
 

  

 

MPI til Vandselskaber 

 

MPI giver noget ingen andre kan: 

Overblik, gennemsigtighed og handlekraft  
- med ét fælles system. 

 

 

 

 

 

Kvalitet 

Hurtigere forløb 

Styr på leverancer 

Mere ud af pengene 

Færre ekstraregninger 

Styr på projektøkonomien 

Bedst anvendelse af ressourcer 

Cockpittet, der forener projektstyring med  
ressource og finansiel styring.  
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1. Indledning 

Dette notat henvender sig især til ledelsen i forsyningsselskaber, administrerende direktør, økonomi- 

og projektchef. 

Vi tager udgangspunkt i positive erfaringer fra 3 implementeringer hos forsyningsselskaber, der er 

gennemført eller på vej, BlueKolding, Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Provas, Haderslev. 

Marstrand Planning Intelligence (MPI) er et banebrydende system, som vi har udviklet siden 2004.  

MPI understøtter de samlede problemstillinger i ét ledelsessystem, der dækker alle tidshorisonter og 

styrer budgetter og økonomi ud fra projekter/aktiviteter og timetal for tilknyttede ressourcer som 

grundlag for beregningerne. Vi har givet vores platform navnet Planning Intelligence for at understre-

ge, at det på en gang er ledelse, planlægning og budgettering, eksekvering og opfølgning samt analyse. 

Vandselskaber er spændende virksomheder med mange muligheder for udvikling af teknologi, kvalitet 

og effektivitet indenfor drift og anlæg. Der er konstant en broget portefølje af projekter i gang, som 

gennemføres af underleverandører og eget personale. Netop den styringsudfordring som MPI er skabt 

til at håndtere. 

Målet er overordnet at få det maksimale ud af investeringsbudgettet. Det sker gennem bedst mulig 

anvendelse af ressourcerne, styring af projekter mod kortere forløb for projektleverancerne og der-

med hurtigere tilbagebetaling, lille og sikker administration samt stabilitet i planerne, således at unød-

vendige ekstraomkostninger undgås. 

MPI er værktøjet, der kan gøre dette muligt og derved hjælpe til at skabe de overbevisende resultater. 

Nøgleordene er gennemsigtighed, overblik over situationen til enhver tid, konsekvensberegnede hand-

lemulighed og sikker kommunikation af beslutninger og prioriteringer.  

Vi håber dette notat giver inspiration til hvordan. 

2. Vand, en fundamental samfundsopgave 

Alle borgere forventer at have rent vand i hanerne og sikker håndtering af spildevand til afgifter på et 

rimeligt niveau. Det er en af de helt fundamentale samfundsydelser, af afgørende betydning for sund-

hed, tryghed og det daglige praktiske liv. 

Forsyningsselskabernes opgave er at kunne levere denne service hver dag og på langt sigt under opfyl-

delse af myndighedernes krav og udnyttelse af nye teknologiske muligheder. 

Selskaberne varetager den løbende drift, hvor nedbrud på ledningsnettet og pumper samt forstoppel-

ser skal klares med et højt serviceniveau overfor borgerne.  

Selskaberne forestår samtidig gennemførelse af en lang række anlægsprojekter med betydelige inve-

steringsbudgetter. 

Notatet fokuserer især på de muligheder, der ligger i at have bedre styring og koordination af anlægs-

projekterne indenfor snævre økonomiske rammer dikteret af det tilladte prisloft fra Forbrugerstyrel-

sen. 

Selskabernes effektivitet overvåges systematisk og benchmarkes for at sikre at ingen sakker agterud og 

at de bedste kan inspirere de øvrige. 
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3. En ledelsesudfordring 

Anlægsprojekter er mangeartede, mindre såvel som store projekter, der løber over en årrække med 

indbyrdes tidsforskydninger. Projekterne gennemføres primært af eksterne leverandører, som skal 

styres effektivt og tæt mht. tilbud, udvælgelse, kontraktudformning, samarbejde, kvalitet, fremdrift og 

til slut opfølgning på resultater. Det vigtigste er økonomistyringen, hvor det er vigtigt at være forud-

seende så ændringer og ekstraregninger minimeres.  

Én ting man kan være sikker på, at projekterne møder ændringer undervejs, ændringer som bevirker 

at planen løbende må justeres og balanceres alt sammen inden-

for den årlige faste budgetramme. 

MPI anvendes til at understøtte denne dynamik og kompleksitet 

med et minimum af administration, således at vi får udnyttet 

penge og ressourcer bedst muligt til glæde for borgerne med 

mest mulig kvalitet og værdi for pengene.  

MPI sikrer, at det hele hænger sammen.    

4. Anlægsprojekter. Fokuspunkter 

Forsyningsselskaber gennemfører betydelige årlige projektinvesteringer for at: 

o Holde eksisterende anlæg ved lige 

o Udvide forsyningsnettet i forbindelse med byggemodning 

o Modernisere med ny og mere effektiv teknologi, især mhp. kvalitet og energiforbrug 

o Opfylde stadigt skrappere miljøkrav 

o Forberede sig på langsigtede ændringer, bl.a. klimaforandringer. 

Adskillesen af regnvand fra spildevand er et forholdsvis nyt stort investeringsområde. 

Det faktiske anlægs- og rådgivningsarbejde udføres normalt af selvstændige entreprenører og service-

firmaer. Der indhentes tilbud, besluttes og føres tilsyn.  

Helt overordnet gælder det om at holde sig indenfor budgettet, hverken mere eller mindre, at få gen-

nemført projekter som aftalt og få mest muligt for pengene ved at undgå unødigt spild. 

Nedenfor gennemgås en række vigtige punkter: 

4.1 Årsplan, hovedplan 

Årsplanen er det vigtigste styringsgrundlag. Det er her referencerammen for årets aktiviteter define-

res. Som sagt er rammen for det totale anlægsbudget givet. Det er afgørende at det hele stemmer, 

tidsforløb, ressource kapacitet og overholdelse af årets budgetramme. Målet er: 

Udvælgelse af de bedste projekter.  Der er utallige ønsker til anlægsprojekter, langt flere end der kan 

rummes indenfor det givne årsbudget. Påtænkte projekter skal oprettes og budgetteres på et over-

ordnet niveau incl. tidsudstrækning inden, de udvælges og kan igangsættes. 

Hvilke nye projekter, der vælges og prioriteres, sker ud fra en række hensyn som f.eks. myndigheds-

krav, politiske ønsker, risikovurdering, lavt hængende frugter og endelig hvad der er praktisk muligt 

mht. budgetramme og kapacitet. Her er det vigtigt, at man har præcist kendskab til alt det, der allere-
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de er booket og forpligtet for alle de igangværende projekter, der løber ind i det nye år. Denne belæg-

ning indgår automatisk, hvis man følger forslaget om systematisk projektrapportering, jfr. afsnit 4.3. 

Når udvælgelsen er besluttet udarbejder projektlederne mere detaljerede budgetter eventuelt ved at 

definere faser og tildele ressourcer med timetal pr. periode f.eks. projektleder, tilsyn, kvalitetskontrol, 

projektmedarbejdere, driftsmedarbejdere m.fl. Tidsudstrækningen vurderes.  Underleverandørarbejde 

indlægges med budget i kroner. På dette grundlag konsekvensberegnes økonomien. Denne øvelse vil 

normalt give anledning til justering af årsplanen. 

MPI har en række interaktive diagrammer og planlægningstavler (Gantt), der kan anvendes til at give 

et overblik over muligheder, kategoriseret efter de parametre man ønsker, farvelægning og filtrering 

og sammen tælling. F.eks. ABC analyse diagram. 

En realistisk plan. Enhver justering af gældende planer koster tid og penge, når medarbejdere og leve-

randører skal have besked og omstille sig. Derfor er det vigtigt, at planerne er gennemtænkte og afba-

lancerede. 

Flaskehalse. Projekterne er forskellige, lange og kortere, 

komplekse og simple. De trækker forskelligt på et be-

grænset antal ressourcer, der indgår i en række projek-

ter. Faren for at der opstår flaskehalse er stor. Det gæl-

der om at kunne forudse dem og undgå dem. Flaskehal-

se er nemlig ondartede. De skaber forsinkelser som igen 

forplanter sig til andre opgaver og projekter og/eller 

medfører ekstra omkostninger. Snebolden ruller. 

MPI holder fuldstændig styr på kapacitetsudnyttelsen og forventede kapacitetsoverskridelse vises øje-

blikkeligt med røde markeringer i ressource Gantt og andre steder.  

Afhængigheder. Projekter kan være komplekse med mange aktiviteter, der skal udføres i bestemt 

rækkefølge. Det betyder at projektplanen altid vil være puslespil, en matriks, hvor ressourcekapacitet 

og aktiviteternes start og sluttidspunkter skal afpasses. 

MPI’s 2 synkroniserede Gantt tavler, set fra henholdsvis projekt og ressource dimensionerne, giver et 

suverænt overblik og er det bedst tænkelige planlægningsværktøj. 

I Gantt planlægningstavlen kan man flytte hele projekter eller underliggende aktiviteter eller ændre 

deres udstrækning.  

MPI beregner automatisk og øjeblikkeligt konsekvensen i timer, kroner eller hvad man ønsker, pr. peri-

ode og totalt for året pr. projekt. Den unike fleksible tidsakse giver den fordel, at der skiftes ubesværet 

mellem dag, uge, måned etc. og at fordelingen automatisk bliver korrekt uafhængigt af valgt tidsop-

løsning. 

Økonomi.  MPI’s omkostnings- og indtægtsberegninger sker automatisk på grundlag af ressourcetime-

tal per periode for tilknyttede ressourcer pr. aktivitet. 

Der kan selvfølgelig også opgives budget tal f.eks. kroner direkte, som det normalt sker når det vedrø-

rer entreprenører, underleverandører og materialer. 

MPI’s beregningsmetode virker dynamisk. Timetal, budgettal og hvilke som helst andre tal summerer 

periode tal lodret op igennem projekt strukturer, på tværs af projekter og vandret for given periode 

eller totalt. Et tal ændres og man ser beregningsresultatet på stedet ”inden man når at blinke”. 

MPI værdi, årsplan: 

o Realistisk, tæt og komplet plan 

o Balanceret budget 

o Klare mål 

o Reference for senere ændringer 

o Produktivitet 
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I beregningerne kan også indgå likviditetsforløb. Man kan indlægge betalingsplaner relateret til mile-

pæle og tilsvarende, hvis det er relevant, gevinster, f.eks. i form af forventede besparelser. 

Scenarier. I arbejdet med at lægge årsplanen kan der arbejdes med alternative scenarier for projekter. 

Det kunne være prioritering og/eller om der f.eks. satses på super hurtige forløb for udvalgte projek-

ter. Det plejer at koste ekstra men giver også hurtigere gevinst. Det kan også være vurdering af alter-

native tilbud fra leverandører. 

MPI beregner konsekvensen af scenarier og sammenligner dem i overskuelige rapporter som ledelsen 

kan tage stilling til. 

4.2 Projektoprettelse, projektmodel, skabeloner 

Efter at et nyt projekt er besluttet oprettes det i økonomisystemet, f.eks. NAV. ID overføres til MPI og 

projektet igangsættes formelt. De første faser gennemføres, f.eks. beskrivelse, dimensionering, god-

kendelsesprocesser og indhentning af tilbud. Gradvist detaljeres oplysningerne. Det gælder tidsplanen, 

forfinelse af budget, flere aktivitetsdetaljer og allokering af navngivne konkrete personer indenfor 

budgetrammen. Der indgås kontrakter med underleverandører med detaljerede projektplaner med 

milepæle for delleverancer. 

Det anbefales at man arbejder med standardiserede projektmodeller afhængigt af projektet art og at 

man gør projektmodellen til en del af det enkelte projekts struktur. Der er flere fordele herved: 

o Alt kommer med, intet glemmes.  

o En standardiseret metode kan holdes op mod, hvad der i praksis realiseres og derved give input til 

løbende forbedringer og justering af projektmodellen. 

o Det er hurtigt og nemt. Hjulet skal ikke opfindes igen. 

o De formelle administrative aktiviteter, der knytter sig til projektmodellen, bl.a. de mange god-

kendelser fra myndigheder, bliver knyttet til milepæle og ansvarlige personer. 

MPI’s skabeloner er modulære og fleksible og nemme at arbejde med. 

MPI har en række planlægningsfunktioner, der gør det nemt og overskueligt at lægge aktiviteterne ud 

over tid, hvor der automatisk tages hensyn til afhængigheder. MPI har funktionalitet til 2 niveau bud-

getstyring, hvor man sammenholder oprindeligt budget (baseline) med faktiske estimater for timer på 

personer og underleverandører. Der kan indlægges betalingsplaner. 

Det enkelte projekt kan være svært nok 

at planlægge i forhold til tid, økonomi og 

kvalitet. Men endnu mere komplekst og 

kritisk er det, når man ser på den samle-

de portefølje af projekter kombineret 

med begrænset ressourcekapacitet.  Det 

gælder økonomisk ramme såvel som 

medarbejdertimer til rådighed.  

Projekterne, store som små, trækker i høj grad på de samme ressourcer og kapaciteten påvirkes af 

driftsopgaver og andre opgaver.  

Den store udfordring er at få dette puslespil til at gå op, så man prioriterer de rigtige projekter, får 

gennemført dem indenfor tidsrammen og får udnyttet ressourcerne optimalt. 

MPI værdi: Projektoprettelse med skabelons 

o Standardisering, grundlag for metodeudvikling,  

o Enklere og sikrere projektoprettelse 

o Kontering efter art og bidrag 

o Forudsætning for senere budgetopfølgning 
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I MPI kan personer udvælges interaktivt og knyttes til opgaver med overblik over reel kapacitet til rå-

dighed, hvor medarbejderen kan give input om andre forpligtelser og personlige planer, samt kompe-

tencer. Man vil øjeblikkeligt (i det ”rød/grønne” diagram) se om en medarbejder bliver overbooket i en 

periode og således udgør en potentiel flaskehals. Der kan også indlægges et workflow / proces, hvor 

medarbejderen bekræfter at han har set og godtaget den tildelte opgave. 

Der kan eventuelt også foretages vurdering af indtægter, f.eks. eksterne fondsmidler eller miljøtilskud. 

Timebudgettal og underleverancer kan fordeles direkte på konti således, at der ved efterfølgende regi-

strering allerede er skabt den nødvendige dokumentation overfor myndighederne. 

MPI har en smart fordelingsfunktion udviklet specielt til forsyningssektoren til kontering af budget og 

forbrug på forskellige konti for en aktivitet eller et projekt. Det kan være opdeling på forskellige arter, 

f.eks. medfinansiering, miljø tilskud, udviklingspuljer m.fl.  

Alt afhængigt af selskabets behov er der mulighed for at styrke motivation hos medarbejderne ved at 

lade dem få adgang til selv at tilrettelægge arbejdet indenfor de rammer, der er lagt i planen. Det er et 

fornuftigt princip ikke at planlægge tættere og mere detaljeret end nødvendigt.   

Det gælder om at opnå at medarbejderne føler ansvar for at rapportere så tidligt som muligt om pro-

blemer, f.eks. når man kan se at det er umuligt at overholde planen.  

4.3 Projektopfølgning, afvigelser, planændringer 

Det er essentielt, at der følges tæt op på det enkelte projekts fremdrift både hvad angår tidsplan og 

ressourceforbrug. Der vil uundgåeligt ske ændringer undervejs forårsaget af tekniske overraskelser, 

nedbrud, sygdom mm. 

Jo tidligere man bliver opmærksom på afvigelser jo tidligere kan man gribe ind. Et forhold, som man 

ofte møder, er at der bliver underleveret kapacitet ift. hvad, der var lovet i planen. Årsagerne vil oftest 

være andre ikke forudsete opgaver, som en medarbejder har set sig nødsaget til at udføre, evt. efter 

pålæg fra ledelsen eller pga. driftsproblemer.  

Desto tidligere og klogere der reageres med justering af planen desto bedre kan man undgå unødven-

dige ekstraregninger. 

Ekstraarbejder. Det er selvsagt vigtigt at have fuldstændig styr på processerne vedr. ekstraarbejder. 

Ekstraarbejde kan skyldes uforudsete fysiske forhold, f.eks. jordens beskaffenhed. Der skal i sådanne 

tilfælde følges en procedure for beskrivelse og godkendelse. Udgiftsbeløb registreres evt. på særskilt 

konto i MPI økonomidelen. 

Hvis en ændring af forudsætningerne gør, at det er nødvendigt at justere planen, sker dette i MPI. Der 

er to forhold, der er særligt vigtige: 

1) At planen igen bliver balanceret og realistisk jfr. 

afsnit 4.1 om årsplanen ikke mindst at årsbudget-

tallet rammes præcist. Det kan betyde at andre 

opgaver må fremskyndes for at fylde huller ud eller 

udskydes for at holde årsbudgettet. 

2) At der tages hensyn til afhængigheder til efterføl-

gende aktiviteter. F.eks. kan en udskydelse af et 

gravearbejde betyde at efterfølgende ledningsar-

bejde, der måske udføres af en anden entreprenør, 

også må udskydes. Det gælder om at give tidlig 

MPI værdi,: Gennemtænkte planæn-

dringer: 

o Tidlig advarsel om afvigelser 

o Balanceret justering af plan således 

at årsbudget stadig nås 

o Styr på proces vedr. ekstraarbejder 

o Rettidig omhu. Undgå unødvendige 

ekstraregninger. 
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meddelelse således at unødvendige ekstraregninger undgås. 

Det anbefales at der indføres en systematisk og formel projektrapportering f.eks. månedligt med faste 

dataelementer, der skal udfyldes.  

MPI indeholder et projektrapporteringsmodul med workflow, hvor projektrapporter godkendes og lå-

ses, således at tidligere perioders projektrapporteringsdata kan indgå i historiske kurver og rapporter, 

hvor det oprindelige baseline budget sammenholdes med den realiserede udvikling. 

MPI har også en audit funktion, hvor MPI automatisk kan registrere enhver ændring for udvalgte data-

felter, f.eks. ændringer af budgetter eller milepæle. Denne registrering kan også benyttes til at genere-

re notifikationer med e-mails eller andet. 

4.4 Ledelsens overblik, cockpittet 

Alle data for projekternes fremdrift, status og øko-

nomi og oplysning om eventuelle problemer er direk-

te tilgængelige fra den fælles database.  

Ledelsen har således fingeren på pulsen og har et 

ledelsescockpit, der sikrer at der er styr på den sam-

lede virksomhed. 

Ved planændringer kan ledelsen beslutte ud fra or-

dentligt gennemregnede scenarier. 

I MPI kan man opsætte let forståelige dashboards, 

der sammenstiller oplysninger som det ønskes. 

4.5 Læring og produktivitetsudvikling 

Som omtalt ovenfor lagres alle oplysninger i databasen periode for periode med sammenligning til 

baseline budget og senere ændringsbeslutninger. Det giver mulighed for systematisk analyse af afvi-

gelser og forklaringer herpå. Dette er fundamentalt for at etablere en kultur, hvor man kan forbedre 

effektiviteten systematisk. 

Der vil også være mulighed for at samle data op om entreprenørernes og andre eksterne leverandø-

rers præstationer. Leverer de rent faktisk som lovet? Det vil kunne anvendes ved fremtidige tilbuds-

indhentninger. 

Ydermere indgår forsyningsselskaberne i benchmark med hinanden. Det giver god mening, fordi man 

herved kan se ens egen placering og hvor stort potentialet for forbedring måtte være. 

Ved at anvende MPI, som ét inkluderende system gøres det ganske enkelt at rapportere benchmark 

data, som de kræves i dag og fremover. 

I MPI kan man frit oprette andre dataelementer, såvel tidsfastsatte mål og tilhørende registrerings- og 

opfølgningsfunktioner. 

Det vil også være enkelt at udveksle erfaringer med andre selskaber og lære af hinanden. Det kunne 

f.eks. være projektmodeller / skabeloner og nøgletal for bestemte standardiserede ydelser fra under-

leverandører.    

Værdi, ledelse og læring: 

o Ledelsens tryghed, fingeren på pulsen 

o Systematisk benchmark mod sig selv og 

overfor kolleger 

o Nem rapportering 

o Erfaringsudveksling med kolleger. 
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5. MPI’s idégrundlag 

I dette afsnit skal vi kort introducere MPI’s idégrundlag og konceptuelle byggestene. Tanken er herved 

at illustrere hvordan de forskellige opgaver, der er særligt vigtige for forsyningsselskaber, bliver under-

støttet af MPI. 

MPI er et banebrydende IT værktøj til at håndtere projektproduktion, dvs. mange projekter med man-

ge ressourcer, der indgår på tværs.  

MPI anvendes af en lang række kunder indenfor professionelle servicevirksomheder og internt. Udover 

de forsyningsselskaber, der allerede anvender MPI, er det her relevant særligt at nævne Skanska, Ty-

rens og IVL miljøinstituttet i Sverige, se afsnit 8. 

I afsnit 7 vises en række diagrammer og skærmbilleder af særlig relevans for vandselskaber. 

5.1 Anvendelse, resultater, brugere 

Ét sammenhængende ledelses- og styringssystem som overbygning på eksisterende systemer. 

Idéen er at forene planlægning, eksekvering og analyse i én database og ét gennemsigtigt system. Vi 

har lagt særlig vægt på at forene økonomi- og budgetstyring med projekt- og ressourcestyring. 

Målbare resultater. Vores kunder og brugere skal kunne opnå markante resultatforbedringer in-

denfor:  

o Overvågning og styring af den samlede projektøkonomi 

o Leveringsoverholdelse 

o Kvalitet 

o Bedre anvendelse af ressourcer. Flaskehalse undgås. 

o Kortere forløb 

o Mindre administration. En enklere og lettere hverdag med sammenhængende og fleksibel adgang 

til den nødvendige og rette information for enhver funktion og ethvert beslutningsbehov. 

Den ekstraordinære brugeroplevelse. Vi stræber uophørligt efter at nå ny niveauer for intuitiv 

brugervenlighed gennem interaktiv grafik og præcis sammenstilling af informationer.  Det skal være 

sjovt, sikkert, nemt, præcist og inspirerende at anvende MPI.  

Vi har designet MPI til at man oplever regnearkets frihed uden ulemperne. MPI’s strukturerede data-

base og gennembearbejdede beregninger og grafiske visninger giver sikkerhed for korrekte beregnin-

ger og sammenhænge. MPI kan eksportere og importere Excel™ ark. Mange data præsenteres, som vi 

kender det fra regneark, i lister, som man kan markere i, filtrere, gruppere og foretage beregninger i. 

Når man har udpeget en eller flere linjer vil andre billeder automatisk lytte. Det kan være en projektli-

ste hvor et klik gør at projektrapporten automatisk vises eller projekt Gantt viser det udvalgte projekt. 

Alt unødigt arbejde med at sammenstille og præsentere data skal undgås. Data præsenteres fleksibelt 

i dashboards og andre typer rapporter. 

MPI håndterer fra de mindste til de største problemstillinger med 1000 vis af aktiviteter/projekter og 

1000 vis af ressourcer med forløb der varer fra timer til år. MPI er i særklasse effektiv til håndtering af 

varianter af projekter med sin stærke skabelon funktionalitet. 

Roller, samarbejde. MPI understøtter forskellige roller i organisationen og man kan fuldstændig 

kontrollere rettigheder hvad angår dataadgang og rapporter.  
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MPI understøtter dermed beslutninger og samarbejde på alle niveauer i organisationen; strategisk ud-

vælgelse og prioritering af projekter, taktisk igangsætning og omprioritering, projektplanlægning og 

allokering af ressourcer, den enkeltes eller gruppers disponering af tid indenfor de rammer der er givet 

samt rapportering og opfølgning. 

5.2 Dimensioner 

Den fleksible tidsakse. MPI håndterer elegant alle tidsopløsninger fra år til minutter. Fra strategi til 

gennemførelse. MPI dækker hele forløbet fra projektidé, over projektering til gennemførelse og til slut 

opfølgning på resultater. Timetal og budget tal indsættes direkte i periode celler i Gantt planen. 

Ressourcekapacitet. Ressourcedimensionen indgår overalt fra budget/rolle ressourcer til navngivne 

ressourcer, det være sig personer, leverandører, kunder, udstyr, lokaliteter og ikke mindst penge. Res-

sourcerne udfører arbejdet og er dermed det primære grundlag for beregninger af omkostninger og 

levering af kvalitet.  

Ressourcer har begrænset kapacitet og forskellig kapabilitet. Ressourcer indgår i mange opgaver på 

tværs af projekter og udenfor. 

Projekterne kan defineres i traditionelle strukturer (WBS) med summary linjer etc. Der kan direkte 

tilknyttes og disponeres ressourcer på ethvert niveau. Der kan automatisk eller manuelt indsættes 

tidsafhængigheder / forbindelser mellem aktiviteter og mellem projekter.  

5.3 Planlægning og konsekvensberegning 

MPI har en række automatiske, halvautomatiske og interaktive planlægningsfunktioner, der gør det let 

og overskueligt at vise og overholde begrænsninger og regler, f.eks. kapacitetsbelægning og tidsaf-

hængigheder. 

Man kan sætte MPI op til at foretage og vise de konsekvenstal, som man ønsker og sammenligninger. 

Beregningerne foregår lodret og vandret, op igennem strukturer, grupperinger og over tid. 

5.4 Teknik 

Microsoft. MPI er udviklet i .Net, svejset sammen af egne og eksterne komponenter, client server og 

web. 

Én database.  MPI bygger på én sammenhængende database, hvor et projekts data og struktur, res-

sourcer af enhver art kan udbygges og præciseres i takt med behovene for at opnå effektiv gennemfø-

relse. 

Data integration. MPI spiller fleksibelt sammen med alle økonomi systemer, f.eks. NAV og AX, der 

anvendes af flere af vore kunder. 

Rapport generering. MPI har alle tænkelige faciliteter til at lave rapporter, regneark og dashboards.  
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Business Intelligence. MPI er også et BI system der både kan rapportere om historisk performance 

og de fremtidige muligheder, deraf navnet Planning Intelligence. 

Standard system med fri opsætning uden programmering. MPI platformen er modulært op-

bygget og 100 % standard. Der findes kun ét MPI som anvendes af alle kunder på ganske forskellige 

måder. Det skyldes at MPI er ekstremt konfigurérbar af den enkelte bruger, superbruger eller admini-

strator uden at der skal programmeres det mindste. Det giver sikkerhed og lav pris for vore kunder.  

Alle roller. MPI er unikt ved at alle styringsbehov dækkes af ét gennemsigtigt system; ledelsen, plan-

lægningen og de udførende. Det er super effektivt, fordi enhver oplysning kun skal indlægges i databa-

sen én gang og kan indgå i alle tænkelige analyser og beregninger.  

Alle vandselskaber vil anvende samme kærne platform som løbende videreudvikles i samarbejde mel-

lem brugerfora og Marstrand Innovation. Der udveksles viden om ”best practice” og MPI videreudvik-

les efter prioriterede ønsker og aftaler - til gavn for alle.   

5.5 Professionel udvikling 

Marstrand Innovation udvikler løbende MPI platformen for at opfylde vores ambition om at levere 

verdens bedste system til ledelsesinformation, planlægning, beslutningsstøtte, eksekvering og opfølg-

ning i ét sammenhængende og gennemsigtigt cockpit, hvor vi på banebrydende måde forener projekt- 

ressource- og økonomisk planlægning og styring.  

Vi udbygger funktionalitet inspireret af vore kunders forskellige behov og måder at anvende MPI på. 

Tager vi blot de seneste 5 år, har vi gennemført banebrydende udvikling indenfor: 

o Funktioner til eksekvering af projekt- og serviceproduktion. Det omfatter aktivitetsplaner, 

rapportering af anvendt tid, vurdering af resterende arbejde, noter, kommentarer og workflows. 

o Fuld integration af portefølje- og program planlægning med projekt og ressource styring på alle 

tidshorisonter. Funderet på Prince2 principper projektstyring med diagrammer (product 

breakdown og flow) samt alle logs (issue, risk, request for change, lessons learned, quality, daily). 

o Integrering med udbygget  økonomi og budget styring og opfølgning. Aktivitets- og ressource-

drevet.  

o Avanceret projektplanlæging med afhængigheder, arbejdsdagskalender og planlægings- og 

allokeringsfunktioner. 

o Anvendelse af scenarier med konsekvensberegninger og sammenligninger. 

o Regneark på web. Både til visning af data og til dataopsamling. Både on-line og off-line. 

o Audit og notifikationer om ændringer. 

o Excel™ dataintegration. Kraftful import/eksport af data til og fra databaser, som kan ske 

automatiseret. Import af data direkte ved copy/paste fra Excel. Automatiseret eksport af data til 

Excel. 

o Guides og hjælp. Indbygget guide system, som viser hvad brugeren skal gøre for at løse en 

opgave. 

o Datasikkerhed bl.a. med udvidet rettighedsstyring samt undo/redo. 

o Business Intelligence. Righoldig, konfigurerbar ledelsesinformation på Web, dashboards mfl. 
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6. Implementering 

MPI funktioner kan tages i anvendelse i den takt og i det omfang, der giver bedst mening i forhold til 

organisationens behov, rytme og kultur. Man kan løbende udvikle sig med MPI. 

Selve implementeringen gennemføres hurtigt og nemt:  

1. Den starter normalt med en stramt styret workshop så vidt muligt på selskabets egne data. Data 

importeres nemt fra Excel ark.  

Skabelon perspektiver og funktioner justeres. 

2. Definition af projektmodel og projekttemplates. Evt. estimat af hovedaktiviteter. 

3. Styringspraksis defineres.  

Budgetter, økonomiopfølgning. Ressourcekapacitet og kompetencer. Rapportering. 

Data interface til økonomisystemet sættes op. 

4. Superbruger uddannelse. 

5. I drift. Brugeruddannelse. 

6. Opfølgning. 

MPI leveres fra starten med en række forud konfigurerede funktioner, billeder og rapporter (perspek-

tiver), der er udviklet sammen med eksisterende vandselskabskunder. 

Fordelen er, at et vandselskab kan komme hurtigt i gang og blive inspireret af kollegaer i branchen. 

Den dybe tallerken skal ikke opfindes igen. 

De fleste vil opleve at processen vil inspirere og udvikle organisationen. 
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7. Eksempler på diagrammer 

 Nedenfor vises en række diagrammer, der anvendes af vandselskaber. 

  

 

 

 

  

 

1. Porteføljediagram. Overblik. 2 valgfri akse og farve. 

Overblik og drill down og drill up til og fra andre billeder. 
Klik på en prik eller et område og projekt Gantt lytter. El-
ler klik på en eller flere linjer i lister og porteføljediagram 
markerer (med trekant). Her farve=risikokode og 
Y-akse: Tidsafvigelse ift. levering og X-akse: Ift. budget.  
 

2. Porteføljeoversigt. Forudse flaskehalse. 

1 linje pr. projekt. Her farvelægning af faser. 
Projekter kan flyttes interaktivt med musen. 
Nedenunder Ressource Gantt der er synkroniseret. 
Viser belægning pr. ressourcetype. Jo mere rød jo mere 
flaskehals, jo mere grøn jo mere ledig kapacitet. 
 

4. Langtidsplanlægning. Overblik over pipeline år for år. 

Anvendes til udvælgelse og prioritering.  
Valgfri gruppering og filtrering efter diverse parametre og 
perioder: Type projekt, varighed, risici, prioritet mm. 
Sammentælling af økonomi- og belægningsbudgetter. 

6. Konteringsregler til smart styring af økonomi. 

Anvendes til at styre indtægter og udgifter brudt ned på 
art, f.eks. miljø, spildevandsandel mm.  
Der oprettes skabelon konto fordelingsplan pr. type som 
der herefter refereres til  

3. Risikoanalyse. Strategisk overblik. 

Beregning af risiko indeks ud fra opgivne sandsynligheds-
værdier. Der opsættes parametre og for hvert projekt 
sættes værdi. På dette grundlag beregnes indeks som 
f.eks. kan bruges i farvelægning i porteføljediagram, til at 
filtrere og sortere efter. 
 

5. Projektskabeloner. Nem og sikker projektoprettelse. 

Nye projekter oprettes nemmest ud fra skabelon der også 
kan have projektmodelaktiviteter med. 
 Fordelene ved standardisering. 
 Alt kommer med. 
 Automatisk korrekt kontering til budgetopfølgning. 
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7. Planlægning. Overskueligt, præcist og konsistent.  

MPI’s unike metode med 2 synkroniserede Gantt tavler 
for opgaveforløb, afhængigheder, ressourcer og milepæ-
le. Undgår kapacitets flaskehalse.  
Se hvem der udfører opgaverne og hvilke opgaver den 
enkelte har. 
 

8. Omplanlægning. Konsekvens for total budget kapacitet. 

Der sker løbende ændringer der kræver omplanlægning 
med udskydelser, fremrykninger etc. 
Totalbudgettet skal stemme og flaskehalse skal undgås. 
Klares med de 2 synkroniserede Gantt diagrammer. 

10. Dashboard. Projektstatus. Direkte ledelsesoverblik. 

Interaktive rapporter der er tilgængelige på web. 
Filtrering og sammentælling ud fra parametre. 
Her projekternes seneste status for realiseret i forhold til 
budget. 

9. Månedsrapport for projekter. Fingeren på pulsen. 

Projektledere rapporterer systematisk status, vurdering af 
resterende arbejde, problemer, advarsler, budget. 
Månedsstatus gemmes således at den historiske udvikling 
kan følges af ledelsen. Tidlig advarsel. 
Rapporten konfigureres frit. 

11. Dashboard. Leveringsforsinkelser. Ledelsesoverblik. 

Interaktive rapporter der er tilgængelige på web. 
Her projekternes forsinkelser  i forhold til ønsket leve-
ringsdato. 

12. Partner plan. Excel og Outlook til kommunikation. 

Giv eksterne partnere, f.eks. rådgivere eller entreprenører 
information om aftaler og planer ved at definere et reg-
neark i MPI som herefter med et klik eksporteres som 
Excel fil eller kan tilgås via web. 
Partner kan lave egne ændringer som efter godkendelse 
kan importeres i MPI. 
Her projekternes seneste status for realiseret i forhold til 
budget. 
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8. Reference eksempler 

Vi udviklede hele grundlaget for Deltek People Planner ™ (tidligere Maconomy) i perioden 2006-2010. I 

dag findes der mange installationer rundt om i verden. 

 Vi har en lang række egne kunder i Danmark og Sverige som vi arbejder tæt sammen med: 

En del af referencerne anvender MPI på lignende måde som vandselskaberne har behov for.  

Det gælder det store svenske entreprenørselskab Tyrens, der udfører meget store projekter med man-

ge underleverandører med flere års tidsforløb. Det gælder f.eks. den igangværende renovering af E45 

for Statens Vägverk.  

Skanska anvender MPI til styring af teknologi og rådgivningsprojekter relateret til andre Skanska sel-

skabers byggeprojekter. MPI er på vej til også at skulle anvendes af byggefirmaer direkte. 

IVL er det Svenske Miljøinstitut, der driver forskning, projektering og opsyn af anlæg, herunder vand. 

PenSam anvender MPI til porteføljestyring af projekter med fokus på tæt budgetstyring ud fra måned-

lig projektrapportering. Der anvendes en række underleverandører. 

Vi har særligt fokus på Vandselskaber med hertil udviklede målrettede funktioner, der skal gøre det 

nemmere, sjovere og bedre at styre de mange samfundsvigtige projekter. 

MPI anvendelse 

Blue Kolding DK Vand og spildevand. Planlægning og styring af anlægsprojekter. 

Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed 

DK Vand og spildevand. Planlægning og styring af anlægsprojekter. 

Provas DK Vand og spildevand. Planlægning og styring af anlægsprojekter. 

ABB DK 
Styresystemer til off shore, skibe og fabriksanlæg. Sær systems customer development.  
Ressource styring 

Acreo S R&D, produktion og rådgivning indenfor sensorer og actuatorer 

Forsen S Rådgivende ingeniører, arkitekter. Ressource styring 

Fritz Schur Energi DK Hydrauliske styringer til vindmøller. Projekt drevet udvikling og produktion 

Informationsteknik DK AV udstyr, projekter og service 

IVL S Swedish Environment Agency. Ressource Styring. R&D + services 

Jack & Jones, Bestseller DK Styring af oprettelse af nye butikker globalt. Mindst 100 pr. År. 

Johnson Controls DK Køleanlæg til industrien og skibe. Kundeordrestyret, projekt drevet produktionuring. 

Krydsrum Arkitekter DK Arkitektfirma. Projekter, ressourcer og økonomi i ét system 

PA Consulting DK Strategisk partnerskab 

PenSam DK Pensionskasse. Intern IT udvikling. Portfølje styring, budgetter osv. 

Prevas S Inginiør virksomhed. Rådgivning. Ressource styring 

Sigma S IT Services, infrastruktur, rådgivning. 3 forskellige firmaer 

Skanska S Udvikling af teknologi og rådgivning for hele  Skanska koncernen globalt 

Swerea Kimab S Instituttet for korrosion og materialer. Udvikling og rådgivning 

Tacton S Konfigureringssoftware. Implementeringsprojekter, rådgivning 

Tyrens S Entrprenør. Store projekter med mange underleverandører,f.eks. renovering E45. 



 

 

 

 

 
Reference eksempler, Danmark, Sverige:  

 

 

 

Marstrand Planning Intelligence (MPI) fokuserer på organisationer, der håndterer en portefølje med mange 

projekter af varierende kompleksitet, hvor tidsstyring er kritisk, ressourcestyring er nødvendig og check på 

økonomien er afgørende. 

MPI er udviklet af Marstrand Innovation A/S siden 2004 med den mest moderne Microsoft teknologi og 

baseret på mange års erfaringer og gennemprøvede koncepter.  

MPI er enkel og hurtig at sætte op, implementere og anvende. Kan du Excel™, lærer du MPI på ingen tid, 

uden ulemperne. Data importeres direkte til MPI’s database. MPI’s standard funktioner justeres og konfigu-

reres direkte uden programmering. MPI’s intuitive brugerflade og guide system giver hurtig og sikker ibrug-

tagning. 

MPI giver overblik, gennemsigtighed, handlekraft og resultater. 
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