
Tekst og eksempel herunder er et uddrag fra bogen »Anlægsteknik 2 – Styring af Byggeprocessen« udgivet af 
Anlægsteknikforeningen på Polyteknisk Forlag. En mere uddybende beskrivelse findes i Steen Lichtenbergs bog 
»Proactive Management of Uncertainty using the Succesive Principle«.

Successiv Kalkulation, bygger på et tredobbelt skøn over omkostningerne for den enkelte post. De tre skøn skal 
dække usikkerheden på posten således at: 

a minimum = sættes til den absolut mindste værdi, der forekommer mulig. 

b sandsynlig værdi = den mest sandsynlige værdi 

c maksimum = den absolut størst tænkelige værdi 

Forventningsværdien af posten beregnes som et vejet gennemsnit af a, b og c:

middelværdi = a + 3b + c
5

Usikkerheden i vurderingen kan udtrykkes ved spredningen eller prioritetstallet (variansen)

spredning = c - a
5 

varians = spredning2 = prioritetstallet

Slutsummen er summen af delposternes middelværdier. Spredningen på slutsummen beregnes som kvadratro-
den af summen af delposternes varianser. 

En delpost med en stor varians bidrager forholdsvis meget til slutsummens usikkerhed. De delposter, der har 
størst varians, analyseres.

OBS: Det er en forudsætning for anvendelsen af metoden, at de enkelte poster i kalkulationen er statistisk uafhæn-
gige. Normalt findes der i hvert overslag en lang række usikkerhedsfaktorer, som påvirker flere poster. Disse, der 
under et betegnes »generelle forhold«, må isoleres i en eller flere særskilte korrektions poster. De generelle forhold 
vurderes i relation til det erfaringsmateriale og de forudsætninger, som planlæggeren anvender i kalkulationen.

Se beregningseksempel på næste side
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I det følgende er vist et eksempel på successiv kalkulation. Emnet er et idrætsanlæg i Københavnsområdet. På figur 
1 er vist det første trin i beregningerne, baseret på en grov opdeling af de arbejder, der skal udføres1.

Figur 1. Successiv kalkulation. Trin 1. Hovedmængder.

Resultatet er en forventet middelværdi på 8.537.400 kr. og en spredning herpå på 1.284.026 kr. (15 %). Dette er 
næppe en acceptabel usikkerhed. Af opdelingen og prioritetstallene ses, at det er positioner 2, 5 og 7, der bør spe-
cificeres yderligere. Vælges i første omgang position 2, fører dette til en opdeling som vist på figur 2.

Figur 2. Successiv kalkulation. Trin 2. Specifikation af position 2, boldbaner.

Det ses, at summens pålidelighed er steget, idet den beregnede spredning er faldet en del (nu 11,5 % af middel-
værdien). Bemærk, at også middelværdien har ændret sig. Det er nu muligt ved igen at betragte prioritetstallene 
yderligere at vælge nogle poster ud til nærmere specifikation for at forbedre pålideligheden af totalsummen. Figu-
ren viser, at i trin 3 bør position 5 og måske position 7 specificeres yderligere.

1 Generelle forhold er estimeret som en procentdel af de øvrige positioner ( 1 – 6).
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