
Fremdriftsstyring for prosjekter
Besluttet metode i HSØ: Earned Value Management



EVM begrepsdefinisjoner
EVM kort oppsummering

For grunnleggende veiledning i EVM henvises det til veileder i Prosjektveiviseren: 

Veileder (opplæringsdokumentasjon) – EVM i HSØ 



Begreper

EAC

ETC

PV

EV
AC

 BAC Budget at Completion. Budsjetterte kostnader. Formel: AC+ETC

 BCWS
PV

Budget cost work schedule (også brukt PV - Planned value periodisert). Periodisering 
av prosjekets budsjetterte kostnader for planlagt arbeid.

 BCWP
EV

Budget cost work performed. (også brukt EV – Earned Value). 
Inntjent verdi. Planlagt kost for prosjektets faktiske leveranser på 
rapporteringstidspunktet. Formel: BCWP = BAC*%-ferdigstilling

 ACWP
AC

Actual Cost Work Performed. Påløpt kostnader på rapporteringstidspunktet for 
prosjektets.

 ETC Estimate to complete (ETF = estimat til ferdigstilling = estimert kostnad) for å 
ferdigstille gjenstående deler av prosjektet. 

 EAC Estimate at completion (Prognose) (EVF = estimat ved fullføring)
Ved rapporteringstidspunktet: Hva er den estimerte kostnaden når prosjektet er 
ferdig.  Formel: EAC = AC + ETC

 Baseline Prosjektets vedtatte plan for kost, tid og omfang

 POC Percentage of completion (% ferdigstilt)

 SV Schedule Variance. Tidsavvik. Formel: SV=EV – PV
Positiv verdi=foran plan

 CV Cost Cariance. Kostnadsavvik. Formel: CV=BSWP - ACWP

 VAC Variance At Completion. Formel: VAC=BAC – EAC

 CPI Cost Performance Indicator (>1: Good). Kostnadsindeks.
Formel: CPI=EV / AC

 SPI Schedule Performance Indicator  (>1: Good):Tidsvariansindeks. 
Formel: SPI=EV / PV

 Fremdrift I HSØ måles fremdrift i %-ferdigstilling av de estimerte 
prosjektleveransene



Hva er EVM?
 Earned Value Management som på norsk heter Inntjent Verdi (Realisert verdi brukes også noe), 

er en metode for å styre prosjektets fremdrift basert på: 
 Kost
 Tid 
 Omfang

 Metoden krever regelmessig måling av prosjektets :
 Påløpte kostnader
 Levert omfang 

 Metoden åpner for:
 Beregning av avvik i kost, tid og omfang
 Prognostisering av kost, tid og omfang
 Synliggjør mulig behov for korrigerende tiltak



Hvorfor EVM?
Metoden setter Prosjektleder i stand til å svare på:

Hvor mye arbeid krever prosjektet? 

Hvor mye er gjort, og hva har det kostet?

Hvor mye gjenstår, og hva vil det koste?

Når vil prosjektet være ferdig?

Hvem er ansvarlig for hva?

Hvem gjør hva - og når?

HAR DU KONTROLL?

 Én felles metode for å kontrollere og styre fremdriften i prosjekt

 Én felles metode for å rapportere nøkkeltall og fremdrift til prosjektets interessenter

 Enhetlig nøkkelinformasjon for å kunne se helsetilstanden i en prosjektportefølje



Baseline

Etablering av baseline er en iterativ prosess som pågår gjennom hele planleggingsfasen.
• Definere hva som skal leveres, verifisere og justere
• Plasser leveransene ut i tid, verifisere og justere
• Beregne kostnader på planlagt tidsforbruk, og innkjøp

1. Definere arbeidet

2. Planlegg arbeidet i tid

3. Budsjettere arbeidet

Kost
WBS

Baseline

Tid



Leveransestruktur - WBS
Leveransestrukturen er prosjektets nedbrytning av prosjektomfanget til konkrete, målbare leveranser som kan 
estimeres og kontrolleres med stor grad av objektivitet. Nedbrytningen skal være leveranseorientert 
(produktorientert), ikke oppgaveorientert eller aktivitetsorientert.

Laveste nivå i strukturen er detaljnivået for planlegging og oppfølging med konkrete verdier. Øvrige nivåer har 
verdier aggregert fra laveste nivå.

Krav til nedbrytningen:

Tid - Start- og sluttdato  

Kost - Faktisk og forventet timeforbruk
- Faktisk og forventet timekost
- Faktisk og forventet andre kostnader

Omfang - Det skal tydelig fremgå hva som leveres
- Det skal være enkelt å bedømme ferdiggrad
- Det skal være enkelt å kontrollere at 

leveransen er utført
- Det skal være enkelt å kontrollere endringer i 

leveranse og kvalitet

Definere arbeidet

Planlegg arbeidet i tid

Budsjettere arbeidet



S-kurve
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

PV

På rapporteringstidspunktet viser kurven hvordan prosjektets fremdrift forholder seg til planen i forhold til tid, kost og omfang. 
Avvik visualiseres tydelig, og prosjektleder må forklare avvikene og planlegge med eventuelle korrektive tiltak.

Budsjett S-kurven viser 
prosjektets 
periodiserte 
kostnader.

Den sorte kurven (PV) 
viser hvordan 
budsjettet er 
periodisert.

Grønn kurve (EV) viser 
inntjent verdi

Rød kurve 
(AC) viser faktisk kost 

Den stiplede linjen 
viser prosjektets 
budsjett ved 
ferdigstillelse. 

S-kurven gir en god 
illustrasjon av 
prosjektets fremdrift 
og viser behovet for 
eventuelle korrektive 
tiltak.

EV

AC



S-kurve - status
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Status på rapporteringstidspunktet kan gis en kategori 
grønn, gul eller rød for å angi fremdrift i forhold til plan. 
I illustrasjonen er faktisk kost lavere enn planlagt kost 
for faktiske leveranser = Grønn
Tidsavvik og avvik i omfang er Rød 

Budsjett

PV

EV
AC

Omfangsavvik

Kostavvik

Tidsavvik



S-kurs med prognose
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Prognosen skal være prosjektets beste bedømming av 
prosjektets forventede kost, tid og omfang på 
leveringstidspunktet. Prognosen kan variere fra rammene 
for vedtatt plan, baseline. Inntjent- og planlagt verdi skal 
alltid ta utgangspunkt i baseline.

Budsjett

Planlagt verdi

Prognose: 
Kost: Lavere enn budsjett
Tid: Noe forsinket
Omfang: Uendret



Baseline vs. Gjeldende plan

Prosjekteier kan godkjenne at prosjektet styres etter 
gjeldende plan, men EVM skal alltid måles i forhold til 
Baseline. 

Baseline

Kost

Rapporteringspunkt BP5

Omfang

Tid

Gjeldende Plan



Beregning av inntjent verdi

 Metoden krever regelmessig måling av prosjektets
 påløpte kostnader
 levert omfang

Påløpte kostnader kommer fra regnskapssystemet og viser hvor mye prosjektet har forpliktet seg til 
ved rapporteringstidspunktet, Dette påvirker ikke inntjent verdi!

Måling av levert omfang er kjernen i metoden. 

Inntjent verdi beregnes på grad av ferdigstillelse på elementene i WBS’en.

Det betyr at kvaliteten på Earned value analysen står og faller på kvaliteten av WBS’en, og  i 
beregningen av grad av ferdigstillelse.

Når kostnadene til det leverte omfanget beregnes ut fra baseline, får vi inntjent verdi. 
Med andre ord - hvis levert omfang utgjør kun 40% av avtalt omfang ved rapporteringstidspunktet, 
vil inntjent verdi være 40% av baseline ved rapporteringstidspunktet. 



Fremgangsmåte for EVM i CA PPM

 Prosjektet må registreres 

 Prosjektet må ha en definert Leveranseplan

 Leveranseplanen må tids- og kostnadsplanlegges periodisk

 Estimering av omfanget gjøres på laveste leveransenivå 

 Ved godkjent budsjett lages Baseline (opprinnelig plan). I verktøyet kan man definere flere Baseline etter 

hvert som det oppstår evt. endringer på budsjett og nye budsjett besluttes.

 Prosjektet rapporterer på %-ferdighetsgrad og på estimat for gjenstående på laveste nivå i leveranseplanen

 Prosjektet overfører kostnader fra regnskap månedlig

 Prosjektleder replanlegger ved behov ut fra s-kurven og prioriteringer gitt i forhold til 

styringsparameterne omfang, tid, kost, kvalitet
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