
Universitetet i Agder
Fakultetet for økonomi- og samfunnsfag

ORDINÆR EKSAMEN

Emnekode: 0RG438
Emnenavn: Prosjektledelse

Dato: 18. mai 2012
Varighet: 0900 —1300

Antall sider inkl. forside 4 sider

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne

Merknader: I oppgave 1 skal 11 av de i alt 15 deloppgavene besvares. Du
velger selv hvilke. I tillegg skal du besvare oppgave 2 fullt ut.
Vektingen er oppgitt for den enkelte oppgave/deloppgave.

OPPGAVE 1. (Teller 55 %. Hver besvart deloppgave 1/11-del av dette).
Begrepsdefinisjoner. Gjennomføringsmodeller. Suksess eller fiasko: faktorer og
kriterier.

VELG DEG 11 AV DE 15 DELOPPGAVENE I OPPGAVE 1 OG SVAR PÅ DISSE. DE
4 ØVRIGE DELOPPGAVENE I OPPGAVE 1 SKAL IKKE BESVARES.

1.1-1.8 Definisjoner
Definer kort og presist følgende begreper og suppler med noen stikkord som konkretiserer
begrepene:
1.1) Et prosjekt
1.2) Prosjektstyring
1.3) Gjennomføringsmodell
1.4) PDCS
1.5) Design
1.6) Produksjonsprosess
1.7) «SMARTE»mål
1.8) Bindingstyper i et prosjektnettverk (fremdriftsskjema)

1.9-1.15 Gjennomføringsmodeller
1.9) Du er engasjert som designleder/prosjekteringslederfor Prosjekt Nytt Smitteisolat i
Kristiansand. Prosjektet trenger prosjekterende ingeniører og arkitekter. Du er ansvarlig for
kontrahering av disse. Hvilke kvalifikasjons- og tildelingskriterier vil du anbefale legges til
grunn for denne anskaffelsen? Kan du presentere en tildelingsmodell som kan være et
hensiktsmessig verktøy for å beregne hva som er "det for oppdragsgiver mest økonomisk
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gunstige tilbud"?

Du tar fatt på din oppgave som prosjekteringsleder i nevnte prosjekt. Prosjektsjefen gir
beskjed om at det første du må konsentrere deg om er å få utarbeidei et utkast til en komplett
gjennomføringsmodellfor prosjektet. Prosjektleder uttrykker samtidig at
gjennomføringsmodellmå velges ut fra det faktum at tiden for gjennomføring av prosjektet er
stram, beregnet netto nåverdi av investeringen er god, forutsatt at det velges et konsept som er
strengt tilpasset den prosess og de arbeidsrutiner som sykehusetnøye har planlagt og utviklet
selv. "Vi har dessuten ubegrenset tilgang til investeringskapital, siden nåverdiberegningeneer
så gunstige. Det vi ikke tåler er sviktende kvalitet, uforutsett stopp i pågående virksomhet
utover det som er nødvendig og nøye planlagt, eller alvorlige personskader hos oss selv eller
våre leverandører."

1.10) Gjør rede for 3 forhold du vil vektlegge som grunnlag for valg av
gjennomføringsmodell i dette prosjektet og drøft disse sentrale valgene. Elementene i ditt
forslag skal forklares og eventuelt illustreres med figurer der dette er hensiktsmessig.

1.11) Gjør rede for de to forhold i ditt forslag til gjennomføringsmodell som du mener er de
viktigst med sikte på å øke sannsynligheten for suksess (suksessprediktorer/-faktorer).

1.12) En stor lokal entreprenør er svært interessert i dette oppdraget og forsøker å posisjonere
seg gjennom å overbevise prosjekteier og prosjektleder om at integrert leverandørorganisasjon
er den klart beste måten å gjennomføre dette prosjektet på. Prosjekteier har erfart at
sykehusets nye parkeringshus, som ble gjennomført som totalentreprise, ble billigere enn
budsjettert og ferdigstilt en måned før fristen. Sykehusledelsensynes derfor entreprenørens
forslag er en godt. Prosjektleder har variabel erfaring med totalentrepriser og har "en dårlig
magafølelse" for et slikt valg. Han har imidlertid ikke gjennomført faget 0RG438 ved UiA,
og klarer derfor ikke å lage en god begrunnelse for å hindre et slikt valg. Han ber derfor deg
om å sette opp en stikkordsmessig PowerPoint-presentasjonmed argumenter som viser:

hvilke prioriteringer, kriterier og forhold som bør være sentrale/til stede for at
integrert leverandørorganisasjon skal være et godt valg for et prosjekt
hvorfor totalentreprise er egnet/ikke egnet for dette prosjektet.

Legg frem din presentasjon.

1.13) Forldar hva som er hovedforskjellen mellom en «Traditional Design-Bid-Build/DBB»-
modell og en «Engineering-Procurement-Construction/EPC»-modell. Hva er de største
ulempene med DBB-modellen og hva er de største fordelene med EPC-modellen.

1.14) Kan du ved å belyse sammenhengen mellom nedlagte designtimer i ditt designteam og
"ditt" prosjekts marginale økning i nytte pr. forbrukt designtime, sannsynliggjøre at knappe
honorarer for ditt team ikke gir det ønskede nytte-/kostnadsforhold i prosjektet og dermed
reduserer sannsynligheten for at de definerte suksesskriteriene nås? Det legges til grunn at du
effektivt styrer designarbeidet mot målet om maksimering av nytte pr. nedlagt krone i
investering. Bruk figur i forklaringen!
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1.15)Prosjektarbeid og dets resultater og effekter kan betraktes i flere perspektiv. Nevn to
slike perspektiver og forklar hva som står sentralt i hver av disse. Konkretiser disse
perspektivene ut fra isolatprosjektet.
Du bestemmer deg for å lage en evalueringsmodell for evaluering av suksess, som omfatter
begge disse to perspektivene, selv om du innser at resultatene da ikke vil kunne foreligge før
isolatet har vært i bruk noen år. Konkretiser hvilke aktører/interessenter som vil representere
de to perspektivene i dette prosjekt og gi eksempler på noen relevante fiskoprediktorer og -
kriterier som bør trekkes inn i modellen din.

OPPGAVE 2 (Teller 45 %. Deloppgave c) teller 50 % mer enn hver av deloppgave a) og b).
Deloppgave d) teller 50 % av deloppgave a).
KTR:

Et mekanisk verksted har ratt oppdraget med å levere og montere alle stålelementene i
tilknytning til Prosjekt Nytt smitteisolat i Kristiansand. Tabell 1 viser planlagt arbeidsomfang
for arbeidet. Timeestimatet gjelder direkte montasjearbeid og omfatter kraner med kranfører.
Alt direkte montasjearbeid vil gi et målbart bidrag til fysisk fremdrift.

Elementtype Lengde stål-element Timeestimat, direkte
lanla m montas'earbeid

Ståls ler 4500 1020

Stålfa verk 1200 60

Stålavstivere ss 2600 260

Tabell 1. Planlagt arbeidsomfangfor stålelementer.

Arbeidet må være ferdig innen 12 uker. Indirekte arbeid utgjør 33%. Regn ut totalt
planlagt ressursbehov (timeverk). Hvor mange kraner med fører må settes på denne
jobben når arbeidstid pr. kranfører pr. uke er 36 timer? Anta ingen opp og
nedtrappingsperiode. Oppgi om nødvendig svaret i desimaler.

Det foretas en oppfølging av montasjearbeidet etter 4 uker. Tabell 2 viser hvor mange
meter stålelementer av de tre variantene som er ferdig montert samt faktisk
ressursforbruk (timeverk) ved oppfølgingstidspunktet. Beregn fysisk fremdrift i
prosent for hver elementtype og for montasjearbeidet som helhet. Vis beregningene i
tabellform

Elementtype Lengde prefab-element Timer, direkte
utført m montas'earbeid

Ståls ler 1267 440

Stålfa erk 525 16

Stålavstivere ss 733 120

Tabell 2. Oppfølgingsdata etter 4 uker.
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Finn verdi av utført arbeid (inntjent verdi) og produktiviteten for hele montasje-
arbeidet etter uke 4. Estimer totalt forventet ressursbehovog ny varighet for arbeidet.

Kommenter status for montasjearbeidet. Dersom produktiviteten holder seg konstant,
hvilke endringer må gjøres med ressurspådraget for at varigheten fortsatt skal være
12 uker?

Lykke til!
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