
Kjøreplan i Project

Tips og triks



Innhold
• Tidsformat - Sett datoformat; Gjelder visning av dato og klokkeslett i kolonnene Start og Slutt

• Varighet - Sett standard varighetsform for din plan; Gjelder visning i kolonnen Varighet

• Arbeidstid og kalender - Justere arbeidstid og sette unntak

• Milepæl - Sette inn og velge format på milepæler

• Kolonner - Sette inn og skjule kolonner

• Avhengigheter og koblinger - Foregående og etterfølgende aktiviteter

• Opprinnelig plan - Sette og vise opprinnelig beregnet tid og varighet

• Excel-kopi - Lage Excel-kopi av kjøreplan fra Project

• Legge inn Makrokoder - Lage koder for fargevalg til «start, påbegynt, utført» aktiviteter i kjøreplanen.

• Kilder; filer og linker for Project-hjelp

• Vedlegg: Textfil med makrokode
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Tidsformat
Sett datoformat; Gjelder visning av dato og klokkeslett i kolonnene Start og Slutt:

• Velg fil og alternativer. Under Generelt kan du velge Datoformat:
Se eksempel under
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Varighet
Sett standard varighetsform for din plan; Gjelder f.eks visning i kolonnen Varighet

• Velg Fil – Alternativer - Tidsplan. Under Tidsplanalternativer for dette 
prosjektet kan du velge hva slags standard varighets-format du ønsker 
for din plan.

Se eksempel under
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Arbeidstid og kalender 
Velg fanen Prosjekt og knappen Endre arbeidstid.  Velg så fanen Arbeidsuker og deretter Detaljer

Marker de aktuelle dagene og angi arbeidstid, feks kl 08:00 til 15:30.

Trykk OK for å lagre din kalender/arbeidstid som ny standard.  

• Fanen Unntak kan benyttes for å legge inn fri- eller helligdager 

og/eller prodsetting på kvelder eller helgedager. Se eksempel under:

For fri-/helligdager, sett inn dato i start-slutt og den blir automatisk Fridag.

For prodsetting kveld/helg, sett inn dato og velg Detaljer og Arbeidstider:
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Milepæl
Sett inn milepæl ved å trykke på knappen Milepæl under fanen Aktivitet

Eller: Ved å sette 0 (null) i kolonnen Varighet blir aktiviteten endret til en milepæl

Anbefalt farge for Milepæler er: 

Fargen kan settes som standard ved å velge knappen Tekststiler under fanen Format.

Velg Milepælaktiviteter i rullegardinen for Element som skal endres.

Velg Bakgrunnsfarge og Kursiv Skriftstil.
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Kolonner
- Sette inn og skjule kolonner samt eksempler på nyttige kolonner

• Helt til høyre: "Legg til ny kolonne"

Eller:

• Høyreklikk på en kolonne, der hvor du ønsker en ny kolonne og velg: Sett inn kolonne og velg fra 
rullegardinlisten. På samme måte kan man fjerne en kolonne ved å velge Skjul kolonne

Eksempel:

- Sett inn kolonne Indikatorer for å se merknad for kalenderoppføring, ressursbruk, notat mm

- Sett inn kolonne WBS for å vise hierarkisk og detaljert arbeidsstruktur som synliggjør relasjoner 
mellom aktivitene/arbeidsoppgavene.

- Sett inn kolonnene Foregående aktiviteter og Etterfølgende aktiviteter for å vise avhengigheter 
mellom aktivitetene
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Avhengigheter - Koblinger
-foregående og etterfølgende aktiviteter

Standard kobling/avhengighet er fra avslutning til start, dvs når A er avsluttet/fullført kan B starte.
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Koblingstype Eksempel Beskrivelse 

Avslutning-til-start (AS) Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke starte før aktiviteten den avhenger av (A), er fullført.
Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Grav grunnmursgrøft og Støp, kan ikke aktiviteten Støp starte før aktiviteten Grav grunnmursgrøft er fullført.
Når du kobler aktiviteter Project, er standard koblingstype avslutning-til-start.
Denne koblingstypen er standardtypen. Hvis du ikke angir noen koblingstype, angis automatisk relasjonen avslutning-til-start.

Start-til-start (SS) Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke starte før aktiviteten den avhenger av (A), starter.
Den avhengige aktiviteten kan starte når som helst etter at aktiviteten den avhenger av, er startet. SS-koblingstypen krever ikke at begge aktivitetene 
starter samtidig.
Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Støp og Jevne ut sement, kan ikke aktiviteten Jevne ut sement starte før aktiviteten Støp er begynt.

Avslutning-til-avslutning 
(AA)

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke fullføres før aktiviteten den avhenger av (A), er fullført.
Den avhengige aktiviteten kan fullføres når som helst etter at aktiviteten den avhenger av, er fullført. AA-koblingstypen krever ikke at begge 
aktivitetene fullføres samtidig.
Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Utfør elektrikerarbeid og Utfør rørleggerarbeid, må begge fullføres samtidig for at det skal kunne utføres en 
kontroll.

Start-til-avslutning (SA) Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke fullføres før aktiviteten den avhenger av (A), starter.
Den avhengige aktiviteten kan fullføres når som helst etter at aktiviteten den avhenger av, er startet. SA-koblingstypen krever ikke at den avhengige 
aktiviteten fullføres samtidig som aktiviteten den avhenger av, starter.
Denne koblingstypen brukes sjeldent i prosjektstyring. Et eksempel kan være takleggingen av et hus og de to aktivitetene Legg tak og Kontroller tak. I 
dette tilfellet kan takleggingen starte, men kontrolløren må komme en eller annen gang før takleggingen er fullført.

Fra <https://support.office.com/client/hvordan-aktiviteter-planlegges-i-project-bak-scenen-df3431ab-8d8a-4047-afc6-a87b547dbac0?NS=WINPROJ_STD&Version=16&AppVer=PJS160> 

https://support.office.com/client/hvordan-aktiviteter-planlegges-i-project-bak-scenen-df3431ab-8d8a-4047-afc6-a87b547dbac0?NS=WINPROJ_STD&Version=16&AppVer=PJS160


Opprinnelig plan
-Angi opprinnelig beregnet start, slutt og varighet

For å kunne se avvik underveis i prosjektløpet eller under prodsetting er det lurt å ha satt 
opprinnelig tider i forkant.

Velg knappen Angi opprinnelig plan under fanen Prosjekt

Velg For: Hele prosjektet og trykk ok
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Opprinnelig plan

Sett inn kolonne Opprinnelig beregnet start, Opprinnelig beregnet slutt 
og Opprinnelig beregnet varighet

Da vil tidene i disse kolonnene til høyre holde seg statisk, mens tidene 
for start, slutt og varighet vil endre seg underveis i prosjektløpet/ 
prodsettingen.
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Excel-kopi
Lage Excel-kopi av kjøreplan fra Project

Marker hele planen i Project ved å trykke i feltet øverst til 
venstre hvor "rad og kolonne møtes", og kopier Ctrl +C

Åpne en ny excel arbeidsbok. Plasser markøren i celle A1 og 
lim inn, Ctrl+V
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Straks og mens innholdet fortsatt er markert, gjør følgende:

• Dobbelklikk øverst i mellom kolonnene for å 
utvide/minimere til nødvendig bredde.

• Evt tilpasning som for eksempel om «kolonne 
C (aktivitetsnavn) og H (ressurser) og evt
Kommentarer» ønskes justert manuelt 
bredere, bør dette også gjøres mens 
innholdet fortsatt er markert etter 
kopieringen.

• Fjern til slutt kolonne B og evt andre kolonner 
som ikke er nødvendig å ha med i en excel-
visning.

Radhøyden skal da justeres automatisk og 
resultatet kan bli slik:
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Sette opp makroer

• Se vedlagte makrokode (tekstfil), denne skal kopieres inn som 
beskrevet under her.

• Menyvalg «Visning»
• Makroer

• Visual Basic
• Velg ProjectGlobal (Global.MPT) for å sikre at makroer er gyldige for alle prosjekter du åpner i 

Project.

• Høyreklikk på Module1 og velg «View code» for å få mulighet til å lime inn kode. Deretter 
lagre Global.MPT.
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Sette opp makroer

• Menyvalg «Aktivitet» (eller det menyvalget du ønsker å legge makroknappene under…)

• Høyreklikk på verktøylinjen  Tilpass båndet

• Klikk på aktivitet og legg til ny gruppe Prodsetting (figur 1)

• Legg til makroer i gruppe ved å velge de fra «Makroer» og legge til under gruppen 
Prodsetting (figur 2)

• For å sette inn symboler for makroene, må du til slutt merke makroen og velge «Gi nytt 
navn…» (figur 3)
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Sette opp makroer

• Sist, men ikke minst, for å unngå feilmelding ved kjøring av makroer som involverer å sende tekst 
til utklippstavle, må filen fm20.dll aktiveres i Visual Basic. Dette gjøres på følgende vis:

• Menyvalg «Visning»
• Makro  Visual Basic

• Tools  References

• Huk av for «Microsoft Forms 2.0 Object Library». Om den ikke ligger blant tilgjengelige referanser, kan den søkes opp via «Browse…»
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Kilder; filer og linker for Project-hjelp

Dokumenter og filer:
• Project som verktøy ved prodsetting.pptx

• Makrokode Project mal.txt

• Project Kathrines tips og triks.pdf

• Oversikt over Project.mpp

Linker:
• Hjelp og læring for Project (microsoft.com)

• Project kurs - Introduksjon - Norsk 2016 / 2013 / 2010 – YouTube

• MS Project, grunnkurs – YouTube

• Vedlegg: 
• 1. Textfil med makrokode
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https://support.microsoft.com/nb-no/project
https://www.youtube.com/watch?v=_fmH_-1LyW0
https://www.youtube.com/watch?v=yR9HQZrtSmc&list=PLWlV8XIhZNwH-3KdU46rjxCrhr_jOKnQi

