
Det overordnede formål med projektet var, og er 
at skabe overblik over indtjeningen på de enkelte 
forretningsområder. Samtidig skulle grundlaget for 
den fremtidige prisdannelse fastlægges.
    DanPilot er Danmarks største lodseri med ca. 
150 lodser. Selskabet opstod som en fusion af de 
sidste 3 danske lodserier 1/1 2007 og blev den 4. 
december 2013 omdannet til en selvstændig offentlig 
virksom hed (SOV).

Forretningsområderne består i: 
Transit lodsning (Monopol under afvikling),  
det vil sige transit i dansk farvand (går ikke i dansk 
havn) en del heraf er Skib-til-skib og Bunkering. 
Havnelodsning (Konkurrence),  
det vil sige til eller fra havn.

Fra politisk side er det vedtaget, at der for transit-
lodsning skal ske gradvis liberalisering således, at 
der er fri konkurrence i 2020. DanPilot vil fortsat 
være forpligtet til at levere lodsninger, i henhold 
til forsyningspligten på såvel havnelodsninger som 
transitlodsninger.
    Projektet blev startet af Økonomichefen og Chef 
for Business Support (Styregruppe) med henblik på 
dels, at give input til den strategiske proces i for-
bindelse med liberaliseringen af transitlodsningerne 
dels, som forberedelse af tilpasning til de fremtidige 
konkurrencevilkår.

PROJEKTET

Fase I ”lever en Prototype model 2014 der kan 
demonstrere hvad ABC kan anvendes til hos 
DanPilot” 
Fase II ”Opdater Prototype til endelig model 2015”
Fase III ”Opdater 2015 model til en månedsmodel 
2016”
     Der blev udarbejdet en detaljeret beskrivelse, 
projektinitieringsdokument, for alle 3 faser.  Slut-
produktet blev defineret ved en fuldt implementeret 
ABC model der opdate res månedligt, med en række 
specifikke krav til hvad modellen skulle kunne besvare 
af spørgsmål. 
    Hver fase overgang er endt med en vurdering 
og en beslutning om at fortsætte projektet til næste 
niveau.
    Projektet var organiseret med en styregruppe, en 
projektleder samt de ressource personer der skulle 
involveres i organisationen. Modellerne er udviklet i 
et tæt samarbejde med DanPilot’s business controllere 
og konsulenter fra  CES og Prodacapo. 
    Målet var klart defineret, ressourcerne der skulle 
anvendes var fastlagt, tidsrammen var at fase 1 
forventeligt skulle afsluttes efter 3 måneder med en 
færdig prototype. Planen var at komme i gang så man 
var klar når behovet for modellen ville opstå. 
    De væsentligste risici i projektet blev vurderet til 
at være fremskaffelse af præcise data og manglende 
accept af resultaterne hvis resultatet gik imod hidtidi-
ge antagelser og politisk agenda. De nævnte risici blev 
afdækket i projektet ved ekstra kontrol, afstemning og 
dokumentation.
    Ændringerne er håndteret løbende ved forelæggel-
se for styregruppe og godkendelse af denne.

Den danske statslige lods
virksomhed DanPilot vil frem
over være underlagt  konkur
rence på områder, der i dag er 
regulerede. Med indførelsen af 
aktivitets baseret omkostnings 
kalkuler, ABC, har de fået et 
bedre overblik over rentabili
teten og samtidig lagt grunden 
for fremtidige beslutninger.

Indsigt i indtjening på segmenter og ruter
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MODEL DER AFSPEJLER VIRKELIGHEDEN

Simon Madsen Business Controller (Projektleder) 
udtaler ”Vi fik bygget en model der afspejler virkelig-
heden i DanPilot, de økonomiske sammenhænge og 
realiteter. Det resulterede i mange AHA oplevelser 
hvor vi er kommet betydeligt dybere ned i materien, 
fordi vi konsekvent har fulgt alle ”mærkelige” resulta-
ter og data til dørs”.
    Simon Madsen Business controller udtaler endvi-
dere ”Processen er tidskrævende og omfattende, men 
når forståelsen er der, kan man ikke undvære en ABC 
model”
    I DanPilot er ABC tankegangen ny og det tager 
tid at indarbejde den på alle niveauer. Processen, 
hvor der først udarbejdes en model hvor relativt få 
involveres for siden hen at involvere flere og flere, har 
vist sig nyttig i Danpilot, hvor modellen har overlevet 
på trods af flere udskiftninger i projektgruppen. 
Herudover har modellen løbende været anvendt 
som grundlag for en række strategiske beslutninger, 
ligesom modellen har kunnet give svar på spørgsmål 
man ikke tidligere har kunnet besvare fra økonomi. 
Samtidig har modellen også givet anledning til 
spørgsmål, man ikke tidligere har tænkt på, at spørge 
ind til. 
    Denne mulighed for øget indsigt i virksomheden, 
har været med til at øge interessen og forståelsen for 
projektet blandt fagcheferne, med hvem man har 
prioriteret en tæt dialog meget højt.  
 

 

 
FOKUS PÅ KVALITETEN I DATAGRUNDLAGET

Af tiden i projektet har 80% handlet om datagrund-
laget, det vil sige: fremskaffelse af data, rettelse 
af fejlregistreringer og estimering ved manglende 
registreringer samt udarbejdelse af kravspecifikation 
til fremtidig opsamling af data, rettelse af fejl i 
opsætning m.m. Projektet har dermed været med til 
at sætte fokus på vigtigheden af data kvaliteten. Den 
forbedrede datakvalitet kommer således alle i organi-
sationen til gavn, og sparrer tid ved at man ikke skal 
forholde sig til fejlagtige rapporter og dårligt beslut-
ningsgrundlag. ABC fungerer i denne henseende som 
kravspecifikation til datagrundlaget. Det er derfor 
ikke nødvendigt at datagrundlaget er tilgængeligt når 
første model udarbejdes, idet der i processen bliver 
sat spot på hvilke data der mangler eller har for ringe 
kvalitet. Herved undgår man at samle data ind, der 
ikke skal anvendes og man kan fremadrettet fokusere 
på at etablere en LEAN data indsamlingsproces for 
de vigtige/nødvendige data.

BÅDE OVERBLIK OG DETALJER

Modellen kan bl.a. opgøre omkostningerne i værdi-
kæden grafisk for de enkelte processer, samt beregne 
hvad de koster og hvor mange heltidsansatte der 
indgår. Prodacapo giver et hurtigt overblik, samtidig 
med, at man kan finde ind til detaljen i de enkelte 
beregninger. Der er således mulighed for både at 
kontrollere beregningerne og at vurdere de anvendte 
forudsætninger. Sporbarheden i modellen gør den 
velegnet til dokumentation af omkostningsbaserede 
priser.
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”Processen er tidskrævende og omfattende, 
men når forståelsen er der, kan man ikke 
undvære en ABC model”
Simon Madsen, Business Controller

”Implementeringen af Prodacapo har løftet 
indsigtsniveauet i forretningen betragteligt.”
Lars Teil Johansen, Chef for Business Support
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Simon Madsen Business controller udtaler endvidere 
”Der blev på grundlag af beregningerne afkræftet en 
del hypoteser og formodninger. Tidligere fordelinger 
var baseret på overordnede gennemsnit, hvor ABC 
modellerne er baseret på fordeling via aktiviteter, der 
i højere grad afspejler det reelle res source træk og 
dermed de faktiske omkostninger, på ydelsen, kunden 
og/eller ruten.”
    ”En stærk funktion er Traceback funktion i 
Prodacapo, som er med til at afklare uforståelige nøg-
letal/beregninger, da man kan Traceback helt tilbage 
til G/L tal, stærkt værktøj, uagtet om man står på 
kunder, ruter, aktiveret osv.”.  

AUTOMATISK OPDATERING

Projektet er gennemført som et: Administrator 
og superbruger projekt hvor et af formålene er at 
gøre DanPilot i stand til selv at vedligeholde og 
udvikle ABC modellerne. DanPilot har som det 
seneste besluttet sig for at opdatere ABC modellerne 
månedsvis, hvilket sikre levende modeller hvor 
ændringer i struktur og set-up løbende indarbejdes, 
lige som viden om ABC bliver en integreret del af 
hverdagen.
    Prodacapo fungerer som et multifunktionelt 

værktøj der supportere DanPilots behov for løbende 
at tilpas se modellen. Når modellen har fundet sin 
endelige form er der mulighed for automatisk opdate-
ring af modellerne via Connect-modulet.
    Chef for Business Support Lars Teil Johansen 
udtaler ”mit vigtigste issue var: Manglende indsigt i 
profitabiliteten på alle niveauer (produkter, kunder, 
skibsstørrelser osv.)

ABC ER NU EN INTEGRERET DEL

Implementeringen af Prodacapo har løftet indsigts-
niveauet i forretningen betragteligt. Efter DanPilot 
har implementeret en fuld ABC fordelingsmodel, 
har DanPilot fået et klart overblik over sin forretning 
på et meget mere detaljeret niveau. DanPilot kan nu 
foretage datatræk på et mere dybdegående niveau. 
Dette har løftet overblikket over forretningen betrag-
t eligt hvilket gør det muligt at fortage ændringer og 
justeringer i forretningen. ABC modellen er nu en 
integreret del af DanPilots beslutningsgrundlag når 
der skal laves analyser omkring omkostningsbesparel-
ser, effektiviseringer osv. 
    DanPilot kan til fulde anbefale andre virk-
somheder at implementere Prodacapo for at øge 
gennemskuelig heden af forretningen. ”
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Prodacapo AB blev grundlagt i 1994. Vi er 

specialiseret i softwareløsninger til Strategic 

Corporate Performance Management. Vores 

hovedkontor ligger i Stockholm, og vi er 

repræsenteret med kendte partnere og for

handlere i Danmark og internationalt.

www.prodacapo.com


