
   

 Oppsummering av diskusjonene i Community of Practice 
”Prosjektmodeller og porteføljestyring” 

 

Prosjekt Norges første CoP (Community of Practice) ble etablert rundt temaet 
prosjektmodeller anvendt av statlige prosjekteiere. Etter å ha avholdt fem møter ble fokus for 
denne CoP’en endret (til uavhengige prosjektgjennomganger). Dette notatet oppsummerer, på 
et noe overordnet nivå, diskusjonen deltakerne i CoP’en har avholdt gjennom følgende fem 
møter (der vertsorganisasjonen har presentert praksis i egen organisasjon): 

• 09.06.2015, vertskap Jernbaneverket 
• 23.06.2015, vertskap Avinor 
• 17.09.2015, vertskap Statnett 
• 26.11.2015, vertskap Statsbygg 
• 27.01.2016, vertskap Forsvarsbygg 

I tillegg til deltakere fra disse fem organisasjonene har også Kystverket deltatt på det siste 
møtet. 

Prosjektmodeller 
Felles for alle disse prosjekteierorganisasjonene er at de har en prosjektmodell/fasemodell 
som beskriver hvilke faser og beslutningspunkter prosjektene skal gjennomgå. I mange 
tilfeller er det krav om at det skal gjennomføres en uavhengig (og i noen tilfeller ekstern) 
prosjektgjennomgang før et beslutningspunkt kan passeres (derav det endrede fokus for 
CoP’en). 

En prosjektmodell er en standard inndeling i prosjektfaser (F), med nærmere angitte 
beslutningspunkter (B) og tilhørende krav til dokumentasjon (D), som vist i figuren under. 
Modellen innføres av den part som eier (finansierer) prosjektene og hensikten er å sikre at 
prosjektporteføljen bidrar positivt til å nå strategiske mål og at de styres i henhold til beste 
praksis. Andre begreper som benyttes om det samme er blant annet «investeringsreglement» 
og «prosedyre for prosjekteierstyring». 

 

De ulike organisasjonenes prosjektmodeller er gjengitt under, med noe ulik grad av 
forklarende tekst. 



   
Jernbaneverket 

 

Modellen inneholder Jernbaneverkets interne plansystem(prosesser) for planlegging og for 
planlegging etter plan og bygningsloven med beslutningspunkter. Modellen har seks faser.  
Hver prosjektfase avsluttes med beslutningspunkt som grunnlag for neste prosjektfase. 
Kravene til beslutningsunderlag og prosessene er forankret i styrende dokumenter. Hver fase 
inneholder en beskrivelse av hva fasen går ut på ved beslutningspunktene. Ved B1-B4 skal det 
tas beslutning av prosjekteier, mens B5-B6 tas av prosjektansvarlig (med mindre det er 
avvik). Før B1 er det en KVU eller tilsvarende, så langt håndtert av JBV, kan i fremtiden 
komme til å tas over av det nye direktoratet. Ved faseovergangene (B2- B4, eller ved særskilt 
behov) foretas uavhengig prosjektgjennomgnag (UPG) som verifikasjon og 
modenhetsvurdering av prosjektets kvalitetssikring som grunnlag for beslutning om 
videreføring til neste fase. Prosjektbestilling utarbeides ved skifte av fase. 

Prosjektprosessene består av: 

• Prosjekteierstyring, innebærer å ha eierskap (kontrollrett) og ansvar for verdiskapning, 
både for kostnad og nytte. Prosjekteierstyring, eller Project Governance, handler om 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 målsetninger nås gjennom riktige og effektive 
prosjekter. 

• Prosjektledelse, styre, lede og følge opp kjerneprosesser innenfor alle fagområder samt 
øvrige prosesser for å nå resultatmål. 

• Kjerneprosesser, arbeidet som er nødvendig for å kunne planlegge, prosjektere, bygge 
og overlevere infrastruktur til drift. 

• Offentlig planprosess etter plan og bygningsloven, planarbeid som er nødvendig etter 
lov for å utvikle infrastruktur, også som førende prosess for øvrige kjerneprosesser. 

 



   
Avinor 

 

Modellen har syv faser og fem beslutningspunkter. Hver fase inneholder en beskrivelse av 
hva fasen går ut på, underlag, hovedaktiviteter, leveranser, veiledninger og hvilke verktøy og 
maler som skal brukes. For beslutningspunktene må det foreligge et beslutningsunderlag, 
beskrivelse av beslutningspunktet og vedtaket. For alle beslutningspunktene er det 
prosjekteier som tar beslutningen om prosjektet kan gå videre. 

 



   
Statnett 

 

Statnett sin prosjektmodell skiller seg noe fra de andre organisasjonenes modeller ved at 
denne er tydelig prosessorientert, der prosessene organiseres med prosesseier, prosessleder og 
prosessteam (som legges oppå den faglige organiseringen). Samtidig viser også denne 
prosessmodellen fasene i prosjektene og beslutningspunkter på samme måte som de andre 
modellene. 

Statsbygg 
Da CoP’en ble gjennomført var Statsbygg i en prosess med omlegging av sin prosjektmodell. 
Den forrige versjonen så slik ut: 

 



   

 

 

Den nye modellen er utformet slik og inneholder også KVU-fasen samt har et sterkere fokus 
på overlevering: 

 

Også Statsbygg nye modell er prosessorientert, med samme inndeling som i Statnetts modell i 
ledelses- og leveranseprosesser. 

Forsvarsbygg 
Forsvarsbygg har ikke en klassisk prosjektmodell som de andre organisasjonene (som 
illustrerer detaljerte faser og beslutningspunkter), men en mer overordnet illustrasjon: 

 

DAGENS PROSJEKTMODELL



   

 

Under hver fase, spesielt gjennomføringsfase, er det definert mer detaljerte trinn. Det finnes 
også en sjekkliste/kontrollplan for hva en prosjektleder skal gjøre i ulike faser. 

Fellestrekk 
Alle disse organisasjonene har egne prosjektmodeller med til dels store likhetstrekk. Det 
synes også som at prosjektmodellene har fått en tydeligere rolle i institusjonene i nyere tid og 
flere melder om at det har vært utfordringer ved å innføre dem, men at når rutinene og praksis 
er etablert fungerer det bra. For tiden er det flere som viser til at fasemodellen er under 
revidering og enkelte arbeider med å forenkle modellene. 

Fasemodellene består stort sett av fem til seks faser, hvor det er ulike beslutningspunkter 
mellom fasene. De store forskjellene mellom modellene ligger i hovedsak i hvem som kan ta 
beslutningen om å føre prosjektet fra en fase til neste. Selve fasemodellen i seg selv er svært 
lik, noe som ikke er så overraskende når de fleste modellene er utarbeidet etter samme 
prinsipp og ofte i samarbeid med de samme konsulentselskapene. 

Modellenes samsvar med stegnormen 
Bygg21 har fått utviklet en ny stegnorm for byggeprosjekter og denne ble kort presentert på et 
møte i CoP’en. Denne er vist på neste side. 



   
 



   
Det er også gjort et forsøk på å samholde de ulike deltakernes prosjektmodeller med 
stegnormen, se tabellen under. I dette ligger det åpenbart en del skjønn da faser benevnes med 
ulike begreper, men tabellen viser at det er en del forskjeller i hvilken grad modellene 
samsvarer med stegnormen. 

 

 

System for presentasjon av prosjektmodellen/dokumenthåndtering 
Alle organisasjonene har valgt å implementere prosjektmodellene i én eller annen 
programvareløsning. Dette omfatter typisk både en grafisk fremstilling av modellen, 
beskrivelser av faser/beslutningspunkter og ikke minst håndtering av dokumenter, maler, osv. 
Det er dog en del forskjeller med hensyn til hvilket system man har valgt: 

• Jernbaneverket bruker en Sharepoint-løsning, og har etablert løsninger for intern og 
ekstern samhandling for dokumentstyring i ”prosjektrom” for prosjekter. 
Samhandlingsløsningen har definert dokumenttypene innenfor prosjektmodellen. 
Prosjektmodell med krav, styrende dokumenter og maler for de enkelte faser i 
prosjektmodellen ligger på Intranett løsning.  Jernbaneverket utreder og arbeider med  
anskaffelse av eventuell ny prosjektportalløsning som mulig fremtidig verktøy. 

• For Avinor sin modell AviPro ligger Doc Map og Public 360 i bunnen, med 
dokumentstyringen linket inn i prosjektmodellen (systemet bygger forøvrig mye på 
samme tankegangen som i My Metier). 

• Statnett sin modell ligger på intranett, i Sharepoint, med dokumenter og beskrivelser, 
så er det laget en ny inngangsport i Qualiware (man har faset ut den gamle 
prosjektveiviseren). Qualiware er systemet som holder kontroll på koplingene mellom 
ulike elementer, men elementene kan være dokumenter i Sharepoint, eksterne 
nettsider, osv. Hver prosess inneholder maler, kravdokumenter, osv., men når man 
åpner en mal for å lage et dokument, må dette lagres i et eRoom prosjektarkiv. 

• I Statsbygg ligger også modellen på intranett. For hvert nytt prosjekt etableres et eget 
”prosjektrom” og disse populeres med relevante dokumenter og lagres der. 

• Forsvarsbygg gjør maler/dokumenter tilgjengelige gjennom intranett/server, mens 
offentlige dokumenter legges på Joint prosjekthotell (brukernavn ligger åpent på 
Doffin). Videre har man nettopp tatt i bruk et Prosjektrom for noen enkeltprosjekter (i 
Sharepoint), som er integrert med økonomisystemet. 

Et fellestrekk for så godt som alle organisasjonene er at ingen er helt fornøyd med løsningen. 
På et par av møtene har dette vært et diskusjonstema og også tanker om man burde 
samarbeide om å få utviklet et nytt system som virkelig er tilpasset behovene. 
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En problemstilling som ofte kom opp under presentasjonene av de ulike prosjektmodellene og 
tilhørende dokumenter var håndtering av revisjon av dokumentene. Ofte er det et stort antall 
dokumenter/maler som anvendes i prosjektene og disse er dynamiske med mange 
forbedringer/endringer. Utfordringene er knyttet til hvordan disse endringene kommuniseres 
til brukerne, hvordan man sikrer at siste versjon anvendes, osv. Praksis i de ulike 
organisasjonene er som følger: 

• Jernbaneverket: Modellen inneholder et stort antall dokumenter, utvikling/forbedring 
av disse skjer basert på erfaringer fra prosjektene, fagansvarlige for ulike fagområder 
har ansvar for fagnettverk med deltakere fra de ulike prosjektene, disse møtes hver 
måned/annenhver måned hvor det tas opp endringer/forbedringer i 
metode/dokumenter. Ved revisjon av et dokument sendes endringene til godkjenning 
hos fagpersoner, for å ”binde linjen”, men ser at det er problem med spredning av 
endringene. 

• Statnett: Qualiware skal håndtere dette på sikt, der man kan ”abonnere” på 
oppdateringer av prosesser man har roller i. 

• Forsvarsbygg: Ansvarlig for kvalitetssystemet holder en endringslogg som 
kommuniserer hva som er endret i hvilke dokumenter samt et Excel-ark med oversikt 
over mer substansielle endringer, her man kan se viktige endringer man bør være klar 
over, disse dokumentene gjennomgås i møter rundt i regionene (møtene holdes gjerne 
hver 14. dag). 

 

Prosjekteierrollen 
Prosjektmodellenes utforming henger tett sammen med hvordan rollen som prosjekteier er 
definert. Grovt fortalt er situasjonen i de deltakende organisasjonene som følger: 

• Jernbaneverket har en tydelig definert prosjekteierrolle og rollebeskrivelse i 
prosjektgjennomføringen. Prosjekteierskapet er løftet høyt i organisasjonen. I 
utredningsfasen er prosjekteierskapet lagt til jernbanedirektøren som etter B2 i 
prosjektmodellen gir prosjektoppdraget og prosjekteierskapet til utførende enheter i 
linjen. Ansvaret for gevinstrealiseringen ligger formelt hos jernbanedirektøren For 
store prosjekter er ofte assisterende jernbanedirektør prosjekteier, for 
mindre/mellomstore prosjekter er det direktøren for Infrastrukturdivisjonen som er 
prosjekteier. Det er også denne divisjonen som senere vil ha ansvaret for drift av 
leveransene. Ved etablering av den fremtidige organiseringen med jernbanedirektorat 
og jernbaneforetak kan dette bli endret. 

• Statnett har tillagt eierrollen for alle prosjekter til konserndirektører (avhengig om det 
er nye utbygginger eller vedlikehold). 

• I Statsbygg er prosjekteier enten avdelingsdirektør eller for store prosjekter 
byggherredirektør. 

• I Avinor  er det færre store prosjekter og lufthavndirektør for de store lufthavnene er 
prosjekteier. 

• For prosjekter i Forsvarsbygg er det slik at Forsvarsdepartementet definerer seg som 
prosjekteier, selv om dette er i ferd med å endres for mindre prosjekter. I selve 
Forsvarsbygg har hver region en regionsjef, under regionsjefen er det prosjektsjefer 
for hvert sitt område og som er ansvarlige for prosjektet på vegne av regionsjefen. Når 
Forsvarsdepartementet har godkjent et prosjekt, sendes det til aktuell region og 
prosjektet får en lokal prosjekteier. 



   
Prosjekteierstyring og prosjekteierrollen har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Studier av 
temaet gjennomført i fagmiljøene knyttet til Concept-programmet har etterhvert identifisert to 
ulike typer eierroller: 

1. Ansvarlig for gevinstrealisering (type PE1), en prosjekteier som har eierskap til både 
prosjektet og ikke minst leveransene fra prosjektet slik at man kan sørge for at effekt- 
og evt. samfunnsmål for prosjektet realiseres. Dette vil typisk være en person på høyt 
nivå i virksomheten, eller evt. i eierdepartementet. 

2. Linjeleder for prosjektleder (kan benevnes type PE2), altså der prosjekteier innehar 
rollen fordi vedkommende sitter plassert i en posisjon som overordnet til 
prosjektleder/enheten som gjennomfører prosjektet. Denne typen prosjekteier er typisk 
mest opptatt av at prosjektet leverer de avtalte leveranser og har ofte også en oppgave 
med å sørge for at prosjektet får nødvendige rammer og ressurser. 

Holder man prosjekteierrollene slik de er definert i de ulike sektorene opp mot de to typene 
prosjekteier, PE1 og PE2, tolker vi dette som vist i tabellen under (kryss i to celler indikerer 
en kombinasjon av de to eiertypene): 

Type prosjekt/aktør PE1 Dep PE1 Etat PE2 Dep PE2 Etat 

Jernbaneprosjekter, 
Jernbaneverket 

 x  x 

Luftfartsprosjekter, Avinor  x  x 

Forsvarsanlegg/-bygg, 
Forsvarsbygg 

x   x 

Formålsbygg, Statsbygg    x 

Kraftnettprosjekter, Statnett  x  x 

 

Fra dette ser vi at det er betydelige forskjeller i hvordan departementene håndterer prosjektene 
i de ulike etater/selskaper. Gjennomgående er det slik at departementene anser seg selv som 
øverste ansvarlige, men ikke som prosjekteier, den rollen har de lagt til underliggende 
etat/direktorat/selskap. Unntaket fra regelen om at underliggende enhet er prosjekteier, er 
Forsvarsdepartementet, som definerer seg selv om prosjekteier, med ansvar for at leveransene 
skaper de ønskede gevinster. 

Det er også ulikheter i måten underliggende enheter anvender prosjekteierrollen, der alle 
ivaretar PE2-rollen og de fleste nok også til en viss grad påtar seg PE1-ansvar, om ikke like 
eksplisitt som i forsvarsprosjekter. I de fleste tilfellene er det dog en person plassert høyt i 
organisasjonen og med ansvar for drift av gjeldende infrastruktur/systemer som har det 
formelle ansvaret og som dermed utnytter prosjektenes leveranser til å realisere gevinster 
gjennom nye anlegg. Den eneste prosjekttypen som skiller seg ut er formålsbygg oppført 
gjennom Statsbygg, der Statsbygg tar en nokså rendyrket PE2-rolle og PE1-ansvaret ligger 
hos mottakende institusjon, altså på siden av departement-etat-linjen. 


