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Status – omlegging til Styringsportalen
Overordnet progresjonsstatus per retningsgivende område
8. februar 2016

Overordnet status for retningsgivende områder per 08.02

• Omfang for omleggingsarbeidet fram til 1.6. er begrenset til de retningsgivende
områdene som har styrende informasjon som er relevant i forbindelse med
sikkerhetsgodkjenningen.
• Områdene har blitt identifisert som: Togfremføring, HMS, Tekniske krav til
jernbaneinfrastruktur, Sikkerhet, Kompetanse, Prosjektgjennomføring (herunder RAMS),
Anskaffelser (herunder Enterprisekontrakter), Internrevisjon, og styringssystem (herunder
Styringsportalen).
• Prosjektet har lagt ut alle maler og veiledning for bruk av maler til Styringsportalen, samt
eksempler på utfylte maler på:
http://arbeidsrom/fagrom/Styringsportalen/DelteDokumenter/Forms/AllItems.aspx
• Omfang på antall nivå 3-dokumenter er under kartlegging av de retningsgivende
områdene. Noen områder har også definert utkast til hele eller deler av oppsett for
dokumentasjon på nivå 3.
• Som diskutert i møter med arbeidsgrupper og via e-post er neste frist i
omleggingsarbeidet 29.2, hvor utkast til nivå 2 dokumentasjon skal være klart, og
omfanget av prioritert dokumentasjon på nivå 3 skal være definert.
• Prosjektet tilbyr skrivehjelp på torsdag 11. februar fra kl. 09-16 på rom Darlington i 21
etasje på Postgirobygget. Alle retningsgivende inviteres til å sende inn utkast på
dokumentasjon eller stille personlig for råd og veiledning.
• Prosjektet skal gjennomføre første brukertest av Styringsportalen 10.02.

Overordnet fremdrift for retningsgivende områder per 08.02.

Framdrift per område er basert på prosjektets estimater og kan være noe avvikende fra faktisk
progresjon.
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Vedlegg: Oppsett per retningsgivende område
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