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PPM – Excelmal involverende planlegging



• Beslutninger blir gjort om flere ganger og 
mange ganger på feil tidspunkter

• Dårlig planlegging og kontroll av leveranser 
per uke

• Måle ting for målingens skyld, mangel på 
ledelsespåvirkning fra målinger

• Fortsett å gjøre ting på samme måte

• Kostnader for omarbeiding 

• Lite eller ingen tillit til tiden som er tildelt 
aktiviteter

• Mangel på produksjonseffektivitet

• Folk som sliter mellom å levere og å 
planlegge

• Premissgivere holder ikke løfter
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PPM – utfordringer vi møter 

• Sidemøter i ICE-økter

• Mangel på disiplininvolvering i 
prosessplanlegging

• Uklare vekslinger mellom leveranser

• Deltakere som ikke leverer avtalt materiell til 
møter

• Forstå ikke hva brukerne egentlig vil ha

• Uforberedte deltakere

• Forstår ikke gjensidig avhengigheter mellom 
fagområder

• Produktivitetsmål er ikke definert på 
forhånd

• Mangel på byggbarhet

• Tar seg ikke tid til å planlegge



Last Planner – effekten av involverende planlegging

Tradisjonell planlegging Last Planner System™

Ledelse dytter oppgaver ned systemet, “vil” vs “kan” Produksjonen trekker arbeid til seg, “kan” vs “vil”

Først A, så B, så C For å gjøre C, når må vi gjøre B og da gjøre A?

Ikke veldig kommuniserte planer Svært visuelle planer, alle ser og lette å forstå

Manglende flyt på byggeplass/prosjektering God flyt og sunne aktiviteter i utkikksplanlegging

Lav planpålitelighet (35-65%) og ukjente årsaker Høy pålitelighet (>70%) og kontroll på årsaker

Lite læring over tid Læring og kontinuerlig forbedring



• Levere så fort som mulig
• Nok kapasitet

• Nok materiell

• Tiden reduseres
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Prosjektstrategi – redusere variasjon i gjennomføring?  
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Prosjektstrategi – redusere variasjon i gjennomføring? 

• Levere så billig som mulig
• Lav kapasitet

• Lite materiell

• Tar mye lengre tid



7

Strukur for tidlig beslutninger - verdiskapende



Involverende planlegging

“Plans are worthless, but 
planning is everything”

Dwight D. Eisenhower – 1957



Involverende planlegging – 1) MILEPELER

Milepeler hentes ut fra underlaget i 
prosjektet

Settes opp forståelig for gruppen og presenteres. «Sprint»løpene
bør være «passe»lange. Og sendes ut til prosjekteringsgruppen.

Milepel
• Etappemål 
• Planlagt hendelse til et oppnådd mål
• Knyttet til delmål eller viktige hendelser i prosjektet
• Sprint for milepeler kan brytes opp i delmilepeler



Involverende planlegging – 2) ETABLER TEAMET

Gjennomfør et oppstartsmøtet hvor dere blir kjent eller bli kjent aktivitet. Hvorfor det?

Er det ikke bare å begynne å planlegge? 
Det handler om å bygge et team som ønsker 
å lykkes sammen!

• Felles forståelse for 
suksesskriterier og 
utfordringer 

• Felles eierskap til 
prosjektet

• Forpliktende avtaler og
leveranser



Involverende planlegging – 3) REKKEFØLGEPLAN

Leveranser «trekkes» fra kundens behov



Involverende planlegging – 3) REKKEFØLGEPLAN

Uavhengige leveranser. Jobb fritt men 
ha fokus på milepelen.

Start-slutt. Tydelig veksling. 
-Kan du dele opp leveransen
etter det faktiske behovet fra 
«bestiller»?
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Leveranse

ICE-møte
Gjensidig avhengighet 



Involverende planlegging – 3) REKKEFØLGEPLAN

Hver enkelt disiplin definerer sine leveranser

Hva er en leveranse?
Det er noe «fysisk» som skal kunne følges opp med 
ja/nei levert. Det kan være:
• Tegning/skisse/modell
• Liste, notat, rapport, beregninger

Det kan og enes om at det kan være:
• Beslutninger
• Møter/ICEmøter/særmøter
• BIM kontroll/TFK

En leveranse er ikke
• Aktiviteten som gjøres
• Et spørsmål

Hver leveranse må gi en entydig beskrivelse av hva som 
leveres som gruppen forstår.
Avhengigheter: Det viktigste er å etterspørre leveranser 
man selv er avhengig av for å gjøre sin egen leveranse

"Til din LEVERANSE har du gjerne et BEHOV. Du må sørge 
for at ditt behov er dekket opp av en LEVERANSE fra 
andre."

• - «King George»  NCC Building





Involverende planlegging – 4&5) DETALJPLAN

ID Leveranse Innhold i leveranse Til hvem/bestiller Avhengighet - Fag og hva varighet (d)

Berike leveransene, lengde, innhold, hvem har behov osv.



Involverende planlegging – 4&5) DETALJPLAN



Involverende planlegging – 4&5) DETALJPLAN



Involverende planlegging – 6) SUNN PLAN?

Om dere planlegger med Post-it og planen er gjennomgått og sunn. 
Da er det på tide å digitalisere planen! 👍



Involverende planlegging – 8) Målstyring, planmåling



Involverende planlegging – 8) Målstyring, planmåling

Planlegg – utfør –
kontroller – korriger



Involverende planlegging – 8) Målstyring, planmåling

Planlegg – utfør –
kontroller – korriger
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Gruppeoppgave

Gruppeoppgave PPM involverende 
planlegging.

Tid: Etter 15min stenges breakoutrommene og dere 
kommer automatisk tilbake til hovedrommet.

1. Fasilitator
Personen øverst på deltakerlisten-listen til gruppen 
er Fasilitator. 
Ansvar: holde tiden, sørge for at gruppen involveres 
og at planen utarbeides innen tiden.
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Gruppeoppgave

Gruppeoppgave PPM involverende 
planlegging.

2. Øvrige roller
Fordel rollene Entreprenør, ARK, Prefab og Teknisk. 
Ansvar: Gjør dere kjent med lappene, bidra i 
gruppen. 
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Gruppeoppgave

Gruppeoppgave PPM involverende 
planlegging.

3. Rekkefølgeplan
Lag en rekkefølgeplan av leveranser som er skrevet 
inn på lappene, begynn med siste hoved leveranse 
for å oppfylle milepelen. Plasseres tett under 
milepel, på svømmebanen din. Det er kun lov å 
flytte lappene du selv eier. Koble leveransene 
sammen med avhengighetskoblinger.
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Gruppeoppgave

Gruppeoppgave PPM involverende 
planlegging.

4. Detaljplan
Når rekkefølgeplanen er ferdig, ta gjerne kopi av alle 
lappene til siden for rekkefølgeplan. (shift+markering av 
alle lapper & Ctrl+c – lim inn med Ctrl+v). Alle kopierte 
lapper skal nå kun inneholde leveransetekst(dvs «fet-
tekst») og avhengigheter fjernes. Tenk kort igjennom 
hvor mange dager du trenger på hver leveransene. 
Start med siste leveranse, flytt leveranselappe og strekk 
ut leveransen antall dager. Koble avhengige leveranser 
på kritisk linje, uten opphold. Dette gjøres med alle 
leveranser. 
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Gruppeoppgave

Gruppeoppgave PPM involverende 
planlegging.

5. Hvis dere rekker-reflekter over prosessen😊
Hva fungerte? Hva kan forbedres? Kunne et eller 
flere ICEmøte forbedret flyten?  Hvilke leveranser 
har gjensidige avhengigheter=tema på ICE?
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Miro er en visuell 

samarbeidsplattform der 

både prosjektledere, 

designere, utviklere og 

andre prosjektdeltakere 

enkelt, kan jobbe i spredte 

team. Miro gjør det mulig 

for et team å raskt 

involvere alle deltakere i 

brainstorming, workshops, 

prosessutvikling og 

beslutningsprosesser like 

sømløst som om man var i 
samme rom.



28

Miro er en visuell 

samarbeidsplattform der 

både prosjektledere, 

designere, utviklere og 

andre prosjektdeltakere 

enkelt, kan jobbe i spredte 

team. Miro gjør det mulig 

for et team å raskt 

involvere alle deltakere i 

brainstorming, workshops, 

prosessutvikling og 

beslutningsprosesser like 

sømløst som om man var i 
samme rom.

https://docs.google.com/document/d/1CllYLhxo4-

SjjamCtATHGc9_T3yVFcKLikW8W2OZmco/edit?usp=s

haring

https://docs.google.com/document/d/1CllYLhxo4-SjjamCtATHGc9_T3yVFcKLikW8W2OZmco/edit?usp=sharing
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Refleksjon av gruppeoppgave

• Hva fungerte? 
• Hva kan forbedres? 
• Kunne et eller flere ICEmøte

forbedret flyten?  
• Hvilke leveranser har gjensidige 

avhengigheter=tema på ICE?




