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Forsvarssektoren og vår rolle
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Kort om oss

VISJON:

Relevant og tidsriktig

MISJON:

Vi utruster Forsvaret

VERDIER:

• Integritet      

• Respekt    

• Ansvar

~ 250
PROSJEKTER

~ 400
KONTRAKTER

+

FREMSKAFFE FORVALTE UTFASE

~ 49
HOVED-

SYSTEMER

P-3

SEAKING

P3

F16
CV9030 SPV

LOGISTIKK- OG 

STØTTEFARTØY

17
MILLIARDER

I BUDSJETTRAMME

1450
HØYT 

UTDANNEDE 

MEDARBEIDERE

60 / 40
ANDEL SIVILE/MILITÆRE
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DIREKTØR

FELLESTJENESTER

Bjørg Ytre-Eide

Avdelingsdirektør

ØKONOMI

Øystein Sørbø

Økonomidirektør

INVESTERINGS-

AVDELINGEN

Bjørge Aase

Investeringsdirektør/NK

MATERIELL-

AVDELINGEN

Jonny Otterlei

Teknisk direktør

LAND-

KAPASITETER

Morten Eggen

Kapasitetssjef

MARITIME

KAPASITETER

Thomas T. Wedervang

Kapasitetssjef

LUFT-

KAPASITETER

Diederik Kolff

Kapasitetssjef

FELLES-

KAPASITETER

Ivar Halset

Kapasitetssjef

IKT-

KAPASITETER

Eiliv Ofigsbø

Kapasitetssjef

KAMPFLY-

AVDELINGEN

Geir Nilssen

Sjef

Mette Sørfonden

INTERNREVISJON
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Målet vårt for denne dagen er å:
• Gi muligheten til å møte ressurspersoner som har 

kunnskapsområdet som et eget fagfelt

• Sette kunnskapsområdet i et noe større perspektiv

• Gi et «skråblikk» på utviklingen i kunnskapsområdet

• Se hva kan vi finne dersom vi systematisk måler noe som er 
usikkert

• Vise verktøy for usikkerhetshåndtering (VFU) i vår nye digitale 
plattform for prosjektledelse
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Fagdag Usikkerhetsledelse  

0900  – 1015 Forsvarsmateriell nye systemer og integrert usikkerhetshåndtering – Petter Eik-Andresen FMA

1015 - 1030 Coffe break

1030 - 1100 Project risk and opportunity management – an owner's perspective- (Professor emeritus Asbjørn Rolstadås)

1100 - 1115 Coffe break

1115 – 1145 Analyzing and managing uncertainty – how to exploit opportunities in a changing world (Professor Agnar Johansen)

1145 – 1229 Lunsj

1229 - 1240 Årets prosjektkonferanse – Anne Live Vaagasar

1240  – 1325 Kvalitetssikring av kostnadsoverslag av komplekse prosjekt – erfaringer (OPAK) Jan Henry Hansen / Runar Gravdal

1325 – 1340 Coffe break

1340 - 1410 Hunting opportunities true collaborative relationship (Professor George Jergeas)

1410 – 1445 Usikkerhetsstyring i Statsbygg-erfaringer fra bygging av nytt Nasjonalmuseum (Statsbygg) Yvonne Bjerke

1445 - 1515  Refleksjoner om veien videre/Reflexion and how to move forward - rundebord /panel debatt med speakers

1515 – DEL 2 - avgang til Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, ved Aker brygge

1600 – Vi møtes på Mellomstasjon, foredrag og omvisning ved prosjektdirektør Steinar Støre, Statsbygg



The Norwegian Armed Forces 
shall continuously develop to 

meet NATO standards, in order to 
obtain the necessary co-operation 

and interoperability with allied 
forces  and partner nations. 

Strategic objectives

INCREASED QUALITY AND 
LESS TIME SPENT ON 

ACQUISITIONS

IMPROVED MATERIEL 
MANAGEMENT
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• Rundskriv 
om kvalitets-
sikring
fra FIN, 
mars 2019
har totalt 
30 henvisninger
til usikkerhet
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Usikkerhetshåndtering jf PRINSIX 
Usikkerhetsledelse skal…

• være en integrert del av Forsvarets prosesser. Dette gjelder på alle nivåer, både i 
ordinær drift og i prosjekter. 

• være en del av Forsvarets beslutningsprosesser. Kunnskap om usikkerhetsbildet 
bidrar til bedre prioriteringer og beslutninger.

• være en systematisk og regelmessig prosess for å oppnå en effektiv prosess og 
derigjennom sikre et oppdatert, sammenlignbart og konsistent usikkerhetsbilde.

• være en transparent og inkluderende. Det er viktig å inkludere alle relevante 
interessenter i analysen samt gjøre informasjonen og vurderinger tilgjengelig for 
beslutningstagere. Dette for å sikre tiltro til prosessen og det usikkerhetsbildet som 
presenteres.
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A project is not a project –
Shenhar, 1995

Number of projects

Complexity
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FMA sitt ansvar

• Fagmyndighet materiell

• Fremskaffe materiellkapasiteter 

• Gi forvaltningsgodkjenning – Sørge 
for/lage forvaltningsregler

• Gi sikkerhetsgodkjenning – Sørge 
for/lage sikkerhetsregler

• Følge opp internasjonalt 
materiellsamarbeid 

• Bistå Forsvarsdepartementet med 
markedsføring av norsk industri

• Fase ut materiell
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FMA - verdier
Integritet 
Respekt 
Ansvar

Alt skal være sikkert til bruk
Bruker skal kjenne regler for å bruke 

materiellet

Det skal være så robust som mulig ift å bli 
satt ut av CYBER angrep

eller 
at kunnskap om systemet gjør at mottiltak 

blir effektive

Sikkerhetsgodkjent

Sikkerhetsgodkjent

Sikkerhetsgodkjent

Sikkerhetsgodkjent
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Usikkerhetsledelse – hva er det?

• In February of 1958, Dr. C.E. Clark, from the PERT team, introduced the first arrow diagram. PERT, 
later referred to as the Program Evaluation and Review Technique. 

• With over 3,000 contractors, suppliers, and other teams involved, it 
was of strategic importance to complete the project quickly and 
efficiently. PERT proved its worth, and was given credit for taking 
two years off the estimated time.

• Systematisk fokus og analyse av tidsusikkerhet = spart tid, 
hevdes det
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Usikkerhetsledelse – hva er det?

Vi skiller mellom (gjelder både produkt og prosess):

1. Enkeltanalyse 
(analyse som en del av beslutningsgrunnlag, KUA, en risikovurdering ift 
sikkerhet tilsv)

2. Kontinuerlig fremdriftsanalyse 
(forsinkelser, forsere, søke muligheter til raskere og billigere løsninger) 

3. Håndtering av stokastiske utsikkerheter 
(enkelthendelser som kan/ikke kan inntreffe, tiltak reduserer sannsynlighet –
eller konsekvens dersom hendelse inntreffer)
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Omdømme

Håndtere endringer

Kommunisere med sentrale
aktører 
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Hvorfor fokus på usikkerhetshåndtering?

• Kritikk til Forsvaret (~ 1990)
• FMIN får betraktelig kritikk fra Rr og Storting ifm noen større prosjekter

• Regjeringen nedsetter ”Roderburg-utvalget” for å vurdere forhold ifm Forsvarets 
anskaffelsesvirksomhet og prosjektstyring

• Roderburgutvalgets innstilling høsten 1992
• Påpeker forbedringspotensialer i Forsvarets prosjektstyring, spesielt m h t håndtering av usikkerhet

• Danner grunnlag for St mld 17 (1992-93) og iverksetting av særskilte tiltak for å etablere metoder og 
verktøy for proaktiv usikkerhetshåndtering i samarbeid med DNV

• Kritikk i f m andre ”statlige” prosjekter på 90-tallet
• IT: WinIx, TRESS 90, ………

• Samferdsel: NSB Gardermobanen, tunnel til Nordkapp, .......

• Bygg/anlegg: FO/E på Lutvann, Rikshospitalet, renovering av Slottet, Forsvarets utbygging på 
Kolsås, ……….

• Off-shore: “Norne”, “Åsgard”, ...................
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Etablering av felles rammeverk – PRINSIX 
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• Prosjekt CMT – Aerospatiale og Det Norske Veritas 
(DNV) inngikk i 1993-1994 en avtale om samarbeid 
for å utvikle metodikk og verktøy for håndtering av 
usikkerhet i prosjekt. Metodeverket ble skrevet av 
DNV, Metier og Forsvaret. Prosjektet ble avsluttet i 
1998. Resultater fra prosjektet inngår i dag i 
Forsvarets modell for prosjektstyring PRINSIX og i 
DNVs tjenestetilbud til sine kunder. 

• Første utg 1999, andre 2004, digital og siste 2008

• Finnes gratis tilgjengelig på 
www.forsvaret.no/prinsix
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Håndtering av usikkerhet for å unngå dette
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Verktøy er ikke irrelevant 
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FID – Verktøy for håndtering av usikkerhet er i tråd med ..

Jf PRINSIX – skal usikkerhetsledelse

• være en integrert del av fremskaffelsesprosessen.
Dette gjelder på alle nivåer, både i ordinær drift og i prosjekter. 

• være en del av beslutningsprosessene.
Kunnskap om usikkerhetsbildet bidrar til bedre prioriteringer og beslutninger.

• være en systematisk og regelmessig prosess
for å sikre et oppdatert, sammenlignbart og konsistent usikkerhetsbilde.

• være en transparent og inkluderende. 
Det er viktig å inkludere alle relevante interessenter i analysen samt gjøre informasjonen og 
vurderinger tilgjengelig for beslutningstagere. Dette for å sikre tiltro til prosessen og det 
usikkerhetsbildet som presenteres.
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Tid

Kost
Kvalitet

Usikkerhet

HRM

Innkjøp

Integrasjonsledelse

(Prosjektledelsesplan)

Kunnskapsområder 

som må styres og ledes

Int.mat.

samarbeid

Interessenter

Omfang

Miljø
Sikkerhet

Kontrakts

revisjon

En

MAL

Et

Sted

for 

alle 

prosjekter

Kommuni-

kasjon

COP – en felles plan –

kommunisert et sted

standardisert

= redusert usikkerhet 
Antall kunnskapsområder
Er i utvikling
nye er kommet
til for å sikre/
redusere 
sannsynlighet
for å utelate
viktige saker

Prosjektkontoret
er etablert etter
PMO Modell
og har en person
spesialist 
«en venn å ringe»
= reduserer usikkerhet
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Åpne FID

FØRSTE MAN SER ER – MINE USIKKERHETER

Eller MINE Aktiviteter som blant annet er TILTAK 
knyttet til usikkerhet
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Eksempel 
FID Usikkerhetsledelse

Man kan se matriser for Mulighet og Risk
Disse kan vise 
TID – usikkerheter før tiltak og etter (prognose)
KOST – usikkerheter før tiltak og etter (prognose)
YTELS – usikkerheter før tiltak og etter (prognose)
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Generell teori 
om Usikkerhet

Dybdeteori om 
Usikkerhet

Hjemmeoppgave 
i FID om 

Usikkerhet
Leksjoner 

om 
usikkerhet

Praktisering i 
FID

Nivå 1 – PRINSIX er tilpasset alle hovedinteressenter / roller

Systemansvarlige/fagansvarlige/Brukere/Prosjektmedarbeidere/ledere

PROSJEKTUTDANNING FOR ALLE SENTRALE ROLLER I VÅR VIRKSOMHET
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Teoretisk underlag


