden gir resultater som i virkeligheten er meningsløse fordi mengden av arbeid
som er utført ikke blir tatt i betraktning. Den tradisjonelle metoden benyttet i eksemplet viser
at det er forbrukt kr 900 mindre enn planlagt, jfr. tabell 2.4. En kan med dette bli forledet til å
tro at prosjektet går godt - vi har jo brukt mindre penger enn planlagt fram til nå i prosjektet.
Vi skal snart få se at dette ikke nødvendigvis er tilfelle.
Arbeidspakker
A
B
C
D
E
Planlagt kostnad
1 000 1 500 1 000 2 500 2 000
(PK)
Faktisk kostnad
900 2 200 800 3 000 2 200
(FK)
Budsjettavvik
100
-700
200
-500 -200
Tabell 2.4: Tradisjonell metode for oppfølging i eksemplet.

F
Totalt
2 000 kr 10 000
0

kr 9 100

2 000

kr 900

Når det observeres et avvik mellom faktiske påløpte kostnader og planlagte kostnader, kan
avviket ha en sammensatt årsak:
1. Det har vært et avvik mellom faktiske påløpte kostnader og det som var forutsatt i
kostnadsestimatet; dvs. et kostnadsavvik, KA.
2. Det har vært avvik mellom faktisk framdrift og den planlagte framdrift; dvs. et
framdriftsavvik FA.
Det kan også skyldes endringer i arbeidsomfang. Dette håndteres imidlertid ikke her. Her
fokuserer vi på kostnadsavvik og framdriftsavvik. Disse kan dekomponeres videre, som vist i
figur 2.1. Vi skal se nærmere på denne problemstillingen.

Figur 2.1: Dekomponering av avvik.
Ved å sammenligne inntjent verdi (budsjettert kostnad på utført arbeid) med den faktiske
kostnaden i en gitt periode, kan inntjent verdi-metoden gi et bilde av kostnadsavviket.
Kostnadsavviket sier noe om hvor mye det utførte arbeidet har kostet i forhold til planlagt. I
eksemplet var, ifølge tabell 2.5, det utførte arbeidet ved oppfølging i en gitt periode planlagt å
koste kr 6.500 (inntjent verdi er dermed 6.500). Den faktiske kostnaden ble kr 9.100, noe som
medfører et negativt kostnadsavvik på kr 2.600. Et negativt kostnadsavvik betyr at det utførte
arbeidet har kostet mer enn planlagt (de faktiske kostnadene er større enn den inntjente
verdien).
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Arbeidspakker
A
B
C
D
E
Inntjent verdi (IV)
1 000 1 500 1 000 1 000 2 000
Faktisk kostnad
900 2 200 800
3 000 2 200
(FK)
Kostnadsavvik (KA) 100
-700
200 -2 000 -200
Tabell 2.5: Kostnadsavvik ved en gitt periode i eksemplet.

F
0
0

Totalt
kr 6 500
kr 9 100

0

kr -2 600

Kostnadsavvik = Inntjent verdi - Faktiske kostnader
KA = IV - FK
Ved å sammenligne inntjent verdi (budsjettert kostnad på utført arbeid) med de planlagte
kostnadene i en gitt periode, får vi et framdriftsavvik. Framdriftsavviket forteller hvor stor
verdi, for eksempel i kroner, det utgjør at faktisk utført arbeid avviker fra planlagt utført
arbeid ved oppfølgingstidspunktet. Som tabell 2.6 viser, på grunn av at arbeidspakke D ikke
er ferdig og F ikke er påbegynt har vi altså et negativt framdriftsavvik på kr. 3.500 etter gitt
periode i eksemplet. Et negativt framdriftsavvik betyr at framdriften har vært for liten i
forhold til planlagt (den inntjente verdien er mindre enn planlagt).
Arbeidspakker
A
B
C
D
E
Inntjent verdi (IV)
1 000 1 500 1 000 1 000 2 000
Planlagt kostnad
1 000 1 500 1 000 2 500 2 000
(PK)
Framdriftsavvik
0
0
0
-1
0
(FA)
500
Tabell 2.6: Framdriftsavvik etter en gitt periode i eksemplet.

F
Totalt
0
kr 6 500
2 000 kr 10 000
-2
000

kr -3 500

Framdriftsavvik = Inntjent verdi - Planlagt kostnad
FA = IV - PK
Vi ser at i eksemplet, som ut fra budsjettavviket tilsynelatende så ut til å gå godt (vi hadde
brukt kr. 900 mindre enn planlagt), har vi følgende situasjon:
•
•

vi har produsert mye mindre enn planlagt (vi har produsert for kr. 3.500 mindre enn
planlagt fram til dagens dato).
det vi har produsert til nå har kostet mer enn planlagt (det utførte arbeidet har kostet kr.
2.600 mer enn planlagt)

Dette begrunner at vi må ta hensyn til inntjent verdi ved oppfølging av prosjekter, og at
budsjettavvik i virkeligheten ikke sier oss noe om hvordan prosjektet går.
Oppfølgingen presenteres ofte i diagram som illustrert for eksemplet vårt i figur 2.2 og figur
2.3. Diagrammene viser det vi nettopp har tatt opp, med illustrasjon av kostnads- og
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framdriftsavvik. Kurver for Planlagt kostnad, Faktisk kostnad og Inntjent verdi er vist i figur 2
med tallene gitt fra eksemplet for periode 1. Figur 2.3 viser framdrifts- og kostnadsavvik for
samme periode for samme eksempel. Dette beregnes ut fra data i figur 2.2. Figur 2.4 viser
dette i et generelt tilfelle. Figur 2.4 illustrerer en grafisk framstilling av sammenhengen
mellom planlagt kostnad, faktisk kostnad, inntjent verdi, framdriftsavvik, kostnadsavvik og
tidsforsinkelse.

Kostnader
12000
10000
Planlagt kostnad (PK)

Kr.

8000
6000

Faktisk kostnad (FK)

4000

Inntjent verdi (IV)

2000
0
Start

Definerte perioder

Periode 1

Figur 2.2: Oppfølging av eksemplet i periode 1
Start

Avvik

Periode 1

0
-500
-1000
Kr.

-1500
-2000

Kostnadsavvik (KA)

-2500

Framdriftsavvik (FA)

-3000
-3500
-4000
Definerte perioder

Figur 2.3: Beregnede avvik for eksemplet i periode 1.
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Figur 2.4: Oppfølging av prosjekter vha. inntjent verdi metoden i et generelt tilfelle.
Vi har sett på avvikene i kroner. En annen måte å framstille dette på er å benytte
effektivitetsfaktorer. Disse er spesielt gunstige å regne med når en skal lage prognoser for
utviklingen i prosjektet Dette kommer vi tilbake til videre i kapitlet under prognoser. Her
presenterer vi kostnadseffektivitet og framdriftseffektivitet.
Kostnadseffektivitet, KE, uttrykker det samme som kostnadsavviket. Kostnadseffektivitet er
imidlertid en relativ størrelse. Kostnadseffektivitet forteller oss hvor mye vi har økt inntjent
verdi for hver innsatsfaktor (kr., m3, m2, timeverk etc.) vi har forbrukt fram til nå i prosjektet.
En kostnadseffektivitet på over 1 betyr at faktiske kostnader er mindre enn planlagt for det
utførte arbeidet (Inntjent verdi). Kostnadseffektivitet defineres som følger:
Kostnadseffektivitet = Inntjent verdi/Faktiske kostnader
KE = IV/FK
For eksemplet beregnes en kostnadseffektivitet på 6.500 / 9.100 = 0,71. Vi ser at vi har hatt
veldig liten inntjening i forhold til forbrukte kostnader fram til nå i prosjektet.
Framdriftseffektivitet, FE, uttrykker det samme som framdriftsavviket. På samme måte som
FE er KE en relativ størrelse. Framdriftseffektiviteten forteller noe om hvor stor verdi vi har
tjent inn i forhold til planlagt ved oppfølgingstidspunktet. Framdriftseffektivitet større enn 1
betyr at vi har oppnådd en bedre framdrift enn planlagt fram til oppfølgingstidspunktet.
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Framdriftseffektivitet = Inntjent verdi/Planlagte kostnader
FE = IV/PK
For eksemplet beregnes en framdriftseffektivitet på 6.500 / 10.000 = 0,65. Vi ser av dette at vi
har hatt veldig liten produktivitet i forhold til planlagt fram til nå i prosjektet.

2.2.3

Prisavvik og forbruksavvik

Det er vanlig å dekomponere kostnadsavviket videre i et prisavvik og et forbruksavvik, jfr.
figur 2.1. Prisavviket viser hvor stor del av kostnadsavviket som skyldes forskjell mellom
planlagt og faktisk pris for de forbrukte ressurser. Forbruksavviket viser hvor stor del av
kostnadsavviket som skyldes forskjell i planlagte ressursmengder for det utførte arbeid og
faktiske forbrukte ressursmengder. Summen av prisavvik og forbruksavvik er alltid lik
kostnadsavviket. For å kunne beregne pris- og forbruksavviket må vi kjenne faktisk forbrukt
mengde (mf), planlagt forbrukt mengde for utført arbeid (mi) av en ressurs, samt faktiske
enhetspriser (pf) og planlagte enhetspriser (pp) for vedkommende ressurs. En bør merke seg at
planlagt forbrukt mengde refererer seg til utført arbeid, slik at det blir inntjent mengde det er
snakk om. Prisavvik og mengdeavvik beregnes som følger:
Prisavvik:
pa = (pp - pf) ⋅ mf
Forbruksavvik:
fa = (mi - mf) ⋅ pp

2.2.4 Estimering av sluttkostnad og sluttidspunkt for prosjektet
Det er spesielt tre faktorer som påvirker sluttresultatet i et prosjekt når det gjelder kostnader
og tidsforbruk:
•
•
•

Kvaliteten på planleggingen i prosjektet.
Virkelig ytelse (med tanke på framdrift og kostnad) i forhold til planlagt.
Prosjektledelsens muligheter til å foreta endringer hvis det blir oppdaget avvik i forhold til
hva som er planlagt.

Når en skal utarbeide en prognose på sluttkostnaden og på sluttidspunktet i prosjektet, er det
selvsagt vanskelig å implementere alle forhold i beregningen for å få et godt estimat. Det er
derfor nødvendig å støtte seg til teoretiske tilnærminger hvor virkelig ytelse i forhold til
planlagt står sentralt.
Vi trenger et godt grunnlag å bygge prognosen på. Dette får vi ut fra Inntjent verdi metoden.
Når grunnlaget er etablert, kan vi på bakgrunn av dette lage prognoser om framtiden. Bak
beregningene av prognoser om framtiden, må det imidlertid også ligge kvalifiserte, faglige
vurderinger av utviklingen fram til i dag, og i den resterende planen. Vi må kunne vurdere om
utviklingen fram til i dag, beskrevet gjennom kostnadseffektiviteten og
framdriftseffektiviteten, vil fortsette framover, eller om vi vil prestere bedre eller dårligere,
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for eksempel gjennom læringseffekter. Framtidig utvikling kan beskrives ut fra flere
modeller:
•
•
•
•

Planlagt effektivitet holdes prosjektet ut.
Effektivitetsutviklingen så langt i prosjektet videreføres prosjektet ut.
En kombinasjon av første og andre punkt.
Ta hensyn til kvalifiserte, faglige vurderinger om utviklingen, og vurdere framdrifts- og
kostnadseffektivitet ut fra dette.

Dette betyr at både kostnader, tid og eventuelle tillegg må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Resultatet fra avviksanalysen kan altså benyttes til å estimere forventet sluttkostnad, og
forventet sluttidspunkt for prosjektet, og prognosen vil i utgangspunktet kunne bygge på
forutsetninger om kostnadseffektivitet (KE) og framdriftseffektivitet (FE). Vi skal komme
kort inn på ulike måter dette kan gjøres på.
Vi kan tenke oss en situasjon der en ønsker å legge inn en prognose på kostnadene for hver
enkelt arbeidspakke for seg. En kan velge å vurdere kostnadseffektiviteten på framtidige
arbeidspakker ut fra den oppnådde kostnadseffektiviteten fram til nå, KE. Inntjent verdi
metoden setter, under disse forutsetningene, følgende sammenheng for estimering av
sluttkostnaden:
ESK = FK + (PSK - IV)/KE
Denne metoden forutsetter at kostnadseffektiviteten vil fortsette slik den har gjort til
oppfølgingsdatoen for resten av prosjektet. Dvs. alle etterfølgende arbeidspakker, både de
som er startet og de som ikke er startet vil bli underlagt effektiviteten fram til nå. Denne
metoden kan være bra når vi har gjennomført en stor del av arbeidet, og når vi dermed har
gode og realistiske data på KE.
Det kan tenkes at vi ønsker at de arbeidspakker som er startet skal prognostiseres med den
kostnadseffektivitet som er oppnådd til nå, mens de som ikke er startet kanskje skal
prognostiseres med planlagt kostnadseffektivitet. Dette kan spesielt være gyldig i tidlig fase
av prosjektet.
Eventuelt ønsker en å vurdere framtidig kostnadseffektivitet uavhengig for hver enkelt
arbeidspakke, basert på kvalifiserte, faglige vurderinger om utviklingen i prosjektet. Dette kan
gjøres ved å foreta en individuell vurdering av KE for resterende arbeid, og benytte denne
under estimering av sluttkostnad.
Vi må også gjøre vurderinger om framdriftseffektivitet og prognostisering av prosjektets
sluttidspunkt. På samme måte som under prognosen for sluttkostnadene kan vi ta hensyn til
produksjonen til nå i prosjektet, og vurdere effektiviteten fremover med bakgrunn i produsert
effektivitet. For å vurdere forventet sluttidspunkt for prosjektet, må vi imidlertid se på
framdriftsplanen for prosjektet, og projisere virkelige tidspunkt ned på framdriftsplanen.
Allerede gjennomførte aktiviteter kan da tegnes inn med sine reelle start- og sluttidspunkt.
Samtidig må vi vurdere gjenstående varighet av allerede startede aktiviteter som ikke er
avsluttet, og varigheten på aktiviteter som ikke har startet. Dette er framstilt i øvre del av figur
2.5. Her er planlagte aktiviteter tegnet inn med grå. Utført arbeid er markert med svart i
figuren, mens vurderinger rundt gjenstående arbeid og aktiviteter er markert med hvite stolper
i figuren.
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Figur 2.5: Prognoser for sluttkostnader og sluttidspunkt
Det vanskeligste er som oftest å vurdere gjenstående varighet av allerede startede aktiviteter.
For aktivitetene har vi beregnet en virkelig oppnådd framdriftseffektivitet, basert på hvor mye
av aktiviteten som er utført fram til nå i prosjektet, og hvor mye som skulle vært utført av
aktiviteten i følge planen. På bakgrunn av oppnådd framdriftseffektivitet, kan vi ved
vurdering av hvor mye av aktiviteten som står igjen, beregne en prognose på varigheten av
aktiviteten totalt. Varigheten av den gjenstående delen av aktiviteten kan da beregnes som
planlagt varighet av gjenstående arbeid delt på framdriftseffektiviteten.
For varigheten på aktivitetene som ikke har startet, kan vi enten benytte planlagt varighet,
som er det mest vanlige, eller vi kan benytte oppnådd framdriftseffektivitet for gjennomførte
og/eller startede aktiviteter til å si noe om utviklingen for ikke startede aktiviteter. Varigheten
til aktiviteten blir da beregnet som planlagt varighet delt på framdriftseffektiviteten som en
velger å benytte. Vi må også her kunne ta hensyn til kvalifiserte faglige vurderinger for å
anslå framdriftseffektiviteten til fremtidig aktivitet i prosjektet.
En vurdering av prosjektets sluttidspunkt må ta utgangspunkt i vurderingene om framdrift for
hver enkelt arbeidspakke. En sammensetning av disse vurderingene inn som en projisering på
framdrifsplanen (baseline), som vist i øvre del av figur 2.5, vil gjøre oss i stand til å si noe om
en prognose på prosjektets sluttidspunkt.
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Oppsummering

Vi vil nå oppsummere oppfølging av kostnader og framdrift i prosjekter. Det som skjer ved en
oppfølging er at en først danner seg et bilde av situasjonen ved oppfølgingstidspunktet. For å
få til dette må vi ha realistiske målinger på faktiske påløpte kostnader, samt målinger på hvor
stor verdi av arbeidet som er utført på de enkelte arbeidspakker (inntjent verdi). På bakgrunn
av disse data kan en avdekke avvik i forhold til planen, og hva avvikene kommer av. Når
avvikene er identifisert, kan vi ut fra oppnådd kostnadseffektivitet og framdriftseffektivitet
lage prognoser for hvordan det vil gå fremover i prosjektet, samt gjøre oss opp en formening
om hvor vi må gå inn med tiltak for å bedre situasjonen i prosjektet, og hvilke tiltak som må
gjøres.
Figur 2.6 viser eksempel på oppfølging av prosjekter og prognoser, både for kostnader og
framdrift, basert på inntjent verdi metoden. Figuren viser hva som skjer ved oppfølging, ved
at det registreres faktiske kostnader, inntjent verdi, og ut fra dette beregnes avvik. Ved en
analyse rundt avvikene kan det lages prognoser for det gjenstående arbeidet i prosjektet, når
det gjelder kostnader og framdrift.
Prognoser om utvikling av faktiske kostnader vil gi oss en prognose på sluttkostnaden for
prosjektet. En prognose av utviklingen i inntjent verdi vil gi oss en prognose på
sluttidspunktet for prosjektet. Prognosen for når prosjektet er ferdig vil være når oppnådd
inntjent verdi har nådd verdien planlagt sluttkostnad.
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Figur 2.6: Oppfølging av prosjekter, prognoser for ferdigstillelse

20

PS-Light

PS2000

3 Brukermanual PS-Light
Denne brukermanualen er første gang utarbeidet av studentene Per Arne Gåsbakk & Lars Ivar
Melland gjennom hovedoppgave ved IBAT høsten –97, og siden revidert gjennom
studentprosjekter av Stian Schjølberg & Helge Albertsen våren –98. Den er tilpasset bruk for
PS-Light, versjon mai-98 (PS-Light98). Manualen skal gi brukeren rettledning til å kunne
bruke planleggings- og oppfølgingsverktøyet PS-Light.
Denne utgaven av brukermanualen er noe forenklet ved at enkelte generelle opplysninger om
PS-Light-konseptet og dets bakgrunn, opprinnelse og teorigrunnlag er utelatt. Informasjon
rundt dette er omhandlet tidligere i rapporten (kapittel [1], [2]).
Innholdsfortegnelse spesielt for brukerhåndboken er også utelatt her, henviser her til
innholdsfortegnelsen for denne komplette rapporten.
Til ekstra støtte for brukeren finnes også ”Eksempel på prosjektplanlegging og –oppfølging
med MS Project og PS-Light98”, se kapittel [4].
3.1 Generelt
PS-Light er et regneark for planlegging og oppfølging av prosjekter. Det kjøres i MS Excel og
fungerer vha Excel-formler og VBA. Teorien som ligger til grunn er Inntjent verdi metoden.
Dette kapittelet inneholder generelle opplysninger bruk og forståelse av verktøyet.
3.1.1 Krav til forkunnskaper og grunnleggende informasjon
Det trengs ingen forkunnskaper foruten grunnleggende kjennskap til MS Excel og
prosjektoppfølging (Fordel med noe kjennskap til Inntjent-Verdi) for å kunne benytte PSLight.
For regnearket gjelder at verdier skal/kan legges inn i de hvite rutene av brukeren selv,
alternativt at man importerer prosjektdata fra MS Project.
De gule rutene er beskyttet mot innlegging av data, disse vil typisk være verdier som blir
beregnet.
3.1.2 Notasjon og terminologi i dette heftet
Litt om notasjonen som blir brukt i dette heftet:
•
•
•
•
•

Et ark eller en dialogboks i arbeidsboken angis med apostrofer som ‘et ark’.
Når det refereres til felter og inndataområder som du ser på skjermen brukes kursive typer.
Når du skal gi en kommando, står det med spesiell skrift, for eksempel Fil|Åpne.
Taster angis med kursiv.
Henvisninger til kapitler i dette heftet, samt titler på annen litteratur, står med klammer
f.eks. [Et kapittel].

Terminologi benyttet i PS-Light:
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Arbeidspakke
Betegnelse på element på laveste nivå i arbeidsstrukturen (WBS), en arbeidspakke er
normalt ytterligere inndelt i aktiviteter.
Planlagt kostnad
Planlagt kostnadsforbruk i prosjektet.
Virkelig kostnad
Faktiske kostnader som har påløpt i prosjektet.
Kostnadsestimat
En oppstilling av et prosjekts forventede kostnader som er godkjent.
Basisestimat
Den mest sannsynlige verdi for en kostnad.
Opprinnelig referanseestimat
Den kostnadsplan som lå til grunn da prosjektet ble besluttet gjennomført.
Gjeldende referanseestimat
Den sist oppdaterte og godkjente kostnadsplan som danner grunnlag for oppfølging av
kostnadsforbruk.
Inntjent verdi
Budsjettert verdi av utført arbeid (dvs "verdi" refererer egentlig til "kostnad").
Estimert sluttkostnad; ESK (Kostnadsprognose)
Beregnet estimat på sluttkostnad ved hjelp av kjente tendenser.
Endring
Endring av arbeidsomfanget/-innholdet i en arbeidspakke som medfører en økning eller
reduksjon av kostnadsestimatet.
Tillegg
Endring av arbeidsomfanget/-innholdet i en arbeidspakke som belaster det opprinnelige
kostnadsestimatet.
Interimskostnad
Kostnader som er påløpt i prosjektet men som ikke er fakturert.
Framdriftsavvik
Differansen mellom Inntjent verdi og Planlagt kostnad. >0 betyr har gjort mer arbeid enn
planlagt, <0 betyr har gjort mindre arbeid enn planlagt.
Kostnadsavvik
Differansen mellom Inntjent verdi og Virkelig kostnad. >0 betyr at utført arbeid har kostet
mindre enn opprinnelig forventet, <0 betyr at utført arbeid har kostet mer enn opprinnelig
forventet.
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Utført %
En vurdering av hvor mye produksjon som gjenstår på arbeidspakken ved periodeavslutning i
forhold til totalt planlagt produksjon på arbeidspakken kan gi oss en riktig vurdering av hvor
mye som er utført. For å finne dette må en som regel også se på hvor mye som er produsert
frem til periodeavslutning. Utført % er også kalt ferdiggrad og fremdrift.
3.2 Teknisk informasjon
Her ligger informasjon om krav til versjoner for støtteverktøy (MS Excel, MS Project),
generell teknisk informasjon og beskrivelse på hvordan PS-Light installeres.
3.2.1 Excel
PS-Light er laget for MS Excel versjon 8. Versjon 8 er en del av MS Office97. PS-Light vil
selvsagt kunne benyttes på kommende versjoner av Excel, men kan dessverre ikke brukes av
eldre versjoner.
3.2.2 MS Project
Ved overføring av data fra MS-Project
PS-Light, må versjon 4.0 av MS-Project
benyttes. Muligens kan også nyere versjoner av MS Project benyttes.
Det er lagt opp til at man kan overføre data om et prosjekt fra MS Project til PS-Light. Denne
kommunikasjonen er en-veis og er kun beregnet for å etablere et prosjekt i PS-Light. Forsøk
på overføre data etter at man har kommet igang med oppfølgingen og eventuelt endret antall
arbeidspakker kan medføre feil i arbeidsboken.
3.2.3 Begrensninger i PS-Light
De viktigste begrensningene er som følger:
• Maksimalt antall arbeidspakker er begrenset til 50
• Maksimalt antall perioder er begrenset til 50
• Maksimalt antall fakturaer er begrenset til 1000
En begrensning i antall arbeidspakker på 50 er valgt ut ifra samtaler vi har hatt med personer
som har arbeidet med prosjektoppfølging på byggeplasser. I de fleste prosjekter vil det ikke
være hensiktsmessig å ha over 30 arbeidspakker å følge opp.
Maksimalt 50 perioder og 1000 fakturaer er ikke satt av andre grunner enn at det sjelden vil
bli bruk for mer i et verktøy av denne typen. Hvis man setter seg inn i Visual Basic-koden i
regnearket er det forholdsvis enkelt å endre på disse begrensningene hvis man ønsker.
3.2.4 Installering av PS-Light
PS-Light 98 er "pakket" ved hjelp av Winzip (Hvis du ikke har Winzip, kan denne hentes på
Internett adressen: http:\\www.winzip.com). Denne kan pakkes ut for eksempel ved å gå i
"Windows Utforsker" , dobbeltklikk på fila 'PS-Light.Zip. Du vil da få opp dette
skjermbildet (figur 3.1):
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Trykk på
Extract.

Figur 3.1: Utpakking av PS-Light
Trykk på knappen Extract (figur 3.1), du vil da få opp dette skjermbildet (figur 3.2):

Trykk på
Extract.

Figur 3.2: Plassering av PS-Light
NB!! Det er veldig viktig at filen blir pakket ut til C:\. Det er godt mulig at du får opp et annet
alternativ, da skal du slette dette og skrive inn det som står i ”Extrakt To:”-feltet i figur 3.2.
Når dette er gjort kan du trykke på Extract (figur 3.2), du har nå opprettet en egen katalog for
PS-Light (C:\PS-Light). Under denne katalogen ligger datafilen PS-Light 98.xls. Ved å
dobbeltklikke på denne starter du PS-Light. Denne fila er skrivebeskyttet slik at når du starter
med et nytt prosjekt får du beskjed om å "lagre som" når lagerknappene i PS-Light brukes.
Det ligger også en katalogstruktur under katalogen PS-Light (C:\PSLight\VBA\Diverse\bib_filer). Filene som ligger her er nødvendige for å kjøre PS-Light, og
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det refereres til denne adressen i programmet. Derfor er det veldig viktig at du pakker ut filene
til C:\ på datamaskinen.
3.2.5 Mulighet for å foreta endringer i PS-Light av brukeren
Det er ikke å anbefale å foreta endringer i arkene i PS-Light, dette vil føre til feil under
kjøring av Visual Basic koden. Hvis brukeren har kunnskap om, og setter seg inn i Visual
Basic-koden som ligger bak, er det selvsagt mulig å utføre de forandringer som er ønskelig.

3.3

Teorigrunnlag

3.3.1 "Earned value"-metoden
Henviser her til kapittel [2].
3.3.2 Prognoser for sluttkostnader
Det er spesielt tre faktorer som påvirker sluttresultatet i et prosjekt:
• Kvaliteten på planleggingen i prosjektet
• Virkelig ytelse (med tanke på framdrift og kostnad) i forhold til planlagt
• Prosjektledelsens muligheter til å foreta endringer hvis det blir oppdaget avvik i
forhold til hva som er planlagt
Når man skal utarbeide en prognose på sluttkostnaden i prosjektet er det selvsagt vanskelig å
implementere alle forhold i beregningen for å få et godt estimat. Det er derfor nødvendig å ty
til teoretiske tilnærmelser hvor virkelig ytelse i forhold til planlagt står sentralt. Med Inntjent
Verdi-metoden er det i den påfølgende formelen vist den vanligste måten å beregne en
prognose på sluttkostnaden, her kalt ESK (Estimert SluttKostnad, se kap. [2.2]).
ESK =

Estimat − IV
+ VK
IV
VK

dette kan forenkles til

ESK =

Estimat
* VK − VK + VK
IV

og når IV = Estimat *Utført % får vi

ESK =

VK
Utført %

[formel 3.1]

Den siste formelen blir brukt til å beregne kostnadsprognosen i PS-Light, men den er ikke
fullstendig i alle tilfeller. Hvis det oppstår endringer i prosjektet kan det være nødvendig med
ett tillegg til formelen, avhengig av hvilken metode som brukes for å behandle endringene.
Dette er behandlet grundig i kapittel [3.3.3.4], men resultatet en kommer frem til i dette kapittelet
er:
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VK
Utført %

[formel 3.1]

dersom estimatet er null (arbeidspakker med Opprinnelig kostnadsestimat lik null, dvs at alle
kostnader er knyttet til en endring).
ESK =

VK
estimat + endringer
*
Utført %
estimat

[formel 3.2]

dersom estimatet er større enn null.
Beregningen av ESK er basert på at den ytelsen man har hatt i prosjektet hittil vil holde seg på
samme nivå til prosjektet er sluttført. For å illustrere beregningen av kostnadsprognoser slik
den utføres I PS-Light er det gjennomført et lite eksempel under (se tabell 3.1 og figur 3.3).
Problemstillingen med eventuelle endringer i prosjektet er for enkelthets skyld ikke tatt med,
så formelen for ESK fremstår i sin enkleste form [formel 3.1].
Virkelig kostnad
Ferdiggrad
Prognose

Periode 1
Kr 90.000
25 %
Kr 360.000

Periode 2
Kr 260.000
50 %
Kr 520.000

Periode 3
Kr 300.000
75 %
Kr 400.000

Tabell 3.1: Resultater fra oppfølging og kostnadsprognose

Figur 3.3: Eksempel som visualiserer beregning av ESK

I figur 3.3 ser vi at etter første periode er framdriften satt til 25% og virkelig kostnad er kr
90.000. Dette gir en kostnadsprognose etter første periode på 90.000/0,25=360.000. I periode
2 har vi hatt større kostnader men samme framdrift, og prognosen blir da
260.000/0,50=520.000.
Tidlig i prosjektet kan denne metoden for å beregne en kostnadsprognose gi ekstreme verdier
pga. at et lite avvik mellom planlagt og virkelig framdrift gir store utslag, metoden egner seg
derfor best nå prosjektet nærmer seg slutten.
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3.3.3 Tillegg og endringer
Det finnes nesten ikke det prosjekt som gjennomføres helt som planlagt uten endringer og
tillegg underveis. Men selv om det som regel alltid vil forekomme endringer, og selv om disse
kan være av stor betydning for økonomien i prosjektene, synes det som om det finnes lite
konkrete forslag til metoder å behandle disse endringene på ved økonomisk oppfølging av
prosjekter. Vi har søkt en del i forskjellig faglitteratur om emnet, men kun funnet generell
omtale hvor det kort nevnes at det er viktig å ta hensyn til endringer og tillegg, uten at det står
noe om hvordan en skal ta hensyn til det. Likeledes er det få steder hvor det er definert hva en
endring og hva ett tillegg egentlig skal betraktes som, og det som finnes av definisjoner er
ikke entydig. Vi har derfor kommet frem til “egne” definisjoner av endringer og tillegg, (når
det gjelder endringer finnes det en definisjon på det i PS 2000s terminologirapport som vi
bygger på) og utarbeidet forslag til metoder å behandle dette på.
3.3.3.1
Definisjoner
I PS-Light kan en endring i prosjektet behandles på to måter avhengig av om det medfører en
økning i kostnadsestimatet eller ikke.
• Endring:
Endring av arbeidsomfanget/-innholdet i en arbeidspakke som medfører en økning eller
reduksjon av kostnadsestimatet. Medfører at en må ta hensyn til endringer på en eller
annen måte ved oppfølging av prosjekter.
• Tillegg:
Endring av arbeidsomfanget/-innholdet i en arbeidspakke som belaster det opprinnelige
kostnadsestimatet. Kostnadsestimatet forblir altså uendret, og oppfølgingen av prosjektet
forblir upåvirket, tillegg eller ikke tillegg.
Derfor er det endringer som vi nå ser nøyere på.
3.3.3.2
Behandling av endringer når de tillegges eksisterende arbeidspakker
Det som er vanskeligst når det gjelder håndtering av endringer, er hvordan fremdrift i
prosjektet skal rapporteres. Hvis en endring oppstår og kostnadsestimatet forandres, for
eksempel som følge av økte mengder i forhold til planlagt, gir det et problem i forhold til
hvordan man skal fortsette å rapportere fremdrift i utført-% på arbeidspakken. Hvordan
beregningene av avvik utføres er avhengig av om rapporteringen av fremdrift skjer i forhold
til Opprinnelig kostnadsestimat (uten endringer) eller Gjeldende kostnadsestimat (med
endringer).

Velger vi å rapportere fremdrift i forhold til enhver tid planlagte mengder (mao i forhold til
Gjeldende kostnadsestimat) vil det bli lite logisk. Det vi har rapportert før en endring oppstår
vil bli feil etter at endringen er registrert, og for å rette på dette er en nødt til å korrigere
fremdrift bakover i prosjektet (korrigere alle fremdrifts-anslag en har skrevet inn tidligere i
prosjektet) hver gang en endring oppstår. Dette er tungvint og egentlig ubrukelig som løsning.
Da er det bare en mulighet igjen og det er å rapportere fremdrift i forhold til opprinnelig
planlagte mengder (mao i forhold til Opprinnelig kostnadsestimat). Det betyr at
rapporteringen ikke stanser når en oppnår 100% fremdrift, men, avhengig av endringens
størrelse, for eksempel på oppnådde 120% (eller 90% for den saks skyld, en endring kan også
redusere arbeidsomfanget). I tabell 3.2 er det vist hvordan man kan beregne avvik i forhold til
Opprinnelig kostnadsestimat når det er registrert en endring i prosjektet, i dette tilfellet i
periode 3.
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Periode
utført%
endring
akk PK
akk IV
akk VK
akk KA
akk FA

PS2000

1
30 %

2
95 %

25
30
20
10
5

100
95
80
15
-5

3
150 %
50
100
150
150
0
50

Tabell 3.2: Beregning av avvik i forhold til Opprinnelig kostnadsestimat

Som vi ser fører dette til at vi har et positivt fremdriftsavvik på 50 når arbeidspakken er
sluttført, det naturlige ville vært at fremdriftsavviket er 0 når arbeidspakken er sluttført uansett
om vi er ferdig før eller seinere enn planlagt. Men ettersom vi følger opp i forhold til
opprinnelig plan er sluttverdien av det arbeidet som er utført større enn planlagt sluttverdi,
derfor avslutter arbeidspakken med et positivt fremdriftsavvik.
Kostnadsavviket er null, og det virker urimelig tatt i betraktning at vi her følger opp mot
Opprinnelig kostnadsestimat på 100, og sluttkostnaden er 150. Forklaringen ligger i teorien
bak kostnadsavvik. Kostnadsavvik, som er differansen mellom Inntjent Verdi og Virkelig
Kostnad, forteller om arbeidet som er utført er kostnadseffektivt eller ikke.
Oppfølging i forhold til Gjeldende kostnadsestimat fører til at Planlagt Kostnad får en økning
i periode 3 i dette eksemplet, som vist i tabell 3.3.
Periode
utført%
endring
akk PK
akk IV
akk VK
akk KA
akk FA

1
30 %

2
95 %

25
30
20
10
5

100
95
80
15
-5

3
150 %
50
150 <- øker med 50
150
150
0
0

Tabell 3.3: Beregning av avvik i forhold til gjeldende estimat

Fremdriftsavviket bli nå 0 og det er naturlig ettersom arbeidspakken er ferdig slik som
planlagt i forhold til Gjeldende kostnadsestimat. Kostnadsavviket er upåvirket av om det
følges opp i forhold til Opprinnelig eller Gjeldende kostnadsestimat, dette kommer av at
Inntjent Verdi er uforandret, noe som er naturlig.
Sammenligner vi oppfølging i forhold til hhv. Opprinnelig og Gjeldende kostnadsestimat, kan
vi merke oss at oppfølging i forhold til Opprinnelig kostnadsestimat gir det mest gunstige
resultatet, med 50 i positivt fremdriftsavvik. Det er egentlig lite logisk at det skal være sånn, i
og med at vi her har et kostnadsestimat (et budsjett) på 100, og en sluttkostnad på 150, mot
oppfølging i forhold til Gjeldende kostnadsestimat hvor både kostnadsestimat og sluttkostnad
er på 150. Det er egentlig innlysende at oppfølging i forhold til et “romslig budsjett” bør gi
mindre grunn til bekymring, og hvis vi studerer det enkle eksempelet presentert i tabell 3.2 &
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3.3, finner vi at oppfølging i forhold til Gjeldende kostnadsestimat gir de mest troverdige
resultatene.
Konklusjonen på dette er at om en har endringer i et prosjekt (og det vil en som regel få), og
velger å behandle endringer ved å tillegge de til allerede eksisterende arbeidspakker, så bør
man kjøre oppfølging i forhold til Gjeldende kostnadsestimat. Gjøres oppfølging i forhold til
Opprinnelig kostnadsestimat, må man ha i tankene at man ikke kun ser på avvikene, men også
på det reelle kostnadspådraget på de aktuelle arbeidspakkene som har en endring. Dvs
differansen mellom Planlagt Kostnad og Virkelig Kostnad.
3.3.3.3
Behandling av endringer når de innføres som egne arbeidspakker
Metoden beskrevet i kapittel [3.3.3.2] er ikke helt vanntett ved oppfølging i forhold til
Opprinnelig kostnadsestimat, men det finnes en mulighet som fungerer bra uansett. Det er å
opprette en ny arbeidspakke for endringer, en “endringspakke”. Da gjelder det å holde tunga
bent i munnen, for enkelte forhold avviker en del fra det som er vanlig for de ordinære
arbeidspakkene:

• Det opprettes en ny arbeidspakke rett etter hver arbeidspakke som får en endring knyttet til
seg. Det gjøres ved hjelp av “Sett inn ny arbeidspakke”-knappen i ‘Arbeidspakker’. En og
samme arbeidspakke kan flere endringer knyttet til seg, men alle disse kan legges under
den nye arbeidspakken (“endringspakken”). “Endringspakkene” gis start- og sluttdato på
vanlig måte.
• For å holde oversikten kan “endringspakkene” gis navn som “Endring Ap3; økte
betongmengder”. “Ap3” refererer til “Arbeidspakke nr 3”.
• Kostnadsestimatet til endringer skrives ikke inn i ‘Kostnadsetimat’, for de er ikke en del av
Opprinnelig kostnadsestimat. De skrives inn i tilleggs-/endringsloggen i ‘Fakturalogg’,
hvor de knyttes til arbeidspakke-ID (seg selv!) og periode. NB! “Endringspakker” som går
over flere perioder må deles opp tilsvarende og skrives inn over flere linjer i tilleggs/endringsloggen. Fordelingen av kostnadene over periodene gjøres altså her, og ikke i
‘Periodisert estimat’ som for ordinære arbeidspakker.
• I ‘Periodisert estimat’, hvor fordeling av kostnadsestimatet over periodene normalt skrives
inn, kommer “0%” opp i linjen for “Fordeling av estimat” i hht. start- og sluttdato for
“endringspakkene”. Her er det ikke vits å skrive noe, for denne fordelingen gjelder kun det
Opprinnelige kostnadsestimatet, og det er null for “endringspakkene”.
Rapportering av fremdrift-% gjøres i forhold til Opprinnelig kostnadsestimat, slik at alle
arbeidspakker regnes fullført ved oppnådde 100%. Alle ordinære arbeidspakker vil ha uendret
avvik enten det følges opp i forhold til Opprinnelig eller Gjeldende kostnadsestimat, for det er
ingen forskjell på de to. Forskjellen ligger i “endringspakkene”, vi kan illustrere dette i et
enkelt eksempel (tabell 3.4):
“Arbeidspakke XX”
Periode
1
utført%
30 %
endring
akk PK
25
akk IV
30
akk VK
35
akk KA
-5
akk FA
5

2
100 %

3

100
100
110
-10
0
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Tabell 3.4: Oppfølging av arbeidspakke XX gir ingen endring i avvikene enten det følges opp
i forhold til Opprinnelig eller Gjeldende kostnadsestimat

Arbeidspakke XX har en endring knyttet til seg i 3. periode, endringen innføres som en egen
“endringspakke”:
“Endring ApXX”
Periode
1
utført%
endring
akk PK
akk IV
akk VK
akk KA
akk FA

2

3
100 %
100 <-kostnad kun som en endring
0 <-Oppr. kostn.est. er null
0 <-IV=0 fordi est. det følges opp mot er 0
100
-100
0

Tabell 3.5: Oppfølging av “Endring ApXX” i forhold til Opprinnelig kostnadsestimat

“Endring ApXX”
Periode
1
utført%
endring
akk PK
akk IV
akk VK
akk KA
akk FA

2

3
100 %
100 <-kostnad kun som en endring
100 <-Gjeld. kostn.est. tilsvarer endring
100
100
0
0

Tabell 3.6: Oppfølging av “Endring ApXX” i forhold til Gjeldende kostnadsestimat

Dette gir fornuftige resultater, vi får et negativt kostnadsavvik på 100 ved oppfølging i forhold
til Opprinnelig referanseestimat, og null avvik ved oppfølging i forhold til Gjeldende
kostnadsestimat. Samtidig rapporteres fremdriften slik at den konsekvent kan regnes som
fullført ved oppnådde 100%, noe som faller mer naturlig. Ulempene ligger i merarbeidet med
å opprette “endringspakkene” og den litt tungvinte måten å behandle disse på.
3.3.3.4
Beregning av prognose på sluttkostnad ved endringer
Hvilken metode en velger å følge opp etter, legge endringene til eksisterende arbeidspakker
eller opprette endringene som egne “endringspakker”, får hver enkelt avgjøre. Begge metoder
fungerer, selv om den siste kanskje er den beste.

Hvis første metoden benyttes (legge endringer til eksisterende arbeidspakker), skal fremdrift
rapporteres i forhold til opprinnelig plan (Opprinnelig kostnadsestimat), og da vil beregningen
av prognose på sluttkostnaden bli noe forandret. Fra før beregnet vi sluttkostnadsprognosen
som:
VK
ESK =
[formel 3.1]
Utført %

30

PS-Light

PS2000

Når Utført % kun kan variere mellom 0 og 100% blir dette riktig, i det øyeblikk at Utført %
passerer 100% (slik som vi har valgt å rapportere) gir ikke denne formelen noen mening
lengre. Utført % i formelen skal uttrykke hvor mye produksjon som gjenstår i forhold til det
som totalt skal produseres, og vi må derfor korrigere denne for å få et korrekt svar.
Korreksjonsfaktoren som brukes er som vist i formelen:
faktor =

estimat + endringer
estimat

Ved å multiplisere ESK med korreksjonsfaktoren vil produktet alltid variere mellom 0 og 1.
Denne korreksjonsfaktoren er innebygd i beregningsformlene PS-Light ([formel 3.2]).
Korreksjonsfaktoren vil bli meningsløs dersom estimatet er null, hvilket er tilfelle for
“endringspakker” (endringer som innføres som egne arbeidspakker), da vi får null i nevneren.
Da brukes den opprinnelige formelen uten korreksjonsfaktoren. Beregningen av prognose for
sluttkostnad vil altså virke som forutsatt uansett hvilken metode brukeren velger å behandle
endringer på.
3.3.4 Måling av Utført %
Måling av Utført % (ferdiggrad, framdrift) er en av de største utfordringene når man benytter
Inntjent Verdi-metoden. Dette har sammenheng med at det er nødvendig å vite hvor mye
produksjon som gjenstår på arbeidspakken ved periodeavslutning i forhold til totalt planlagt
produksjon på arbeidspakken. For å finne dette vil det som regel også være nødvendig å ta
stilling til hvor mye som er produsert frem til periodeavslutning. Hvordan dette gjøres i
praksis kan eksempelet under gi et svar på.

Før arbeidet kommer i gang må man ha beregnet planlagt kostnad for hver enkelt del av
arbeidet.
Arbeidspakke: Bygging av vei
-masseflytting
kr 200.000
-underbygning
kr 50.000
-overbygning
kr 100.000
-rekkverk
kr 50.000

50 % av totalkostnad
12,5 % av totalkostnad
25 % av totalkostnad
12,5 % av totalkostnad

mengde: 10.000 m3
mengde: 2.000 m3
mengde: 1.000 m3
mengde: 500 m

Ved første periodeslutt er utført mengde på masseflyttingen 5.000 m3. Det vil si at Utført %
for hele arbeidspakken er 25 %.
Ved andre periodeslutt er masseflyttingen ferdig, 1.000 m3 av underbygningen er ferdig og
500 m3 av overbygningen er ferdig. Utført % blir da: 50 % + 6,25 % + 12,5 % = 69 %.
Det finnes i hovedsak to muligheter til å bestemme Utført % ved et gitt tidspunkt.
• “Kvalifisert gjetning”, kan i mange tilfeller være den eneste muligheten hvis det
ikke finnes målbare størrelser i prosjektet.
• Bestemme hvor mye av arbeidet som er utført ved hjelp av fysisk målbare størrelser
(slik som i eksemplet over), dette kan være m3, lm osv. Ut fra dette vurderes
gjenstående produksjon. Det eksisterer også flere underarter som er utledet fra
denne.
Riktig vurdering av framdrift er helt nødvendig for å få korrekte resultater. En må videre anta
at man har et lineært forhold mellom framdrift og verdi. Dette er selvsagt ikke alltid like
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korrekt, men når prosjektet deles inn i et tilstrekkelig antall arbeidspakker og perioder vil man
få en brukbar tilnærming.
3.3.5 Vurdering av interimskostnad
Det er vanskelig å si generelt hva man bør foreta seg for å finne interimskostnaden på en
enkel måte, alt avhenger av hvilke kostnadsbærere man har i arbeidspakken og hvor mye de
varierer. Hvis kostnadspådraget varierer lite fra dag til dag i en arbeidspakke er det enkelt å
bruke antall dager multiplisert med kostnadspådraget per dag som interimskostnad, dette gir
tilstrekkelig nøyaktighet. Er variasjonen større (ofte på materialforbruk) må man skaffe seg
løpende oversikt for å bestemme interimskostnaden. I de fleste tilfeller er det krav til
nøyaktighet og hvor mye ressurser en ønsker å sette inn som avgjør hvordan
interimskostnaden bestemmes.
3.3.6 Feilkilder
Avvikene som rapporteres i 'Sammendrag' vil selvsagt ikke gjenspeile virkeligheten 100%.
Årsakene til dette kan være flere, her er noen av de viktigste nevnt.

Brukeren tvinges til å gjøre vurderinger som ikke alltid vil bli tatt på like godt grunnlag. De
viktigste vurderingene som en bruker må gjøre i løpet av prosjektperioden er knyttet til
størrelsen på interimskostnadene og Utført %.
En arbeidspakke som har avslutningstidspunkt midt i en periode, kan mot slutten være
forsinket uten at dette kommer frem som et fremdriftsavvik. Så lenge arbeidspakken avsluttes
innenfor perioden, uavhengig om det er seint eller tidlig, så vil fremdriftsavviket bli 0 når
status gjøres opp ved periodeslutt.
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3.4 Beskrivelse av arkene i PS-Light
PS-Light er en MS Excel regnebok som består av totalt 8 regneark og to ”menyer”:
Navn
Hovedmeny
Meny

Beskrivelse
”Oppstartsted” når brukeren begynner på et nytt prosjekt.
”Oppstartsted” når brukeren åpner et eksisterende prosjekt.

Forside

Kun til informasjon. Inneholder generelle opplysninger om PSLight; bakgrunn, teorigrunnlag, kreditering etc.
Her skrives det inn nøkkelopplysninger om prosjektet.
Opplysninger om prosjektets arbeidspakker.
Kostnadsestimat på arbeidspakkenivå.
%-vis fordeling av arbeidspakkenes kostnader over periodene.
Periodevis oversikt over prosjektets ”Inntjent verdi”-analyse.
Registrering av prosjektets kostnadsfakturaer.
Også tillegg/endringer behandles i en egen logg i dette arket.
Status for kostnader og utført produksjon (Utført %) i prosjektet ved
hver periodeavslutning.
Sammendrag over prosjektets status i hht Inntjent verdi analysen. 2
stk diagrammer på prosjektnivå og 2 stk tabeller på
arbeidspakkenivå.

Prosjektdata
Arbeidspakker
Kostnadsestimat
Periodisert estimat
Fakturalogg
Periodeavslutning
Sammendrag

Regnearkene er forsøkt lagt i en mest mulig naturlig rekkefølge for å opprette/planlegge og
drive oppfølging av prosjekter. Brukeren går mellom arkene ved å gå til nedtrekksmenyen
Vindu på verktøylinjen.
I tillegg inneholder regneboken en hjelpefunksjon som består av skjulte og låste ark med
beskrivelser og rettledning for de ulike arkene i PS-Light. Disse ”hjelpearkene” kalles frem
etter behov med kommandoknapper i hvert enkelt regneark.
Videre følger en separat beskrivelse av de ulike delene av regneboken PS-Light.
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'Hovedmeny'

Figur 3.4: Arket 'Hovedmeny'

Dette arket er det første du kommer inn i når du åpner PS-Light 98.xls
Her starter du nytt prosjekt og finner litt informasjon rundt og bakgrunnen til programmet.
Knapper i arket 'Hovedmeny':
Nytt:
Åpner en dialogboks som gir mulighet til å velge om man vil legge inn data manuelt
eller overføre fra MS-Project.

Figur 3.5: Dialogboks 'Nytt prosjekt'
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Hjelp:
Kort informasjon om bakgrunnen til programmet
Avslutt:
Lukker PS-Light

3.4.2

'Meny'

Figur 3.6: Arket 'Meny'

Dette arket kommer du inn i hvis du åpner et eksisterende prosjekt.
Knapper i arket 'Meny':
PS-Light:
Åpner arket 'Prosjektdata', hvor registrering av data begynner.
Lagre:
Lagrer prosjektet.
Avslutt:
Lukker PS-Light.

35

PS-Light

3.4.3

PS2000

‘Prosjektdata’

Figur 3.7: Arket 'Prosjektdata'

Dette arket inneholder nøkkelopplysninger om prosjektet.
Feltene Startdato, Sluttdato og Antall arbeidspakker kan fylles ut automatisk når brukeren
importerer prosjekt fra MS Project hvis det er ønskelig. Periodeinndelingen genereres ut fra
valgt Startdato, valg mellom uker eller måneder og ønsket periodelengde. Feltet Sluttdato er
kun til informasjon og ikke koblet mot periodeinndelingen. Det betyr at brukeren må velge
tilstrekkelig Antall perioder i prosjektet til at siste periodeavslutning kommer etter Sluttdato
for prosjektet. I feltet Antall arbeidspakker angis hvor mange arbeidspakker det er besluttet å
følge opp prosjektet med.
På verktøylinjen under Hjelp, ligger et "hjelpe ark".
Her er et eksempel på oppfølging av et mindre prosjekt med forklaring til aktuelle kolonner
m.m. (se figur 3.8):

36

PS-Light

3.4.3.1

PS2000

Hjelp til gjeldende ark

Figur 3.8: Hjelp til gjeldende ark, 'Prosjektdata'

Alle inndata arkene inneholder en slik "hjelpe side".
Ruter som er merket med rødt i høyre hjørne inneholder informasjon om aktuell celle.
Dette får man frem ved å sette musepekeren på det røde merket.

Figur 3.9: Eksempel, hjelpeark.

Andre ark kan ha opplysninger skrevet på selve arket. Det er imidlertid ikke mulig å søke i
hjelpearkene til PS-Light.
Trykk på knappen Exit Hjelp når du ønsker å gå tilbake til det opprinnelige arket.
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’Arbeidspakker’

Figur 3.10: Arket 'Arbeidspakker'

Dette arket inneholder kun inndata (kan overføres fra MS Project).
Kolonne i tabellen
Type
Automatisk nummerering fra 1
ID
Beskrivende navn på arbeidspakken
Arbeidspakker*
dd.mm.åå
Startdato*
dd.mm.åå
Sluttdato*
fri tekst
Beskrivelse
*) kan importeres fra MS Project

Eksempel
Forskaling av dekke
20.08.97
25.08.98

Knapper i arket ‘Arbeidspakker’.
Sett inn arbeidspakke:
Setter inn en ny arbeidspakke foran den arbeidspakken som er i den aktive cellen. NB!
cellemarkøren må stå i ID-kolonnen for at dette skal virke riktig.
Slett arbeidspakke:
Sletter arbeidspakken i den linja der hvor den aktive cellen er. NB! cellemarkøren må
stå i ID-kolonnen for at dette skal kunne gjennomføres.
Legg til arbeidspakke:
Setter inn en ny arbeidspakke helt sist i rekken av arbeidspakker.
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‘Kostnadsestimat’

Figur 3.11: Arket 'Kostnadsestimat'

Estimering av kostnadene i prosjektet foretas i dette arket, det gir også en oversikt over det
gjeldende estimatet ettersom endringer blir registrert. Det er verdt å merke seg at kolonnene
under "Gjeldende referanseestimat" er knyttet til gjeldende periode i prosjektet (evt endringer
er knyttet til en arbeidspakke og en periode).
Kolonne i tabellen
ID
Arbeidspakker
Ansvarlig
utførende/ressurs
Basisestimat*
Uspesifisert
Sum
Endring
Sum.

Beskrivelse
Blir kopiert fra ‘Arbeidspakker’.
Blir kopiert fra ‘Arbeidspakker’.
Navn på leverandør, entreprenør eller annen tjenesteyter. Det også være
aktuelt med navn på ressurser i denne kolonnen.
Ressurskostnader eller kontraktssum som er avtalt med tjenesteyter. Hvis
ressurs-kostnader (budsjett) importeres fra MS Project vil de bli kopiert til
denne kolonnen.
Kostnader som ikke er spesifisert, men som forventes påløpt.
Opprinnelig referanseestimat som er sum av basisestimat og uspesifisert.
Endring i arbeidet som skal utføres ifølge kontrakt, hentes fra tilleggs/endringsloggen i ‘Fakturalogg’.
Gjeldende referanseestimat som er sum av opprinnelig referanseestimat og
Endringer.

*) kan importeres fra MS Project
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‘Periodisert estimat’

Figur 3.12: Arket 'Periodisert estimat'

Celler i arket

Beskrivelse

Fordeling av estimat

Gir brukeren anledning til å %-vis fordele kostnadsestimatet over flere
perioder. Når du åpner arket og alle datoer for arbeidspakker og perioder
er lagt inn på forhånd vil celler hvor det er aktuelt å legge inn tall, iht startog sluttdato for hver arbeidspakke, inneholde “0 %”. Brukeren må selv
passe på at summen av fordelingen blir 100%. Tall som skrives inn i
perioder utenfor arbeidspakkenes tidsutstrekning blir ikke tatt hensyn til
når programmet kjører beregninger.
Ettersom prosjektet skrider frem vil den virkelige forbrukte andel av
kostnadsestimatet i hver periode bli vist her. Etter formelen virkelig
kostnad/opprinnelig estimat (alt. gjeldende estimat).
Viser planlagt kostnadsforbruk ut fra estimatet og den fordeling som
brukeren har angitt.
Viser den budsjetterte verdien av det arbeidet som er utført.
Viser de faktiske kostnadene ut fra registrerte fakturaer og den estimerte
verdien på arbeider som er utført men ikke fakturert (interimkostnadene).
Viser differansen mellom den budsjetterte verdien av arbeidet som er
utført (IV), og de virkelige kostnadene som har påløpt. >0 utført arbeid har
kostet mindre enn opprinnelig forventet, <0 utført arbeid har kostet mer
enn opprinnelig forventet.
Viser differansen mellom den budsjetterte verdien av arbeidet som er
utført (IV), og den budsjetterte kostnaden for det arbeidet som var
planlagt. >0 betyr har gjort mer arbeid enn planlagt, <0 betyr har gjort
mindre arbeid enn planlagt. (Legg merke til at avviket måles i kroner og
ikke tid).

Virkelig forbrukt av
estimat
Planlagt kostnad
Inntjent verdi
Virkelig kostnad
Kostnadsavvik

Framdriftsavvik
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Knapper i arket ‘Periodisert estimat’.
Opprinnelig estimat:
Beregner resultater i arbeidsboken i forhold til opprinnelig referanseestimat ([3.1.2]).
Gjeldende estimat:
Beregner resultater i arbeidsboken i forhold til gjeldende referanseestimat ([3.1.2]).
Utskrift:
Tar utskrift av arket. Det er ingen utskriftsfunksjon for denne siden på
utskriftsmenyen. Merk ønsket område før utskrift, og velg ”Merked område” i
dialogboksen som kommer opp.

3.4.7

‘Fakturalogg’

Figur 3.13: Arket 'Fakturalogg'

I dette arket registrerer du fakturaer ettersom du mottar dem, hvis det skulle oppstå endringer
eller tillegg i prosjektet skal også mottatte fakturaer knyttet til disse registreres i denne loggen.
Det er mulig å søke etter fakturaer med knappen Søkefunksjon Av/på
Fakturalogg
Kolonne i tabellen
Dato

Beskrivelse
Ref.
Beløp

Beskrivelse
Dato for når fakturaen mottas, blir brukt i arket 'Periodeavslutning' som
tidspunkt for siste mottatte faktura.
Beskrivelse av hva fakturaen inneholder.
Referansenummer for fakturaen, kun for egen oversikt.
Fakturabeløpet
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Knytter fakturaen til en arbeidspakke.
Anvist periode, knytter fakturaen til den perioden fakturaen er mottatt

Figur 3.14: Tilleggs- og endringslogg i arket 'Fakturalogg'

Tilleggs- og endringslogg, se for øvrig [3.5.4]
Kolonne i tabellen
Beskrivelse
Endring i prosjektet som ikke medfører forandring i kostnadsestimatet.
Tillegg
Endring
Dato
Anvist
Beskrivelse
Ref.
Arbeidspakke-ID
Beløp
Kommentar

Tillegget belaster det opprinnelige estimatet.
Endring i prosjektet som medfører forandring i kostnadsestimatet.
Dato for når endringsordren mottas, blir ikke brukt av programmet og er
kun til informasjon.
Anvist periode, knytter endringsordren til en periode.
Beskrivelse av innholdet i endringsordren.
Avsenders eller mottakers referansenummer på fakturaen.
Knytter endringsordren til en arbeidspakke.
Tilleggets/endringens estimerte kostnad i anvist periode.
Tilleggs- og endringsloggen ligger under samme arket som Fakturaloggen,
ved å bruke knappen øverst til høyre går man imellom disse to loggene.
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‘Periodeavslutning’

Figur 3.15: Arket 'Periodeavslutning'

Her settes opp status for kostnader og utført produksjon (Utført %) i prosjektet ved hver
periodeavslutning. Start- og sluttdato for hver periode blir generert ut fra inndata i arket
'Prosjektdata'.
Kolonne i tabellen
ID
Arbeidspakker
Dato for siste faktura
Fakturert hittil i
prosjektet
Interimkostnad
Fra forrige
Utført %
periode
Denne
periode

Beskrivelse
Fra ‘Arbeidspakker’.
Fra ‘Arbeidspakker’.
Dato for den siste registrerte fakturaen på hver arbeidspakke. Fra
'Fakturalogg'.
Summen av alle registrerte fakturaer frem til slutten av aktiv periode på
hver arbeidspakke. Fra 'Fakturalogg'
Kostnadspådrag for det ikke-fakturerte arbeidet frem til d.d. Se [3.1.2].
Hvor stor del av arbeidet som ble utført i foregående periode
Denne cellen er kun til informasjon, for å slippe å "bla" i periodene.
Hvor stor del av arbeidet på arbeidspakken som er gjennomført, også kalt
ferdiggrad. Se også [3.1.2].
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3.4.9 ‘Sammendrag’
’Sammendrag’ er en oversikt over prosjektets status i hht Inntjent verdi analysen. Arket
inneholder 2 diagrammer på prosjektnivå og 2 tabeller på arbeidspakkenivå.

I diagrammene er tabellen fra ‘Periodisert estimat’ plottet. Diagrammene viser akkumulerte
verdier for alle arbeidspakkene (prosjektnivå).

Figur 3.16: Diagram i arket 'Sammendrag' med avvik

Forklaring til kurvene:
• Kostnadsavvik viser differansen mellom Inntjent verdi og Virkelig kostnad. >0 utført
arbeid har kostet mindre enn opprinnelig forventet, <0 utført arbeid har kostet mer enn
opprinnelig forventet.
• Framdriftsavvik viser differansen mellom Inntjent verdi og Planlagt kostnad. >0 betyr får
gjort mer arbeid enn planlagt, <0 betyr får gjort mindre arbeid enn planlagt (legg merke til
at avviket måles i kroner og ikke tid).

Figur 3.17: Diagram i arket 'Sammendrag' med sum-kurver

Forklaring til kurvene:
• Planlagt kostnad viser planlagt kostnadsforbruk ut fra budsjett og den kostnadsfordeling
som er angitt.
• Inntjent verdi viser den budsjetterte verdien av det arbeidet som er utført.
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•

Virkelig kostnad viser de faktiske kostnadene ut fra registrerte fakturaer og den estimerte
verdien på arbeider som er utført men ikke fakturert (interim).
Hvis kurven for inntjent verdi ligger over kurven for planlagt kostnad betyr det at det er utført
mer arbeid enn planlagt (gunstig). Hvis kurven for inntjent verdi ligger over kurven for
virkelig kostnad betyr det at utført arbeid har kostet mindre enn antatt (gunstig!!).
Tabeller. Tabellene viser verdier for avviksanalyse på arbeidspakkenivå.

Figur 3.18: Tabell 1 i arket 'Sammendrag'

’Sammendrag’ tabell 1
Kolonne i tabellen
ID
Arbeidspakker
Ansvarlig
utførende/ressurs
Opprinnelig
referanseestimat
Endring
Gjeldende
referanseestimat
Virkelig kostnad
Tillegg
Rest av gjeldende
referanseestimat
Prognose sluttkostnad
(Estimert sluttkostnad)

Beskrivelse
Fra ‘Arbeidspakker’.
Fra ‘Arbeidspakker’.
Fra ‘Kostnadsestimat’.
Sum av basisestimat og uspesifisert fra ‘Kostnadsestimat’.
Fra tilleggs- og endringsloggen.
Sum av basisestimat og uspesifisert fra ‘Kostnadsestimat’ samt
registrerte endringer fra ‘Fakturalogg’.
Sum av fakturaer som er registrert hittil på arbeidspakken og den
estimerte størrelsen på interimkostnaden for den gjeldende perioden, fra
'Periodeavslutning'.
Fra tilleggs- og endringsloggen.
Differansen mellom gjeldende referanseestimat og virkelige kostnader
Beregnes som Virkelig kostnad/ferdiggrad, se også [2.2]
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Figur 3.19: Tabell 2 i arket 'Sammendrag'

’Sammendrag’ tabell 2
Kolonne i tabellen
ID
Arbeidspakker
Ansvarlig
utførende/ressurs
Planlagt fremdrift
Virkelig fremdrift
Kostnadsavvik

Beskrivelse
Fra ‘Arbeidspakker’.
Fra ‘Arbeidspakker’.
Fra ‘Kostnadsestimat’.
Fra ’Periodisert estimat’ akkumulert fram til gjeldende periode.
Fra ’Periodeavslutning’.
Differansen mellom Inntjent verdi og Virkelig kostnad. >0 utført

arbeid har kostet mindre enn opprinnelig forventet, <0 utført
arbeid har kostet mer enn opprinnelig forventet.
Fremdriftsavvik

Differansen mellom Inntjent verdi og Planlagt kostnad. >0 betyr har
gjort mer arbeid enn planlagt, <0 betyr har gjort mindre arbeid enn
planlagt.

3.5 Gjennomføring av prosjekt med PS-Light
I dette kapitlet er det vist en enkel oversikt over hvordan man oppretter og følger opp et
prosjekt med PS-Light.
3.5.1 Opprette et prosjekt direkte i PS-Light
Nedenfor følger en trinnvis beskrivelse på hvordan man oppretter et prosjekt i PS-Light og
gjør det klart for oppfølging. Beskrivelsen forutsetter at man ikke velger å importere et
prosjekt fra MS Project.

1. Åpne fila PS-Light.xls fra en katalog hvor den er lagret. Gå på Nytt prosjekt og velg Nytt
prosjekt i PS-Light 98. Du vil da komme inn i arket 'Prosjektdata'
2. Nøkkelopplysninger legges inn i arket ‘Prosjektdata’. Velg uker eller måneder, med riktig
antall, som periodelengde. Dette må tilpasses prosjektets varighet slik at siste periode
slutter etter siste arbeidspakke (etter prosjektslutt). Pga. at faktureringen i de fleste
prosjekter har en del etterslep, kan en gjerne velge antall perioder så stort at det kommer en
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periode eller to etter planlagt prosjektavslutning. PS-Light.xls er skrivebeskyttet og må
lagres med et passende navn som du velger for prosjektet ditt (Fil|Lagre ). Du vil da få
opp meldingen som er vist i Figur 3.20.

Figur 3.20: Melding, lagre.

Trykk OK og angi navn på fila .
3. Åpne arket ‘Arbeidspakker’ for å legge inn navn, start- og sluttdato på arbeidspakkene.
Husk at start- og sluttdato på arbeidspakkene må ligge innefor start- og sluttdato for
prosjektet totalt.
4. Gå til arket ‘Kostnadsestimat’ og skriv inn opplysninger om Ansvarlig utførende/ressurs,
basisestimat og anslag på uspesifiserte utgifter som vil komme i prosjektet.
5. Kostnadsestimatet skal nå periodevis fordeles i det tidsrommet som arbeidspakken strekker
seg over. Gå til arket ‘Periodisert estimat’, der ser du at det er markert med en %-verdi i de
periodene som de ulike arbeidspakkene strekker seg over. Fordel kostnadsestimatet over
periodene som er aktuelle slik at totalt 100% er fordelt.
6. Prosjektet er nå ferdig innlagt i regnearket og det er klart for å starte oppfølgingen.

3.5.2 Opprette et prosjekt i PS-Light ved hjelp av MS Project
Muligheten for å opprette et prosjekt i PS-Light ved hjelp av MS-Project er utviklet spesielt
med tanke på fire ting:
• I dag er det mange som benytter Project til å planlegge prosjekter, men når det gjelder
oppfølging er ikke Project spesielt egnet og veldig lite brukt. Dette har bl.a. sammenheng
med at det ikke er muligheter til å utføre periodisk oppfølging.
• Det er enkelt å bygge opp et prosjekt med arbeidspakker og ressurser i Project.
• Å få beregnet en tids-plan er enkelt i Project, dette er svært vanskelig å få til i et enkelt
regneark.
• Microsoftverktøy, som Excel og Project, ”kommuniserer” med hverandre.
Et prosjekt som er opprettet i MS Project må/kan inneholde følgende:
• Navn på arbeidspakker.
• En beregnet tidsplan med start- og sluttdato for hver arbeidspakke og hele prosjektet.
• Ressurskostnader knyttet til hver arbeidspakke (alt.).
For å overføre et prosjekt fra MS Project til PS-Light må du starte Project og åpne det aktuelle
prosjektet. I PS-Light kan du trykke på knappen Nytt i 'Hovedmeny' og velge Overføre fra
MS Project. Alternativt kan du fra arket 'Prosjektdata' på verktøylinjen under Fil åpne
Overføre fra MS Project . Du får da opp en dialogboks hvor du skal merke av for hvilke
data du ønsker å overføre. Hvis du står i arket 'Prosjektdata', må du lagre prosjektet først pga.
skrivebeskyttelsen.
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I dialogboksen merker du av for:
• Start- og sluttdato for prosjekt
• Navn på arbeidspakker
• Start- og sluttdato for arbeidspakker
• Budsjett (hvis du har allokert ressurser på arbeidspakkene)
og klikker OK.
NB! Dataoverføringen fra MS Project skal kun brukes for å opprette et prosjekt i PS-Light,
forsøk på å overføre data etter at oppfølgingen har kommet i gang kan rote til prosjektfila. Fila
tilpasses de data som overføres og skriver over eventuelle data som finnes fra før.

I arket 'Prosjektdata' i PS-Light vil start- og sluttdato for prosjektet, og antall arbeidspakker
bli sendt. Her må du skrive inn periodelengden.
I arket ‘Arbeidspakker’ kan du nå se på alle arbeidspakkene med start- og sluttdatoer som er
overført til arket, i kolonnen beskrivelse kan du føye til en beskrivende tekst til arbeidspakken
hvis du ønsker det.
I ‘Kostnadsestimat’ ser du at kolonnen basisestimat er fylt med ressurskostnadene for hver
arbeidspakke fra MS Project (hvis du valgte å overføre disse).
3.5.3 Oppfølging av et prosjekt i PS-Light
Beskrivelsen baserer seg på at et prosjekt er lagt inn i regnearket slik det er beskrevet i et av
de to foregående kapitlene. Det blir foretatt en avslutning av den første perioden i et prosjekt
for å vise fremgangsmåten.

1. Etterhvert som prosjektet blir belastet med kostnader registreres disse i fakturaloggen i
arket ‘Fakturalogg’. Data som er helt nødvendig for å registrere en faktura er dato, kontrakt
ID, anvist periode og fakturabeløpet, resten er kun supplerende opplysninger. Kostnader
som belaster prosjektet men som du ikke mottar en faktura på må du selvsagt også
registrere, det gjør du ved å f.eks. “fakturere deg selv” for lønnskostnader.
2. I arket ‘Fakturalogg’ er det også logger for endringer og tillegg. Endringsloggen benytter
du når du får endringsordrer i prosjektet, en endring øker eller reduserer kostnadsestimatet.
Tilleggsloggen benyttes ved tillegg i prosjektet, et tillegg gir ikke forandring i
kostnadsestimatet. I arket ‘Kostnadsestimat ’ kan man se summen av endringer på hver
arbeidspakke fram til angitt periode.
3. Vi antar nå at prosjektet har kommet fram til den siste dagen i perioden. Du skal da i arket
‘Periodeavslutning’ registrere interimkostnaden for hver arbeidspakke, dette er kostnader
som er belastet på prosjektet men som ennå ikke er fakturert. Det er ofte vanskelig å
vurdere størrelsen på interimkostnadene, kanskje spesielt i en tidlig fase av prosjektet.
Feilvurderinger gir selvsagt feil resultat, men jo lengre en arbeidspakke har kommet, og jo
flere fakturaer som er mottatt, desto mindre feil gir en feilvurdering av interimkostnadene,
relativt sett. Interimskostnaden er nærmere forklart i kapittel [3.1.2] og [3.3.5].
4. På samme måte som vi må vurdere interimkostnadene må vi også vurdere hvor mye av
hver arbeidspakke som er utført. Disse vurderingene angis som en %-verdi i
‘Periodeavslutning’, med forbrukt andel av Opprinnelig kostnadsestimat som grunnlag.
Nærmere forklaring på utført-% finnes i kapittel [3.1.2] og [3.3.4].
5. Vi har nå gitt inn alle opplysninger om hvordan det har gått med prosjektet til og med
inneværende periode, og vi kan derfor gå til arket ‘Periodisert estimat’ for å se på noen av
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resultatene. Det er to celle-rader for hver arbeidspakke som direkte sammenligner hvor stor
andel av budsjettet som er planlagt og virkelig forbrukt i hver periode. Tabellen nederst i
arket viser oversikt over periodiske og kumulative kostnader og kumulative framdrifts- og
kostnadsavvik. Det er to trykk-knapper i arket, med disse kan man velge om man vil følge
opp prosjektet i forhold til Opprinnelig eller Gjeldende kostnadsestimat.
6. Gå til arket ‘Sammendrag’ for å få en oversikt over resultatene. Diagrammene øverst gir en
visuell oversikt over utviklingen for kostnadene og avvikene, lengre ned i arket er det to
tabeller med de viktigste resultatene samlet. Husk at resultatene gjelder fram til den
perioden som er aktiv.
7. NB! Når man har begynt oppfølgingen av et prosjekt, bør en ikke endre periodelengdene.
Det henger først og fremst sammen med at alle fakturaer og endringer/tillegg i
'Fakturalogg' er knyttet opp mot en periode, og ikke en dato. Forandres periodetabellen
underveis er det meget sannsynlig at fakturaer og lignende knyttes opp mot feil periode, og
det kan være innviklet å rette opp dette hvis prosjektet har pågått en stund. Å øke antallet
perioder uten å endre lengden på dem går imidlertid godt, det kan ofte vise seg å være
nødvendig å gjøre det hvis etterslepet på faktureringen er stort.
3.5.4 Behandling av endringer og tillegg
Endringer og tillegg kan fort bli vanskelig å holde oversikt over. I dette kapitlet forklares det
hvordan det er tenkt at disse skal behandles i PS-Light.

Definisjon av endring og tillegg i PS-Light.
Endring:

Endring i prosjektet som medfører forandring i kostnadsestimatet.

Tillegg:

Endring i prosjektet som ikke medfører forandring i kostnadsestimatet.
Tillegget belaster det opprinnelige kostnadsestimatet.

Behandling av tillegg:
1. Tilleggsordren registreres i tilleggs-/endringsloggen som tillegg når den mottas. Denne
loggen tilsvarer kostnadsestimatet for tillegget.
2. Ettersom som man mottar faktura på tilleggsarbeidet registreres disse som vanlig i
fakturaloggen. De virkelig påløpte kostnader knyttet til tillegget registreres altså her.
3. I tabell 1 i 'Sammendrag' kan man følge med hvor store tillegg som er påløpt i prosjektet.
Behandling av endringer.
1. Endringsordren registreres i tilleggs-/endringsloggen som endring når den mottas. Denne
loggen tilsvarer kostnadsestimatet for endringen.
2. Ettersom som man mottar faktura på endringsarbeidet registreres disse som vanlig i
fakturaloggen. De virkelig påløpte kostnader knyttet til tillegget registreres altså her.
3. I 'Kostnadsestimat' kan man se hvor store endringer som er registrert i prosjektet etter
hvert.
NB! Hvis tillegget eller endringen strekker seg over flere perioder må man dele opp summen
slik at hver periode får sin andel. Med andre ord, i en linje i loggen kan man kun ta tillegget
eller endringen for 1 periode.
I noen tilfeller er det ikke alltid avgjort om "ekstraarbeidet" er et tillegg eller en endring (slik
vi har definert det i PS-Light), det kan være at dette skal avgjøres f.eks. på et byggemøte
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senere. Da kan det være greit å registrere dette som et tillegg til å begynne med, hvis man
etterpå får dekket inn kostnaden er det bare å flytte "x" i loggen fra tillegg og over på endring.
Mer om endringer og tillegg, og da spesielt metoder for behandling av endringer, og
rapportering av fremdrift ved endringer, finnes i kapittel [3.3.3].
3.5.5 Utskrift
Med et trykk på knappen Utskrift under verktøylinjen Utskrift kommer det opp en dialogboks
som gir brukeren mulighet til å angi hvilke ark han ønsker utskrift fra. Fordelingen av
kostnadsestimatet i 'Periodisert estimat' kan ikke skrives ut automatisk pga. plassproblemer på
et A4-ark (hvis alt skal være med på et ark blir skriften veldig liten). Her må man bruke
knappen Utskrift i arket 'Periodisert estimat' og komponere utskriften selv for å få best mulig
resultat.
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4 Eksempelprosjekt
Dette eksempelprosjektet er første gang utarbeidet av studentene Per Arne Gåsbakk & Lars
Ivar Melland gjennom hovedoppgave ved IBAT høsten –97, og siden revidert gjennom
studentprosjekter av Stian Schjølberg & Helge Albertsen våren –98. Det er tilpasset bruk for
PS-Light, versjon mai-98 (PS-Light98). Eksempelprosjektet skal ved å gå gjennom et konkret
prosjekt gi brukeren rettledning til å kunne bruke planleggings- og oppfølgingsverktøyet PSLight. Eksempelet starter med planleggingen av prosjektet, og går skritt for skritt frem til
ferdigstillelse.
PS-Light kan overføre data for prosjekter som er opprettet og planlagt i MS Project. Derfor
omhandler også dette eksempelet denne måten å benytte MS Project og PS-Light i
kombinasjon. Eksempelet er en skritt for skritt beskrivelse fra start til slutt, men likevel bygd
opp slik at man kan hoppe over ”Project-delen” hvis ønskelig.
Generelle opplysninger om PS-Light-konseptet og dets bakgrunn, opprinnelse og
teorigrunnlag er omhandlet tidligere i rapporten (kapittel [1] og [2]). Til ekstra støtte for
brukeren finnes også ”Brukermanual for PS-Light98”, se kapittel [3].
Innholdsfortegnelse spesielt for eksempelprosjektet er utelatt her, henviser her til
innholdsfortegnelsen for denne komplette rapporten.
4.1 Generelt
For å vise bruken av PS-Light i praksis går vi her gjennom et komplett eksempel som tar for
seg både planlegging og periodisk oppfølging av et prosjekt. Eksempelet er hentet fra faget
33052 Prosjektstyring B/A GK, hvor det er benyttet i undervisningen i forbindelse med
tidplanlegging og kostnadsestimering. Det er foretatt enkelte endringer av eksemplet i forhold
til den opprinnelige utgaven.

Eksempelet tar utgangspunkt i et tilfeldig flytte-/reetableringsprosjekt som viser at
programmet ikke er et spesialverktøy kun for bygg og anlegg, men kan tilpasses alle typer
prosjekter som egner seg å dele opp i passende arbeidspakker. Siden PS-Light har innebygget
muligheter for overføring av data fra MS Project, gjennomgås rutinene fra det å opprette og
planlegge prosjektet i MS Project til å sluttføre oppfølgingen i PS-Light trinn for trinn.
Eksemplet er slik lagt opp at en kan hoppe over hele eller deler av MS Project-bolken, i
tilfelle man f.eks. vil starte med å opprette prosjektet i PS-Light direkte.
4.2

Prosjektbeskrivelse og ressursdata

Flytting av produksjonsutstyr
En bedrift som produserer næringsmidler skal flytte en av sine produksjonsavdelinger til nye
lokaler. Produksjonsutstyret skal demonteres i de gamle lokalene før jul i 1996, og denne
delen av flyttingen er allerede detaljplanlagt. Mandag 6. Januar 1997 skal arbeidene med
transport av produksjonsutstyr og oppmontering i de nye lokalene starte. Denne delen av
flyttingene kan deles opp i 11 arbeidspakker med følgende rekkefølgebetingelser og
ressursbehov (tabell 4.1):
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ID

Arbeidspakke (aktivitet)

Førjobb

1

Transportere blandemaskin

-

2

Transportere fyllemaskin

-

3

-

4

Transportere
oppvarmingsenhet
Transportere pakkelinje

5

Montere blandemaskin

1

6

Montere fyllemaskin

2

7

3

8

Montere
oppvarmingsenhet
Montere pakkelinje

9
10
11

Flytte lagervarer
Flytte inventar
Ferdigstillelse

-

4
9
5, 6, 7, 8, 10

Nødvendige ressurser
Lastebil m/flyttemannskap
Mobilkran m/fører
Lastebil m/flyttemannskap
Mobilkran m/fører
Lastebil m/flyttemannskap
Mobilkran m/fører
Lastebil m/flyttemannskap
Mobilkran m/fører
Mekaniker
Elektriker
Mekaniker
Elektriker
Mekaniker
Elektriker
Mekaniker
Elektriker
Lastebil m/flyttemannskap
Lastebil m/flyttemannskap

Antall
enheter
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
4
1
1
1
-

Arbeid
(tv)
30
6
18
4
16
8
20
6
144
10
200
20
400
40
500
16
50
50
-

Tabell 4.1: Oversikt over arbeidspakker med jobbrekkefølge og ressursbehov

Forklaringer til tabell 4.1:
• Antall enheter viser hvor mange av hver enkelt ressurs som er nødvendig for å
gjennomføre jobben.
• Arbeid viser det antall timeverk totalt som er beregnet nødvendig for å gjennomføre
jobben. Eks. arbeidspakke nr. 5: Det er beregnet at det trengs 3 mekanikere a 48 timer (til
sammen 144 timeverk).
Bedriften har begrensede ressurser som kan brukes til flyttingen. Tilgjengelige ressurser samt
ressurskostnader er som følger (tabell 4.2):
Ressurs
Lastebil m/flyttemannskap
Mobilkran m/fører
Mekaniker
Elektriker

Ordinær
timekostnad
950,1200,300,300,-

Timekostnad ved
overtid
1200,1300,450,450,-

Maksimalt
tilgjengelige enheter
1
1
7
1

Tabell 4.2: Tilgjengelige ressurser med kostnader

Det kan brukes overtid for å få ned gjennomføringstiden eller samkjøre arbeidspakker og
ressurser bedre, men det godtas maksimalt 25% overtid for hver av ressursene.
4.3 Opprette prosjektet i MS Project
I dette kapittelet er det mye MS Project-veiledning, så den som kjenner programmet godt fra
før vil ikke finne så veldig mye nytt. Bemerk - MS Project 4.0 eller nyere versjon må
benyttes. Dersom du ikke benytter MS Project og ønsker å opprette prosjektet direkte i PSLight kan du gå direkte til kapittel [4.4.2].

52

PS-Light

PS2000

4.3.1 Opprette prosjektet og beregne nettverket
Åpner MS Project, påser at menyen View|Gantt Chart, samt Table: Entry er aktiv. MS
Project vil i utgangspunktet følge kalenderen og velge startdato på prosjektet i hht gjeldende
dato, men dette er det muligheter til å endre på under menyen File|Project Info, hvor generell
informasjon om prosjektet finnes. I dette eksemplet er startdato satt til mandag 6. Januar 1997,
og «schedule from» er satt til «start date». Skriv dette inn og klikk OK.

Herfra er det 3 veier å gå. Mulighetene er at vi:
1. Oppretter arbeidspakkene med koblinger (førjobber etc.) og beregner nettverket helt uten
å gå veien om å tillegge ressurser. Varigheten til hver enkelt arbeidspakke må skrives
direkte inn i Duration-kolonnen i MS Project (varigheten må være beregnet via egne
metoder fra før). Nettverket med start- og sluttdato for hver enkelt arbeidspakke og
prosjektet totalt blir beregnet på vanlig måte og kan overføres til PS-Light, likeså navnet
på arbeidspakkene. Dette medfører at en ikke har muligheten til å få beregnet
kostnadsestimatet til arbeidspakkene via påsatte ressurser. Dette må, i likhet med
arbeidspakkenes varighet, beregnes via egne metoder og skrives direkte inn i PS-Light
senere.
2. Oppretter arbeidspakkene med koblinger, og beregner nettverket ved å tillegge ressurser
med nødvendig timeverk til hver arbeidspakke, men uten å skrive inn ressurskostnadene.
Nettverket med varighet for hver enkelt arbeidspakke og for prosjektet totalt beregnes av
MS Project, og kan overføres til PS-Light. Arbeidspakkenes kostnadsestimat må, i likhet
med metode 1, beregnes via egne metoder og skrives direkte inn i PS-Light senere.
3. Oppretter arbeidspakkene med koblinger, hvorpå ressurser med nødvendig timeverk og
tilhørende kostnader tillegges arbeidspakkene. MS Project vil da beregne både varighet og
kostnadsestimat for hver enkelt arbeidspakke og for prosjektet totalt, og dette kan
overføres til PS-Light.
Her er det naturlig å benytte den siste metoden, i og med at alle ressursopplysninger er
tilgjengelige. Det vil også vise muligheter man har i MS Project for de som ikke er så inne på
dette programmet fra før.
MS Project åpnes, og med utgangspunkt i eksempelet skrives nå inn:
• Arbeidspakker (11 stk).
• Varighet gis ingen verdi nå, utenom aktivitet 11 Ferdigstillelse, som gis varighet 0 h.
Denne er ingen aktivitet i den forstand, men en «milepæl» for å markere prosjektets
avslutning.
• Førjobber (skiller med ; ved flere førjobber).
• Ressurser. Still deg på aktiviteten du vil legge ressurser til, og skriv inn ressursene i
kolonnen Resource Names. Skrives disse inn direkte er skrivemåten f.eks.
Mekaniker[3];Elektriker for en arbeidspakke som benytter 3 mekanikere og en
elektriker. En kan evt. gå om menyen Insert|Resource Assignment etc. Nødvendig antall
enheter av hver ressurs for hver arbeidspakke finnes i tabell 4.1.
• Åpner View|Resource Sheet og legger inn ressurskostnadene og begrensningene, dvs
max ant. enheter, standard- og overtids-timekostnad. Kostnadene for de ulike ressursene
finnes i tabell 4.2.
For å få til riktige varighet og korrekt tilknytning av ressurser på de enkelte aktivitetene gjøres
følgende:
1. Hvis den ikke allerede er aktiv, åpne menyen View|Gantt Chart.
2. Velg menyen Window|Split (skjermen deles).
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3.
4.
5.
6.

Klikk i «lower pane» («nedre del») for å gjøre den aktiv.
Velg menyen Format|Details|Resource Work.
I «upper pane» («øvre del»), velg aktivitet nr 1.
I «lower pane», skriv inn det antall timer som gjelder for hver ressurs i Work column, dvs
30h for Lastebil og 6h for Mobilkran (tall fra tabell 4.1).
7. Klikk OK
8. Klikk Next, og skriv inn tilsvarende opplysninger for resten av aktivitetene på samme
måte.
Normalt skjermbilde oppnås ved å velge Windovs|Remove split. Programmet beregner nå
varigheten til hver enkelt aktivitet. Vi ser nå at prosjektet ventes ferdigstilt til 30.01.97, med
aktivitetene 7 Montere oppvarmingsenhet og 8 Montere pakkelinje som siste arbeidspakker.
Åpner vi View|Resource Graph ser vi at ressursen Lastebil er overallokert med opptil 5
lastebiler i bruk på en gang (ut fra tabell 4.1 er maksimalt satt til 1 stk), Mobilkran med opptil
4 stk (maks 1), Mekaniker med opptil 12 stk (maks 7), og Elektriker med opptil 4 stk (maks
1). Dette kommer også frem på View|Resource Usage, hvor røde tall viser at ressurser er
overallokert.
For å rette på dette går vi inn på menyen Tools|Resource Leveling og velger Leveling
Automatic (evt. Level Now), og klikk OK. Dette sikrer mot overallokering, og alle ressurser
holder seg nå innenfor rammene.
Nå forlenges imidlertid varigheten av prosjektet, og ferdigstillelse beregnes til 18.02.97.
Ønsker vi å korte inn på gjennomføringstiden må det innføres bruk av overtid, noe
programmet ikke har benyttet til nå. Da tar vi en titt på gantt-planen for å vurdere hvilke
arbeidspakker som bør kjøres med overtid:
Velg View|Gantt Chart, og deretter View|Zoom - Entire Project for å få oversikt. Det er
viktig at overtid kun benyttes der hvor det er nødvendig og vil gi ønsket effekt i form av
redusert prosjekttid. For å oppnå det får vi programmet til å identifisere kritisk(e) aktivitet(er):
1. Velg menyen View|Gantt Chart.
2. Velg Format|Text Styles.
3. I Item To Change-boksen, velg Critical Tasks.
4. I Color-boksen, velg en farge som teksten på kritiske aktivitet(er) skal skrives med, f.eks.
rødt.
5. Klikk OK.
Da kommer det frem at aktivitet 6 Montere fyllemaskin er kritisk. For å skrive inn overtid
benyttes samme prosedyre som når riktige varighet på de enkelte aktivitetene ble lagt inn:
4.3.2 Innføre overtidsbruk
Korte inn prosjektvarigheten vha overtidsbruk:
1. Åpne View|Gantt Chart.
2. Velg Window|Split.
3. Klikk «nedre del».
4. Velg Format|Details|Resource Work.
5. I «øvre del», velg den aktivitet du ønsker å benytte overtid på.
6. I «nedre del», skriv inn det nye antall timer i Ovt. Work-kolonnen for hver bestemmende
ressurs («Driving Resource», dvs den ressurs som har betydning for aktivitetens varighet),
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i dette tilfellet aktivitet 6. Siden oppgaveteksten gir en begrensning på maks 25% overtid,
skriver vi inn 160h ordinære timer og 40h overtidstimer.
7. Klikk OK.
Dette gir beregnet ferdigstillelse til 13.02.97, og aktivitet 5 Montere blandemaskin er nå
kritisk. Derfor skriver vi inn 120h ordinære timer og 24h overtidstimer på denne. En test hvor
overtid innføres på arbeidspakker 7 og 8 viser at det er lite eller ingenting å hente på dette.
Med følgende overtidsbruk oppnår vi ferdigstillelse 11.02.97:

ID
5

6

Ressurs
Mekaniker
Elektriker
Mekaniker
Elektriker

Ordinære timer
120
5
160
10

Overtidstimer
24

40

Tabell 4.3: Oversikt over overtidsforbruk

Ser vi på View|Resource Graph er også ressursdiagrammet for mekanikerne forholdsvis
jevnt, noe som også bør tillegges vekt.
Prosjektet er nå beregnet både med tid og kostnader, og kan overføres til PS-Light.
Ved oppstart av PS-Light 98 kommer følgende velkomstmeny med egendefinert verktøylinje:

Figur 4.1: ’Hovedmeny’
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4.4 Opprette prosjektet i PS-Light
Prosjekter opprettes i PS-Light via MS Project eller direkte. Her forklares begge metoder; via
MS Project i kap. [4.4.1], og direkte i kap. [4.4.2].
4.4.1 Opprette prosjektet i PS-Light via Project
(opprettes prosjektet i PS-Light direkte, går du videre til kapittel [4.4.2])

Neste trinn blir å overføre ønskede data fra MS Project til regnearket. En stor fordel ved å
benytte MS Project i lag med PS-Light er at man er i stand til å dra veksel på Projects «sterke
sider», f.eks. å beregne nettverk/tidsplan og få en oversiktlig fremstilling av dette. MS Project
er derimot ikke så bra på oppfølging av prosjekter, siden det ikke er lagt opp til periodisk
oppfølging, noe som er grunnleggende i PS-Light. NB! Det er ikke lagt opp til mellomlagring
av data i Access eller andre databaseprogrammer, derfor må MS Project med det aktuelle
prosjektet være oppe og gå i bakgrunnen for overføring til PS-Light. Fremgangsmåten er
som følger:
4.4.1.1
Overføring av data
Start PS-Light 98 i Excel, og lagre fila med et passende navn. Overføringer fra MS Project
skjer i fra ‘Prosjektdata’ hvor det på verktøylinjen under «Fil» finnes «Overføre fra MS
Project». Når denne aktiveres kommer dialogboksen ‘Overfør fra MS Project’ opp. Her er det
muligheter for å overføre fire typer data; Start- og sluttdato for prosjektet, Navn på
arbeidspakker, Start- og sluttdato for arbeidspakker og Kostnadsestimat (som i Project
egentlig er ressurskostnadene). I dette eksemplet overfører vi alle disse dataene, huk dette av i
dialogboksen og klikk OK.

Fila fylles nå med informasjon. Ved å bevege deg litt rundt i arkene ved hjelp av
verktøylinjen, ser du hva som er blitt overført og hvor det er havnet:
• I ‘Prosjektdata’ er start- og sluttdato for prosjektet og riktig antall arbeidspakker skrevet
inn.
• Navn på arbeidspakker og Start- og sluttdato for arbeidspakker er skrevet inn i
‘Arbeidspakker’.
• Ressurskostnadene fra Project er skrevet til kolonna for Basisestimat i ‘Kostnadsestimat’.
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Generelle prosjektdata og periodeinndeling

Figur 4.2: ‘Prosjektdata’

Periodeinndeling, navn og beskrivelse av prosjektet skriver du inn selv, og her må
periodeinndelingen bestemmes. Valg av antall og lengde for periodene avhenger av
prosjektets varighet og av hvor ofte en ønsker å rapportere. Høy rapporteringsfrekvens krever
større ressurser på oppfølgingssiden, men gir også større nøyaktighet. Det er imidlertid en viss
fare for at en i større grad er nødt til å «gjette» seg til kostnadene (interimskostnadene) i
enkelte perioder ved for fin inndeling, fordi gjennomsnittlig tid mellom hver faktura kan
overskride periodenes varighet. Hvor lange perioder en ønsker å operere med er valgfritt,
månedsvis rapportering er vanlig.
I dette eksempelet er prosjektvarigheten litt over 5 uker (06.01.97 - 11.02.97, dvs 27
virkedager), så for å demonstrere bruken av flere perioder velges her en fin inndeling. Vi deler
inn i 3 perioder a 2 uker, da vil siste periode slutte noen dager etter planlagt prosjektslutt.
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ID, Navn, start- og sluttdato på arbeidspakkene

Figur 4.3: ‘Arbeidspakker’

Beskrivelse av arbeidspakkene legges inn om man vil. Denne opplysningen er i så fall kun for
brukerens egen oversikt, den benyttes ikke av PS-Light andre steder i programmet.
4.4.1.4

Kostnadsestimat

Figur 4.4: ‘Kostnadsestimat’
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Figur 4.4 er kun et utsnitt av ‘Kostnadsestimat’. «Ansvarlig utførende/ressurs» skriver en inn
selv, likeså evt verdi for i «Uspesifisert». Uspesifiserte kostnader er kostnader som forventes
påløpt, men som ikke kan spesifiseres. I dette eksempelet har vi satt inn til sammen 13.000 på
«Uspesifisert». «Basisestimat» kommer som ressurskostnader fra MS Project. Totalt budsjett
blir 606.000,- (før evt. endringer).
4.4.1.5
Fordeling av kostnadsestimatet over periodene
Neste punkt for å opprette prosjektet er å fordele kostnadsestimatet over de periodene
arbeidspakkene strekker seg over. Dette gjøres i de «hvite rutene» i ‘Periodisert estimat’. Det
er beregnet følgende fordeling (figur 4.5):

Figur 4.5: 'Periodisert estimat'

Disse prosenttallene må som regel bygge på inngående viten og erfaringstall for hvordan
kostnadspådraget vil forløpe etterhvert som prosjektet skrider frem, og dermed hvordan
kostnadsestimatet vil fordele seg. Tunge poster og større materialinnkjøp, ofte tidlig i en
arbeidspakke eller prosjektet, vil gjøre en antakelse om lineær fordeling av kostnadene lite
egnet. Den kunnskap og erfaring som prosjektledelsen sitter inne med vil mao. være
avgjørende. Ved prosjektoppfølging i MS Project benyttes kun lineær fordeling.
I dette tilfellet har vi gjort en antakelse om tilnærmet lineær fordeling av kostnadene over
arbeidspakkenes tidsutstrekning, siden prosjektet ikke inkluderer store materialinnkjøp og
kostnadsbærerne stort sett er mannskap og maskiner som benyttes jevnt over arbeidspakkenes
utstrekning. Fordelingstallene ses i figur 4.5.
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4.4.2 Opprette prosjektet direkte i PS-Light
Opprettes prosjektet direkte i PS-Light skrives alle data og opplysninger som står i de hvite
rutene i figur 4.2-4.5 i kapittel [4.4.1.2] - [4.4.1.5] inn direkte. Disse kapitlene representerer
også en naturlig rekkefølge for innlegging av data ved oppretting av et prosjekt, noe som også
er generelt beskrevet i kapittel [3.5.1] (brukerhåndboken for PS-Light). Oppdelingen i
arbeidspakker med start- og sluttidspunkt (rekkefølge) og kostnadsestimat må være beregnet
på forhånd.
4.5 Periodisk oppfølging av prosjektet
Prosjektet er nå ferdig opprettet i PS-Light, neste skritt blir den periodiske oppfølgingen.

Ved oppfølgingen ser en på fremdrift i forhold til planlagt og kostnadspådrag i forhold til
estimert (budsjettert). Virkelig fremdrift og kostnadspådrag må en ta stilling til mer eller
mindre kontinuerlig gjennom hele prosjektet, så man er mest mulig oppdatert den dagen en
skal finne status ved periodeavslutningen.
Kostnader som er fakturerte skrives inn i ’Fakturalogg’, alle fakturaer knyttes til en
arbeidspakke og en periode. Interim og Utført % skrives inn i ’Periodeavslutning’, hvor også
verdien av det som er skrevet inn i ‘Fakturalogg’ automatisk registreres som «Fakturert hittil»
(fram t.o.m. gjeldende periode). Fakturert hittil i prosjektet + interimskostnad = virkelig
kostnad så langt i prosjektet.
4.5.1 Oppfølging periode 1
De to tingene som må vurderes ved hver periodeavslutning, interimskostnad og utført-%, er
på en måte «to sider av samme sak». En må prøve å kartlegge hva som er reelt produsert så
langt, og estimere kostnadene ikke-fakturert produksjon (Interim). En må likeledes ta stilling
til hvor mye produksjon som gjenstår før arbeidspakken er ferdigstilt, og denne produksjonens
kostnad. Utført % er en vurdering av hvor mye dette arbeidet utgjør sammenlignet med
totalen. Det vil mao ikke være to adskilte prosesser som skal til for å finne disse tallene, det er
som regel en integrert prosess.
4.5.1.1
Utført % (fremdrift)
Vi kan først skrive inn virkelig fremdrift (som utført %) på hver arbeidspakke. Disse tallene
skrives inn direkte i ’Periodeavslutning’. Her er man prisgitt hvorvidt de rutiner og
målemetoder som finnes der produksjonen foregår stemmer med virkeligheten. Noen
vurderinger rundt denne problematikken er tatt opp i Brukerhåndboken, kapittel [3.3.4]
”Måling av Utført %”.

Målinger/vurderinger av utført % gjort av anleggslederen ved avslutning av periode 1
resulterer i tabell 4.4:
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Akt.-ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Akt. Beskrivelse
Transportere blandemaskin
Transportere fyllemaskin
Transportere oppvarmingsenhet
Transportere pakkelinje
Montere blandemaskin
Montere fyllemaskin
Montere oppvarmingsenhet
Montere pakkelinje
Flytte lagervarer
Flytte inventar

Utført % 1. Periode
0%
0%
100 %
100 %
0%
0%
30 %
0%
60 %
0%

Tabell 4.4: Utført % etter 1. periode

Fremdriften på de enkelte arbeidspakkene skrives som nevnt inn i ‘Periodeavslutning’. Bruker
du spinneren og går opp til periode 2 vises null fremdrift på alle arbeidspakker i kolonnen
Denne periode”. Dette er litt ulogisk, men har sammenheng med at programmet er slik laget at
tallene her må skrives inn manuelt uavhengig av foregående perioder. Derimot kommer Utført
% fra forrige periode opp i kolonnen ”Fra forrige periode”, dette for å gi brukeren bedre
oversikt.
4.5.1.2
Kostnader
I ‘Fakturalogg’ føres alle fakturaer som tilhører prosjektet. De innskrevne fakturaene utgjør de
faktisk påløpte kostnader. Fakturaene tilhører en kontrakt (arbeidspakke-ID) og en anvist
periode (gjeldende periode når fakturaen mottas). Arket inneholder også endrings/tilleggslogg, hvor kostnadsestimatet for eventuelle endringer (et tillegg til kontrakten, dvs en
endring av kostnadsestimatet (budsjettet)) og tillegg (ikke en endring av kontrakten, dvs en
ekstrakostnad som må dekkes inn på det gjeldende kostnadsestimatet (budsjettet)) skrives inn.
Men uansett om prosjektet får en endring eller et tillegg så skal alle fakturaer som refererer til
disse skrives inn i fakturaloggen. En slik «dobbeltføring» er tilsvarende føring av
kostnadsestimatet i ‘Kostnadsestimat’ og faktisk påløpte kostnader i ‘Fakturalogg’, og er helt
nødvendig for å holde oversikten og skille planlagte og faktiske kostnader.

I dette prosjektet er det valgt korte perioder (2 uker). I slike tilfeller er det i praksis sjelden
man får inn fakturaer på et såpass tidlig tidspunkt som ved avslutningen av 1. periode, selv
om man selvfølgelig har pådratt seg en del kostnader. Slik er det også i dette prosjektet, derfor
må alle kostnader så langt estimeres av prosjektledelsen og deretter skrives inn i
interimskostnad i ’Periodeavslutning’. Ved avslutningen av 1. periode har man beregnet
følgende interimskostnader (figur 4.6):
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Figur 4.6: ’Periodeavslutning’, 1. periode.
4.5.1.3
Status etter 1. periode
Vi kan først se på ‘Periodisert estimat’, hvor det først og fremst er sammenstillingen i tabellen
nederst i arket som er interessant. Vi ligger ugunstig an både mht kostnads- og
fremdriftsavvik hele prosjektet sett under ett (figur 4.7):

Figur 4.7: ‘Periodisert estimat’, 1. periode. Negative avvik er ugunstig for prosjektet.
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I ‘Sammendrag’ presenteres resultatene vha. grafer og en samletabell:

Figur 4.8: Diagram for Kostnads- og Fremdriftsavvik i ‘Sammendrag’, 1. periode.

Figur 4.8 viser tydelig at en har fått gjort mye mindre enn det som er planlagt, ved et negativt
fremdriftsavvik. Negativt kostnadsavvik viser dessuten at det som er gjort har blitt dyrere enn
planlagt.

Figur 4.9: Diagram for Planlagt- og Virkelig Kostnad, og Inntjent Verdi, 1. periode.

At det er utført mindre enn planlagt kommer her frem ved at kurven for «Inntjent Verdi»
ligger under «Planlagt Kostnad», og at det som er utført har blitt dyrere enn planlagt kommer
frem ved at kurven for «Virkelig kostnad» ligger over kurven for «Inntjent Verdi».
Samletabellene i ‘Sammendrag’ gir opplysninger både for arbeidspakkene hver for seg og
samlet (røde tall i parentes er ugunstig). Her er det derfor muligheter for å skille ut og ta tak i
de arbeidspakkene som ligger mest ugunstig an.
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Figur 4.10: Tabell 2 i ‘Sammendrag’, 1. periode.

Konklusjonen etter oppfølging av 1. periode blir at det må settes inn tiltak som øker
fremdriften og får ned kostnadene. Det er fremdriften som ligger dårligst an av de to. Hvis
denne jobben må gjøres ferdig til planlagt tid fordi etterfølgende jobber ved reetablering av
næringsmiddelfabrikken er avhengig av denne, er det spesielt viktig å sette inn tiltak for å ta
inn en del av det forsømte.
Uansett, hva som settes inn av tiltak skal vi ikke gå inn på her, men hensikten med å vise
hvilke resultater og opplysninger PS-Light gir er oppnådd. Vi går derfor over til oppfølgingen
av periode 2.
4.5.2 Oppfølging periode 2
Periode 2 følges opp analogt oppfølgingen av periode 1.
4.5.2.1
Kostnader og fremdrift
Følgende fakturaer er registrert:

Figur 4.11: ‘Fakturalogg’. Mottatte fakturaer innen avslutningen av 2. periode.
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Følgende utført % er registrert og skrives inn i ‘Periodeavslutning’ (bruk spinneren for å
komme til periode 2):
Akt.-ID
Akt. Beskrivelse
Utført % 2. Periode
1
Transportere blandemaskin
90 %
2
Transportere fyllemaskin
100 %
3
Transportere oppvarmingsenhet
100 %
4
Transportere pakkelinje
100 %
5
Montere blandemaskin
0%
6
Montere fyllemaskin
10 %
7
Montere oppvarmingsenhet
95 %
8
Montere pakkelinje
60 %
9
Flytte lagervarer
50 %
10
Flytte inventar
0%
Tabell 4.5: Utført % etter 2. periode.

Vi åpner nå ‘Periodeavslutning’ med periode 2 aktiv. Arbeidspakker som det er mottatt
delfaktura på, dvs. at det foregår produksjon etter at fakturaen er sendt, vil pådra seg
kostnader etter siste faktura, i og med at arbeidet går fortløpende ennå. Dette er tilfellet for
arbeidspakke 7. For denne og alle andre arbeidspakker som er/har vært under produksjon og
hvor man ennå ikke har mottatt sluttfaktura, må interimskostnadene bestemmes tilsvarende
som for 1. periode. ‘Periodeavslutning’ ser slik ut etter at interimskostnaden er bestemt (figur
12):

Figur 4.12: ‘Periodeavslutning’, 2. periode.

65

PS-Light

PS2000

4.5.2.2
Status etter 2. periode
Vi ser først på ‘Periodisert estimat’:

Figur 4.13: ‘Periodisert estimat’ etter 2. periode.

Sammenstillingen av avviksanalysen i tabellen nederst i ‘Periodisert estimat’ (figur 4.13)
viser at vi fremdeles ligger ugunstig an både mht kostnads- og fremdriftsavvik for hele
prosjektet sett under ett. Vi registrerer en viss forbedring av Fremdriftsavviket sammenlignet
med 1. periode, men Kostnadsavviket har økt ytterligere.
En interessant ting å merke seg er «Virkelig forbrukt av estimat-%» for arbeidspakke 3
(Transport fyllemaskin) i periode 2. Her står det «-4%»! Forklaringen på det er at i 1. periode
ble det beregnet en interimskostnad på arbeidspakke 3 på 28.000 kr. Da fakturaen for denne
arbeidspakken kom, var den på 27.000 kr. Interimskostnaden beregnet ved periodeslutt 1 var
altså overestimert, og det kommer frem ved et negativt %-tall for «Virkelig forbrukt av
estimat» i påfølgende periode.
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Diagrammene i ‘Sammendrag’ viser trenden i prosjektet over periodene:

Figur 4.14: Diagram for Planlagt- og Virkelig Kostnad, og Inntjent Verdi, 2. periode.

Figur 4.14 viser den trenden vi så i figur 4.13 på en god måte. Man har lykkes med å forsere
fremdriften en del, men det har gått ut over kostnadene. Det er imidlertid ikke riktig å trekke
bastante slutninger når det gjelder størrelsen på kostnadsavviket ennå, for det totale
kostnadspådraget vil naturlig nok øke utover i prosjektet, derfor må kostnadsavviket i kroner
ses i relasjon til det. Dette kommer til en viss grad frem i kostnadsdiagrammet:

Figur 4.15: Diagram for Planlagt- og Virkelig Kostnad, og Inntjent Verdi, 2. periode.

Ut fra figur 4.15 virker det som om avstanden mellom Virkelig Kostnad og Inntjent Verdi har
økt. Det tyder på at det arbeidet som er utført i 2. periode er blitt drevet dyrere enn arbeidet i
1. periode. Her har man altså ikke lykkes med de tiltak som eventuelt er satt inn for å rette opp
det ugunstige kostnadsavviket. Dette kan fort bli situasjonen i prosjekter hvor
ferdigstillelsestidspunktet er veldig viktig, og ekstra ressurser settes inn for å forsere
fremdriften.
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Vi ser på samletabell 2 i ‘Sammendrag’ for å vurdere arbeidspakkenes avvik hver for seg:

Figur 4.16: Tabell 2 i ‘Sammendrag’, etter 2. periode.

Figur 4.16 viser at arbeidspakke 2 og 9 er blitt billigere enn antatt, men dette er langtfra nok
til å veie opp for overskridelsene i de øvrige arbeidspakkene. Arbeidspakke 8 «Montere
pakkelinje» har blitt veldig dyr, likeså nr 7 «Montere oppvarmingsenhet». Nr 8 bidrar også
veldig mye til Fremdriftsavviket, så det vil være naturlig å sette søkelyset på denne
arbeidspakken fra nå av.
4.5.3 Oppfølging periode 3
Det gis ikke en detaljert gjennomgang av oppfølgingen i periode 3 (analogt 1. og 2. periode).
4.5.3.1
Kostnader og fremdrift
Viser ‘fakturalogg’ og ‘Periodeavslutning’ etter 3. periode:

Figur 4.17: ‘Fakturalogg’ etter 3. periode.
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Alle fakturaer er kommet inn ved avslutningen av 3. periode. Det behøver ikke alltid å være
tilfellet, i praksis kan det gå en stund fra prosjektet er avsluttet til siste faktura er mottatt. I så
fall må en fortsette med interimskostnader frem til alle fakturaer er kommet inn. I dette
eksempelet avsluttes prosjektet midt i den siste perioden, så det har gitt tid nok til at alle
fakturaer er mottatt. Hvis ikke kunne en ha lagt til en eller flere ekstra perioder på slutten helt
til alt er kommet inn.

Figur 4.18: ‘Periodeavslutning’ etter 3. periode.

Alle arbeidspakker er avsluttet, og man har mottatt endelig faktura for alle arbeidspakkene
ved slutten av 3. periode, derfor skrives det ikke inn flere interimskostnader.
I ‘Periodisert estimat’ er det to «knapper», Opprinnelig estimat og Gjeldende estimat.
Opprinnelig estimat vil si at en ikke tar med evt. endringer i prosjektet (kjører med
opprinnelig kostnadsestimat). Gjeldende estimat vil ta hensyn til endringer, men i dette
eksempelet vil det ikke bli noen forskjell i og med at det ikke finnes endringer.
4.5.3.2
Status etter 3. periode
I ‘Sammendrag’ er diagrammene slik etter ferdigstilt prosjekt:
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Figur 4.19: Diagram for Planlagt- og Virkelig Kostnad, og Inntjent Verdi, 3. periode.

Som vi ser av figur 4.19 har en lykkes med å rette opp en del av den ugunstige situasjonen for
Kostnadsavviket, men prosjektet ble en del dyrere enn estimert på forhånd.
Når det gjelder Fremdriftsavviket kan det ved første øyekast se ut som om man lykkes med å
avslutte prosjektet innen planlagt tidsramme, men at dette avviket er null ved avslutningen av
3. periode betyr bare at prosjektet er avsluttet innen utgangen av perioden, ikke nødvendigvis
innen tidsfristen. Planlagt sluttdato var 11.02.97, og 3. periode ender 16.02.97. Prosjektet kan
altså være opptil 5 dager forsinket uten at det kommer frem i dette diagrammet. Problemet
gjelder dessuten ikke bare arbeidspakkene som ender i siste perioden av prosjektet, men alle
arbeidspakker hvor det er et tidsrom mellom planlagt slutt og neste periodeavslutning.
Feilkilden avtar imidlertid jo flere perioder en arbeidspakke går over, da problemet kun er
knyttet til den perioden hvor arbeidspakken avsluttes (eller skulle vært avsluttet). Verst vil det
være for arbeidspakker som strekker seg over kun en eller to perioder.

Figur 4.20: Diagram for Planlagt- og Virkelig Kostnad, og Inntjent Verdi, 3. periode.

Tendensen i figur 4.20 tyder også på at en har lykkes med å redusere kostnadene en del i løpet
av 3. periode. I denne perioden har kurvene for Virkelig Kostnad og Inntjent Verdi nærmet
seg hverandre, og det kan tolkes som «utrettet mer for pengene» eller noe i den dur. Men
virkelig kostnad ligger over den planlagte ved avslutningen.
De samme forholdene som gjør at Fremdriftsavviket er null ved slutten av 3. periode i figur
4.19 gjør seg gjeldende også her ved at Inntjent verdi oppnår Planlagt kostnad på slutten. Det
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er altså avviket mellom planlagt sluttdato for prosjektet og påfølgende periodeslutt som
forårsaker dette.
De endelige Kostnads- og Fremdriftsavvik for hver enkelt arbeidspakke ser vi i ”tabell 2” i
‘Sammendrag’ (figur 4.21):

Figur 4.21: Tabell 2 i ‘Sammendrag’, etter 3. periode (avsluttet prosjekt).

Fra figur 4.21 ser vi at endelig kostnadsoverskridelse blir 25.200 kr. Sammenlignet med
avslutning av 2. periode da totalt Kostnadsavvik var 66.690 kr må en si at dette var et positivt
tall. Arbeidet i periode 2 er altså gjennomført på en bedre måte enn i periode 1 med tanke på
kostnadseffektivitet.
4.6 Tolkning og forklaring
I dette kapittelet forklares konkret hvordan avviksanalysen regnes ut, dvs. fremdrifts- og
kostnadsavvikene. Vi går da inn på teori, formler som ligger til grunn og dataflyt i regnearket
PS-Light.
4.6.1 Bakgrunn og formler
Til grunn for beregningene ligger Earned Value Method, som på norsk har fått navnet
Inntjent Verdi metoden. Beregningene som ligger bak resultatene er som følger:

Kostnadsavvik = IV - VK = Inntjent Verdi - Virkelig Kostnad
(positiv verdi for kostnadsavvik er gunstig for prosjektet)
Fremdriftsavvik = IV - PK = Inntjent Verdi - Planlagt Kostnad
(positiv verdi for fremdriftsavvik er gunstig for prosjektet)
hvor
IV = Inntjent Verdi
= Opprinnelig referanseestimat x Utført %
= (basisestimat + uspesifisert) x Utført %
VK = Virkelig Kostnad
= fakturert hittil i prosjektet + interimskostnad
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PK = Planlagt Kostnad
= Opprinnelig referanseestimat x planlagt fremdrift
= (basisestimat + uspesifisert) x planlagt fremdrift
• Basisestimat og uspesifisert finnes i ‘Kostnadsestimat’
• Fakturert hittil i prosjektet, interimskostnad og Utført % finnes i ‘Periodeavslutning’
(tilhører en bestemt periode).
• Planlagt fremdrift finnes i ‘Periodisert estimat’ (tilsvarer Fordeling av estimat, dvs den
prosentvise fordelingen av kostnadsestimatet for hver arbeidspakke over periodene)
Uttrykket Planlagt fremdrift er brukt for å gjøre det mer «logisk» i forhold til uttrykket
Fremdriftsavvik, men er egentlig analogt Fordeling av estimat som er skrevet inn i
‘Periodisert estimat’ (det kan betraktes som et planlagt kostnadspådrag). Man antar hele tiden
at Fordeling av estimat direkte reflekterer den planlagte fremdriften for arbeidspakkene. Har
man f.eks. planlagt at 50% av kostnadsestimat for en arbeidspakke skal brukes i en periode,
betyr det 50% fremdrift i denne perioden.
4.6.2 Eksempel på utregning av kostnads- og fremdriftsavvik
Å forklare hvert enkelt resultat i dette eksemplet vil føre for langt, men om vi tar for oss et par
arbeidspakker og ser litt nærmere på disse, vil det være analog resonnement for de øvrige
resultater. Vi ser her nærmere på f.eks. arbeidspakker 7 og 8.
Setter vi opp regnestykker hvor formlene i kapittel 6.1 legges til grunn ser vi hvordan tallene
fremkommer:

Arbeidspakke 7, 2. Periode:
Kostnadsavvik = IV - VK = (132.000 + 5.000) x 95% - (95.000 + 50.000)
= 130.150 - 145.000
= -14.850,- (ugunstig)
Fremdriftsavvik = IV - PK = 130.150 - (132.000 + 5.000) x (50 + 50)%
= 130.150 - 137.000
= -6.850,- (ugunstig)
Arbeidspakke 8, 2. Periode:
Kostnadsavvik = IV - VK = (154.800 + 5.000) x 60% - (0 + 130.000)
= 95.880 - 130.000
= -34.120,- (ugunstig)
Fremdriftsavvik = IV - PK = 95.880 - (154.800 + 5000) x (20 + 60)%
= 95.880 - 127.840
= -31.960,- (ugunstig)
Arbeidspakke 7, 3. Periode:
Kostnadsavvik = IV - VK = (132.000 + 5.000) x 100% - (146.500 + 0)
= 137.000 - 146.500
= -9.500,- (ugunstig)
Fremdriftsavvik = IV - PK = 137.000 - (132.000 + 5.000) x 100%
= 137.000 - 137.000
= 0,-
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Arbeidspakke 8, 3. Periode:
Kostnadsavvik = IV - VK = (154.800 + 5.000) x 100% - (164.700 + 0)
= 159.800 - 164.700
= -4.900,- (ugunstig)
Fremdriftsavvik = IV - PK = 159.800 - (154.800 + 5.000) x 100%
= 159.800 - 159.800
= 0,Det er verdt å merke seg at også fremdriftsavviket blir målt i kroner.
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