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OPERATIONS READINESS AND ASSURANCE 

GUIDELINE  

PXO har i sin «Operations Readiness and Assurance Guideline» etablert en 
veiledning til aktuelle OR & A team og / eller prosjektgrupper gjennom 
prosjektenes faser frem til overlevering av eiendelen.  

Formålet med dette dokument er å beskrive den operasjonelle kvalitetssikringen,  
hensikten, roller og aktiviteter.  

PXO`s Robust Team påser at progresjon for leveranser fra prosjekt går stødig og 
effektivt mot samme mål, innenfor rammene som er lagt til grunn gjennom drift 
og vedlikeholds filosofi med tilhørende strategier.  

PXO`s Robust Team skal påse at design av fasiliteter er gjennomført for å sikre 
«flawless start-up». 

 

PXO OPERASJONELL ASSURANCE 

En delegering av det operasjonelle ansvaret til PXO 

vil bety å gi mandat og myndighet til å ta avgjørelser 

som er nødvendig for en god prosjektgjennomføring 

FOKUS  

• Etablere planer og budsjetter, sikre at milepæ-

ler og leveranser nås som planlagt 

• Etablere nødvendige operasjonelle filosofier og 

tilhørende strategier 

• Ansvar for å kvalitetssikre at fasiliteter er  

• designet for sikker og effektiv operasjon 

• Påse at identifiserte risikoer mitigeres 

ERFARINGSOVERFØRING 

• Erfaringer identifiseres fra tidligere feil, 

forglemmelser eller unnlatelser, eller det 

kan være resultatet av en vellykket aktivi-

tet som resulterte i et positivt utfall for et 

prosjekt.  

• Det kan være nyttig for et prosjekt for å få 

innspill fra og forstå «Lessons Learned» 

for å kunne bruke de samme prosessene 

for å lykkes med aktiviteter eller unngå å 

gjøre de samme feilene som har blitt gjort 

tidligere. 
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