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Målgrupp

All personal som leder eller deltar i stopplanering 
har nytta av denna kurs.

Intyg

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg. För 
att få kursintyget måste du ha närvarat vid samtli-
ga kursmoment.

Pedagogik & genomförande

Utbildningen genomförs som en tre dagar lång 
klassrumsutbildning. Vi varvar föreläsningar med 
diskussioner, grupparbeten och praktiska öv-
ningar. Först förberedda övningar sedan arbete 
med egna exempel. Material och uppgifter finns 
tillgängligt på vår digitala lärportal. Där  har du 
möjlighet att förbereda dig innan du kommer  till 
utbildningen samt ta del av materialet efteråt för  
fördjupande studier, allt för att du ska kunna ta 
ansvar  för ditt eget lärande så att det blir så bra 
och personligt  som möjligt. 

• Genomgång av faserna i stopplanering 
• Genomgång av förberedelsefasen 
• Fördjupning av förberedelsefasen  

- Använda checklistan 
- Stopp beskrivning  
- Mål/kravspecifikation 
- WBS (att utveckla Work Breakdown Structure) 
- Olika ledarstilar och dess påverkan, mötesteknik 
- Övningar med förberett exempel och deltagarnas   
   egna exempel 
- Fortsättning på förberedelsefasen 
- WBS, fortsättning med kalkylering 

• Stoppadministration 
- Vad behövs beroende på omständigheterna

• Stoppledning  
- När behövs en annan organisation och hur kan  
  det se ut

Innehåll

Syfte
Steget från att planera löpande jobb till ett stopp med 
flera yrkesgrupper, fler tekniker än vanligt, säkerhet, 
krav på stopptid och att man kan starta enligt plan 
ställer andra krav på planering än den vanliga löpande 
planeringen. Är det dessutom ett årligt stopp blir skill-
naden oftast ännu större. Kursen syftar till att  lära sig 
en arbetsmetodik för stopplanering och planering av 
större underhållsarbeten  genom att samla in beho-
ven systematiskt och ta ett helhetsgrepp på säkerhet, 
ekonomi, teknik, stopptid och  planering för att säkra 
ett  fungerande  genomförande. 

Mål
Efter avslutad utbildning ska deltagaren: 

Förstå varför planerade stopp behövs. Förstå teorin  
bakom att driva små och stora anläggnings stopp och 
hur det går till i verkligheten med hjälp av kursledare  
med bred erfarenhet av stopplanering.

• Fördjupning av planeringsfas  
- Ansvarsfördelningsmatris  
- Schemaläggning (Gantt och nätverk)  
- Konflikthantering  
- Datorstöd för planering och dokumentation 
- Övningar med förbereda exempel och del- 
   tagarnas egna exempel  
- Planeringsfas, fördjupning  
- Resursplanering  
- Riskanalys 

• Genomförandefas, fördjupning  
- Tekniker för uppföljning och omplanering  
- Beslutsanalys 
- Projektavslut  
- Åtgärder för att införa arbetssättet 


