
PFR



Prosjektets fremdriftsrapport

PFR – En standardrapport for 

fremdrift og økonomi for større 

prosjekter



PFR - Anvendelse

• Benyttes på prosjekter som inneholder:

– Egne produkter

– Egen timeproduksjon eller engineering

– Eksterne leverandører

– Kontraktuelle betingelser

– Garantier

– Risiko

• Følges opp med tekniske detaljer ved 
behov.



Hva inneholder PFR

• Formelle data, kundedata, prosjektleder..

• Økonomiske data, ved kontrakt og 

akkumulert til og med 

rapporteringsperiode

• Milepæler i prosjektet

• Kontantstrøm



PFR - Detaljer

• Milepæler

– Punkter i prosjektet der fremdrift kan måles 

eksakt og som normalt utløser betaling, enten 

til våre underleverandører eller fra vår kunde.

– PFR identifiserer disse og viser økonomiske 

resultater relativt til kontrakt og aktuell 

fremdrift.



PFR - Detaljer

• Garantier og bindinger

– Punktet viser hvilke formelle og kontraktuelle 

mulige garantikrav og kostnader prosjektet 

står overfor.

– Dette gjelder såvell kostnader ved å gi bud 

som garantier med hensyn på funksjonelle 

spesifikasjoner ved levert prosjekt.

– Inngåtte avtaler som utløser det samme mot 

underleverandører inkluderes.



PFR - Detaljer

• Prosjektets aktuelle fremdrift beregnes i 
forhold til kontrakt og oppnådde resultater.

– Prosjektets kontraktsverdi, 
produksjonskostnader og resultat vises opp 
mot originalt inngått kontrakt og eventuelle 
tilleggsordre eller variasjonsordre

– Forbedringer oppgis relativt til kontrakt og 
aktuell prosjektverdi.

– Data underbygges av S-kurver og annen 
relevant informasjon.



PFR - Detaljer

• Kontantstrøm

– Skjemaet for kontantstrøm fylles ut med data 

for budsjettert, aktuell, akkumulert budsjett og 

akkumulert aktuell kontantstrøm

– Under punktet kontantstrøm finner vi vedlegg 

som viser faktureringsplan, 

ordreinngangsplan og betalingsplaner til 

underleverandører.



PFR - Detaljer

• Kostnadsspesifikasjoner for prosjektets 

ressurser og kontraktuelle forpliktelser

– Området inneholder formelle felter for 

oppnådde bonuser eller straff.

– Avsetninger til eventuelle garantikostnader

– Eget og innleid timeforbruk



PFR - Detaljer

• Kostnadsspesifikasjoner innkjøp

• Feltet inneholder påløpte kostnader fra 

alle leverandører.

• Alle kostnader holdes opp mot budsjett, 

estimert resultat, akkumulert og i perioden



PFR - Detaljer

• Kvalitetskostnader i PFR

– PFR inneholder en systematisk opplisting av 

kvalitetskostnader som har påløpt eller kan 

påløpe prosjektet.

– Hvert punkt har kolonne for forslag til  

korrektive tiltak i dette prosjektet og fremtidige 

prosjekter.

– Kvalitetskostnader er vist som akkumulert og 

for denne preioden.


