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Aktiviteter

Noen spesifikke aktiviter felles for en 
rekke prosjekter



Innkjøp

• Kritisk aktivitet

– Kostnader

– Leveransetider

– Kvalitet

– Regler!!!!!



Innkjøps relaterte Kostnader

• Ofte representerer innkjøp en svært stor del 
av prosjektet

• Kreves alltid minst to leverandører / 
produsenter som kan tilby

• ”Competitive bidding” er et mantra som 
koster svært mye

• Procurement / Expediting egne aktiviteter



Leveransetider

• Enkeltkomponenter kan ha svært lang 
leveringstid ”Long Lead Items”

• Ventiler erstattes med rørstubber og flenser

• Motorer med andre dummies

• Kostbare men akseptable løsninger



Kvalitet

• Quality is remembered long after price is 
forgotten!

• Som nevnt før – god kvalitet er riktig kvalitet



Lover og regler

• Alle innkjøp i staten skal gjennom Doffin

• Alle innkjøp utløser alltid mistanke om 
korrupsjon!

• Alle innkjøpsprosesser skal være dokumentert

• SOX – Sorbane-Oxley Act, stakkars den som er 
registrert på NYSE



Prosjektinnkjøp - basis

• Alle prosjektinnkjøp skal være basert på 
rammeavtaler

– Lavere priser

– Bedre betingelser

– Basisorganisasjonen har oversikt over hvor mye 
som kjøpes

– Har ressurser til å oppnå bedre betingelser enn 
prosjektet



Prosedyre

• Omfattende

• Verifiserende

• Anti korrumperende

• DYR



Forberedende del



Evaluering av tilbud



Leveransen



Administrative aktiviteter

• Prosjekter av en viss størrelse vil ha behov for 
kontinuerlig arbeid innenfor 

– Planlegging

– Oppdatering av dokumentasjon 

– Arkivering

– Kontraktsarbeid mot underleverandører.

– Dokumentkontroll



Teambuilding

Prosjektarbeidsformen er krevende, men utviklende. Det er ikke
nødvendigvis slik at alle medarbeidere eller ressurser i prosjektet er 
klar over hvor utviklende og flott prosjektet er til enhver tid.

Teambuilding er en metode som benyttes svært ofte for å holde 
ressursene orientert om helheten i prosjektet, oppnådde resultater 
og generelt et ønske om å revitalisere og bygge korpsånd i 
prosjektet





Teambuilding trender

• Eventbyråer!

• Friluftsliv på Finnmarksvidda

• Kanefart

• Overnatting i gammer

• Rappelering fra fjelltopper

• Kroppskontakt, tre personer gjennom gjerder osv.

• Seiling

• B, C og D kjendiser



Ekstreme aktiviteter

• Farlige løsninger!

• Normal fremgangsmåte er her å be to 
separate prosjektteam om å ta frem løsningen 
uten overhodet å ha faglig eller sosial kontakt. 
Dette kan i store eller internasjonale selskaper 
utføres ved å sette ut aktivitetene tilgeografisk 
spredde team eller ved andre mekanismer 
sørge for dette



Avsluttende tester

• Klassisk prosedyre:

• A-Team – effektiv og rask testing av 
komponenter, sjekker ut, rapporterer og 
produserer.

• FEM – A-Team produserer FEM, Feil Eller 
Mangel lapp dersom komponenten ikke møter 
kravene

• B-Team plukker opp FEM lappene og 
korrigerer



Avsluttende tester

• Formål med A og B team prosedyre:

– Målbar fremdrift

– Effektiv produksjon

– Tid til feilkorrigeringer



Terminering av prosjektet

Prosjektets avsluttende fase er svært komplisert. Dette er en 
fase der prosjektorganisasjonen ofte er utsatt for betydelig 
slitasje i form av hardt arbeid i henhold til en fastsatt tidplan, 
forsinkelser har oppstått fra underleverandører og andre 
premissgivere, aktiviteter er omarbeidet for å kompensere for 
sviktende informasjon ved prosjektstart eller fra prosjektets
omgivelser. Utover dette ser prosjektorganisasjonen prosjektet 
nærme seg slutten og ingeniører og ressurser har et iboende 
ønske om å levere et svært godt resultat for kunde og brukere


