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Bruk av styringsdokumentet 

Dokumentet ”Håndbok for prosjektarbeid ” inngår i styringssystemet for Bane NOR. Dokumentet 
bruker verbene skal og bør med betydning som vist i tabellen under. 

Verb Betydning Fravikelse 

Skal Krav Bane NORs interne krav skal legges til grunn, men kan fravikes av 
Konsernsjef eller den som er delegert myndighet i Bane NOR. Fravik 
skal begrunnes og dokumenteres.  

Bør Føring Kan fravikes etter faglig vurdering uten spesielle krav til 
godkjenningsrutiner. 

Krav og føringer er oppsummert i en egen kravspesifikasjon i styringssystemet. 
 

Definisjoner 

I tabellen følger definisjon av sentrale begreper i dokumentet 

Prosjekt Prosjekt kan kjennetegnes ved at det er en unik oppgave, har klare mål, er 
tverrfaglig, har en prosjekteier, har klare tids- og kostnadsrammer og stiller 
store krav til samarbeid og koordinering. 

Prosjekteierstyring Prosjekteierstyring er de aktiviteter som gjøres ved å sette i gang de rette 
prosjektene og definere rammene for og støtte opp om utvikling og 
gjennomføring av enkeltprosjekter, programmer og totalportefølje. Formålet er 
å sikre at virksomhetens strategiske målsettinger nås gjennom riktige og 
effektive prosjektet 

Kvalitetssystem for 
prosjekter 

Samlingen av alle prosesser, rutiner, metoder og verktøy som skal benyttes i 
Bane NOR til styring av prosjektvirksomheten. 

Samfunnsmål Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdiskapning som et 
investeringstiltak skal føre til for samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers 
intensjon og ambisjon med tiltaket. 

Effektmål Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den 
virkningen/ effekten tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være 
avledet av samfunnsmålet. 

Resultatmål Resultatmålene angir de konkrete indikatorer/ måltall og egenskaper som skal 
være oppnådd av prosjektet. Aktuelle indikatorer kan være: ytelse/omfang, 
kostnad og tid, eventuelt supplert med andre relevante parametere. 
Resultatmålene skal brukes til å styre prosjektets gjennomføring. 

Toleransegrenser Definerte frihetsgrader innenfor kostnad, tid og omfang for henholdsvis 
prosjekteier og prosjektleder 

Strategiske 
utredninger 

Utredning av temaer for utvikling av jernbanen (strekningsviseutviklingsplaner, 
godsstrategi mv), teknologiske strategier, strategier for drift og vedlikehold, 
IKT-strategi mv. 

Tiltaksutredning Utredning for å vurdere ulike utbyggingskonsepter for et avgrenset tiltak som 
grunnlag for kommunedelplan/ teknisk hovedplan 

Konsept Definerte overordnede karakteristikker av leveransen som prosjektet omfatter. 
Det vil omfatte lokalisering, design og grunnleggende tekniske prinsipper for 
utforming. 



 
Håndbok for prosjektarbeid  

 
STY-601741 

   Rev.: 008  
 

 Styringssystem Dokumentansvarlig: Tuven, Ruth 12.07.2017    
 

 Retningslinje Godkjent av:  Steffensen, Birger Side: 4 av 17 

 

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet. 

1. Virkeområde  

Prinsippene for prosjektarbeid som beskrives i dette styringsdokumentet, skal gjelde alt 
prosjektarbeid i Bane NOR – det vil si både utrednings- og planaktiviteter etter UPB-prosessen, 
større fornyelsesprosjekter etter D&V-prosessen, administrative prosjekter, IKT-prosjekter mv. 
Figuren illustrerer hvordan dette styringsdokumentet ligger som felles overbygning over ulike 
prosjekter i Bane NOR etter andre prosesser. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

2. Prosjektteori  

Dette styringsdokumentet er bygget opp slik at generell prosjektteori gjelder for alle faser i et 
prosjekt.  
Oppgaver som prosjektorganiseres bør ha følgende kjennetegn: 

• Det er unikt, innholdsmessig eller organisatorisk noe nytt 

• Det har klare mål 

• Det er tverrfaglig 

• Det har en prosjekteier 

• Det har en prosjektleder og midlertidig organisasjon 

• Har klare tids- og kostnadsrammer 

• Stiller krav til samarbeid og koordinering. 

• Planlegges og gjennomføres i henhold til god praksis i prosjektarbeid 

 
Prosjektprosessens fem trinn 

Alle prosjekter/prosjektfaser går i prinsippet gjennom fem ulike trinn som beskrevet nedenfor. Lista 
over aktiviteter er ikke komplett, men inneholder en del aktiviteter på de ulike trinnene som skal 
ivaretas for alle prosjekter/ prosjektfaser: 
 

IKT-prosjektprosessen har en tilsvarende prosjektmodell. Denne er bygget på de samme 
aktivitetene og fasene som beskrevet under, men tilpasset IKT som prosjektform i form av å basere 
seg på Difi sin prosjektveiviser for IKT-prosjekter i offentlig sektor. IKT-endringer som utføres som 
delprosjekter innenfor et UPB-prosjekt skal også benytte IKT-prosjektmodellen.   

 
 

Håndbok for Prosjektarbeid i Bane NOR 

UPB-

prosessen 

D&V-

prosessen 

IKT-

prosessen 

Andre 

prosjekter 
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Trinn 0: Prosjektbestilling 
Etablere en dekkende prosjektbestilling for den oppgaven som er ønsket igangsatt. Det er viktig at 
målsettinger, forventninger og krav til prosjektet blir klarlagt, og at kravene som skal inngå i 
bestillingen er målbare. Viktige aktiviteter er: 
 
1. Utforming av mandat som inneholder mål og forventninger. 
2. Organisere arbeidet med å lage bestillingen, klargjøre roller og arbeidsform. 
3. Klargjøre hvordan prosjektet løses, planleggearbeidet, klargjøre grunnlaget. 
4. Få oversikt over prosjektet. Definere alle kravelementer. 
5. Prosjekteier sørger for utarbeidelse og godkjenning av bestillingen. 
 
 
Trinn 1: Avklaring av bestilling 
Vurdere og tydeliggjøre prosjektbestillingen og skape god forståelse for prosjektet. Viktige aktiviteter 
er: 
 
1. Utnevne prosjektledere, overlevere prosjektbestillingen og definere mandat. 
2. Planlegge arbeidet med vurdering av bestillingen. 
3. Få med nøkkelpersoner. 
4. Vurdere alle sider ved bestillingen - drøfte og avklare med prosjekteier. 
5. Om nødvendig utarbeide justert bestilling som skal godkjennes av prosjekteier. 

 

Trinn 2: Planlegging/organisering 
Drøfte nøye og ta stilling til alle side av hvordan prosjektet bør gjennomføres, også 
prosjektavgrensing, slik at prosjektet kan utføres uten vesentlige endringer og overraskelser. Viktige 
aktiviteter er: 
 
1. Utpeke nøkkelpersoner og planlegger gjennomføringen av prosjektet. 
2. Vurdere alle forhold som kan være kritisk for gjennomføringen, herunder avklaringer og tillatelser 

hos offentlige og private instanser. 
3. Sette seg inn i erfaringsrapporter fra tidligere utførte prosjekter med tilsvarende karakter, 

størrelse og/eller kompleksitet. 
4. Planlegge gjennomføringen og utarbeide prosjektstyringsdokument. 
5. Vurdere om prosjektet kan gjennomføres som forutsatt. 
6. Avklare alle forhold som har følger for gjennomføringen av prosjektet. 
7. Dersom bestillingen oppdateres, godkjennes denne av prosjekteier. Inngå endelig avtale om 

gjennomføringen av prosjektet. 
8. Organisere gjennomføringen og bemanne prosjektet. 

 

Trinn 3: Gjennomføring 
Gjennomføre prosjektet i henhold til bestillingen. Sluttproduktet kan bl.a. være en utredning, plan 
eller et ferdig gjennomført jernbaneprosjekt. Viktige aktiviteter er: 
 
1. Bestille og kvalitetssikre alle typer dokumentasjon og leveranser fra interne enheter, utførende 

konsulent(er) og leverandører 
2. Gjennomføre prosjektet. Fokus på å styre mot riktig kvalitet til rett tid og kostnad. 
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Trinn 4: Kvalitetssikring, sluttbehandling og godkjenning. 
Viktige aktiviteter er: 
 
1. Sørge for intern kvalitetssikring av prosjektet i forhold til funksjonalitet og ytelse. Eventuelt initiere 

og gjennomføre 3. partskontroll av prosjektet. 
2. Utarbeide grunnlag for sluttbehandling av prosjektet. 
3. Gjennomføre sluttbehandling med vedtak/ konklusjoner 
4. Oppsummere beslutning og eventuelle føringer for neste prosjektfase i et beslutningsdokument. 

 

Hvis prosjektet er faseoppdelt, vil prosjekteier fatte beslutning om videreføring av prosjektet til neste 
fase. Avslutningen av en fase er input til neste fase. 
 
Trinn 5: Evaluering og læring 
Å oppnå at prosjektgruppa og andre involverte lærer av prosjektet og at aktuelle forbedringer 
foreslås som grunnlag for erfaringsoverføring til nye prosjekter. Viktige aktiviteter er: 
 
1. Tilegne seg kunnskap og lære undervegs i prosjektet. 
2. Evaluere og foreslå forbedringer i sluttfasen av prosjektet. 
3. Ta vare på og videreføre gode erfaringer. 
4. Utarbeide sluttdokumentasjon umiddelbart etter prosjektets slutt. 
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3. Prinsipper for prosjektarbeid i Bane NOR – organisering og prosjektstyring  

3.1. Prinsipper for prosjektorganisering 

Med prosjektorganisering menes her hvordan et prosjekt organiseres fra prosjektleder og ned 
gjennom prosjektorganisasjonen, og hvordan prosjektet er knyttet opp til virksomheten gjennom 
prosjekteierskapet. Prosjekteierskapet er Bane NORs regime for å planlegge, styre og støtte 
prosjektene på (utøve rammestyring). 
 
Beste praksis 

Prosjekter har til enhver tid én prosjektleder som har ansvar for prosjektets resultatmål (tid, kost, 
omfang). Hver rolle i prosjektet er tydelig beskrevet og grensesnittene mellom rollene er klare.  
 
Hvert prosjekt har én prosjekteier som er ansvarlig for prosjektet overfor linjeorganisasjonen og for 
at effektmålene realiseres. 
 
Prinsipper for prosjektorganisering 

Prosjekter i Bane NOR skal ha én prosjekteier.  
 
Prosjekteier er ansvarlig overfor linjen for styring av prosjektet innenfor prosjekteiers 
fullmaktsgrenser.  
 

Det skal kun være én prosjektleder for hvert prosjekt. Denne prosjektlederen skal ha det totale 
ansvaret for resultatmålene (tid, kost, kvalitet/omfang) innenfor gitte toleransegrenser. 
Toleransegrensene for prosjektleder skal defineres slik at det er tilstrekkelig med handlingsrom og 
fleksibilitet til å kunne utøve godt prosjektlederskap. 
 

For hver prosjektfase skal det utarbeides organisasjonsplaner. Alle organisasjonsplaner skal ha en 
klar og entydig styringslinje.  
 
Figuren under viser en prinsippskisse for hvordan prosjektet bør organiseres og hvilke roller som 
inngår. Alternativet til å bruke styringsgruppe kan være å bruke prosjektråd.  
 
Ansvaret for å lede styringsgruppe eller prosjektråd vil kunne delegeres fra prosjekteier til 
prosjektansvarlig. Det vises til kap.3.10 hvor rollene er beskrevet nærmere. 
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Prosjektets størrelse, kompleksitet, risikoprofil eller andre spesielle forhold vil avgjøre hvordan 
prosjektet bør organiseres.  

 

3.2. Prinsipper for prosjekteierstyring 

Prosjekteierstyring er de aktiviteter som gjennomføres for å forbedre og effektivisere samspillet 
mellom ledelsen i Bane NOR og prosjektene for å bidra til økt verdiskapning for virksomheten over 
tid. 
 
Beste praksis 

Følgende legges til grunn som beste praksis for eierstyring.  
 

• Prosjekteier etterlever interne krav til prosjekteierskap, noe som skaper forutsigbarhet for 
prosjektleder 

• Prosjekteier benytter Bane NORs erfaringer til å fatte riktige beslutninger 

• Det gjennomføres kvalitetssikring av beslutningsunderlag ved alle faseoverganger for prosjektet  

• Det eksisterer tydelige krav til beslutningsunderlag i forbindelse med prosjektenes 
faseoverganger. Disse kravene er differensiert avhengig av hva slags kategori prosjekt som skal 
gjennomføres. Prosjektene kategoriseres basert på størrelse, kompleksitet, risikoprofil eller andre 
forhold. Metodikk for prosjektgjennomføring og eierstyring er tilpasset kategorien 

• Prosjekteier bedriver jevnlig styring av rammene i prosjektet. Dette gjelder innen alle elementer 
av prosjektets prosjektstyringsbasis (kostnad, tid, omfang) og overordnet styring av risiko. 

• Kvalitetsrevisjoner og verifikasjoner skal brukes som verktøy for profesjonelt tilsyn med om mål 
nås og kvalitetssystemer etterleves 
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Prinsipper for prosjekteierstyring 

Følgende ansvarsområder ligger til prosjekteier: 
 

• Definere effektmål for prosjektet - Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet? 

• Sikre at mål og gevinster/ effekter kan realiseres. 

• Foreta sluttbehandling av anbefalinger i prosjektet innenfor tildelte fullmaktsgrenser. 

• Foreta nødvendige strategiske beslutninger underveis i prosjektgjennomføringen – om nødvendig 
justere premissene. 

• Godkjenne større endringer innenfor tildelte fullmaktsgrenser  

• Lede eventuell styringsgruppe eller prosjektråd - sørge for nødvendige avklaringer i 
styringsgruppe/ prosjektråd.  

• Påse at forholdet til interessenter fungerer tilfredsstillende, evt. å bidra til og løse konflikter. 

• Sikre prioritering og finansiering av prosjektet. 

• Definere overordnet framdriftsplan - krav til sluttleveranse. 

• Initiere og evt. gjennomføre kvalitetssikring av prosjektet før vedtak/ beslutning om prosjektet i 
hver fase. 

 
 
Hver prosjektfase skal avsluttes med et beslutningspunkt som grunnlag for neste prosjektfase. I 
tillegg vil det være aktuelt med beslutningspunkter underveis i prosjektet på definerte milepæler.  
 
Beslutningspunkter med krav til beslutningsunderlag skal beskrives i prosjektbestillingen. For hver 
faseovergang skal det beskrives: 
 

• hva som skal besluttes 

• på hvilket grunnlag beslutningen skal fattes 

• hvordan prosessen forut for en beslutning skal gjennomføres 

• hvem som fatter beslutningen ut fra definert ansvars- og myndighets-/fullmaktstruktur 

 

Krav til beslutningsunderlag vil være avhengig av prosjektkategorien.  
 
Prosjekteier skal i samråd med prosjektleder sørge for at det gjennomføres kvalitetssikring av 
beslutningsunderlaget før beslutning fattes. Dette for å sikre at prosjektet innfrir sine målsettinger 
med riktig kvalitet og kostnad. Opplegg for kvalitetssikring vil kunne variere for ulike prosjektfaser og 
avhengig av prosjektkategori.  

 

3.3. Prosjektets styrende dokumenter 

Prosjektbestilling 

Før et prosjektarbeid igangsettes skal det foreligge en prosjektbestilling. Dette vil utgjøre mandatet 
for prosjektet og er prosjektets sentrale styringsdokument og grunnlag for gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Prosjektbestillingen utarbeides og fastlegges av prosjekteier. Før prosjektbestillingen 
fastlegges skal andre relevante enheter i Bane NOR ha vært involvert i arbeidet med dokumentet 
og hatt mulighet for å påvirke innholdet.  
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Prosjektbestillingen bør inneholde følgende hovedelementer: 

• Hensikten med prosjektet - Hva skal oppnås med prosjektet. Herunder: Definere mål og krav til 
ytelse, funksjonelle krav og evt. andre føringer for prosjektet. Eventuelle føringer fra overordnede 
styrings- og strategidokumenter og/ eller føringer fra tidligere prosjektfaser som er relevante for 
prosjektet 

• Beskrive særskilte beslutningspunkter underveis og i sluttfasen av prosjektet, og hva som skal 
besluttes i de enkelte beslutningspunktene. 

• Beskrive hvordan avvik og endringer skal håndteres. 

• Prosess og system for kvalitetssikring av prosjektet – med fokus på å kontrollere at prosjektet 
innfrir sine målsettinger med riktig kvalitet og kostnad. 

• Styringsmessig organisering av arbeidet, herunder intern involvering (hvem og hvordan ulike 
enheter skal involveres). 

• Frist for ferdigstilling og vurdering av budsjettbehov 

 

Innholdet i prosjektbestillingens må tilpasses prosjektets karakter, størrelse og kompleksitet. 
 
Normalt vil prosjektbestilling gjelde for én prosjektfase. For prosjekter som gjennomgår flere 
prosjektfaser, må det vurderes om det er nødvendig å utarbeide et nytt eller revidere 
prosjektbestillingen for neste prosjektfase. Dette vil avhenge av prosjektets karakter og 
kompleksitet. I og med at hver prosjektfase skal avsluttes med et beslutningspunkt hvor nødvendige 
beslutninger/ konklusjoner og føringer for neste fase blir fattet, kan det være tilstrekkelig å vise til 
beslutninger og føringer fra forutgående prosjektfase. 
 

For IKT-prosjekter, se IKT-prosjektprosessen og krav til dokumentasjon nødvendig for en 
investeringsbeslutning. 

 
Prosjektstyringsdokument (PSD) 

Prosjektstyringsdokumentet (PSD) er prosjektleders svar på prosjektbestillingen. Dokumentet skal 
etableres ved oppstart av prosjektet og være et levende dokument for styringen av prosjektet. 
 
Prosjektstyringsdokumentet skal redegjøre for hvordan oppgaven skal gjennomføres for å nå 
bestillers målsettinger i forhold til kvalitet, fremdrift og økonomi. Det skal også redegjøres for 
suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-, kostnads-, risiko- og usikkerhetsstyring, 
kontraktstrategi med mer. Dokumentet skal tydeliggjøre hvordan prosjektet er organisert med 
avklaring av roller og ansvarsfordeling samt hvordan tverrfaglighet skal sikres. 
Prosjektstyringsdokumentet skal oppjusteres når det skjer vesentlige endringer. 

 

3.4. Styring av framdrift og økonomi 

Krav til rapportering 

Det skal rapporteres avvik innenfor kostnad, tid, kvalitet til prosjektansvarlig og til prosjekteier eller 
styringsgruppe Etter gjeldene krav til rapportering. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig 
eller styringsgruppe.  
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3.5. Styring av endringer i prosjektet 

I prosjektet bør det føres en egen endringslogg over vedtatte endringer i forhold til foregående 
godkjente plan.  
 
3.6. Krav til kostnadsestimat og virkningsberegninger i prosjekter 

Kostnadsestimat 

I likhet med de fleste offentlige virksomheter er Bane NOR underlagt plikt til å gjennomføre 
konsekvensanalyser som følger krav nedfelt i statens utredningsinstruks1. Formålet med instruksen 
er bl.a. å sikre at økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av tiltak blir 
kartlagt. Dette for å vurdere hva ulike forslag vil koste staten og samfunnet.  
 
Metode for kostnadsestimering og krav til detaljering vil avhenge av prosjektets/ tiltakets innhold og 
karakter. Dette bør beskrives i prosjektbestillingen. For øvrig henvises det til Bane NORs 
estimeringshåndbok. 
 
For alle investeringstiltak skal det i hver prosjektfase utarbeides en kostnadsberegning/estimat med 
tilhørende usikkerhetsvurdering. For nærmere beskrivelse av krav, metodikk mv vises det til UPB-
prosessen og IKT-prosjektprosessen. 
 
For kostnadsberegninger i forbindelse med store vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter vises det til 
krav i D&V-prosessen. 
 
Samfunnsøkonomiske beregninger 

I utredningsinstruksens krav om at økonomiske konsekvenser av et prosjekt eller tiltak skal belyses, 
ligger også et krav om at det skal utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse. Tiltak i 
infrastrukturen underlegges i utgangspunktet full samfunnsøkonomisk analyse mens tiltak som 
rettes mot interne administrative prosjekter i Bane NOR kan begrenses til bedriftsøkonomiske 
analyser. Finansdepartementet følger opp Utredningsinstruksen gjennom en veileder2 for hvordan 
en bør gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser. Basert på Finansdepartementets retningslinjer 
har Bane NOR utgitt en egen metodehåndbok3 med analyser av jernbanetiltak spesielt for øye og 
utviklet en regnearkmodell for gjennomføring av nyttekostnadsanalyser. 
 
Nyttekostnadsanalyse er et sentralt element i en samfunnsøkonomisk analyse og gir mulighet for å 
vurdere om et offentlig tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, dvs. om summen av nyttevirkninger 
overstiger summen av kostnadsvirkninger. På denne bakgrunn kan en rangere ulike forslag/tiltak og 
foreta prioriteringer. Det er i prinsippet få begrensninger på anvendelsesområdet for 
samfunnsøkonomiske analyser.  
 
Prinsippet er at alle forslag skal evalueres og ses i forhold til et referansealternativ. Omfanget av 
analysen bør imidlertid avpasses prosjektets omfang og størrelse. For mindre tiltak kan det være 
tilstrekkelig med en forenklet samfunnsøkonomisk analyse – f.eks. i form av en drøfting av 
prosjektets samfunnsmessige virkninger, mens for kostnadskrevende prosjekter med store trafikale 
og andre samfunnsmessige virkninger, skal en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse, inkl. 
nyttekostnadsanalyse, gjennomføres.  

                                                           
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582 
2 http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/reg/2005/0029/ddd/pdfv/266324-veileder_i_samfunnsok_analyse_trykket.pdf  
3 http://www.banenor.no/no/Marked/Leverandorinfo/banenors-Metodehandbok-i-Samfunnsokonomiske-analyser---JD-205-/  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/reg/2005/0029/ddd/pdfv/266324-veileder_i_samfunnsok_analyse_trykket.pdf
http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo/Jernbaneverkets-Metodehandbok-i-Samfunnsokonomiske-analyser---JD-205-/
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3.7. Prinsipper for involvering og forankring i Bane NOR 

Enheter i Bane NOR som er sentrale aktører og er part i forhold til temaet for prosjektet eller 
prosjektets sluttprodukt, skal involveres underveis i prosessen og ved sentrale milepæler/ 
beslutningspunkter for prosjektet. Disse enhetene har også en plikt til å delta i 
involveringsprosessen. Dette er viktig for å sikre at planene får god kvalitet og er i samsvar med mål 
og krav til tiltaket. Prosjekteier er ansvarlig for at relevante enheter blir involvert. 
 
Involvering kan skje på flere måter: 

• Gjennom deltakelse i styringsgruppe, prosjektstyre, prosjektråd og fagråd 

• Gjennom deltakelse i informasjonsmøter, oppstartsmøter/ idédugnad, seminarer mv underveis i 
prosjektet 

• Gjennom deltakelse i kvalitetssikring av prosjektet for å kontrollere at definerte mål og krav er 
oppfylt. 

 

Slik involvering er særlig viktig ved utarbeidelsen av prosjektbestilling hvor det etableres mål for 
prosjektet og hvor de krav som prosjektet skal oppfylle, blir fastsatt. Aktuelle enheter skal trekkes 
tidlig med i arbeidet slik at de har reell mulighet for å påvirke innholdet i prosjektbestillingen. Dette 
kan for eksempel skje ved oppstartsmøter, idédugnader mv. 
 
Hvordan involvering og forankring skal foregå fremgår av den relevante prosessbeskrivelse (for 
eksempel UPB prosessen). For øvrig beskrives dette i prosjektbestillingen. 
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3.8. Krav til usikkerhetsstyring 

En god usikkerhetsstyring av prosjekter vil hjelpe til med å avdekke og utnytte muligheter, samt å 
identifisere og dempe risiko som kan påvirke prosjektets måloppnåelse. Usikkerhetsstyring skal 
være en integrert del av prosjektstyringen, og er en nøkkelaktivitet for å hjelpe prosjektet i å nå sine 
mål og oppfylle suksesskriteriene som er definert i styringsdokumentet til prosjektet. I prinsippet 
gjelder dette for alle typer investerings- og fornyelsesprosjekter i Bane NOR. 
 
I figuren under illustreres en anbefalt trinnvis prosess for usikkerhetsstyring i prosjekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportering 

Det skal rapporteres på overordnet nivå og identifiserte usikkerheter skal kategoriseres og 
prioriteres i henhold til vurdert kritikalitet: 
 

4 Kritisk  Krever umiddelbare tiltak 

3 Høy  Tiltak må planlegges og gjennomføres 

2 Moderat  Overvåkes 

1 Lav  Ingen tiltak 

 
Det henvises til STY-600568 Instruks for usikkerhetsstyring i prosjekter for ytterligere beskrivelse av 
hvilke krav som gjelder. 
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3.9. Prinsipper for kvalitetssikring og kontroll av prosjekter 

Med kvalitetssystem for prosjekter menes alle rutiner, metoder, systemer og verktøy som benyttes i 
Bane NOR til verdiskaping gjennom prosjekter. 
 
Med kvalitetssikring av prosjekter menes her to forhold: 

• Tilsyn av om prosjektet innfrir målsetningene sine 

• Tilsyn av om kravene til prosjektgjennomføring etterleves i prosjektene 

 

Beste praksis 

Følgende legges til grunn som beste praksis for kvalitetssikring av prosjekter.  
 

• Kvalitetssystemet for prosjekter har høy status og tydelig eierskap i organisasjonen, og det er 
strenge krav om bruk av systemet 

• God kjennskap til kvalitetssystemet for prosjekter og opplæring i systemet er tilpasset de enkelte 
brukergruppers behov. 

• Det er etablert god tilgjengelighet til kvalitetssystemet for prosjekter og til tilhørende verktøy for 
både prosjektledelse og prosjekteierskap 

• Det eksisterer klare krav om bruk av tredjeparts kvalitetssikring av prosjekter. Det er tydelig 
beskrevet hvem som kan initiere de to ulike typene av kvalitetssikringer av prosjekter. 

 

Hovedprinsipper for kvalitetssikring og kontroll av prosjekter 

Det finnes to ulike hovedtyper kvalitetssikring av prosjekter i Bane NOR.  
 

• Kontroll av at verktøy og metoder for prosjektarbeid benyttes riktig i prosjektene. Denne type 
kontroll utføres primært på vegne av eier av kvalitetssystemet for prosjekter.  

• Kontroll av at målsetninger for prosjektet er oppnåelige. Denne type kontroll utføres på vegne av 
prosjekteier.  

 

I prosjektstyringsdokumentet skal det beskrives et opplegg for kvalitetssikring av prosjektet, 
tilpasset prosjektkategori (herunder størrelse og kompleksitet) og detaljeringsnivå i prosjektet, 
basert på krav i prosjektbestillingen. Det skal også fremgå hvordan prosjektet vil sikre seg mot 
økonomiske misligheter ved bruk av risikostyring for prosjektet samlet og for den enkelte kontrakt.  

 

3.10. Evaluering og læring av prosjektet 

Erfaringsoverføring er viktig i alle faser i et prosjekt. Det bør derfor utarbeides en kort 
erfaringsrapport for hvert prosjekt. Rapporten skal fokusere på: 
 

• prosjektets omfang, mål og forutsetninger 

• utfordringer/problemstillinger 

• organisering/bemanning 

• hva som gikk bra 

• hva som gikk dårlig 
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• hva som bør gjøres annerledes neste gang 

• hva andre kan ha nytte av å vite 

 
Bane NORs krav til lagring av sluttrapporter fremgår av STY 600223 – Sluttrapport i prosjekter. 
Her heter det blant annet: 
 
«Sluttrapporten skal arkiveres i henhold til gjeldene krav til arkivering i Bane NORs sak og 

arkivsystem. Prosjektleder skal sørge for at sluttrapporten gis hensiktsmessig distribuering, 

minimum skal sluttrapporten distribueres til prosjekteiers ledergruppe» 

 

3.11. Definisjon og beskrivelse av roller i prosjektarbeid 

Nedenfor følger en beskrivelse av ulike roller i prosjektarbeid i Bane NOR. 
 
 

Prosjekteier 

Prosjekteier er eier av prosjektet og ansvarlig for at prosjektet når sine målsettinger og at 
gevinstene realiseres. Prosjekteier er også ansvarlig for at prosjektet får den nødvendige forankring, 
rammebetingelser og oppfølging.  
 
Prosjekteier kan utøve prosjekteierskapet alene, men i større og komplekse prosjekter kan 
prosjekteier velge å supplere prosjekteierorganisasjonen med  
 

• En styringsgruppe/ prosjektråd og/ eller 

• Prosjektansvarlig 

 

I kravdokument for prosjekteierstyring er det vist en oversikt over hvilken enhet som normalt er 
prosjekteier for ulike prosjekttyper knyttet til UPB-prosessen.  

 

Prosjektansvarlig 

 

• Prosjektansvarlig er den leder i Bane NOR som utpekes som ansvarlig for at 
prosjektet/prosjektene gjennomføres i henhold til tildelte rammer og med beskrevet funksjonalitet 
og kvalitet. Rollen kan ivaretas av Prosjekteier 

• Utpeke prosjektleder  

• Utarbeide prosjektbestilling eller mandat og følge opp og at prosjekt(ene) etablerer 
styringsdokument (PSD) 

• Sørge for finansiering av prosjektet 

• Holde prosjekteier oppdatert om vesentlige forhold som kan påvirke prosjektets rammer 

• Lede styringsgruppe/prosjektråd dersom dette ikke er tillagt prosjekteier 

• Sørge for at sikkerheten ivaretas iht. lover, forskrifter og styringssystem og iht. Bane NORs mål 

• Rapportere status og varsle alvorlige hendelser iht. varslingsplan 

• Ivareta det overordnede ansvaret for prosjektgjennomføringen prosjekter/prosjektportefølje 

• Behandle endringer som går ut over prosjektleders mandat, omfangsendringer vurderes og 
fremlegges overfor prosjekteier 

• Utøve revisjon/faglig kontroll. Ansvar for at underliggende prosjekter organiseres og 
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gjennomføres innenfor prosjektenes rammer for innhold, SHA, kvalitet/omfang, kostnad, tid og 
omdømme 

• Avklare grensesnitt, mandater, avhengigheter og eventuelt budsjettmessige konsekvenser mot 
øvrig organisasjon eller prosjekter 

• Sikre utarbeiding, godkjenning og revidering av budsjetter, prognoser, tidsplaner og 
bemanningsplaner for underliggende prosjekter   

• Overvåke at beslutningsunderlaget er kvalitetssikret og forberedt i tide, og at det dekker omfanget 
og prosjektmålene ved faseovergang (Uavhengig prosjektgjennomgang) 

• Sikre avklaring, kvalitetssikring og godkjenning fra prosjekteier eller eksterne myndigheter i 
forhold til krav til endringsstyring  

• Sikre at ferdig prosjekt/anlegg overleveres i henhold til spesifikasjoner og bestemmelser 

 
Prosjektleder (PL) 

Alle prosjekter skal ha en definert prosjektleder. Prosjektleder er daglig leder i prosjektet og har 
ansvar for å utføre prosjektet innenfor de rammer som er fastsatt i prosjektstyringsdokumentet. 
Prosjektleder rapporterer til prosjekteier/ prosjektansvarlig. 

Prosjektleder har ansvar for å: 

• Avklare i prosjektbestilling med prosjekteier eller prosjektansvarlig. 

• Planlegge organiseringen og avklare bemanningsbehov med prosjektansvarlig 

• Ansvar for at utført arbeid og dokumentasjon overleveres iht. bestilling og styringssystem 

• Ansvar for oppfølging av avvik og at endringer fra regelverk og vedtatte planer blir kvalitetssikret 
før realitetsbehandling av prosjektansvarlig/prosjekteier 

• Sørge for at sikkerheten ivaretas iht. lover, forskrifter og styringssystem og iht. Bane NORs mål 

• Utarbeide evalueringsrapport 
 

Styringsgruppe kan etableres hvor følgende forhold er aktuelle: 
Prosjektet har flere prosjekteiere, f.eks. at det er et felles prosjekt mellom flere av transportetatene. 
Prosjektet har innflytelsesrike eksterne interessenter. 
 
Prosjektråd (referansegruppe) kan etableres internt i Bane NOR der det er behov for en rådgivende 
funksjon overfor prosjekteier/prosjektansvarlig, eller det er komplekse grensesnitt mellom enheter i 
Bane NOR. Dette er særlig aktuelt i tidlige prosjektfaser for å sikre valg av gode 
konsepter/løsninger. Prosjektråd kan også ledes av prosjektansvarlig eller prosjektleder, avhengig 
av prosjektets størrelse og art. 
 
Fagrådet er et rådgivende forum for prosjektleder og vil først og fremst være en faglig instans som 
PL kan benytte i faglige spørsmål i prosjektet, for eksempel ved milepæler. Fagrådet settes 
sammen av personer som har spesiell fagkompetanse innenfor de områder som prosjektet vil 
berøre. Avhengig av prosjektets strategiske betydning, må ”tyngden” av fagrådet tilpasses.  
 
Det skal vurderes å etablere fagråd for alle prosjekter. Behov for fagråd og sammensetting avklares 
i prosjektbestillingen eller prosjektstyringsdokumentet etter forslag fra PL og prosjekteier.  
 
Der det er hensiktsmessig ut fra deltakelse, tema og framdrift bør det søkes å etablere felles fagråd 
for flere prosjekter.  
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