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OM BA2015s VEILEDERE:
BA2015s veiledere har til hensikt å gi norsk BA bransje større innsikt og kompetanse innen
sentrale områder av prosjektfaget. Veilederne er utarbeidet av partnere i BA2015 som er
eksperter på området, og har utstrakt erfaring med rådgiving og implementering av det
temaet som omhandles. Ved behov for ytterligere avklaringer eller assistanse, anbefales det å
kontakte den som er oppført som ansvarlig/kontaktperson.
BA2015s serie av veiledere omhandler følgende tema:
•
•
•
•
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BREEAM
HMS
Lean
OPS

•
•
•

Samtidig prosjektering
Systematisk ferdigstillelse
Tidligfase

INNHOLD
1.

Introduksjon..............................................................4

2.

Prosjektmodell..........................................................5

3.

Behov, mål og krav....................................................8

4.

Mulighetsstudie.......................................................13

5.

Alternativanalyse.....................................................18

6.

Beslutningsport Konseptvalg..................................23

7.

Videreutvikle konsept..............................................24

8.

Beslutningsport Investeringsbeslutning.................27

9.

Prosjektsikring........................................................28

10. 		

Erfaringsoverføring.................................................31

11. 		

Benchmarking.........................................................34

12. 		

Prosjektmodenhet...................................................37

13. 		

Verdiforbedrende gjennomganger...........................40

14. 		

Referanser...............................................................43

1. INTRODUKSJON TIL VEILEDEREN
Suksessen i et byggeprosjekt

Målgruppen for veilederen er

ligger i å velge riktig prosjekt og

oppdragsgivere og byggherrer i

sikre en vellykket gjennomføring.

byggeprosjekter. Fokus er rettet

Den overordnede målsettingen er

mot behov, løsningsalternativer,

å bygge det man behøver til riktig

nytte-kostnad, verdiøkende

pris. Grunnlaget for dette legges i

prosesser og å trygge selve

tidligfasen av prosjektet. Selv om

prosjektgjennomføringen.

gjennomføringen har vært vellykket,
har mange prosjekter vist seg

Veilederen gir en helhetlig

å være mislykket fordi selve

gjennomgang av faser og

konseptet var uhensiktsmessig

beslutningspunkter i tidligfasen

eller feil. I ettertid snakkes det om

av byggeprosessen, samt tilbyr

at man undervurderte arbeidet i

gode verktøy for verdiøkning.

tidligfase.
Den baserer seg på anerkjent beste
Denne veilederen tar for seg

prosjektpraksis og presenterer

byggeprosjektet fra idé til

tidligfase på et nivå som gjør det

investeringsbeslutningen er tatt.

anvendbart for både små og store
virksomheter.
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2. PROSJEKTMODELL
HENSIKT
Hensikten med en prosjektmodell er å styrke styringen av virksomhetens
prosjekter ved å etablere felles retningslinjer og krav som skal følges av
alle prosjekter. Å arbeide etter en virksomhetstilpasset prosjektmodell
anses å være av stor betydning for virksomhetens evne til å realisere
gjentagende gode prosjekter.

En prosjektmodell sikrer:
•

At aktiviteter gjennomføres i riktig rekkefølge.

•

At beslutninger fattes på rett tidspunkt, på basis av riktig
beslutningsgrunnlag og av rett person.

På øverste nivå består prosjektmodeller av faser og beslutningspunkter:
•

Fasene skal sikre at aktiviteter gjøres i riktig rekkefølge.

•

Beslutningspunktene skal sikre at beslutning tas på riktig grunnlag
og av rett person. Ved et beslutningspunkt besluttes det om
prosjektet skal videreføres til neste fase, utsettes, stanses eller
revurderes. Beslutningspunktene kan også kalles beslutningsmilepæler eller beslutningsporter.

•

Et grunnleggende fundament for eierstyring er at det etableres konkrete krav til hva som skal gjøres i en fase og hva det skal tas stilling
til før prosjektet kan gå videre til neste fase. Dette sikrer at man ikke
starter på arbeid i neste fase før grunnlaget er vurdert og godkjent.

GENERISK PROSJEKTMODELL
Figuren nedenfor angir en generisk prosjektmodell for en kundevirksomhet
eller byggherre.
Modellen viser at det er et behov eller en idé som initierer et prosjekt.
Prosjektet skrider frem gjennom ulike faser helt til godkjent avslutning.
Som figuren viser skal prosjektet lede til gevinster etter gjennomføringsfasen er avsluttet, dvs. når driften av prosjektets leveranser eller produkter
har startet.

DRIFT
GEVINSTER

BEHOV
MARKED
Riktig
prosjekt

Initiering?

Mulighets - og
alternativstudie

Idefase

Utvikle prosjekt,
avklare omfang

Konseptvalgutredning

RIKTIG PROSJEKT
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Riktig omfang og
strategier

Klar for
gjennomføring?

Planlegge
gjennomføring

Forprosjekt

Akseptkriterier
innfridd?

Gjennomføring

Gjennomføring

PROSJEKTET RIKTIG

Godkjent
avslutning?

Avslutning

Gevinstrealisering
Avslutning

TIDLIGFASE
Denne veilederen tar utgangspunkt i at virksomheten jobber ut i fra en
prosjektmodell. Som vist i figuren under omfatter veilederen
prosjektarbeid frem til fasen Planlegge gjennomføring.
Figuren viser en ytterligere oppdeling av prosjektets første faser. Denne
inndelingen blir benyttet videre i veilederen, og vi kaller det Prosjektmodell
tidligfase. Begrepene Konseptvalgutredning, Programfase, Skisseprosjekt
og Forprosjekt er velkjente og benyttes i tidlige prosjektfaser i byggeprosjekter. Begrepene er også angitt i figuren under.

DRIFT
GEVINSTER

BEHOV
MARKED
Riktig
prosjekt

Initiering?

Utvikle prosjekt,
avklare omfang

Mulighets - og
alternativstudie

Idefase

Riktig omfang og
strategier

Konseptvalgutredning

Planlegge
gjennomføring

Forprosjekt

Programfase

Klar for
gjennomføring?

Akseptkriterier
innfridd?

Gjennomføring

Gjennomføring

Godkjent
avslutning?

Avslutning

Gevinstrealisering
Avslutning

Skisseprosjekt

PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

3. BEHOV, MÅL, KRAV
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

HENSIKT
Analyse av behov, mål og krav skal avklare
hvorfor et prosjekt bør gjennomføres og hva
som ønskes oppnådd med prosjektet.
Dette danner grunnlaget for gjennomføring
av prosjektets mulighetsstudie.

Videreutvikle
konsept

MANDAT
Analysere
BEHOV
Etablere
MÅL

GRUNNLAG
Prosjektets mandat er virksomhetens
beskrivelse av behovet (det uttrykte behovet)

Fastlegge
KRAV

og er grunnlaget for behovsanalysen.
Mandatet skal inneholde forutsetninger og
avgrensninger for prosjektet, og det beskriver
ofte føringer og ambisjonsnivåer. Eksempelvis
kan mandatet gi føringer på grad av standard
for det som skal bygges og det kan si noe om
energikrav. Mandatet kan også stille krav til
prioriteringer mellom kostnader, kvalitet og
fremdrift.
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GRUNNLAG FOR
MULIGHETSSTUDIE

Investeringsbeslutning

PROSESS
Analysere behov
Behov er generelt ubegrenset, subjektivt og endrer seg over tid.
Det samlede subjektive behovet vil nærmest alltid oppgis å være større
enn det som kan innfris, og det kan være konflikter mellom ulike behov.
Prosjekter initieres stort sett ut fra et konkret prosjektutløsende behov,
men deretter legges bevisst eller ubevisst nye behov til som medfører at
prosjektet eskalerer. Å definere et behov er derfor en krevende øvelse.
Formålet med behovsanalysen er å kartlegge og definere et mest mulig
objektivt behov i byggherrens perspektiv. Behovsanalysen er dermed det
viktigste grunnlaget for å komme fram til et forretningsmessig viktig
prosjekt. Det er viktig at analysen er forankret hos ledelsen.
Behovsanalysen bør besvare hvorfor prosjektet skal gjennomføres.
For byggeprosjekter kan følgende være eksempler på
identifiserte behov:
•

En bygning har ikke blitt oppgradert på lengre tid, og utformingen er
lite funksjonell for virksomhetens brukere og arbeidsprosesser interessenters behov

•

En virksomhet vokser og har behov for flere kontorplasser etterspørselsbaserte behov

•

En kommune har hatt netto innflytting og opplever at kommunens
skoler ikke tilfredsstiller krav til arealer pr. elev – normative behov
(behov gitt av lover, forskrifter, kommunale vedtak etc.)

Det behovet som ligger til grunn for prosjektets idé kalles
prosjektutløsende behov. Dette behovet er den konkrete årsaken til at
det må gjennomføres et tiltak.
Et prosjekt eller tiltak vil ofte ha flere behov enn de mest åpenbare som
bidrar til at det igangsettes en utredning. Det er derfor viktig med en
systematisk kartlegging av behovene. En viktig aktivitet i den sammenheng
er interessentanalysen.
Det gjøres en sammenstilling av de ulike interessentenes ønsker relatert
til problemstillingen eller prosjektet. Hvem er med og hvor vil vi få motstand? Interessenter er ulike grupper - brukere, kunder, ansatte, naboer,
myndigheter, og lignende – som berøres av tiltaket. Sammenstillingen
bør også angi interessentenes innflytelse og vekt. Analysen benyttes som
underlag for proaktiv kommunikasjon og tilnærming til interessentene.
Eksempelvis; kan vi gjøre tidlige justeringer som reduserer eventuell
motstand?
For de etterspørselsbaserte behovene er det viktig å starte overordnet
med prognoser på eksempelvis antall skolebarn, antall kunder eller antall
ansatte. Dette vil danne grunnlaget for overordnet dimensjonering av
bygget, og senere et rom- og funksjonsprogram.
Viktig ved behovsanalyse:
•

Knytte behov til det forretningsmessige eller virksomhetens formål

•

Utfordre behov som blir identifisert, slik at ikke prosjektet vokser seg
unødig stort (areal koster penger)
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Etablere mål
Basert på identifiserte behov må prosjektet etablere overordnede mål.
Disse kalles ofte effektmål, og skal uttrykke de langsiktige forretningsmessige effektene vi ønsker å oppnå etter at prosjektet er realisert.
Effektmålene bør beskrive virkninger som søkes oppnådd for brukerne
av tiltaket. Eksempelvis kan effektmålene knyttes opp mot tilstrekkelig
kapasitet i en gitt periode etter ferdigstillelse, eller mot
opplevd kvalitet for brukerne. De kan også beskrive ambisjoner innenfor
energi og miljø. Det er normalt at det etableres flere effektmål for et tiltak.
Effektmålene er prosjekteiers mulighet til å prioritere mellom flere gode
intensjoner, så målene må være prioriterte.
Effektmålene skal støtte opp under virksomhetens strategiske mål. Hvis
prosjektet er knyttet opp mot en samfunnsutvikling, er det naturlig at
samfunnsmål identifiseres. Den siste gruppen av mål kalles resultatmål
og er knyttet til prosjektets leveranser. Målene påbegynnes i
alternativanalysen og detaljeres etter valgt konsept.

Virksomhetsledelsen

SAMFUNNSMÅL/STRATEGISKE MÅL

Prosjekteier

EFFEKTMÅL

“HVORFOR”

Eksempler: høyere kapasitet, lavere driftkostnader, effektivitet

RESULTATMÅL
TID

“HVA”
“HVOR MYE”
“NÅR”

Prosjektleder

KOST

OMFANG/
KVALITET
Prosjekttrekanten

Fastlegge krav
I denne fasen er målet å sammenfatte betingelser som skal oppfylles ved
gjennomføringen av prosjektet.
Det anbefales å skille på to typer krav:
•

Absolutte krav avledes ofte fra vedtatte planer eller lover og regler.
Disse brukes til å avgjøre om løsningsalternativer som identifiseres i
mulighetsstudiet, er gyldige. Eksempel kan være Teknisk forskrift til
Plan- og bygningsloven som stiller krav til sikkerhet, miljø, universell
utforming mm. for byggverk. Krav i en reguleringsplan kan også være
absolutte, men enkelte ganger erfarer utbyggere/byggherrer at planen
kan utfordres og endres.

•

Andre krav betegnes ofte som viktige krav, og avledes av viktige behov
og effektmålene. Disse kravene kan brukes som grunnlag for å
rangere ulike konsepter. Eksempler på viktige krav for et byggeprosjekt
kan være krav til sikkerhet, fleksibilitet, nærhet til kollektivknutepunkt
eller antall parkeringsplasser.

LEVERANSE
Leveransen fra fasen er identifiserte behov, mål og krav som danner
grunnlag for neste fase: mulighetsstudiet. Viktige delleveranser i fasen må
forankres med prosjekteier.
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4. MULIGHETSSTUDIE
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

HENSIKT
Et mulighetsstudie bør, på en objektiv tilnærming, søke å belyse alle måter
som kan løse virksomhetens identifiserte behov.
Et godt gjennomført mulighetsstudie bidrar til at man velger riktig prosjekt
og sikrer at videre innsats i prosjektet legges i verdiskapende arbeid.

Mulighetsstudiet er en strukturert prosess der man først åpner
opp for å identifisere alle muligheter
som kan dekke det identifiserte behov, før man
snevrer inn til et håndterbart antall løsningsmuligheter.

ALTERNATIV NR

1
2
3

GRUNNLAG
Behov, mål og krav som ble identifisert i forrige fase, må ivaretas i
mulighetsstudiet.
PROSESS
Gjennomgang av behov, mål og krav
Behov, mål og krav sett i sammenheng
definerer et mulighetsrom.
I mulighetsstudiet skal man kartlegge,
beskrive og vurdere alternative konsepter
innenfor mulighetsrommet.

BEHOV, MÅL OG KRAV
GJENNOMGANG

IDÉDUGNAD

I mulighetsstudiet må man
forsikre seg om at:
•

Prosjektets mål er konsistente
med behovene
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•

Løsningsmuligheter kan realisere
prosjektets mål

•

Absolutte krav tilfredsstilles

ANALYSE

GRUNNLAG FOR
ALTERNATIVANALYSE

Idédugnad
I en idédugnad skal det listes opp mulige konsepter eller løsningsmuligheter uten å tenke hvilke som er gode eller dårlige.
Utgangspunktet er å identifisere hvilke virkemidler som kan bidra til
oppfyllelse av behov, mål og krav.
Gjennomføringen av en idédugnad kan struktureres ved å først utfordre
prosjektgruppen på å finne løsninger innenfor enkle og billige tiltak før
man går videre til mer omfattende typer tiltak.
Dette kan gjennomføres som følger:
•

Identifisere tiltak som kan påvirke etterspørselen/redusere behovet
(eksempelvis å avslutte et leieforhold som beslaglegger arealer i
virksomhetens bygg).

•

Identifisere tiltak som kan gi mer effektiv utnyttelse av eksisterende
bygg.

•

Identifisere tiltak som innebærer forbedring/påbygging av
eksisterende bygg.

•

Identifisere tiltak som innebærer investering i nybygg.

For tiltak som innebærer en nyinvestering, er det viktig at flere
sentrale temaer behandles i mulighetsstudiet.
Eksempler for et byggeprosjekt kan være:
•

Etablere samarbeid/gå sammen med noen

•

Flerbrukerbygg vs énbrukerbygg

•

Om bygget skal eies eller leies

•

Geografisk plassering

Figuren viser to ulike konsepter som skilles ved geografisk plassering
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Analyse
Analysedelen vil si å gjennomføre en grovsiling.
Denne har følgende trinn:
1. Alternativer som ikke tilfredsstiller absolutte krav (vern, regulering etc.)
sorteres ut.
2. Alternativer som åpenbart ikke er realistiske (med tanke på kostnader,
omfang etc.) sorteres ut.
3. For øvrige alternativer vurderes det hvor godt de tilfredsstiller viktige
krav. Basert på dette etableres en rangering over alternativer/konsepter
som tas med til alternativanalysen.
LEVERANSE
Leveransen fra mulighetsstudiet er en liste med rangerte alternativer/
konsepter og vurdering av alternativene mot viktige krav. Leveransen kan
også inneholde en mer detaljert beskrivelse av de valgte alternativene,
gjerne supplert med enkle skisser.
Viktig ved gjennomføring av mulighetsstudiet:
•

Undersøk at det er en «rød tråd» fra behovsfasen til mulighetsstudiet

•

Arranger workshops

•

Åpne opp - ikke tenk for snevert

•

Ikke konkluder løsninger

5. ALTERNATIVANALYSE
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

HENSIKT
Målet med alternativanalysen er å velge riktig konsept for virksomheten
som løser det identifiserte behov.
Alternativanalysen skal sammenligne
identifiserte muligheter med nåsituasjonen.

Alternativanalysen er en strukturert prosess som tar
for seg både kvalitative og kvantitative
vurderinger for konseptene som har blitt videreført
etter mulighetsstudiet.
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Investeringsbeslutning

GRUNNLAG
Grunnlaget for alternativanalysen er ofte en enkel beskrivelse og enkle
skisser av de valgte løsningsalternativer/konsepter som ble prioritert i
mulighetsstudiet. Prosjektets viktige krav er sentral input i
alternativanalysen.
PROSESS
Beskrive alternativer
Det er behov for å etablere fyldigere
beskrivelser av de konsepter som skal

LØSNINGSFORSLAG

vurderes i alternativanalysen.
Dette innebærer at man gjør en

BESKRIVE ALTERNATIVER

overordnet programmering og etablerer
et rom- og funksjonsprogram. Det
utarbeides ofte enkle skisser, men kan
også inkludere enkle BIM-modeller for

ANALYSE KOST/NYTTE

å synliggjøre/beskrive konseptene bedre.
I tillegg til alternativene som beskrives
med bakgrunn i mulighetsstudiet,

TILLEGGSEFFEKTER

må det etableres en beskrivelse av
nåsituasjonen.
Denne kalles nullalternativet.

ANBEFALT
KONSEPT

Analyse av kost/nytte
Etablering av kost- nyttevurderinger for et prosjekt, innebærer å etablere
oversikt over kostnads- og nyttesiden for hele prosjektets levetid. Det betyr
både investeringskostnader, driftskostnader, driftsinntekter og evt. andre
inntekter.
Følgende er viktig ved estimering av kostnader og inntekter:
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•

Virksomheten bør ha en definert kostnadsestimeringsprosess

•

Det må etableres en god beskrivelse av prosjektomfang

•

Estimatene må dokumenteres, og det må gjøres benchmarking

•

Usikkerhetsvurderinger må gjøres for både investeringer,
driftskostnader og driftsinntekter. Det kan være nettopp
usikkerhetsvurderingene som skiller alternativene.

Figurene under viser eksempler på prosjektets kostnadsoppbygning for
investeringer samt s-kurve/fordelingskurve for investeringskostnader.

Når det er fremskaffet tilstrekkelig informasjon om alternativene, må det
etableres resultatmål for alle alternativer.
Resultatmålene bør inneholde:
•

Prosjektomfang (størrelser, mengder, antall, kvalitet)

•

Kostnader inkl. usikkerhet

•

Overordnet tidsplan

•

Overordnede mål rettet mot HMS

Analyse av tilleggseffekter
Alternativer med ulikt prosjektomfang kan gi ulik nytte for virksomheten.
For kriterier der nytten ikke kan prissettes, bør det gjøres en øvelse som
sammenligner disse nytteeffektene. Disse utledes ofte av krav som ikke
er absolutte, dvs. viktige krav. Eksempler på slike effekter kan være
sikkerhet, fleksibilitet, omdømme, estetikk eller miljø.
Jo mindre forskjell i kost/nytte mellom de ulike alternativer, jo større
betydning vil disse tilleggseffektene ha. For en privat utbygger vil
for eksempel fleksibilitet til å kunne gjøre fremtidig utvidelse ofte være
en høyt prioritert tilleggseffekt.
LEVERANSE
Basert på vurderinger som er gjort både med hensyn på kost/nytte og
tilleggseffekter, gjøres en samlet vurdering av alternativene. Ved
statlig finansiering stilles det krav til en slik samfunnsøkonomisk analyse.
For private virksomheter kan det kalles en bedriftsøkonomisk analyse.
Hovedleveransen fra alternativanalysen er et anbefalt alternativ som skal
løse det identifiserte behov samt en rangering av øvrige vurderte
alternativer med begrunnelse for rangeringen.
Tidligfasearbeid innebærer i en viss grad å spå inn i fremtiden. Derfor bør
det også gjennomføres en vurdering av alternativenes fleksibilitet. Det bør
tas høyde for at behov eller rammebetingelser kan endre seg.
Det bør også gjennomføres sensitivitetsanalyser for å undersøke om
endring i enkelte variable kan påvirke rangeringen samt hvor robust
prosjektets lønnsomhetsvurdering er.
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6. BESLUTNINGSPUNKT:
KONSEPTVALG
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

Ved beslutningspunktet Konseptvalg tar prosjekteier beslutning om
prosjektet skal gå videre med det anbefalte konsept fra alternativanalysen.
Følgende bør inngå i beslutningsgrunnlaget, og vurderes og godkjennes
ved beslutningsporten Konseptvalg:
•

Prosjektmandat

•

Overordnede prosjektmål

•

Beskrivelse av prosjektprosessen frem til anbefalt konsept

•

Rangering av konsepter og beskrivelse av anbefalt konsept med
resultatmål

•

Vurdering av måloppnåelse, usikkerheter, fleksibilitet og sensitivitet for
anbefalt konsept

•

Mål og rammer for neste fase (omfang, tid og kostnader)

7. VIDEREUTVIKLE KONSEPT
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

HENSIKT
Ved å videreutvikle konseptet og avklare omfang sikres det at virksomheten
får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere prosjektets berettigelse forut
for planleggingsfasen.
Det foretrukne konseptet detaljeres og beskrives i form av et konkret
prosjektforslag.
GRUNNLAG
Grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle konseptet er:
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•

Prosjektmandat

•

Anbefaling og informasjon om valgt konsept fra alternativanalysen

•

Føringer fra beslutningspunktet Konseptvalg

PROSESS
Utvikling
I denne fasen skal konseptet videreutvikles og omfanget klarlegges.
Hovedoppgaver er å:
•

Etablere prosjektorganisasjon

•

Videreutvikle beskrivelser av prosjektomfanget/oppdatere rom- og
funksjonsprogrammet

•

Etablere gjennomføringsstrategi og kontraktsstrategi

•

Videreutvikle kostnadsestimater og inntektsberegninger

•

Videreutvikle tidsplan

•

Starte arbeidet med tillatelser

•

Oppdatere usikkerhetsvurderinger

•

Planlegge gevinstrealisering (kommunikasjon med drifts- eller bruker/
mottagerorganisasjon)

•

Planlegge neste fase

LEVERANSE
Leveransen fra fasen er et grunnlag for investeringsbeslutning. Dette
grunnlaget gis ofte i form av to hoveddokumenter: Prosjektforslag og
Business case.

Prosjektforslaget beskriver de innledende forventninger
til prosjektet fra virksomhetens side. Prosjektforslaget
bør blant annet inneholde prosjektbeskrivelse, mål,
omfangsbeskrivelse, kostnader, tidsplan, usikkerhet,
organisering og plan for gevinstrealisering.
Prosjektforslaget vedlikeholdes ikke, men erstattes av
styringsdokumentasjonen i de etterfølgende faser.

En Forretningsplan eller Business Case brukes for å
dokumentere grunnlaget for å sette i gang et prosjekt der
prosjektets kostnader i prosjektets levetid vurderes opp
mot gevinster som skal oppnås.
Business Case videreutvikles i neste prosjektfaser og
godkjennes av prosjekteier ved beslutningspunktene definert i
eierstyringsprosessen (prosjektmodellen).
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8. BESLUTNINGSPUNKT:
INVESTERINGSBESLUTNING
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

Ved beslutningspunktet Investeringsbeslutning tar prosjekteier avgjørelse
på om prosjektet skal igangsettes.
Neste fase vil være Planlegge gjennomføring. Selv om beslutning om
investering er tatt, vil virksomheten fortsatt ha anledning til å stanse
prosjektet etter fasen Planlegge gjennomføring hvis det viser seg at
forutsetninger som er lagt til grunn ikke lenger er gyldige.
Følgende bør inngå i beslutningsgrunnlaget, og vurderes og
godkjennes ved beslutningspunktet Investeringsbeslutning:
•

Prosjektmål

•

Risiko for prosjektet mht. omfang, tid og kostnader

•

Gjennomføringsstrategi, kontraktsstrategi

•

Prosjektplaner

•

Rammer for neste fase mht. omfang, tid, kostnader

9. PROSJEKTSIKRING
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

PROSJEKTSIKRING

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

PROSJEKTSIKRING

HENSIKT
Prosjektsikringen har ett overordnet formål: å forbedre prosjektene med
basis i virksomhetens erfaringer. Prosjektvirksomheter vet som oftest hva
som skal til for å sikre at prosjektene blir en suksess. Likevel følges ikke
suksessoppskriften hver gang.
Prosjektsikringen skal sikre at suksessoppskriften gjentas hver gang
gjennom faste uavhengige prosjektsikringstiltak.
Med prosjektsikring i denne veilederen menes eiers prosjektsikring og
den skal bidra til at:
•

Virksomhetens kvalitetssystem for prosjektgjennomføring følges,
mens personavhengigheten reduseres.

•

Kvaliteten i beslutnings- og styringsunderlaget økes, mens feil og
mangler reduseres.

•

Usikkerhet identifiseres og håndteres tidlig.

•

Man får erfaringsoverføring og læring mellom folk i organisasjonen.

PROSESS
Uavhengig prosjektsikring gjennomføres på ulike stadier i prosjektet, og vil
ha ulike formål og innhold.
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Prosjektsikringen kan deles inn i tre hovedområder:
•

Forretning (business case)

•

Prosjektomfang (teknisk, kvalitet)

•

Prosjektfag (planer, strategier)

Til alle tre områdene bør det gjøres usikkerhetsvurderinger.
Usikkerhetsanalyser et derfor et mye benyttet verktøy i prosjektsikringen.
Det er Prosjekteier som er ansvarlig for å etterse at prosjektsikringstiltakene iverksettes, samt å følge opp at anbefalte tiltak gjennomføres.
Hvilke prosjektsikrings-aktiviteter som skal gjennomføres til hvilken tid
må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I denne veilederen er det foreslått at
prosjektsikringsaktiviteter planlegges og gjennomføres frem mot hvert
beslutningspunkt.
Det er viktig at prosjektsikringen gjøres uavhengig av prosjektleder, slik at
vurderingene av prosjektet gjøres med nye øyne og med objektivitet. Det
betyr at prosjekteier ikke kan delegere ansvaret for sin prosjektsikring til
prosjektleder. Ved bruk av relevant prosjektuavhengig kompetanse vil
prosjektsikringen bidra til erfaringsoverføring mellom de som utfører
prosjektssikringen og prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for å
tilrettelegge for prosjektsikringen.

Eksempler på prosjektsikringsaktiviteter:
•

Uavhengig prosjektgjennomgang

•

Plangjennomgang

•

Teknisk gjennomgang

•

Benchmarking

•

Modenhetsmåling

•

Lessons learned

•

Usikkerhetsanalyse kostnader

•

Usikkerhetsanalyse tidsplan

•

Risikoanalyse (sikkerhet)

(fra avsluttede prosjektfaser)
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10. ERFARINGSOVERFØRING
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Investeringsbeslutning

ERFARINGSOVERFØRING

HENSIKT
De viktigste grunnene til å arbeide bevisst med erfaringsoverføring er:
•

Lære av tidligere suksesser, og unngå å gjøre feil som andre har gjort
tidligere

•

Sørge for kontinuerlig forbedring av prosjektet og virksomheten

•

Hindre at samme problem må løses gjentatte ganger

•

Øke effektiviteten i prosjektgruppen

•

Sikre at kunnskap forblir i organisasjonen selv om ansatte slutter eller
går av med pensjon

Erfaringsoverføring er å dele kunnskap og å se til egne og
andres prestasjoner, med fokus på å optimalisere
gjeldende prosjekt og sikre kontinuerlig læring og
forbedring for virksomheten.

PROSESS
For å understreke viktigheten av å starte prosjektet på en god måte, er
erfaringsoverføring i denne veilederen synliggjort som en aktivitet som
gjøres ved oppstart av prosjektet. Det er likevel viktig å nevne at prosjektmedarbeidere må ha fokus på erfaringsoverføring gjennom hele prosjektet,
og det er god praksis å dokumentere erfaringer i prosjektets avslutningsfase. Erfaringsoverføring ved å se til egne og andres prestasjoner kan
beskrives som en 4-delt prosess som angitt under, og den bør
gjennomføres flere ganger i løpet av et prosjekt:
•

Definere referanseprosjekter (tilsvarende prosjekter)

•

Samle inn erfaringer fra referanseprosjektene

•

Analysere erfaringene opp mot eget prosjekt

•

Implementere og følge opp tiltak som kan forbedre eget prosjekt

Definere
referanseprosjekter

Implementere
og følge
opp

Samle inn
erfaringer

Analysere
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Erfaringsoverføring kan oppnås gjennom:
•

Prosjekt-, ferdig-, evaluerings- og erfaringsrapporter fra
tilsvarende prosjekter

•

Prosjektsikringsrapporter fra eget og andre prosjekter

•

Referater fra oppsummeringsmøter i tidligere prosjekter

•

Læring fra personer med erfaring fra tidligere prosjekter

•

Innsamling av relevant informasjon og erfaring innen ulike
problemstillinger og temaer fra egen og eksterne virksomheter
(f.eks. fra virksomhetens eget program for erfaringsoverføring)

•

Eksterne konsulenter som har erfaring fra lignende aktiviteter og oppdrag

11. BENCHMARKING
(REFERANSESTUDIER)
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

BENCHMARKING

HENSIKT
Benchmarking skal gi prosjekteier en forståelse for hvordan viktige
parametere for prosjektet forholder seg til relevante erfaringsdata,
og således være et bidrag for å vurdere prosjektets risiko og
besparelsespotensial.
Benchmarking inngår gjerne som en del av prosjektsikringsarbeidet i
forkant av beslutningsmilepæler for prosjektet.

Benchmarking er spesifikke studier som gjøres for å måle
prosjektet opp mot kvantifiserte erfaringer fra andre prosjekter.
Tema for benchmarking i tidligfase er eksempelvis:
• Kostnads- og tidsestimat (NOK/m2, NOK/kontorplass, timer
prosjektering, gjennomføringstid)
• Effektivitet (brutto/netto-faktor, kWh/m2 pr år)
• Prosjektmodenhet (informasjon og leveranser)
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Investeringsbeslutning

PROSESS
For å kunne gjennomføre benchmarking
må det foreligge eller etableres et data-

BESKRIVELSE AV OMFANG
SOM SKAL ANALYSERES
SAMLE INN
DATAGRUNNLAG

grunnlag. Datagrunnlaget kan være basert
på interne eller eksterne databaser.

TILPASSE
DATAGRUNNLAG

Disse kan være eksisterende og/eller
etableres ad-hoc for den spesifikke ‘
benchmarkingen.

GJENNOMFØRE
SAMMENLIGNING

ANALYSERE
RESULTATENE

RAPPORT MED
ANBEFALINGER
Prosessbeskrivelse for benchmarking under prosjektforløpet

Etablert
database

Interne
data

Ad-hoc
datainnsamling

Eksterne
data

Datagrunnlag for
benchmarking

Innsamling av datagrunnlag for benchmarking

Eventuelle relevanseavvik i datagrunnlaget må kompenseres for som en
del av benchmarkingen, slik at sammenligningen gjøres mot data som representerer det aktuelle prosjektomfanget. Eksempler på dette er å justere for
tid, omfang og lokalisering. Hvis det er store avvik mellom aktuelt prosjekt og
sammenligningsgrunnlaget, bør prosjektet enten kunne forklare forskjellene
eller gå grundigere til verks i analysen.

Arbeid med benchmarking innehar mange fellestrekk med
kostnadsestimering i tidligfase, da begge prosesser baseres på
erfaringsdata.
Vedlikehold av interne databaser til bruk for benchmarking inngår som en
viktig del av erfaringsarbeidet i virksomheten. Sentralt i dette er å etablere
sluttkalkyler for ferdigstilte prosjekter, samt å tilpasse (normalisere) data
før de legges inn i virksomhetens database.

Virksomhetens
datagrunnlag

Tilbakeføring
av normaliserte
prosjektdata

Benchmarking

Prosjektutførelse inkl.
sluttkalkyle
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Prosess for virksomhetens benchmarking

12. PROSJEKTMODENHET
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

Gå videre
Forprosjekt

PROSJEKTMODENHET

HENSIKT
Usikkerheten i et prosjekt er gitt av prosjektets modenhet eller definisjon.
En bevisst tilnærming til bruk av prosjektmodenhet gir dermed:
•

Forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen

•

Kostnadsrammer på riktig grunnlag

•

Bedre eierstyring

Prosjektmodenhet sier noe om hvor godt et prosjekt er definert.
Fokus er å etablere prosjektinformasjon og prosjektleveranser
som gir størst verdi gitt fasen prosjektet er i.
Virksomhetens krav til prosjektmodenhet bør angi hvilken type
informasjon prosjektet skal identifisere i de ulike
prosjektfaser, samt modenhetsnivå på denne
(for eksempel påbegynt, foreløpig, endelig).

PROSESS
For å få nytte av vurderinger knyttet opp

KRAV TIL
PROSJEKTMODENHET

mot prosjektmodenhet, må virksomheten

TILPASSE
VIRKSOMHETENS KRAV

etablere krav til prosjektinformasjon og
prosjektleveranser for ulike prosjektfaser,
eller det må etableres retningslinjer for
hvordan prosjektet skal gjøre

ETABLERE
PROSJEKTLEVERANSER

sammenligning mot beste praksis.
Virksomhetens prosjekter kan variere
både i type og størrelse og det må derfor
påregnes at virksomhetens krav må
tilpasses det enkelte prosjekt. Alternativt

GJENNOMFØRE MÅLING
ELLER VURDERING

må det etableres prosjektspesifikke krav
som utledes fra beste praksis.

RAPPORTERING
Kravene bør gi føringer for hva som skal
produseres når, og hvilken status
informasjonen eller leveransene skal
ha i ulike faser.

Eksempler på modenhetsutvikling og status av
prosjektinformasjon i tidlige faser:
•

Prosjektets lokasjon går fra udefinert til en bestemt tomt

•

Bygningens funksjonsareal går fra antatt til foreløpig

•

Beskrivelse av energiløsning går fra foreløpig til bestemt

•

Kontraktstrategi går fra antatt til foreløpig

Tilsvarende bør det etableres krav for sentrale leveranser
(tegninger, rapporter) for de ulike fasene.
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For hver fase etablerer prosjektet informasjon og leveranser i tråd med
definerte krav. Prioritert informasjon må innhentes først, og det bør
unngås å produsere prosjektleveranser med stor detaljeringsgrad i tidlige
prosjektfaser.
Med et etablert rammeverk for hva som skal produseres av informasjon
og leveranser i ulike prosjektfaser har virksomheten lagt til rette for å
gjøre målinger eller vurderinger. Dette skal gi prosjekteier trygghet for at
prosjektet har fremskaffet informasjon som sikrer beslutninger på riktig
grunnlag.

13. VERDIFORBEDRENDE
GJENNOMGANGER
PROSJEKTMODELL TIDLIGFASE
Behov
Mål
Krav

Mulighetsstudie

Alternativanalyse

Konseptvalg

Videreutvikle
konsept

VERDIFORBEREDENDE GJENNOMGANGER

HENSIKT
Verdiforbedrende gjennomganger har til hensikt å rette fokus mot
suksesskritiske temaer for å sikre at prosjektet baseres på best mulige
forutsetninger og/eller løsninger som kan øke nytte og redusere kostnad.

Verdiforbedrende gjennomganger («Value Improvement
Practice») er spesifikke gjennomganger av utvalgte, suksesskritiske tema. De kan beskrives med følgende prinsipper:
• Gjøres på utsiden av det løpende prosjektarbeidet
• Utføres av relevant prosjektpersonell med
spesialistassistanse etter behov
• Gjennomføres på et hensiktsmessig tidspunkt:
• Ikke så tidlig at grunnlaget for gjennomgangen ikke er
tilstrekkelig utarbeidet
• Ikke så sent at det blir vanskelig å implementere
anbefalingene fra gjennomgangen
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Gå videre
Forprosjekt

PROSESS
Under planleggingen av den aktuelle prosjektfasen bør det
identifiseres hvilke tema som skal være gjenstand for en
verdiforbedrende gjennomgang.
Videre bør de verdiforbedrende
for prosjektfasen.

IDENTIFISERTE TEMA FOR
GJENNOMGANGER

Aktuelle tema kan være:

INKLUDERE
GJENNOMGANG I PLANER

gjennomgangene inkluderes i planene

•

Kravsetting

•

Valg av standarder

•

Teknologianvendelse

•

Design til kapasitet

•

Energioptimalisering

•

Byggbarhet

•

Driftsvennlighet

FORBEREDE
GJENNOMGANG

GJENNOMFØRE
WORKSHOP

I forkant av gjennomgangen bør relevant
grunnlagsinformasjon
etableres, fokusområder for
gjennomgangen konkretiseres, samt
at det bør etableres et team for gjennomføringen.

ANBEFALTE TILTAK
OG LØSNINGER

Selve gjennomgangen utføres normalt i form av et strukturert arbeidsmøte
med en prosessleder som gjerne kan være uavhengig av prosjektet. Det er
viktig at sentrale prosjektmedarbeidere stiller.
Konklusjonen fra møtet er tiltak og løsninger som prosjektet får i oppgave
å implementere, samt inkludere i prosjektets planer.
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