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Digital lidenskap med Ducati

Ducati satte ny produksjonsrekord i fjor 
med 54 000 motorsykler. 

Økt fokus på digitalisering har sørget for 
effektivisering av produksjonsprosessen og 
sikret videreutvikling av merkevaren

Etter at Ducati digitaliserte 
produksjonsprosessen har tid-til-
marked blitt redusert fra 40 til 24 
måneder. 



Liberty ships.. Hvor raskt er det 
egentlig mulig å levere et stort skip 

(hvis du virkelig trenger det)

– Første båt tok 230 dager å bygg – fra man strakk kjøl til skipet forlot kai 

– Raskeste båt ble levert  på 4 dager og 15½ time 

(134.57 m)



Hva handler SpeedUps om? 
"strategisk kart"
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Tidsplanlegging i en usikker verden 

Dr. Agnar Johansen Seniorforsker 

SINTET Teknologiledelse 



Et prosjekt kan 
illustreres på mange måter 
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Tid Kostnad

Kvalitet

t

Planfase Gjennomføringsfase

Prosjekt

Effektmål

Resultatmål



Når starter et prosjekt?

8

Prosjekt



Tidsplanlegging – 3 nivå

• Nivå 1 Start – slutt på stadier eller faser
• Nivå 2 Del leveranser – når i tid skal vi ha oppnådd 

delmål/milepæler 
• Mål er oppnådd ny tilstand

– Mål lukker leveranse (typisk milepæler eller delmål)
– Mål åpner for neste fase (Toll gates eller Beslutningspunkt)

• Nivå 3 Varighet på aktiviteter med relasjoner 
– Stolpe planer (Gantt) 
– Nettverk 
– Nettverk med ulike koblingstyper (presedens) 
– Nettverk med usikkerhet 
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Tidsplanlegging – ulike 
fremstillingsformer

• Fase modell

• Milepæleplan

• Gantt m/milepæler

• Nettverk
– Aktivitet on Arc (AOA)

– Aktivitet on Node(AON)



Tidsplan nivå 1
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Tid Kostnad

Kvalitet

t

Planfase Gjennomføringsfase

Prosjekt

Effektmål

Resultatmål
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Faser i prosjektet – eksempel hentet fra bygg
Nivå 2

Idéfase
Utrednings-

fase
Forprosjekt-

fase

Gjennom-
førings-

fase
Driftsfase

1

om å utrede

2

om forprosjekt

3

om gjennomføring

4

om å ta i bruk

finne egnede 

tiltak for å 

styrke 

virksomheten 

finne det beste 

konseptet eller 

alternativet 

finne rett strategi 

for gjennomføring 

av prosjektet

gjennomføre

prosjektet og nå 

prosjektmålene

sikre at eierne og 

brukerne får 

den tilsiktede 

nytten av 

prosjektet

Beslutningspunkt

Formål



Refleksjon/oppgave
Hva påvirker varigheten på en aktivitet?
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Aktivitet nr 16  i gantt skjema
er angitt med en varighet på 10 

Hva har dere vurdert og hva er det som påvirker
varighetene på en aktivitets tidsestimat?

To og to sammen i 3 minutter 
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Eksempel – Tidsplan 3 nivå



PERT nettverk og tidsplanlegging 
under usikkerhet
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Forventningsverdi og varians i en β-fordeling

𝐸 𝑡 =
1

6
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

𝑉𝑎𝑟 𝑡 =
1

36
𝑏 − 𝑎 2

Her er:

t – aktivitetens totale varighet

a – optimistisk varighet

m – mest sannsynlig varighet

b – pessimistisk varighet

Når blir vi ferdig ? 
Hva er KV ? 

E=
N+0,4*S+Ø

2,4
Med Erlang -fordeling



Med to tidsfaktor – estimer ny varighet
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Critical path method (CPM)- AON

Gå til 

parkeringsplassen

innsjekket

Venter på taxi

Vente på privat 

transport

Gå til 

nasjonalteater 

stasjon

Gå til 

flybussholdeplass

Vente

Vente
Kjøre til 

Gardermoen

Kjøre tog til 

Gardermoen

Security 

kontroll

Bagasje 

sjekket 

inn

Kjøre til 

Gardermoen

Kjøre til 

Gardermoen

Kjøre til 

Gardermoen

Parker bil Gå til innsjekking

Innsjekk

et på 

flyet

Start

reise

Gå til innsjekking
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Tidsplanlegging under usikkerhet – hvordan gjør 
man det?

1 Finne hvilke milepæler eller sluttmål man ønsker å finne sannsynligheten for å nå – dvs
målet for Usikkerhetsanalysen 
2. Bestemme de faste forutsetningene for analysen – feks 4 – eller 5 uker ferie – arbeidstid 
1 skift, 8 til 16. Ressursbegrensninger – maks tre kraner på byggeplass, en innkjøring til 
tomt, andre flaskehalser /begrensning i produksjon 
3. Lage et grovt overordnet nettverke med relasjoner og koblinger angitt (og da ikke bare 
FS) (gjøres før man kjører gruppeprosess)

4. Test nettverket og juster aktiviteter og koblinger (gruppeprosess)
5 Finne usikkerhetsdrivere på tid (hvilke usikkerhets forhold påvirker tiden generelt og på 
spesifikke grener i nettverket) (gruppeprosess)
6. Estimere varighet på aktiviteter (trippel estimat ) og vurdere varighet på usikkerhet 
postene /driverne (trippelestimat uker eller mnd) (gruppeprosess)
7. Simulere varighet på nettverket vhja Monte Carlo – finne sannsynlighet for slutt milepæl 
/overlevering gitt forutsetning som er lagt til grunn (gruppeprosess

8. Optimalisere nettverket basert på trinnvis tilnærming – hvilke av de Kritiske stiene kan 
optimaliseres og hvordan – gå etter koblinger og gå etter oppstarts betingelser på kritisk og 
nær kritiske veier (etterarbeid)
9 Utarbeidelse av dokumentasjon



Eksempel på Vegprosjekt
 Stortinget vedtok i juni 2002 en forsering av E6 

gjennom Østfold.
 I følge vedtaket skulle E6 være utvidet til firefelts 

motorveg innen 2009 (2012 var opprinnelig plan). 
 I 2005 ble det vedtatt ytterligere en forsering.
 I følge planen skal ny firefelts E6 gjennom Østfold 

stå ferdig i 2008.

 Nettverk –inkl koblinger  

 Usikkerhetsforhold

 Tidsangivelse og oppstartsbetingelser
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Iterativ forbedring basert på følgende prinsipp
1. Er det mulig å akselerere aktiviteten ytterligere?
2. Har vi mulighet for å gjennomføre aktiviteter i parallell med andre aktiviteter?
3. Har vi lagt inn riktige start- og slutt-tidspunkt for aktiviteten?
4. Undersøk innvirkningen fra de fysiske og naturgitte rammebetingelsene
5. Er koblingene i nettverket fortsatt de riktige?



Vegprosjekt forts.

• Første runde
– Kritisk veg Alvim-Åsgård
– Varighet 273 uker dvs 5 ¼ 

år

• Andre runde
– Vi ser at kritisk linje endret seg i forhold til det 

første estimatet fra parsell Nord til parsell 
Midt.

– Prosjektgruppen klarte å redusere varigheten 
til parsell Nord ved å sørge for at så mange 
aktiviteter som mulig blir kjørt i parallell og at 
de blir startet så tidlig som mulig. 

– Resultatet ble en reduksjon på 37 uker på total 
gjennomføringstid

– Ny varighet 236 uker – 4 1/2 år
– Den første kritiske veien ble redusert med 87

uker 
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Construction 

Tidsanalyse av gjennomføringsfasen 

• Construction divide in 3 – 5 independent contracts

• How much time is possible to save if the contracts are 
independent or/and the recourses are not limited   

Road Tunnel Road Bridge Road

Contract A

Contract B Contract C 3 year



• Hvor mye tid trenger de 3 kontraktene og hvor raskt 
kan de tre kontaktene gjennomføres ?

Road Tunnel Road Bridge Road

Contract A Contract A Contract A

Contract B

Contract C

Step 2 optimizing 
road
Start all road 
contracts at 
same date

Contract A
Contract A

Contract A

Contract C

Contract B

Step3 
optimizing 
tunnel
"Drill from 
two sides and 
two shift

3 year

Contract A
Contract A

Contract A

Contract C

Contract B

Step 1
All contracts FS
And start at the 
same date

Road 
critical

Bridge
critical

Tunnel 
critical

2 1/2 year

2year

Step 4 "How much time is need for building ½ bridge ?"



23

OPSJON 



Gantt Bygg E – man begynner grovt
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Så detaljer man et og et bygg 
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Hoved fremdriftsplan – litt over 1000 aktiviteter 

../../../102007040 Kortere gjennomføringstid/10 Bedriftskonsepter/Bundebygg/1 Demonstrasjon prosjekter/Kilenkilkollen/K2 - Hoved fremdriftsplan - 2016-10-17 rev03.mpp


Eksempel bygge prosjekt 
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Prosjektledelse 

Prosjektering

Produksjon 

1
2 3 4 5 6

Prefab installasjon

Tilbakefylling

Gulvstøp- kjeller

Ytterveg – 
opp-ned

Stillasje 
montasje

Utvendig 
komplementering

Takdekking
Innredning 
6- U (7 etg)

Ferdig befaring 
Etg for etg

Overlevering

6 etg

5 etg

4 etg

3 etg

2 etg

1 etg

u etg

Prosjekterings leveranser 

Prosjektledelse  leveranser 



Scenario 6 1 /11 Milepæl Ferdigbefaring Bygg A 
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Scenario 6 1 /11 Milepæl 
Ferdigbefaring Bygg A
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Tidsbruk i Statsbyggs byggeprosjekter

• Tidstyver og flaskehalser 
• Lære av de raske

– Innsamling og strukturering av plan og byggetider

• Bidrag til Verktøykassa – tidsplanlegging
• Sanntidsdatafangst

– Campus Ås

• Tidsplanlegging under Usikkerhet 
– Prosjekt Nytt Nasjonal museum

• Div spørreundersøkelser
– Som en del av kartlegging av " AS- IS"
– Som del av Phd arbeider knyttet til SpeedUp

• Bidrag til veileder Oppstart (RASK)
• Utvikling av standardisert tidsplan for kurant prosjekt

29



Bygger vi sakte i Norge ?
-noen smakebiter fra SpeedUp

Oppstarts 
prosess

Lære av de 
ekstremt raske

Verktøykasse for 
fremdriftsstyring

Tidsplanlegging 
under usikkerhet 

Egentlig ikke, men vi bruker 
svært mye tid på tenke oss om..

Tids tyver og 
flaskehalser 



Konseptet

• Flaskehalser:
En begrensing i 
produksjonsprosessen

• Tidstyver:
Alle forhold som reduserer 
produksjonskapasitet, tar 
fokus bort, ad hoc oppdrag / 
«sidekryssere»
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Tidstyver
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30%

16%

12%

11%

9%

9%

9%

5%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Management and…

Administration and…

Communication issues

Quality issues and errors

Decision issues

Waiting

Lack of capacity

Software tools issues

Working conditions

User issues



Flaskehalser
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19%

16%

15%

12%

10%

10%

7%

7%

1%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Decision issues

Management and coordination

Lacking capacity

Owner/client issues

Communication issues

Waiting

Delayed/poor engineering processes…

Administration and bureaucracy

Software tools issues

Quality issues and errors



Hva er egentlig raskt og hvor raskt er det 
egentlig mulig og hensiktsmessig å 

gjennomføre prosjekt? 

For kunne svare på dette må vi samle inn referanse tall fra gjennomført 
prosjekt.



Innsamling av erfaringstall gir ikke 
nødvendigvis et klart svar på 

- Hvor raskt kunne prosjektet egentlig ha vært 
utført 

- Hvor raskt prosjektene egentlig var planlagt 
gjennomført og om overlevering var som 
planlagt eller senere 

- Hvorfor et prosjekt fikk stans eller ble forsinket 
i planfasen eller gjennomføringsfasen



Ulik tids-og prosjektdata samlet inn i SpeedUp

104
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Bygger vi raskt i Norge ?

• Vi har samlet inn tidsdata fra alle aktørene i 
prosjektet 

– Vi er nå i stand til sette opp referansetider for 
ulike prosjekttyper .

– Vi kan i praksis si noe kvalitativt om hva som er 
"rask planfase og rask gjennomføringsfase"

– Vi kan gjøre langt mer med noen av datasettene vi 
har samlet inn– for eksempel si noe om areal vs
tid, omsetning vs tid, kontrakt vs tid osv



Statsbygg studien -

Hvor mange av 
prosjektene bruker
mindre en 50% av tiden 

på planlegging?

Hvor mange av 
prosjektene bruker
mindre en 75% av tiden 

på planlegging?



Statsbygg studien

Prosjekter som 
står nær 
hverandre koster 
i praksis neste 
det samme



Statsbyggstudien – 2016
Dybde gjennomgang gjort på et utvalg av prosjekter



Oppstarts 
prosess



• Det er utarbeidet en 
kort veileder basert på 
god praksis i deltager 
bedriftene

Oppstarts 
prosess



Hva har man i
hemmeligskuffen?

Verktøykasse for 
fremdriftsstyring



• Verktøykasse – i løpet av h15 og v 16 er verktøy blitt samlet 
inn, vurdert, og deretter satt inn i en ny utviklet prosess

• http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=830

Verktøykasse for 
fremdriftsstyring

http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=830
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Tidsplanlegging under usikkerhet 



DEMOPROSJEKT 
STATSBYGG

PROSJEKT NYTT 
NASJONALMUSEUM(PNN)



Nytt nasjonal museum



Nytt nasjonal museum

 
Illustrasjon: MIR Kommunikasjon AS (illustrasjon), Statsbygg / Kleihues + Schuwerk 
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Fra et Gantt
skjema på 
6427 linjer planlagt 
på 
Nivå 3
Som Statsbygg har 
brukt ca 2 år på 
detaljere ut.

Ny modell

Usikkerhetsanalyse på tid- hva er realistisk 
overlevering? 

hvilke faktorer påvirker fremdriftsplan?.
Prosjektledelse 

Prosjektering

Ferdigstilte do og 
kjeller -midlertidig 

tette
Innvendige arbeider

Prosjektledelse 

Prosjektering

Produksjon

Kjeller og P1.1

Plan 1 og 2

Alabasthall

A1

Plan 3, 4, og 5

Innvendige arbeider 
i plan 1 og 2

A2

Ferdigstilte råbygg 
tom do 2 etg

Tekking do 2. etg 

Innvendige arbeider 
i plan 3,4 og 5

Betongarbeider 
kontorblokk fom 

plan 3 tom do 5 etg

Tekking på plan 
5 og 6 

Stål til brannporter/
brannporter, dører 

plan 3,4 og 5

Teknikk 
plan 3,4 og 5

Teknikk kjeller og 
sone p1.1

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

plan 1 og 2

Teknikk 
plan 1 og 2

A3

Innvendige arbeider 
Alabasthall

Ferdigstille råbygget 
- Alabasthall

Ytterfasade 
Alabasthall

Stål tilbrannporter/ 
brannporter/dører 

Alabasthall

Teknikk Alabasthall 

A4

Tekking over 
Alabasthall

Innvedige 
fasadearbeider i 

Alabasthall

Ferdigstille 
innvendig i kjeller 
inkl. TME-dekket

Start

21.10.2016

En forenklet tidsmodell med fremdrift 
i fire grove bygningsdeler:

• Kjeller + sone P1.1

• Plan 1 og 2 (primært publikumsarealer)

• Plan 3, 4 og 5 (kontor, verksted, magasiner)

• Alabasthallen

Analysert fra situasjon medio oktober frem til 
klart for prøvedrift og oppstart



Scenarioer som ble analysert

Det er analysert 4 alternativer med utgangspunkt i en 0-plan basert 
på "beste kunnskap" om tid og fremdrift per medio oktober.

1.Scenario 1: (dagens plan) (p10/Mest sannsynlig/ P90)

2.Scenario 2: dagens plan + indre/ytre faktorer

3.Scenario 3: lavere fremdrift betong

4.Scenario 4: pessimistisk varighet betong
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Scenario 1 og 2: med og uten faktorer
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Prosjektledelse 

Prosjektering

Ferdigstilte do og 
kjeller -midlertidig 

tette
Innvendige arbeider

Prosjektledelse 

Prosjektering

Produksjon

Kjeller og P1.1

Plan 1 og 2

Alabasthall

A1

Plan 3, 4, og 5

Innvendige arbeider 
i plan 1 og 2

A2

Ferdigstilte råbygg 
tom do 2 etg

Tekking do 2. etg 

Innvendige arbeider 
i plan 3,4 og 5

Betongarbeider 
kontorblokk fom 

plan 3 tom do 5 etg

Tekking på plan 
5 og 6 

Stål til brannporter/
brannporter, dører 

plan 3,4 og 5

Teknikk 
plan 3,4 og 5

Teknikk kjeller og 
sone p1.1

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

plan 1 og 2

Teknikk 
plan 1 og 2

A3

Innvendige arbeider 
Alabasthall

Ferdigstille råbygget 
- Alabasthall

Ytterfasade 
Alabasthall

Stål tilbrannporter/ 
brannporter/dører 

Alabasthall

Teknikk Alabasthall 

A4

Tekking over 
Alabasthall

Innvedige 
fasadearbeider i 

Alabasthall

Ferdigstille 
innvendig i kjeller 
inkl. TME-dekket

F1

F2

F3

F5

F6

F2

F3

F5

F6

F4

F1 F1

F4

F1

F1

F4

F2

F3

F5

F6

F2

F3

F5

F6

F1

Start

21.10.2016

Prosjektledelse 

Prosjektering

Ferdigstilte do og 
kjeller -midlertidig 

tette
Innvendige arbeider

Prosjektledelse 

Prosjektering

Produksjon

Kjeller og P1.1

Plan 1 og 2

Alabasthall

A1

Plan 3, 4, og 5

Innvendige arbeider 
i plan 1 og 2

A2

Ferdigstilte råbygg 
tom do 2 etg

Tekking do 2. etg 

Innvendige arbeider 
i plan 3,4 og 5

Betongarbeider 
kontorblokk fom 

plan 3 tom do 5 etg

Tekking på plan 
5 og 6 

Stål til brannporter/
brannporter, dører 

plan 3,4 og 5

Teknikk 
plan 3,4 og 5

Teknikk kjeller og 
sone p1.1

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

plan 1 og 2

Teknikk 
plan 1 og 2

A3

Innvendige arbeider 
Alabasthall

Ferdigstille råbygget 
- Alabasthall

Ytterfasade 
Alabasthall

Stål tilbrannporter/ 
brannporter/dører 

Alabasthall

Teknikk Alabasthall 

A4

Tekking over 
Alabasthall

Innvedige 
fasadearbeider i 

Alabasthall

Ferdigstille 
innvendig i kjeller 
inkl. TME-dekket

Start

21.10.2016



Scenario 3 og 4: med forlenget 
varighet betong
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Prosjektledelse 

Prosjektering

Ferdigstilte do og 
kjeller -midlertidig 

tette
Innvendige arbeider

Prosjektledelse 

Prosjektering

Produksjon

Kjeller og P1.1

Plan 1 og 2

Alabasthall

A1

Plan 3, 4, og 5

Innvendige arbeider 
i plan 1 og 2

A2

Ferdigstilte råbygg 
tom do 2 etg

Tekking do 2. etg 

Innvendige arbeider 
i plan 3,4 og 5

Betongarbeider 
kontorblokk fom 

plan 3 tom do 5 etg

Tekking på plan 
5 og 6 

Stål til brannporter/
brannporter, dører 

plan 3,4 og 5

Teknikk 
plan 3,4 og 5

Teknikk kjeller og 
sone p1.1

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

Stål til brannporter/
brannporter/dører 

plan 1 og 2

Teknikk 
plan 1 og 2

A3

Innvendige arbeider 
Alabasthall

Ferdigstille råbygget 
- Alabasthall

Ytterfasade 
Alabasthall

Stål tilbrannporter/ 
brannporter/dører 

Alabasthall

Teknikk Alabasthall 

A4

Tekking over 
Alabasthall

Innvedige 
fasadearbeider i 

Alabasthall

Ferdigstille 
innvendig i kjeller 
inkl. TME-dekket

F1

F2

F3

F5

F6

F2

F3

F5

F6

F4

F1 F1

F4

F1

F1

F4

F2

F3

F5

F6

F2

F3

F5

F6

F1

Start

21.10.2016



Byggetid per bygningsdel

Scenario Start Slutt

Plan 21.10.16 21.11.18

1 (u/faktor) 21.10.16 09.01.19

2 (m/faktor) 21.10.16 22.03.19

3 forlengelse 21.10.16 22.03.19

4 pessimistisk 21.10.16 25.03.19
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Scenario Start Slutt

Plan 21.10.16 31.01.19

1 (u/faktor) 21.10.16 08.02.19

2 (m/faktor) 21.10.16 21.06.19

3 forlengelse 21.10.16 01.08.19

4 pessimistisk 21.10.16 09.09.19

Scenario Start Slutt

Plan 07.07.17 21.02.19

1 (u/faktor) 01.06.17 19.02.19

2 (m/faktor) 31.08.17 17.06.19

3 forlengelse 18.10.17 05.08.19

4 pessimistisk 24.11.17 09.09.19

Scenario Start Slutt

Plan 10.03.17 03.01.19

1 (u/faktor) 22.02.17 18.03.19

2 (m/faktor) 15.03.17 08.08.19

3 forlengelse 26.04.17 06.11.19

4 pessimistisk 31.05.17 17.01.20

Plan 1 og 2Kjeller + P1.1 AlabasthallPlan 3, 4, og 5

Scenario Start Slutt

Plan 21.10.16 10.02.19

1 (u/faktor) 21.10.16 27.03.19

2 (m/faktor) 21.10.16 20.08.19

3 forlengelse 21.10.16 08.11.19

4 pessimistisk 21.10.16 17.01.20

Totaltid



Plan mot P50
(scenario 3)

Original innflyttingsdato 28.06.19 (Styringsdokument)
Scenario 3 viser byggeslutt 4 måneder etter opprinnelig 

innflyttingsdato.

Scenario 3 uten optimalisering av overlevering m.m. 
(med original varighet på sluttfase 2,25 år: primo 

2022)

Scenario 3 med antatt parallellitet på 
sluttfaseaktiviteter

(indikert 1 - 1½ år sluttfase: årsskiftet 2020/21)

Grønn linje er original plan
Rød er med simulert varighet.



Scenario 3: lavere fremdrift 
betong

Ferdig samtlige 
bygningsarbeider
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P50 –
07.11.2019



Scenario 2 mot 4: 
Tornado sortert etter 

bidrag

56

Milestone 66 
(datofeltet) angir 
sluttsummen av alle 4 
bygningsdelene.



Konklusjon - er det mulig å gjennomføre 
prosjekter 50 % raskere JA for mange prosjekt 

• Det er helt klart enklest å få ned tiden på 
planleggingsfasen.. om vi vil det da...
– Handler om planlegge mer samlet i kalender tid
– Handler om unngå stans i prosessen
– Handler om å fjerne flaskehalser og reduser 

tidstyver i planarbeidet
– Handler også om mer innovative metoder for 

samhandling

• Det er også mulig å få ned tiden på 
gjennomføringsfasen .. noe mer krevende men 
fult mulig (hvis noe vil betale eller hvis vi må)
– Må slutte å spørre hvor seint vi skal få resultatet 

(som er det som står i kontrakten)
– Hvor raskt er det mulig å få gevinstene er bedre 

spørsmål…
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