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Effekt af god planlægning
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Marginalbidraget til bundlinjen bliver markant højere

Indtjening på sagen
Resultatet for entreprenør
virksomheden



Lokationsbaseret tidsplanlægning
 Planlægning der viser hvem der arbejder hvor

Bedre overblik
• Planlægning ift. både tid og sted

• Kompleksitet kan håndteres på en 
enkel måde – Hele planen på en A3

• Varigheden af tidsplanen kan som 
regel reduceres 10-20 % 

Tiden bliver ”synlig”
• Spild af tid og slæk ses tydeligt 

• Kollisioner kan fjernes

• Aktiviteter ensrettes og sættes i takt

Sund proces
• Optimeret og effektivt tilrettelagt

• Skabe plads til gentagelseseffekt og 
kontinuitet i udførelsen

• Sætte ”kæden” rigtig på fra design til 
udførelse
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Optimal produktion

Karol Adamiecki

Én af de mest berømte ledelsesforskere i 
central og øst-europa

Udviklede workflow diagrammer der viste 
afhængigheder i 1896.

Publicerede artikel herom i1903 på polsk og 
russisk

Publicerede artikel om Harmonografer / 
Harmonogrammer i 1931

Harmonogrammet er det grundlæggende 
princip bag Lokationsbaseret Planlægning 
hvor man tilstræber harmonisk bygge 
produktion

Definerede 3 grundlæggende principper / 
forudsætninger for optimal produktion

• Harmoni i metode - produktionsmetoder 
skal være sammenhængende – f.eks. på 
tværs af faser

• Harmoni i eksekvering – Planlægning, 
koordinering og opfølgning. 

• Harmoni i indstilling - teambuilding
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Pla

Empire State
Eksemplet der ikke er overgået siden



Formål med planlægning
 Ledelse
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Hvad er funktionen af planlægning ?

• Skabe grundlaget for at organisere projektet og fordele ansvaret 

• Kommunikere og koordinere mellem alle aktørerne i projektet

• Motivere til at se fremad og tænke scenarier

• Granskning og risikovurdering af projektet

• Skabe følelse af uopsættelighed og bevidsthed om prioritering og 
brug af tid

• Skabe grundlaget for opfølgning og styring 



Erfaringer fra gode projekter
 Styring Planlægning & Koordinering Opfølgning

• Produktionsstyring er vigtigere 
end planlægning

• Styring kræver gode 
arbejdsplaner, vedvarende 
overvågning og umiddelbar 
opfølgning på afvigelser

• Arbejdsplanerne skal 
kvalitetssikres så de er 
realistiske, styrbare og 
ressourceforbruget er som 
kalkuleret

• Projektet skal nedbrydes i 
sektioner og arbejdsområder for 
planlægning og styring

• Kontinuerte produktionsforløb er 
nøglen til arbejdet gennemføres 
som planlagt

• Varigheder skal beregnes på 
baggrund af præcise 
produktivitetsrater

• Buffere skal lægges ind i 
arbejdsplanen for at beskytte 
mod usikkerhed og uforudsete 
hændelser

• Produktivitetsrater skal 
synkroniseres via optimal 
bemanding

• Entrepriser skal planlægges på 
baggrund af mængder og 
produktivitetsrater

• Hver lokation skal kun have én 
aktivitet ad gangen

• Bemanding skal planlægges så 
der er tilgængelige 
arbejdsområder, som buffer mod 
forstyrrelser

• Overvågning skal udføres på 
afsluttet arbejde på lokationerne

• Staderegistrering skal indsamles 
i kontrolskemaer for den enkelte 
lokation

• Fremdrift skal visualiseres i 
flowline diagrammer for at 
synliggøre kritiske afvigelser og 
effekten på terminer.

• Proaktiv styring er : 
Forudse produktionsproblemer, 
Risikoanalyse af arbejdsplaner, 
detaljeret planlægning tæt på 
udførelsen, integrere 
leveranceplaner i arbejdsplaner, 
selvstyre

• Reaktiv styring er :
Forøge bemanding, reducere 
omfanget eller kvaliteten af en 
aktivitet, Overtid og forlænge 
tidsplanen 
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Hovedtidsplan og faseplan
• Lokationsbaseret Planlægning



BIM, VDC, INDUSTRI 4.0, DIGITALISERING…



Data samles ud fra geografi

CEJ - Digitalisering
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Ikke kun 3D, men en masse informationer
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ROOMSCHEDULE ASSETLIST

Rum og udstyrsdatabase





Betalingsplan
Plan for 

Sikkerhed & 
Sundhed

Byggeplads 
Plan

Beslutningsplan

Indflytning og 
afhjælpning

Leveranceplan

Fremdrift

Sammenhæng mellem planer
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Hovedtidsplan

Faseplan

Kontrakt 
tidsplaner

Forberedende 
arbejder

Ombygning 
Finger C

Commisioning

BNP / BAG

Ombygning 
T3

Indretning 
Nybyg

Modning

Skiltning og 
Sikkerhed

Facade
Grov 

komplettering 
og installationer

KS / 0-Fejl og 
Mangler

Procesplan

Bagagebånd

Råhus

Arbejdsplaner 2 ugers 
planer

Stade-
registering

Leverance-
planer

Inventar og 
Indretning

Projekterings-
tidsplan

Projekterings 
tidsplaner

Look-Ahead

Ombygning 
T3

Indflytning og 
afhjælpning

Test & 
Commisioning

Aptering

Tag

Stål

TE 
Udbudstidsplan 

T3A

IT - Plan

Fremdrift

Ombygning 
T3

Skiltning og 
Sikkerhed

Arbejdsplaner 2 ugers 
planer

Stade-
registering

Leverance-
planer

Look-Ahead
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Project in a box
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Successiv tidsplanlægning
 Fra Milepæle til arbejdsplan(er)

Milepæle - Bygherre
• Behov og krav – fra design til anlæg til drift

Faseplan/Hovedtidsplan - Projektledelse
• Forventningsafstemning med byggeriets interessenter

• Tilrettelægge effektiv udførelse - 10-20%

• Organisering, risici og granskning

Udbudstidsplan / Arbejdsplaner 
• Sund udbudstidsplan - Bygbarhed

• Identifikation af grænseflader – Risici

• Byggeplads, Byggeproces og logistik – Bedre plan for sikkerhed og sundhed

UUdførelse & opfølgning
• Bedre koordinering - Mindre spild & lavere omkostninger

• Bedre sammenhæng mellem projekt og proces – Højere kvalitet og færre fejl

• Bedre styring og opfølgning – Arbejdsmiljø
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Projektledelse

Byggeledelse

Behov for

Skal gøre

Bør gøre

Kan gøre
Vil gøre
Har gjort



Afhængigheder & Arealer
 Logikken ”styrer” sammenhængen mellem opgaverne og aktiviteterne

• Level 1  - Logik indenfor samme lokation

• Level 2 – Logik mellem lokationsniveauer

• Level 3 – Flow logik – Opgaven udføres kontinuert ift. den 
rækkefølgen af lokationer

• Level 4 – Lokationslogik – Man skal være færdig på en lokation
førend man kan gå videre. Cykliske aktiviteter såsom 
elementmontage er eksempel herpå

• Level 5 – Vilkårlig sammenhæng mellem to aktiviteter, som vi 
kender det fra Microsoft Project

Derudover har vi de kendte bindingstyper AS, SS, AA, SA – samt  
buffere og slæk der kan indlægges 
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Logikken svarer til 
”virkeligheden” og 

man får en stærkere 
planlægning  

Som projekt/procesleder kan 
man ”tømme” hovedet og 

stole på planen samt
kommunikere den
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