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Udvikling af skybrudløsninger for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Overslag for anlægs-, drifts- og vedligeholdsudgifter

Enhedsprisliste COWI/30.08.2013

A Anlægsudgifter

Post nr. Hovedpost og post Enhed Enhedspris

DKK

1 Jord

1.1 Råjordarbejde for bassiner, lavninger og skybrudskanal, inkl. flytning af jord m³ 100

1.2 Finregulering af råjordsflade for bassiner, lavninger og skybrudskanal m² 15

1.3 Muldarbejde for bassiner og lavninger, afrømning og pålægning, 0,1 m tykkelse m² 50

1.4 Græssåning for bassiner, lavninger og skybrudskanal, inkl. 1 års vedligehold m² 10

1.5 Jordgrøft, vådt tværsnit 2,5 m²,  inkl. flytning af jord m 400

1.6 Jordvold, tværsnit 3,0 m², inkl. græssåning og 1 års vedligehold m 300

1 Hovedpost i alt

2 Afløb

2.1 Insitu støbt betonkanal, vådt tværsnit 1,5 m², dybde af udgravning 1,7 m, inkl. jordarbejder m 25.000

2.2 Insitu støbt betonboksledning, vådt tværsnit 1,5 m², dybde af udgravning 3,0 m, inkl. jordarbejder m 30.000

2.3 Betonledning, vådt tværsnit Ø1200 mm, dybde af udgravning 3,0 m, inkl. jordarbejder m 5.000

2.4 Betonledning, vådt tværsnit Ø800 mm, dybde af udgravning 2,5 m, inkl. jordarbejder m 3.000

2.5 Betonledning, vådt tværsnit Ø600 mm, dybde af udgravning 2,5 m, inkl. jordarbejder m 2.000

2.6 Betonledning, vådt tværsnit Ø400 mm, dybde af udgravning 2,5 m, inkl. jordarbejder m 1.500

2.7 Insitu støbt betonbrønd, vådt tværsnit 1,5 m², dybde af udgravning 3,0 m, inkl. jordarbejder stk 35.000

2.8 Præfab betonbrønd, vådt tværsnit Ø1250 mm, dybde af udgravning 2,5 m, inkl. jordarbejder stk 20.000

2.9 Stor insitu støbte betonfront- og vingemure for skybrudsudløb, murareal 45 m², dybde af udgravning 3,0 m, 

inkl. jordarbejder

stk 400.000

2.10 Små insitu støbte betonfront- og vingemure for skybrudsudløb, murareal 25 m², dybde af udgravning 2,5 m, 

inkl. jordarbejder

stk 250.000

2.11 Gabion stenbeskyttelse af skybrudsudløb, 25 m³, inkl. jordarbejder stk 25.000

2.12 Vejbrønd med 400*400 mm² rist i belastningsklasse D (40 t), vådt tværsnit Ø400 mm, dybde af udgravning 

2,0 m, 5,0 m Ø150 mm tilslutning til hovedlededning, inkl. jordarbejde

stk 10.000

2.13 Vejbrønd med 600*600 mm² rist i belastningsklasse D (40 t), vådt tværsnit Ø1000 mm, dybde af udgravning 

2,0 m, 5,0 m Ø200 mm tilslutning til hovedlededning, inkl. jordarbejde

stk 20.000

2.14 Afløbsrende, bredde 200 mm med rist i belastningsklasse D (40 t), dybde af udgravning 0,5 m,inkl. beton og 

jordarbejde

m 10.000

2.15 Betonkanal for skybrudsriste, vådt tværsnit 0,5 m², dybde af udgravning 1,2 m, inkl. jordarbejder m 10.000

2.16 Skybrudsrist, bredde 600 mm i belastningsklasse D (40 t) til betonkanaler m² 15.000

2 Hovedpost i alt

3 Vej

3.1 Opbrydning af eksist. og anlæg af nyt fortov for udløb fra vej, inkl. kantsten og jordarbejder m² 1.000

3.2 Opbrydning af eksist. og anlæg af nyt fortov, inkl. kantsten og jordarbejder m² 1.000

3.3 Opbrydning af eksist. og anlæg af ny middel vejbelægning, inkl. jordarbejder m² 600

3.4 Opbrydning af eksist. og anlæg af ny svær vejbelægning, inkl. jordarbejder m² 800

3.5 Opbrydning af eksist. og anlæg af ny cykelsti, inkl. kantsten og jordarbejder m² 700

3.6 Opbrydning af eksist. og anlæg af ny 3,0 m bred forsænket cykelsti, inkl. kantsten og jordarbejder m 7.000

3.7 Opbrydning af eksist. og anlæg af ny 3,0 m bred overkørsel med underkanal for forsænket cykelsti, inkl. 

jordarbejder

m 30.000

3 Hovedpost i alt

4 Landskab

4.1 Anlæg af regnbed, inkl. kantbegrænsninger, jordarbejder ogbeplantning m² 500

4.2 Anlæg af regnbedskanal, inkl. kantbegrænsninger, jordarbejder og beplantning m² 500

4.3 Beplantning og vandplanter i og ved vejvandsø og skybrudsbassin m² 300

4.4 Overkørsel/bro over regnbedskanaler, bredde 3 m stk 200.000

4 Hovedpost i alt

5 Konstruktioner

5.1 Insitu støbt betonbassin, inkl. jord og byggegrube m³ 5.000

5.2 Insitu støbt betonpumpesump, inkl. jord og byggegrube m³ 8.000

5.3 Insitu støbt betonoverløbsbygværk fra Søborghusrenden til tunnel, 10 m³/s, inkl. jord og byggegrube stk 6.000.000

5.4 Insitu støbt betonoverløbsbygværk fra Lersøledningen/-Vilhelmsdalsløbet til tunnel, 10 m³/s, inkl. jord og 

byggegrube

stk 11.000.000

5 Hovedpost i alt
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6 Tunnel

6.2 Tunnel Ø3200 mm m 70.000

6.4 Tunnel Ø2500 mm m 40.000

6.5 Endeskakte, Ø12000 mm, inkl. jord og byggegrube m 900.000

6.6 Mellemskakte, Ø8000 mm, inkl. jord og byggegrube m 600.000

6.7 Dobbeltudløbsskakt, jord og byggegrube m 2.900.000

6.8 Dobbeltskakt, inkl. jord og byggegrube m 1.400.000

6.9 Wortex faldskakt i endeskakt stk 1.500.000

6.10 Wortex faldskakt i mellemskakt stk 1.000.000

6 Hovedpost i alt

7 Udløbsledning

7.1 Ledning nedgravet på land, maks. 1200 l/s, Ø1200 mm PEH m 25.000

7.2 Ledning nedgravet i havbund på vand, maks. 1200 l/s, Ø1200 mm PEH m 30.000

7.3 Tunneleret ledning på vand, maks. 1200 l/s, Ø1200 mm m 35.000

7.4 Skakt på vand for opføring af ledning til nedgravning havbund stk 5.000.000

7.5 Diffusor, maks 1200 l/s, PEH m 50.000

7 Hovedpost i alt

8 Maskin, ventilation, vand, el og SRO

8.1 Renholdelsesudstyr i betonbassin, inkl. el og SRO stk 2.000.000

8.2 Spildevandstømmepumpestation i betonbassin, 3x50 l/s, inkl. el og SRO stk 2.000.000

8.3 Finriste, el og SRO i betonoverløbsbygværk, 10 m³/s stk 4.000.000

8.4 Regnvands-/søvandsudløbspumpestation i tunnelskakt, 4x400 l/s, inkl. el og SRO stk 15.000.000

8.5 Spildevandstømmepumpestation, 3x50 l/s i tunnelskakt, inkl. spjæld, el og SRO stk 2.000.000

8.6 Spildevandstømmepumpestation, 3x200 l/s i tunnelskakt, inkl. spjæld, el og SRO stk 7.000.000

8.7 Skyllesystem i tunnelskakt, inkl. el og SRO stk 4.000.000

8.8 Generel aptering og el i tunnelskakt stk 1.000.000

8.9 Regnvands-/skybrudspumpestation, 2x400 l/s, inkl. el og SRO stk 10.000.000

8 Hovedpost i alt

9 Fremmede ledninger

9.1 Genetillæg for anlægsarbejder. Beregnes som % af summen af hovedposterne 1-3 % 1

9.2 Ledningsejeres omlægning, inkl. jord og belægningsarbejder. Beregnes som % af summen af hovedposterne 

1-3

% 10

9 Hovedpost i alt

10 Trafikafvikningsarbejder

10.1 Beregnes som % af summen af hovedposterne 1-5 % 3

10 Hovedpost i alt

11 Geotekniske og jordforureningsundersøgelser

11.1 Beregnes som % af summen af hovedposterne 1-7 % 2

11 Hovedpost i alt

12 Byggepladsarbejder

12.1 Beregnes som % af summen af hovedposterne 1-8 % 6

12 Hovedpost i alt

13 Deponering af asfalt og forurenet jord

13.1 Deponering af jord klasse 0-1 m³ 180

13.2 Deponering af forurenet jord klasse 2-3 m³ 240

13.3 Analyse af jordprøver stk 500

13.4 Miljøtilsyn vedr. forurenet jord m³ 20

13.5 Deponering af asfalt til genanvendelse m³ 150

13.6 Deponering af uforurenede sten- og betonmaterialer til nedknusning m³ 1.200

13 Hovedpost i alt

14 Projektering, tilsyn mv.

14.1 Beregnes som % af summen af hovedposterne 1-12 % 15

14 Hovedpost i alt

15 Usikkerhedstillæg vedr. priser og mængder

15.1 Beregnes som % af summen af hovedposterne 1-14 % 15

15 Hovedpost i alt
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B Drifts- og vedligeholdsudgifter

Post nr. Hovedpost og post Enhed Enhedspris

DKK

16 Drifts- og vedligeholdsudgifter

16.1 Jord. Beregnes som % af hovedpost 1 % 0,5

16.2 Afløb. Beregnes som % af hovedpost 2 % 0,5

16.3 Vej. Beregnes som % af hovedpost 3 % 0,5

16.4 Landskab. Beregnes som % af hovedpost 4 % 1,0

16.5 Konstruktioner. Beregnes som % af hovedpost 5 % 1,0

16.6 Tunnel. Beregnes som % af hovedpost 6 % 1,0

16.7 Udløbsledning. Beregnes som % af hovedpost 7 % 1,0

16.8 Maskin, ventilation, vand, el og SRO. Beregnes som % af hovedpost 8 % 1,5

16.9 Eludgifter KWh 1,0

16.10 Usikkerhedstillæg vedr. priser og mængder. Beregnes som % af posterne 16.1-16.9 % 15,0

16 Hovedpost i alt
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