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Endringshistorie

Dato Versjon Kommentarar Person
08.04.2005 1.0 Lagt til 12 risikoar Åshild Nerhus
10.04.2005 1.1 Endra R-12 Jesro Christoffer Cena
18.04.2005 1.2 Omgruppert, laga punktlister i  Tiltak Arild Soltvedt

NB! Må oppdatere forprosjektrapport!
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Risikoliste

ID Risiko Sannsyn Alvor Konsekvens Tiltak
R-1 Ikkje ferdig i tide Lav Høg Ikkje bestått ● Må planlegge godt,

og sette av nok tid til
alle oppgåver

● Evt. avgrense
R-2 Ikkje ferdig til

milepælar
Høg Middels Må fortsette arbeidet

ut i neste periode
● Sette av god nok tid

til alle fasar i
planlegginga

R-3 Produktet fungerer
ikkje som forventa

Middels Høg Misnøgd
oppdragsgjevar

● Sette av god tid til

●  Kravspesifikasjo
n 

●  Testing
R-4 Får ikkje testa godt nok Høg Middels Får ikkje luka ut alle

feila
● Må sette av rikeleg

tid til testing

●  Planlegge testinga
godt

R-5 Stort fråvere Lav Høg På etterskudd med
arbeidet

● Alle må helde seg
friske,
omdisponeringar

R-6 Konflikt i
prosjektgruppa

Middels Høg Dårleg arbeidsmiljø
og lite effektiv
jobbing

● Må bruke tid til å
diskutere når vi er
usamde

● Komme fram til
demokratiske
slutningar

R-7 Enkeltpersonar «melder
seg ut», gjer ikkje
arbeidet sitt

Lav Høg Kjem på etterskudd
med arbeidet

● Passe på at alle føler
seg viktige

R-8 Har sett for høge mål Lav Middels Får ikkje gjort alt ● Må sette realitiske
mål for produktet

●  Gode tidsestimat
R-9 Tap av data Lav Høg Må gjere ting på nytt ● Alltid ha backup av

alle data
R-10 Sit fast i

programmeringa
Høg Middels Kjem ikkje vidare,

får ikkje gjort det ein
ønskjer

● Må lese seg opp i
alle felt før
programmeringa
startar

● Spørje om hjelp
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ID Risiko Sannsyn Alvor Konsekvens Tiltak
R-11 Webserver ikkje

tilgjengeleg
Lav Høg Får ikkje tilgang til

database og får ikkje
testa

● Kjøre server lokalt
på eiga maskin

R-12 Serveren med all
dokumentasjonen
krasjer

Lav Middels Mykje arbeid blir
bortkasta.

● Alle har lokale
kopiar av
dokumentasjonen til
ein kvar tid.
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