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Konceptuelt udgiftsprofil



Konceptuelt udgiftsprofil - DK



Sammenligning af LAR. og Trad.

Sammenligning af anlægspriser for LAR løsning og Trad. 

løsning – krav ved eks. (eks. medfinansieringsprojekter)  

• Estimat anlægspris – Trad.-projekt

• Estimat anlægspris – LAR-projekt

Det to estimater må forventes at være basseret på en 

sammenlignelig ramme.   



Analyse af anlægsøkonomi 

Eksempel - Filtermuldsrabat  - Pris pr. m2 tilkoblet areal:

m. planlægning: 430 Kr./m2

u. planlægning: 352 Kr./m2

næste gang: 225 Kr./m2

kr. 111.485,00
kr. 27.473,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 1.453.355,00

Ekstern rådgivning

Intern ressource

Jordkøb

Tilbagebetaling af tislutningsbdrag

Anlægsprojekt inkl. Matrialer byggeplads

mv.



Analyse af anlægsøkonomi 

Eksempel – Parcelhuskvarter Brabrand - Pris pr. m2 tilkoblet areal:

m. planlægning: 160 Kr./m2

u. planlægning: 104 Kr./m2

næste gang: 104 Kr./m2
kr.230.000,00 

kr.200.000,00 

kr.801.262,00 

kr.-

Ekstern rådgivning

Intern ressource

Jordkøb og tilsluningsbidrag

Anlægsarbejde



Risiko ved anlægsinvestering 

Sandsynlighed for vedtagelse:

- > 95%

- 95% - 80% 

- < 80 %  

Investering i planlægning * risiko,

holdt op mod potentielle fordele

ved LAR (økonomiske, miljømæssige, 

Rekreative mv.)



Robusthed

3:  Total afskæring

2:  Væsentlig aflastning

1:  Ikke væsentlig

aflastning   

Rabat Gentofte Vejbed Bredballe Vejbed Brøndby
Parcelhus

Hillerød

Parcelhus

Brabrand

T(x) 5 5 3 10 10

Robusthed 2 3 2 2 3
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Robusthed - LAR-anlæg



Erfarede enhedspriser

Rabat Gentofte
Vejbed

Bredballe

Vejbed

Brøndby

Parcelhus

Hillerød

Parcelhus

Brabrand

kr./m2 224,71 463,58 400 210,44 81,08

kr./m3 10264,62 22151,9 7692,31 7830,33 3822,19
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Anlægsomkostninger - LAR-anlæg



Erfarede enhedspriser

Vejbed – Bredballe Infiltrationsbassin/grøft - Silkeborg

Anlægspris u:

Byggeplads

og øvrigt arbejde

Kr./m2 – Kr./m3 - Kr./m 



Driftsøkonomi  

Forsyningens driftsomkostninger:

Forventede driftsopgaver: 

Opgave Frekvens Pris Pris / år 

Erfarede driftsopgaver:

Ingen 

Forventede driftsopgaver:

TV / Spul 1 pr. 20 år 8.000 Kr. 400 Kr./år

Skift Filtermuld 1 pr. 20 år 60.000 Kr. 3.000 Kr./år

Samlet Driftsomkostning 

3.400 Kr./år



Driftsøkonomi 



Klassificering og Samples 

• Vi har for få samples af for ringe kvalitet  

- Data skal indsamles af projektejer under eller straks 

efter gennemførelse af et projekt…

- Antallet af projekter skal øges meget, for at vi kan 

bruge projektet i forhold til eks. benchmarking 

• Vi forslår at erfaringerne fra IP14 sammenfattes i et nyt 

dataindsamlingsprogram (sampling)

– Lokal forankring af ansvar hos anlægsejer 

– Et mere snævert datascoope

– VIP-møder der faciliteter dataindsamlingen

– Præsentation og publikation af  fælles data 



Forventning til datasamples  



Nyt Super-dataskema  

• Smallere scoope

• Mere direkte automatisk respons (så det bli’r sjovt)

a) Designregn: Hvilken gentagelsesperiode 
er anvendt til dimensionering af anlægget. 
Designregnen er defineret som den regn, der 
kan håndteres i den del af anlægget som 
beskrives, planlagte overløb til eks. udenoms 
arealer (boldbaner, skov, mv.) skal ikke 
medtages her (også selv om disse er en del af 
den tænkte løsning for anlæggets robusthed).

a) Designregn [T(x)]
T=5

b) Dimensioneringsmetode: Hvad har 
været fremgangsmåden ved dimensionering 
af anlægget, henvis eks. specifikke 
anvisninger eller beskriv den konkrete 
fremgangsmåde.  

b) Beskrivelse
SVK-regnearket –
Filtermuldstraceet er bergnet som en faskine i 
hele vejes længde

c) Anvendte sikkerhedsfaktorer: Er der 
specifikt anvendt sikkerhedsfaktorer på den 
dimensionsgivende regn. Hvad er den 
samlede anvendte sikkerhedsfaktor. 

c1) Klimafaktor [konstant] 1,3
c2) Koblet regn [konstant]1,2
c3) Øget befæstelse [konstant]Nej 
c4) Anden faktor [konstant]Nej
c5) Samlet sikkerhedsfaktor [konstant] 1, 56

d) Bemærkning til boksen: Øvrige bemærkninger til ovestående data: 

3.3 Designregn og dimensioneringsmetode


