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Usikkerhetsanalyse som verktøy for oppnåelse av prosjektmål !

Små og mellomstore prosjekter med et begrenset investeringsbehov har ikke tradisjon for å bli 
usikkerhetsanalysert, verken i forprosjekt, detaljprosjekt eller gjennomføring. 

Prosjektledere og prosjekteiere har brukt liten tid på å analysere prosjektets usikkerhetsbilde, utover
enkle betraktninger på fremtidig prisjustering og "byggelånsrenter". Det har ofte ført til eksempelvis
feilvalg av entrepriseform i forhold til marked, uventede tilleggskostnader og forsinket ibruktakelse. 

I prosjektene bør historiske og nye dokumenter relatert til økonomiske og tekniske vurderinger 
gjennomgås i alle faser. Både markedet og brukerønsker er i raske endringer, og all erfaring tilsier at
prosjektene må tilpasse seg disse så langt som råd er innenfor de gitte rammer og overordnede mål 
og strategier som er gitt. Endringstilpasningene må ha sterk fokus på fasene i prosjektet, slik at det i
en tidlig fase kan planlegges med et åpent usikkerhetsbilde. 

Det er viktig å ha fokus på gode verifiseringer av kalkyler og overslag. Dette for å: 
·sikre at prosjektet er innenfor rammene
·skape trygghet for de enkelte aktørene i prosjektet 
·skape trygghet og tillit hos prosjekteierne.

Trygghet hos de enkelte aktørene er nødvendig for å skape arbeidsro og god lagånd, og motivasjon 
for “stayer-evne” i prosjektet. 

Kvalitetssikring av kostnadsoverslag bør gjennomføres ved hjelp av analyser og studier i form av: 
· “workshops” for usikkerhetsanalyser
·granskning av grunnlagsdata
·studie av endringer fra grunnlagsdata 
· "as is" -studier hvor det spesielt legges vekt på å få frem markedssituasjoner, kapasiteter hos

rådgivere og leverandører, samt ev. endringsønsker som har fremkommet fra brukersiden.

Resultat fra kvalitetssikringen vil kunne være: 
·tiltakslister     ·besparelseslister    ·prioriteringslister 

for å sikre gode styringsparametre, og for å få lagt inn nødvendige reserver for styring utover i 
prosjektet.

Usikkerhetsanalyse

Det er viktig å tilstrebe en praktisk tilnærming av aktivitetene innen usikkerhetsanalysene, med en
enkel språkdrakt som lett lar seg kommunisere til:

·bedriftsledere og prosjekteiere
·prosjektledere
·aktører forøvrig i prosjektet.
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Usikkerhetsbildet bør tegnes som et resultat av en mulighetsstudie med fokus på:
·å få frem effekten av åpenhet og endringsvilje
·de muligheter bedriften eller prosjektet har til økonomisk gevinst
· tiltak i forhold til interne og eksterne risikoer bedriften eller prosjektet utsettes for. 

En hver organisatorisk eller materiell endring i en drifts- eller prosjektsituasjon gir muligheter og 
risiko som den enkelte driftsleder eller prosjekteier vanskelig klarer å avdekke på egen hånd. Ved 
å etablere “workshops” for relevante aktører, vil det kunne fremkomme ideer og erfaring som kan være
til stor nytte. Ved å analysere disse ideene og erfaringene vil prosjektets totale usikkerhetsbilde kunne
defineres bedre.

Forutsetningen for formålstjenlige usikkerhetsanalyser er: 
·åpenhet og vilje til endring
·evne og vilje til oppfølging gjennom tiltak, samt 
·en solid forankring i bedriftsledelsen og hos prosjekteier.

Vi ser ofte at interessentene som bedriften eller prosjektet velger å fokusere på ikke er de mest 
relevante. Som forberedelse til usikkerhetsanalysen vil det være nyttig å gjennomføre en 
interessentanalyse. Interessentanalysen vil resultere i: 

·økt fokus på de viktigste interessentene
·volumbegrensning i analysematerialet, og
·bevisstgjøring hos bedriften eller prosjektet om interessentenes påvirkning.

I prosjektene bør det initieres og gjennomføres usikkerhetsanalyser for: 
·vurdering av alternative konsepter
·etterprøving av kostnadsoverslag
·suksessfaktorer og fallgruver i innledende fase
·gjennomføringsmodell for etterfølgende faser
·oppfølging av fremdrift og ressursbruk
·alle beslutningsgrunnlag for prosjektet 
· totalbudsjett og fremdriftsplan
·delbudsjetter og fremdriftsplaner.

Usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring bør implementeres som en del av et prosjektlederoppdrag.
Det er blitt utarbeidet mye bra verktøy og rutiner som kvalitetssikrer usikkerhetsstyringen i 
prosjektene, men det gjelder å ha fokus på mulighetene og risikoene fremfor valg av type 
analyseverktøy.

Oslo, 26.11.2007 for OPAK AS

Per Magne Betten
Ing. / avdelingsleder
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