
Fremdriftsplanlegging
innblikk, skråblikk og refleksjoner

Entrepriserettsforeningen – «Finsewebinar» 2021

15.04.2021, Erlend Bygnes, Distriktsleder Bergen, Veidekke Norge, Bygg.



© Veidekke© Veidekke

Hva forbinder vi med 
«FREMDRIFTSPLANLEGGING»?

(bakteppe)
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Fremdriftsplanlegging i et byggeprosjekt

• Planer som viser oppstart og 

varighet for ulike fysiske 

arbeidsoperasjoner – og 

avhengighetene mellom dem.

• Få planer, analoge planer

• «Bygnings Ingeniøren lager planen» 

og de andre blir informert.

• Byggfagene hadde hovedfokus.

• Tekniske fag «en lang strek»

• Søknader, offentlig saksbehandling 

og tillatelser

• Kontraheringsplaner

• Beslutningsplaner

• Prosjekteringsplaner

• Innkjøpsplaner

• Logistikkplaner

• Planer for systematisk ferdigstillelse

• Planer for dokumentasjon/opplæring

• Planer for prøvedrift

• Flere plannivåer og ulike 

planleggingsmetodikker

• Mange er involvert og planene 

«henger sammen»

• Tekniske fag og funksjon sentralt

• Teknologi og verktøy er mange

• Masse «andre» planer
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• Bemanningsplaner

• HMS-planer

• KS-planer

• Miljøoppfølgingsplaner

• Planer for brukermedvirkning

• 4D planer

• Salgsplaner

• Planer for kundetilvalg

• Taktplaner

• Planer for samspill

• Riggplaner

• Etc. etc.

Tradisjonelt og historisk Nå også planer for Andre planer



Din Plan

Realiteten



Din Plan

Realiteten



KRAV TIL EFFEKTIVISERING OG STORT POTENSIAL
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-- Verden er blitt mer kompleks, prosjektene større, 
kravene til effektivitet øker og den teknologiske 
utviklingen går raskere og raskere. 

–Dette utfordrer også utviklingen mhp. 
forespørsler, kontrakter og kontraktsoppfølgingen.

7



© Veidekke© Veidekke

Innblikk og skråblikk
«Litt å henge refleksjonene på»

Involverende Planlegging. Planleggingsmetodikk for produksjon

Taktplanlegging

4D - planlegging

Planlegging i prosjektering

Fra 2D-tegning til BIM

Systematisk ferdigstillelse

What’s happening next

Refleksjoner
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01 - Involverende Planlegging
(LEAN basert planleggingsmetodikk for produksjon)
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Både digitale verktøy 

og tavler



02 - Taktplanlegging



TAKTPRINSIPPER

Spesifisert byggeretning

Inndeling av bygget i omtrent 

like områder/soner

Ett fag i sonen av gangen

Repetisjon i oppgaver og 

detaljering (samme varighet)

Ekstrem ryddighet

Overlevering mellom fag med 

kontroll av fullførelse og kvalitet

Kapasitets- og oppgavebuffere

Hvert 3.8 minutt kjøres en ny bil ut av 

produksjonshallen

Hver 5 dag fullføres en arbeidspakke i 

sonen 



TAKTPRODUKSJON

HVA ER TAKT?

En rytme for produksjonen
• Hver takt varer like lenge – for 

eksempel en-ukes takt

• Takten innbefatter et visst antall 
aktiviteter – for eksempel 
oppsetting av stålstendere 
innvendig 

• De samme aktivitetene gjentas, 
uke for uke, i definerte områder 
av bygget – for eksempel 
leiligheter i boligproduksjon

HVA ER EN SONE?

Et definert fysisk område i 
bygget
• Sonestørrelse defineres i 

fellesskap mellom fagene

• Størrelsen på sonen styres av 
arbeidsmengde, der fag med mye 
arbeid har størst innflytelse – for 
eksempel tømmer på innvendige 
arbeider

• Hvert fag tilpasser bemanningen 
etter arbeidsmengde for sine 
aktiviteter, i sonen
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HVA ER EN VOGN?

En arbeidspakke for et fag
• Hver arbeidspakke inneholder et 

knippe aktiviteter som – ideelt 
sett – kan utføres uten inngripen 
fra andre fag

• Arbeidspakken skal utføres 
innenfor det tidsrommet takten 
varer, i den sonen taktplanen sier 
at det skal foregå

• Arbeidspakker for alle fag 
defineres i fellesskap, i et 
lappeteknikkmøte
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TAKT FØLGER PRINSIPPER FRA IP: 
UTVIDET FASEPLANLEGGING



TAKTPROSESSEN
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Problem: Produksjonen skjer ikke som 

planlagt

STEG 1: Hva er problemet? 

STEG 2: Undersøke problemet 

Undersøke problemet: 

- Ressurspådrag

- Rekkefølge på oppgaver og overleveringer mellom dem

- «Luft» og «overlappinger» i planen 

STEG 3: Vurdere alternativer

Vurdere alternativer: 

- Kan produksjonen legges opp 

annerledes?

- Er det mulig å få til jevnere 

bemanning for alle fag?

Ny plan 

(lappeteknikk): 

- Arbeidsoppgaver 

– innhold og 

rekkefølge

STEG 4: Jobbe ut ny plan

STEG 5: Bemanning

Tilpasse plan til bygg: 

- Soneinndeling

STEG 7: Definere ny plan STEG 6: Sonestørrelse

Bemanning: 

- Timeverk og tilpasset kapasitet for alle fag 
Taktplan:

- Tog, vogner, soner, etasjer, blokk/del, uke (takt)
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03 – 4D planlegging
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04 Planlegging i prosjektering
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Involverende planlegging i prosjektering (IPP)
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VDC (Virtual Design & Construction) kombinerer 
effektive teknikker og moderne verktøy (BIM)
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05 – 2D tegning til BIM
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Før og Nå
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Arbeidsmetodikk
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GJENNOMFØRT 

TVERRFAGLIG 

GJENNOMGANG

BESTILLINGS

GRUNNLAG

PRODUKSJONS

UNDERLAG

HÅNDVERKERE

BH tilgang til 

tilrettelagt underlag 

på SharePoint

ENTREPRENØRENS 

GJENNOMGANG

UNDERLAG FRA BH

Webforum

SharePoint 

Solibri Office

Communication

Classification

Solibri ITO

XLS/PDF

ARBEIDSMØTER

Nettbrett

BIM Kiosk

Solibri

(Papir)

Her blir underlag fra BH tilrettelagt for produksjon

Arbeidspakker/rekkefølge/viewpoints

Solibri/ Trimble

BIM ansvarlig

Stikningsleder

Formenn

Produksjonsleder

Baser
DRIFTSMØTE 5-9 

UKER

Utsjekk underlag

Start

UE

Etater

Gemini Entreprenør

Trimble Connect

Man må prøve å unngå hyppige 

endringer i underlag når man er 

kommet i denne fasen. Hyppige 

endringer her øker risiko og kost. 

Gjennomgang BIM (modell) 14 

uker før produksjon. 

Modenhetsnivå i modell 

avgjørende. 



06 – Systematisk Ferdigstillelse
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Hva menes med Systematisk Ferdigstillelse og hva inngår i dette? 
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Egne planer som må kobles mot andre planer
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07 – What’s happening next?
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08 – Noen refleksjoner
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Noen refleksjoner

• Ønsker detaljert plan sammen med 

tilbud

• Forhandlinger og endringer

• Krav om økt effektivitet / lavere pris

• Oppstart med en gang

• Kort byggetid

• Må ha innarbeidet «slakk» og

ekstraarbeider

• Sene beslutninger og egne 

leveranser… og sene endringer

• Parallell prosjektering og bygging

• Ferdigferdig ved overlevering

• Mange delfrister og høye dagmulkter

• Seriøsitetskrav og dokumentasjon

• Utførende ikke valgt på alle områder,

arbeidskrevende og faseplaner først. 

Involvering i det.plan utfordrende

• Forutsetninger for plan endres

• Økt effektivitet gir større konsekvens 

ved avvik

• Ikke tid til planlegging

• Tar ikke hensyn til dagens krav og 

kompleksitet. 

• Hvem eier slakken? Og hvem bør ha 

risiko ved endring

• Skal planer kunne følges må alle

levere for å unngå konsekvens.

• Krevende og øker risiko for avvik

• Tar også tid, kompleks teknikk

• Fleksibiliteten og kreativiteten fjernes

• Tar også tid
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• Riktig ressursbruk (mange gjør samme 

jobb) og for tidlig? Og uten nødv. 

Involvering.

• Dobbeltarbeid og påvirker kostnader

• Økt effektivitet og tilhørende lavere pris 

medfører mindre «påregnelig heft» 

• Ikke logisk sammenheng med ønske om

kontroll og kvalitet.

• Kravene henger ikke sammen

• Er det logisk å skulle lage en plan uten å 

vite hva man skal utføre?

• Konsekvensene større pga. kompleksiteten 

og sammenhengen mellom planer.

• Avhengighetene, de totale konsekvenser

• «Kan tas i bruk, eller?»

• Enda mer å krangle om

• Tankesettet og jussen henger fortsatt 

sammen med det «fysiske og analoge»

Kunden Utfordringer Kontraktene
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Mulighetene

• Håper ikke kontraktene og «jussen» hindrer utviklingen og begrenser mulighetene

• Klarer man ikke å følge med tiden nå, hva skjer da i fremtiden? – Kontraproduktive 

forespørsler, kontraktsbestemmelser og kontraktsoppfølging?
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Takk for
oppmerksomheten


