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Prosjektstatus – sammendrag sett utenfra

 Elhub-prosjektet er inne i en krevende avsluttende fase for å kunne idriftsettes i henhold til plan.

 Basert på forsinkelser hos NBS og i utviklingen av Elhub-systemet, er det tatt flere grep sommeren 2016:

– Det er gjort endringer i prosjektledelsen hos både leverandøren og i Elhub.

– Det er lagt opp til en ny leveransestrategi i to steg, Go-Live R3a og R3b, samt post-Go-Live R4. Go-Live 
R3 vil ha et noe redusert scope som ikke skal påvirke nødvendig funksjonalitet. Resterende leveranser, 
som ikke påvirker Go-Live funksjonalitet, vil komme senere i release R4. Denne leveransestrategien er 
innført for å redusere risiko for forsinkelser.

– Prosjektet har innført en ny prosjekttilnærming, Feature Driven Development, som oppfattes å være bedre 
tilpasset løpende ferdigstillelse av funksjonalitet enn den opprinnelige SCRUM-tilnærmingen. Dette 
forventes å gjøre kunde og leverandør bedre i stand til å følge opp og verifisere faktisk fremdrift og 
leveranser.

 Det ses en kraftig økning i antall påløpte mot forventede timer i forhold til opprinnelig planlagt fra leverandør. 
En av årsakene til dette oppfattes å være domenekunnskapen hos leverandør som kan ha medført en 
undervurdering av kompleksitet og manglende oppgaveforståelse, som resulterte i en ikke god nok teknisk 
Solution Description. Dette har senere gitt behov for endringer som har generert merarbeid.

 Kontraktsform og situasjonen i prosjektet gjør at endringshåndtering er tidkrevende frem til formell 
beslutning. Dette gjør at endringer kan bli påbegynt med forventning om at kommersielle forhold skal bli 
avklart senere.

 Prosjektet står fremfor oppgaven med å få på plass en fungerende driftsorganisasjon med nødvendig 
driftsdokumentasjon. Dette er et viktig arbeid som må få fokus.
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Vurderingsområder – anbefalinger
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PLANLEGGING

RAPPORTERING

ENDRINGS- OG 
AVVIKSHÅNDTERING

PROSESS FOR 
FOREBYGGENDE 

TILTAK

"ETABLERING" OG 
OPPDATERING AV 
DOKUMENTASJON

For å sikre god kvalitet og fremdrift anbefales det at nok tid til feilretting, endringer og re-testing av disse, må inn i 
planverket. 
Involver relevante personer for planlegging av en eventuell utnyttelse av sommerferie (ref. ferielovens krav).
Arbeid med planlegging og organisering for 24/7/365 drift, er en omfattende og kritisk prosess, og må i tiden som 
kommer gis nok oppmerksomhet for ikke å drukne i arbeidet med feilretting, fremdrift og leveranser.

For å sikre god oppfølging av leveranser, tid og kost, bør Elhub etablere enklere og konsistent rapportering, som kan 
følge utviklingen over tid.
Fokuser på avviksmåling og risikorapportering for hele utviklingsprosjektet for å sikre helhetlig oversikt. Etabler tiltak og
vurder restrisiko. Det kan heve fokuset fra delprosjekt og features fra uke til uke, til å omfatte hele prosjektleveransen, 
inkludert DAM og Drift.

Som et minumum bør prosjektet sikre et omforent omfang for endringen, før arbeid på ikke formelt besluttede endringer 
påbegynnes.
Bruk omforente felles kriterier for om en endring er innenfor eller utenfor kontrakt, før kommersielle diskusjoner av 
enkeltendringer.
Loggfør løpende beslutninger og kommunikasjon i prosjektet.
Det bør sikres at re-testing og godkjenning ved endringer og feilretting, er tilstrekkelig.

Være tydelig på ansvarsforhold i prosjektet og ivareta tidligere læring om tidsbruk, for videre planlegging i prosjektet.
Sikre at test ikke blir skadelidende med hensyn på tid og ressurser. Sikre nok ressurser og tid til feilanalyse og 
feilretting.
Sikre kapasitet på, og god forberedelse av Elhubs driftsorganisasjon med sikte på døgnkontinuerlig drift, håndtering av 
alvorlige hendelser, og spesielt håndtering av manuelle prosedyrer som skal automatiseres i R4.

Utarbeid en omforent oversikt over alle dokumenter som må på plass før idriftsettelse kan finne sted, også fra Elhubs 
side. 
Gitt mulig tidsnød er det viktig ikke å nedprioritere viktigheten av dokumentasjon. Drifts- og systemdokumentasjon må 
få fokus og ferdigstilles ihht kommunisert plan. 
Få dokumentasjon på Leverandørens driftsorganisasjon. Elhub må etablere funksjoner som speiler kontaktpunkter med 
leverandøren og avstemme dette med leverandøren på et tidlig tidspunkt.
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Bakgrunn

Oppdraget har sin bakgrunn i at NVE har pålagt Statnett en “kvalitetssikring av utviklingsarbeidet og de 
sikkerhetsmekanismene som implementeres…[med hensikt] å sikre at prosjektet etablerer gode planer og 
rutiner for kvalitet og sikkerhet under hele utviklingsløpet”. Ut fra dette har Statnett beskrevet oppdraget som 
å: 

 Kvalitetssikre prosjektmetodikken

 Kvalitetssikre prosjektets progresjon

 Kvalitetssikre sikkerhetsløsninger i IKT infrastruktur

 Kvalitetssikre driftsløsninger

 Kvalitetssikre driftsrutiner

Revisjoner skal gjøres ved prosjektets milepæler og minimum hvert halvår frem til prosjektslutt. Det skal 
rapporteres til bransjeråd og NVE. 

Denne revisjonen – QA4 – har sett på: 

1. Prosess for planlegging (valg og definisjon av features, tid, ressurser)

2. Rapportering

3. Endrings- og avvikshåndtering

4. Prosess for forebyggende tiltak

5. "Etablering" og oppdatering av dokumentasjon 

8

Fokus skal være fremover, 
mer enn på historiske 
forhold.
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Forutsetninger og rammer

 Rapporten er basert på informasjonen innhentet 2. desember til 21. desember 2016, inkludert supplerende 
informasjon fra prosjektet løpende i angitte periode.

 Rapporten er å anse som et «snapshot» fra angitt periode.

 D043, Amendment Agreement to Kon 00019- Elhub contracts v0 91, var ikke signert ved 
revisjonstidspunktet.

 DNV GL har

– Gjennomgått 57 prosjektdokumenter

– Intervjuet 3+1* personer fra Elhub og 3 personer fra leverandør

 DNV GL har ikke gjort en kvantitativ kvalitetssikring av kostnad eller plan, men har benyttet mottatte 
dokumenter, rapportering i prosjektet og prosjektvurderinger.

9

Rolle Selskap Dato Tidspkt
1 Test Leverandør 15.12.2016 11:00
2 Delprosjektleder BDM, 

MTM, MP Leverandør 15.12.2016 13:00
3 Prosjektleder Leverandør 20.12.2016 15:00
4 Kvalitets-/risikoansvarlig Elhub 16.12.2016 09:00
5 Testleder Elhub 16.12.2016 13:00
6 Prosjektleder Elhub 19.12.2016 12:00
7 Prosjektdirektør Elhub 21.12.2016 * Spørsmål per email
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Tilnærming
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OPPSTARTSMØTE
DOKUMENT-

GJENNOMGANG
INTERVJUER ANALYSE RAPPORTERING

1 2 3 4 5

Avklaring av omfang 
og fokus for 
gjennomgangen med 
Oppdragsgiver.

Avklaring av 
kontaktpunkt og 
organisering hos 
Statnett samt mottak 
av dokumentasjon. 

Gjennomgang av 
styrende dokumenter 
og rapporter iht. 
omfanget av 
revisjonen. 

Utarbeide hypoteser 
som sjekkes i 
intervjuene.

Intervjuer med 
prosjektledelse, -
deltakere og evt. 
andre interessenter. 

Sikrer at det kommer 
klart frem hvordan 
prosjekt, ledelse og 
fagdisipliner utøves i 
praksis. 

Analyse  av 
observasjoner sett 
opp mot god praksis 
og erfaring fra 
sammenlignbare 
prosjekter. 

Forbedringsområder 
identifiseres.

Utkast til rapport 
sendes til 
oppdragsgiver for 
kommentar.

Presentasjon for 
oppdragsgiver og 
styrende organer. 

Presentasjonen gir 
rom for utdypninger, 
diskusjoner og 
vurderinger rundt 
veien videre. 
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1. Planlegging
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Prosjektet finner Feature Driven Development, innført høsten 2016, som mer håndfast og enklere å forholde 
seg til enn tidligere anvendt SCRUM-metodikk.

Forsinkelser mot opprinnelig plan kulminerte i etablering av ny baseline plan per 4.10.2016. DNV GL er 
bekymret for at ny plan kan være optimistisk.

Planlagt contingency i utviklingsløpet fra ny baseline er nærmest spist opp. Utsatt leveranse av features i R3a 
eller R3b, evt til R4 er eneste mulighet, men at endelig Go-Live ikke flyttes. Forsinkede leveranser fra R3a og b 
kan gi økt belastning på testresursser og et behov for å utnytte ferieperioden juli og august. 

DNV GL er av den oppfatning at flytting av features og innhold fra R3 til R4 kan gi økt belastning på 
driftspersonell inntil dette er på plass. 

Prosjektet har noe fokus på driftsplanlegging, men utviklingsprosjektet og leveranser har høyeste prioritet. 

JIRA inneholder alle aktiviteter med tidsestimat, men planlegging forutsetter at tidsestimater i JIRA  er 
korrekte. 

KONKLUSJON

For å sikre god kvalitet og fremdrift anbefales det at nok tid til feilretting, endringer og re-testing av disse, må 
inn i planverket. 
Involver relevante personer for planlegging av en eventuell utnyttelse av sommerferie (ref. ferielovens krav).
Arbeid med planlegging og organisering for 24/7/365 drift, er en omfattende og kritisk prosess, og må i tiden 
som kommer gis nok oppmerksomhet for ikke å drukne i arbeidet med feilretting, fremdrift og leveranser.

ANBEFALING
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2. Rapportering
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Med reetablert baseline per 4. oktober 2016 rapporteres leveranser i en feature tracker. Begge parter sier oppfølging av 
Features (sammenstilling av krav) forenkler kommunikasjon og øker fokus på faktiske leveranser. 

Rapportering (unntatt actuals på timer) i prosjektet er basert på informasjon i JIRA. 

Rapportering til CG og ukentlig fremdriftsrapportering på planned og earned value og actual hours er inkonsistent. 

Det er påpekt fra kunde at rapportering fra leverandør, også på timebruk, ikke er i tråd med avtalt format og innhold, 
eller er utestående i perioder. 

Det rapporteres risiko og issues i delprosjektene, men det ser ut som det sammenstilte interne risikobildet for hele 
prosjektet er tatt ut fra CG- rapportering.

Det pågår et betydelig feilrettingsarbeid. Konsekvensene av dette rapporteres ikke ift totalprosjektet.

Prosjektets leverandør har en kraftig økning i antall påløpte og forventede timer i forhold til det som opprinnelig var 
planlagt. Årsaker til dette oppfattes å være undervurdert oppgaveforståelse (domenekunnskap) og kompleksitet hos 
leverandør, som resulterte i en ikke god nok teknisk Solution Description. 

KONKLUSJON

For å sikre god oppfølging av leveranser, tid og kost, bør Elhub etablere enklere og konsistent rapportering, 
som kan følge utviklingen over tid.
Fokuser på avviksmåling og risikorapportering for hele utviklingsprosjektet for å sikre helhetlig oversikt. 
Etabler tiltak og vurder restrisiko. Det kan heve fokuset fra delprosjekt og features fra uke til uke, til å omfatte 
hele prosjektleveransen, inkludert DAM og Drift.

ANBEFALING
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3. Endrings- og avvikshåndtering
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‘Change Management’ prosessen for håndtering av Change Requests (CR-er) og SI (Solution Issues)/SMCR 
(Small Medium Change Requests) er dokumentert og loggført. 

Det har vært utfordringer med for lang behandlingstid av CR-er. CR-er er initiert av begge parter, og det har 
ikke kommet uvanling mange i dette prosjektet. 

For ikke å forsinke fremdrift etter re-etablering av baseline påstarter man i prosjektet arbeid med CR-er uten 
at de er formelt godkjent, og merkantile avklaringer skal gjøres i etterkant. Dette representerer en 
kommersiell usikkerhet.

Tidsnød i R3 synes å medføre nedprioritering av planlagt oppstart av R4.

Solution Description, spesielt teknisk, sies ikke å ha vært god nok i prosjektet og det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til denne for R4. 

Det registreres et stort antall avvik/defects .

KONKLUSJON

Som et minumum bør prosjektet sikre et omforent omfang for endringen, før arbeid på ikke formelt besluttede 
endringer påbegynnes.
Bruk omforente felles kriterier for om en endring er innenfor eller utenfor kontrakt, før kommersielle 
diskusjoner av enkeltendringer.
Loggfør løpende beslutninger og kommunikasjon i prosjektet.
Det bør sikres at re-testing og godkjenning ved endringer og feilretting, er tilstrekkelig.

ANBEFALING
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4. Prosess for forebyggende tiltak
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Prosjektet har lite handlingsrom da contingency for R3 anses som oppbrukt. 

Prosjektet forsøker å frigjøre timer ved å flytte NBS interface til etter R3 eller søke å flytte andre aktiviteter til 
R4. 

Det er trolig ikke satt av nok tid i planverk og ressurstilgang til feilkorrigering gitt den økende feilmengden. 
Dette kommer i tillegg til det som er oppbrukt i R3 contingency.

Det er uklart for DNV GL hvorfor risiko relatert til DAM ikke er fanget opp tidligere i prosjektet. 

Elhub er i startfasen for å bygge en driftsorganisasjon for å følge opp leverandørens drift av elhub.

KONKLUSJON

Være tydelig på ansvarsforhold i prosjektet og ivareta tidligere læring om tidsbruk, for videre planlegging i 
prosjektet.
Sikre at test ikke blir skadelidende med hensyn på tid og ressurser. Sikre nok ressurser og tid til feilanalyse og 
feilretting.
Sikre kapasitet på, og god forberedelse av Elhubs driftsorganisasjon med sikte på døgnkontinuerlig drift, 
håndtering av alvorlige hendelser, og spesielt håndtering av manuelle prosedyrer som skal automatiseres i R4.

ANBEFALING
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5. "Etablering" og oppdatering av dokumentasjon
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Kunde og leverandør har en omforent bruk av dokumentasjons- og produksjonsverktøy.

DNV GL har den forståelse at driftsdokumentasjon kun er i sin spede begynnelse. Omfanget anses av DNV GL 
som omfattende. 

Systemdokumentajon er under utarbeidelse, men ikke fullført.

KONKLUSJON

Utarbeid en omforent oversikt over alle dokumenter som må på plass før idriftsettelse kan finne sted, også fra 
Elhubs side. 
Gitt mulig tidsnød er det viktig ikke å nedprioritere viktigheten av dokumentasjon. Drifts- og 
systemdokumentasjon må få fokus og ferdigstilles ihht kommunisert plan. 
Få dokumentasjon på Leverandørens driftsorganisasjon. Elhub må etablere funksjoner som speiler 
kontaktpunkter med leverandøren og avstemme dette med leverandøren på et tidlig tidspunkt.

ANBEFALING
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Mottatte dokumenter
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DNV GL 
ID Dokument navn (elektronisk)

D001 SD Annex C - Procedures and Implementation - Attachment Project 
Plan v2 0 From start v0.61-Accenture

D002 SD Annex C - Procedures and Implementation - Attachment Work 
Schedule overført contiki

D003 SD Annex C Procedures and Implementation overført contiki
D004 SD General Provisions-overført contiki

D005 Coordination Group Meeting - Minutes 12 06 2015 - Monthly status 
June

D006 Coordination Group Meeting - Minutes 19 08 2015 - Monthly status
D007 Coordination Group Meeting - Minutes 22 05 2015 - Monthly status
D008 Coordination Group Meeting - Minutes 24.04.15, Monthly status

D009 Coordination Group Meeting - Minutes 27.03.15, Mandate, Monthly 
status

D010 Coordination Group Meeting-Minutes 20 11 2015 final
D011 Coordination Group Meeting-Minutes 28 10 2015 final (1)
D012 Coordination Group Meeting-Minutes 28 10 2015 final

D013 Elhub Coordination group meeting 16.12.15 - Minutes - Monthly 
status Dec 2015

D014 Coordination Group Meeting-Minutes 29 01 2015 final

D015 Elhub CG- meeting Minutes 01.03.16 - Monthly status Feb 2016 
1.01

D016 Elhub CG- meeting Minutes 31.03.16 - Monthly status March 2016
D017 Elhub CGM Minutes 22.04.16 - Monthly status April 2016
D018 Elhub CG- meeting Minutes 27.05.16 - Monthly status Mai 2016
D019 Coordination Group Meeting-Minutes 24 06 2016
D020 20160624 CG-meeting1.3
D021 Elhub CG- meeting Minutes 25.08.16 - Monthly status August 2016
D022 Elhub CG-meeting Minutes 30.09.16
D023 Elhub CG-meeting Minutes 17.11.16
D024 Summary Slide  - all contracts with snapshot of replanning
D025 Documentation contract extracts

D026 Certificate of Delivery for the Milestone - PMS1 - Solution 
Description Phase

D027 Certificate of Delivery for the Milestone - PMS2a - Migration tool

DNV GL 
ID Dokument navn (elektronisk)

D028 Certificate of Delivery for the Milestone M0 - Start-up of Establishment 
Project

D029 Letter of approval 1st Control Gate signed Accenture and Elhub
D030 Letter of approval 2nd Control Gate signed Accenture and Elhub
D031 Elhub Test Closure Protocol SIT R1
D032 Elhub Test Closure Protocol SIT R2
D033 Weekly project status summary w41 v2 0
D034 Weekly project status summary w42 v2.0
D035 Weekly project status summary w43 consolidated v2.2 (1)
D036 Weekly project status summary w43 consolidated v2.2
D037 Weekly project status summary w44 consolidated v1 3
D038 Weekly project status summary w45 v2
D039 Weekly project status summary w46 v2 0
D040 Elhub Coordination group meeting - Minutes - Monthly status Oct 2015
D041 Elhub Coordination group meeting - Minutes - Monthly status Nov 2015
D042 IT Annex 4 - Establishment of the Operations Services-overført contiki
D043 Amendment Agreement to Kon 00019- Elhub contracts v0 91
D043 Amendment Agreement to Kon 00019- Elhub contracts v0 91 cw notes
D044 Meeting Cadenze
D045 Elhub Test Strategy
D046 Elhub UAT Master Plan
D047 VS  QA4 - Elhub - dokumentasjon.pdf veiledning til risikodokumenter
D048 20160808 Uncertainty management
D049 Usikkerhetstyring Elhub november2016
D050 PM Meeting 161205
D051 20161216 Chang log dump
D052 Weekly project status summary w47 v1 31
D053 Co-ordination group complete pack w48 v3 0
D054 Weekly project status summary w49 v3 1
D055 SV  Elhub QA 4 - spørsmål istdf intervju
D056 ER-ElhubChangeManagement-030117-1111-6

D057 Kontrakt fra Q3 D20 SD Annex C - Procedures and Implementation -
Attachment Project Plan overført contiki
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ENERGISEKTOREN 

DNV GL leverer testing og rådgivningstjenester til hele 
verdikjeden i energisektoren. Vår ekspertise spenner over 
land- og sjøbasert vindkraft, solenergi, konvensjonell 
energiproduksjon, kraftoverføring og –fordeling, smarte 
nett, og bærekraftig bruk av kraft, og i tillegg 
energimarkeder og lovgivning. Våre 2 500 eksperter på 
energi støtter våre klienter når det gjelder å levere 
forsyning av trygg, sikker, effektiv og bærekraftig energi. 

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. 
Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det 
mulig for andre selskaper å forbedre 
sikkerheten og bærekraftigheten i deres 
virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og 
teknisk pålitelighetsanalyse sammen med 
programvare og uavhengig ekspertrådgivning 
til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, 
og til energibedrifter. Vi leverer også 
sertifiseringstjenester til kunder innen en lang 
rekke industrisektorer.
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www.dnvgl.com
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Christopher Wiig
christopher.wiig@dnvgl.com
+47 453 93 839
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