Bilag: Godkendelse af projektforslag for etape 1. af DNV-Gødstrup
Besparelse/reduktion i DNV-Gødstrup
Tagopholdsarealer er udgået
Reduktion af reservekapacitet i elføringsveje
Reduktion af reservekapacitet i VVS–føringsveje
Reduktion af fremtidig fleksibilitet i forbindelse med elinstallationer
Minimering af teknikarealer og føringsveje
Ateas-anlæg (grundvandskøl) er udgået
Kvalitetsniveau sænkes 5 % i DP8 – DP10 (ekskl. fast
inventar). Besparelsen på 5 % omfatter områder som:
reduktion i omfang af stålkarme, kvalitetsnedsættelse på
lofter, og gulvoverflader i sekundære rum samt reduktion i
omfang af skydedøre, og overflader
Ændring af teglstensfacader i nederste etager (basen)
To strålebehandlingsenheder er udgået
Udvidelse af tunnel er udgået
Der etableres åbninger i etagedæk i etage 1 ned til foyer,
hvilket giver reduktion i byggeomkostninger

Reduktioner samt flytninger af garderober til kælder
Omdisponering af dagpladser i kræftklyngen
Kontorer i servicebyen reduceres
Depoter flyttes fra serviceby til kælder
El-omkobling reduceret
Køkken etableres ikke
1/3 af intensive havearealer ændres til græsarealer
Fjerntliggende sports-, lege- og opholdsarealer i parken
udgår
Sedumtage (grønne tage) i etage 1 og 3 udgår
Satellitpumpestationer etableres med dykkede pumper. Der
vælges en anden pumpetype, der har samme funktion, men
som kan have lidt flere vedligeholdelsesudgifter tilknyttet.
Reduktion af indbygning af kalkstabiliseret ler
Rensningsanlæg udgår – rørlægges til Herning Kommunes
rensningsanlæg
Reduktion af reserver på delprojekt 8, 9, 10 og 11. Det sker
ved en nedsættelse af reserver fra 14 % til 12 % i
faseovergangen fra projektforslag til hovedprojekt
Reduktion af anskaffelse af nyt fast inventar – højere
genanvendelsesprocent af gammelt inventar
Nedsættelse af enhedspriser på mængder og bygningsdele
med 3,5 % Der er tale om en optimering samt optimering i
forhold til valg af vægtyper og andre bygningsdele.
Interne projektbesparelser f.eks. Mindre beløb afsættes til
erstatningssager, færre afsatte midler til flytning, rettelse af
fejl hvor tilslutningsafgift var regnet med dobbelt mv.
Øget genanvendelse af køkkeninventar
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To besparelser
slået sammen i
dagsordenspunktet
11.400 (5200+6200)
11.500
7.200
6.000
6.200
2.500
1.000
7.500

400
500
10.000

32.000
12.000

74.000

170.000

Erstatning for
28.000 køkkenbesparelse i
9.300 1. runde
310.000

Note: 1. runde besparelser/reduktioner var på i alt 170 mio. kr. (inklusiv køkkenbesparelse). I 2. runde blev
der fundet yderligere besparelser/reduktioner på 140 mio. kr. Samtidig blev køkkenbesparelsen byttet ud
med interne projektbesparelser samt øget

