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Behovet for at holde styr på virksom- søger altid at bringe det ind i en konhedens projekter er konstant.
kret sammenhæng, som giver værdi
her og nu.
Vi oplever en stor efterspørgsel efter
de ting, som vi kan tilbyde på dette
Siden det sidste nyhedsbrev blev
område. Hvor mange udbydere af
sendt ud, er vi vokset og der er komprojekt– og porteføljestyringsydelser met nye ansigter til i vores afdeling,
bevæger sig på et forholdsvist højt
ligesom enkelte gode kollegaer har
abstraktionsniveau, har vi i stedet
valgt at forsøge sig på nye græsganvalgt at gå i ’maskinrummet’.
ge. Vi ønsker dem alt godt!
Det betyder, at vi tilbyder konkret
bistand, uddannelse og løsninger på
de helt dagligdags udfordringer, der
er med at holde styr på alle detaljerne.
Vi anerkender og forstår behovet for
det store billede og koblingen til virksomhedens styringsmodeller, processer, strategier og andet. Men vi for-

Kursusnyheder!
Vi arbejder løbende på at udvikle vores udbud af kurser, så de er relevante. I år har vi således lanceret to nye Styring af projektets tid, ressourcer og økonomi
kurser:
Primavera ”For Real”



Dette er et nyt kursus, der henvender
sig til eksisterende Primavera-



Samlet set har vi udvidet styrken af
medarbejdere, så vi kan følge med
efterspørgselen.

brugere, som har brug for at lære at
anvende systemet i en virkelighedstro
kontekst. På dette kursus arbejdes
derfor med ét stort projekt og de op-

En af projektlederens vigtige opgaver
er at kontrollere projektets tidsplan,
ressourcer og økonomi. På dette kursus fokuserer vi på, hvordan man
budgetterer, planlægger, styrer, følger op og rapporterer i såvel mindre
som større projekter.

gaver, der knytter sig til at håndtere

Kurset henvender sig til projektledere

kompleksiteten.

og andre, som har brug for at få pudset disse praktiske færdigheder af.
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Fremdriftsrapportering
Af Lars B. Møller

Et vigtigt emne på vores planlægningskurser er at lære deltagerne at rapportere fremdrift på tidsplanerne og at
analysere og dokumentere konsekvenserne af denne fremdrift.

beslutninger. En konsekvens er typisk,
at alt for mange projekter sættes i
gang samtidigt med deraf følgende lange gennemløbstider og uhensigtsmæssig brug af ressourcer.

Ofte oplever vi modstand mod at gøre
dette. Det opfattes som besværligt,
kedeligt og tidskrævende. Senere konstaterer vi så, at det ikke er særligt besværligt, og at det kun tager kort tid at
lave en baseline, indtaste de aktuelle
oplysninger, genberegne tidsplanen,
sammenligne den reviderede plan med
baseline og konstatere hvilke konsekvenser den aktuelle fremdrift har for
projektet—og det er sjældent kedeligt.

Ovenstående figur illustrerer fremdriftsrapportering, hvor man, med basis i den aktuelle tids- og ressourceplan, indsamler status for de enkelte
aktiviteter. De anvendte oplysninger er
Efterfølgende, når vi diskuterer emnet, startdato, %-færdig, restvarighed (eller
er vi enige om, at det er nødvendigt
forventet slutdato) og slutdato for aktimed planlægning og fremdriftsrappor- viteterne og aktuelt forbrug, %-færdig
tering for at sikre overblik og kunne
og restforbrug for ressourcerne. Den
styre projekterne, men at det samtidigt bedste opfølgning får man ved at inder besværligt, hvis...
samle alle disse oplysninger. Mange
vælger dog forenklinger, f.eks. at be ...planerne ikke stemmer overens
regne restvarighed ud fra %-færdig.
med virkeligheden
Vores minimumsanbefaling er altid at
vurdere restvarighed og restforbrug, da
 ...man ikke har nogen anelse om,
hvor langt man er med de enkelte ak- disse værdier fokuserer på fremtiden,
og det er fremtiden, man kan styre på.
tiviteter
Registrering af data er forholdsvis ligetil. Kontrol af datas kvalitet er derimod
ofte vanskelig. Man kan ikke altid stole
Samme problematik oplever vi også,
på de oplysninger, man får. Det er
når vi stiller projekt- og virksomhedsle- f.eks. næsten en naturlov, at man får
dere spørgsmålet: ”Har du overblik
svaret ”50% færdig”, når man har
over, om der er fremdrift i dine projek- brugt 50% af den til rådighed værende
ter?”. Vi konstaterer, at der i rigtig
tid. Forsinkelser konstateres derfor ofte
mange virksomheder ikke findes valid
først på den sidste del af aktiviteterne.
fremdriftsrapportering, og at det derI praksis imødegås det ved at undgå
med er vanskeligt at træffe de rigtige
for langvarige aktiviteter. Vi anbefaler
 ...man ikke har nogle rapporteringsrutiner

”Er fremdriftsrapportering besværlig
og tidskrævende?”
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”Man skal ikke forvente at medarbejderne er glade for
nye rapporterings
rutiner! ”

en maksimal varighed på ca. to gange intervallet mellem projektopfølgningen. Opfølgningsintervallerne kan
variere f.eks. fra en dag for intensive
shutdown projekter til 1-3 måneder
for langvarige biotech udviklingsprojekter.
Efter data er registreret, bearbejdes
og analyseres de, og om nødvendigt
optimeres planen igen for at få den
bedst mulige plan for at færdiggøre
projektet. I denne forbindelse er det
selvfølgelig vigtigt, at man udvikler
nogle klare og enkle procedurer, for
at fremdriften fungerer enkelt og
hurtigt.
For mange virksomheder, hvor opfølgningen virker, kan ovenstående
måske virke banalt. Men rigtig mange virksomheder har ikke en fungerende kultur og fungerende procedurer for dette, og her kan det kræve
en stor indsats at få etableret fremdriftsrapportering.
For nogle år siden fortalte en forhenværende udviklingschef i en stor itvirksomhed mig, at han uden held
havde forsøgt at indføre fremdriftsrapportering i en nedgangsperiode
for virksomheden. Efterfølgende, da
det gik endnu værre for virksomheden, blev den solgt til en international virksomhed, der som det første

tiltag indførte tidsregistrering for alle
medarbejdere, og dernæst opsagde
de medarbejdere, der forsøgte at obstruere beslutningen! – Som en direktør for en af de store producenter
af tidsregistreringssystemer engang
sagde til mig: ”Man skal ikke forvente, at medarbejderne vil være glade
for at indføre nye rapporteringsrutiner”.

NYHEDSBREV FRA RAMBØLL
Side 4

Projektrapportering i praksis
Af Kjeld Omø Olsen

Indledning
Jeg tror, at de fleste kender situationen: projektet har en tidsplan som
nogle af projektdeltagerne tager alvorligt og til og med forsøger at arbejde
arbejde efter. Resten er sikkert flittige
nok, men arbejder efter deres egen
plan. Hvordan kommer man fra denne
tilstand og til et projektforløb med en
fungerende tidsplan, fungerende projektrapportering og dermed et projekt,
der forløber fornuftigt og struktureret?
Først er det vigtigt at gøre sig klart, at
større projekter og programmer aldrig
kommer til at fungere, hvis ledelsen
ikke insisterer på og kæmper for, at
planlægning og rapportering skal fungere, og herunder afsætter tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer. Omvendt kan man heller ikke forvente, at
ledelsen træffer fornuftige beslutninger, hvis de ikke ved, hvad der foregår,
og kender status i projektet. Ledelsen
er altså afhængig af projektrapporteringen.
Planlægning
Fundamentet for rapportering er planlægningen. Planlægningen bør omfatte
alle projektets faser fra ide til aflevering. Basis er projektets work break
down structure/workpackages. De beskriver projektets scope systematisk og
komplet. Uanset, at det kan være
svært at beskrive projektets komplet
fra start til slut, er det ”god latin”, at
planen inkluderer hele projektforløbet –
i den nære tidshorisont selvfølgelig mere detaljeret end på langt sigt. Ressourceforbruget for alle workpackages
angives, ressourceindsats og varighed

balanceres, workpackages organiseres i
et netværk, kritisk vej beregnes og planen balanceres med hensyn til projektets milepæle, så der etableres et passende slæk. Tidsplaner uden slæk er en
teoretisk øvelse og afslører manglende
gennemarbejdning i planlægningsfasen!
For at få tidsplanen til at fungere i
praksis er det helt afgørende, at den er
accepteret af projektdeltagerne, at de
forstår, respekterer og tager ansvar for
”Projektmedarbejderne
den, og at det således også er deres
plan. Det er vores erfaring, at dette
skal eje tidsplanen! ”
kun kan opnås, hvis planlæggerne inddrager og interviewer projektdeltagerne og baserer planlægningen på deres
bidrag.
Når alle er enige om planen, laves en
baseline af planen, som grundlaget for
rapporteringen.
Hvis baseline IKKE anvendes, og der i
stedet alene rapporteres overordnet
mod milepæle, benyttes et rullende
plan princip. Vores erfaring siger, at
anvendelse af rullende planer øger risikoen for forsinkelser kraftigt på grund
af menneskets grundlæggende optimisme: ”Vi har måske ikke nået, det vi
skulle, men så sætter vi da bare farten
op og indhenter det tabte.”
Rapportering
Vi måler afvigelser mod baseline for at
vise, hvor fremdriften halter. Men eftersom planen blot udtrykker én blandt
mange mulige løsningsmuligheder for
projektet, så er det opfølgningens/
rapporteringens opgave at sikre, at fo-
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recastet for det resterende projektforløb løbende bliver justeret.
Der indgår en række elementer i rapportering, herunder:

m.m. Kort sagt integreret styring af
projektets tid, ressourcer, omkostninger og risici.

Hvem styrer og kommunikerer rapEn god proces for et rapporterings- porteringens resultat - Planlæggeren
forløb - kræver én ansvarlig for de en- analyserer og præsenterer fortolkkelte workpackages og en veldefineret ningsmuligheder. Projektlederen beslutter, hvilket scenarie, der skal præog synlig proces for rapporteringen hvornår rapporterer den enkelte, hvor- senteres videre.
når samles de enkelte bidrag til en rapHvordan dokumenteres rapporteport, hvornår skal analyserne foreligge,
ringen – En enkel og veldokumenteret
hvornår er der styregruppemøde osv.
proces for dokumentation skal være på
Med en klar og gennemskuelig proces,
plads. Rapporterne skal være enkle og
hvor det fremgår, at den enkeltes bistandardiserede, så budskaberne står
drag er vigtigt for helheden, får man
klart frem med tydelig markering af
respekten for de andres bidrag undermilepæle, leverancer og afvigelser.
streget som en del af noget større.

”God opfølgning og
rapportering kræver
ledelsens opbakning”

Hvor tit rapportering skal ske afhænger af projektets natur – intensive
shutdown projekter rapporteres dagligt, andre projekter rapporteres pr.
måned. Ofte foregår det effektivt med
korte interview, hvor planen gennemgås med de ansvarlige. Herved opnås
godt ejerskab til planen på tværs af
organisationen.
Hvad rapporteres – For aktiviteter:
startdato, restvarighed/forventet slut
og aktuel slut. For ressourcer: aktuelt
forbrug, forventet rest . Det kan ske på
forskellige detaljeringsniveauer, det
vigtige er, at det bliver gjort og gøres
systematisk og konsekvent.
Værdi for pengene - Er der skabt
værdi for de anvendte ressourcer og
den tid, der er gået? Dette gøres ved
earned value rapporteringen.
Hvem aggregerer og analyserer Planlæggeren tilrettelægger rapporteringsforløbet og sikrer, at al information er opdateret. Derefter foretages
genberegning, variansanalyse i forhold
til baseline, konsekvensberegnede slæk
målt mod milepælene, nye rest– og
slutestimater på tid og omkostninger

Ofte ser vi desværre afarter af rapportering med dårligt opdaterede tidsplaner og budgetter og uden opgørelse af
earned value udover løse tilkendegivelser af, at ”milepæle holder”. Den slags
rapportering er sjældent troværdig og
afspejler snarere en ringe modenhed
for planlægning og rapportering i projektet.
Ovenstående er eksempler på ”god latin” opnået gennem mange års erfaringer i mange projekter og programmer.
Benyt disse som inspiration og lad de
aktuelle projektomstændigheder afgøre
den konkrete projektstyringsmodel.
Beslut hvad det er muligt at opnå i det
konkrete projekt og på det givne tidspunkt. Prioritér og vær bevidst om at
arbejde frem mod et nødvendigt og tilstrækkeligt niveau. Prøv ikke at implementere alt på en gang. En gradvis
”opdragelse” kombineret med resultater af gode projektforløb er den bedste
vej. Ting tager tid. Og husk: hvis du
ikke har ledelsens opbakning, så lykkes
det aldrig at lave god opfølgning og
rapportering!
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Earned Value Management—Projektledelse
med lyset tændt
Af Christina Birk Simonsen

Earned Value Management (EVM) er
en metode til at måle fremdrift i projekter. Metoden forudsiger potentielle udfald for projekter baseret på
projektvariable og deres sammenhænge. EVM refereres ofte som
”Projektledelse med lyset tændt”,
fordi det hjælper projektlederen til at
finde ud af, hvor projektet står, og
hvor det er på vej hen. Samtidig kan
projektets fremdrift formidles i et
ovreskueligt format til projektets interessenter.

Hvorfor bruge EVM?
EVM er en anerkendt metode til at
bestemme projektets status. Værdien af det udførte arbejde tilføjer en
dimension til projektstyring; du har
således ikke kun styr på dit forbrug,
men også på, hvor langt du er nået.
Samtidig giver metoden en prognose
for, hvor meget arbejde der er tilbage, de resterende omkostninger og
det forventede færdiggørelsestidspunkt.

Også danske projekter overskrider
ofte tid og budget. Problemet forEVM opstod på fabrikker i det tidlige værres ofte af manglende styring af
1900-tal. Metoden er siden hen vide- projektet og sen erkendelse af, at
reudviklet, men de oprindelige prin- projektet ikke er på rette kurs. EVM
cipper er de samme. Metoden er i
gør projektlederen i stand til tidligt at
dag bredt accepteret og anvendes
kommunikere realistisk om projektet.
globalt i mange virksomheder og på Allerede tidligt i projektet kan EVM
føderalt niveau i USA. EVM kan anbruges som indikator på projektets
vendes i alle brancher.
fremdrift og kursen kan tidligt korrigeres ved enten at bringe projektet
Det unikke ved EVM er, at metoden
på ret kurs eller alternativt at stoppe
integrerer omfang, omkostninger og projektet.
tid, hvormed projektets samlede
fremdrift kan vurderes. Projektets
Forestil dig fx et projekt til 10 mio.
udgangspunkt for omfang, omkostkr. Det består af 10 opgaver af 1
ninger og tid samles og udgør en
mio. kr. og har en varighed på 12
baseline. På baggrund af denne må- mdr. I første kvartal er der budgetteles projektets faktiske fremdrift gen- ret 3 mio. kr. Et kvartal inde i pronem hele projektet. Metoden kan op- jektet viser en opgørelse, at de for
stille prognoser for projektets fremtid perioden budgetterede 3 mio. kr. er
og oplyse om projektet er:
brugt. Skal projektlederen være tilfreds eller bekymret? Der er ikke til Foran/bag efter planen
strækkelige oplysninger til at besva Over/under budget
re spørgsmålet her. Projektlederen
må også kende værdien af det udførte arbejde. I tilfældet her er to ud af
Hvad er EVM?

”Earned Value Management kan anvendes i alle brancher.”
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Figur 1: EVM variable for et projekt der er forsinket og over budget.

tre planlagte opgaver gennemført og
projektleder kan glad melde, at projektet er lidt forsinket i forhold til planen,
men holder budgettet. Men er det
sandt? EVM kan give en mere objektiv
vurdering af projektets fremdrift.

”EVM forudsætter en
robust planlægning”

 Værdi af udført arbejde:
EV = 67 % x 3 mio. = 2 mio.

Plottes dataene ind sammen med projektets baseline fås kurver som illustreret på figur 1. Værdien af det planlagte
arbejde er lig med de faktiske omkostninger, som begge er større end værdiHvordan bruger vi EVM?
en af det udførte arbejde. Med formlerne i tabel 1 kan vi vurdere projektets
EVM forudsætter en robust planlægning. Der findes flere forskellige vejled- status. Både tidsplansafvigelsen (SP)
ninger med forskellige antal trin og til- og omkostningsafvigelsen (CV) er negative, hvilket indikerer, at projektet er
gange til at opbygge en brugbar plan.
både forsinket og over budget:
Bredt accepterede projektledelsesteknikker, som fx PMBOK, gør det muligt
 Tidsplanafvigelse:
at anvende EVM.
SV = EV – PV = 2 – 3 = -1 mio.

I vores eksempel har projektet i EVM
terminologi følgende projektvariable:
 Værdi af planlagt arbejde:
PV = 3 mio.

 Faktiske omkostninger:
AC = 3 mio.

 Omkostningsafvigelse:
CV = EV- AC = 2 – 3 = -1 mio.

Samme tendens fås ved at beregne
tidsplansindekset (SPI) og omkostningsindekset (CPI), som begge er
mindre end 1.

 Tidsplanindeks
Værdi af udført arbejde (EV=Earned
SPI = EV / PV = 2 mio./3 mio. = 0,67
Value) måles som aktivitetens procentvise færdiggørelse gange aktivitetens
budget. To ud af tre poster er færdige,  Omkostningsindekset:
CPI = EV / AC = 2 mio./ 3 mio.=0,67
hvilket er 67 % og dermed er:
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Omkostningsindekset viser, at for
hver krone brugt i projektet, er der
leveret 0,67 øre af det planlagte arbejde. EVM viser således klart, at
projektet ikke præsterer som planlagt. Vha. EVM udarbejdes en prognose for projektets fremtid:

Projektets budgetter skal løbende
opdateres med faktiske omkostninger
og værdi af udført arbejde, hvor værdien af udført arbejde skal kvantificeres og måles så objektivt som muligt.
Rapporteringscyklussen kan være
hver måned, uge eller endda hver
dag for korte projekter. Projektlede Værdi af planl. arbejde v. færdiggørel- ren kan således med EVM løbende
se:
overvåge tid, omkostninger, udarbejBAC = 10 mio. (10 poster x 1 mio.)
de prognoser for projektets fremtid
 Omkostninger til færdiggørelse*:
og reagere i rette tid.
ETC = (BAC – EV) / CPI
= (10–2) mio. / 0,67 = 12 mio.

 Mest sandsynlige projektomkostninger:
EAC = AC + ETC = 3 + 12 mio.
= 15 mio.

 Omkostningsafvig. ved færdiggørelse:
VAC = BAC – EAC = 10 – 15 mio.
= -5 mio.

En tilsvarende beregning kan udføres
for tidsplanen, som viser, at projektet vil blive et halvt år forsinket.

Mere information om EVM kan fx findes i PMBOK® Guide og Practice
Standard for Earned Value Management, begge udgivet af Project Management Institute (PMI).
* Omkostningerne til færdiggørelse og
den mest sandsynlige projektvarighed
kan beregnes på flere måder, hvor du
selv kan vælge den mest hensigtsmæssige til dit projekt jf. tabel 1.

 Mest sandsynlige projektvarighed*:
TEAC = SAC / SPI = 12 mdr. / 0,67 =
18 mdr.
Engelsk betegnelse
Planned Value

Forkortelse
PV

Earned Value
Actual Cost
Schedule Variance
Cost Variance
Time Variance
Schedule Performance Index
Cost Performance Index
Budget at Completion

EV
AC
SV
CV
TV
SPI
CPI
BAC

Estimate to Complete

ETC*

Estimate at Completion

EAC

Variance at Completion

VAC

Baseline Schedule at
Completion
Time Estimate at Completion

SAC
TEAC*

Dansk betegnelse
Værdi af planlagt
arbejde
Værdi af udført arbejde
Faktiske omkostninger
Tidsplansafvigelse
Omkostningsafvigelse
Tidsafvigelse
Tidsplansindeks
Omkostningsindeks
Værdi af planlagt
arbejde ved
færdiggørelse
Omkostninger til
færdiggørelse
Mest sandsynlige
projektomkostninger
Omkostningsafvigelse
ved færdiggørelse
Baseline tidsplan ved
færdiggørelse
Mest sandsynlige
projektvarighed

Formel

SV = EV – PV
CV = EV- AC
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC

ETC1 = (BAC – EV) / CPI
ETC2 = BAC – EV
ETC3 = Bottom-up re-estimat
ETC4 = (BAC – EV) / (CPI x SPI)
EAC = AC + ETC
VAC = BAC - EAC

TEAC1 = SAC / SPI
TEAC2 = SAC - TV

Tabel 1: EVM variable, betegnelse og formel (*afhængig af projektets fremdrift til d.d. vælges mellem formel 1-4/1-2.). Uddybende forklaringer findes i litteraturen om EVM.

”Prognoser for fremtiden giver mulighed for
at agere i nutiden.”
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Nyt om Oracle/Primavera
Primavera 15.1? Har jeg glemt at
følge med?

Primavera Instantis Enterprise Track.

Helt nyt er Instantis nu ikke. VirkOracle har introduceret en ny strategi somheden bag produktet blev etablefor nummerering af deres releases.
ret i 1999 og opkøbt af Oracle i 2012.
Fremover vil release-året være en del
af versionsnummeret. Den seneste
version af Primavera P6 hedder derfor
nu 15.1. Den er den direkte efterfølger til 8.4, så hvis I benytter version
8.x behøver I ikke føle jer meget bagud, for der har aldrig været en version 9, 10, 11, 12, 13 eller 14.

Instantis produktet har i årevis været
anerkendt af bl.a. Gartner Group som
et af de førende indenfor IT Project
and Portfolio Management. Produktet
er også meget udbredt indenfor virksomheder, der beskæftiger sig med
produktudvikling eller udvikling/
effektivisering af forretningsprocesser.

Instantis har sin styrke i det som
Oracle kalder ”Project portfolio-level
Instantis Enterprise Track 15.1
PPM”. I den anden ende af spekteret
De fleste af vores nuværende kunder har vi så Primavera P6 som står mebenytter Primavera P6 enten i Profes- get stærkt med ”Execution-level
sional udgaven eller i Enterprise Pro- PPM”.
ject Portfolio Management (EPPM) udMed de to produkter samlet under én
gaven. Nyhederne for disse bliver
omtalt som en del af referatet fra vo- hat kan vi sammen med Oracle tilbyde de bedste og førende løsninger til
res seneste brugergruppemøde.
alle brancher og dækkende hele proVi vil derfor i stedet bruge et par lin- jektporteføljens livscyklus.
jer på at tale om et forholdsvist nyt
Oracle illustrerer spændet således:
produkt i Primavera-familien nemlig

På vores hjemmeside kan du kan læse mere om de softwareløsninger, som
vi tilbyder:
http://ppm.ramboll.com/ppm-software
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Højdepunkter fra årets Primavera brugergruppemøde
af Lars B. Møller og Jesper Brøgger Andersen

Den sidste dag i april var der Primavera brugerkonference på Hotel Bella Sky i Ørestaden, der var 45 deltagere og der var god stemning. Det
officielle program sluttede 16.30
hvorefter der var foredrag om det
”skæve” Hotel Bella Skys tilblivelse,
rundvisning, besøg i Sky baren og
efterfølgende middag. Nedenfor fin- ske både i klienten og i webdelen.
des er kort beskrivelse af de enkelte
Der er indført en ny politik for versiindlæg.
onsnumre. For P6 er der således
Præsentation af Primavera road- sket et hop fra 8.4 til 15.1.x.x hvor
15 står for året og 1 for release
map, ved Justin Ibbs, Oracle
number og x.x for patch. Normalt vil
der komme 2 releases pr. år.

Justin gennemgik først de overordnede ideer ”Drivers” bag udviklingen
af Primavera produkterne:

Planlægning af store infrastrukturprojekter, ved Bernard Walsh, Metroselskabet

 Stigende interesse for SaaS Software as a service
 Understøttelse af den nye generation af it-kompetente og ”Hyper
connetced” brugere
 Nye projektformer: Time to value, joint ventures, multi company
osv.
 Krav om integration for at spare
tid og skabe bedre overblik
Herefter gennemgik Justin planerne
for de kommende versioner specielt
med fokus på Primavera P6, hvor
Metroselskabet har ansvaret for
der er interessante nyheder på vej. nogle af de største og ikke mindst
mest komplicerede infrastrukturproNye features i version 15.1 er fx
Bucket planning i web klienten, gra- jekter i Danmark. De har opgaven
med at etablere nye metrolinjer i en
tis gateway til udveksling af data
travl hovedstad uden at hæmme
mellem flere P6 databaser, timebyens liv eller gøre skade på de hisheets på mobile platforme, og at
storiske bygningsværker.
administration af P6 EPPM nu kan

”Komplicerede infrastrukturprojekter
kræver en høj grad af
planlægning”
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Et sådant arbejde kræver en høj
grad af planlægning!
Bernard fortalte, hvordan de bruger
en kombination af Primavera og Tilos til at styre de mange projekter.
Med store programmer som Metroprojektet er det afgørende at holde
styr på alle snitfladerne mellem projekterne og at styre kontrakterne
med de enkelte entreprenører.
Tilos bliver brugt til at visualisere
planerne i forhold til de lokaliteter,
hvor arbejdet vil foregå. Primavera
anvendes til den konkrete styring og
opfølgning på projekterne.

”Primavera er et stabilt
værktøj, som har hjulpet Nykredit gennem
mange af de daglige
udfordringer.”

Udover Metroprojektet fortalte Bernard også om det planlagte letbaneprojekt, der skal forbinde Lundtofte i
nord med Ishøj i syd. En af udfordringerne har været at skabe fælles
fodslag mellem de 11 kommuner,
som linjen vil løbe igennem. Derudover skal indsatsen fra 5 konsulentvirksomheder også koordineres.

aldrig er sort/hvide, så havde vi i
dagens anledning givet Ole Jepsen
fra GoAgile opgaven med at argumentere for den agile tilgang, mens
Finn Svenning fra projektkvalitet.dk
gav den som repræsentant for den
traditionelle tilgang.
Det blev en både underholdende og
livlig debat, hvor det traditionelle
synspunkt anklagede det agile for at
være småreligiøs varm luft, mens
det agile synspunkt anklagede den
traditionelle tilgang for at være uden
forbindelse til en omskiftelig virkelighed.

12 år med Primavera og central
ressourcestyring, ved Jens Winter,
Nykredit

Nykredit købte de første 250 Primavera licenser i 2003 og er siden nået
op på 600 licenser. Systemet håndterer en portefølje på ca. 350 projekter, store som små.

Bernard sluttede sit spændende indUdfordringen med mange små prolæg med at nævne tre ting, som
jekter i et firma af Nykredits størrelman bør skrive sig bag øret:
se er, at rigtig mange projektledere
skal bruge systemet, og det er
 Tidsplanen er et løfte projektet
svært, hvis man ikke håndhæver
giver
strikte procedurer. Nykredits ledelse
 Du risikerer at ende i blindgyde,
har ikke ønsket at stille krav om måhvis du ændrer planer uden
den at styre de enkelte projekter.
Change Control
 ”Sæt ikke vognen foran hesten”: Minimumskravet er i dag en simpel
plan i Primavera, hvor ressourcerne
først ændrer man strategien, og
disponeres og følges op. I praksis
derefter planen
betyder det, at kun nogle projekter
Battle om Agil versus traditionel planlægges detaljeret i Primavera.
projektstyring, v. Ole Jepsen, GoAgile og Som Jens udtrykte det ”man skal
Finn Svenning, Projektledelse.dk
ikke sætte overlæggeren for højt”.
Vi havde inviteret to ildsjæle til at
duellere over emnet ’Agile’. Selvom
alle selvfølgelig godt ved, at tingene

Nykredit bruger således Primavera
til detailstyring af visse projekter, til
at skabe overblik over den aktuelle
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projektportefølje, til at planlægge og
disponere ressourcer og til at orkestrere projekterne på langt sigt. Jens
konkluderer: ”Primavera er et stabilt
værktøj, som har hjulpet Nykredit
igennem mange af de daglige udfordringer. Med Primavera har vi altid
haft styr på porteføljen, ressourcerne og de overordnede budgetter”.
Opfølgningsmæssigt har Nykredit
haft stor glæde af at bruge timesheets. Det er en enkel måde at informere den enkelte medarbejder
om planlagte aktiviteter, og det giver overblik over, hvor der er fremdrift. Jens konkluderer, at
”Timesheets er et fantastisk værktøj, og at de, der ikke bruger timesheets, bør overveje det”.
Samspillet mellem bygherre og
entreprenør, ved Jan Rydberg, Femern

Fra vores samarbejde med Jan Rydberg på Øresundsbroen og Malmøs
Citytunneln ved vi, at Jan er fantastisk til at skabe et tillidsforhold til
entreprenørerne. Lykkes man med
det, får man ifølge Jan en kontrolleret planlægningsproces, man får
mulighed for at optimere tidsplanen
med entreprenørerne og man minimerer antallet af claims. I begge
ovenstående projekter lykkedes dette og projekterne blev færdige før
tid og overholdt budgettet, hvilket er
usædvanligt for projekter af denne
størrelse.
Jan understregede, at det tager lang
tid at opbygge et tillidsforhold og, at
det kan ødelægges på et sekund!
En grundforudsætning for at lykkes

er bl.a. kompetente og ligeværdige
organisationer, en veldefineret kontrakt med rimelige tidskrav og risikofordeling, samt adgang til entreprenørens data. Og så skal man have en fælles tidsplan med integreret
risikohåndtering som løbende opdateres, så den viser det sande billede.
Man skal være villig til at ”give noget”, man skal acceptere forsinkelser
i begyndelsen af projektet og man
skal understøtte arbejdet med at
forebygge forsinkelse, risikobevidsthed osv.
De største risici i de store anlægsprojekter er:
 Hvis mandatet er uklart
 Hvis organisationen ikke kan
træffe beslutninger

 Et ledelsessystem der ikke er forankret








Mellemledere med egen agenda
Utydelige /modstridende signaler
Kulturforskelle
Utydelig ansvarsfordeling
Mangel på åbenhed og enighed
Vil/vil ikke samarbejde

Rapportering i Primavera,

v. Lars B.

Møller og Casper Hagstrøm Rambøll

Casper og Lars gennemgik mulighederne for at rapportere fra Primavera P6 ud fra et bredt perspektiv. Der
blev vist eksempler med Layouts,
Views, Tracking Views, Reports,
Dashboards, Visualizer, TimeSheets,
Iphones/Ipads, Project web-site,
Claim Digger, SQL, Excel udtræk,
Udtræk via API eller webservices, BI
Publicher og P6 Analytics.
Konklusionen var, at der er mange
muligheder, og at uanset om der er
tale om traditionelle rapporter eller
forskellige former for digital rapportering, så er det vigtigt, at man mål-

”Mange muligheder for
såvel traditionelle rapporter som digital rapportering”
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retter rapporteringen til de enkelte
interessenter, så alle får nødvendig,
tilstrækkelig og rettidig information
så enkelt som muligt.

Betonelementer udnyttet til
grænsen (Om Bella Sky), ved Niels
Jørgen Holm, Rambøll

Import og export XER– og XMLfiler og brug af 3. part værktøjer, ved Søren Henssel-Rasmussen, Rambøll
Selvom Primavera i dag har både
web-services og en decideret Gateway-applikation til at understøtte
integration, så er der stadig mange
virksomheder, der benytter sig af
import og eksport af filer for at udveksle informationer mellem Primavera og andre systemer eller mellem Niels Jørgen er anerkendt statiker.
forskellige Primavera-installationer. Det betyder, at Niels Jørgen har papir på, at han må regne på de vildeSøren løftede sløret for formatet af
ste betonkonstruktioner, der tænkes
XER-filen. Det viste sig, at filen
kan. Det fik han brug for, da han
egentlig er rimeligt let at gå til. Det havde opgaven som ansvarlig for
har mange udviklere rundt omkring betonkonstruktionen på Hotel Bella
også benyttet sig af til at udvikle
Sky.
forskellige værktøjer, såvel gratis
småting som egentlige betalingsløs- Arkitekterne havde lavet et helt nyt
design, der dels skulle sikre Købenninger. Søren viste også et par ekhavn et ikonisk vartegn, dels sikre
sempler på disse.
at der kunne placeres 800 4Team Member og håndholdte en- stjernede hotelværelser på et lille
heder, ved Jesper Brøgger Andersen, Ram- areal tæt på Bella Centeret.
bøll

Den store diskussion gik på om man
skulle støbe på stedet, eller bygge
med elementer. Valget faldt på elementerne på grund af økonomi. Beslutningen var økonomisk fornuftig
Jesper viste, hvordan samspillet
samlet set, men gav Niels Jørgen og
mellem planlægningen og projekthans kollegaer hos Rambøll usæddeltagerens statusopdatering kan
understøttes af Apps på såvel iPhone vanligt store hovedbrud.
som iPad med direkte adgang til PriSom afslutning på foredraget fik vi
mavera databasen.
en lille rundvisning og valgte i tiltro
Ved at benytte mobile løsninger kan til Niels Jørgens evner at slutte turen
virksomheden opnå en hurtigere og af på betonkonstruktionens øverste
etage i Sky Baren med en fantastisk
mere præcis status på projekterne,
udsigt over Fælleden, byen og Ørefordi informationerne altid er lige
ved hånden, når der er brug for det, sund.
I de senere år er der kommet stadig
bedre løsninger til brug på farten,
når man skal opdatere Primavera.

og ikke først skal sendes ind i form
af regneark og andet, som derefter
tastes ind i systemet.
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Vores produkter
Rambøll er med cirka 12.500 medarbejdere en stor virksomhed, hvor de
fleste i større eller mindre grad arbejder med projekter. Det særlige ved
vores ”Project and Portfolio Management”-enhed er vores fokus og vores
praktiske tilgang til emnet.

te sikrer, at projektets risici håndteres
på en kontrollerbar måde, både hvad
angår forebyggende og afhjælpende
indsatser.

Desuden giver det ledelsen et værktøj
til at sikre, at projektporteføljen er i
overensstemmelse med forretningens
målsætninger og leverer de forventeVi ser det som vores opgave at hjælpe de resultater.
vores kunder med at udnytte deres
Project Management Office
fulde potentiale. Tilfredse kunder er
Et godt projektkontor er vigtigt for at
selvfølgelig vores bedste anbefaling.
give projekterne de bedst mulige ramVi har valgt at dele vores samlede til- mer at agere inden for. Vi hjælper
bud op i følgende ydelser:
med at etablere og drive projektkontorer i overensstemmelse med anerProject Management
kendte internationale standarder.
Vi opfatter god projektledelse som en
profession. I en stadig mere kompleks Vi foretager altid en grundig vurdering
verden med konstante krav om øget
af kundens behov, inden arbejdet går
effektivitet er god projektledelse af
i gang, så vi sikrer en løsning, der
helt afgørende betydning for mange
passer til den enkelte virksomhed.
virksomheder.
PPM Software Solutions
Vi leverer konkret projektledelse baVi kan tilbyde nogle af de absolut føseret på mange års erfaring og på an- rende produkter til styring af projekerkendte internationale standarder.
ter, programmer, projektporteføljer og
risici. Produkterne dækker behovene
Planning and Monitoring
hos de fleste af projektets interessenProjektledere på store projekter har
ter fra projektdeltageren til den øverofte brug for hjælp med projektstyste ledelse.
ringsdisciplinerne.
Vi sørger selvfølgelig for at den samleVi assisterer med ressourcer til plande løsning bliver implementeret såvel
lægning, økonomistyring, risikoanalyteknisk som organisatorisk.
se, opfølgning og rapportering. Som
en projektleder engang udtalte: ”Det
Training and Education
betyder, at min kapacitet som proVi tilbyder en række kurser i såvel anjektleder fordobles”. Arbejdet udføres vendelse af de konkrete værktøjer,
med udgangspunkt i bedste praksis og som i en mere generel introduktion til
med anvendelse af moderne værktønogle af teknikkerne i styring af projer.
jektets tid, økonomi, ressourcer og
risici.
Project Review and Evaluation
Et eftersyn og en vurdering af projek- Kurserne tilbydes ofte både som åbne
tet hjælper projektlederen med at for- kurser og som virksomhedsspecifikke
stå projektets mulige faldgruber. Det- kurser.

“Vi ser det som
vores opgave at
hjælpe vores
kunder med at
udnytte deres
fulde potentiale”
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Kurser og træning
I vidensamfundet hører vi ofte, at
medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource.
Vi har afholdt kurser i projektstyring i
mere end 15 år, og forsøger på denne
måde at yde vores bidrag til at holde
disse ressourcer i topform.
Vi har en enkel og praktisk tilgang til
emnerne i vores undervisning.
Alle vore kurser tilbydes som virksomhedskurser, der selvfølgelig tilpasses
den enkelte virksomhed.
En del af kurserne udbydes også som
åbne kurser, med deltagere fra forskellige virksomheder – disse kurser
fremgår af kursuskalenderen på vores
hjemmeside, hvor tilmelding også kan
foretages:
“Vi har en enkel
og praktisk
tilgang til
emnerne i vores
undervisning”

ppm.ramboll.com/training-and-education

Vi arbejder normalt med hold på 5-8
deltagere, og tager så vidt muligt udgangspunkt i virkelige situationer og
projekter, så deltagerne ikke kun lærer
at bruge et værktøj, men også bliver
bedre til projektstyring i almindelighed. Som en naturlig del af undervisningen bruger vi også tid på at diskutere deltagernes egne projektstyringsproblemer fra dagligdagen, og på
hvordan de forskellige metoder og
værktøjer kan gøre nytte i den enkeltes hverdag på jobbet.

Kurserne i kategorien ”Tools and Methods” indeholder en kombination af
projektstyring og anvendelse af egentlig projekt– og porteføljestyringssoftware. Rambøll stiller naturligvis det
nødvendige udstyr til rådighed for deltagerne under kurset.
Her er en oversigt over de kurser, som
vi aktuelt udbyder. Du kan læse mere
om dem på hjemmesiden. Hvis du synes, at der mangler et kursus i et eller
andet emne, så tag endelig fat i os.
Værktøjskurser
 Primavera P6 Professional –
grundlæggende, 2 dage
 Primavera P6 Professional – videregående, 2 dage
 Primavera P6 EPPM/Web – grundlæggende, 2 dage
 Primavera P6 EPPM/Web – videregående, 2 dage
 Primavera Risk Analysis, 2 dage
 MultiRisk, 1 dag
 Primavera P6 “For Real”, 2 dage
Generelle kurser
 Grundlæggende projektplanlægning,
1 dag
 Porteføljestyring, 1 dag
 Projektkontor, 1 dag
 Projektøkonomi, 2 dage
 Generel risikoanalyse, 1 dag
 Styring af projektets plan, økonomi
og ressourcer, 2 dage
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Arrangementer
Vi har en ambition om at afholde interessante og inspirerende arrangementer for vores kunder og alle andre med en interesse i emnet
projekt- og porteføljestyring.

et fyldigt sammendrag i dette nyhedsbrev.

Vi arrangerer også egentlige konferencer, hvor vi samler en vifte af interessante oplægsholdere, og giver
deltagerne en inspirerende dag med
mulighed for at udvide deres netværk. Vores seneste arrangement af
denne art var Primavera brugergruppemødet, som blev afholdt den 30.
april på Hotel Bella Sky. Du kan læse






Skræddersyede arrangementer

Har I emner, som er specielt interessante for jeres virksomhed, arrangeDer vil dels være tale om mindre
rer vi også gerne seminarer/
workshop-lignende arrangementer,
workshops, som er tilpasset specielt
hvor vi, med udgangspunkt i et oplæg, giver deltagerne mulighed for at til jeres situation. Det kan f.eks. vædebattere og udveksle erfaringer om- re:
kring aktuelle emner.
 Porteføljestyring
PMO etablering
Projektrapportering
Risikoanalyse
Kompetenceudvikling

