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Morten Bjerkan, Steinkjer

Leder Prosjektkontoret i Tensio TN AS

Prosjekterfaring, 1996 

► Program- og prosjektledelse

► Kvalitetsledelse og fremdriftsstyring

► Endring- og omstillingsprogrammer

► Leder- og teamutvikling

► Utvikling av prosjektstyringsrammeverk

► ERP prosjekter

► Bygg- og anleggsprosjekter

► PMI®, Prince2®, MoP®, MSP®

Litt om meg





Agenda

• Hva var utgangspunktet

• Hva ble forløpet

• Hvilke områder sviktet

• Hva var de viktigste 

læringspunktene

• Hvilke tiltak ble etablert



Bakgrunn

• Tensio TN AS har områdekonsesjon for all energidistribusjon i 

Trøndelag Nord.

• Ca 13.000 km med linje/kabel

• Ca 7500 nettstasjoner

• Ca 85.000 kunder

• Årlig inntektsramme ca kr 450 MNOK

• Årlig investeringsportefølje ca 230 MNOK

• Større investeringsprosjekter utgjør årlig 20-50% av total 

investeringsportefølje (>10 MNOK)



Hva var etablert

• Eierforankring i én avdelingsleder

• Godkjent budsjettramme

• Gode fagressurser for de enkelte fagene

• Konsesjonssøknad godkjent NVE

• Relativ god omforent forståelse for hva som var forventet ytelse



Hva var ikke etablert og hva sviktet

• Ingen sentral prosjektleder. 

• Prosjektet ble styrt av en ressurs med «noe koordinerende ansvar»

• Fagansvarlige hadde ansvar for «alt» innenfor sitt fag

• Ingen styrende dokumenter etablert (Business Case, Prosjektmandat)

• Manglende kommunikasjon.

• Ingen rapportering til prosjekteier. 

• Kun byggemøtereferat fra byggentreprenør (internt)

• Ingen sentral styring av innkjøp og videre håndtering av kontrakter. 

• Styrt av den enkelte fagressurs

• Ingen omforent prosess for endringshåndtering

• Manglende kommunikasjonsplattform for utveksling av hendelser og mulighet for 

tverrfaglig koordinering. 

• Ingen felles prosjektplan med sentrale milepæler for å koordinere fremdrift.

• Fagressursene hadde sine egne

• Prosjekteier sluttet underveis. Forankringen forsvant.

• Prosjektleder ble byttet underveis. Manglende kontinuiteten

• Omorganisering av selskapet i gjennomføringsperioden. Fagansvaret ble pulverisert.



Prosjektets tidslinje og økonomisk forløp

KSU 2010 KSU 2011 KSU 2012 Start 2013 Slutt 2016

83%

111%

*) KSU - Kraftsystemutredning

*)

• Endringsordre?
• Utvidelse omfang?
• Styrende dok?
• Sporbarhet!



Viktigste læringspunktene og hva ble tiltakene

• Manglende eierstyring og oppfølging gjennom transparent 

rapportering er svært viktig for kontinuitet og støtte til 

prosjektledere. Viktigheten av daglig/ukentlig dialog

• Erkjennelsen av at «Prosjektstyring» er en egen fagdisiplin

• Behovet for en prosjektorganisasjon med avklart 

ansvarsforhold og forventninger til produksjon

• Nødvendigheten av styrende dokumenter som mandater, 

prosjektplaner basert på produktlister

• Sentraliserte innkjøps- og kontraktsforvaltningsprosesser. 

Herunder håndtering av tyngre endringer

• Etablering av et robust felles prosjektplanverk 

• Etablering av NTE Prosjektlederskolen 2015 ->

• Ca 250 individuelle deltakere

• Eget kurs for eierstyringsprosessen

• Etablering av eget Prosjektkontor (PMO) for håndtering av 

alle store linjeprosjekter (fra utredning til overføring drift)

• Ansvar for metode, prosedyrer, støtte til prosjektene

• Etablering av fast styringsgruppe (Investeringsforum)

• Fasedelt investeringsprosess med beslutningsmilepæler

• Sentralisering av alt innkjøp

• Etablering av brukervennlig plattform for samhandling og 

kommunikasjon

HVA VI LÆRTE HVA VI GJORDE



Status i dag

• Vi bygger i dag 3 nye stasjoner. Nettopp ferdigstilt 37,2 km 

66kv Kompositt reg.nett.

• Alle prosjektene er definerte med mandater

• Alle prosjektene støttes fra den samme styringsgruppen

• Prosjektkontoret er «stedfortredende» prosjekteier og 

koordinerer samtlige store prosjekter i en portefølje fra 

Prosjektering til driftsettelse

• Gradvis utarbeidelse av maler, sjekklister, metode, 

kvalitetssikring mm. Fokus på standardisering

• Dedikerte prosjektledere med minimum nivå 3 utdanning fra 

NTE Prosjektlederskole.

• Daglig kontakt mellom prosjektkontor og prosjektledere

• ALT dokumenteres i Teams

• Pr i dag eksisterer neste ikke epost i prosjektene. Alt via 

Teams

• Utprøving av digitaliseringsteknikker (BIM, VR)

• Samtlige prosjekter er på Tid, Kost og Forventet ytelse




