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HVAD ER AFGØRENDE FOR HVOR HURTIGT ET PROJEKT 

GENNEMFØRES? 



DEN KRITISKE STI 

• Projektets kritiske sti afgør, hvor hurtigt et projekt 
kan gennemføres. (Cadle and Yates, 2008)

• Den sekvens af aktiviteter, som bestemmer 
projektets slutdato



BAGGRUND

• Den kritiske sti’s metode blev udviklet i forbindelse 
med Amerikanernes atomubåd program sidst i 
50’erne - POLARIS (Cadle and Yates, 2008)

• Har videnskabelig dokumenteret effekt på 
gennemløbshastighed af processer/projekter. (4%-
40%) 

• Byggeprojektbranchen har en lang tradition for 
brug af metoden den kritiske sti



DEN KRITISKE STI BESTÅR AF FIRE ELEMENTER  
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1) Projektets arbejde 
nedbrudt i aktiviteter 

2) Aktiviteters varighed 
estimeret

3) Aktiviteters afhængigheder 
afklaret

4) Den kritiske sti analyseret



NEDBRYD PROJEKTAKTIVITETER

For-
undersøgelse 

Lav tilbud Mobilisering Lamper  1. års eftersyn 

Lommepark-
park 

X Y Z 

Politiske 
behandling

Udbud 



ESTIMER TID 

Hvad Tid 

Forundersøgelse 20 dage 

Lav tilbud  20 dage 

Mobilisering  20 dage 

Anlæg  31 dage 

Projektafslutning 77 dage



AFKLAR AKTIVITETERS AFHÆNGIGHEDER   
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MINI CASE
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• Du er projektleder for SEK Lommepark, som er 
startet i november i år, men er blevet 2 måneder 
forsinket i opstarten  

• Direktionen har netop bedt dig indhente så meget 
som muligt af den tabte tid

• Hvilke udgangspunkt i den kritiske sti, hvilke 
muligheder er der for at hente tabte tid?   



TRE VÆRKTØJER TIL AT FORTORTE DEN KRITISKE STI

• Ryk aktiviteter på den kritiske sti frem. 

• Fjern eller ændre afhængigheder på den kritiske 
sti.

• Forkort/undlad aktiviteter på den kritisk sti



RYK AKTIVITETER FREM 

Hvordan..? 

• Find steder, hvor der er ”luft i planen”

Men..!

• Kan ikke anvendes i projekter, der er allerede er 
forsinkede, da overskydende ”luft” allerede er 
brugt

Eksempelvis…

• Olafs projekt blev sent startet (i forhold til hvad 
der blev beskrevet i budgetnotatet), hvorfor 
deadline var meget vanskelig at overholde.



ÆNDRE RELATIONEN FOR AKTIVITER

Hvordan..? 

• Fjerne relation 

• Ændre type af relation 

Men…!

• Det er ikke muligt at ændre en ”hård” relation 
mellem aktiviteter 

Eksempelvis…

• Marens manglende gravetilladelse i projektet: 
Bedre cykelforhold. Kan først gives når 
byggepladserne på Skorbækvej er etableret    



FORKORT VARIGHEDEN AF AKTIVITETER

Hvordan..? 

• Arbejd hurtigere

• Tilføj flere ressourcer 

Men…!

• Det er ikke muligt at forkorte alle typer af 
aktiviteter med flere ressourcer  

Eksempelvis…

• Udbudsprocessen i Sørens Vester Gasværk projekt 
vil tage ca. 6+6 måneder* (anlægsarbejde udbud 
under rammeaftale,  uagtet at der tilføres flere 
ressourcer) 

* Foreløbige data 



TRE VÆRKTØJER TIL AT FORTORTE DEN KRITISKE STI

• Ryk aktiviteter på den kritiske sti frem. 

• Fjern eller ændre afhængigheder på den kritiske 
sti.

• Forkort/undlad aktiviteter på den kritisk sti



FOKUS PÅ DEN KRITISKE STI


