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Forord 

 

Etter at NS 3453 ble revidert i 2016 har interessen for usikkerhetsanalyser økt merkbart.  
Våre brukere har etterlyst en forbedret usikkerhetsmodul som fungerer sammen med den nye 
standarden. Denne versjonen inneholder nå en ny og forbedret løsning for usikkerhetsanalyse.  
 
Under arbeidet med den nye modulen utviklet jeg funksjonalitet som var nødvendig for å få til en 
brukervennlig løsning, blant annet nye systemvariabler og mva-register. 
 
Denne «Release Note» er mer omfattende enn tidligere fordi både metode og praktisk bruk er 
beskrevet. 
  
For å utvikle den nye usikkerhetsmodulen ble det gjort omfattende studie i både teori og 
usikkerhetsrapporter fra virkelige prosjekter. Modulen er testet mot mange usikkerhetsrapporter. Alle 
beregninger i modulen er dokumentert slik at en kan studere hvilke formler som er benyttet og 
verifisere resultatene. Dette har vært en viktig del av utviklingsarbeidet fordi jeg vil at modulen skal 
ha en pedagogisk og opplærende effekt for de som ikke kjenner til teorien. 
 
Det ble som nevnt gjort en omfattende studie i usikkerhetsanalyse og ett av dokumentene vil jeg 
sterkt anbefale å lese. Det er skrevet av «Frode Drevland» og har tittelen «Kostnadsestimering under 
usikkerhet». Dokumentet presenterer på en enkel måte teori og grunnleggende prinsipper som gir en 
god forståelse (du finner det på internett). 
 
 
Sandvika, 29.06.2018 
 
Stefan Johnsen 
 
(Systemutvikler ISY Calcus) 
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ISY Calcus 7.4 (nytt filformat) 

 
Følgende forbedringer/funksjonalitet ble utviklet: 
 

• Opprydding i kolonneoppsett og nye kolonner   Side 2 

• Vektet enhetspris i prosjektets prisregister   Side 3 

• Massepåføring i lister      Side 7 

• Merverdiavgift register      Side 8 

• Nye systemvariabler       Side 16 

• Ny usikkerhetsmodul      Side 19 

• Eksempler/metodeforklaring     Side 33 
 

 
 
 
 
 
 
Opprydding i kolonneoppsett og nye kolonner 

 
 
Bedre organisering og nye kolonner i 
kolonneoppsett. I tidligere versjoner så har 
rekkefølgen vært noe tilfeldig. Videre så 
har vi nå lagt inn alle verdier/kolonner som 
en prislinje/prispost har. 
 
Kolonneoppsettet til venstre er den som 
benyttes for prislinjer i kalkylen. I 
prosjektets prislinjer så er kolonnene Sum 
tatt vekk fordi de ikke gir mening (=0) 
 
I prisregisteret er både kolonnene Sum og 
Total fjernet.  
 
Før så «delte» alle lister samme kolonne 
innhold, men nå har de sine egne kolonner 
og vi kan derfor tilpasse innholdet. 
 
Legg merke til kolonnen Mva. Ny 
funksjonalitet gir oss muligheten til å vise 
mva. kostnader. Omtales senere. 
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Vektet enhetspris i prosjektets prisregister 

 
Tidligere versjoner benyttet «Generelt påslag» for å vise en enhetspris for alle prislinjer i prosjektets 
prislinjer. 
 
«Generelt påslag» var det påslaget som var satt på prosjektets øverste kontoplan som vist under med 
rød markering.  
 

 
 
 
Denne versjonen benytter ikke «Generelt påslag», men henter påslaget der hvor prislinjen er 
benyttet i kalkylen. Dette vil gjøre det mindre forvirrende. 
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Hva når en prislinje er benyttet flere steder i kalkylen med ulik påslag? 
 
Her er et eksempel. Vi oppretter et element under konto 02.1 Grunn og fundamenter. 
 

 
 
Vi ser nærmere på prislinjen 02.1.6.0400 Betong i fundamenter B35 med enhetspris 2006,- 
 
 
I prosjektets prislinjer får vi samme enhetspris 
 

 
 

Hvis vi trykker på knappen  til høyre for enhetsprisen så får vi utregningen av enhetsprisen. 
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Vi ser at enhetsprisen benytter påslag fra konto 02 Bygning. Calcus har undersøkt om denne 

prislinjen er benyttet av elementer som kan ha ulik påslag. Det er ikke tilfelle og påslaget blir derfor 

entydig. 

 

Vi oppretter nå samme element under konto 07.2 Utendørs konstruksjoner.  

 

 
Vi ser at vår prislinje 02.1.6.0400 Betong i fundamenter B35 har enhetspris 2003,37 
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Vi har nå 2 forskjellige enhetspriser for samme prislinje. Årsaken er at de har ulik timepris. 

 

 

 
 
I prosjektets prislinjer får vi en tredje enhetspris.  
 

 

 

Hvis vi trykker på knappen  til høyre for enhetsprisen så får vi forklaring. 
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Calcus bruker en vektet gjennomsnittlig enhetspris i Prosjektets prislinjer når enhetsprisen ikke er 
entydig.  
 
I LCC modulen var det i tidligere versjoner benyttet en enhetspris med navn «Teknisk enhetspris» 
som var en vektet gjennomsnittlig enhetspris. Denne er nå erstattet av vektet Enhetspris.  
LCC modulen vil benytte vektet enhetspris 2004,68 i sine beregninger for denne prislinjen.  
 

Hva om en prislinje ikke er i bruk? 

 

Calcus vil da søke etter konto 07.6.2 i kalkylen og benytte det som påslag for å vise en fornuftig 

enhetspris. 
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Massepåføring i lister 
 
 
Det er nå mulig å «massepåføre» verdier i alle lister i Calcus. Dersom du klikker i sum-linjen som vist 
under så kan en påføre en verdi for alle valgte linjer. 
 
 

 
 
Når verdien er tastet inn så lagres verdien ved å trykke <Enter>  
 
(Her er det AK1 som får massepåføring) 
 

 
 
 
Foreløpig kan en kun massepåføre felter som er av type tekst. Avkrysningsfelter og listevalg  
(for eksempel Enhet) kan foreløpig ikke massepåføres.  
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Merverdiavgift register 

 
Calcus har fått et eget Merverdiavgift register. Dette er et «side/hjelpe register» til din kalkyle og vil 
ikke påvirke kalkylens kostnader dersom en ikke tar i bruk dette registeret. Da vil registeret kun 
fungere som en informasjon om hva mva blir for de ulike kontoer. 
 
For å vise hvordan registeret fungerer så lager vi et nytt prosjekt basert på et malprosjekt fra 2017. 
Vi velger et gammelt prosjekt fordi dette prosjektet ikke benytter mva registeret.  
 
Vi oppretter et prosjekt basert på 1114.Enebolig uten kjeller, normal standard med ett-siffer 
kontoplan. 
 
Merverdiavgift register finner du under «Prosjekt data» 
 
 

 
 
Her ser vi at kontoene 01-09 benytter avgift 25%. Konto 10-13 har egen avgift satt til 0%. Altså ikke 
mva. Calcus vil nå beregne mva for de ulike kontoene basert på dette registeret. Det kan du se i 
kolonne Avgift over. For denne kalkylen vil den totale mva bli 775 125,- (øverste linje) 
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Vi går til Kalkyle og konto 10 Mva og ser på elementet 10.001 Merverdiavgift. 
 

 
 
Mengden er her satt til K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09. Resepten er satt til 0,25 som da 
er 25% mva. Mva for dette prosjektet blir da 775 125. I dette prosjektet har vi ikke benyttet mva 
registeret, men beregnet dette selv.  
 
I «Visninger Kalkyle» kan en høyreklikke og velge kolonne Avgift.  
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Kolonne Avgift viser de beregnede avgifter fra mva registeret fra forrige side. 

 
 
Vi ser at våre beregninger er lik merverdiavgift registeret sine beregninger. Bra kontroll. 
 
Nå skal vi benytte merverdiavgift registeret. Start med å slette elementet 10.001 Merverdiavgift. 

 

 
 
Du ser at «Visninger kalkyle» og mva verdier blir grå. Kalkylens mva er ikke lik mva register. 
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Opprett et nytt element (høyreklikk i listen) 

 

Dersom konto 10 er tom og kontoplan følger NS3453:2016 så vil Calcus automatisk legge inn mva for 

konto 01. 

Mengden er satt til K01MVA. K01MVA er en systemvariabel som henter avgiften for konto 01 i mva 

registeret. Vi ser også at elementet benytter prislinjen 10.0100 Merverdiavgift med Reseptmengde lik 

1. 

Videre ser vi også i «Visninger kalkyle» at kalkylens mva for konto 01 er den samme som mva register 

fordi teksten er sort. Vi er i gang med å «høste» beregninger fra mva registeret. 

Trykk på ny tasten <Insert> (samme som nytt element fra meny) og element opprettes med mengde 

referanse til konto 02 mva register. Fortsett <Insert> inntil alle referanser er registrert. 
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Hele kalkylen er nå koblet til mva registeret og total sum mva er beregnet. 
Nå skal vi komplisere mva beregningene for å vise hvorfor Calcus har et mva register.  

Vi oppretter samme prosjekt med mal fra 2017-01, men nå med kontoplan på to-siffer nivå. 

 

 
Legg merke til konto 09.6 Kunstnerisk utsmykking. Den har ingen avgift. 
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Vi legger inn et element kalt «Kunstnerisk utsmykking» i konto 09.6 som vist under. 

 

 

 
Under konto 10 så har vi som før elementet 10.001 Merverdiavgift. 
 
Mengden er her satt til K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09.  
 
Resepten er satt til 0,25 som da er 25% mva. Mva for dette prosjektet blir da 786 482.  
 

 
 
Kalkylen har beregnet mva for konto 09.6 og derfor har vi et avvik i forhold til mva registeret. 
 
(K09 = K09_1+K09_2+K09_3+K09_4+K09_5+K09_6+K09_9) 
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Vi må justere mengden ved å trekke i fra konto 09.6 

Vi setter mengden til  

K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09-K09_6  

Vi vil nå få riktig mva fordi vi har trukket i fra konto 09.6 som ikke skal ha mva. 

 

Alternativt kan vi sette mengden til 

K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_3+K09_4+K09_5+K09_9  

Vi får selvfølgelig samme resultat. Uansett så må vi legge inn en kompleksitet i mengden. 

Vi oppfordrer til å benytte mva registerets beregninger slik at kompleksiteten ligger i mva registeret 

og ikke på mengden. 

Vi gjør det samme med dette prosjektet som forrige eksemplet og legger inn systemvariabler for mva 

register.  

Slett element 10.001 Merverdiavgift.  

Trykk på <Insert> tasten og mva for konto 01 legges automatisk inn. 

Trykk på ny tasten <Insert> og mva for konto 02 opprettes.  

Fortsett <Insert> inntil alle referanser er registrert. 
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La oss si at konto 09.6 Kunstnerisk utsmykking har 5% avgift (staten kan overraske).  

Vi går til «Avgifter» under «Prosjekt data». 

 

Vi legger inn 5% for konto 09.6 og gir det også et navn. Vi ser at straks tallet 5 er lagt inn så justeres 

konto 10 automatisk med 2500,- Dette fordi konto 10 benytter elementer med referanse til mva 

register. Vi trenger ikke å endre mva elementene i konto 10 Mva! 

Hvis en ikke benytter seg av mva register og bruker «gammel» metode så vil mva bli komplisert. 

Alle malprosjekter fra og med 2018 benytter seg av mva register. 

Dersom en skal kjøre usikkerhetsanalyse av kalkylen så bør man benytte mva registeret for å unngå 

unødvendig kompleksitet. 
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Nye systemvariabler 

 
Mva register har sine systemvariabler og de er omtalt i forrige avsnitt. Det er laget nye sum variabler 

og kalkyle konto variabler. Sum variabler er laget for å forenkle uttrykk og konto kalkyle variabler ble 

laget fordi det var et behov for slike variabler i prosjekter som bruker BIM. 

 
Sum variabler 
 
La oss hente opp malprosjektet 1114.Enebolig uten kjeller, normal standard 

Vi henter opp elementet 13.1.001 Prisendring frem til byggestart 

 

Elementets mengde er 

(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12*1,00 

Den kan nå endres til 

KS01:11*Byggestart/12*1,00 

Syntaksen er KS<fra konto>:<til konto>.  

K står for kalkyle og S står for sum.  

Vi har benyttet sum variabel for å forenkle uttrykket. 

En sum variabel må ha en start konto og en slutt konto.  

Start og slutt konto trenger ikke å eksistere.  

I usikkerhetsmodulene så blir syntaksen US<fra konto>:<til konto>.  
 
U står for usikkerhet. 
 
(Verdien returnerer sum forventningsverdi E) 
 
Alle malprosjekter fra og med 2018 benytter seg av sum variabler. 
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Mva variabler 

I forrige kapittel forklarte vi inngående om systemvariabler for mva register.  

Systemvariabler for mva register har også sum variabler. 

I forrige kapittel la vi inn mva for kalkylen i konto 10 som vist under. 

 

For element 10.001 så ser vi at system variabel for mva er benyttet 

 

Vi sletter nå alle elementene unntagen 10.001. Vi gir navnet Merverdiavgift til element 10.001. 

Elementet skal nå ha den totale mva i mengden. 

Mengden kan selvfølgelig være K01MVA + K02MVA + …. + K09MVA, men for å forenkle uttrykket så 

benytter vi sum variabel mva for konto 01 til 09 som vist under 

 

Syntaksen er veldig lik sum variabler som vi ser og mva blir selvfølgelig det samme. 

Syntaksen er KS<fra konto>:<til konto>MVA.  

K står for kalkyle og S står for sum og avsluttes med MVA.  

Vi har benyttet sum variabel mva for å forenkle uttrykket. 

Vi anbefaler allikevel å opprette alle elementer for konto 01, 02 … 09, fordi en får en bedre 

dokumentasjon på hva mva blir for de ulike kontoene ved utskrift.  



RELEASE NOTE                             

ISY Calcus Release Note 7.4 2018juli02.docx  19 

Konto kalkyle variabler 

Konto kalkyle variabler er variabler som henter ut verdier fra en vilkårlig konto. Behovet for slike 

systemvariabler ble nødvendig i prosjekter som benytter BIM i sine prosjekter. Selvfølgelig kan en 

benytte disse uten BIM.  

Syntaksen for konto kalkyle variabler er <konto>MGD, <konto>ENH, <konto>SUM 

Vi lager et lite eksempel for å vise hvordan de fungerer. 

Under konto 02.5 har vi betong dekke elementer 

 

Konto kalkyle variablene vil ha følgende verdier 

K02_5MGD = 400 

K02_5SUM = 700 000 

K02_5ENH = 1 750 ( = K02_5SUM/ K02_5MGD ) 

Dersom enheten for alle elementer i en konto er like så vil konto kalkyle variablene returnere verdier, 

hvis ikke returneres 0. 

En nyttig mulighet i forbindelse med BIM er å benytte konto kalkyle variabler av type MGD. 

Under ser du at BTA bruker K02_5MGD for å angi brutto areal. 
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Ny usikkerhetsmodul 
 
Endelig kommer vi med en ny og forbedret usikkerhetsmodul. I forbindelse med dette arbeidet så ble 
det nødvendig å etablere ny funksjonalitet for å gjøre usikkerhetsmodulen mere brukervennlig. All ny 
funksjonalitet som er benyttet her (mva register, massepåføring og sum variabler) er omtalt i de 
foregående kapitler.   
 
Usikkerhetsmodulen i Calcus benytter seg av et trinnvis formelsett. Det er mulig å velge 3 forskjellige 
formelsett i Calcus under «Prosjekt data». Den mest anerkjente metoden er trippelanslag 10/90 
kvantiler. (I Calcus kan du velge de ulike formelsett og få en kort informasjon om de ulike formlene) 
 

 
 
 

Informasjon om formelsett «Trippelanslag 10 / 90 kvantiler» 
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Estimatmatrise 
 
Før vi går videre så vil vi se på et eksempel med en kostnad lik 1 000 000. 

Vår kostnad skal både ha en estimatusikkerhet og en markedsusikkerhet.  

Vi vil benytte Excel for å vise oppbyggingen av det vi kaller for estimatmatrise.  

 

Usikkerhet for en kostnad skal angis med 3 estimater:  

 

Basiskostnad 

La oss si at vi tror minimum er 900 000, sannsynlig er 1 100 000 og maksimum er 1 300 000.  

(Vi har bevist lagt inn et tillegg på 100 000 for sannsynlig, men vanligvis er den lik kostnaden) 

Vi legger dette inn i Excel 

 

Denne usikkerheten kan også vises som faktor.  
For maksimum blir faktoren 1 300 000 / 1 000 000 = 1.3 
 

Vi legger dette inn i Excel og får 
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Vi kan også vise usikkerheten som endring i forhold til kostnaden.  
 
For maksimum blir endringen 1 300 000 - 1 000 000 = 300 000 
 

 

Til slutt tar vi med usikkerhetene som prosenter. 

 

Ønsker å endre rad rekkefølge og setter «Estimat faktor» øverst 

 

Vi har nå vist endringene på 5 forskjellige måter. Alle de grønne feltene kan utledes lett av de gule.  

 

Forventningsverdien og Standardavvik beregnes av rad «Estimat kostnad»  
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Usikkerhetsfaktor 

Kostnaden skal også ha en markedsusikkerhet.  

Vi anslår usikkerheten som ±4% av kostnaden. 

Vi beregner raden «Estimat faktor». 
For maksimum blir faktoren 1.0 + 0.04 = 1.04 
 
Vi legger dette inn i Excel og får  

 

 

Forventningsverdien og Standardavvik beregnes av rad «Estimat endring kostnad»  

 

Resultat 

Vi samler alle våre beregninger i en liste som vist under.  

 

 

NB: Sum Standardavvik = SQRT(25 996 344 264) 

Vi kommer til å benytte eksemplet over for å beregne en usikkerhetsanalyse i Calcus. 
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Eksempel usikkerhetsanalyse 
 
Vi tar utgangspunkt i et tomt. Anbefaler at du kjører Calcus parallelt med teksten. 
 

 
 
Gå til modul «Usikkerhet». Høyreklikk i listen og velg kolonner som vist over.  
 
Ned til høyre så ser du et vindu med navn «Visninger». Vi kommer til å henvise til denne ofte. 
Dersom du har 2 skjermer så anbefaler vi å ta opp visninger i eget vindu. Da får du bedre plass.  
 
Visninger i eget vindu finer du i hovedmenyen 
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Basiskostnad 
 
Det første vi må gjøre før en kan begynne med usikkerhetsanalysen er å etablere basiskostnaden.  
Under konto 01 Kalkyle oppretter vi vårt første element. 
 

 
 
Når vi oppretter et nytt element første gangen så vil Calcus foreslå type «Basiskostnad», navn 
basiskostnad og verdi lik sum basiskostnad fra kalkylen ( KS01:10 = K01 + K02 + … + K10 ) 
 
Vi skal følge vårt eksempel og legger inn navn og kostnad. 
 

 
 
Huk av avkrysning «Avansert estimat» 
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Vi legger inn våre faktorer inn i «Estimat faktor» og vi ser at vi får samme forventningsverdi, 
standardavvik og varians som i vårt eksempel: 
 

 
 
Legg også merke til bokstaven E i første kolonne i endringsmatrisen.  
 
Det er denne raden (hvit markering) som benyttes for å beregne forventningsverdien. 
 
Huk av avkrysning «Vis utregning» 
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Øverste matrise viser hvilke verdier som forventningsverdien skal benytte.  
Disse verdiene hentes fra raden «Estimat kostnad tillegg» i endringsmatrisen (hvit markering). 
 
 
I listen kan vi se at vi fått de samme verdiene som vårt eksempel i Excel 
 

 
 

 
 
 

 
Resultatet i «Visninger»: 
 

 
 
Hvis kolonnen «Basiskostnad» er skjult så henter du den ved å høyre klikke i visningen og 
«Kolonner». Vi ser at basiskostnaden er etablert og forventningsverdien E, Standardavvik S og 
Varians V er beregnet for konto 01 Kalkyle. 
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Usikkerhetsfaktor 
 
Under konto 02 Usikkerhetsfaktor oppretter vi vårt element for markedsusikkerhet. 
 
Vi velger type «Usikkerhetsfaktor» og legger inn våre verdier som vist under 

 

 
 
Fordi vi valgte type «Usikkerhetsfaktor» så vil forventningsverdien baseres på raden «Estimat 
kostnad endring», som vist over. Huk av avkrysning «Vis utregning» 
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Resultat i «Visninger» 
 
 

Fane «Usikkerhet» 

 
 

 
 
Denne visningen viser alle beregninger fordelt på de ulike kontoene og akkumulert for hele 
usikkerhetsplanen. 
 

 
 
Vi ser at alle verdier er likt som vårt eksempel.  
 
 
 

Fane «Usikkerhet Grunnlag» 
 
 

 
 
Her er nøkkeltallene!  
 
Det er Basiskostnad, Forventningsverdi E og Standardavvik S som er grunnlaget for å beregne 
forventet tillegg og usikkerhetsavsetning. 
 
Calcus benytter en S-kurve (kumulativ sannsynlighetsfordeling) for å fremstille resultatet av 
usikkerhetsberegningene. En S-Kurve er basert på kun 2 tall (!), nemlig Forventningsverdi E og 
Standardavvik S.  
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Fane «Usikkerhet Grafisk» 

Visninger «lytter» til hvilken konto den skal vise resultater for. Klikk derfor på rot i kontoplanen slik at 
vi får S-Kurven for hele prosjektet og ikke en enkel node. Alternativt høyreklikk i visning og velg fra 
menyen «Vis første nivå» 
 

 

 

S-Kurven tegnes basert på verdiene Forventningsverdi E (1 100 00) og Standardavvik S (161 234).  

Forventningsverdien ligger alltid på 50% langs y-aksen. Dette angis som P50 og kalles også 

konfidensnivå 50. I grafen får Forventningsverdien navnet Forventet kostnad. 

Basiskostnaden (x = 1 000 000) er kjent og Calcus finner ved å lese av grafen at y = 27% (P27). 
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Fane «Usikkerhet Kostnader» 

I siste fane så vises det endelige resultat for usikkerhetsanalysen.  

 

Forventet tillegg 

Forventet tillegg beregnes som 

 

 Forventet tillegg = Forventet kostnad – Basiskostnad = 1 100 000 – 1 000 000 = 100 000 

 

Usikkerhetsavsetning 

Nå gjenstår beregning usikkerhetsavsetning.  

Under «Prosjekt data» og «Usikkerhetsfaktorer» så finner vi innstillinger for prosjektets 

kostnadsramme. 

 

 

 

 

Kostnadsrammen er i dette prosjektet satt til P85. Vi trenger kostnadsrammen for å beregne 

usikkerhetsavsetningen. Calcus leser av S-Kurven at kostnadsrammen blir 1 267 108 ved 85%. 
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Usikkerhetsavsetning beregnes som 

 

      Usikkerhetsavsetning = Kostnadsramme – Forventet kostnad = 1 267 108 – 1 100 000 = 167 108 

 

 

 

For dette prosjektet er det en sannsynlighet på 50% (P50) for at kostnadsrammen ikke overskrider 

1 100 000. Kostnadsrammen (P85) er beregnet til 1 267 108. Det vil si at det er 85% sannsynlig for at 

prosjektet havner innenfor denne rammen. 
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Usikkerhetselementer 

Calcus har to typer usikkerhetselementer. 
 
 

• Basiskostnad  
Denne typen er for kalkyle/kostnads elementer som gir bidrag til basiskostnaden.  
Summen av alle basiskostnad elementene vil bli basiskostnaden for usikkerheten. 
 

 
 
Forventningsverdien E for dette elementet benytter estimat kostnad tillegg. 
 
 

• Usikkerhetsfaktor 
Denne typen er for alle elementer som ikke gir bidrag til basiskostnader, men gjelder 
generelle usikkerheter som omfatter alle utenforliggende forhold og interne som kan  
påvirke hele prosjektet. 
 

 
 
Forventningsverdien E for dette elementet benytter estimat kostnad endring. 
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Eksempler/Metodeforklaring 

• Hent basiskostnad fra kalkylen    Side 35  

• Hent resultater fra usikkerhet    Side 38 

• Hent konto kostnader fra kalkylen   Side 41 

• Usikkerhetsfaktorer med ulike forventningsverdier Side 43 

• Prioriteringsliste / Ranking    Side 46 

• Korrelasjon      Side 51 

• Eksport til Excel     Side 67 
 

Alle eksempler er basert på malprosjekt  

1114.Enebolig uten kjeller, normal standard 

 

Malprosjektet har følgende kostnader 

 

 

 

Basiskostnaden for dette prosjektet er SUM 01-10 BASISKOSTNAD = 3 928 730 
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Eksempel: Hent basiskostnad fra kalkylen 

Gå til konto 01 Kalkyle. Slett alle elementer. Opprett nytt element. 

 

Velg type «Basiskostnad». Gi navnet 01-10 Basiskostnad og legg inn systemvariabel KS01:10 

Du ser da at systemvariabel er gjenkjent med navn SUM 01-10 BASISKOSTNAD og verdien hentes inn. 

NB: SUM 01-10 er inklusive mva. fordi konto 10 er tatt med.  

 

Se «Visninger» 

 

Basiskostnaden for usikkerhetsanalysen er etablert. Foreløpig er det ingen usikkerhet lagt inn og 

derfor må forventningsverdien være lik basiskostnaden. 
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Vi legger inn et trippel estimat 

 

Vi ser at forventningsverdien for elementet og konto 01 Kalkyle blir endret 

 

 

Gå til konto 02 Usikkerhetsfaktorer 

 

Her ligger det inne et forslag på generelle usikkerheter som kan påvirke prosjektet. Du kan slette 

disse og legge inn dine egne. Vi lar de stå. 
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Vi ser på første element. 

 

Vi ser at verdien er satt til U01. Dette er en systemvariabel for referanse til usikkerhetskonto 01 

Kalkyle som vil returnere forventningsverdien. 

PS: Ønsker du ikke å referere til konto 01 Kalkyle, men kalkylens basiskostnad så settes verdien til 

K01:10. Vi anbefaler å bruke forventningsverdien. 

Vi «massepåfører» alle verdier i listen til 0.8, 1.05 og 1,1 

 

 

«Visninger» gir oss forventet tillegg og usikkerhetsavsetning. 
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Eksempel: Hent resultater fra usikkerhet 

Vi ønsker nå å tilbakeføre usikkerhetsberegningene til vår kalkyle.  

Gå til kalkyle konto 11 Forventet tillegg 

 

Forventet tillegg er satt til 2% (reseptmengde) av basiskostnaden SUM 01-10. Dette er kun er forslag i 

malprosjektene. Vi har gjort en usikkerhetsanalyse og vi ønsker nå å hente inn forventet tillegg. 

Set reseptmengde til 1.0. Legg inn mengden USUMT 

 

USUMT er systemvariabel for «Forventet tillegg».  
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Vi gjør det samme for konto 12 Usikkerhetsavsetning 

 

USUMA er systemvariabel for «Usikkerhetsavsetning» 

 

Resultatet blir da for vår kalkyle 

 

 

 

Usikkerhetsanalysen er tilbakeført til vår kalkyle.  

Ved minste endring i kalkylen eller usikkerhetsanalysen så vil alle verdier bli beregnet på nytt 

automatisk.  
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Oversikt over usikkerhetsvariabler som kan benyttes i kalkylen 
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Eksempel: Hent konto kostnader fra kalkylen 

Gå til konto 01 Kalkyle. Slett elementet 01-Basiskostnad. Opprett nytt element. 

Vi ønsker å hente kostnader fra konto 01 Felleskostnader inkl. mva.  

Velg type «Basiskostnad» !! 

Skriv inn mengden K01 + K01MVA. (PS: Ikke skriv inn navn. Den settes inn automatisk ved element 2) 

Opprett nytt element ved å høyreklikke i listen og velg «Nytt element» fra meny eller trykk tasten 

<Insert> så vil nytt element automatisk opprettes med referanse til konto 02 og navn vil automatisk 

bli foreslått. 

Fortsett inntil konto 09 er lagt inn. 

 

Basiskostnaden inkl. mva for prosjektet er etablert og vi kan begynne å legge inn trippel estimater for 

kalkylen på 1 siffer nivå. 

Det anbefales å inkludere mva i usikkerhetsanalyser og derfor har vi utviklet et mva register med 

systemvariabler slik at vi får en «ryddig» registrering av mva for hver konto.  

Vi legger inn samme anslag for alle elementene tilsvarende forrige eksempel. Da skal 

forventningsverdien bli den samme.  
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Vi lar usikkerhetsfaktorer under konto 02 Usikkerhetsfaktorer ha de samme trippel estimater. 

 

 

Resultatet blir 

 

 

Sjekk totalsummer i din kalkyle og du vil se at beregningene er automatisk overført. 
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Eksempel: Usikkerhetsfaktorer med ulike forventningsverdier 

Vi ønsker at Usikkerhetsfaktoren for Marked skal bruke forventningsverdien for entrepriskostnaden. 

De øvrige skal bruke forventningsverdien for hele kalkylen. 

Forslag 1: 

Lag ny underkatalog med navn 1 Entreprisekostnad og klipp ut entreprise elementene  
01.001 -> 01.007 fra konto 01 Kalkyle og lim inn i 01.1 Entreprisekostnad som vist under. 
 

 

Vi ser at Forventningsverdien for konto 01.1 har 3 581 280.  
Det er denne vi nå ønsker Marked skal benytte. 
 
Under konto 01 Kalkyle skal det kun ligge 2 elementer 

 

Vi har ikke endret elementene, kun flyttet elementene og derfor skal Usikkerhetsanalysen fortsatt 

være den samme: 
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Velg konto 02 Usikkerhetsfaktorer og endre verdien for marked til U01_1 som vist under 

 

 

 

Forslag 2: 

Lag nye underkataloger som vist under. 

 

Flytt elementene til den katalogen der den hører hjemme. Ryddig og resultatet blir det samme.  
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Forslag 3: 

Lag underkataloger på rot som vist under. «Massepåfør» Basisikostnad U01+U02+U03 

 

 

Velg Marked og settverdien til U01 som vist under 

 

Se «Visninger». Samme resultat! 

Hvordan du velger å strukturer dine data kan være en personlig sak, firma policy eller prosjekt 

avhengig.  

Uansett så legger ikke Calcus noen føringer eller begrensninger på struktur eller innhold.  

Du står helt fritt til å strukturer dine data! 
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Eksempel: Prioriteringsliste / Ranking 

Går tilbake til forrige eksempel og forslag 1. 
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Vi legger inn nye trippel estimater for våre usikkerhetsfaktorer. 

 

Over ser du ulike «icon» for våre usikkerhetsfaktorer.  

 

 Forventningsverdien E > 0 betraktes som en risiko  (nedside) 

Forventningsverdien E < 0 betraktes som en mulighet  (oppside) 

Forventningsverdien E = 0     (nøytral) 

 

Høyreklikk listen og velg fra menyen «Velg Kolonner …» 

 

 

Velg kolonnene # og % 
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Prosent kolonnen er forholdet mellom elementets varians og prosjektets totale varians. 
Det er denne verdien som definerer rekkefølgen for prosjektets prioritetsliste.  
 
# kolonnen kaller vi for «ranking» og genereres automatisk. 
 
Dersom prosenten er høy så får ranking lavt tall.   
 
Alle elementer med samme prosent vil få samme ranking. 
 
Dersom en av kolonnene # eller % er synlig så vil informasjonen også vises som rød tekst i detaljer. 

 

Dersom du trykker kolonne navnet % så vil listen sorteres etter verdiene i prosent kolonnen. Du har 

nå en prioritetsliste for konto 04 Usikkerhetsfaktorer. 
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Klikk på konto 01 Kalkyle. Den har 2 elementer. 

 

Høyreklikk på kontoplan og velg «Vis rekursivt» 

 

 

 

 

Nå vil listen inneholde alle elementer for 01 Kalkyle og alle elementer fra konto 01.1Entreprise.  

Dersom konto 01 har mange under kontoer så vil den gå igjennom alle disse og hente ut elementene. 

Dersom disse underkontoene har sine egne underkontoer så gjentas prosessen. (derfor rekursivt).  
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Klikk øverste konto i kontoplan «Usikkerhetsplan» 

 

Sorter kolonne % for å få prioritetsliste for hele prosjektet. 

For element 04.005 så blir % = 163 749 049 979 / 404 609 355 316 = 40% 

PS: Det eksisterer ikke «Tornadodiagram» i denne versjonen. Det vil komme i en senere versjon. 

Når «Vis rekursivt» er aktiv så vil det ikke være mulig å redigere elementene.  

Alle felter vil bli midlertidig låst inntil «Vis rekursivt» slås av. 
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Eksempel: Korrelasjon 

Under «Prosjekt data» ser du innstillinger for korrelasjon 

 

 

 

Ingen korrelasjon: 

 

 

 

 

Korrelerende: 

 

 

 

NB: Denne innstillingen vil bli brukt dersom prosjektet har 2 eller flere delprosjekter. 
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Vi må lage en case.  

Vi skal prosjektere en ungdomsskole med et tilhørende idrettsbygg. 

Oppretter ungdomsskole basert på mal prosjekt 6141.Ungdomsskole 

 

 

 

Høyreklikker i delprosjektlisten og henter inn delprosjekt fra mal (som vist over) 
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Velger 

 

Vi har nå 2 delprosjekter. 

 

(Høyreklikker delprosjektlisten og flytter opp ungdomskolen) 

I kalkylen legger vi inn for begge delprosjekter referanse til usikkerhetsanalysen for forventet tillegg 

og usikkerhetsavsetning. Husk å sett reseptmengde til 1. 

 

 

 

(Alle malprosjekter bruker %-metode for å beregne forventet tillegg og usikkerhetsavsetning) 
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Vi har nå følgende situasjon og vi ønsker at konto 11 og 12 skal få sine verdier fra 

usikkerhetsanalysen (blanke felter) 

 

 

I Usikkerhet legger vi inn en estimatusikkerhet på konto 02 for begge delprosjektene. 

 

 

Vi har nok usikkerhet til videre forklaringer. 
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Følgende nøkkeltall og innstillinger er grunnlaget for å beregne forventet tillegg og 

usikkerhetsavsetningen pr. delprosjekt og hele prosjektet. 

 

 

 

 

Forventet tillegg 

Vi skal nå beregne forventet tillegg. Vi trenger følgende nøkkeltall 

 

 

NB: Vi trenger ikke usikkerhetsnivå eller type korrelasjon for å beregne forventet tillegg!  
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Forventet tillegg er differansen Forventningsverdi og Basiskostnad som vist under. 

 

Vi har bevisst klipt bort Usikkerhetsavsetning og Kostnadsramme. 

 

I kalkylen kan vi nå se at forventet tillegg er lagt til konto «11 Forventet tillegg» 

 

Over har vi klipt bort Usikkerhetsavsetningen. 

 

Usikkerhetsberegningen for forventet tillegg er ferdig.  

 

Forventet tillegg er helt uavhengig av korrelasjon og usikkerhetsnivå  
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Usikkerhetsavsetning 

Vi skal nå beregne usikkerhetsavsetningen. Vi trenger følgende nøkkeltall 

 

 

 

 

 

 

Usikkerhetsavsetning og ingen korrelasjon 

 

Vi beregner først for hele prosjektet.  

Før vi kan beregne usikkerhetsavsetning så trenger vi en S-Kurve. 

En S-Kurve trenger kun Forventningsverdi og Standardavvik. 

 

For hele prosjektet har vi beregnet 
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S-Kurven for hele prosjektet blir da 

 

Nå kan vi lese av kostnaden for kostnadsrammen som er dimensjonert til 85% (usikkerhetsnivå). 

NB: Høyreklikk visning og ha følgende innstilling hvis du skal se S-Kurve for hele prosjektet. 
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Tip: Velg også «Info usikkerhet…» fra menyen for å se konfidensnivåverdiene for S-Kurven 
 

 

 

 

Usikkerhetsavsetningen er differansen mellom Kostnadramme og Forventningsverdi som vist under. 

 

Over har vi klipt bort Usikkerhetsavsetning og Kostnadsramme for delprosjektene. 
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I kalkylen kan vi nå se at usikkerhetsavsetningen er lagt til konto «12 Usikkerhetsavsetning» for hele 

prosjektet. 

 

Over har vi klipt bort verdiene i konto «12 Usikkerhetsavsetning» for delprosjektene. 

Vi ser at prosjektets usikkerhetsavsetning er lagt inn konto «12 Usikkerhetsavsetning» og vi er 

egentlig ferdig, men fordi Pris er alltid summen av alle delprosjekter så vil Calcus få en utfordring for 

konto «12 Usikkerhetsavsetning». 

 

 

Vi ser på usikkerhetsavsetningen for delprosjekt Ungdomskole. 

 

For delprosjekt Ungdomskolen har vi beregnet: 
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S-Kurven for Ungdomskolen blir da 

 

Nå kan vi lese av kostnaden for kostnadsrammen som er dimensjonert til 85% (usikkerhetsnivå). 

Gjør det samme for delprosjekt Flerbrukshall. 

NB: Høyreklikk visning og ha følgende innstilling hvis du skal se S-Kurve for delprosjektet. 

 



RELEASE NOTE                             

ISY Calcus Release Note 7.4 2018juli02.docx  62 

Usikkerhetsavsetningen er differansen Kostnadramme og Forventningsverdi.  

 

Over kan du se at Usikkerhetsavsetning og Kostnadsramme for delprosjektene er grå? 

Vi ser at sum usikkerhetsavsetning for delprosjektene er ulik hele prosjektet.  

Usikkerhetsavsetningene for delprosjektene er «isolert» sett riktig, men ikke når vi skal beregne hele 

prosjektet under ett. Når du ser de to delprosjektene sammen er det ifølge statistisk metode/ 

sannsynlighetsberegning mindre sannsynlig at uheldige omstendigheter inntreffer i like stor grad i 

begge samtidig enn at det inntreffer i ett delprosjekt.  

Metoden innebærer at standardviket beregnes som forklart nedenfor: 

 

Calcus vil fordele den totale usikkerhetsavsetning på delprosjektene ved hjelp av en 

«fordelingsnøkkel».  

Vi har funnet det fornuftig å bruke delprosjektenes usikkerhetsavsetning som fordelingsnøkkel som 

vist under. 
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I siste visning/fane så ser vi at fordelingene er lagt inn for hvert delprosjekt og ny kostnadsramme for 

delprosjektene er beregnet. 

 

Denne beregningen er selvfølgelig automatisk og det kan vi se i kalkylen for delprosjekt 

Ungdomsskole som vist under. 
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Det endelige resultatet i kalkylen blir da 
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Usikkerhetsavsetning og korrelerende 

 

 

Vi beregner først for hele prosjektet. (Legg merke til at Standardavvik er endret.) 

 

Vi leser av S-Kurve for hele prosjektet og får 

 

Usikkerhetsavsetningene for delprosjektene har vi sett på før og de er nå de samme som de tallene vi 

benevnte «Isolert avsetning».  

Vi ser at sum usikkerhetsavsetning for delprosjektene er lik hele prosjektet! 

Årsaken er at standardviket beregnes som: 

 

 

Calcus trenger ikke «fordelingsnøkler» når prosjektet er korrelerende.  
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Vi ser at elementet har fått riktig verdi 

 

 

Det endelige resultatet i kalkylen blir da 
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Eksempel: Eksport til Excel 

Du finner eksport til Excel fra hovedmenyen: 

 

 

Velg markeringer og kolonner som vist under 
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