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Bæredygtig
asfalt ?

Bæredygtig asfalt. 
Vi gør hvad vi kan.

SELVOM VORES PRODUKTER GENERELT ER SORTE,  
SÅ TÆNKER VI MEGET GRØNT.. 
De ressourcer, vi bruger på at gøre vejene så holdbare, som overhovedet muligt,  
vejer godt i miljøregnskabet, fordi langtidsholdbarhed fortsat er en af de bedste 
måder at udvise miljøhensyn på. Vi gør os umage for at optimere arbejdsproces-
serne og forsker hele tiden i nye miljøvenlige typer asfalt, som fx.

• den støjdæmpende Whisper

• den CO2-besparende Warmfalt og

• GENBRUGSasfalt - som effektivt genanvender deponeret asfalt

Disse asfalttyper er gode eksempler på innovation til gavn for miljøet og i det 
det daglige for vores medarbejdere. Med fokus på arbejdsmiljøet og 
omgangsformen, har vi skabt en attraktiv arbejdsplads. 

Vores høje kvalitet og vores ambitioner om at blive endnu bedre, lykkes dog 
ikke uden dygtige folk. Derfor er vi altid på udkig efter kompetente medarbej-
dere, som kan bidrage til den positive vækst og samtidig ønsker at udvikle sig 
sammen med os i respekt for virksomheden, kolleger og vores fælles omgivelser. 

Lemminkäinen er blevet til YIT.   
Men det vi står for - og det vi leverer -  
er helt og aldeles det samme. 

YIT varetager alle opgaver inden for produktion og 
udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt 
specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. I 
Danmark beskæftiger vi samlet ca. 300 medarbejdere. 
YIT Danmark er en del af den finske YIT Group med ca. 
10.000 ansatte.

- og se efter ledige jobs i øjeblikket 
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Forord

Denne casesamling er udarbejdet med henblik på at kunne anvendes som øvelses-
materiale i undervisningen af ingeniørstuderende i erhvervs-/driftsøkonomi.

Mange ingeniørstuderende har primært interesse for de tekniske fagområder og 
opfatter ”økonomi” som uinteressant og som værende mere eller mindre irrelevant 
for løsning af tekniske problemstillinger. Et hovedformål med denne casesamling 
er derfor at illustrere, at i virksomheder er den økonomiske dimension yderst 
relevant at inddrage ved løsning af langt de fleste tekniske problemstillinger. Ved 
at præsentere de økonomiske problemer i en teknisk sammenhæng er det håbet, at 
flere ingeniørstuderende vil blive interesseret i økonomiundervisningen og indse 
relevansen af denne.

Der er lagt vægt på, at de præsenterede case er realistiske, dvs. at de afspejler kon-
krete problemstillinger i virksomhederne. Samtidigt har det dog været nødvendigt 
at forenkle problemstillingerne for at gøre casene egnede til øvelsesbrug. Endvidere 
er en del af talværdierne - af fortrolighedshensyn - ændret. De fleste talværdier har 
dog den rigtige størrelsesorden.

Til casenes beregningsspørgsmål er der udarbejdet løsningsforslag, der sigter mod 
at supplere lærebogens teorier og modeller. Nogle cases indeholder desuden diskus-
sionsoplæg. Til disse er der angivet stikord eller stikordsagtige udsagn. Endvidere 
skulle casene, da de har baggrund i konkrete virksomhedsbeskrivelser, kunne danne 
grundlag for en bredere diskussion, for eksempel vedrørende de anførte forudsæt-
ninger og konsekvenser af ændrede forudsætninger.

I det sidste afsnit ”Begreber og grundmodeller i driftsøkonomien” er søgt givet en 
summarisk oversigt over økonomiske begreber og modeller. Fremstillingen bygger 
her i udstrakt grad på grafer og matematiske formuleringer, hvilket - specielt for 
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ingeniørstuderende - skulle bidrage til at give et bedre overblik og en mere præcis 
forståelse. Denne oversigt kan naturligvis ikke anvendes som lærebog, men som et 
supplement til denne.

Der skal rettes en varm tak til de medarbejdere i virksomhederne, der har bidraget 
ved udarbejdelsen af casene. Uden deres medvirken ville mange af de realistiske 
aspekter have manglet.

Med henblik på næste udgave vil vi meget gerne have kommentarer til opgavernes 
sværhedsgrad og til emnevalgene. Disse kommentarer bedes rettet til bogens forfatter:

Civ. ing. Aage U. Michelsen
Aage.U.Michelsen@gmail.com
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VISION
Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. 

Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst.
Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene

og arbejder sammen på tværs.

Ringkøbing-Skjern
Kommune
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”LM Wind Power er en rigtig 
spændende virksomhed, hvor 
vi hele tiden prøver at tænke 
nye veje og nye retninger. Som 
ingeniør er det nemt at finde 
arbejde i Trekantområdet. Jeg 
synes, det er rart at vide, der er 
andre muligheder, uden at jeg 
behøver rykke teltpælene op.”

Rikke Lønborg
Engineer, Test & Validation
LM Wind Power

Trænger du
til luft under 
vingerne?
Tænk Trekantet
Gør noget ved drømmene. I Trekantområdet venter mere end 200.000 spændende 
jobmuligheder på dig i et af landets mest naturskønne områder. Her forenes stor- 
byens mange muligheder med højt til himlen, billig havudsigt og en placering i 
hjertet af Danmark. Så skulle drømmejobbet ikke være i Trekantområdet, kan du 
på under en time nå et opland med mere end 600.000 jobs. Det gør os til det  
sted uden for København, hvor du har adgang til flest arbejdspladser.

Det er det, vi mener, når vi siger:   Tænk Trekantet
Se hvad der venter dig på tænktrekantet.dk
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CASE: ALFA LAVAL I DANMARK

Udnyttelse af varmen i røggas

I 1883 etablerede Gustaf de Laval og hans partner, Oscar Lamm Jr., virksomheden 
AB Separator, forløberen til Alfa Laval af i dag. Gustaf de Laval var et stort teknisk 
geni, hvis opfindelser omfatter centrifugalseparatoren og den første funktionelle 
dampturbine. Mens han levede, fik han registreret 92 patenter og startede 37 
virksomheder.

I dag er Alfa Laval en global virksomhed med over 17.000 ansatte, og virksomhe-
den er verdensledede inden for nøgleteknologierne varmeoverførsel, separation og 
væskehåndtering både på land og vand. Alfa Laval har i dag i hele verden over 2.500 
patenter.

Alfa Laval i Danmark har omsætning på ca. 4,8 mia. kr. og mere end 1.800 medar-
bejdere inden for innovation, forretningsudvikling, produktion og salg. Alfa Laval i 
Danmark udgør en vigtig del af Alfa Laval-koncernens aktiviteter. En række globale 
kompetencecentre samt en stor del af den globale forretningsudvikling og ledelse er 
placeret i Danmark.

Alfa Lavals produkter hjælper kunderne med at opvarme, afkøle, adskille og trans-
portere produkter i brancher, der producerer mad og drikkevarer, kemikalier og 
petrokemikalier, lægemidler, stivelse, sukker og ethanol. Alfa Lavals produkter 
anvendes også i kraftværker, ombord på skibe, inden for maskinindustrien, i mine-
drift og til spildevandsbehandling, samt til komfortklima og genbrugsapplikationer.

3 ud af 4 skibe i verden er udstyret med Alfa Lava-produkter og -løsninger. Til 
gavn for selve skibet via rengøring, konditionering og håndtering af brændstof samt 
smøreolie. Til gavn for passager og besætning ved at rense havvandet samt med 
klimaanlæg, der skaber det perfekte klima ombord. Til gavn for miljøet ved effektiv 
rengøring af tanke, avanceret affaldshåndtering samt økonomisk energiforbrug. 
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Alfa Laval stræber mod at gøre hverdagen bedre og gøre en forskel. Derfor vil med-
arbejderne i dag rundt om i verden bidrage til et lavere energiforbrug i Rusland, 
de vil rense vandet i Afrika, sikre, at maden er sikkert produceret i Indien og USA, 
sikre at bygninger er nedkølede og behagelige i Mellemøsten og garantere, at CO2 
udledningen er faldet i Sydamerika. Dette er kun nogle eksempler på de områder, 
som Alfa Laval arbejder med i dag. 

Den efterfølgende opgave omhandler energibesparelse ved udnyttelse af var-
men i røggas. Udgangspunktet er en produktionsvirksomhed, der er beliggende i 
et område i Afrika, hvor elforsyningen er noget ustabil. Virksomheden har af den 
grund anskaffet en el-generator, så den er selvforsynende med el. Generatoren 
drives af gas. 

Virksomheden har en gasfyret kedel, der forsyner produktionen med varmt vand, og 
det overvejes, om noget af energien i røggassen fra el-generatoren kunne udnyttes 
til opvarmning af vand, så gasforbruget til kedlen kunne reduceres.

Virksomheden producerer i døgndrift 7 dage om ugen i 45 uger om året. Produktio-
nen af varmt vand udgør 4 m3/h. I kedlen, der har en virkningsgrad på 0,915, hæves 
vandets temperatur fra en fødevandstemperatur på 60 0C til en afgangstemperatur 
på 90 0C. Brændværdien af gassen er 12 kWh/Nm3, og prisen på gas er 6 kr./Nm3. 

Vands varmekapacitet er 4,180 kJ/(kg · 0C). Da 1 kWh = 3.600 kJ, og vands masse-
fylde, ρ, forenklet her antages at være 1.000 kg/m3, fås, at energiforbruget, EvΔ1,1, til 
at opvarme 1 m3 vand 1 grad er: 

EvΔ1,1 = 4,180 (kJ/kg · 0C) · 1.000 (kg/m3) · 1/3.600 (kWh/kJ) = 1,161 kWh/(m3 · 0C)

SPØRGSMÅL 1
Hvad er de årlige omkostninger til gas til fremstilling af det varme vand?

Virksomheden overvejer nu at anskaffe en Aalborg Micro varmeveksler, så noget 
af energien i røggassen fra el-generatoren kan udnyttes til produktionen af varmt 
vand, hvorved gasforbruget til kedlen kan reduceres. Generatoren driftes altid ved 
100% last. Mængden af røggas til varmeveksleren er 205 m3/h, og røggassens ind-
gangs- og udgangstemperatur er henholdsvis 425 0C og 100 0C. 

Ud fra energien i røggassen forvarmer varmeveksleren vandet til kedlen, så vandets 
temperatur er over 60 0C, når det går ind i kedlen. Herved spares der energi, idet 
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CASE: ALFA LAVAL I DANMARK

kedlen nu skal hæve vandtemperaturen med mindre end 30 0C. Varmevekslerens 
effektivitet er ansat til 0,80. 

Røggassens varmekapacitet, cP, er 1,110 kJ/(kg · 0C) ved 100 0C og 1,200 ved 425 0C. 
Ved besvarelsen af spørgsmål 2 kan forenklet anvendes et gennemsnitstal for cP, dvs. 
cP = 1,155 kJ/(kg · 0C).

Massefylden, ρ, af røggassen er 0,912 kg/m3 ved 100 0C og 0,487 ved 425 0C. Også her 
kan forenklet anvendes et gennemsnitstal, dvs. ρ = 0,670 kg/m3.

SPØRGSMÅL 2
Hvor meget kan gasforbruget reduceres, hvis den nævnte varmeveksler anskaffes?

Anskaffelsesprisen på varmeveksleren er 120.000 kr., og omkostningerne til instal-
lationen er ansat til 40.000 kr. Varmevekslerens levetid er ansat til 25 år, og virk-
somheden anvender en kalkulationsrente på 10% p.a.

SPØRGSMÅL 3
Hvad er den statiske og den dynamiske tilbagebetalingstid for investeringen i var-
meveksleren?

SPØRGSMÅL 4
Vil du anbefale virksomheden at anskaffe varmeveksleren?

Ovenfor er det antaget, at varmevekslerens levetid er 25 år, idet dette er varmeveks-
lerens skønnede tekniske levetid. Inden for en horisont på 25 år er der imidlertid 
mange forhold, der kan ændres, hvorfor der måske slet ikke er brug for varmeveks-
leren om 25 år. Under spørgsmål 3 er den dynamiske tilbagebetalingstid beregnet 
til at være næsten 5 år, hvorfor investeringen vil være lønsom, hvis levetiden blot 
bliver 5 år. 

Efterfølgende spørgsmål illustrerer sammenhængen mellem en investerings levetid 
og nutidsværdien af de årlige netto indbetalinger.

SPØRGSMÅL 5
Hvis levetiden kun bliver 10 år, dvs. reduceres med 60%, vil nutidsværdien af 
reduktionen af de årlige omkostninger til gas da også blive reduceret med 60%?

Se løsninger på side 106. 
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CASE: ARKIL A/S

Anskaffelse contra anvendelse   
af kapacitet

Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1.900 ansatte 
og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet. 

Virksomheden beskæftiger sig med infrastrukturprojekter i hele Danmark og Nord-
europa. Arkil håndterer alle former for anlægsarbejder og udfører klimasikringspro-
jekter med blandt andet tunnelering.  Havnebyggeri, fundering, store kabelprojekter 
og motorvejsprojekter er ligeledes blandt Arkils kompetenceområder.  

Arkil udfører forureningsoprensninger og producerer og udlægger asfalt på både 
kommunale og statslige veje. Samtidig er Arkil en stor aktør på vejserviceområdet, 
hvor virksomheden er én af pionererne inden for privat vejservice.

Efterfølgende opgave tager udgangspunkt i, at Arkil overvejer at indkøbe en ny 
gravemaskine til udførelsen af en ny motorvejsentreprise, som Arkil har vundet for 
Vejdirektoratet. Valget står mellem en 35 tons gravemaskine eller en 45 tons grave-
maskine. 

De faste årlige omkostninger kan beregnes ved ud fra kalkulationsrentefoden at 
omskrive anskaffelsesprisen til en konstant annuitet over maskinens levetid. For 
at undgå investeringsberegninger i denne opgave, så er disse beregninger allerede 
udført, og de faste årlige omkostninger er sammen med øvrige data for de to maski-
ner anført i tabel 1.



21

CASE: ARKIL A/S

Maskine A, 35 tons Maskine B, 45 tons

Faste omkostninger (kr./år) 360.000 400.000

Kapacitet (m3/time) 120 200

Vedligehold (kr./time) 30 50

Drift (kr./ time) 100 130

Brændstof (l/time) 11 17

Løn (kr./time) 300 300

Tabel 1: Data for de to maskintyper.

Det forventes, at maskinerne vil kunne anvendes i op til 1.200 timer/år. Prisen 
på brændstof er ansat til 10,00 kr. pr. liter diesel. Mængden af jord, der opgraves, 
betegnes Q (m3/år).

SPØRGSMÅL 1
Opstil for hver af de to maskiner et udtryk for:
• De årlige totale omkostninger, TOMK(Q)
• De variable gennemsnitsomkostninger, VG(Q)
• Grænseomkostningerne, GROMK(Q)

SPØRGSMÅL 2
Hvor mange m3/år skal der mindst opgraves, for at du vil anbefale Arkil at anskaffe 
maskine B frem for maskine A?

For de efterfølgende spørgsmål inddrages også andre graveopgaver, hvorfor der nu 
er behov for at anskaffe mere end én maskine.

SPØRGSMÅL 3
Hvis Arkil forventer at skulle opgrave 350.000 m3/år, hvilke maskiner vil du da 
foreslå, at Arkil indkøber?

Det antages nu, at Arkil skal udføre en ny motorvejsentreprise, hvor der skal opgra-
ves 20.000 m3 jord. Endvidere antages det, at Arkil har ledig kapacitet på såvel en 
maskine A som en maskine B.

SPØRGSMÅL 4
Vil du anbefale Arkil at benytte maskine A eller maskine B til løsning af pågældende 
opgave?
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CASE: ARKIL A/S

Det antages nu, at Arkil skal udføre en ny motorvejsentreprise, hvor der det næste 
år skal opgraves 275.000 m3 jord. Arkil har ledig kapacitet på to maskiner A og 300 
timers ledig kapacitet på en maskine B. Flytning af maskine B til det pågældende 
sted vil imidlertid medføre ekstra omkostninger.
 
SPØRGSMÅL 5
Hvor store må omkostningerne til flytning af maskine B højst være, hvis det skal 
være lønsomt at flytte maskine B til den pågældende opgave?

Se løsninger på side 109. 



VI BYGGER 
FREMTIDENS 
INFRASTRUKTUR

Arkil er med til at udvikle  
og sætte et solidt  aftryk  
på fremtidens veje, broer  
og byer.  

Læs mere på arkil.dk
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CASE: BANEDANMARK

Investering i elektrificering    
af banenettet

Banedanmark har ansvaret for det statslige jernbanenet i Danmark og er en stats-
virksomhed under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Frem mod 2020 ska-
ber Banedanmark fremtidens jernbane, der gør det muligt at fordoble passager- og 
godstransporten i Danmark. Mens Banedanmark arbejder på højtryk for fremtidens 
jernbane, arbejder Banedanmarks godt 2.250 medarbejdere året rundt, døgnet rundt 
for en vel vedligeholdt jernbane. Samtidig sikres hver dag 40.000 ankomster og 
afgange på de danske stationer. Samlet set kører 196 millioner passagerer og 8 mio. 
tons gods hvert år på Banedanmarks skinner.
 
Det stiller ikke alene høje krav til det daglige arbejde, men også til den konstante 
udbygning og forbedring af den danske jernbane. Lige nu er Banedanmark for 
eksempel ved at udskifte alle signaler til et topmoderne europæisk signalsystem, 
som er med til at sikre flere rettidige tog i fremtiden. Derudover bygges der en helt 
ny bane mellem København og Ringsted, der er med til at nedsætte rejsetiden. Også 
flere strækninger elektrificeres, så fremtidens tog kan køre mere miljøvenligt.

Som led i elektrificeringen planlægger Banedanmark at opføre banetransformatorer 
på en nybygget station. En transformators primære opgave er at omsætte veksel-
strøm ved én spænding og strømstyrke til vekselstrøm ved en anden spænding og 
strømstyrke. Dette opnås ved at have forskellige antal vindinger i hhv. primær og 
sekundærviklingen. 

I en transformator er der et tomgangstab og et driftstab. Tomgangstabet er uaf-
hængigt af belastningen og går primært til at tomgangsmagnetisere transformeren. 
Driftstabet i en transformer er direkte afhængigt af belastningen og skyldes pri-
mært elektriske tab i vindingerne og dynamiske tab i magnetiseringen. 

Til den nybyggede station skal Banedanmark vælge mellem to typer af transforma-
torer, A og B. Data for disse er anført i tabel 1.



I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi 
den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 

Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen 
til  fremtidens behov, til gavn for passager- og 
 godstransporten.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler 
 jernbanen gennem store projekter som f.eks. 
Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, 
Den nye bane København-Ringsted og andre store 
anlægsprojekter. 

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau, 
 samarbejde på tværs af fagområder og gode 
 udviklingsmuligheder. 

Alt dette kan du læse meget mere om på vores 
hjemmeside, bane.dk.

Læs mere om job- og  
karriere muligheder på  

bane.dk/job

Vær med til at skabe  
fremtidens jernbane

SPÆNDENDE OPGAVER OG MASSER AF ANSVAR:
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CASE: BANEDANMARK

Type A Type B

Pris (mio. kr.) 2,5 3,1

Levetid (år) 40 40

Scrapværdi (kr.) 0 0

Tomgangstab (MWh/år) 300 450

Driftstab (MWh/år) 1.400 1.100

Tabel 1: Data for de to transformatortyper.

Prisen på el er ansat til 0,40 kr./kWh, og kalkulationsrenten er ansat til 5% p.a.

SPØRGSMÅL 1
Hvilken af de to typer vil du anbefale Banedanmark at anskaffe?

SPØRGSMÅL 2
Hvilken værdi skulle kalkulationsrenten have, hvis de to investeringer skulle være 
lige attraktive.

SPØRGSMÅL 3
Skitser grafer for nutidsværdien, N, af de to investeringer som funktion af kalkula-
tionsrentefoden, i. Kan svaret på spørgsmål 2 ses ud fra forløbet af de to grafer?

Antag, at du ud fra besvarelsen af spørgsmål 1 foreslår Banedanmark at vælge type 
B. Det er til denne type muligt for 0,6 mio. kr. at tilkøbe en kortslutningstest, hvor-
ved levetiden forøges med 10%, dvs. fra 40 til 44 år.

SPØRGSMÅL 4
Vil du anbefale Banedanmark at tilkøbe kortslutningstesten?

Se løsninger på side 112.
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CASE: COLOPLAST A/S

Overvejelser omkring    
ændring af et produkt

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker 
med meget personlige og private lidelser. Coloplast har fire forretningsområder; 
stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårpleje.
 
Historien om Coloplast begynder tilbage i 1954. Elise Sørensen er sygeplejerske. 
Hendes søster, Thora, har gennemgået en stomioperation og tør ikke længere gå ud 
blandt andre mennesker af skræk for, at stomien skal lække. Elise forstår søsterens 
problemer og opfinder verdens første stomipose. En pose, der gør det muligt for 
Thora - og tusinde som hende - at vende tilbage til et normalt liv.  I dag følger Colop-
lasts værdier stadig Elises eksempel: De lytter, lærer og handler. 

De fleste af Coloplasts kunder har været udsat for alvorlige ulykker eller sygdom, 
og deres livssituation er ofte forbundet med tabu og stigma. Virksomheden hjælper 
dem med at vende tilbage til et indholdsrigt liv uden begrænsninger. Ved at lave 
produkter, der virker, som er nemme at bruge, og som ikke ligner hospitalsudstyr, 
håber de at kunne fjerne noget af det ’patient-stigma’, som mange lever med. Det 
kan virksomheden kun gøre ved at lytte til kundernes behov og inddrage dem i 
produktinnovationen.

Fakta om Coloplast:
• Coloplast har datterselskaber i 42 lande og sælger produkter i mere end 138 lande 
• Globalt hovedkontor i Humlebæk, Danmark
• Mere end 11.000 medarbejdere globalt heraf ca. 1.400 i Danmark
• Produktion i Danmark, Ungarn, Kina, USA og Frankrig
• Coloplast omsatte i 2016/17 for 15.528 millioner DKK

Coloplast overvejer at foretage en gennemgribende ændring af et af stomiproduk-
terne, Alterna, hvorved det forventes, at de variable omkostninger ved fremstilling af 
produktet kan reduceres. Fra et sådan ændringsprojekt påbegyndes, vil der typisk gå 
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CASE: COLOPLAST A/S

18 måneder, før salget af den reviderede version af produktet kan påbegyndes. For at 
forenkle beregningerne antages det dog her, at udviklingstiden er 1 år.

I tabel 1 er der anført data for den nuværende version af produktet, idet revisionen 
af produktet i givet fald skal påbegyndes et år før begyndelsen af år 1.

År 1 2 3 4 5 6

Forventet afsætning 
(mio. stk./år) 62,6 64,5 65,8 67,1 67,1 65,7

Forventet salgspris 
(kr./stk.) 16,75 16,58 16,42 16,25 16,09 15,93

Forventede variable 
omk. (kr./stk.) 2,04 1,98 1,92 1,88 1,84 1,81

Tabel 1: Data for forventet afsætning, salgspris og variable omkostninger for det nuværende 
produkt, hvis den reviderede version af produktet ikke udvikles og markedsføres.

Hvis den reviderede version af produktet udvikles og markedsføres, vil det nuvæ-
rende produkt gradvist blive udfaset over 3 år. Afsætningen af det nuværende pro-
dukt forventes da at blive, som anført i tabel 2. Salgspris og variable omkostninger 
forventes fortsat at være, som anført i tabel 1.

År 1 2 3 4 5 6

Forventet afsætning 
(mio. stk./år) 49,1 19,7 9,8 0 0 0

Tabel 2: Forventet afsætning for det nuværende produkt, hvis den reviderede version mar-
kedsføres.

I tabel 3 er der anført data for den reviderede version af produktet.

År 1 2 3 4 5 6

Forventet afsætning 
(mio. stk./år) 14,2 47,5 58,8 71,1 74,7 78,4

Forventet salgspris 
(kr./stk.) 16,75 16,58 16,42 16,25 16,09 15,93

Forventede variable 
omk. (kr./stk.) 2,14 1,89 1,76 1,72 1,69 1,67

Tabel 3: Data for forventet afsætning, salgspris og variable omkostninger for den reviderede 
version af produktet.



Forward together

Coloplast is one of the most successful medical device companies in the world, with 
a mission to make life easier for people with intimate healthcare needs. 

We are a global organisation with manufacturing sites in three different time zones and warehouses on 
every continent. We are responsible for innovation and ramping-up new products, supply and logistics, 
as well as for procurement and quality. It is our ambition to improve performance, reduce risks and 
launch new products according to plan.

From mechanical design, to materials technology, to machine building, our Engineering & Technology 
organisation provides a range of innovative and profitable solutions based on a smooth integration of 
internal and external technologies. This supports our vision of setting the global standard for listening 
and responding. 

Explore your curiosity and find out where your background, experience and interests could take you:
www.coloplast.com/career

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2018-08.
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
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CASE: COLOPLAST A/S

Hvis det besluttes at udvikle den reviderede version af produktet, så skal der i 
udviklingsåret investeres 5 mio. kr. i et vision-system til overvågning af produk-
tionen, og der skal afholdes 1 mio. kr. i markedsføringsomkostninger og 5 mio. kr. til 
udvikling af produktionssystemet. Omkostningerne til produktudviklingen er ansat 
til 3 mio. kr.

Coloplast anvender en kalkulationsrente på 10% p.a.

SPØRGSMÅL 1
Vil det være lønsomt for Coloplast at gennemføre projektet med revision af det 
nuværende produkt?

SPØRGSMÅL 2
Hvad er den dynamiske tilbagebetalingstid for projektet?

De i tabel 3 anførte afsætningstal er baseret på, at alle nuværende kunder skifter fra 
det nuværende til det reviderede produkt. Desuden forventes en stigning i afsæt-
ningen på 5%, idet klæberen i den reviderede version er tilført nye features. 

En risiko ved ændring af et produkt er imidlertid, at nogle af de eksisterende kunder 
ikke vil skifte over til at købe det reviderede produkt, men i stedet gå over til at købe 
et produkt fra en af konkurrenterne.

SPØRGSMÅL 3
Hvor mange % skal den forventede årlige afsætning for den reviderede version af 
produktet reduceres, for at projektet ikke længere er lønsomt? 

En anden usikkerhed ved projektet er, hvor lang levetid produktet vil have på 
markedet. I det ovenstående er såvel det nuværende produkt som den reviderede 
version af produktet vurderet ud fra en 6-årig periode. 

SPØRGSMÅL 4
Hvor meget vil lønsomheden ved at udvikle og markedsføre den reviderede version 
af produktet blive reduceret, hvis levetiden på markedet reduceres fra de 6 til 5 år?

Se løsninger på side 115.



31

CASE: DAMIXA

Vand- og energiforbrug ved   
forskellige håndvaskarmaturer

Damixa er Danmarks ældste producent af armaturer og bruseløsninger. Siden 1932 
har Damixa udviklet og produceret vandhaner og brusere på fabrikken i Odense 
og den dag i dag samles og monteres der fortsat ca. 6.000 armaturer om ugen på 
fabrikken i Odense. 

Damixas varemærke er dansk design og kvalitet samt et dedikeret fokus på funk-
tionalitet. Hos Damixa er en vandhane nemlig ikke bare en vandhane. Den er et 
instrument, der skal gøre hverdagen simplere, smukkere og mere energirigtig for 
brugerne. I Damixas udviklingsafdeling sørger fire in-house designere for at holde 
udviklingshjulet i gang, så næste generation armaturer lever op til den innovative 
designtradition samt de høje kvalitetskrav, der bliver funktions- og levetidstestet i 
Damixas eget testlaboratorium på hovedkontoret i Odense.

De danske armaturer sælges til både private forbrugere samt til større projekter, 
boligforeninger og offentlige byggerier eller renoveringer. Ofte bliver løsningerne 
foreskrevet af energirådgivere og rådgivende ingeniører via udbudsmaterialer og 
funktionsbeskrivelser, på baggrund af de dokumenterede testresultater og besparel-
sespotentiale.
 
Damixas dansk designede løsninger sælges i det meste af verden enten via dattersel-
skaber i Tyskland og Holland eller via en række agenter i det meste af verden. Siden 
2014 har Damixa været en del af den svenske armaturproducent FM Mattsson Mora 
Group. Virksomheden er førende på det nordiske marked og har via et dedikeret 
fokus på energioptimering og grønne løsninger gennemført energitests, der doku-
menterer stort besparelsespotentiale på såvel vand som energi til varmt vand.
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CASE: DAMIXA

Efterfølgende opgave tager udgangspunkt i en skole, der er under projektering. 
Opgaven omhandler valget mellem 3 forskellige armaturer til håndvaskene:

A. Traditionelt 1-grebs armatur
B. Berøringsfrit armatur, hvor der via en sensor åbnes og lukkes for vandet.
C. 1-grebs koldstart armatur.

Den principielle forskel mellem alternativ A og C er følgende: Ved et traditionelt 
1-grebs armatur åbnes der for det kolde vand, når grebet er drejet til højre, og der 
åbnes for det varme vand, når grebet er drejet til venstre. Grebet står oftest i midter-
stillingen, hvorved der åbnes for en blanding af koldt og varmt vand, selv om bru-
geren måske kun har behov for det kolde vand. I øvrigt når det varme vand ofte slet 
ikke frem til håndvasken, før brugeren er færdig med at vaske hænder. Når grebet 
på et 1-grebs koldstart armatur står i midterstillingen, åbnes der kun for det kolde 
vand, hvorved der ikke forbruges varmt vand. 

I tabel 1 er anført data for de 3 typer armaturer.

Traditionelt 
1-greb

Berørings-
frit

1-greb med 
koldstart

F = Forbrug (l/min.) 10 6 6

AT = Aktionstid (sek./aktion) 18 12 18

P = Pris (kr./stk.) 750 1.500 1.000

VA = varmt vands andel af forbruget 30% 20% 20%

L = levetid (år) 15 15 15

Tabel 1: Data for de 3 typer armaturer. En ”aktion” er, når en bruger vasker hænder.

Der foreligger i øvrigt følgende oplysninger:
AA = Antal aktioner pr. person pr. skoledag = 3
AP = antal personer = 700
AS = antal skoledage/år = 200
AR = antal armaturer = 100
KV = koldt vands temperatur = 6 0C
VV = varmt vands temperatur = 54 0C
EP = energipris = 0,60 kr./kWh
VP = vandpris = 65 kr./m3

i = kalkulationsrente = 5% p.a.



VI BLOGGER OM
FØLG OS PÅ FACEBOOK ELLER VANDMEDOMTANKE.DK

V
A
N
DMEDOMTAN

KE
.D
K

V
I  S

Æ
TTER VAND PÅ DAGSORDEN

EN

Vi skal være smarte - og bruge intelligente løsninger,
der sparer vand, uden vi tænker over det."

OLE SANDER
CEO, FM Mattsson Mora Group DK

Our design heritage is Scandinavian. But our outlook and concern for the environment is global.
At FM Mattsson Mora Group, we care for water, and we apply this to all aspects of our business.

We strive to operate as a company in an environmentally responible way.
And we develop products with smart features that help our customers save water and energy.

When you choose a Mora Armatur, FM Mattsson or Damixa product, you care for water.

CARE FOR WATER . EU

BESPARELSERDESIGN & LIVSSTIL HVERDAGSLIV POLITIK & SAMFUNDVAND & SUNDHEDBÆREDYGTIGHED

DANSK DESIGN
OG KVALITET
Hos Damixa er en vandhane ikke bare en vandhane. 
En vandhane er et instrument, der skal gøre 
hverdagen simplere, smukkere og mere energirigtig 
for brugerne. 

Den danske designtradition er fundamentet for 
vores tilgang og ligger dybt integreret i den måde,   
vi tænker og udvikler produkter. 

Vi har via et dedikeret fokus på energioptimering 
og grønne løsninger gennemført energitests, der 
dokumenterer stort besparelsespotentiale på såvel 
vand som energi til varmt vand.

Den dag i dag designer og samler vi stadig vores 
produkter i Odense, Danmark.

LÆS MERE OM VORES DESIGNERE PÅ
WWW.DAMIXA.DK/DESIGN 
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Til hjælp for efterfølgende beregninger af omkostningerne til opvarmning kan føl-
gende oplyses:

Vands varmekapacitet er 4.180 J/(kg · 0C). Da 1 kWh = 3,6 MJ, og vands massefylde ≈ 
1 kg/l, fås, at energiforbruget til at opvarme 1 liter vand 1 grad er 4.180/3.600.000 ≈ 
0,001161 kWh.

SPØRGSMÅL 1
Hvad er for hver af de tre armaturtyper de årlige omkostninger til vandforbruget og 
til energiforbruget til opvarmning af vand?

Ved alternativ B er der – i modsætning til de to andre alternativer – en ekstra-
omkostning i form af elforbrug (batteri eller elnet) til censoren i armaturet. Denne 
omkostning antages i gennemsnit at være 40 kr. pr. armatur pr. år.

SPØRGSMÅL 2
Hvilket af de tre typer armaturer vil du foreslå anvendt på skolen?

SPØRGSMÅL 3
Hvad er den statiske tilbagebetalingstid ved merinvesteringen i 1-grebs armatur 
med koldstart frem for det traditionelle 1-grebs armatur?

Det efterfølgende spørgsmål omhandler en tilsvarende skole, men med den forskel, 
at skolen allerede er bygget, og at der er installeret traditionelle 1-grebs armaturer.

SPØRGSMÅL 4
Vil det – uanset restlevetiden for de eksisterende armaturer – være lønsomt at 
udskifte disse med berøringsfrie armaturer eller med 1-grebs armaturer med kold-
start?

Se løsninger på side 118.
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CASE: ENERGINET

Samfundsmæssig nytteværdi af  
investering i et elkabel mellem  
Danmark og Holland

Energinet skal sikre forsyning af el og gas i Danmark samtidigt med, at den 
grønne omstilling sker økonomisk og effektivt. Energinet ejer energiens motorveje 
og har ansvaret for at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til gavn for 
forbrugerne. 

Energinet:
• sikrer, at der altid er strøm i stikkontakten og gas i hanen
• skaber rammerne for velfungerende markeder for el og gas, så både forbrugere  
 og producenter af energi sikres fair priser
• bidrager til den grønne omstilling af energisystemet og medvirker til, at   
 omstillingen bliver til gavn for det danske samfund
 
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, ejet af den danske stat ved 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og med ca. 1.200 engagerede og fagligt 
højt uddannede medarbejdere. Selskabet har hovedkontor i Fredericia og har lokali-
teter i Ballerup, Stenlille, Egtved, Lille Torup, Tjele, Vester Hassing, Søborg og Skær-
bæk. Virksomheden omsætter for ca. 13 mia. kr. årligt. Virksomheden samarbejder 
med mange forskellige interesseorganisationer i ind- og udlandet.

Den følgende opgave tager udgangspunkt i, at Energinet sammen med sin holland-
ske pendant TenneT er i gang med at etablere et 325 km langt elkabel mellem Endrup 
ved Esbjerg og Eemshaven i Holland. Forbindelsen kaldes COBRAcable. Energinet 
tog i oktober 2016 det første spadestik til den nye elforbindelse, og anlægget forven-
tes i drift ved begyndelsen af år 2019.
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CASE: ENERGINET

Formålet med COBRAcable er at binde de europæiske elmarkeder tættere sammen, 
sådan at landene kan udnytte produktionsapparatet bedre og reducere de samlede 
omkostninger ved at producere elektricitet og derudover øge forsynings-
sikkerheden.

COBRA-forbindelsen består af to parallelle søkabler. Kablerne med en diameter på 
13 cm er designet til et spændingsniveau på 320 kV og en overføringskapacitet på 
700 MW og kan forsyne ca. 700.000 husstande med elektricitet.
 
Såvel det danske som det hollandske elnet er baseret på vekselstrøm. Transport af 
store mængder strøm over lange afstande sker imidlertid bedst med jævnstrøm. 
Da søkablerne derfor er jævnstrømskabler, skal der ved Endrup og ved Eemshaven 
bygges store omformerstationer. Omformerstationen ved Endrup er således 125 m 
lang, 36 m bred og 21 m høj.

Forbindelsen er baseret på en ny ensretterteknologi kaldet Voltage Source Conver-
ter (VSC), der kan give mulighed for tilslutning af nye havmølleparker til kablet. 
COBRAcable kan dermed blive det første skridt på vejen mod etableringen af et 
transmissionsnet i Nordsøen, som kan understøtte vindkraftudbygningen og styrke 
det europæiske transmissionsnet.

Projektet har et samlet budget på ca. 4,8 mia. kr., hvoraf Energinets andel udgør 2,4 
mia. kr. Fra EU-kommissionen ydes der et tilskud på 720 mio. kr., som deles ligeligt 
mellem Energinet og TenneT

I det følgende antages det, at Energinets omkostninger (udbetalinger) til etablering 
af forbindelsen er: 
2016: 300 mio. kr.  
2017: 700 mio. kr.
2018: 1.400 mio. kr. 

Tilskuddet fra EU-kommissionen tildeles forholdsmæssigt over de tre år efter stør-
relsen af Energinets omkostninger.

De efterfølgende spørgsmål 1 og 2 har til formål at illustrere tankegangen bag vurde-
ring af samfundsmæssige gevinster ved offentlige investeringer.
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Når COBRAcable etableres, bliver det muligt at handle elektricitet mellem Danmark 
og Holland. Når elpriserne er lavere i Danmark end i Holland, vil Energinet og Ten-
neT købe elektricitet i Danmark til den lave pris og sælge den i Holland til den høje 
pris (og omvendt). Dermed opnås en fortjeneste (kaldet flaskehalsindtægter), og 
flaskehalsindtægterne deles ligeligt mellem de to selskaber. 

SPØRGSMÅL 1
Hvis det antages, at den gennemsnitlige prisforskel mellem Danmark og Holland er 
30 kr./MWh, og at 5 TWh elektricitet handles mellem Danmark og Holland til denne 
prisforskel, hvor store flaskehalsindtægter opnår Energinet da ved etablering af 
COBRAcable?

Det anslås, at Energinets omkostninger til drift og vedligeholdelse af forbindelsen vil 
være på 4 mio. kr./år. Det elektriske tab i transmissionsnettet på grund af COBRA-
cable er anslået til at udgøre 20 mio. kr. år.

Det antages, at Danmark kan realisere følgende gevinster ved COBRAcable:

Handelsgevinster: 160 mio. kr./år: Den samlede gevinst for forbrugere, producenter 
og Energinet ved handlen med elektricitet over COBRAcable. 

Systembærende egenskaber: 14 mio. kr./år: Besparelser på grund af forbindelsens 
positive effekt på den dynamiske stabilitet i Danmark.

Effekttilstrækkelighed: 14 mio. kr./år: Værdien af muligheden for at importere 
elektricitet, så det danske forbrug oftere kan dækkes, når forbruget i Danmark ellers 
ikke ville kunne dækkes af øvrig import samt den danske elproduktion.

Regulerkraft: 4 mio. kr./år: Besparelser på grund af bedre muligheder for balance-
ring af elforbrug og elproduktion i Danmark.

I det efterfølgende skal alle investeringsbeløb henføres til årenes begyndelse, mens 
alle omkostninger, besparelser, gevinster og nytteværdier henføres til årenes slut-
ning. Der anvendes en kalkulationsrente på 4% p.a. Det antages, at kablets levetid er 
30 år, startende med år 2019.

SPØRGSMÅL 2
Hvad er, opgjort ved begyndelsen af år 2019, det samlede danske samfundsmæssige 
over- eller underskud ved COBRAcable? 
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SPØRGSMÅL 3
Hvis COBRAcable-forbindelsens levetid ikke bliver 30 år, men 40 år, hvad vil da 
blive det samlede danske samfundsmæssige over- eller underskud ved denne for-
bindelse?

Det diskuteres ofte, hvilket krav der bør stilles til forrentning af offentlige investe-
ringer.  

SPØRGSMÅL 4
Hvad bliver svaret på spørgsmål 2, hvis der i stedet for 4% p.a. anvendes en kalkula-
tionsrente på 5% p.a.?

Se løsninger på side 121. 



– så danskerne har strøm 
i stikkontakten både 
kl. 20.50 og i 2050

VÆR MED TIL AT
BYGGE HØJSPÆNDINGS-
FORBINDELSER TIL UDLANDET

Viking Link er en 740 km lang 
jævnstrømsforbindelse (HVDC) 
med ca. 650 km søkabel og to 
konverterstationer. 

Forbindelsen er på 1400 MW og 
kan transportere elektricitet til 
1,4 mio. husstande. Vi forventer, 
at forbindelsen går i drift i 2022.

650 KM 
SØKABEL

1,4 MIO. 
HUSSTANDE

Viking Link skal forbinde Danmark og Storbritannien

Læs mere om vores 
komplekse projekter og 
dine karrieremuligheder 
på www.energijob.dk

Energinets eltransmissionsnet er forbundet til nabolandene Norge, Sverige og Tyskland, og 
nye forbindelser er på vej. Udlandsforbindelserne fungerer bl.a. som handelsforbindelser 
mellem landene. Dermed er det muligt at handle overskydende strøm fra fx vindmøller i 
situationer, hvor Danmark ikke selv kan forbruge strømmen. Derudover er udlandsforbin-
delserne en vigtig del af den daglige drift, hvor balancen mellem produktion og forbrug 
konstant skal opretholdes.
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Investering i et varmepumpeanlæg

Energistyrelsen er en afgørende bidragsyder til Danmarks rolle som foregangsland 
for en omkostningseffektiv omstilling af energisystemet – til gavn for både klimaet 
og den danske økonomi. Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende energipro-
duktion, -forsyning og -forbrug og indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. 
Energistyrelsen deltager også i internationale samarbejder om energiomstilling i 
lande som Kina, Mexico, Ukraine, Indonesien, Sydafrika m.fl.
 
Energistyrelsen har ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af 
forsyningssektorerne, som foruden energi omfatter samfundsvitale områder som 
vand, affald og telekommunikation. Styrelsen sætter et solidt fagligt fingeraftryk på 
den førte politik på området og sikrer de bedst mulige vilkår for, at danskerne får 
leveret en stabil forsyning.

Energistyrelsen har eksisteret siden 1976 og er en del af et koncernfællesskab under 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energistyrelsen lægger vægt på en høj 
faglighed og videndeling blandt de mange faggrupper og bryster sig af at have et 
godt kollegaskab og en fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til den enkeltes 
behov. Der er knap 400 ansatte i Energistyrelsen, fordelt på kontorer i Esbjerg og 
København.

I forbindelse med udmøntning af energireserven til finansloven for 2016 blev der 
afsat midler til initiativer, der over en 3-årig periode i 2016-2018 skal være med til 
at udbrede store varmepumper. Midlerne er afsat til et rejsehold, som skal rådgive 
fjernvarmeværker og andre interessenter om konkrete muligheder for at etablere 
store varmepumper. 

Energistyrelsens rejsehold har til formål at hjælpe fjernvarmeværker og andre 
interessenter, som for eksempel procesvirksomheder, med implementering af var-
mepumpeløsninger. Rejseholdet rådgiver blandt andet om konkrete muligheder for 
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etablering af store varmepumper. Rådgivningen sker med udgangspunkt i tilgænge-
lige energiressourcer og andre tekniske forhold, der er afgørende for mulighederne i 
de individuelle nærområder.

Efterfølgende opgave tager udgangspunkt i, at Energistyrelsens rejsehold har 
foretaget en teknisk og økonomisk vurdering af at udnytte overskudsvarmen i 
køletårnene på en virksomhed, der fremstiller industrigasser. I stedet for at køle 
industriprocessen ved brug af el og vand, foreslås kølingen foretaget ved hjælp af 
et varmepumpeanlæg, der trækker varmen ud af køletårnene og anvender den til 
opvarmning af byområdets fjernvarmenet. Det forventes, at virksomheden herved 
vil få reduceret omkostningerne til el og vand til køling med 2 mio. kr./år.
  
Det foreslåede varmepumpeanlæg drives af el og er på 5½ MW varmeeffekt. 
Anlæggets COP (Coefficient Of Performance ≈ effektfaktor), der er et udtryk for 
forholdet mellem energien i varmepumpens output og input, er på 4, dvs. at hvis 
input til varmepumpen er på 1 kWh til el, så vil output være på 4 kWh varme. En 
COP på 4 er en relativ høj værdi for en varmepumpe, og den opnås her, fordi der 
er tale om 3-4 trin-koblede varmepumper. Afregningsprisen for den varme, der 
leveres til fjernvarmenettet, er 337 kr./MWh. Prisen for den el, der driver varme-
pumpen, er 1,10 kr./kWh.

Virksomheden arbejder i 3-holds skift alle ugens dage året rundt, men varmepum-
peanlægget forventes kun at være i drift i 360 dage om året.

Investeringen i selve varmepumpen er på 12 mio. kr. Hertil kommer omkostninger 
til tilkobling til rørledninger, transformator, bygning til transformatoren og pro-
jekteringsarbejde på i alt 3 mio. kr. Investeringens levetid er vurderet til 15 år, og 
virksomheden anvender en kalkulationsrentefod på 8% p.a.

Den største post på driftsomkostningerne er omkostningerne til el til drift af varme-
pumpen. Hertil kommer vedligehold mv. på 2 mio. kr./år.

SPØRGSMÅL 1
Beregn de samlede årlige driftsomkostninger.

Oftest anvendes kapitalværdimetoden til vurdering af investeringers lønsomhed, 
men til løsning af spørgsmål 2 ønskes annuitetsmetoden anvendt.
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SPØRGSMÅL 2
Omskriv samtlige ind- og udbetalinger til en konstant annuitet over investeringens 
levetid og vurdér på grundlag heraf, om investeringen er lønsom.

SPØRGSMÅL 3
Beregn ud fra svaret på spørgsmål 2 investeringens nutidsværdi.

SPØRGSMÅL 4
Beregn investeringens dynamiske tilbagebetalingstid.

For at forenkle udregningerne er det for de ovenstående spørgsmål forudsat, at 
elprisen er konstant over årene og lig med 1,10 kr./kWh. Regeringen har imidler-
tid vedtaget en gradvis udfasning af PSO-afgiften i perioden 2017-2021, hvilket 
vil give lavere elpriser. Når PSO-afgiften i 2022 er helt udfaset, vil virksomhedens 
elpris være blevet reduceret til 0,85 kr./kWh.

SPØRGSMÅL 5
Hvor meget forbedres lønsomheden af varmepumpeanlægget, når PSO-afgiften er 
helt udfaset i 2022, og virksomhedens elpris ikke bliver forhøjet med nye afgifter?

I 2016 blev der mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og energisel-
skaberne indgået en energispareaftale, der forpligtiger energiselskaberne til at 
gennemføre energibesparelser. Derfor kan en virksomhed, som gennemfører ener-
gibesparelser, sælge første års energibesparelse til et energiselskab, idet dette 
bidrager til, at energiselskabet kan opfylde de aftalte energibesparelsesmål. Energi-
spareaftalen gælder for en 4-årig periode, begyndende 1. januar 2017, og salgsprisen 
forventes ofte at ville ligge mellem 20 og 40 øre pr. sparet kWh. Det antages her, 
at energibesparelsen kan sælges til et energiselskab for 300 kr./MWh. Endvidere 
antages, at indbetalingen herfra henføres til slutningen af det første år.

SPØRGSMÅL 6
Hvis prisen på el - som forudsat for spørgsmål 2 - er 1,10 kr./kWh, hvor meget vil 
salget af energibesparelsen da forøge størrelsen af den annuitet, der er beregnet 
under løsningen af spørgsmål 2? 

Se løsninger på side 123.
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Ny teknologi ved  fremstilling   
af fødevarer

FOSS’ rolle på det globale marked er at udvikle analytiske løsninger, der hjælper til 
at forbedre fødevarekvaliteten og – sikkerheden, samt til at maksimere effektivite-
ten hos fødevareproducenten. På dette område er FOSS verdens førende producent 
samt leverandør af innovative analyseinstrumenter til den globale fødevareindustri 
og landbrugssektor. Som eksempel kan det nævnes, at 80% af alt handlet korn på 
verdensmarkedet, og 85% af verdens mælk bliver analyseret af et FOSS instrument. 
FOSS leverer løsninger til verdens 100 største fødevarekoncerner og har ca. 40.000 
andre kunder, og 99% af virksomhedens salg går til eksport. FOSS har mere end 
1.450 medarbejdere ansat verden over, heraf omkring 600 i Danmark. 

FOSS’ løsninger bruges kort sagt til at analysere fødevaren i hele produktionskæden 
- lige fra råvaren på marken, til indgangskontrol og betaling, kvalitetsoptimering, og 
i produktionen. Når man kan høste på det rigtige tidspunkt, sortere råvaren korrekt, 
identificere og stoppe forurening, så bidrager det også til en bæredygtig anvendelse 
af råvarer og til en minimering af fødevarespild. Til slut bliver indholdet og kvalite-
ten analyseret, og varen er klar til distribution. På den måde opnås en god kontrol og 
sikkerhed for produktets kvalitet.

Instrumenter fra FOSS er modsat klassiske kemiske referencemetoder baseret på 
optik og elektronik. Det sikrer, at analyserne kan gennemføres hurtigere og med et 
minimum af såvel manuel håndtering som forbrug af kemikalier. FOSS har siden 
starten i 1956 været en innovativ teknologivirksomhed med 20 ’worlds first’ intro-
duktioner, mere end 100 patenter og har altid brugt state-of-the-art teknologier til 
måling og håndtering af analyserne. Der bruges 10% af omsætningen på forskning 
og udvikling.



45

CASE: FOSS ANALYTICAL A/S

Virksomheden er baseret på et værdigrundlag med fokus på kunderne, hvilket bety-
der at udviklingsingeniøren tager udgangspunkt i kundens situation ved udvikling 
af nye produkter. For at definere værdien for kunden foretages der også beregnin-
ger, som viser de økonomiske fordele for kunden i projektet. 

I de fleste produktionsvirksomheder anvendes industrielt fremstillede råvarer/
halvfabrikata, som overholder snævre specifikationer. I de produktionsvirksom-
heder, hvor råvarerne er naturprodukter, er situationen en anden. Her har produk-
tionsvirksomheden ingen indflydelse på råvarens sammensætning, og sammen-
sætningen kan ydermere variere en hel del. Opgaven for produktionsvirksomheden 
bliver derfor at udnytte de modtagne råvarer bedst muligt. Dette er f.eks. situationen 
på et mejeri, hvor der ud fra råvaren – komælk – kan produceres en række forskel-
lige produkter. Komælks indhold kan variere, f.eks. afhængigt af den enkelte ko 
og af årstiden. Hvis de produkter, der producers ud fra komælken, skal overholde 
ønskede specifikationer, så stilles der derfor specielle krav til styring af produkti-
onsprocessen ud fra råvarens sammensætning. Ligeledes er prissætning baseret på 
værdi for kunden.

I Danmark skal f.eks. sødmælk indeholde min. 3,5% fedt, men da fedtindholdet i 
komælk varierer omkring en middelværdi på ca. 4,2%, bliver en del af det oversky-
dende fedt fjernet ved centrifugering. Dette fedt kan bruges til fremstilling af pro-
dukter, som f.eks. smør eller fløde, der har en noget højere salgsværdi end sødmælk. 
Der er således en økonomisk fordel ved at fjerne mest muligt fedt, men samtidigt 
skal kravet til min. 3,5% fedt i sødmælken overholdes. For den producerede sødmælk 
gælder, at kvaliteten af denne er højere, jo mindre variation der er i dens fedtind-
hold. Kvaliteten stiger således, hvis fedtprocenten kan styres mere nøjagtigt.

Med de traditionelle metoder er der en usikkerhed på styring af centrifugerings-
processen, hvilket bevirker, at fedtindholdet i sødmælken varierer normalfordelt 
omkring den tilsigtede middelværdi med en spredning på 0,05% fedt. Kravet til den 
producerede sødmælk er, at 98% af mælken skal indeholde min. 3,5% fedt. 

FOSS har udviklet et styringssystem, ProcesScan FT, der gennem en online måling 
af fedtprocenten gør det muligt at styre centrifugeringsprocessen mere nøjagtigt. 
Herved kan spredningen på fedtindholdet i den producerede sødmælk halveres, dvs. 
reduceres fra 0,05% til 0,025% fedt. Denne mere nøjagtige styring gør det muligt 
at fjerne mere fedt fra komælken, samtidigt med at kravet om min. 3,5% fedt i 98% 
af den producerede sødmælk overholdes. Fedt, der fjernes fra komælken, kan f.eks. 
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anvendes til fremstilling af smør, og har ved denne anvendelse en værdi på 25 kr./kg 
fedt. Et mejeri betaler 2,45 kr./kg komælk og sælger den producerede sødmælk til 5,25 
kr./kg (PS.: Mængdeenhed for mælk er normalt ”liter”, men for at undgå uklarheder 
omkring vægtfylde, er for alle mængdeangivelser i opgaven forenklet anvendt ”kg”).

SPØRGSMÅL 1
Hvor meget fedt kan et mejeri, der anvender den traditionelle metode, fjerne ved 
centrifugeringsprocessen?

SPØRGSMÅL 2
Beregn den økonomiske værdi, som den mere nøjagtige styring af fedtprocenten vil 
have for et mejeri, der behandler 200.000 kg mælk pr. dag (365 dage om året).

Et centralt spørgsmål ved markedsføring af ny teknologi er, hvilken pris produktet 
skal sælges til. For mere traditionelle produkter kan der måske tages udgangspunkt 
i markedsprisen for tilsvarende produkter. Yderligere kan der som støtte for pris-
fastlæggelsen måske foretages en kalkulation af omkostningerne forbundet med 
produktion og markedsføring. For en forskningsintensiv virksomhed, som FOSS, 
er situationen imidlertid en anden, idet der, når virksomheden markedsfører en ny 
teknologi, ikke på markedet findes produkter med de tilsvarende egenskaber. End-
videre udgør forsknings- og udviklingsomkostningerne en meget stor del af virk-
somhedens samlede omkostninger, hvorfor salgsprisen ikke kan fastlægges ud fra 
fremstillingsomkostningerne plus et passende dækningsbidrag. En synsvinkel, der 
kunne inddrages i overvejelserne omkring prisfastlæggelsen, belyses i efterfølgende 
spørgsmål.

SPØRGSMÅL 3
Antag, at ProcesScan FT for ovennævnte mejeri vil have en levetid på 5 år, samt at 
mejeriet anvender en kalkulationsrente på 20% p.a. Hvad er da en overgrænse for, 
hvilken pris mejeriet må formodes at ville betale for ProcesScan FT?

SPØRGSMÅL 4
Hvis FOSS fastsætter salgsprisen til 1,5 mio. kr., hvad bliver da den interne rente, 
hvis mejeriet investerer i ProcesScan FT, og hvad bliver investeringens tilbagebeta-
lingstid?

Se løsninger på side 126.
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Insourcing – muliggjort ved reduk-
tion af produktionsomkostningerne

Lundbeck er en dansk, forskningsbaseret medicinalvirksomhed, der udvikler og 
fremstiller produkter til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Lundbeck 
er på verdensplan en af de førende virksomheder på dette område.

I år 2017 omsatte virksomheden for 17,2 milliarder kroner. Lundbeck beskæftiger i 
dag ca. 5.500 medarbejder i 57 lande, hvoraf ca. 1.700 er ansat i Danmark. 

Det er ambitionen at være en virksomhed i vækst, finansielt som fagligt. Finansiel 
vækst anses som en grundforudsætning for organisationens og medarbejdernes 
fortsatte udvikling. For at bringe Lundbeck ind i en ny vækstperiode er det påkræ-
vet, at der også i fremtiden nøje vælges, hvad der bruges penge til. Virksomheden 
skal anvende sine ressourcer optimalt for også i de kommende år at fastholde og 
udvikle den faglige standard, så Lundbeck vedbliver at være den oplagte arbejds-
plads for dygtige medarbejdere.

Tankegangen bag outsourcing er, at virksomheder bør koncentrere sig om at udføre 
de opgaver, hvor virksomhedens kernekompetencer udnyttes, medens sekundære 
opgaver bør lægges ud til underleverandører, der er specialister i udførelsen af 
sådanne opgaver. Specielt fra 1990’erne har mange danske virksomheder i stigende 
grad outsourcet deres produktion. Det gjaldt også Lundbeck, der i 2004 var nået op 
på, at næsten 70% af færdigvareproduktionen var blevet outsourcet. I 2006 beslut-
tede Lundbeck imidlertid at satse på at udvikle den bedste forsyningskæde inden 
for den farmaceutiske industri. Lundbeck igangsatte derfor en række lean-pro-
jekter, og det viste sig, at det var muligt at opnå så markante produktivitetsforbed-
ringer, at det blev lønsomt at insource produktionsopgaver, der tidligere var blevet 
outsourcet. Denne opgave omhandler to af de gennemførte lean-projekter

Efterfølgende spørgsmål 1 og 2 vedrører nogle overvejelser før starten af et projekt, 
der sigtede mod at undersøge, om det ville være lønsomt at ombygge en pakkelinje. 
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Pågældende pakkelinje var blevet opbygget for 5 år siden, og investeringen i pak-
kelinjen var da på 20 mio. kr. Pakkelinjen forventes nu at have en restlevetid på 5 
år. Med den nuværende produktion pakkes der om året 4 mio. færdigvarepaknin-
ger med ampuller. Ampuller er små glasflasker på ca. 3 cm, indeholdende flydende 
væske. Ampullerne kan knækkes i toppen, så væsken kan suges op i sprøjter, som 
derefter gives som injektion til patienter. Færdigvareproduktionen består i at lægge 
ampuller i kartonæsker med indlægssedler. Denne produktion beslaglægger pak-
kelinjen i de to skift, der arbejdes i. Projektet sigtede mod dels at øge produktivi-
teten ved færdigvarepakningen med ampuller, dels at ombygge pakkelinjen, så det 
ville være muligt at anvende den frigjorte kapacitet til pakning af dråbebeholdere. 
Dråbebeholdere er ligeledes glasflasker, indeholdende flydende væske, men drå-
berne indtages her oralt af patienterne. I dråbebeholderens låg sidder en pipette 
til afmåling af dosering. Færdigvareproduktionen består i at påsætte en etiket på 
dråbebeholderen, hvorefter dråbebeholderen lægges i en kartonæske med en brugs-
anvisning. Pakningen af dråbebeholdere blev for nogle år siden outsourcet til en 
underleverandør, der pakker 3 mio. dråbebeholdere om året.

Ved den nuværende produktion er OEE1)  på pakkelinjen på 40%, men det forventes, 
at OEE ved gennemførelse af lean-projektet kan forøges til 60%. Denne forøgelse 
skal bl.a. ske gennem forbedringsforslag fra medarbejderne. På pakkelinjen er tiden 
til en færdigvarepakning med ampuller 50% større end tiden til pakning af en drå-
bebeholder.

SPØRGSMÅL 1
Hvis pakkelinjens OEE forøges fra 40% til 60%, hvor stor en del af den outsourcede 
pakning af dråbebeholdere ville det så med den frigjorte kapacitet være muligt at 
insource? 

Det vurderes, at investeringen i den ovennævnte ombygning af pakkelinjen vil være 
på 7 mio. kr. Desuden vurderes merproduktionen som følge af forøgelsen af OEE at 
ville forøge omkostningerne til drift og vedligehold af pakkelinjen med 1 mio. kr./år.

Betalingen til den underleverandør, som pakningen af dråbebeholdere er outsourcet 
til, udgør 1,50 kr./pakning. Transportomkostningerne til og fra underleverandøren 
udgør 250.000 kr./år. Hertil kommer, at der yderligere vil være en reduktion på 
350.000 kr./år i omkostningerne til transport af færdigvarer, hvis pakningen 
insources. 

1) OEE (Overall Equipment Effectiveness) udtrykker, hvor mange % det nuværende 
output fra produktionen udgør ud af det mulige output ved 100%’s effektivitet. 
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Der anvendes en kalkulationsrente på 10% p.a.

SPØRGSMÅL 2
Vil du anbefale, at Lundbeck gennemfører ombygningen af pakkelinjen, eller at 
Lundbeck fortsætter med kun at producere færdigvarepakninger af ampuller på 
pakkelinjen?

Efterfølgende spørgsmål 3, 4 og 5 omhandler en anden af Lundbecks pakkelinjer. På 
denne var det i 2005 muligt at pakke ca. 40 mio. blisterkort. Produktionens stør-
relse opgøres her i antal blisterkort – og ikke i antal færdigvarepakninger - idet en 
færdigvarepakning her kan indeholde fra 1 til 10 blisterkort. Omkostningerne er 
opgjort til:
• Faste omkostninger på pakkelinjen = 3,0 mio. kr./år
• Lønomkostninger = 1,5 mio. kr./år
• Variable omkostninger = 750 kr. pr. 10.000 blisterkort

Det var overvejet at outsource pakningen til en underleverandør, der ville udføre 
pakningen for 1.500 kr. pr. 10.000 blisterkort. Hertil ville komme udgifter til trans-
port og administration på 500.000 kr./år. 

SPØRGSMÅL 3
Ville det være lønsomt at outsource pakningen til pågældende underleverandør?

Inden beslutningen om outsourcing blev truffet, gennemførte Lundbeck et projekt, 
der skulle klarlægge, om produktiviteten på Lundbecks pakkelinje kunne forøges så 
meget, at ville være lønsomt for Lundbeck fortsat selv at udføre pakningen. På linjen 
blev der pakket 20 forskellige produkter, og projektet havde specielt fokus på at 
reducere omstillingstiderne, og her blev tankegangen og fremgangsmåden i SMED2)  
anvendt.

Det antages, at de faste omkostninger på pakkelinjen ikke vil ændres som følge af 
den stigende produktion. Lønomkostningerne antages ligeledes at være uændrede, 
idet arbejdstiden ikke ændres.

SPØRGSMÅL 4
Hvor mange blisterkort skal det årligt være muligt at pakke på linjen, hvis det skal 
være lønsomt for Lundbeck selv at udføre pakningen?

2) SMED (Single Minute Exchange of Dies), der er udviklet af japaneren Shiego 
Shingo, sigter mod, at alle omstillinger skal kunne foretages på under 10 minutter.
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På baggrund af ovenstående besluttede Lundbeck at fortsætte med selv at udføre 
pakningen, og der blev gennemført en række forskellige lean-projekter med hen-
blik på at forøge pakkelinjens kapacitet. Disse projekter førte til meget markante 
produktivitetsforbedringer, hvilket fremgår af skema 1, der viser den gennemførte 
produktion i perioden 2005-2011.

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produktion 40,0 45,9 49,7 60,5 70,0 84,0 92,2

Skema 1: Årlig produktion (antal mio. pakkede blisterkort) i perioden 2005-2011.

SPØRGSMÅL 5
Hvad er ved udgangen af år 2011 kapitalværdien af, at Lundbeck i perioden 2005-
2011 selv udførte pakningen frem for at outsource den til underleverandøren? Er 
denne kapitalværdi et udtryk for den gevinst, Lundbeck har opnået gennem projektet?

Se løsninger på side 128.
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Økonomiske vurderinger    
omkring et nyt produkt

Haldor Topsøe A/S er førende inden for heterogen katalyse og leverer katalysatorer 
og procesdesign til bl.a. olieraffinaderier, rensning af røg fra kraftværker og til mil-
jørigtige energiprocesser. Miljøet spiller en væsentlig rolle i virksomhedens forsk-
ning og produktion, og gennem introduktion af nye teknologier understøtter Topsøe 
en mere bæredygtig udnyttelse af verdens ressourcer. Omkring 2.300 medarbejdere 
er fordelt på hovedkontoret i Lyngby, datterselskaber og repræsentationskontorer i 
USA, Rusland, Indien, Kina, Bahrain, Iran, Argentina, Brasilien, Malaysia og Canada 
samt på produktionsanlæg i Frederikssund og Houston, USA. Årsomsætningen 
udgjorde i 2017 760 millioner US dollars. 

Gennem det seneste årti har Haldor Topsøes salg af procesteknologi og katalysatorer 
til olieraffinaderier været kraftigt stigende. Det skyldes bl.a. en strategisk satsning 
på udvikling af katalysatorer til fremstilling af brændstof med ultralavt svovlind-
hold (ULSD – Ultra Low Sulphur Diesel) samt en global tendens til en miljølovgiv-
ning, der skærper kravene til det tilladelige svovlindhold.

Topsøe har udviklet og leveret katalysatorer til olieraffinaderier over hele verden. 
Katalysatorerne, der kaldes ”TK-serien”, bruges til rensning af olie og i fremstillin-
gen af raffinaderiernes produkter – primært benzin, petroleum, diesel, fyringsolie 
og asfalt. Desuden fremstilles også råstoffer til en række andre produkter. Af råolie 
kan der fremstilles mere end 2.000 forskellige produkter.

For at raffinaderiernes produkter overholder miljøkravene, skal f.eks. benzin og 
diesel renses for bl.a. svovlforbindelser og nitrogen. Dette gøres ved at blande pro-
dukterne med brint og lede dem gennem beholdere, der indeholder TK-katalysato-
rer. Katalysatorerne får de forskellige forbindelser i olien til at reagere med brint, så 
man opnår det ønskede produkt.
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Efter adskillige års forskningsarbejde er det lykkedes Topsøe at udvikle en ny kata-
lysator, TK-ny, der er endnu mere effektiv end den tidligere katalysator, TK. Under 
den del af processen, hvor katalysatoren er relevant, udvindes der et halvforarbejdet 
produkt, LCO (Light Cycle Oil), der er vigtigt ved fremstillingen af ULSD. Ved anven-
delse af TK-ny kan mængden af LCO forøges fra 25,0% til 29,2% af den oliemængde, 
der tilgår katalysatoren. Merværdien ved fremstilling af LCO er sat til at udgøre 60 
kr. pr. tønde.

Udgangspunktet for de efterfølgende beregninger er et raffinaderi, der bearbejder 
30.000 tønder olie i døgnet, og som producerer i 365 døgn om året. Ved en pro-
duktion af denne størrelse skal der anvendes 110 tons katalysator. Efter 2,5 år skal 
katalysatoren udskiftes.

Før Topsøe kan forsøge at sælge TK-ny til raffinaderiet, må der naturligvis fast-
lægges en salgspris. En udbredt metode er at lægge et bestemt dækningsbidrag til 
de variable fremstillingsomkostninger. I en forskningsintensiv virksomhed som 
Topsøe er denne metode ikke velegnet, idet de variable fremstillingsomkostninger er 
relativt små, mens der til gengæld har været betydelige udviklingsomkostninger. At 
fastlægge prisen ud fra udviklingsomkostningerne er heller ikke økonomisk ratio-
nelt, idet allerede afholdte omkostninger (SUNK COST) jo aldrig bør have indflydelse 
på fremtidige beslutninger.

En fornemmelse af, hvad der vil være en øvre grænse for prisen, kan fås ud fra 
en vurdering af produktets nytteværdi for kunden: EVC (Economic Value for the 
Customer).

SPØRGSMÅL 1
Hvis raffinaderiet hidtil har anvendt TK, hvad er da den absolut højeste merpris på 
TK-ny, som raffinaderiet må forventes at ville acceptere?

Udviklingen af TK-ny har taget 3 år, og omkostningerne hertil er opgjort til 3,5 mio. 
kr. pr. år.

Prisen på TK-ny er nu fastlagt, og på den baggrund forventes salget af TK-ny i de 
kommende 5 år at blive:
År 1: 400 tons
År 2: 700 tons
År 3: 2.400 tons
År 4: 3.800 tons
År 5: 4.200 tons



Topsoe careers

www.topsoe.com

At Topsoe, we encourage the engineers of tomorrow 
to not only develop next generation products, but 
also solve global challenges. Working in areas from 
atsmospheric pollution to renewable energy production, 
we help our customers get more out of their raw 
materials while at the same time using less energy 
– we call this optimal performance.  

With multiple opportunities to work in di� erent 
industries and regions of the world within one 
company, there are no limits to where your 
abilities could take you.

See our available vacancies 
at www.topsoe.com

Global challenges 
solved by you



56

CASE: HALDOR TOPSØE A/S

For de kommende 5 år er markedsføringsomkostningerne for TK-ny planlagt til 
200.000 kr./år. Antag, at dækningsbidraget på TK-ny ved den fastlagte salgspris 
er på 30.000 kr./ton. Antag endvidere, at Topsøe anvender en kalkulationsrente på 
20% p.a.

Et problem ved vurdering af lønsomheden ved udvikling af ny teknologi (her 
TK-ny), der erstatter en eksisterende teknologi (her TK), er, at vurderingen må base-
res på forudsætninger om, hvad der ville være sket, hvis den nye teknologi ikke var 
blevet udviklet.

SPØRGSMÅL 2
Hvad er tilbagebetalingstiden for udviklingsprojektet for TK-ny, hvis det antages, at 
det ikke ville have været muligt at afsætte TK i årene 1-5?

Ved markedsføringen af TK-ny må det forventes, at Topsøe får nye kunder, som 
hidtil har anvendt konkurrerende produkter. I så fald vil TK-ny for Topsøe bidrage 
til en forøget afsætning af katalysatorer. Men da TK-ny erstatter TK, så forventes 
det, at eksisterende kunder, jf. spørgsmål 1, vil skifte over fra TK til TK-ny. I disse 
tilfælde vil bidraget fra TK-ny kun være mer-dækningsbidraget i forhold til TK.

SPØRGSMÅL 3
Hvis det antages, at TK-ny slet ikke bidrager til en forøget afsætning, men alene 
erstatter et tilsvarende salg af TK, som kunne være opnået gennem de 5 år, hvad skal 
mer-dækningsbidraget på TK-ny så være, hvis projektets tilbagebetalingstid skal 
være på 3 år?

Se løsninger på side 131.
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Blødere vand til forbrugerne

Hver dag er mere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet afhængige af 
HOFOR, som sørger for rent drikkevand i hanen, afledning af spilde- og regnvand, 
varme i radiatoren og gas på komfuret. Derudover forsyner HOFOR store ejen-
domme med fjernkøling og rejser vindmøller, som en del af Københavns Kommunes 
mål om at blive en C02-neutral hovedstad. 

HOFOR vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløs-
ninger. Det betyder, at HOFOR renoverer, udvikler og bygger nyt, så der kan leveres 
grønne, sikre og billige forsyningsløsninger til kunderne - både nu og i fremtiden. 
For vandforsyningen betyder det blandt andet, at der arbejdes med langsigtede pla-
ner for at forebygge forurening af grundvandet. Grundvandsbeskyttelsen skal sikre, 
at vores børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der 
er baseret på rent grundvand. Derudover fjerner HOFOR en del af kalken fra vandet 
i løbet af de kommende år. Mange forbrugere vil gerne undgå at skulle fjerne kalk 
ofte, og en blødgøring af vandet er til gavn for miljøet. 

HOFOR forsyner husholdninger og virksomheder med grundvand, der pumpes op 
fra sjællandske kalklag 20-100 meter under jordoverfladen. Nedsivende regnvand 
og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rod-
zonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesium-
karbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derved 
grundvandet calcium og magnesium. Indholdet af opløst calcium og magnesium 
betegnes vandets ”hårdhed”. I Danmark måles vands hårdhed i tyske hårdheds-
grader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst 
calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Hårdhedsgraden 
af hovedstadsområdets grundvand ligger mellem 20 og 30 hårdhedsgrader (°dH), 
hvilket betegnes hårdt til meget hårdt vand.

I hovedstadsområdet har hårdt vand i mange år været til gene for husholdninger 
og virksomheder. Vandets hårdhed medfører ekstraudgifter og giver anledning til 
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ærgrelser, når haner drypper, toiletter løber, og der skal bruges tid og kræfter på 
at fjerne kalk fra fliser, toiletter og husholdningsapparater. Hårdt vand forkorter 
også levetiden for husholdningsapparater som vaskemaskiner, opvaskemaskiner 
og elkedler og for installationer som varmtvandsbeholdere, toiletter og vandhaner. 
Det hårde vand belaster også miljøet, idet elforbruget og dermed CO2-udledningen 
forøges, når varmelegemer og varmtvandsbeholdere kalker til. 

HOFOR har derfor igangsat et projekt, hvor der på vandværkerne skal bygges blød-
gøringsanlæg, så vandets hårdhed kan reduceres til cirka 10 odh. Det første blødgø-
ringsanlæg er opbygget på Brøndbyvester Vandværk, og vandets hårdhed bliver her 
reduceret fra gennemsnitligt 22 odh til 10 odh. HOFOR er i 2018 i gang på de næste 
fire vandværker. I alt skal 11 vandværker have blødgøringsanlæg. 

Efterfølgende opgave omhandler økonomiske fordele, som husholdningerne kan 
opnå, når vandets hårdhed reduceres, dvs. når vandet bliver blødere.

Investeringen i blødgøringsanlægget på Brøndbyvester vandværk har været på ca. 
24 mio. kr., og levetiden af blødgøringsanlægget er ansat til 30 år. Omkostningerne 
til drift og vedligehold er på ca. 2,0 mio. kr./år. Vandværket producerer 1,98 mio. m3 
vand pr. år. Der anvendes en kalkulationsrentefod på 5% p.a.

Da etablering af blødgøringsanlæg skal finansieres via brugerbetaling (i henhold til 
hvile-i-sig-selv princippet), så vil de øgede udgifter for vandværket medføre højere 
priser for forbrugerne.

SPØRGSMÅL 1
Hvor meget vil prisen på vand stige som følge af etableringen af blødgøringsanlægget?

Blødt vand skulle - som ovenfor beskrevet – medføre en række besparelser for 
husholdningerne, f.eks. i form af længere levetider for husholdningsapparater og af 
et lavere energiforbrug for disse, når der ikke er kalkbelægninger. I tabel 1 er anført 
data for dette. 
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Kaffe-
maskine

Opvaske-
maskine

Vaske-
maskine Elkedel

Anskaffelsespris (kr.) 300 4.000 4.000 300

Levetid ved 22 odh (år) 7 10 10 7

Levetid ved 10 odh (år) 12 15 15 12

Energiforbrug ved 22 odh (kWh/år) 218 214 208 138

Energiforbrug ved 10 odh (kWh/år) 200 197 191 127

Tabel 1: Data for anskaffelsespriser levetider og energiforbrug for 4 husholdningsapparater. 
Kilde: Miljøministeriets rapport ” Central blødgøring af drikkevand”, maj 2011.

PS.: Det skal principielt bemærkes, at talværdierne for 10 odh i tabel 1 i Miljømini-
steriets rapport gælder for 8 odh, men det er uden praktisk betydning for det efter-
følgende.

Det antages, at elprisen for en husholdning er på 2,25 kr./kWh.

SPØRGSMÅL 2
Hvad er den årlige besparelse for en husholdning, hvis det blødere vand – som 
anført i tabel 1 - for de 4 husholdningsapparater medfører, at levetiderne forøges, og 
at energiforbruget reduceres?

I Danmark er der ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit 2,1 personer i en hushold-
ning, og ifølge HOFOR forbruger en person 40-50 m3 vand om året.

SPØRGSMÅL 3
Hvis det antages, at en person i gennemsnit forbruger 45 m3 vand om året, vil den 
forventede besparelse ved forlængelse af levetiderne og reduktion af energiforbru-
get på de 4 husholdningsapparater da kunne opveje den gennemsnitlige hushold-
nings forøgede udgifter til vand?

De i tabel 1 anførte forlængelser af levetiderne for de 4 husholdningsapparater er 
baseret på VVS-kyndige personers vurdering af apparaternes økonomiske levetider, 
dvs. hvor længe det kan betale sig at beholde apparaterne, før de bør udskiftes. 

SPØRGSMÅL 4 
Kunne der være grunde til at tvivle på, at de mulige forlængelser af levetiderne på de 
4 husholdningsapparater vil forekomme i praksis.
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I det ovenstående er der alene set på økonomiske konsekvenser som følge af for-
længede levetider og reduceret elforbrug for 4 husholdningsapparater. Blødgøring af 
vandet har imidlertid en lang række andre fordele. HOFOR vurderer f.eks. således, 
at det blødere vand vil medføre, at forbruget af sæbe, shampoo og afkalknings- og 
rengøringsmidler kan reduceres med 30%.
 
Det blødere vand vil f.eks. også medføre, at der skal bruges mindre tid på at fjerne 
kalk på fliser, vandhaner og toiletter, og elkedler og kaffemaskiner skal afkalkes 
færre gange om året.

SPØRGSMÅL 5
Kan det mindre tidsforbrug til rengøring og afkalkning opgøres som en økonomisk 
værdi og – i givet fald – hvordan? 

Se løsninger på side 134.
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Optimering af sukkerproduktion

Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, som er Europas næststørste suk-
kerproducent. I Nordzucker fremstiller ca. 3.200 medarbejdere på basis af sukker-
roer ca. 2,9 mio. tons sukker om året og skaber en omsætning på ca. 1,7 mia. euro 
(2016/2017). Sukkerroer indeholder 17% sukker, men ud over sukker fremstilles ud 
fra sukkerroerne en række produkter til landbruget, bl.a. dyrefoder.

Nordic Sugar består af 5 sukkerfabrikker og 2 sukkerraffinaderier. Produktionen er 
fordelt på følgende lande: Danmark, Sverige, Finland og Litauen.

Nordic Sugar fremstiller, som nævnt, sukker ud fra sukkerroer. Om efteråret tages 
sukkerroerne op på markerne, og roerne transporteres til sukkerfabrikken. Her 
vaskes roerne grundigt rene, så sten og jord fjernes. For lettere at udvinde sukkeret, 
snittes roerne i strimler, der ligner pommes frites. Snitterne overskylles i et højt 
tårn eller i et kar med varmt vand, hvorved ekstraktionen af sukkeret fra roesnit-
terne til vandet foregår. Efter ekstraktionen betegnes vandet råsaft, medens rest-
produktet af roesnitterne betegnes roepulp, der anvendes som foder, hovedsageligt 
til køer.

Råsaften renses først med kalk, hvorefter saften betegnes tyndsaft. Denne saft 
koges herefter, så vandet fordamper, og saften bliver tyk som sirup. I denne tilstand 
betegnes saften tyksaft. Ved fortsat kogning fordampes endnu mere vand, og saften 
kommer nu til at ligne en tyk brun grød, der er fuld af millioner af små skinnende 
sukkerkrystaller. I denne tilstand betegnes saften fyldmasse, og ved centrifugering 
af denne udskilles sukkerkrystallerne fra den brune sirup. Siruppen koges i alt tre 
gange for at udvinde endnu mere sukker. Den sirup, der til sidst er tilbage betegnes 
melasse, og den anvendes til fremstilling af dyrefoder, gær og sprit.

På baggrund af ovenstående noget forenklede beskrivelse er i figur 1 vist en oversigt 
over de principielle processer ved fremstilling af sukker ud fra sukkerroer. End-
videre er vist, at der udover hovedproduktet sukker fremkommer to biprodukter: 
Roepulp og melasse.
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Figur 1: De principielle processer ved fremstilling af sukker samt af de to biprodukter.

SPØRGSMÅL 1
Hvordan vil du med driftsøkonomisk terminologi karakterisere typen af den skitse-
rede produktion?

De efterfølgende spørgsmål omhandler en problemstilling omkring optimering af 
sukkerudbyttet i forhold til omkostninger til energi og tekniske hjælpestoffer. Ved at 
anvende mere vand i ekstraktionsprocessen kan en større del af sukkeret ekstrahe-
res. Den ekstra vandmængde skal imidlertid fjernes igen, og det medfører omkost-
ninger til energi og til tekniske hjælpemidler. Dette er i figur 2 beskrevet ved den 
vandrette akse (”Aftræk”), hvor referencepunktet er sat til 100%. 

Situationen er altså den, at jo mere sukkertabet søges reduceret, desto mere stiger 
omkostningerne til aftræk. Problemet er derfor at bestemme den optimale udvin-
dingsprocent af sukker.

Sammenhængen mellem den mængde sukker, der ikke udvindes af roesnitterne, 
dvs. den sukkermængde, der forbliver i roepulpen og dermed tabes (den lodrette 
akse i figur 2), og størrelsen af aftrækket (den vandrette akse i figur 2) benævnes 
driftskurven, og den er bestemt af de tekniske forhold på fabrikken. Da der ikke fin-
des data til en præcis fastlæggelse af fabrikkens driftskurve, skal den driftskurve, 
der er skitseret i figur 2, kun opfattes som en kvalitativ beskrivelse af det princi-
pielle forløb.

Vask Snitning Ekstraktion Saftrensning
Inddampning
KrystallisationRoer

Sukker

Melasse

Roepulp
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A=Aftræk (%)

T=Tab af sukker (1/100%)
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Figur 2: Skitse af fabrikkens driftskurve.

SPØRGSMÅL 2
Hvor på den skitserede driftskurve vil du principielt søge at producere?

På fabrikken angives talværdier ofte ud fra enheden ”ton roer”. Ud fra reference-
punktet på 100% aftræk stiger omkostningerne til aftræk med 0,09 kr. pr. ton roer 
for hver %, aftrækket forøges. Værdien af hver 1/100% sukker, der ikke udvindes, 
dvs. af sukkertabet, er ansat til 0,18 kr. pr. ton roer.

SPØRGSMÅL 3
Opstil ligningen for en funktion, T = f(A), for hvilken det gælder, at summen af den 
tabte værdi ved det ikke udvundne sukker og omkostningerne til aftræk over 100% 
er lig med 4 kr. pr. ton roer.

Hvilken driftsøkonomisk betegnelse vil du anvende til at karakterisere en sådan 
funktion?

SPØRGSMÅL 4
Forklar, hvordan du ud fra den under løsningen af spørgsmål 3 fundne funktion vil 
beslutte, hvor på den i figur 2 skitserede driftskurve, der skal produceres. Hvordan 
vil du beregne de samlede omkostninger til tabt sukker og til forøget aftræk ved 
denne produktion?

Prisen på energi forventes at ville stige, hvorved omkostningerne til aftræk over 
100% vil stige.

SPØRGSMÅL 5
Hvis der fortsat ønskes produceret omkostningsminimalt, hvad vil en stigende pris 
på energi da betyde for det optimale tab ved ikke udvundet sukker?

Se løsninger på side 136.



Nordic Sugar is a modern company that produces 
sugar locally and sells it globally to some of the 
world’s largest food ingredients companies. 
During a year, intensive production is followed 
by a period with more time for planning, prepara-
tion and development of processes and products, 
thus, our working culture is characterized by 
variety and flexibility. We often have different 
job functions within a day, a week and a year 
and there is room for professional and personal 
development and for testing all talents.

We do not fill vacancies.  
We hire people with more than one talent.

Nordic Sugar is a part of Nordzucker Group, one of the leading 
sugar producers in Europe. Besides high-quality sugar products 
Nordzucker Group produce bioethanol, animal feed and other 
by-products of sugar production at factories in seven countries. 
Nordzucker Group has approx. 3.200 employees.

Our development center – Technology & Inno-
vation – is placed in Nakskov, in Arlöv (outside 
Malmö, Sweden) and in Braunschweig, Germany. 
Technology & Innovation in Nakskov has approx. 
40 employees; about 15 of them hold academic 
positions. 

The activities include technical support and inno- 
vation, engineering, process control/automation, 
analytics, optimization projects and trouble 
shooting in all areas of the sugar manufacturing 
(from field to final products) as well as internal 
training and education courses.

If you want to know more about your career 
opportunities and how to join us, please visit:

www.nordicsugar.dk/join-us/

Join us!
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Produktpriser og driftsomkostninger 

Parker Hannifin er verdens førende i udvikling, produktion og salg af komponen-
ter og systemer inden for ”Motion & Control” teknologier, som omfatter hydraulik, 
filtrering, pneumatik, væske- & gashåndtering, proceskontrol, pakning & afskærm-
ning såvel som klimastyring, elektromekanik og luftfart.

Parker Hannifin koncernen blev grundlagt i 1917 af ingeniør Art Parker, og i dag 
beskæftiger virksomheden omkring 55.000 medarbejdere fordelt på 50 lande.

Parkers produkter er afgørende inden for stort set alt, der bevæger sig eller kræver 
styring og regulering. Dette indbefatter fremstilling og forarbejdning af råvarer, 
varige forbrugsgoder, alle former for transport og udvikling af infrastruktur. Parkers 
ingeniører har en mangfoldig ekspertise og know-how, som anvendes til at udvikle 
avancerede tekniske komponenter og systemer til bl.a. den generelle industri, ved-
varende energi, olie & gas, mobil & transport, procesautomation, føde- og drikkeva-
rer samt medico- og farmaceutisk industri.

I Danmark har Parker 70 engagerede medarbejdere, som hver dag arbejder med salg 
og support af disse produkter og løsninger til danske virksomheder.

Efterfølgende opgave omhandler forskelle i energiforbrug for mobil hydraulik 
pumper. De to første spørgsmål omhandler en sammenligning mellem to af Parker 
Hannifin’s pumper. De to pumper, der har produktbetegnelsen henholdsvis F1 og 
F2, fås i en række forskellige størrelser, men i det efterfølgende behandles kun én af 
størrelserne. Den principielle forskel mellem de to pumper er, at F1 er en fast pumpe, 
og derved vil den del af olieflowet, der ikke udnyttes, blive et effekttab. F2 har dob-
belt flow, hvorved olieflowet udnyttes bedre, og det totale effekttab bliver mindre.
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Figur 1: Kranbil og til højre et billede af F2.

Det efterfølgende eksempel bygger på, at pumpen er monteret på en lastbil, hvor den, 
jf. figur 1, styrer bevægelserne på en kran. I den pågældende situation er arbejdstryk-
ket 200 bar, og der kræves 50 l olie pr. minut, når kranen arbejder. F1 afgiver 100 l/
min. ved 200 bar, hvorved 50 l/min. ikke anvendes og i denne funktion derfor er rent 
effekttab. F2, der har dobbelt flow (2 kredse), afgiver 50 l/min. ved 200 bar på kreds 1 
og 70 l/min på kreds 2. Kreds 2 er monteret med en bypass ventil, så olien kan sendes 
til tank ved kun 5 bar. I denne funktion er det derfor kun kreds 2, der er rent effekttab.

Effekttabet på grund af trykket kan beregnes af følgende formel:
P = (Q · p)/600 kW, hvor
• P = effekt [kW]
• Q = olieflow [l/min.]
• p = trykket [bar]

Prisen på F1 er 10.936 kr., medens prisen på F2 er 20.136 kr. Det antages, at pum-
perne har 300 driftstimer/år. Endvidere antages, at der pr. kWh forbruges 0,2 l 
dieselolie, samt at olieprisen er 6,00 kr. pr. l dieselolie.

SPØRGSMÅL 1
Hvad er den statiske tilbagebetalingstid ved merinvesteringen i F2 frem for i F1?

Efter udførelsen af en økonomisk beregning vil det ofte være en fordel at udføre en 
følsomhedsanalyse. Dette består i at beregne, hvilken effekt ændringer i de enkelte 
forudsætninger har på det beregnede resultat.
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SPØRGSMÅL 2
For hvilken af de anførte forudsætninger bag spørgsmål 1 vil en ændring kunne få 
størst betydning for størrelsen af tilbagebetalingstiden?

I det efterfølgende sammenlignes F1 med en tilsvarende pumpe, PK, fra en konkur-
rerende virksomhed. F1 er konstrueret med snævrere tolerancer, hvorfor F1 har et 
lavere effekttab. Dette er illustreret i figur 2, idet de viste kurver er baseret på, at 
pumperne kører med et tryk på 300 bar. 
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Figur 2: Effekttabet i F1 (størrelse 81) og i det konkurrerende produkt, PK.

For efterfølgende spørgsmål antages det, at pumperne kører med et tryk på 300 bar 
og med omkring 1.500 omdrejninger pr. minut. Af figur 2 kan det aflæses, at for-
skellen i effekttabet i så fald er på 3-4 kW. Det forudsættes her, at effekttabet er på 
3 kW, og at der ved en effektforskel på 3 kW er en forskel i olieforbruget på 0,6 l/h. 
Endvidere antages det, at pumperne har 300 driftstimer/år. 

Når lastbilen kører på vejen, er pumperne i “by-pass” mode, dvs. er hydraulisk 
frakoblede. I denne situation er tabene væsentlig lavere, og F1 har her kun 0,5 kW 
mindre effekttab end konkurrenten. Det antages, at lastbilen kører 1.700 timer pr. år 
på denne måde. Olieprisen antages fortsat at være = 6,00 kr. pr. l dieselolie.

SPØRGSMÅL 3
Beregn den årlige besparelse ved at anvende F1 frem for PK.

Produkter kan prisfastsættes ud fra forskellige principper og tankegange. En 
mulighed er at se på, hvilken brugsværdi produktet har for kunderne. På engelsk 
anvendes betegnelsen EVC (Economic Value for the Customer). Under spørgsmål 1 er 

THIS IS PARKER

Bliv en del af Parkers globale team og skab din egen fremtid, hvor 
du kan være med til at løse nogle af verdens største tekniske udfor-
dringer. Parkers succes som den globale leder inden for “Motion & 
Control” teknologier er baseret på vores dygtige medarbejdere.
Ved at skabe de rigtige rammer i et åbent og tillidsvækkende miljø og 
ved at inddrage og lytte til vores medarbejdere, sikrer vi, at nye ideer 
bliver opmuntret og omsat til smarte løsninger. Vi leder derfor efter 
dygtige fagfolk, som vil vinde med os. 
Læs mere på www.parker.dk

Følg Parker Hannifi n Danmark
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anført, at salgsprisen på F1 er 10.936 kr. Under spørgsmål 3 er beregnet, at besparel-
sen i driftsomkostningerne ved at anvende F1 frem for PK er 2.100 kr./år. På denne 
baggrund ville kunden måske acceptere en noget højere pris på F1.

SPØRGSMÅL 4
Hvor meget kunne prisen på F1 forøges, hvis kunden ønsker, at den statiske tilbage-
betalingstid på en merpris maksimalt må være på 2 år?

Se løsninger på side 139.
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Tilbudsgivning og risiko- og  
økonomistyring af anlægsopgaver 

Per Aarsleff A/S er en førende dansk entreprenørkoncern med ca. 6.200 medarbej-
dere og en årsomsætning på ca. 11,2 mia. DKK – heraf 29% i udlandet.

Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen udtænker, 
planlægger og gennemfører Aarsleff store projekter inden for infrastruktur, klima-
tilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering.

Aarsleff udfører store og komplekse projekter, der har stor betydning for mange 
mennesker eksempelvis Ny Nørreport Station i København, udvidelse af Frede-
rikshavn Havn, Letbanen i Aarhus, brokonstruktion i forbindelse med hurtigbanen 
mellem Ringsted og København og udvidelse af Kastrup Lufthavn.

Alle større projekter varetages i samarbejde mellem flere af Aarsleffs afdelinger og 
selskaber, hvorved Aarsleff kan drage nytte af de erfaringer, der er oparbejdet på 
tværs af projekterne. Aarsleff prioriterer ligeledes fælles styring, fordi det skaber 
værdi for kunden i form af fleksible og effektive processer – og ikke mindst resulta-
ter af højeste kvalitet.

Ved at trække på selskabernes mange entreprenørdiscipliner kan Aarsleff varetage 
projekter i enhver skala og i totalleverancer med en høj grad af egenproduktion. Det 
giver tryghed for bygherren – i et økonomisk såvel som et fagligt perspektiv. Der 
arbejdes også med partneringsamarbejder, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør 
løser projekterings- og udførelsesopgaven i tæt samarbejde.

Nogle ingeniør- og entreprenøropgaver er af så kompliceret art, at kun få entrepre-
nørvirksomheder kan løse dem. En af dem er Aarsleff, bl.a. takket være koncernens 
løbende produkt- og metodeudvikling samt dygtige medarbejdere.

Et typisk projekt begynder med, at Aarsleff modtager udbudsmaterialet bestående 
af bl.a.:
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• Tegninger af projektet
• Geotekniske rapporter
• Kontraktbetingelser
• Tekniske beskrivelser
• Tilbudsliste (TBL) (liste over de ydelser, som bygherren ønsker at få en pris på)

Aarsleff anvender et program til kalkulation og risikovurdering i forbindelse med 
tilbudsgivningen samt til den efterfølgende risiko- og økonomistyring af anlægsop-
gaven. Programmet er forholdsvis unikt, fordi det dækker hele anlægsprocessen. 

Beregninger, der kan foretages med dette program, illustreres i efterfølgende opgave, 
som tager udgangspunkt i en situation, hvor en bygherre har anmodet Aarsleff 
om at få udarbejdet et tilbud vedrørende forlængelse af en tunnel samt etablering 
af en stiforbindelse. Hovedydelserne i denne anlægsopgave omfatter etablering af 
arbejdsplads, jordarbejde, kloak og afvanding samt belægning.

En af ydelserne omfatter fjernelse af 1.200 m3 muld for etablering af stier. Til løsning 
af denne opgave vurderes det, at der skal anvendes én gravemaskine til læsning af 
mulden på lastbil og to eller tre lastbiler til bortkørsel af mulden til depot. Gravema-
skinen vurderes at kunne læsse en lastbil på 12 min., og tiden for en lastbils kørsel 
til og fra depot vurderes at være 18 min. En lastbil kan rumme 20 m3. Omkostnin-
gerne til gravemaskine, inkl. fører, er 720 kr./time. Omkostningerne til en lastbil, 
inkl. chauffør, er 550 kr./time.

SPØRGSMÅL 1
Hvor mange lastbiler vil du anvende til løsning af denne opgave, hvis kostprisen 
skal være lavest?
Hvilken salgspris skal der så sættes på denne ydelse, hvis Aarsleff ønsker at opnå en 
dækningsgrad på 12%?

For alle ydelserne i tilbudslisten (TBL) udarbejdes på denne måde ved anvendelse 
af programmet en pris for hver ydelse, hvormed der fås en samlet kostpris. For at 
eksemplificere beregningerne er der under spørgsmål 1 ud fra en ønsket dæknings-
grad beregnet en salgspris for den pågældende ydelse. I virkeligheden fastlægges 
først den samlede kostpris for hele projektet, hvorefter der ud fra en ønsket dæk-
ningsgrad udregnes en salgspris for hele projektet.

Når projektet så forhåbentligt er vundet, skal der til bygherren hver måned frem-
sendes en a conto faktura for det i måneden udførte arbejde. Dette foregår typisk 
ved, at man sidste hverdag i måneden går ud på byggepladsen og opmåler, hvor 



Specialister i  
infrastruktur

Aarsleff-koncernen opererer på inter-
nationalt niveau med udgangspunkt i 
en førende position i Danmark. Vi har 
gjort det til vores speciale at planlæg-
ge og gennemføre store komplekse 
projekter inden for infrastruktur, kli-
matilpasning, miljø, energi og byggeri.

Ingeniører med lederpotentiale
Som nyuddannet ingeniør hos Aarsleff 
bliver du ansvarlig for dine egne 
arbejdsområder, og du får de bedste 
muligheder for at lære af erfarne og 
fagligt kompetente kolleger. 

Vi har brug for dig, uanset om du er 
praktiker på byggepladsen og har stor 
gennemslagskraft, eller du ønsker at 
specialisere dig inden for geoteknik  
og konstruktion.

Er det noget for dig?
Har du evnerne, lysten og gåpå- 
modet, så giver vi dig muligheden for 
at udvikle dig til en dygtig og respek-
teret projektleder.

Læs mere på www.aarsleff.com
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meget af de respektive ydelser der er udført. Ved jordarbejde kunne dette f.eks. 
opgøres som den relative eller procentuelle andel af mulden, der er fjernet, eller 
alternativt ved en opmåling af den absolutte mængde (m3).

Aarsleff har nu vundet en kontrakt på et større anlægsarbejde, der bl.a. indebærer, at 
der skal flyttes 26.000 m3 jord. Til løsning af denne opgave er det valgt at benytte én 
gravemaskine og to lastbiler til bortkørsel. Tider for læsning og bortkørsel er som for 
spørgsmål 1. Tilsvarende gælder for omkostningerne til gravemaskine og til lastbiler. 
Den daglige arbejdstid er på 7,5 timer, og der arbejdes i 22 dage pr. måned. 

SPØRGSMÅL 2
Hvor lang tid vil det tage at løse denne opgave, og hvad vil kostprisen blive beregnet til?

Det pågældende jordarbejde er påbegyndt den første i en måned, og ved opgørelsen 
den sidste hverdag i denne måned opmåles mængden af den bortkørte jord til at 
være ca. 12.200 m3. Da projektperioden under besvarelsen af spørgsmål 2 er bereg-
net til at være 2 måneder, så burde der efter en måned have været bortkørt 26.000/2 
= 13.000 m3. Årsagen til, at der er bortkørt mindre jord end forventet og planlagt, 
viser sig at være, at kørslen til og fra depot på grund af trafikale forhold i en kortere 
periode har været længere end de planlagte 18 min. 

Af hensyn til tidsplanen for det samlede anlægsarbejde er det vigtigt, at jordarbej-
det afsluttes inden for de to måneder. En mulighed kunne være, at der i den næste 
måned, hvor der ikke forventes trafikale problemer, indsættes yderligere en lastbil.

SPØRGSMÅL 3
Kan jordarbejdet afsluttes til tiden, hvis der i den næste måned indsættes en ekstra 
lastbil?

SPØRGSMÅL 4
Hvis Aarsleff har prissat dette jordarbejde ud fra ønsket om at opnå en dæknings-
grad på 12%, hvilken dækningsgrad opnås da, hvis jordarbejdet i den sidste måned 
gennemføres ved anvendelse af tre lastbiler?

I stedet for at indsætte en ekstra lastbil i 4 dage i den næste måned, så kunne pro-
blemet alternativt være løst ved overarbejde i løbet af denne måned. Ved overarbejde 
er der et tillæg på timepriserne på 50%.

SPØRGSMÅL 5
Vil den laveste kostpris opnås ved en ekstra lastbil eller ved overarbejde?

Se løsninger på side 141.
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Udskiftning af gasfyr med   
varmepumpe og solceller?

SEAS-NVE er en moderne, andelsejet energi- og fibernetkoncern. 

SEAS-NVE er en Danmarks største el- og naturgasleverandører og servicerer, via 
datterselskabet Cerius, landets geografisk længste elnet. SEAS-NVE investerer des-
uden i vindmøller, opbygger ladenet for elbiler, udruller fibernet, renoverer gadelys 
og rådgiver om energioptimeringer. I 2017 realiserede SEAS-NVE energibesparelser 
på 60 GWh. Det svarer til det årlige el-forbrug i cirka 15.000 husstande. 

SEAS-NVE’s mission er ikke kun at skabe værdi for andelshaverne, men også at 
understøtte den grønne omstilling. Så når der arbejdes med energioptimeringer, skal 
der ikke kun være en økonomisk gevinst for andelshaverne, men samfundet skal 
også gerne spare produktion af strøm, så der udledes mindre CO2.

Efterfølgende opgave omhandler en andelshaver, der har et 20 år gammelt gasfyr, 
som nu skal udskiftes. Effektiviteten på gasfyret er på 85%. Huset er et standard 
parcelhus på 130 m2 med et varmebehov på 18 MWh/år. Elforbruget er på 10 kWh/
dag, og elprisen er på 2,30 kr./kWh. Et år er ansat til 365 dage, og der anvendes en 
kalkulationsrente på 5% p.a.

Andelshaveren overvejer at vælge et af følgende alternativer:
• Alternativ 1: Nyt gasfyr
• Alternativ 2: Luft/vand varmepumpe og solceller

Alternativ 1:
Det nye gasfyr har en effektivitet på 100%. Anskaffelse inkl. installation beløber sig 
til 40.000 kr., og levetiden forventes at være 15 år. Gasprisen er på 6,30 kr./m3 (1 m3 
gas = 11 kWh energi). 
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Alternativ 2 (består af 2 komponenter: a og b):
a. Luft/vand varmepumpe:
Luft/vand varmepumpen har en COP (Coefficient Of Performance (effektfaktor)) på 
2,9, dvs. at for hver kWh elforbrug leverer pumpen 2,9 kWh varme. Anskaffelse af 
varmepumpen inkl. installation beløber sig til 90.000 kr., og levetiden forventes at 
være 15 år.

b. Solceller:
Den maksimale produktionskapacitet for et solcellepanel måles i kWp (kilo Watt 
peak). Produktionskapaciteten fastlægges ved at udsætte solcellerne for en lysbe-
stråling på 1.000 Watt ved en temperatur på 25 0C. Det antages, at et 1 kWp-anlæg 
på det pågældende hus i gennemsnit vil kunne producere 1.000 kWh årligt. Anskaf-
felse af solcellepanel inkl. installation beløber sig til 10.000 kr. pr. kWp, og levetiden 
forventes at være 30 år. Andelshaveren vil i givet fald anskaffe 6 kWp-anlæg.

I sommerhalvåret er der mange solskinstimer, men stort set ikke behov for opvarm-
ning, hvorfor varmepumpen næsten kun skal levere varmt vand til huset. Stor 
produktion af strøm fra solcellerne, kombineret med lavt elforbrug til drift af var-
mepumpen, medfører overskydende strøm fra solcellerne, og denne kan sælges til 
elselskabet. Det antages, at den overskydende strøm i gennemsnit vil være 2.000 
kWh om året. I de første 10 år er salgsprisen 0,60 kr./kWh, hvorefter den forventes 
at ville være 0,40 kr./kWh.

SPØRGSMÅL 1
Hvor meget reduceres andelshaverens omkostninger til gas, hvis det nye gasfyr 
anskaffes?

Valg mellem to investeringsalternativer foretages oftest ud fra størrelsen af nutids-
værdierne, dvs. ved anvendelse af NPV-metoden (kapitalværdimetoden). Denne 
metode kan imidlertid ikke direkte anvendes her, idet de forskellige tekniske kom-
ponenter ikke har samme levetid. Levetiderne for det nye gasfyr og for varmepum-
pen er således på 15 år, medens levetiden for solcellerne er på 30 år.  

SPØRGSMÅL 2
Hvilken metode vil du anvende for at sammenligne lønsomheden i alternativ 1 og 2?

SPØRGSMÅL 3
Beregn for alternativ 1 andelshaverens gennemsnitlige årlige omkostninger til el og 
varme, idet investeringen i det nye gasfyr omskrives til en konstant annuitet over 
levetiden.

I SEAS-NVE er den grønne omstilling omdrejningspunktet for vores 
daglige arbejde. Vi arbejder hver eneste dag for at sikre vores 560.000 
kunder og andelshavere en digital, grøn og bæredygtig fremtid.  

Det gør vi blandt andet, når vi investerer i vindmøller og udbygger el- 
nettet, skaber innovation for fremtiden og rådgiver om energirigtige 
løsninger. Men vi gør det også, når vi udruller fibernet, renoverer gadelys 
og skaber ladenet til elbiler. 

I SEAS-NVE tager vi vores ansvar alvorligt. Med afsæt i vores andels-
ejerskab og en stærk og unik virksomhedskultur har vi skabt en frem- 
synet forretning, der skaber energi til det gode liv. Hver dag. 

Vi er næsten 900 medarbejdere og omsatte i 2017 for 3,8 milliarder 
kroner. Men det er ikke hele historien. Vil du vide mere – så besøg os på 
seas-nve.dk eller følg os på LinkedIn. 

Velkommen hos SEAS-NVE  
– en moderne, andelsejet energi- og fibernetkoncern
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SPØRGSMÅL 4
Beregn for alternativ 2 andelshaverens gennemsnitlige årlige omkostninger til el 
og varme, idet investeringerne i varmepumpe og solceller omskrives til konstante 
annuiteter over de respektive levetider.

Prisen på gasfyr forventes ikke at ændre sig ret meget i de kommende år. For var-
mepumper og solceller er der imidlertid en teknologisk udvikling, der medfører, at 
priserne vil være faldende. For det efterfølgende spørgsmål antages således følgende 
om priserne, inkl. installation:
• Prisen for varmepumper falder 1,2% om året.
• Prisen på solceller falder med 5,6% om året.

Desuden antages endvidere, at effektiviteten (COP) på varmepumper årligt forøges 
med 1,8%. 

SPØRGSMÅL 5
Hvad vil de samlede gennemsnitlige årlige omkostninger, der er beregnet under 
spørgsmål 4, være blevet reduceret til, hvis beregningerne udføres om 5 år?

Se løsninger på side 144.
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Vurdering og valg af projekter

SPX FLOW er et børsnoteret selskab med hovedkontor i Charlotte, North Carolina. 
Virksomheden tilbyder højt specialiserede og innovative komponenter, procesud-
styr, teknologier, automatisering og serviceløsninger.

SPX FLOW opererer inden for mange forskelligartede industrigrene, såsom føde- og 
drikkevarer, energisektoren, olie- og gasindustrien og marineindustrien. Med mere 
end 8.000 medarbejdere, fabrikker i over 35 lande og salgskontorer i mere end 150 
lande, samt en omsætning på ca. 16 milliarder kroner, hører SPX FLOW til én af de 
større spillere inden for sit felt.  

Virksomheden dedikerer en stor del sin økonomi, tid og energi på innovation. På de 
to danske innovationscentre i Silkeborg og Søborg samarbejdes der dagligt sammen 
med kunderne om at udvikle nye produkter og procesløsninger, som imødekommer 
forbrugernes krav til nye og sunde føde- og drikkevarer. Gennem innovation og 
samarbejde opnår virksomhedens kunder store konkurrencemæssige fordele i deres 
forretningsområde, og da markedet og forbrugerønsker ændrer sig hastigt, er de 
danske udviklingscentre en vigtig del af forretningen. 

Den efterfølgende opgave tager sit udgangspunkt i et tilbud på et mejeri til et selskab 
i Australien. Tilbuddet omfatter et mejeri med en yoghurt produktion på 70.000 l/
dag. Projektet skal leveres på turnkey basis, inkl. bygninger. Kunden leverer grun-
den og foretager det nødvendige jordarbejde.

Salgspris samt kalkulerede omkostninger for projektet fremgår af tabel 1. I tabellen 
er der yderligere anført talværdier for to andre tilbud vedrørende lignende projekter 
i Indien og Irland. Omkostningerne til ingeniørløn er beregnet ud fra en omkostning 
på 400 kr./h.
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Australien Indien Irland

Valuta (1.000 USD) (1.000 USD) (1.000 EUR)

Salgspris 8.300 7.000 5.000

Kalkulerede omkostninger (1.000 DKK)

- Bygninger, lokale håndværkere 15.000 10.000

- Bygninger, danske håndværkere 12.000

- Varekøb, koncernselskaber 15.000 4.000 15.000

- Varekøb, eksterne leverandører 8.000

- Fragt 2.250 2.000 1.000

- Montageomkostninger (løn, ophold) 4.000 3.500 3.000

- Ingeniørløn (design, projektering) 1.500 2.000 800

- Rejser mv. 800 700 200

- Prisstigninger 2.500 3.000 1.500

∑ kalkulerede omkostninger 41.050 33.200 33.500

Tabel 1: Salgspriser og kalkulerede omkostninger. 

Salgsprisen skal betales 6 måneder efter kontraktens indgåelse – ved afskibning af 
udstyret. SPX FLOW ønsker at terminssikre salgsbeløbene, og valutakurserne, inkl. 
terminstillæg er:
USD: 572 kr.
EUR: 750 kr.

SPØRGSMÅL 1
Hvordan bør SPX FLOW prioritere de tre projekter, hvis det antages, at virksomhe-
den tilstræber at fastholde et bestemt antal ingeniører?

Prisen på varekøb fra koncernselskaberne er fastsat ud fra de direkte variable 
omkostninger + et tillæg på 40%.

SPØRGSMÅL 2
Hvordan bør de tre projekter prioriteres ud fra en koncernsynsvinkel?



At SPX FLOW, we believe you deserve the latest process technologies and equipment.
Combining an intensive product development program with state-of-the-art

manufacturing practices, SPX FLOW sets the standard year after year. 
You know the brands. You know the quality. You know the importance of improving 
your process. Choose the industry leader – the brands you know and trust – for all 

your processing needs.

To learn more visit us at www.spxflow.com

EVAPORATORS  •  SEPARATORS  •  DRYERS  •  HEAT EXCHANGERS  •  MIXERS 
PROCESS SYSTEMS  •  HOMOGENISERS  •  PUMPS  •  VALVES

The one source solution for all your  
processing challenges

SPX Food and Beverage annonce 168x238mm.indd   1 04/07/2018   08.21
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SPØRGSMÅL 3
Hvis SPX FLOW inden for et år havde mulighed for at gennemføre 9 forskellige 
projekter – svarende til 3 af hver af de ovenfor skitserede – hvor stort et dæknings-
bidrag kunne SPX FLOW da indtjene, hvis antallet af ingeniørtimer var begrænset 
til 25.000 timer/år?

Antag, at der er så stor usikkerhed omkring bygningsarbejdet i Australien, så det 
i tabel 1 anførte beløb på 15.000 kkr. (kkr. = 1.000 DKK) er et gennemsnitstal, idet 
omkostningen i virkeligheden nok enten bliver 20.000 kkr. eller 10.000 kkr.

SPØRGSMÅL 4
Hvis der er lige stor sandsynlighed for, at den gunstigste (10.000 kkr.) og den ugun-
stigste (20.000 kkr.) situation forekommer, hvordan vil du da besvare spørgsmål 3? 
Hvilke andre overvejelser vedrørende risiko ville du – ud fra de anførte oplysninger 
- inddrage?

Se løsninger på side 147.
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Annuiteter med forskellige   
terminslængder

Storebæltsforbindelsen er en væsentlig del af mange danskeres rejse, når turen går 
mellem den østlige og den vestlige del af landet. I alt kørte 12,8 mio. køretøjer over 
broen i 2017‚ og den gennemsnitlige døgntrafik var på 35.013 køretøjer. Til sam-
menligning blev der i 1997‚ som var det sidste hele år med færgedrift‚ transporteret 
ca. 8.300 køretøjer over Storebælt. Togtrafikken har også haft stor fordel af den faste 
forbindelse. I gennemsnit passerede 138 tog hver dag Storebælt i 2017 mod 40-45 
inden broens åbning.

Forbindelsens store samfundsmæssige betydning stiller krav om, at både motorvej 
og jernbane over Storebælt er åben døgnet rundt – året rundt. A/S Storebælt har til 
opgave at tilrettelægge driften således, at trafikanterne oplever hurtig, fleksibel og 
sikker transportmulighed mellem landsdelene.

Storebæltsforbindelsen er designet for en levetid på 100 år, men med rettidig iværk-
sættelse af det nødvendige vedligehold, kan de basale beton- og stålkonstruktioner 
sikres en levetid på langt over 100 år. For A/S Storebælts driftsorganisation er det 
derfor afgørende at have god adkomstmulighed til alle beton- og ståloverflader, så 
regelmæssige eftersyn kan gennemføres og afhjælpende reparation iværksættes i 
rette tid og på en måde, der ikke er til gene for trafikanterne. 

Driftsorganisationens behov blev kun tilgodeset i begrænset omfang, da forbin-
delsen blev bygget, og A/S Storebælt har derfor efterfølgende måttet udvikle og 
anskaffe flere forskellige platformsløsninger.
 
Efterfølgende opgave omhandler overvejelser omkring valg af platform til eftersyn 
og vedligehold af Vestbroens to betonkassedragere. Vestbroen har i alt 128 brofag, 
der understøttes af 126 bropiller samt af to landfæster. For brofagenes beton gen-
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nemføres et rutineeftersyn hvert 2. år. Hvert 6. år gennemføres et generaleftersyn, 
og dette erstatter rutineeftersynet det pågældende år. Hvert år foretages eftersyn af 
de to brolejer, der findes på hver bropille. 

Det endelige valg stod mellem to platforme, der konceptmæssigt er meget forskellige:

Type A: I princippet et traditionelt stillads, der er monteret på kørevogne på broens  
   overside.
Type B: I princippet en omvendt tårnkran, der er ophængt i en kørevogn anbragt på  
   skinner, som er monteret på broens underside.

Data for de to typer fremgår af tabel 1. Den sidste række i tabel 1 omfatter omkost-
ningerne ved at flytte type A fra den ene side af broen til den anden. 

SPØRGSMÅL 1
Hvad er for hver af de to typer platforme omkostningerne ved gennemførelse af et 
generaleftersyn, af et rutineeftersyn af beton samt af et eftersyn af brolejer?

En annuitet er en betalingsrække med lige stor tidsafstand mellem de enkelte beta-
linger. Hvis betalingerne er lige store, betegnes det som en konstant annuitet.

SPØRGSMÅL 2
Hvordan kan omkostningerne til eftersyn af beton og af brolejer for hver type plat-
form beskrives ved tre forskellige konstante annuiteter?
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Type A Type B

Investering (mio. kr.):

Bærende konstruktion 18 20

Udstyr (el, hydraulik mv.) 7 10

Levetid (år):

Bærende konstruktion 50 50

Udstyr (el, hydraulik mv.) 25 25

Vedligeholdelsesomkostninger (kr./år):

Bærende konstruktion *) 1,5% 1%

Udstyr (el, hydraulik mv.) *) 2,5% 2,5%

Antal operatører til betjening af platform 2 2

Betoneftersyn:

Antal inspektører 3 2

Inspektionstid ved generaleftersyn (timer/brofag) 1,75 2,50

Inspektionstid ved rutineeftersyn (timer/brofag) 0,7 1,0

Lejeeftersyn:

Antal inspektører 1 1

Inspektionstid (timer/bropille) 1,5 1,5

Lønomkostninger (kr./time)

Operatører 300 300

Inspektører 600 600

Tidsforbrug ved passage af bropiller (timer/bropille) 2 0

Flytning mellem vej- og banedrager (kr.) 250.000 0

*) Omkostningerne er anført som % af investeringsbeløbene.
Tabel 1: Data for de to platforme

Tidsafstanden mellem betalingerne i en annuitet betegnes ”termin”. Nutidsværdien, 
N, af en konstant annuitet, a, kan – som bekendt - beregnes af:
N = a ∙ [1 – (1 + i)-n]/i, hvor:

i = renten pr. termin.
n = antallet af terminer.

A/S Storebælt anvender en kalkulationsrente på 7% p.a.
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SPØRGSMÅL 3
Hvis tidsafstanden, terminen, mellem betalingerne i en annuitet er på 2 eller 6 år, 
hvad er da A/S Storebælts kalkulationsrente pr. termin i de to tilfælde?

SPØRGSMÅL 4
Hvilken af de to typer platforme vil du anbefale A/S Storebælt at anskaffe?

Se løsninger på side 151.
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Totaløkonomi for gulvbelægninger

Sweco er Europas førende virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning. 
Med 14.500 medarbejdere planlægger og designer Sweco fremtidens byer og sam-
fund og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Swecos rådgivningsydel-
ser spænder vidt – fra store vand- og energiprojekter til effektive og miljørigtige 
transportløsninger samt udvikling af byer og grønne områder. 

Fremtiden er ikke fjern for Sweco, den er derimod hverdag. I øjeblikket arbejder 
virksomheden med indretningen af et nyt hospital, som vil tage imod patienter om 
ca. 5 år, de analyserer en ny undergrundsbane, som åbner for passagerer om 10 år, 
og de designer det, der vil blive en livlig, dynamisk bydel om ca. 15 år. 
 
Sweco Danmark har en landsdækkende speciel afdeling inden for Facilities 
Management: Afdelingen ”FM og driftsrådgivning”. Afdelingen er med sin stab på 85 
personer Danmarks førende inden for installationsoptimering, Commissioning og 
CTS-rådgivning. Derudover beskæftiger afdelingen sig med bygningssyn, Teknisk 
Due Diligence, bygherrestandarder og drifts- og vedligeholdelsessystemet ”Butler”, 
registreringsværktøjet T.I.D. (Teknisk Installations Dokumentation). Afdelingen har 
mellem 5 og 7 praktikanter, som typisk er maskinmesterstuderende, ingeniørstude-
rende og/eller konstruktørstuderende.

Den efterfølgende opgave tager udgangspunkt i nogle af de totaløkonomiske bereg-
ninger, som Sweco har foretaget i forbindelse med projekteringen af supersygehuset 
i Gødstrup vest for Herning. 

Af Bygningsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at brugen af totaløkonomi i offent-
ligt byggeri skal sikre et bredt og langsigtet fokus på værdiskabelse ved, ud over 
anlægsudgiften, også at inkludere afledte udgifter til forsyning, drift, vedligehold 
og renhold m.v. i beslutninger om byggeriets udformning og anlægsøkonomi. Det 
skyldes, at disse afledte udgifter over tid i reglen er større end selve anlægsudgiften. 
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Det er et lovkrav, at statslige bygherrer skal foretage totaløkonomiske vurderinger. 
Fra 2013 er kravet også gældende for bygherrer i regioner og kommuner. Hovedfor-
målet med lovkravet er at undgå incitamenter til at minimere anlægsudgifterne på 
bekostning af senere forhøjede driftsudgifter. Den offentlige bygherre skal i relevant 
omfang inddrage de lovbestemte totaløkonomiske vurderinger i beslutningsgrund-
laget. Det sker ved valg mellem alternative løsningsforslag.

For at forenkle beregningerne er efterfølgende opgave afgrænset til overvejelser om, 
hvorvidt man på udvalgte områder i sygehuset skulle vælge trægulve (svømmende 
trælamelgulv) i stedet for de sædvanlige banevarer som linoleum og vinyl. Formålet 
med trægulvene var at give udvalgte områder som reception, kantine, møderum o.l. 
et mindre institutionsagtigt udseende. I alt drejede dette sig om 3.000 m2.

Investeringen i linoleumsgulve var på 350 kr./m2, medens den i trægulve var på 570 
kr./m2. Den totale initiale investering var således for de to alternativer:

Linoleumsgulve: 3.000 · 350 = 1.050.000 kr.
Trægulve: 3.000 · 570 = 1.710.000 kr.

Valg af trægulve frem for linoleumsgulve ville således medføre en merinvestering på 
1.710.000 – 1.050.000 = 660.000 kr.

Ved beregning af de to investeringers totaløkonomi, der på engelsk betegnes LCC 
(Life Cycle Costing), skal der – jf. oplysningerne på Bygningsstyrelsens hjemmeside 
- ud over initialinvesteringerne også medregnes de efterfølgende omkostninger til 
vedligeholdelse og rengøring af gulvene. Totaløkonomien af investeringerne er såle-
des nutidsværdien af udbetalingerne gennem hele den forventede levetid.

Til brug for beregningerne foreligger der følgende oplysninger:

Linoleumsgulv:
Levetid: 24 år
Rengøring: 200 kr./år pr. m2

Trægulv:
Slibning og lakering hver andet år: 110 kr./m2. Gulvet kun kan slibes to gange, hvor-
efter det må udskiftes. Gulvets levetid er således 6 år.
Rengøring: 280 kr./år pr. m2
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En teoretisk korrekt sammenligning af to alternative investeringers nutidsværdi 
forudsætter, at investeringerne har samme levetid. Dette kan her opnås, hvis det for 
trægulvet forudsættes, at der foretages identiske udskiftninger efter 6, 12 og 18 år. 
Herved får begge investeringsalternativer en levetid på 24 år.

For de efterfølgende beregninger skal der anvendes en kalkulationsrentefod på 
4% p.a.

SPØRGSMÅL 1
Hvad er totaløkonomien (LCC) for investeringen i linoleumsgulve?

SPØRGSMÅL 2
Optegn for investeringen i trægulve et betalingsbillede af udbetalingerne til inve-
steringer, til slibning og lakering samt til rengøring.

SPØRGSMÅL 3
Hvad er totaløkonomien for investeringen i trægulve? Forklar, hvad betydningen af 
forskellen mellem LCC for de to investeringsalternativer udtrykker.

I omkostningsteorien beregnes gennemsnitsomkostningerne for en periode som 
summen af periodens omkostninger divideret med periodelængden. I investerings-
teorien er begrebet ”udbetaling” analogt til omkostningsteoriens begreb ”omkost-
ning”.

SPØRGSMÅL 4
Hvilket begreb i investeringsteorien er analogt til omkostningsteoriens ”gennem-
snitsomkostning”?

SPØRGSMÅL 5
Hvad er ”gennemsnitsudbetalingerne” for hvert af de to alternative investeringer? 
Sammenlign forskellen mellem de to ”gennemsnitsudbetalinger” med forskellen på 
de to alternativers initialinvesteringer.

Se løsninger på side 155.



VIL DU VÆRE MED 
TIL AT PLANLÆGGE OG 
DESIGNE FREMTIDENS 
BYER OG SAMFUND?

I Sweco arbejder vi sammen for at designe fremtidens byer og 
samfund – hvad der er fjernt for andre er hverdag for os. 

Som Europas største virksomhed indenfor ingeniør- og 
arkitektrådgivning sætter vi barren højt for at kunne løse mor-
gendagens udfordringer. Med nysgerrighed som en del af vores 
DNA, internationale kompetencer og anerkendt ekspertise, 
stræber vi efter at forstå vores kunder bedre end nogen anden 
for altid at levere den bedste løsning til ethvert projekt eller 
udfordring. 

Med 14.500 eksperter fordelt over hele Europa samarbejder 
vi på tværs af kontorer og landegrænser – for blandt andet at 
sikre rent vand og sanitet til millioner af indbyggerne i 
Nepal, Bangladesh og Kirgisistan. Sådan skaber vi bedst værdi 
for det enkelte menneske og samfund som helhed.

Følg os: 
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Økonomiske overvejelser omkring 
Fjordforbindelsen Frederikssund

Vejdirektoratet han ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række 
hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. Statsvejnettet 
udgør ca. 5 procent af det samlede offentlige vejnet på knap 75.000 km, og næsten 
halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet på statsvejnettet. Vejdirektoratets 
arbejde består primært af planlægning, anlæg og drift af veje og broer samt trafikaf-
vikling og trafikledelse.

I planlægningen af vejene er det Vejdirektoratets ambition at skabe løsninger, der 
belaster omgivelserne mindst muligt, og som får både privatbilismen og den samlede 
kollektive trafik til at fungere sammen. Som grundlag for planlægningen indsamles 
og bearbejdes data om trafik, sikkerhed og miljø.

Ved anlæg og drift af veje og broer, er det vejdirektoratets mål at skabe sikre og 
velfungerende løsninger, der samtidigt er bæredygtige og økonomisk ansvarlige, så 
Danmark får bedst mulige veje for pengene. Vejdirektoratet bygger ikke selv veje og 
broer, men er bygherre, når disse opgaver udbydes i konkurrence og løses af private 
leverandører og entreprenører.

Når vejene er anlagt, er det Vejdirektoratets ansvar at sikre, at de udnyttes optimalt. 
Det sker blandt andet ved hjælp af effektiv trafikafvikling og intelligente trafikin-
formationer, så alle trafikanter kan komme nemt og sikkert frem.

Vejdirektoratet beskæftiger i alt ca. 750 medarbejdere, fordelt på seks tjenestesteder: 
Ålborg, Skanderborg, Middelfart, København, Fløng og Næstved.

Den efterfølgende opgave tager udgangspunkt i, at Vejdirektoratet er i gang med 
at bygge en ny fjordforbindelse, som går over Roskilde Fjord og forbinder Frede-
rikssund og Hornsherred. Anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund blev 
vedtaget af Folketinget i december 2014, og der blev afsat 659 mio. kr. på finanslo-
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ven. Projektet er budgetteret til cirka 2 mia. kr., og differencen skal finansieres af 
de kommende brugere broen. Til optagelse af lån og til drift af betalingsanlægget i 
tilbagebetalingsperioden har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet stiftet den 
Selvstændige Offentlige Virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV).

Projektet er inddelt i tre entrepriser:
• En hovedentreprise omfattende ca. 1,0 km 4-sporet motortrafikvej mellem 

Frederikssundsvej og Marbækvej. Denne vej skal i første omgang fungere som 
adgangsvej til brobyggepladsen i den efterfølgende totalentreprise.

• En totalentreprise omfattende ca. 8,4 km motortrafikvej mellem Skibbyvej og 
Marbækvej, hvoraf 1,4 km består af en højbro over Roskilde Fjord. Desuden ca. 1 
km landevej med tilslutning til Lyngerupvej.

• En hovedentreprise for tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej.

Vejdirektoratet forventer, at der kan åbnes for trafik 1. januar 2020. Broen forventes 
at blive benyttet af både tunge og lette køretøjer, men her antages det forenklet, at 
trafikken over broen kan beskrives ved, at der i gennemsnit over broen vil pas-
sere 13.000 personbiler i døgnet. Endvidere antages det forenklet, at denne trafik er 
gældende for 365 døgn om året.

Følgende data er oplyst:
2015: Projektering + arkæologiske undersøgelser :  116 mio. kr.
2016: Projektering + opkøb af arealer + anlægsarbejder:  206 mio. kr.
2017: Projektering + Anlægsarbejde: 515 mio. kr.
2018: Anlægsarbejde: 717 mio. kr.
2019: Anlægsarbejde: 480 mio. kr.
I alt:  Totalbudget:  2.034 mio. kr. 

I virkeligheden forfalder de anførte beløb gennem årene, men det antages her, at de 
årlige beløb forfalder samlet medio årene. Der anvendes en kalkulationsrente på 4% 
p.a., og der regnes i faste priser.

På finansloven er der bevilget støtte til projektet med følgende beløb: 
2015: 116 mio. kr.
2016: 206 mio. kr.
2017: 125 mio. kr.
2018: 212 mio. kr.

Beløbene fra finansloven antages at blive udbetalt medio årene. 
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SPØRGSMÅL 1
Hvor stort er det beløb, opgjort med udgangen af 2019, som skal forrentes og afdra-
ges gennem bilisternes betaling for at passere broen?

I anlægsloven er anført, at forbindelsen skal være tilbagebetalt senest 40 år efter 
åbningen. Gælden pr. 1. januar 2020 kunne derfor finansieres ved optagelse af et 
40-årigt annuitetslån med årlige terminer og med en nominel rente på 2% p.a. Lånet 
forudsættes optaget til kurs 100, og der ses bort fra stiftelses- og administrations-
omkostninger. Det antages, at de samlede årlige omkostninger til drift af SOV-sel-
skabet og af betalingsanlægget er 13 mio. kr., begyndende i åbningsåret.

SPØRGSMÅL 2
Hvad skal prisen for en enkelttur over broen for en personbil mindst være, for at 
SOV vil være i stand til at betale ydelserne på annuitetslånet?

I stedet for optagelse af et annuitetslån antages det nu, at der optages et lån til 2% 
p.a., og at hele årets overskud anvendes til at forrente og afdrage lånet. Endvidere 
antages det, at prisen er sat til 14 kr./tur. 

Under disse forudsætninger vil lånet være tilbagebetalt efter ca. 40 år, jf. løsningen 
på spørgsmål 2. Imidlertid er der forventninger om, at trafikken vil være stigende, 
hvorved lånet hurtigere vil være tilbagebetalt.

SPØRGSMÅL 3
Hvis trafikken antages at ville stige med 0,7% om året, hvor lang tid vil der da gå, før 
lånet er tilbagebetalt?

I det ovenstående er det forudsat, at alle bilister betaler samme pris for at passere 
broen.

SPØRGSMÅL 4
Kunne det være en økonomisk fordel for SOV at foretage prisdifferentiering, og 
hvordan kunne det i givet fald udføres?

Se løsninger på side 158.



Vi tænker stort
I Vejdirektoratet planlægger og styrer vi 
nogle af landets allerstørste infrastruktur-
projekter. De er forudsætningen for sam-
fundets fysiske sammenhængskraft og 
økonomiske vækst.
 
Hos os kan du være med til at udvikle frem-
tidens veje og broer, nye miljøvenlige ma-
terialer, ny teknologi til at forudsige trafi k-
mønstre og intelligente trafi ksystemer. 

Vi har brug for medarbejdere, der kan styre 
projekter og optimere processer, så vi ska-
ber de bedste resultater for Danmark. 

Medarbejdere der kan kombinere faglig 
indsigt med ansvarlig forvaltning og politisk 
forståelse, og som er indstillede på at sam-
arbejde med hele transportsektoren, kom-
muner og trafi kanter. Du får dedikerede 
kolleger rundt om i landet, du udveksler vi-
den internationalt og er parat til at afprøve 
nye innovative løsninger. 

Samarbejdet lægger kimen til et stærkt og 
kollegialt arbejdsmiljø. Til en karriere med 
store muligheder, og hvor indsatsen kan af-
læses i bruttonationalproduktet. 

Hos os får du både et stort ansvar, men også 
frihed til selv at planlægge dit arbejdsliv. Vi 
tænker stort. Ikke mindst når det gælder 
vores medarbejderes karriereudvikling.
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Kalkulationer ved indførelse   
af ny teknologi til vinduer

I mere end 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre boliger for mennesker verden over 
ved at bringe dagslys og frisk luft gennem taget. VELUX Gruppens produktportefølje 
består af ovenlysvinduer og ovenlysmoduler, samt en lang række dekorations- og 
solafskærmningsprodukter, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente 
fjernbetjeninger. Det er produkter, der bidrager til et sundt indeklima og bæredyg-
tige løsninger – til leg og læring, arbejde og fornøjelse.
 
Med salgsselskaber og fabrikker i mere end 40 lande arbejder VELUX Gruppen 
globalt og har omkring 9.500 medarbejdere verden over. VELUX Gruppen er ejet 
af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på 
www.velux.com.

Ingeniører i VELUX Gruppen arbejder typisk med produktudvikling, produktion, 
logistik, test og kvalitet eller i administrative supportfunktioner. Mange udvik-
lingsprojekter løses i samarbejde med kolleger i VELUX Gruppens globale organisa-
tion og med danske og udenlandske samarbejdspartnere.

Gennem årene er der udviklet mange forskellige rudevarianter for at kunne tilbyde 
kunderne forskellige features som f.eks. bedre isoleringsevne, solbeskyttelse og 
lamineret glas. En ny teknologi gør det nu muligt at lægge en coating (belægning) på 
ruden, hvilket bevirker, at snavs fra vind og vejr hæfter dårligere, og ruden får en 
selvrensende effekt ved regnvejr. 

VELUX Gruppens salgsselskaber verden over ser en stor værdi i at kunne tilbyde 
denne coating til deres kunder, og undersøgelser har vist, at kunderne er villige til 
at betale ekstra for denne feature. Teknisk er det muligt at påføre ruderne denne 
coating, hvis der i samarbejde med leverandøren af glasset investeres 10 mio. kr. i 
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nyt udstyr. Denne investering foretages af VELUX Gruppen. Samtidig betyder det 
dog, at råvaren til det færdige vindue bliver 15 kr. dyrere. Når ruden med den nye 
coating skal monteres i rammen, skal den håndteres mere varsomt, og der kræves 
ekstra kvalitetskontrol før og efter denne proces. Dette bevirker, at lønomkostnin-
gerne forøges med 12 kr. pr. vindue.

Kalkulation for et almindeligt vindue uden den nye coating:

Materialer: 800 kr. 57,1%

Løn: 200 kr. 14,3%

Øvrige omkostninger: 100 kr. 7,1%

Afskrivning og forrentning: 40 kr. 2,9%

Kostpris: 1.140 kr. 81,4%

Salgsomkostninger: 100 kr. 7,1%

Markedsføring: 90 kr. 6,4%

Fortjeneste: 70 kr. 5,0%

Salgspris: 1.400 kr. 100,0%

Salget af vinduer antages at være 200.000 stk. pr. år, og der anvendes en kalkula-
tionsrente på 7% p.a.

SPØRGSMÅL 1
Hvis investeringen i nyt udstyr ønskes forrentet og afskrevet over to år, hvor meget 
vil det da forøge posten ”afskrivning og forrentning” i ovenstående kalkulation?

SPØRGSMÅL 2
Hvis VELUX Gruppen fortsat ønsker at have en fortjeneste på 5%, hvor meget skal 
salgsprisen på et vindue da forøges som følge af den nye coating?

Ud fra markedsmæssige vurderinger hæver salgsselskaberne prisen for vinduer 
med den nye coating med 45 kr. Ud fra besvarelsen af spørgsmål 2 ses, at dette for 
VELUX Gruppen vil medføre en reduktion i den procentuelle fortjeneste pr. vindue.

SPØRGSMÅL 3
Kan en reduktion i den procentuelle fortjeneste pr. vindue opfattes som et udtryk 
for, at investeringen i den nye teknologi ikke er lønsom?
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SPØRGSMÅL 4
Beregn lønsomheden af investeringen i den nye teknologi, hvis investeringen skal 
forrentes og afdrages over en femårig periode.

SPØRGSMÅL 5
Hvad skal salgsprisen mindst forøges med, for at investeringen over den femårige 
periode er lønsom?

Se løsninger på side 161.
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Økonomiske vurderinger    
af en havvindmøllepark

Ørsted skaber værdi ved at give hver enkelt kunde – og samfundet som helhed – 
den energi, de har brug for. Det gør Ørsted ved at omdanne naturens ressourcer 
til produkter og løsninger, der imødekommer kundernes behov. Ørsteds mål er at 
tilbyde pålidelige, energieffektive og konkurrencedygtige løsninger, så Ørsted bliver 
kundernes foretrukne leverandør.

Den måde, Ørsted producerer energi på, er under hastig forandring. På mindre end 
et årti er Ørsted gået fra at være en af de mest kulintensive forsyningsvirksom-
heder i Europa til at være global leder inden for vedvarende energi. I dag er Ørsted 
verdens førende inden for havvind og bidrager til at nedbringe CO2-udledningen 
og udnytte Europas egne energiressourcer. Ørsted går også forrest, når det handler 
om at omstille kul- og gasfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse, så varme- og 
strømforsyningen bliver stadigt mere miljøvenlig og fleksibel.

Ørsteds mission er at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige 
og økonomisk bæredygtige. Ørsteds fortsatte fremgang afhænger af, at virksomhe-
den er dygtig til at tilpasse sig til forandringerne i energisektoren. 

Vind er en vigtig del af Europas omstilling til mere ren energi – og potentialet er 
stort. Ørsted er det selskab i verden, der har bygget flest havmølleparker. Ørsted har 
bygget mere end en fjerdedel af den samlede vindkapacitet fra havmøller på mar-
kedet og har i dag mere end 1.000 møller i drift. Det er Ørsteds mål at fordoble den 
installerede kapacitet fra 3,0 GW i 2016 til 6,5 GW i 2020. Den installerede kapacitet 
i 2020 vil så svare til 16 millioner europæeres årlige forbrug af elektricitet.

Vindmøller opføres i stigende grad på havet, idet der er tre store fordele ved hav-
vindmølleparker frem for landvindmølleparker:
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• Det blæser oftere på havet, og vinden er her stærkere end på land. Dette giver 
mere energi pr. mølle og mindre tid, hvor møllen ikke producerer.

• Det er muligt på havet at bygge større vindmøller, som dermed har længere vin-
ger. Jo længere vinger, en mølle har, desto mere energi trækkes ud af vinden.

• Flere møller kan placeres sammen, og de kan dermed styres som et kraftværk, 
hvilket er fordelagtigt for Ørsted samt for Energinet, der ejer og driver det danske 
eltransmissionsnet.

Den efterfølgende opgave omhandler opførelsen af en 500 MW havvindmøllepark. 
Fra der træffes beslutning om opførelse af vindmølleparken, til møllerne kan sæt-
tes i drift, går der til projektering, konstruktion, indkøb, produktion og opbygning 
af møllerne i alt 4 år. Det tidspunkt, hvor møllerne sættes i drift, betegnes her som 
tidspunkt 0, og omkostningerne de foregående 4 år har været: 
år -4:  200 mio. kr.
år -3:  500 mio. kr.
år -2:  1.500 mio. kr.
år -1:  2.000 mio. kr.

Efter år 20 forventes det ikke længere at være rentabelt at drive møllerne, hvorfor 
de skal fjernes, hvilket forventes at koste 500 mio. kr. Omkostningerne til drift og 
vedligehold af møllerne er ansat til 800 mio. kr./år for årene 1-20.

Energiproduktionen fra møllerne afhænger naturligvis af vindhastigheden, der hele 
tiden kan variere. Ud fra detaljerede målinger af vindhastigheden det pågældende 
sted er det beregnet, at vindmølleparken årligt skulle kunne producere 2.300.000 
MWh. Oppetiden på møllerne antages imidlertid kun at være på 95%, og desuden 
antages det, at der i kabler og transformerstationer er tab af el, så nettoproduktionen 
kun bliver på 2.000.000 MWh/år. 

Investeringsbeløb henføres til årenes begyndelse, medens indbetalinger henføres til 
årenes slutning. Der anvendes en kalkulationsrente, i, på 10% p.a.

SPØRGSMÅL 1
Hvad er – opgjort til tidspunkt 0 – kapitalværdien af investeringerne i de fire år, før 
møllerne sættes i drift?

SPØRGSMÅL 2
Hvis el-prisen antages at være konstant gennem de 20 år, hvad skal den da mindst 
være, for at investeringen i havvindmølleparken er rentabel?
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For landvindmøller antages det oftest – som ovenfor – at levetiden er 20 år. Meget 
tyder imidlertid på, at vindmøller har en længere levetid på havet på grund af den 
lavere turbulens i vinden over havet.

SPØRGSMÅL 3
Hvis levetiden forøges fra 20 til 25 år, hvad skal el-prisen så mindst være, for at 
investeringen i havvindmølleparken er rentabel?

For efterfølgende spørgsmål antages levetiden at være 20 år, men at der efter 20 år 
foretages en hovedreparation og en teknologisk opgradering af møllerne, så leve-
tiden forlænges med 10 år. Forudsætningerne bag spørgsmål 1 antages at være 
gældende, herunder at det forventes at koste 500 mio. kr., når møllerne skal fjernes 
efter ophør af driften. Prisen på el i årene 21–30 forventes nu dog kun at være 0,50 
kr./kWh.

SPØRGSMÅL 4
Hvis det ved en investering på 1.000 mio. kr. efter 20 år vil være muligt at forøge 
møllernes levetid til 30 år, vil en sådan investering da være lønsom? 

Se løsninger på side 163.
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Udnyttelse af varmen i røggas

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Det årlige vandforbrug, ÅV, udgør
ÅV = 24 · 7 · 45 · 4 = 30.240 m3/år

Energiforbruget til at forøge temperaturen i denne vandmængde med (90 – 60) = 30 
0C, EvΔt, udgør:
EvΔt = 30 (0C) · 30.240 (m3/år) · 1,161 kWh/(m3 · 0C) = 1.053.259 kWh/år

Da kedlens effektivitet er på 91,5%, er energiforbruget, E:
E = 1.053.259/0,915 = 1.151.103 kWh/år

Ud fra brændværdien af gas fås, at gasforbruget, G, til opvarmning er:
G = 1.151.103/12 = 95.925 Nm3/år.

De samlede omkostninger til gas til opvarmning af vandet, ÅOG, bliver da:
ÅOG = 95.925 · 6 = 575.550 kr./år.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Den energi, ErΔ1,1, der kan udvindes, hvis temperaturen af 1 m3 røggas sænkes med 1 
grad, er:
ErΔ1,1 = 1,155 (kJ/kg · 0C) · 0,670 (kg/m3) · 1/3.600 (kWh/kJ) = 0,000214958 kWh/(m3 · 0C)

Den årlig mængde røggas, ÅR, er:
ÅR = 24 (h/dag) · 7 (dage/uge) · 45 (uger/år) · 205 (m3/h) = 1.549.800 m3/år

For den energimængde, ErΔt, der kan udvindes med varmeveksleren, fås da:
ErΔt = 0,8 · (425 – 100) (0C) · 1.549.800 (m3/år) · 0,000214958 kWh/(m3 · 0C) = 86.617 
kWh/år
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Herved kan gasforbruget reduceres med ΔG:
ΔG = 86.617/12 = 7.218 Nm3/år.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Under spørgsmål 2 er beregnet, hvor meget gasforbruget kan reduceres, hvis varme-
veksleren anskaffes. Dette vil medføre en reduktion i omkostningerne til gas, ΔOG, på:
ΔOG = 7.218 · 6 = 43.308 kr./år.

Investeringsbeløbet, I, er summen af anskaffelsesprisen og omkostningerne (udbe-
talingerne) til installationen, dvs.:
I = 120.000 + 40.000 = 160.000 kr.
Statisk tilbagebetalingstid = 160.000/43.308 = 3,7 år.

Den dynamiske levetid er længere, idet besparelserne her tilbagediskonteres med en 
kalkulationsrente > 0%. Efter 4 og 5 år fås for investeringens nutidsværdi:
N4 år = -160.000 + 43.308 · (1 – 1,10-4)/0,10 = -160.000 + 137.280 = -22.720 kr.
N5 år = -160.000 + 43.308 · (1 – 1,10-5)/0,10 = -160.000 + 164.171 =4.171 år

Investeringens dynamiske levetid er således næsten 5 år.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Nogle virksomheder træffer beslutning om investeringer ud fra deres tilbagebeta-
lingstid, og en investering med en dynamisk tilbagebetalingstid på næsten 5 år ville 
måske af nogle i så fald blive betragtet som værende ikke attraktiv. Teoretisk set bør 
en investering imidlertid ikke godkendes eller forkastes ud fra tilbagebetalingsti-
den, idet det grundlæggende kriterium for en investerings lønsomhed er, at kapital-
værdien skal være ≥ 0 kr. 

Opgøres investeringens kapitalværdi til tidspunkt 0, betegnes kapitalværdien for 
nutidsværdien, N. For denne fås:
N = -160.000 + 43.308 · (1 – 1,10-25)/0,10 = -160.000 + 393.108 = 233.108 kr.

Investeringen er således særdeles lønsom.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
Hvis varmevekslerens levetid f.eks. kun bliver 10 år, så bliver nutidsværdien, NΔOG, 
af reduktionen af de årlige omkostninger til gas:
NΔOG = 43.308 · (1 – 1,10-10)/0,10 = 266.109 kr.
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Hvis levetiden reduceres fra 25 år til 10 år, dvs. med 60%, så vil den procentu-
elle reduktion af nutidsværdien af besparelsen i omkostningerne til gas kun være 
(393.108 - 266.109)/393.108 · 100 ≈ 32%, dvs. ca. halvt så stor. Forskellen skyldes, at 
levetiden er en sum af år, medens en nutidsværdi er en sum af tilbagediskonterede 
årlige værdier. En nutidsværdi er derfor ikke en lineær funktion af levetiden.
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Anskaffelse contra anvendelse   
af kapacitet

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Maskine A:
TOMKA(Q) = 360.000 + (30+100+11∙10 + 300) ∙ Q/120 = 360.000 + 4,50 ∙ Q
VOMKA(Q) = dTOMKA(Q)/dQ = 4,50 ∙ Q
GROMKA(Q) = dVOMKA(Q)/d(Q) = 4,50

Maskine B:
TOMKB(Q) = 400.000 + (50+130+17∙10+300) ∙ Q/200 = 400.000 + 3,25 ∙ Q
VOMKB(Q) = dTOMKB(Q)/dQ = 3,25 ∙ Q
GROMKB(Q) = dVOMKB(Q)/dQ = 3,25

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Da maskinen endnu ikke er anskaffet, så skal beslutningen træffes ud fra minime-
ring af TOMK(Q).

Af løsningen på spørgsmål 1 ses, at for små værdier af Q er TOMKA(Q) lavest. Ved 
stigende værdier af Q bliver forskellen TOMKA(Q) og TOMKB(Q) mindre og mindre, 
idet GROMKA(Q) > GROMKB(Q). Den værdi, QE, af Q, hvor de to TOMK bliver ens, kan 
findes af:
360.000 + 4,50 ∙ QE = 400.000 + 3,25 ∙ QE

Heraf fås:
QE = 32.000 m3/år.

Der skal derfor opgraves mindst 32.000 m3/år, før Arkil bør anskaffe maskine B.
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LØSNING SPØRGSMÅL 3
Maskinerne er fortsat ikke anskaffet, hvorfor det stadigt gælder om at minimere 
TOMK(Q).

På et år kan der for hver af de to maskiner opgraves:
• Maskine A: 120 ∙ 1.200 = 144.000 m3 pr. maskine
• Maskine B: 200 ∙ 1.200 = 240.000 m3 pr. maskine

350.000 m3/år kan derfor opgraves på 2 måder:
• Alternativ 1: 3 stk. maskine A, hvormed kapaciteten = 3 ∙ 144.000 = 432.000 m3/år.
• Alternativ 2: 1 stk. maskine A og 1 stk. maskine B, hvormed kapaciteten =   
 144.000 + 240.000 = 384.000 m3/år.

Alternativ 1:
TOMK1 = 3 ∙ 360.000 + 4,50 ∙ 350.000 = 1.080.000 + 1.575.000 = 2.655.000 kr./år.

Alternativ 2:
Af løsningen på spørgsmål 1 ses, at omkostningerne bliver mindst, hvis maskine B 
udnyttes fuldt ud. Herved opgraves 200 ∙ 1.200 = 240.000 m3/år med maskine B, og 
maskine A skal derfor kun opgrave 350.000 – 240.000 = 110.000 m3/år. Herved fås:

TOMK2 = 400.000 + 3,25 ∙ 240.000 + 360.000 + 4,50 ∙ 110.000 kr./år.
TOMK2 = 400.000 + 780.000 + 360.000 + 495.000 = 2.035.000 kr./år.

Arkil bør derfor anskaffe 1 stk. maskine A og 1 stk. maskine B.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Løsningen på spørgsmål 2 viste, at Arkil skulle anskaffe en maskine A, hvis der 
årligt skulle opgraves under 32.000 m3 jord. Det var imidlertid i forbindelse med 
overvejelser om anskaffelse af maskiner. Maskinerne er nu indkøbt, hvorfor de faste 
omkostninger nu ikke påvirkes af beslutningen om, hvordan maskinerne anvendes. 
Det drejer sig derfor nu alene om at minimere de variable omkostninger. Opgaven 
bør derfor løses ved anvendelse af maskine B, der har de laveste variable omkost-
ninger.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
Graveopgaven kan løses på to alternative måder:
I: Ved anvendelse af to maskiner A. 
II: Ved anvendelse af maskine B i 300 timer, og resten opgraves af de to maskiner A.
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Igen er udgangspunktet, at maskinerne er anskaffet. Det drejer sig derfor om at 
minimere de variable omkostninger.

Alternativ I:
De variable omkostninger = 275.000 ∙ 4,50 = 1.237.500 kr.

Alternativ II:
På 300 timer kan maskine B opgrave 300 ∙ 200 = 60.000 m3. 
Idet omkostningerne til flytning af maskine B betegnes x, fås:
De variable omkostninger = x +3,25 ∙ 60.000 = x + 195.000 kr.

Med maskiner A skal så opgraves 275.000 – 60.000 = 215.000 m3.
De variable omkostninger = 4,50 ∙ 215.000 = 967.500 kr. 

Samlede variable omkostninger ved alternativ II: 
x + 195.000 + 967.500 = x + 1.162.500 kr.

Hvis det skal være lønsomt at flytte maskine B, så skal det gælde, at:
x + 1.162.500 < 1.237.500, dvs.
x < 75.000 kr.
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Investering i elektrificering    
af banenettet

SPØRGSMÅL 1
Da levetiderne for de to typer er den samme, kan valget træffes ud fra kriteriet: 
Maksimal kapitalværdi.

Summen af tomgangstab og driftstab:
• Type A: 300 + 1.400 = 1.700 MWh/år
• Type B: 450 + 1.100 = 1.550 MWh/år.

Den økonomiske værdi af el-tabene:
• Type A: 1.700 ∙ 1.000 ∙ 0,40 = 680.000 kr./år
• Type B: 1.550 ∙ 1.000 ∙ 0,40 = 620.000 kr./år

Nutidsværdien, NA, af udbetalingerne ved investering i type A er:
NA = -2.500.000 - 680.000 ∙ (1 – 1,05-40)/0,05 = -2.500.000 - 11.668.179 = 
-14.168.179 kr.

Nutidsværdien, NB, af udbetalingerne ved investering i type B er:
NB = -3.100.000 - 620.000 ∙ (1 – 1,05-40)/0,05 = -3.100.000 - 10.638.634 = 
-13.738.634 kr.

Da type B har den største nutidsværdi (den mindst negative værdi), bør Banedan-
mark vælge denne type.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
For den værdi, i1 (udtrykt som decimaltal), af kalkulationsrenten, som medfører, at 
de to investeringer er lige attraktive, skal det gælde, at:
NA = NB, dvs.
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-2.500.000 - 680.000 ∙ (1 – (1 + i1)
-40)/i1 = -3.100.000 - 620.000 ∙ (1 – (1 + i1)

-40)/i1

eller

600.000 = 60.000 ∙ (1 – (1 + i1)
-40)/i1

eller

10 = (1 – (1 + i1)
-40)/i1

Heraf fås:
i1 = 0,097, eller 9,7% p.a.

Kontrol:
Hvis kalkulationsrenten er 9,7% p.a., så fås følgende nutidsværdier:
NA,9,7 = -2.500.000 - 680.000 ∙ (1 – 1,097-40)/0,097 = -2.500.000 - 6.837.538 = 
-9.337.378 kr.
NB,9,7 = -3.100.000 - 620.000 ∙ (1 – 1,097-40)/0,097 = -3.100.000 - 6.234.227 = 
-9.334.226 kr.

Forskellen mellem de to nutidsværdier skyldes, at der ved udregningerne kun er 
anvendt én decimal i talværdien for den interne rente.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Hvis kalkulationsrenten = 0% p.a., så fås:
NA,0 = -2,5 - 0,68 ∙ 40 = -29,7 mio. kr.
NB,0 = -3,1 - 0,62 ∙ 40 = -27,9 mio. kr.

Hvis kalkulationsrenten => ∞, så fås følgende grænseværdier for nutidsværdierne:
NA,∞ = -2,5 mio. kr.
NB,∞ = -3,1 mio. kr.

I figur 1 er skitseret forløbet af de to nutidsværdier som funktion af kalkulations-
renten.
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N (mio. kr.)
i1 i (% p.a.)

-2,5
0

-3,1

-9,3

-27,9

-29,7

Fig. 1: Nutidsværdien for de to investeringer som funktion af kalkulationsrenten.

Den ved besvarelsen af spørgsmål 2 fundne værdi af i1 kan på figur 1 aflæses, hvor 
de to kurver skærer hinanden. 

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Hvis korttilslutningstesten tilkøbes, så bliver den samlede investering på 3,1 + 0,6 
= 3,7 mio. kr., og levetiden forøges til 44 år. Nutidsværdien, NB,T, af udbetalingerne 
bliver nu:
NB,T = -3.700.000 + -620.000 ∙ (1 – 1,05-44)/0,05 = -3.700.000 - 10.950.919 
= -14.650.919 kr.

Under besvarelsen af spørgsmål 1 blev NB beregnet til at være -13.738.634 kr. NB er 
således større end NB,T, men man kan ikke heraf konkludere, at tilkøb af kortslut-
ningstesten ikke er lønsom. Nutidsværdierne kan nemlig ikke umiddelbart sam-
menlignes, idet de er udregnet for to investeringer med forskellig levetid. En sam-
menligning kan opnås, hvis nutidsværdierne omskrives til konstante annuiteter.

aB = -13.738.634 ∙ [0,05/(1 – 1,05-40)] = -800.662 kr./år

aB,T = -14.650.919 ∙ [0,05/(1 – 1,05-44)] = -829.480 kr./år

Da aB > aB,T, så kan det altså ikke betale sig at tilkøbe kortslutningstesten.
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Overvejelser omkring    
ændring af et produkt

LØSNING SPØRGSMÅL 1

Det mest lønsomme alternativ er det, der har den største kapitalværdi. Kapitalvær-
dien opgøres ved at diskontere samtlige ind- og udbetalinger til et bestemt tidspunkt. 
Oftest vælges tidspunkt 0, og kaptalværdien betegnes her K0 eller nutidsværdien.

Indbetalingerne består her af det årligt indtjente dækningsbidrag, DB:
DB = Afsætning ∙ (salgspris – variable omkostninger)

Ud fra dataene i tabel 1 kan beregnes, at hvis den reviderede version af produktet 
ikke udvikles, så vil der med den nuværende version årligt indtjenes et DBnu, som er 
anført i tabel 4.

År 1 2 3 4 5 6

DBnu (mio. kr./år) 920,8 941,7 954,1 964,2 956,2 927,7

Tabel 4: Årligt indtjent dækningsbidrag for den nuværende version af produktet.

For kapitalværdien af det indtjente DBnu, opgjort ved begyndelsen af år 1, KDBnu, 
fås da:

KDBnu = 920,8 ∙ 1,10-1 + 941,7 ∙ 1,10-2 + 954,1 ∙ 1,10-3 + 964,2 ∙ 1,10-4 + 956,2 ∙ 1,10-5 + 
927,7 ∙ 1,10-6

KDBnu = 837,1 + 778,3 + 716,8 + 658,6 + 593,7 + 523,6 = 4.108,1 mio. kr.

Hvis den reviderede version markedsføres, så vil der for den nuværende og for den 
reviderede version indtjenes henholdsvis DBnu og DBre, og det totale indtjente dæk-
ningsbidrag DBtot = DBnu + DBre. Data for disse dækningsbidrag er anført i tabel 5. 
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År 1 2 3 4 5 6

DBnu 722,3 287,6 142,1 0 0 0

DBre 207,5 697,8 862,0 1.033,1 1.075,7 1.196,4

DBtot 929,8 985,4 1.004,1 1.033,1 1.075,7 1.196,4

Tabel 5: Årligt indtjente dækningsbidrag, hvis det reviderede produkt markedsføres.

For kapitalværdien af det indtjente DBtot, KDBtot, fås da:

KDBtot = 929,8 ∙ 1,10-1 + 985,4 ∙ 1,10-2 + 1.004,1 ∙ 1,10-3 + 1.033,1 ∙ 1,10-4 + 1.075,7 ∙ 1,10-5 

+ 1.196,4 ∙ 1,10-6

KDBtot = 845,3 + 814.4 + 754,4 + 705,6 + 667,9 + 675,3 = 4.462,9 mio. kr.

I udviklingsåret er der følgende udbetalinger:
• 5 mio. kr. til investering i vision-systemet
• 5 mio. kr. til investering i udvikling af produktionssystemet
• 1 mio. kr. til markedsføringsomkostninger.
• 3 mio. kr. til produktudviklingsomkostninger

Traditionelt henføres et års udbetalinger til året begyndelse, medens indbetalin-
gerne, jf. ovenstående udregninger af KDBtot, henføres til årets slutning. Kapital-
værdien af udviklingsårets udbetalinger, Ku, bliver da, opgjort til tidspunkt 0, dvs. 
begyndelsen af år 1:
KU = (5 + 5 + 1 + 3) ∙ 1,10 = 15,4 mio. kr.

Udviklingsprojektet har således følgende kapitalværdi:
K0 = -Ku + (KDBtot - KDBnu) = -15,4 + (4.462,9 - 4.108,1) = 339,4 mio. kr.

På ovenstående baggrund synes udviklingsprojektet således at være særdeles løn-
somt.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Den dynamiske tilbagebetalingstid er udtryk for, hvor lang tid der vil gå, før projek-
tet opnår en kapitalværdi på 0 kr., idet der tages hensyn til renter.

Kapitalværdien af projektet betegnes Kx,s, hvis projektet antages at stoppe ved 
begyndelsen af år x.
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K1,s = -15,4 mio. kr.
K2,s = -15,4 ∙ 1,10 + (929,8 – 920,8) = -16,9 + 9,0 = -7,9 mio. kr.
K3,s = -7,9 ∙ 1,10 + (985,4 – 941,7) = -8,7 + 43,7 = 35,0 mio. kr.

Den dynamiske tilbagebetalingstid er således kun på et år og et par måneder. Ud fra 
denne synsvinkel er projektet således også særdeles attraktivt.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Under løsning af spørgsmål 1 er det beregnet, at kapitalværdien, K0, af projektet er 
på 339,4 mio. kr. Kapitalværdien af det indtjente DB på det reviderede produkt skal 
således falde med dette beløb, for at projektet ikke længere er lønsomt.

I tabel 5 er anført det forventede årligt indtjente DB på det reviderede produkt, DBre. 
Kapitalværdien heraf, KDBre, er:

KDBre = 207,5 ∙ 1,10-1 + 697,8 ∙ 1,10-2 + 862,0 ∙ 1,10-3 + 1.033,1 ∙ 1,10-4 + 1.075,7 ∙ 1,10-5 + 
1.196,4 ∙ 1,10-6 

KDBre = 188,6 + 576,7 + 647,6 + 705,6 + 667,9 + 675,3 = 3.461,7 mio. kr.

Det fremgår af ligningen for KDBre, at hvis det årligt indtjente DB reduceres med y%, 
så vil KDBre også blive reduceret med y%. Betingelsen for, at projektet er lønsomt, kan 
således udtrykkes ved:
3.461,7 ∙ y/100 ≤ 339,4

Heraf fås:
y ≤ 9,8%, dvs. knap 10%. Hvis den årlige afsætning bliver 10% mindre, end forudsat i 
tabel 3, så er projektet ikke længere lønsomt.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Hvis år 6 udgår, så vil det sidste led i ligningerne for KDBnu og KDBtot udgå. Herved 
reduceres K0 med 675,3 – 523,6 = 151,7 mio. kr. Den procentuelle reduktion af k0, 
∆K0, bliver således: 
∆K0 = 151,7/339,4 ∙ 100 = 44,7%

Hvis år 6 udgår, så vil lønsomheden ved projektet således næsten blive halveret.
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Vand- og energiforbrug ved   
forskellige håndvaskarmaturer

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Forbrug af vand = AA · AP · AS · F/1.000 · AT/60 (m3/år)

Traditionelt armatur
Forbrug af vand = 3 · 700 · 200 · 10/1.000 · 18/60 = 1.260 m3/år
Heraf udgør varmt vand 30%:
Forbrug af varmt vand = 1.260 · 0,30 = 378 m3/år
Omkostninger til vand = 1.260 · 65 = 81.900 kr./år
Omkostninger til opvarmning af vand:
378 · 1.000 · 0,001161 · (54 – 6) · 0,60 = 12.639 kr./år.

Berøringsfrit armatur
Forbrug af vand = 3 · 700 · 200 · 6/1.000 · 12/60 = 504 m3/år
Heraf udgør varmt vand 20%:
Forbrug af varmt vand = 504 · 0,20 = 101 m3/år
Omkostninger til vand = 504 · 65 = 32.760 kr./år
Omkostninger til opvarmning af vand:
101 · 1.000 · 0,001161 · (54 – 6) · 0,60 = 3.377 kr./år.

1-greb med koldstart
Forbrug af vand = 3 · 700 · 200 · 6/1.000 · 18/60 = 756 m3/år
Heraf udgør varmt vand 20%:
Forbrug af varmt vand = 756 · 0,20 = 151 m3/år
Omkostninger til vand = 756 · 65 = 49.140 kr./år
Omkostninger til opvarmning af vand:
151 · 1.000 · 0,001161 · (54 – 6) · 0,60 = 5.049 kr./år.
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LØSNING SPØRGSMÅL 2
Da de tre alternativer, A, B og C, har samme levetid, så kan valget træffes ved anven-
delse af kapitalværdimetoden, idet alternativet med den største kapitalværdi er det 
mest lønsomme. 

Kapitalværdierne udregnes her til tidspunkt 0, hvorfor de betegnes nutidsværdier, N.

NA = - 100 · 750 – (81.900 + 12.639) · (1 – 1,05-15)/0,05
NA = -75.000 – 981.282 = -1.056.282 kr.

For alternativ B er der en ekstraomkostning til el til censorerne på 40 · 100 = 4.000 
kr./år.

NB = - 100 · 1.500 – (32.760 + 3.371 + 4.000) · (1 – 1,05-15)/0,05
NB = -150.000 – 416.546 = -566.546 kr.

NC = - 100 · 1.000 – (49.140 + 5.049) · (1 – 1,05-15)/0,05
NC = -100.000 – 562.463 = -662.463 kr.

Da NB er størst (mindst negativ), så bør alternativ B (det berøringsfrie armatur) – ud 
fra de anvendte forudsætninger – foretrækkes. 

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Årlige omkostninger til forbrug af vand og til opvarmning af vand:
Traditionelt armatur: 81.900 + 12.639 = 94.539 kr./år
1-grebs armatur med koldstart: 49.140 + 5.049 = 54.189 kr./år.

Besparelsen ved 1-grebs armaturet med koldstart udgør således 94.539 – 54.189 = 
40.350 kr./år.

Merinvesteringen i 1-grebs armatur med koldstart udgør 100 · (1.000 – 750) = 
25.000 kr.

Statisk tilbagebetalingstid på merinvesteringen i 1-grebs armatur med koldstart 
frem for investering i traditionelle armaturer = 25.000/40.350 ≈ 0,6 år.
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LØSNING SPØRGSMÅL 4
Spørgsmålet er her, om de traditionelle armaturer straks skal udskiftes, eller om der 
først skal udskiftes senere, evt. først ved slutningen af deres restlevetid. Der er nu 3 
alternativer:
1. fortsætte med de traditionelle armaturer
2. straks udskifte til berøringsfrie
3. straks udskifte til 1-grebs med koldstart

Da restlevetiden for de nuværende armaturer er kortere end levetiderne ved alter-
nativ 2 og 3, så har de 3 alternativer altså ikke den samme levetid, hvorfor kapital-
værdimetoden nu ikke kan anvendes, men det kan annuitetsmetoden.

For de eksisterende armaturer er omkostningerne under løsning af spørgsmål 3 
beregnet til 94.539 kr./år. Den pris, de i sin tid blev anskaffet til, er ”sunk cost” og 
uden betydning, og deres nuværende salgspris kan med rimelighed ansættes til 0 kr. 
Annuiteten for de eksisterende armaturer består således alene af de årlige omkost-
ninger (udbetalinger). Denne annuitet skal sammenlignes med udbetalingsannuite-
ten, a, for hvert af de 2 alternativ. Disse 2 annuiteter består af to dele: Investerings-
beløbene omskrevet til annuiteter + de årlige omkostninger. 

Omskrives investeringsbeløbene til konstante annuiteter over levetiden, fås:

aI,B = 100 · 1.500 · 0,05/(1 – 1,05-15) = 14.451 kr./år
aI,C = 100 · 1.000 · 0,05/(1 – 1,05-15) = 9.634 kr./år

Hertil kommer de årlige omkostninger til vand og til opvarmning af vand samt for 
alternativ B el til sensorerne. Herved bliver den samlede udbetalingsannuitet for de 
to alternativer:

aB = 14.451 +32.760 + 3.377 + 4.000 = 54.588 kr./år.
aC = 9.634 +49.140 + 5.049 = 63.823 kr./år.

Hvis der fortsættes med de traditionelle armaturer, så vil omkostningerne altså 
være på 95.439 kr./år, medens de efter udskiftning vil være på henholdsvis 54.588 
kr./år og 63.823 kr./år. Uanset restlevetiden på de eksisterende armaturer, så bør de 
derfor straks udskiftes. Da annuiteten for de berøringsfrie armaturer, aB, er lavest, 
så bør der ud fra de anvendte forudsætninger udskiftes til disse.
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Samfundsmæssig nytteværdi af  
investering i et elkabel mellem  
Danmark og Holland

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Energinets flaskehalsindtægt, FI, bliver:
FI = 30 kr./MWh · 5.000.000 MWh · 50% = 75.000.000 kr./år. 

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Energinets tilskud fra EU-kommissionen til etablering af kablet udgør i alt 0,50 · 
720 = 360 mio. kr., og tilskuddet tildeles over de tre år forholdsmæssigt efter Ener-
ginets omkostninger. Energinets samlede omkostninger til etablering af kablet er 
på 2,4 mia. kr., så EU-tilskuddet reducerer Energinets årlige omkostninger med 
faktoren 360/2.400 = 0,15.

Energinets omkostninger (udbetalinger) efter tilskud fra EU-kommissionen bliver 
således:
2016: 0,85 · 300 =  255 mio. kr.  
2017: 0,85 · 700 = 595 mio. kr.
2018: 0,85 · 1.400 =  1.190 mio. kr.

Kapitalværdien af udbetalingerne til etablering af kablet, Ke, opgjort ved slutningen 
af år 2018 (= begyndelsen af år 2019), er:
Ke,2018 = 255 ∙ 1,043 + 595 ∙ 1,042 + 1.190∙ 1,04 = 287 + 644 +1.238 = 2.169 mio. kr.

PS.: Hvis en investering starter på tidspunkt 0, så betegnes kapitalværdien opgjort 
på dette tidspunkt, dvs. i begyndelsen af år 1, for K0. Derfor er kapitalværdien, 
opgjort ved begyndelsen af år 2019, ovenfor betegnet K2018.

Den årlige samfundsmæssige nytteværdi udgør 160 +14 + 14 + 4 = 192 mio. kr./år. 
Herfra skal trækkes omkostningerne til drift og vedligeholdelse samt værdien af 
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nettabet, dvs. 4 + 20 = 24 mio. kr./år. Nettoværdien af den samfundsmæssige nytte 
bliver således på 192 – 24 = 168 mio. kr./år i levetiden på de 30 år.

Kapitalværdien af denne nettoværdi, Kn, opgjort ved begyndelsen af år 2019, udgør:
Kn,2018 = 168 ∙ [1 – 1,04-30]/0,04 =  2.905 mio. kr.

Det samlede danske samfundsmæssige overskud ved etablering af kablet, K2018, 
opgjort ved begyndelsen af år 2019, er således:
K2018 = Kn,2018 - Ke,2018 =2.905 - 2.169 = 736 mio. kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Hvis levetiden forøges fra 30 til 40 år, så bliver kapitalværdien af den årlige netto-
værdi:
Kn,2018 = 168 ∙ [1 – 1,04-40]/0,04 = 3.325 mio. kr.

Herved forøges det samlede samfundsmæssige overskud ved etablering af kablet til:
K2018 = Kn,2018 - Ke,2018 =3.325 - 2.169 = 1.156 mio. kr.

Forøgelsen af levetiden fra 30 til 40 år medfører således en stigning i det samlede 
samfundsmæssige overskud på (1.156 – 736)/736 · 100 = 57%.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Levetiden antages her – som forudsat ved spørgsmål 3 - at være 30 år. Hvis kalku-
lationsrenten ændres fra 4 til 5% p.a., så bliver kapitalværdien af den årlige netto-
værdi:
Kn,2018 = 168 ∙ [1 – 1,05-30]/0,05 = 2.583 mio. kr.

Kapitalværdien af etablereringsomkostningerne ændres til:
Ke,2018 = 255 ∙ 1,053 + 595 ∙ 1,052 + 1.190∙ 1,05 = 295 + 656 +1.250 = 2.201 mio. kr.

Herved reduceres det samlede samfundsmæssige overskud ved etablering af kablet 
til:
K2018 = Kn,2018 - Ke,2018 =2.583 - 2.201 = 382 mio. kr.

Forøges kravet til forrentning fra 4 til 5% p.a., så reduceres det samlede samfunds-
mæssige overskud således med (736 – 382)/736 · 100 = 48%.

Svarene på spørgsmål 3 og 4 illustrerer, at lønsomheden af investeringer med lang 
levetid er meget afhængig af de anvendte forudsætninger.



123

LØSNING: ENERGISTYRELSEN

Investering i et varmepumpeanlæg

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Det foreslåede varmepumpeanlæg er på 5½ MW varmeeffekt. Varmepumpen kører 
døgnet rundt i 360 dage om året, hvorved den producerer:
5½ ∙ 24 ∙ 360 = 47.520 MWh/år.

Til drift af varmepumpen, der har en COP på 4, kræves et elforbrug på:
47.520/4 = 11.880 MWh/år.

Omkostningerne til el, UE, bliver således: 
UE = 11.880 ∙ 1,10 ∙ 103 = 13.068.000 kr./år.

Hertil kommer omkostningerne til vedligehold på 2 mio. kr./år, så de samlede drifts-
omkostninger, UD, bliver:
UD = 13,068 + 2 mio. ≈ 15 mio. kr./år

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Med en afregningspris på 337 kr./MWh fås en indtægt, IV, fra salget af varme til 
fjernvarmenettet på:
IV = 47.520 ∙ 337 = 16.014.240 kr./år ≈ 16 mio. kr./år.

Investeringen medfører følgende udbetalinger:
• I = anlægsinvestering = 12 + 3 = 15 mio. kr.
• UD = udbetalinger til drift = 15 mio. kr./år.

Investeringen medfører følgende indbetalinger:
• IV = indbetalinger fra varmesalget = 16 mio. kr./år.
• IE&V = besparelser på el og vand = 2 mio. kr./år.

Den årlige nettoindbetalingsannuitet, aNB, bliver da:
aNB = IV + IE&V - UD = 16 + 2 – 15 = 3 mio. kr./år.
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Investeringen omskrevet til konstant udbetalingsannuitet over 15 år: 
au = 15.000.000 ∙ [0,08/(1 – (1 + 0,08)-15)] = 1.752.443 kr./år ≈ 1,75 mio. kr./år.

For den samlede indbetalingsannuitet, a, fås da:
a = aNB – au = 3,00 – 1,75 =1,25 mio. kr. > 0, hvorfor investeringen er lønsom.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Investeringens nutidsværdi, N, kan nu beregnes som nutidsværdien af annuiteten a:
N = 1,25 ∙ [(1 – (1 + 0,08)-15)/0,08] = 10,7 mio. kr.

Kontrol: Hvis nutidsværdien beregnes ved anvendelse af kapitalværdimetoden, så 
skulle samme resultat jo opnås:
N = -I + aNB ∙ [(1 – (1 + 0,08)-15)/0,08] = -15 + 25,7 = 10,7 mio. kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Den dynamiske tilbagebetalingstid er den tid, der vil gå, før summen af de tilbagedi-
skonterede nettoindbetalinger, ∑NBx år, bliver lig med investeringsbeløbet.

∑NB6 år = 3 ∙ [(1 – (1 + 0,08)-6)/0,08] = 13,9 mio. kr. < I = 15 mio. kr.
∑NB7 år = 3 ∙ [(1 – (1 + 0,08)-7)/0,08] = 15,6 mio. kr. > I = 15 mio. kr.

Det ses, at nutidsværdien af nettoindbetalinger efter år 6 er 13,9 mio. kr., og at den 
efter 7 år er 15,6 mio. kr., hvilket er mere end investeringsbeløbet. Den dynamiske 
tilbagebetalingstid er således mellem 6 og 7 år.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
Prisen på el forudsættes nu at blive reduceret med 1,10 – 0,85 = 0,25 kr./kWh. 
Dette vil betyde en reduktion i virksomhedens udgifter til el på 11.880 ∙ 0,25 ∙ 103 = 
2.970.000 kr./år ≈ 3 mio. kr./år.

Den under spørgsmål 2 beregnede indbetalingsannuitet, a, på 1,25 mio. kr. vil således 
fra år 2022 være steget til 1,25 + 3 = 4,25 mio. kr. Lønsomheden af investeringen i 
varmepumpeanlægget er således særdeles følsom over for udviklingen i prisen på el.

Beregnes den dynamiske tilbagebetalingstid for den nye nettoindbetalingsannuitet, 
fås:
∑NB4 år = 4,25 ∙ [(1 – (1 + 0,08)-4)/0,08] = 14,1 mio. kr.
∑NB5 år = 4,25 ∙ [(1 – (1 + 0,08)-5)/0,08] = 17,0 mio. kr.

Den dynamiske tilbagebetalingstid bliver således nu mellem 4 og 5 år.
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LØSNING SPØRGSMÅL 6
Af løsningen på spørgsmål 1 fremgår det, at den pågældende virksomhed ved inve-
stering i varmepumpen kan opnå en reduktion af energiforbruget, ΔE, på forskellen 
mellem output fra og input til varmepumpen, dvs.
ΔE = 47.520 – 11.880 = 35.640 MWh/år.

I det første år opnås derved en indbetaling (besparelse) på:
Δe = 300 · 35.640 = 10.692.000 kr./år

Da denne indbetaling henføres til årets slutning, så er nutidsværdien, NE, heraf:
 NE = 10,692 ∙ 1,08-1 = 9,9 mio. kr.

Omskrives NE til en konstant annuitet, ae, over varmepumpens levetid, fås:
ae = 9,9 · [0,08/(1 – (1 + 0,08)-15)] = 1,16 mio. kr./år.

Den samlede indbetalingsannuitet, as, bliver således nu:
as = a + ae = 1,25 + 1,16 = 2,41 mio. kr./år.

Energispareaftalen vil således medføre en markant forbedring af lønsomheden af 
investering i varmepumpen.
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Ny teknologi ved  fremstilling   
af fødevarer

LØSNING SPØRGSMÅL 1
98% af normalfordelingen opnås ved middelværdien + 2,05 gange spredningen. Ved 
den traditionelle metode skal mejeriet således styre mod en middelværdi i den cen-
trifugerede mælk på:
3,5 + 2,05 ∙ 0,05 = 3,60%.

Med et gennemsnitligt fedtindhold i komælken på 4,2% kan der således fjernes 
0,6% fedt.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Ved at anvende FOSS’ nye teknologi, kan der styres efter en middelværdi på:
3,5 + 2,05 ∙ 0,025 = 3,55%, dvs. 0,05% lavere.

Herved kan der således dagligt fjernes yderligere
200.000 ∙ 0,05/100 = 100 kg fedt

Hvis det antages, at omkostningerne til fremstilling af sødmælken er uafhængige af, 
hvor meget fedt der fjernes, så kan den økonomiske værdi af den mulige merpro-
duktion af fedt opgøres ved følgende betragtning: Hvis det ikke fjernes fra sødmæl-
ken, så bliver det solgt som sødmælk til 5,25 kr./kg., medens det har en værdi på 25 
kr./kg, hvis det fjernes og anvendes til fremstilling af smør. Ved den mulige merpro-
duktion af fedt kan således på årsbasis opnås en merværdi på:
(25 - 5,25) ∙ 100 ∙ 365 = 720.875 kr.
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LØSNING SPØRGSMÅL 3
Overgrænsen for salgsprisen kan fastlægges ud fra brugsværdien for kunden. På 
engelsk anvendes betegnelsen EVC (Economic Value for the Customer). Denne kan 
beregnes ved at opfatte den under spørgsmål 2 beregnede merværdi som en annuitet 
over levetiden (her 5 år). Nutidsværdien af denne annuitet er da et udtryk for EVC:
EVC = 720.875 ∙ (1 – 1,20-5)/0,20 = 2.155.858 kr.

Brugsværdien for mejeriet er således lidt over 2,1 mio. kr., hvilket derfor må formo-
des at være den absolutte overgrænse for, hvilken pris ProcesScan FT kan sælges til.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
En investerings interne rente, r, er den værdi, kalkulationsrenten skal have, for at 
investeringens kapitalværdi bliver = 0 kr. Den interne rente kan således beregnes 
ud fra:
0 = -1,5 ∙ 106 + 720.875 ∙ [1 – (1+r)-5]/r

Heraf fås:
r = ca. 39% p.a.

Den statiske tilbagebetalingstid er: 1.500.000/720.875 = ca. 2 år.

Såvel den interne rente som tilbagebetalingstiden viser, at det til den anførte salgs-
pris vil være særdeles fordelagtigt for mejeriet at købe ProcesScan FT.
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Insourcing – muliggjort ved reduk-
tion af produktionsomkostningerne

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Der pakkes nu årligt 4 mio. færdigvarepakninger, så hvis OEE forøges fra 40% til 
60%, dvs. forøges med 50%, frigøres der kapacitet til pakning af 2 mio. færdigva-
repakninger. Da tiden for færdigvarepakning af ampuller er 50% større end tiden 
for pakning af dråbebeholdere, ville forøgelsen af OEE altså betyde, at der frigøres 
kapacitet til pakning af 3 mio. dråbebeholdere. Hele pakningen af dråbebeholdere 
kunne således insources.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Det er oplyst, at investeringen i pakkelinjen for 5 år siden var på 20 mio. kr. Denne 
investering er allerede afholdt, hvorved den er ”sunk cost” og dermed uden relevans 
for beslutningen om ombygningen af pakkelinjen.

Efterfølgende anvendes en differensbetragtning: Investere i ombygningen frem for 
at fortsætte med den nuværende færdigvarepakning af ampuller. Da pakkelinjen i 
begge alternativer vil blive anvendt, så kan der i differensbetragtningen ses bort fra 
kapitalomkostningerne til pakkelinjen.

Differensinvesteringen i ombygningen udgør 7 mio. kr., og ved denne investering 
forøges omkostningerne til drift og vedligehold med 1 mio. kr./år.

Omkostninger til underleverandøren reduceres med 1,5 ∙ 3 = 4,5 mio.kr/år, og 
omkostningerne til transport reduceres med 250.000 + 350.000 = 600.000 kr./år ≈ 
0,6 mio. kr./år

Omkostningerne reduceres således med -1 + 4,5 + 0,6 = 4,1 mio. kr./år.
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Pakkelinjens restlevetid er anført til at være 5 år. Hvis dette antages at være inve-
steringens levetid, fås for investeringens nutidsværdi, N:
N = -7 + 4,1 ∙ (1 – 1,10-5)/0,10 = -7 + 15,5 = 8,5 mio. kr.

Investeringen i ombygningen er således særdeles lønsom. 

For investeringens statiske tilbagebetalingstid, TBTs fås:
TBTs = 7/4,1 = 1,7 år.

Investeringen er således meget hurtigt tilbagebetalt.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Omkostningerne ved egenproduktion, Oe, udgør:
Oe = (3 + 1,5) + 750/10.000 ∙ 40 = 7,5 mio. kr./år

Hvis pakningen outsources, bliver omkostningerne, Oo:
Oo = 0,5 + 1.500/10.000 ∙ 40 = 6,5 mio. kr.

Omkostningerne skulle således kunne reduceres med 1 mio. kr./år, hvis pakningen 
outsources.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Den produktionsstørrelse, x, hvor omkostningerne ved pakning hos Lundbeck vil 
være de samme som omkostningerne ved at outsource pakningen, kan beregnes ud 
fra:
4,5 + 750/10.000 ∙ x = 0,5 + 1.500/10.000 ∙ x

Heraf fås x = 53,3 mio. blisterkort pr. år. Produktionen på pakkelinjen skal således 
stige med (53,3 – 40)/40 ∙ 100 = 33,3%.
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LØSNING SPØRGSMÅL 5

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produktion 40,0 45,9 49,7 60,5 70,0 84,0 92,2

Omk. ved 
outsourcing 6,50 7,39 7,96 9,58 11,50 13,10 14,33

Omk. ved 
egenproduktion 7,50 7,94 8,23 9,04 9,75 10,80 11,42

Besparelse ved 
egenproduktion -1,00 -0,55 -0,27 0,54 1,75 2,30 2,91

Kapitalværdien af besparelserne, K2011, udgør, opgjort ved udgangen af 2011: 
K2011 = -1,00∙1,106 – 0,55∙1,105 – 0,27∙1,104 + 0,54∙1,103 + 1,75∙1,102 + 2,30∙1,10 + 2,91
K2011 = -1,77 – 0,89 – 0,40 + 0,72 + 2,12 + 2,53 + 2,91 = 5.22 mio. kr.

K2011 er ikke et udtryk for den gevinst, Lundbeck har opnået ved gennemførelsen 
af lean-projekterne på denne pakkelinje. Lundbeck har jo også haft omkostninger. 
Størstedelen af disse omkostninger skyldes, at medarbejderne har brugt tid på pro-
jektet. Omkostningerne herved kan være vanskelige at opgøre – ikke mindst fordi 
medarbejderne gennem projektet har fået nye kvalifikationer, og leankulturen i 
virksomheden er blevet forstærket, hvilket kan danne basis for mange forbedrings-
projekter i fremtiden.

PS.: Da K0 udtrykker kapitalværdien ved begyndelsen af år 1, så udtrykker K2011 
kapitalværdien ved begyndelsen af år 2012, dvs. ved udgangen af år 2011.
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Økonomiske vurderinger    
omkring et nyt produkt

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Den årlige produktion på raffinaderiet udgør: 
30.000 · 365 = 10.950.000 tønder. 

Ved anvendelse af TK-ny kan den årlige mængde af LCO forøges med: 
(0,292 – 0,250) · 10.950.000 = 459.900 tønder.

Merværdien af denne årlige merproduktion af LCO udgør:
60 · 459.900 = 2.759.400 kr.

Da levetiden af katalysatoren er på 2,5 år, så må det forventes, at raffinaderiet højst 
vil betale:
2,5 · 2.759.400 = 6.898.500 kr.

for de 110 tons TK-ny, dvs. maksimalt en merpris på TK-ny på:
6.898.500/110 = 62.714 kr./ton TK-ny.

Ved en merpris på 62.714 kr./ton TK-ny vil raffinaderiet – ud fra de anførte forud-
sætninger – ikke have en økonomisk fordel ved at skifte fra TK til TK-ny. Prisen på 
TK-ny må derfor nok fastlægges, så merprisen bliver mindre.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Hvis udviklingsomkostningerne i hvert af de tre år henføres til pågældende års 
slutning, så er kapitalværdien af projektet efter de tre års udviklingstid, dvs. ved 
starten af år 1:
K0 = -3,5 - 3,5 · 1,201 - 3,5 · 1,202 = -3,5 – 4,2 – 5,04 = -12,74 mio. kr.

År 1 forventes indtjent et dækningsbidrag på:
DB1 = 400 · 30.000 – 200.000 = 11,8 mio. kr.
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Henføres dette til årets slutning, så er kapitalværdien af projektet ved slutningen af 
år 1:
K1 = -12,74 · 1,201 + 11,8 = -15,288 + 11,8 = -3,488 mio. kr.

År 2 forventes indtjent et dækningsbidrag på:
DB2 = 700 · 30.000 – 200.000 = 20,8 mio. kr.

Henføres dette til årets slutning, så er kapitalværdien af projektet ved slutningen af 
år 2:
K2 = -3,488 · 1,201 + 20,8 = -4,1856 + 20,8 = ca. 16,6 mio. kr.

Det ses således, at projektet med de forventede salgstal allerede i begyndelsen af år 
2 er tilbagebetalt, hvis det forudsættes, at det ikke alternativt havde været muligt at 
sælge TK.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Under spørgsmål 2 er kapitalværdien af udviklingsomkostningerne beregnet til:
K0 = -12,74 mio. kr.

Benævnes merdækningsbidraget ved TK-ny, x kr./ton, fås for det forventede ind-
tjente dækningsbidrag i de tre første år:
DB1 = 400 · x – 200.000
DB2 = 700 · x – 200.000
DB3 = 2.400 · x – 200.000

For kapitalværdien opgjort ved slutningen af år 3 fås da:
K3 = -12,74 · 106 · 1,203 + (400 · x – 200.000) · 1,202 + (700 · x – 200.000) · 1,201 + 
2.400 · x – 200.000

K3 = -22,015 · 106 + 576 · x – 288.000 + 840 · x – 240.000 + 2.400 · x – 200.000

Hvis projektet skal være tilbagebetalt efter 3 år, så skal K3 være = 0. Dette medfører, 
at:
3.816 · x = 22,743 · 106

Heraf fås:
x = 5.960 kr./ton.
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Hvis TK-ny ikke bidrager til øget afsætning, så skal dækningsbidraget for TK-ny 
således være 5.960 kr./ton større end for TK, hvis projektet skal have en tilbagebe-
talingstid på 3 år.

Forudsætningerne bag spørgsmål 2 (at TK slet ikke kunne være solgt i de fem år) 
kan opfattes som meget pessimistiske. I modsætning hertil kan forudsætningerne 
bag spørgsmål 3 (at der med TK alternativt kunne være opnået samme salgstal som 
med TK-ny) tilsvarende opfattes som meget optimistiske. Virkeligheden ville nok 
befinde sig et sted i mellem disse to yderpunkter.

Et problem med vurdering af lønsomheden ved udvikling af ny teknologi er, at dette 
ikke – som i det ovenstående – alene kan foretages ud fra kortsigtede, partielle 
betragtninger. Sådanne beregninger kan bidrage til at illustrere lønsomheden, men 
en virksomheds satsning på nye udviklingsprojekter er i højere grad baseret på 
langsigtede, strategiske beslutninger.



134

LØSNING: HOFOR A/S

Blødere vand til forbrugerne

LØSNING SPØRGSMÅL 1
aI = 24.000.000 · [0,05/(1 – 1,05)-30] = 1.561.234 kr./år

D&V = 2.000.000 kr./år

aI + D&V = 1.561.234 +2.000.000 = 3.561.234 kr./år

Δpris = 3.651.234/1.980.000 = 1,80 kr./m3.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Forøget levetid af opvaskemaskine:
Levetid = 10 år: Annuitet = 4.000 · [0,05/(1 – 1,05-10)] =  518 kr./år
Levetid = 15 år: Annuitet = 4.000 · [0,05/(1 – 1,05-15)] =  385 kr./år
   133 kr./år
For vaskemaskine gælder tilsvarende talværdier, hvorfor den samlede besparelse for 
de to husholdningsapparater er på 266 kr./år

Forøget levetid af kaffemaskine:
Levetid = 7 år: Annuitet = 300 · [0,05/(1 – 1,05-7)] =  52 kr./år
Levetid = 12 år: Annuitet = 300 · [0,05/(1 – 1,05-12)] =  34 kr./år
Besparelse:  18 kr./år

For elkedlen gælder tilsvarende talværdier, hvorfor den samlede besparelse for disse 
to husholdningsapparater er på 36 kr./år

Samlet besparelse for de 4 husholdningsapparater = 266 + 36 = 302 kr./år

Reduktion i energiforbrug, ΔE, ved det blødere vand:
ΔE = 2,25 · [(218 – 200) + (214 – 197) + (208 – 191) + (138 – 127) = 2,25 · 63 ≈ 142 kr./år
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Samlet besparelse ved forlængelse af levetider og reduktion af energiforbrug = 302 + 
142 = 444 kr./år.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Vandforbruget i den gennemsnitlige husholdning:
2,1 · 45 = 94,5 m3/år.

Prisforøgelsen ved blødgøring af vandet = 94,5 · 1,80 ≈ 170 kr./år < 444 kr./år

LØSNING SPØRGSMÅL 4 
De i tabel 1 anførte forlængede levetider for husholdningsapparaterne er baseret 
på, at forbrugerne alene handler ud fra en rationel økonomisk betragtning. Dette 
kan der imidlertid stilles spørgsmål ved, idet forbrugere måske vælger at udskifte 
et husholdningsapparat ud fra helt andre begrundelser, f.eks. fremkomsten af et nyt 
design eller af en ny model, og at den mulige forlængelse af levetiden derfor ikke 
udnyttes. Dette vil nok i højere grad gælde for kaffemaskiner og elkedler, end det vil 
gælde for opvaske- og vaskemaskiner.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
Dette spørgsmål har ikke ét éntydigt svar. Principielt er den økonomiske værdi 
af tidsbesparelsen bestemt af, hvad denne tid så vil blive brugt til, men det vil jo 
afhænge af den specifikke person. Nogle vil måske bruge tiden til en forlænget 
middagslur på sofaen, medens andre måske vil arbejde flere timer og dermed forøge 
arbejdsindkomsten.

Ved samfundsmæssige analyser omregnes ændringer i tidsforbrug ofte til økono-
miske tal ved at multiplicere ændringen i tidsforbruget med en timefaktor. I for-
bindelse med diskussionen om en betalingsring omkring København opgjorde f.eks. 
Dansk Erhverv det forventede tidstab, som trafikanterne herved ville få, til ca. 1,8 
mio. timer/år. Dette blev så omregnet til 449 mio. kr./år ved at multiplicere tidstabet 
med 250,25 kr./time, der ifølge Danmarks Statistik var den gennemsnitlige fortjene-
ste pr. præsteret arbejdstime.
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Optimering af sukkerproduktion

LØSNING SPØRGSMÅL 1
I den skitserede produktion vil der altid ud fra den ene råvare (sukkerroerne) frem-
komme tre produkter: Hovedproduktet sukker samt de to biprodukter roepulp og 
melasse. Produktionen kan derfor betegnes forenet produktion. Da den udvundne 
mængde af hovedproduktet og af de to biprodukter kan varieres, er der således tale 
om forenet produktion med variabelt mængdeforhold. 

LØSNING SPØRGSMÅL 2
For hver værdi af A kan der ud fra driftskurven aflæses den tilhørende værdi af T. 
Ud fra værdien af A kan omkostningerne til forøget aftræk (afdampning) beregnes, 
og ud fra værdien af T kan værdien af det ikke udvundne sukker beregnes. Hvis A 
forøges, stiger omkostningerne til aftræk, men til gengæld falder værdien af det ikke 
udvundne sukker. Tilsvarende gør det omvendte sig gældende, hvis A reduceres. 

Problemstillingen er således at finde det punkt på driftskurven (dvs. den af de tek-
niske muligheder), hvor summen af omkostningerne til forøget aftræk og ”omkost-
ningerne” ved den tabte værdi af det sukker, der ikke udvindes, er mindst. Problem-
stillingen kan således opfattes som et omkostningsminimeringsproblem.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
For en konstant værdi, O, af summen af værdien af tabt sukker og af omkostnin-
gerne til forøget aftræk fås da:
O = T ∙ 0,18 + (A – 100) ∙ 0,09

For O = 4 kr. pr. ton roer fås:
4 = T ∙ 0,18 + (A – 100) ∙ 0,09

Heraf fås:
T = -0,50 ∙ A + 72,22
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Denne funktion er karakteriseret ved, at de samlede omkostninger på ethvert punkt 
af funktionen er de samme, hvorfor funktionen betegnes en ”isocost”. Ved den typi-
ske anvendelse af dette begreb er der tale om indsats af to produktionsfaktorer. Ud 
fra denne terminologi er produktionsfaktoren på den vandrette akse her energi og 
tekniske hjælpestoffer, medens den på den lodrette akse er sukker. 

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Hældningen på den fundne isocost er forholdet mellem enhedspriserne på aftræk 
og på det tabte sukker, dvs. -0,09/0,18 = -0,50. Isocoster for enhver værdi af O vil 
således have samme hældning. Det omkostningsminimale punkt på driftskurven 
kan derfor findes ved i fig. 2 i opgaveteksten at indtegne en tilfældig isocost, og 
herefter parallelforskyde den, til den tangerer driftskurven. Dette er skitseret i fig. 
3, hvor isocosten, der for A = 130% har en T-værdi = 0,15%, er indtegnet, hvorefter 
denne isocost er parallelforskudt til tangering med driftskurven. Koordinaterne for 
tangeringspunktet er aflæst til at være (115, 20,5), men det skal præciseres, at denne 
aflæsning er behæftet med stor usikkerhed. Med de her aflæste talværdier er det 
optimale aftræk således omkring 115%, hvortil der svarer et sukkertab på lidt over 
0,20%.

A=Aftræk (%)

T=Tab af sukker (1/100%)

Driftskurve

Isocost

25

20

15

10

5

0

30

35

100 110 120 130

(115, 20,5)

Fig. 3: Parallelforskydning af isocost til tangering med driftskurven.

Indsættes tangeringspunktets koordinater i ligningen for en isocost, fås:

O = 20,5 ∙ 0,18 + (115 – 100) ∙ 0,09 = 3,69 + 1,35 = 5,04 kr. pr. ton roer.

Ved den optimale produktion er de samlede omkostninger til sukkertab og forøget 
aftræk således på ca. 5 kr. pr. ton roer.
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LØSNING SPØRGSMÅL 5
Af løsningen på spørgsmål 3 og 4 fremgår det, at hældningen på en isocost med 
den oprindelige pris på energi er beregnet som -0,09/0,18 = -0,50. Da hældningen 
er bestemt af forholdet mellem enhedspriserne på forøget aftræk og på tabt værdi 
ved det ikke udvundne sukker, så vil hældningen ved en stigende energipris blive 
mindre (numerisk større). Det betyder, at det optimale produktionspunkt vil bevæge 
sig opad på driftskurven, dvs. mod et mindre aftræk og dermed mod et større tab af 
sukker.
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Produktpriser og driftsomkostninger 

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Ud fra den anførte formel for effekten kan forskellen i effekttab, ΔE, beregnes:
ΔE = ((50 · 200) - (70 · 5))/600 = 16,08 kW

Besparelse i omkostningerne, ΔO, ved at anvende F2 frem for F1 bliver da:
ΔO = 300 · 16,08 · 0,2 · 6,00 = 5.790 kr./år

Statisk tilbagebetalingstid for merinvesteringen i F2 = (20.136 – 10.936)/5.790 ≈ 1,6 år.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Hvis priserne på F1 og F2 ikke ændres, så vil størrelsen af tilbagebetalingstiden 
kun påvirkes af ændringer i de 4 faktorer, der indgår i beregningen af ΔO. Da alle 
4 faktorer multipliceres med hinanden, så vil en vis procentuel ændring i en af 
faktorerne medføre en lige så stor procentuel ændring af tilbagebetalingstiden. Alle 
4 faktorer er således lige følsomme. Antal driftstimer pr. år er imidlertid den faktor, 
der kan ændre sig mest, og dermed den faktor, der i praksis vil have størst betyd-
ning for, hvor stor tilbagebetalingstiden i en konkret situation bliver.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Forskellen på 3 kW i effekttabet, når pumperne er i drift, medfører en forskel i 
omkostningerne på:
ΔO1 = 0,6 · 300 · 6 = 1.080 kr./år.

I 1.700 timer pr. år er der en forskel i effekttab på 0,5 kW. Da 3 kW, som anført, 
svarer til en forskel i olieforbruget på 0,6 l/h, så må en forskel i effekttab på 0,5 kW 
proportionelt svare til en forskel i olieforbruget på 0,1 l/h. Forskellen på 0,5 kW i 
effekttabet medfører således en forskel i omkostningerne på:
ΔO2 = 0,1 · 1.700 · 6 = 1.020 kr./år

Den samlede besparelse, ΔO, ved at anvende F1 frem for PK er da:
ΔO = ΔO1 + ΔO2 = 1.080 + 1.020 = 2.100 kr./år.



140

LØSNING: PARKER HANNIFIN DANMARK APS

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Ud fra en EVC-betragtning kan overgrænsen for en pris på F1, Pmax, beregnes ud fra:
(Pmax – 10.936)/2.100 ≤ 2
Pmax ≤ 15.136 kr.

Under de anførte forudsætninger kunne prisen på F1 således forøges med op til:
(15.136 – 10.936)/10.936 · 100 ≈ 38%.

Formålet med dette spørgsmål er at illustrere en generel tankegang i forbindelse med 
prisfastsættelse af produkter. Som aktiv markedsføring kan det over for kunderne 
påpeges, at selv om en konkurrent har en lavere udbudspris, så kan omkostningerne 
over levetiden være lavere for en dyrere pumpe. I det ovenstående er der set på en 
horisont på 2 år, men de omhandlede pumper har måske typisk en levetid på 6-7 år. 
Besparelser i driftsomkostningerne over levetiden kan således være meget større 
end forskelle i anskaffelsespriserne.
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Tilbudsgivning og risiko- og  
økonomistyring af anlægsopgaver  

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Hvis der med de anførte tider for læsning og kørsel anvendes to lastbiler, så vil gra-
vemaskinen have en ventetid på 6 min. efter hver læsning af to lastbiler. Anvendes 
der tre lastbiler, så vil gravemaskinen derimod kunne være beskæftiget hele tiden, 
men til gengæld vil der opstå ventetider for lastbilerne.

A. To lastbiler:
Den samlede tid for læsning og kørsel af et læs er 12 + 18 = 30 min. Hver lastbil vil 
således kunne foretage to kørsler pr. time, dvs. at der med to lastbiler i alt kan bort-
køres 2 ∙ 2 ∙ 20 = 80 m3 i timen. Den samlede ydelse kan således løses på 1.200/80 = 
15 timer.

Kostprisen bliver i så fald = 15 ∙ (2 ∙ 550 + 720) = 27.300 kr.

B. Tre lastbiler:
Med tre lastbiler vil gravemaskinen hele tiden kunne være beskæftiget, hvorved der 
kan læsses og bortkøres 20 ∙ 60/12 = 100 m3 pr. time.  Den samlede ydelse vil således 
nu kunne løses på 1.200/100 = 12 timer.

Kostprisen bliver i så fald = 12 ∙ (3 ∙ 550 + 720) = 28.440 kr.

Den laveste kostpris opnås således, hvis der kun anvendes to lastbiler, men forskel-
len til kostprisen ved anvendelse af 3 lastbiler er meget lille.

Dækningsgraden, DG, er lig med dækningsbidraget divideret med salgsprisen, og 
dækningsbidraget er lig med salgsprisen minus de variable omkostninger (= kost-
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prisen). Hvis der anvendes 2 lastbiler, så kan salgsprisen, P, til opnåelse af en dæk-
ningsgrad på 12% beregnes ud fra:
(P – 27.300)/P = 0,12

Heraf fås:
P = 31.023 kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Under besvarelsen af spørgsmål 1 er det beregnet, at der med en gravemaskine og to 
lastbiler med de anførte tider for læsning og for bortkørsel kan fjernes 1.200 m3 på 
15 timer, dvs. på 2 dage. Med bortkørsel af 1.200/2 = 600 m3/dag, må bortkørsel af 
26.000 m3 således forventes at ville tage 26.000/600 = 43,3 dage. Med 22 arbejds-
dage pr. måned må opgaven således forventes at kunne løses på to måneder.

Under besvarelsen af spørgsmål 1 er det beregnet, at kostprisen for fjernelse af de 
1.200 m3 er på 27.300 kr. Da tider og omkostninger her er de samme, kan kostprisen 
for fjernelse af de 26.000 m3 beregnes til at være 26.000 ∙ (27.300/1.200) = 591.500 
kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
I den næste måned forventes det, at der med to lastbiler kan bortkøres 600 · 22 = 
13.200 m3. Der er herved bortkørt 12.200 + 13.200 = 25.400 m3, hvorfor der mangler 
26.000 – 25.400 = 600 m3. 

Af besvarelsen på spørgsmål 1 fremgår det, at der med 2 lastbiler kan bortkøres 80 
m3 i timen, medens der med 3 lastbiler kan bortkøres 100 m3 i timen. Ved indsæt-
telse af 3 lastbiler kan der således bortkøres (100 – 80) · 7,5 = 150 m3 mere pr. dag. 
Den manglende bortkørsel på 600 m3 i den første måned kan derfor indhentes, hvis 
der i den anden måned i 600/150 = 4 dage arbejdes med 3 lastbiler.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Kostprisen for jordarbejdet har oprindeligt, jf. besvarelsen af spørgsmål 2, været 
beregnet til at være 591.500 kr.

Med dækningsgrad på 12% er salgsprisen, P, derfor beregnet ud fra:
(P – 591.500)/P = 0,12

Heraf fås:
P = 672.159 kr.
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Når der i måned 2 indsættes en ekstra lastbil i 4 dage, så forøges kostprisen her-
ved med 4 · 7,5 · 550 = 16.500 kr. Kostprisen bliver således nu 591.500 + 16.500 = 
608.000 kr.

Ud fra den beregnede salgspris på 672.159 kr. opnås således nu en dækningsgrad, 
DG, på:
DG = (672.159 – 608.000)/672.159 = 0,095, dvs. 9,5%.

De forøgede transporttider medførte således en forøgelse i kostprisen og dermed 
en reduktion af dækningsgraden på projektet. Ved den systematiske opfølgning på 
projektet blev problemet imidlertid opdaget i så god tid, at problemet kunne løses 
ved en relativ beskeden forøgelse af kostprisen. Jo senere problemet var blevet 
opdaget, desto større ville forøgelsen af kostprisen sandsynligvis være blevet, idet 
omkostningerne ville være blevet endnu større, f.eks. som følge af behov for en 
større gravemaskine med en højere timepris og for flere lastbiler eller som følge af 
dagbøder for forsinkelse af projektet.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
De manglende 600 m3 kunne alternativt bortkøres ved anvendelse af overtid på 
gravemaskinen og på de to lastbiler.

Af løsningen på spørgsmål 1 fremgår det, at der med to lastbiler kan bortkøres 80 m3 
i timen. Bortkørsel af de 600 m3 ville således kunne klares med 600/80 = 7,5 timers 
overarbejde i løbet af den næste måned. Forøgelsen i kostprisen ville hermed – ud 
fra de anførte timepriser – blive:
7,5 · (2 · 550 + 720) = 13.650 kr.

Hertil kommer så overarbejdstillægget på 50%, hvorfor der for den samlede kostpris 
nu fås:
Kostpris = 591.500 + 13.650 · 1,50 = 611.975 kr.

Kostprisen ved løsningen med overarbejde er således lidt større end ved løsningen 
med en ekstra lastbil i 4 dage, men forskellen er ikke stor.
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Udskiftning af gasfyr med   
varmepumpe og solceller?

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Varmebehovet er på 18 MWh/år.
For det gamle fyr, hvor effektiviteten er 85%, er:
• Gasforbrug = [18.000/0,85]/11 = 1.925 m3 gas om året
• Omkostninger til gas = 1.925 · 6,30 = 12.128 kr./år

For det nye fyr, hvor effektiviteten er 100%, er:
• Gasforbrug = 18.000/11 = 1.636 m3 gas om året.
• Omkostninger til gas = 1.636 · 6,30 = 10.307 kr./år

Hvis det nye gasfyr anskaffes, så vil omkostningerne til gas således blive reduceret 
med: 12.128 - 10.307 = 1.821 kr./år.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
En mulighed for at anvende NPV-metoden, når der er forskellige levetider, er at 
forudsætte identiske genanskaffelser, så alternativerne kan sammenlignes ud fra 
samme samlede levetid. Solcellerne har en levetid på 30 år, og samme samlede leve-
tid opnås for gasfyr og varmepumpe ved 1 identisk genanskaffelse. 

Omskrives udbetalingerne inden for levetiden til en konstant annuitet, så vil stør-
relsen af annuiteten være den samme for hver genanskaffelsesperiode. Problemstil-
lingen med forskellige levetider kan derfor løses ved at omskrive udbetalingerne til 
konstante annuiteter over de pågældende levetider, dvs. ved anvendelse af annui-
tetsmetoden. 

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Omkostningerne til gas er for det nye gasfyr under spørgsmål 1 beregnet til 10.307 
kr./år.
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Husets elforbrug = 10 · 365 = 3.650 kWh/år. Husets omkostninger til el er således = 
3.650 · 2,30 = 8.395 kr./år, hvorfor husets samlede omkostninger til el og varme = 
10.307 + 8.395 = 18.702 kr./år.

Omskrives investeringen i gasfyret til en konstant annuitet, af, over levetiden på 15 
år, fås:
af = 40.000 · [0,05/(1 – 1,05-15)] = 3.854 kr./år

De samlede gennemsnitlige omkostninger til el og varme samt til gasfyret bliver 
således i alt = 18.702 + 3.854 = 22.556 kr./år

LØSNING SPØRGSMÅL 4
El til drift af varmepumpen = 18.000/2,9 = 6.207 kWh/år. Det samlede behov for el er 
således = 6.207 + 10 · 365 = 9.857 kWh/år.

Produktion af el fra solcellerne = 6 · 1.000 = 6.000 kWh/år. Heraf må 2.000 kWh 
sælges til elselskabet, hvorfor indkøbsbehovet for el = 9.857 – (6.000 – 2.000) = 
5.857 kWh/år. Omkostninger hertil = 5.857 · 2,30 = 13.471 kr./år.

Indbetalinger i de første 10 år ved salg af overskydende strøm = 2.000 · 0,60 = 1.200 
kr./år.

Investeringen i varmepumpen omskrevet til en konstant annuitet, av, over 15 år:
av = 90.000 · [0,05/(1 – 1,05-15)] = 8.671 kr./år

Investeringen i solcellerne omskrevet til en konstant annuitet, as, over 30 år:
as = 6 · 10.000 · [0,05/(1 – 1,05-30)] = 3.903 kr./år

For de samlede gennemsnitlige omkostninger i den første periode på 10 år fås da:
• Varmepumpe:  8.671 kr./år
• Solceller:  3.903 kr./år
• Indkøb af el:  13.471 kr./år
• Salg af el: -1.200 kr./år
• I alt:  24.845 kr./år

Sammenholdes dette resultat med det tilsvarende resultat for spørgsmål 3, så ses det, 
at på nuværende tidspunkt er andelshaverens omkostninger ved alternativ 2 større 
end ved alternativ 1. 
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LØSNING SPØRGSMÅL 5
Hvis COP stiger med 1,8% om året, så vil den om 5 år være = 2,9 · 1,0185 = 3,17. Her-
med reduceres elforbruget til drift af varmepumpen til 18.000/3,17 = 5.678 kWh/år, 
hvilket medfører en besparelse på indkøbet af el på (6.207 – 5.678) · 2,30 = 1.217 kr./
år. Omkostningerne til indkøb af el vil da være 13.471 – 1.217 = 12.254 kr./år.

Størrelserne af annuiteterne for varmepumpe og solceller er ligefrem proportionale 
med anskaffelsespriserne. Med de anførte fald i priserne vil størrelsen af annuite-
terne om 5 år derfor være reduceret til:
• Varmepumpe:  8.671 · 0,9885 = 8.163 kr./år.
• Solceller:  3.903 · 0,9445 = 2.926 kr./år.

For de samlede gennemsnitlige omkostninger fås da om 5 år:
• Varmepumpe:  8.163 kr./år
• Solceller:  2.926 kr./år
• Indkøb af el:  12.254 kr./år
• Salg af el: -1.200 kr./år
• I alt:  22.143 kr./år

Sammenlignes dette resultat med de tilsvarende omkostninger, der er beregnet 
under spørgsmål 3, så ses det, at for en husejer, der om 5 år står i en tilsvarende 
situation og skal vælge mellem alternativ 1 og 2, så vil alternativ 2 medføre lidt 
lavere omkostninger end alternativ 1.

PS.: I det ovenstående er beregningerne udført for den første periode på 10 år. 
Herefter vil salgsprisen på el til elselskabet falde fra 0,60 kr./kWh til 0,40 kr./kWh, 
hvorved indtægten ved salg af el reduceres med (0,60 – 0,40) · 2.000 = 400 kr./år. 
Efter 10 år vil de gennemsnitlige årlige omkostninger (annuiteten) således blot blive 
forøget med et relativt lille beløb. 
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Vurdering og valg af projekter

LØSNING SPØRGSMÅL 1
SPX FLOW bør prioritere projekterne efter størrelsen af det indtjente dækningsbi-
drag. Af de i tabel 1 anførte kalkulerede omkostninger, kan ingeniørlønnen opfattes 
som faste omkostninger, idet SPX FLOW ønsker at fastholde et konstant antal inge-
niører. De øvrige omkostninger i tabel 1 er variable. De samlede variable omkostnin-
ger for de tre projekter er således:
• Australien: 41.050 – 1.500 =  39.550 kkr.
• Indien: 33.200 – 2.000 =  31.200 kkr.
• Irland: 33.500 – 800 =  32.700 kkr.

Ud fra de anførte valutakurser fås følgende salgspriser:
• Australien-projektet: 8.300 ∙ 5,72 =  47.476 kkr.
• Indien-projektet: 7.000 ∙ 5,72 =  40.040 kkr.
• Irland-projektet: 5.000 ∙ 7,50 =  37.500 kkr.

For de 3 projekter fås: 

Australien Indien Irland

Salgspris 47.476 40.040 37.500

Variable omkostninger 39.550 31.200 32.700

Indtjent DB 7.926 8.840 4.800

Tabel 2: Salgspriser, variable omkostninger og DB for hvert af de 3 projekter. Beløb i kkr.

Projekterne bør derfor prioriteres i rækkefølgen: Indien, Australien og Irland.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Da varekøbene fra koncernselskaberne er prisfastsat ud fra de variable omkostnin-
ger + 40%, udgør koncernselskabernes dækningsbidrag altså 40/140 af de anførte 
varekøb. For de 3 projekter udgør disse dækningsbidrag således:
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• Australien: 40/140 ∙ 15.000 =  4.286 kkr. 
• Indien: 40/140 ∙ 4.000 =  1.143 kkr.
• Irland: 40/140 ∙ 15.000 =  4.286 kkr.

Det samlede indtjente dækningsbidrag for koncernen som helhed bliver derfor sum-
men af de tidligere udregnede DB og dækningsbidraget indtjent via varekøbene:
• Australien: 7.926 + 4.286 =  12.212 kkr.
• Indien: 8.840 + 1.143 =  9.983 kkr.
• Irland: 4.800 + 4.286 =  9.086 kkr.

Ud fra en koncernbetragtning bør projekterne således prioriteres i rækkefølgen: 
Australien, Indien og Irland.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Ingeniørtimeforbruget pr. projekt kan udregnes ud fra de i tabel 1 anførte omkost-
ninger til ingeniørløn, divideret med den timeløn på 400 kr./time, der er kalkuleret 
med:
• Australien: 1.500.000/400 =  3.750 timer
• Indien: 2.000.000/400 =  5.000 timer
• Irland: 800.000/400 =  2.000 timer

Det samlede ingeniørforbrug ved gennemførelse af alle 9 projekter ville derfor være:
3 ∙ (3.750 + 5.000 + 2.000) = 32.250 timer.

Da det forudsættes, at SPX FLOW kun har 25.000 ingeniørtimer til rådighed, er det 
altså ikke muligt at gennemføre alle projekterne.

Når der er begrænsninger på kapaciteten (dvs. ”knappe ressourcer”), er det grund-
læggende kriterium:

 ”Maksimering af dækningsbidraget pr. knap ressourceenhed” 

Dækningsbidraget pr. ingeniørtime for de 3 projekttyper er:
• Australien: 7.926.000/3.750 =  2.114 kr./time
• Indien: 8.840.000/5.000 =  1.768 kr./time
• Irland: 4.800.000/2.000 =  2.400 kr./time
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Bemærk, at der i Irland opnås det mindste DB pr. projekt, men det største DB pr. 
ingeniørtime (”knap ressource”). Når der er begrænsede ingeniørtimer til rådighed, 
skal de 3 projekter i Irland derfor vælges først. Herved beslaglægges 3 ∙ 2.000 = 
6.000 ingeniørtimer. Hermed er der 25.000 – 6.000 = 19.000 timer til overs.

Efter projekterne i Irland er projekterne i Australien de mest attraktive. Timefor-
bruget til gennemførelse af disse 3 projekter er 3 ∙ 3.750 = 11.250 ingeniørtimer.

Den resterende ingeniørkapacitet på 19.000 – 11.250 = 7.750 timer skal da anven-
des på projekter i Indien. Der kan således fuldføres et projekt i Indien, og måske kan 
restkapaciteten på 7.750 – 5.000 = 2.750 timer anvendes til gennemførelse af et ½ 
projekt, som så kan fuldføres det efterfølgende år. Ved at anvende ressourcerne på 
denne måde indtjenes et samlet dækningsbidrag på:

• Irland: 3 ∙ 4.800 =  14.400 kkr.
• Australien: 3 ∙ 7.926 = 23.778 kkr.
• Indien: 1½ ∙ 8.840 =  13.260 kkr.
• I alt: 51.438 kkr.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Projekter af SPX FLOW’s type vil oftest være behæftet med en vis usikkerhed. Det 
betyder, at der er chancer for at opnå et større dækningsbidrag end forventet, men 
også risiko for det omvendte, evt. risiko for at lide et betydeligt tab ved at indgå i 
projektet. Hvordan kan man beslutte i en sådan situation?

En virksomhed kan principielt vælge mellem forskellige strategier, f.eks.:

A. Risikominimering: Man kan satse på de mest sikre projekter og søge helt at 
undgå projekter med større risiko. Dette medfører oftest, at der satses på en mindre, 
men sikker indtjening.

B. Risikospredning: Man kan gennem forsikring, finansieringsform, kontraktud-
formning o.l. søge at fordele risikoen mellem forskellige parter.

C. Maksimering af forventet indtjening: Hvis det drejer sig om mange ensartede 
beslutninger, kan man satse på den gennemsnitlige gevinst. For projektet i Austra-
lien kunne man således satse på at opnå det gennemsnitlige DB på 7.926 kkr., som er 
udregnet under spørgsmål 1.
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D. Gambling: Man kan gamble på de projekter, hvor der er en høj indtjeningsmulig-
hed – uanset om risikoen samtidigt er meget høj.

Hvis omkostningerne til bygningsarbejdet i Australien ikke bliver det ”gennemsnit-
lige” beløb på 15.000 kkr., men enten 20.000 kkr. eller 10.000 kkr., så bliver DB på 
dette projekt altså enten 5.000 kkr. større eller mindre, end det under løsningen af 
spørgsmål 1 udregnede, dvs. enten på 12.926 eller 2.926 kkr. Indtjent DB pr. ingeni-
ørtime bliver således enten 12.926.000/3.750 = 3.447 kr./time eller 2.926.000/3.750 
= 780 kr./time. Ud fra strategi A bliver projektet i Australien nu endnu mindre 
attraktivt end projektet i Indien, hvorimod det omvendte er tilfældet ud fra stra-
tegi D. Strategi C vil føre til samme vurdering, som under spørgsmål 3. Strategi B 
vil principielt føre til, at virksomheden kommer til at betale for at få usikkerheden 
reduceret, dvs. at såvel gennemsnitligt indtjent DB som spredningen på dette redu-
ceres. Denne strategi vil føre frem til, at projektet i Australien vil fremtræde mindre 
attraktivt, end det fremgik under spørgsmål 3.

Risikoen ved et projekt afhænger af forskellige forhold, f.eks. af den politiske, øko-
nomiske og arbejdskraftsmæssige situation i pågældende land. Ud fra denne syns-
vinkel kunne projektet i Indien måske vurderes som værende mest risikobehæftet, 
medens der omvendt kunne forventes mindst risiko i Irland. Det bidrager måske 
yderligere til reduktion af usikkerheden på projektet i Irland, at bygningsarbejdet 
her udføres af en dansk leverandør. Af andre forhold, der kunne påvirke risikoen, 
kan f.eks. nævnes graden af nyhed i pågældende projekt. Selv om projekterne beteg-
nes som ”tilsvarende”, så kan der godt i de enkelte projekter indgå specifikke tekni-
ske løsninger, man ikke tidligere har haft erfaring med.

Denne opgave illustrerer, at problemstillingen omkring vurdering af og valg mel-
lem projekter kan være særdeles kompleks, og at der ikke altid er ét rigtigt svar på 
spørgsmålet om, hvad man skal gøre, idet svaret kan/vil afhænge af de opstillede 
antagelser og de anvendte vurderingskriterier. 
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Annuiteter med forskellige   
terminslængder

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Type A:
Generaleftersyn af beton:
 Inspektionstid: 1,75 ∙ 128 = 224 timer
 Passage af bropiller: 2 ∙ 126 = 252 timer
 Lønomkostninger: (224 + 252) ∙ (3 ∙ 600 + 2 ∙ 300) = 1.142.400 kr.
 Flytning af platform = 250.000 kr.
 Samlede omkostninger = 1.142.400 + 250.000 = 1.392.400 kr.

Rutineeftersyn af beton:
 Inspektionstid: 0,7 ∙ 128 = 89,6 timer
 Passage af bropiller: 2 ∙ 126 = 252 timer
 Lønomkostninger: (89,6 + 252) ∙ (3 ∙ 600 + 2 ∙ 300) = 819.840 kr.
 Flytning af platform = 250.000 kr.
 Samlede omkostninger = 819.840 + 250.000 = 1.069.840 kr.

Eftersyn af brolejer:
 Inspektionstid: 1,5 ∙ 126 = 189 timer
 Passage af bropiller: 2 ∙ 126 = 252 timer
 Lønomkostninger: (189 + 252) ∙ (1 ∙ 600 + 2 ∙ 300) = 529.200 kr./år
 Flytning af platform = 250.000 kr.
 Samlede omkostninger = 529.200 + 250.000 = 779.200 kr.

Type B:
 Generaleftersyn af beton:
 Inspektionstid: 2,50 ∙ 128 = 320 timer
 Passage af bropiller: 0 ∙ 126 = 0 timer
 Lønomkostninger: 320 ∙ (2 ∙ 600 + 2 ∙ 300) = 576.000 kr. 
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Rutineeftersyn af beton:
 Inspektionstid: 1,0 ∙ 128 = 128 timer
 Passage af bropiller: 0 ∙ 126 = 0 timer
 Lønomkostninger: 128 ∙ (2 ∙ 600 + 2 ∙ 300) = 230.400 kr. 

Eftersyn af brolejer:
 Inspektionstid: 1,5 ∙ 126 = 189 timer
 Passage af bropiller: 0 ∙ 126 = 0 timer
 Lønomkostninger: 189 ∙ (1 ∙ 600 + 2 ∙ 300) = 226.800 kr./år

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Hvert 6. år gennemføres et generaleftersyn, og dette erstatter rutineeftersynet det 
pågældende år. Hvis omkostningerne til et generaleftersyn opdeles i omkostnin-
gerne til et rutineeftersyn samt et ekstrabeløb, så kan omkostningerne til eftersyn 
af beton beskrives ved to konstante annuiteter:
• en annuitet med et beløb hvert 2. år, svarende til omkostningerne til rutineeftersyn
• en annuitet med et beløb hvert 6. år, svarende til ovennævnte ”ekstrabeløb”

Omkostningerne til eftersyn af brolejer er en annuitet med en årlig udbetaling.

For de to typer fås således følgende annuiteter:

Type A:
Omkostningerne på 1.392.400 kr. til generaleftersynet hvert 6. år opdeles i omkost-
ningerne til et rutineeftersyn på 1.069.840 kr. plus en ekstraudbetaling på 1.392.400 
– 1.069.840 = 322.560 kr. Herved kan omkostningerne til eftersyn af beton beskri-
ves ved to annuiteter:
• en annuitet med udbetaling på 1.069.840 kr. hvert 2. år
• en annuitet med udbetaling på 322.560 kr. hvert 6. år

Hertil kommer den årlige annuitet på 779.200 kr. til eftersyn af brolejer.

Type B:
Omkostningerne på 576.000 kr. til generaleftersynet hvert 6. år opdeles i omkost-
ningerne til et rutineeftersyn på 230.400 kr. plus en ekstraudbetaling på 576.000 
- 230.400 = 345.600 kr. Herved kan omkostningerne til eftersyn af beton beskrives 
ved to annuiteter:
• en annuitet med udbetaling på 230.400 kr. hvert 2. år
• en annuitet med udbetaling på 345.600 kr. hvert 6. år
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Hertil kommer den årlige annuitet på 226.800 kr. til eftersyn af brolejer.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
En kalkulationsrente, i, på 7% p.a. svarer til en kalkulationsrente, i2, over 2 år på:
1 + i2 = (1 + 0,07)2

Heraf fås:
i2 = 0,1449, dvs. = 14,49% på 2 år

Tilsvarende fås, hvis terminslængden er på 6 år:
1 + i6 = (1 + 0,07)6

i6 = 0,5007, dvs. = 50,07% på 6 år.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Den bærende konstruktion har i begge typer platform en levetid på 50 år. Da leveti-
den er ens, kan valget af type træffes ud fra kriteriet: Maksimal kapitalværdi. I det 
efterfølgende opgøres kapitalværdier til tidspunkt 0, dvs. som nutidsværdi, og da 
der er tale om udbetalinger, anføres beløbene med negativt fortegn. 

Type A:
Investeringen udgør 18 + 7 = 25 mio. kr. samt en udbetaling på 7 mio. kr. efter 25 år. 
Nutidsværdien heraf, NA,I, er:
NA,I = -25.000.000 – 7.000.000 ∙ 1,07-25 = -26.289.744 kr.

Ud fra besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 fås nutidsværdien af udbetalingerne til 
betoneftersyn, NA,B, idet antal udbetalinger over de 50 år i annuiteten med udbeta-
ling hvert 2. år er 25, medens antal udbetalinger i annuiteten med udbetaling hvert 
6. år er ansat til 8:
NA,B = -1.069.840 ∙ (1 – 1,1449-25)/0,1449 – 322.560 ∙ (1 - 1,5007-8)/0,5007 = 
-7.132.652 – 619.175 = -7.751.827 kr.

Nutidsværdien af udbetalingerne til eftersyn af brolejer, NA,L, udgør:
NA,L = -779.200 ∙ (1 – 1,07-50)/0,07 = -10.753.542 kr.

Omkostningerne til vedligehold, OA,V, udgør:
OA,V = 18.000.000 ∙ 0,015 + 7.000.000 ∙ 0,025 = 270.000 + 175.000 = 445.000 kr./år.
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Nutidsværdien heraf, NA,V, udgør:
NA,V = -445.000 ∙ (1 – 1,07-50)/0,07 = -6.141.332 kr.

Den samlede nutidsværdi ved investering i type A, NA, udgør således:
NA = -26.289.744 - 7.751.827 - 10.753.542 - 6.141.332 = -50.936.445 kr.

Type B:
Investeringen udgør 20 + 10 = 30 mio. kr. samt en udbetaling på 10 mio. kr. efter 25 
år. Nutidsværdien heraf, NB,I, er:
NB,I = -30.000.000 – 10.000.000 ∙ 1,07-25 = -31.842.492 kr.

Ud fra besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 fås nutidsværdien af udbetalingerne til 
betoneftersyn, NB,B, idet antal udbetalinger over de 50 år i annuiteten med udbeta-
ling hvert 2. år er 25, medens antal udbetalinger i annuiteten med udbetaling hvert 
6. år er ansat til 8:
NB,B = -230.400 ∙ (1 – 1,1449-25)/0,1449 – 345.600 ∙ (1 - 1,5007-8)/0,5007 = 
-1.536.083 – 663.402 = -2.199.485 kr.

Nutidsværdien af udbetalingerne til eftersyn af brolejer, NB,L, udgør:
NB,L = -226.800 ∙ (1 – 1,07-25)/0,07 = -2.643.033 kr.

Omkostningerne til vedligehold, OB,V, udgør:
OB,V = 20.000.000 ∙ 0,010 + 10.000.000 ∙ 0,025 = 200.000 + 250.000 = 450.000 kr./år.

Nutidsværdien heraf, NB,V, udgør:
NB,V = -450.000 ∙ (1 – 1,07-50)/0,07 = -6.210.336 kr.

Den samlede nutidsværdi ved investering i type B, NB, udgør således:
NB = -31.842.492 - 2.199.485 - 2.643.033 - 6.210.336 = -42.895.346 kr.

Da NB > NA (”NB er mindre negativ end NA”), bør A/S Storebælt vælge type B. 
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Totaløkonomi for gulvbelægninger

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Ved investeringsberegninger henføres investeringsbeløb til periodens begyndelse, 
medens nettobetalingerne i en periode henføres til periodens slutning. For LCCL (= 
nutidsværdien) af investeringen i linoleumsgulve fås da:

LCCL = 3.000 · 350 + 3.000 · 200 · (1 – 1,04-24)/0,04 = 1.050.000 + 9.148.178 = 
10.198.178 kr.

PS.: I praksis ville man jo afrunde LCCL til f.eks. 10,2 mio. kr., men her er alle bety-
dende cifre anført, så det er muligt at kontrollere, om man har regnet rigtigt.

LØSNING SPØRGSMÅL 2

570 570 570 570

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
År

280

390

Fig. 1: Betalingsbillede for investeringen i trægulve. Betalingsbilledet viser udbetalingerne til 
investeringer, til slibning og lakering samt til rengøring.

I fig. 1 er årstallene på tidsaksen placeret ved slutningen af pågældende år. For de 
4 investeringsbeløb er enheden kr./m2, medens enheden for alle øvrige beløb er kr./
år pr. m2. Hvert år er der en udbetaling på 280 kr./m2 til rengøring. Hvert andet år er 
der yderligere en udbetaling på 110 kr./m2 til slibning og lakering, dvs. i alt 390 kr./
m2 i disse år. For årene 6, 12 og 18, hvor trægulvet udskiftes, skal det ikke slibes og 
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lakeres. I år 24 – det sidste år i gulvets levetid – skal det heller ikke slibes og lakeres. 
For at forenkle billedet er talværdierne ”280” og ”390” kun anført for de to første år.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
LCC (= nutidsværdien) af investeringen i trægulve, LCCT, kan beregnes ved tilbage-
diskontering af de 24 beløb, der i betalingsbilledet i fig. 1 er anført ved årenes slut-
ning. Beregningerne udføres let ved brug af f.eks. Excel, men da de her skal udføres 
ved hjælp af en lommeregner, er det lettere, hvis betalingerne opdeles i en initialin-
vestering og i 3 konstante annuiteter:

Initialinvestering = 570 kr./m2

Konstant årlig udbetalingsannuitet på 280 kr./m2 til rengøring.
Konstant udbetalingsannuitet på 110 kr./m2 hvert andet år til slibning og lakering – 
dog ikke for årene 6, 12, 18 og 24.
Konstant udbetalingsannuitet på 570 kr./m2 i årene 6, 12 og 18. 

Hvis 110 kr./m2 for årene 6, 12 og 18 i den sidstnævnte annuitet flyttes over i udbe-
talingsannuiteten for slibning og rengøring, så bliver denne annuitet en konstant 
annuitet på 110 kr./m2 hvert andet år til og med år 22. De tre beløb i den sidstnævnte 
annuitet bliver så på (570 – 110) = 460 kr./m2.

For nutidsværdien af udbetalingsannuiteten til rengøring, NR, fås:
NR = 3.000 · 280 · (1 – 1,04-24)/0,04 = 12.807.449 kr.

Beløbene i udbetalingsannuiteten til slibning og rengøring falder hvert andet år. 
Kalkulationsrenten er 4% p.a. En kalkulationsrente for 2 år, i2, kan da beregnes af:
1 + i2 = (1 + 0,04)2

Heraf fås:
i2 = 0,0816, dvs. 8,16% for 2 år.

PS.: Bemærk: i2 er – pga. renters rente – mere end dobbelt så stor som den årlige 
rente.

Nutidsværdien af de 11 udbetalinger til slibning og lakering, NS&L, er:
NS&L = 3.000 ·110 · (1 – 1,0816-11)/0,0816 = 2.337.680 kr.

Nutidsværdien af de 3 udbetalinger til udskiftning, NU, er:
NU = 3.000 · 460 · (1,04-6 + 1,04-12 + 1,04-18) = 2.633.786 kr.
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For LCC (= nutidsværdien) af investeringen i trægulve, LCCT, fås da:
LCCT = 3.000 · 570 + NU + NR + NS&L

LCCT = 1.710.000 + 2.633.786 + 12.807.449 + 2.337.680 = 19.488.915 kr.

Forskellen, ΔLCC, mellem totaløkonomien i de to alternative gulvbelægninger:
ΔLCC = LCCT – LCCL = 19.488.915 - 10.198.178 = 9.290.737 kr.

Denne forskel er udtryk for, at besparelsen ved at vælge linoleumsgulve frem for 
trægulve er - målt i nutidskroner – på ca. 9,3 mio. kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Det investeringsmæssige begreb ”konstant annuitet” er analogt til det omkostnings-
mæssige begreb ”gennemsnitsomkostning”. Samtlige betalinger i en investering kan 
omregnes til en konstant annuitet, dvs. til en ”gennemsnitsudbetaling”.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
Omskrivning af LCCL og LCCT til konstante annuiteter, aL og aT, over 24 år med kal-
kulationsrenten i:
aL =LCCL · [i/(1 – (1 + i)-24] = 10.198.178 · [0,04/(1 – 1,04-24)] = 668.866 kr.
aT =LCCT · [i/(1 – (1 + i)-24] = 19.488.915 · [0,04/(1 – 1,04-24)] = 1.278.216 kr.

Forskellen, ΔI, mellem initialinvesteringerne i de to alternative gulvbelægninger, IT 
og IL, er:
ΔI = IT – IL = 3.000 · (570 – 350) = 660.000 kr.

Forskellen, Δa, mellem udbetalingsannuiteten i de to alternative gulvbelægninger er:
Δa = aT – aL = 1.278.216 - 668.866 = 609.350 kr.

Forskellen på initialinvesteringen, ΔI, er på 660.000 kr. Sammenlignet hermed viser 
den totaløkonomiske beregning, at den gennemsnitlige årlige merudbetaling i de 24 
år, Δa, er på ca. 602.000 kr. Forskellen i initialinvesteringerne er således af meget 
lille betydning – sammenlignet med forskellen i de efterfølgende årlige merudbeta-
linger.

Kontrol: Δa kunne også beregnes ved at omskrive ΔLCC, der er beregnet under 
spørgsmål 3, til en konstant annuitet:
Δa = ΔLCC · [i/(1 – (1 + i)-24] = 9.290.737 · [0,04/(1 – 1,04-24)] = 609.350 kr.
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Økonomiske overvejelser omkring 
Fjordforbindelsen Frederikssund

LØSNING SPØRGSMÅL 1

Med fradrag af tilskuddene fra finansloven er der følgende nettoudbetalinger medio 
årene:
2015: 116 – 116 =  0 mio. kr.
2016: 206 – 206 =  0 mio. kr.
2017: 515 – 125 =  390 mio. kr.
2018: 717 – 212 =  505 mio. kr.
2019: 480 – 0 =  480 mio. kr.

Det antages, at beløbene forfalder medio årene. Ud fra den oplyste kalkulationsrente 
på 4% p.a. kan der beregnes en halvårlig rente, i½:
(1 + i½)2 = 1 + 0,04

Heraf fås:
i½ =0,0198% pr. halvår.

PS.: For at tydeliggøre, at den halvårlige rente – på grund af renters rente - er lidt min-
dre end halvdelen af den årlige rente, er den halvårlige rente anført med 4 decimaler.

Broen åbner for trafik 1. januar 2020. Hvis dette betegnes tidspunkt 0, så er nutids-
værdien, I0, af de tre nettoudbetalinger:
I0 = 390 · 1,01985,5 + 505 · 1,01983,5 + 480 · 1,01980,5 = 434,4 + 540,9 + 484,7 = 1.460 
mio. kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Et annuitetslån tilbagebetales gennem en konstant ydelse, y, idet ydelsen er sum-
men af renter og afdrag.

y = L · [(r/(1 – (1 + r)-T)], hvor
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L = Lånebeløbet (mio. kr.)
r = renten (% p.a.)
T = løbetiden (år)

Indsættes talværdier, fås:
y = 1.460 · [(0,02/(1 – 1,02-40)] = 53,37 mio. kr./år

SOVs samlede årlige omkostninger, O, er ydelsen på lånet + driftsomkostningerne på 
13 mio. kr./år:
O = 53,37 + 13 = 66,37 mio. kr./år.

Hvis disse omkostninger skal dækkes ved, at 13.000 · 365 biler årligt passerer broen, 
så skal prisen for en enkelttur over broen, p (kr./tur), mindst være:
p ≥ 66.370.000/(13.000 · 365) ≈ 14 kr./tur.

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Idet tilbagebetalingstiden betegnes TBT, så vil lånet være tilbagebetalt, når:

Tilbagediskonterede billetindbetalinger = Lånebeløb + Tilbagediskonterede drifts-
omkostninger

Ved tilbagediskontering af driftsomkostningerne anvendes en kalkulationsrente på 
2% p.a. (= lånerenten).

Ved tilbagediskontering af billetindtægterne skal der tages hensyn til, at disse stiger 
med 0,7% p.a. Nutidsværdien af billetindtægten ved den procentuelt stigende trafik 
kan beregnes ved at tilbagediskontere med en reduceret værdi af kalkulations-
renten. Betegnes den anvendte kalkulationsrente i, og den procentuelle stigning i 
trafikken for s, så kan nutidsværdien af de årlige indbetalinger nu beregnes ved 
tilbagediskontering med en reduceret kalkulationsfaktor, i1, idet det skal gælde, at:
1 + i1 = (1 + i)/(1 + s) = 1,02/1,007 = 1,0129
i1 = 0,0129% p.a.

Umiddelbart ville man måske mene, at i1 skulle være = i – s = 0,02 – 0,007 = 0,013. 
Dette er altså ikke teoretisk helt korrekt, men i praksis anvendeligt – især ved små 
rentestørrelser.
 
Tilbagediskonterede driftsomkostninger = 13 · [(1 – 1,02-TBT)/0,02] 
= 650 – 650 · 1,02-TBT mio. kr.
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Tilbagediskonterede billetindtægter = 14 · 13.000 ·365/1.000.000 · [(1 – 1,013-TBT)/0,013] 
= 5.110 – 5.110 · 1,013-TBT mio. kr.

Lånet vil være tilbagebetalt, når ”tilbagediskonterede billetindbetalinger = lånebeløb 
+ tilbagediskonterede driftsomkostninger”, dvs. når:
5.110 – 5.110 · 1,013-TBT = 1.460 + 650 – 650 · 1,02-TBT

5.110 · 1,013-TBT - 650 · 1,02-TBT = 3.000
Heraf fås: TBT ≈ 33 år.

Hvis trafikken stiger med 0,7% om året, så vil tilbagebetalingstiden blive reduceret 
fra 40 til 33 år. En ændring i trafiktallet vil således have stor betydning for, hvornår 
investeringen i broen er tilbagebetalt.

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Princippet i prisdifferentiering er, at kunderne (det samlede marked) opdeles i to 
eller flere grupper (delmarkeder, segmenter), og at der indføres en billetpris for hver 
gruppe. Enhver virksomhed vil ved prisdifferentiering kunne forøge det indtjente 
dækningsbidrag, men forskellige betingelser skal være opfyldt, for at det er muligt at 
gennemføre prisdifferentiering.

For det første skal prisdifferentieringen gennemføres på en lovlig måde. Det er 
f.eks. ikke lovligt at prisdifferentiere ud fra køn, hudfarve, race, religion ol. For det 
andet skal der være tale om et marked med monopolistisk konkurrence. dvs. med 
en faldende prisafsætningsfunktion. For det tredje skal priselasticiteten på delmar-
kederne ved samme markedspris være forskellig. For det fjerde skal delmarkederne 
kunne holdes adskilte. Kunder i et segment, der skal betale en højere pris, må således 
ikke kunne købe i et segment, hvor prisen er lavere.

En opdeling i pendlere og ikke-pendlere synes umiddelbart at være oplagt, idet 
pendlere, der skal passere broen mere end 400 gange om året, må antages at være 
mere prisfølsomme end bilister, der kun skal passere broen få gange om året. En 
rabat til pendlere må således forventes at øge antallet af pendlere, medens en højere 
pris på ikke-pendlere næppe vil reducere trafikken ret meget.

Eksempler på andre opdelinger i kundesegmenter, der kan holdes adskilte, er pen-
sionister (dokumentation af alder) og studerende (dokumentation med studiekort). 
En lavere pris for disse to grupper kunne begrundes med større prisfølsomhed og/
eller lavere købekraft.

Har du andre forslag til mulige segmenter?
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Kalkulationer ved indførelse   
af ny teknologi til vinduer

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Omskrives investeringen på 10 mio. kr. til en annuitet, a, over to år, fås:
a = 10.000.000 ∙ 0,07/(1 – 1,07-2) = 5.530.918 kr./år.

Med et årligt salg på 200.000 stk., fås en forøgelse i ”afskrivning og forrentning” på:
5.530.918/200.000 = 27,65 kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 2

Kalkulation for et vindue med den nye coating:

Materialer: 815 kr. 55,9%

Løn: 212 kr. 14,5%

Øvrige omkostninger: 100 kr. 6,9%

Afskrivning og forrentning: 68 kr. 4,6%

Kostpris: 1.195 kr. 81,9%

Salgsomkostninger: 100 kr. 6,9%

Markedsføring: 90 kr. 6,2%

Fortjeneste: 73 kr. 5,0%

Salgspris: 1.458 kr. 100,0%

PS.: De samlede omkostninger til og med markedsføring udgør 1.385 kr. Da fortje-
nesten skal udgøre 5% af salgsprisen, så skal denne være 1.385/0,95 = 1.458 kr. pr. 
vindue. Fortjenesten bliver herved 1.458 – 1.385 = 73 kr. pr. vindue.

Salgsprisen på et vindue skal således forøges med 1.458 – 1.400 = 58 kr.



162

LØSNING: VELUX A/S

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Den anvendte kalkulationsform betegnes fordelingskalkulation, egenpriskalkulation 
eller selvkostkalkulation. Lønsomheden af investeringer, der medfører ændringer i 
såvel omkostninger som salgspris, kan ikke vurderes ud fra, hvordan den procentu-
elle fortjeneste ændres. 

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Det generelle kriterium for, at en investering er lønsom, er, at dens kapitalværdi skal 
være ≥ 0 kr. Investeringen på 10 mio. kr. i den nye teknologi medfører: 

En forøgelse af lønomkostningerne på 12 kr. pr. vindue
En forøgelse af materialeomkostningerne på 15 kr. pr. vindue
En forøgelse af salgsprisen på 45 kr. 

Samlet medfører det således en nettoindbetaling på 45 – 12 – 15 = 18 kr. pr. vindue, 
hvilket svarer til 18 ∙ 200.000 = 3.600.000 kr./år.

Investeringens nutidsværdi, N, bliver således:
N = -10.000.000 + 3.600.000 ∙ (1 – 1,07-5)/0,07 = 4.760.710 kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 5
Hvis investeringen skal være lønsom, så kan mindstekravet til nettoindbetalingen, 
NB, beregnes af:
N = -10.000.000 + NB ∙ (1 – 1,07-5)/0,07 ≥ 0 kr.

Heraf fås:
NB ≥ 2.438.907 kr./år eller 2.438.907/200.000 = 12,19 kr. pr. vindue.

Salgsprisen på et vindue skal således mindst forøges med 12,19 + 12 + 15 = ca. 39 kr., 
hvis investeringen i den nye teknologi skal være lønsom.
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Økonomiske vurderinger    
af en havvindmøllepark

LØSNING SPØRGSMÅL 1
Kapitalværdien af investeringerne - opgjort på tidspunkt 0 – er:
K0 = 200 · 1,104 + 500 · 1,103 + 1.500 · 1,102 + 2.000 · 1,10
K0 = 293 + 666 + 1.815 + 2.200 = 4.974 mio. kr.

LØSNING SPØRGSMÅL 2
Udbetalingerne til drift og vedligehold, D&V, er 800 mio. kr./år. Efter år 20 skal møl-
lerne fjernes, og udbetalingerne hertil, U20, er 500 mio. kr.

For de samlede udbetalinger, NU, til investeringer, D&V og U20 – opgjort på tidspunkt 
0 – fås da:
NU = K0 + D&V · [(1 – (1 + i)-20)/i] + U20 · (1 + i)-20

NU = 4.974 + 800 · [(1 – 1,10-20)/0,10] + 500 · 1,10-20

NU = 4.974 + 6.811 + 74 = 11.859 mio. kr.

Nutidsværdien, NI, af indbetalingerne ved salg af el er ved en salgspris på p (kr./
kWh):
NI = p · 2.000.000 · 1.000 · [(1 – 1,10-20)/0,10] ≈ p · 17.027 mio. kr.

Hvis investeringen i vindmølleparken skal være lønsom, så skal det gælde, at:

NI ≥ NU, dvs.:
p · 17.027 ≥ 11.859 mio. kr.
p ≥ 0,70 kr./kWh

LØSNING SPØRGSMÅL 3
Hvis levetiden forøges fra 20 til 25, så vil det medføre, at den nutidsværdi af udbe-
talingerne, NU, der er beregnet under spørgsmål 2, ændres:
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a. I årene 21-25 kommer udbetalinger til D&V.
b. Udbetalingerne til fjernelse af møllerne, U20, udsættes i 5 år.

For den nye nutidsværdi af udbetalingerne, NU,1, fås da:
NU,1 = NU + D&V · [(1 – (1 + i)-5)/i] · (1 + i)-20 + U20 · [(1 + i)-25 – (1 + i)-20]
NU,1 = 11.859 + 800 · [(1 – 1,10-5)/0,10] · 1,10-20 + 500 · (1,10-25 - 1,10-20)
NU,1 = 11.859 + 800 · 0,5635 + 500 · (0,09230 – 0,14864)
NU,1 = 11.859 + 451 – 28 = 12.282 mio. kr.

For den nye nutidsværdi, NI,1, af indbetalingerne ved salg af el fås ved en salgspris 
på p, idet enheden for NI,1 er mio. kr.:
NI,1 = NI + [p · 2.000.000 · 1.000 · [(1 – 1,10-5)/0,10] · 1,10-20]/1.000.000
NI,1 = p · 17.027 + p · 1.127 = p · 18.154 mio. kr.

Hvis investeringen i vindmølleparken ved en levetid på 25 år skal være lønsom, så 
skal det gælde, at:

NI,1 ≥ NU,1, dvs.:
p · 18.154 ≥ 12.282 mio. kr.
p ≥ 0,68 kr./kWh

LØSNING SPØRGSMÅL 4
Investering ved slutningen af år 20 = I20 = 1.000 mio. kr.

Indbetaling ved salg af el i årene 21–30 = S = 2.000.000 · 1.000 · 0,50 = 1.000 mio. 
kr./år.

Udbetaling til D&V i årene 21-30 = 800 mio. kr./år.

Netto indbetaling i årene 21-30 = S – D&V = 1.000 – 800 = 200 mio. kr./år.

Kapitalværdi – opgjort ved begyndelsen af år 21 – af udbetalingerne til fjernelse af 
møllerne efter 30 år, KU,25:
KU,25 = 500 · 1,10-10 = 193 mio. kr.

Fjernelse af møllerne efter 20 år = U20 = 500 mio. kr.
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Kapitalværdi af nettoindbetalingen (S – D&V) i årene 21-30, opgjort ved begyndel-
sen af år 21, Knetto:
Knetto = 200 · [(1 – 1,10-10)/0,10] = 1.229 mio. kr.

Kapitalværdi, K20, af investeringen til forlængelse af levetiden fra 20 til 30 år:
K20 = -I20 + Knetto + (U20 – KU,30)
K20 = -1.000 + 1.229 + (500 – 193) = 536 mio. kr.

Hvis det ved en investering på 1.000 mio. kr. efter år 20 vil være muligt at forlænge 
møllernes levetid fra 20 til 30 år, så vil denne investering altså være meget lønsom.
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Begreber og grundmodeller 
i driftsøkonomien

I dette afsnit gives en summarisk oversigt over grundlæggende begreber og  modeller 
inden for driftsøkonomien. Afsnittet skal ikke opfattes som en mulig erstatning for 
den ellers anvendte lærebog i driftsøkonomi. Formålet her er kun at bidrage til at 
skabe et overblik over driftsøkonomien. En grundlæggende forståelse af faget kræver, 
at der først arbejdes grundigt med lærebogen. Når den grundlæggende forståelse her-
ved er opnået, kan oversigten i dette afsnit forhåbentligt være en hjælp ved løsning af 
konkrete opgaver - herunder til opnåelse af et bedre eksamensresultat. Afsnittet er 
struktureret ud fra de klassiske problemstillinger inden for driftsøkonomien.

SUBSTITUTION
Substitution er et udtryk for, at 2 eller flere størrelser (faktorer, produktionsfaktorer) 
helt eller delvist kan erstatte hinanden.

Typisk forekommer problemstillingen som: substitution mellem 2 produktions-
faktorer, dvs. at 2 produktionsfaktorer helt eller delvist kan erstatte hinanden ved 
fremstillingen af et produkt. Problemet er da oftest at finde den optimale (omkost-
ningsminimale) sammensætning af de 2 produktionsfaktorer. Grafisk løsning:

Figur 1a-c: Fastlæggelse af optimal (omkostningsminimal) mængdekombination.

y

x

Isokvant

y

x

y
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, y
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Fremgangsmåden er følgende:
1. Optegn et koordinatsystem med de 2 produktionsfaktorer (x og y) som akserne.
2.  Indtegn en isokvant (”samme mængde”), dvs. de sammenhørende værdier af 

mængderne x og y, der kan anvendes til fremstilling af en bestemt mængde af 
produktet (se figur 1a).

3.  Indtegn en isocost (”samme omkostning”), dvs. de sammenhørende værdier af 
mængderne x og y, der giver samme omkostning til det samlede faktorforbrug (se 
figur 1b).

Hvis enhedsprisen for faktorerne x og y er henholdsvis p og q, så har en isocost 
følgende ligning: x ∙ p + y ∙ q = C

Forskellige værdier af C (dvs. af det samlede omkostningsforbrug) giver forskellige 
(parallelle) linjer.

Parallelforskyd den indtegnede isocost, til den tangerer isokvanten (punktet (x0, y0) 
i figur 1c).

Mængderne x0 og y0 er da den mængdekombination, der giver det laveste omkost-
ningsforbrug ved fremstilling af den givne mængde af produktet (den mængde, der 
er fastlagt af isokvanten).

Bemærk: Oftest forudsættes konstant skalaafkast, dvs. at der er ligefrem pro-
portionalitet mellem mængderne af x og y og af mængden af det resulterende 
produkt (dvs., hvis for eksempel mængderne af x og y fordobles, så fordobles også 
mængden af det resulterende produkt). Under denne forudsætning vil en ret linje 
gennem (0,0) og (x0, y0) udgøre ekspansionsvejen, dvs. den omkostningsminimale 
sammensætning af x og y ved forskellige produktionsstørrelser, og der vil på 
denne linje være proportionalitet mellem produktionsmængde (output) og faktor-
forbrug (input).

Eksempel: Isokvanten for 100 stk. samt isocosten er kendt. Find den omkostnings-
minimale sammensætning af x og y ved produktion af 400 stk.
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Figur 2: Grafisk bestemmelse af optimal kombination af mængderne af x og y ved produktion 
af 400 stk.

Figur 2 illustrerer, at hvis produktionen for eksempel skal 4-dobles, så skal mæng-
derne af x og y også 4-dobles, hvis den omkostningsminimale produktion skal 
opretholdes. Punktet (4x0, 4y0) er det punkt på isokvanten for mængden 400 stk., 
hvor isocost’en - ved parallelforskydning - vil tangere denne isokvant.

Kendes en isokvant (for eksempel her for 100 stk.), kan isokvanten for enhver 
mængde - forudsat konstant skalaafkast - konstrueres ved at tegne en linje fra (0, 0) 
gennem et punkt på isokvanten for de 100 stk. Det tilsvarende punkt for isokvanten 
for for eksempel 400 stk. findes da 400/100 = 4 gange så langt ude på den optegnede 
linje.

TRANSFORMATION
Transformation er et udtryk for, at én produktionsfaktor kan anvendes til fremstil-
ling af 2 eller flere forskellige produkter.

Typiske problemstillinger:
a. 2 produkter kan fremstilles ud fra den samme råvare.
b. 2 produkter kan fremstilles på samme produktionsanlæg.

Eksempel på grafisk løsning på problemstilling a:

Isocost

100 stk. (isokvant)

Ekspansionsvej

400 stk. (isokvant)

y

x

4y0

4x0

y0

x0



171

KOMPENDIUM

Figur 3a-b: Optimal produktion af to produkter ved begrænsning på fælles råvare.

Fremgangsmåden er følgende:
1.  Indtegn en transformationskurve (I) (figur 3a).
  Transformationskurven angiver de kombinationer af mængderne A og B, der kan 

fremstilles ud fra en given mængde af råvaren.
2.  Indtegn en iso-indtægtslinje (II) (figur 3b).
  Iso-indtægtslinjen angiver de kombinationer af mængderne A og B, der giver den 

samme samme indtægt. Linjen fastlægges efter samme princip, som skitseret for 
en isocost-linje.

Ved parallelforskydning af (II) til tangering med (I) findes den kombination af A og B, 
(A0, B0), der giver den største samlede indtægt.

Bemærk: Da det ikke er omsætningen, men dækningsbidraget, der skal  maksimeres, 
skal ”priserne” på A og B (ved fastlæggelse af iso-indtægtslinjen) opgøres som 
salgspriserne minus de med A og B forbundne variable omkostninger. De variable 
omkostninger til en evt. fælles råvare må imidlertid ikke fordeles på A og B, men skal 
samlet fratrækkes den fundne indtægt, når det samlede DB skal udregnes. Dette for-
hold er specielt vigtigt at være opmærksom på, hvis prisen på den fælles råvare ikke 
er konstant, men for eksempel som følge af rabat afhænger af den forbrugte mængde.

Bemærk endvidere, at kurve (I) ofte ikke når helt ud til akserne. Dette er udtryk 
for, at der foreligger forenet produktion: man kan ikke fremstille det ene produkt, 
uden at der fremkommer en vis mængde af det andet produkt. To rette linjer gen-
nem (0, 0) og kurve (I)’s to endepunkter afgrænser da produktionsmulighederne. 
Undertiden svinder kurve (I) ind til ét punkt, dvs. at de to produkter kun kan 
fremstilles i ét bestemt mængdeforhold (forenet produktion med et fast mængde-
forhold). De to ovenfor omtalte linjer gennem (0, 0) vil da være sammenfaldende.

B

A

I

B

A

(A0, B0)

II
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Eksempel på grafisk løsning på problemstilling b:
Antag, at produkterne A og B fremstilles på en drejebænk, hvor der er 1.700 timer/
år til rådighed. Hvis procestiden for A og B er henholdsvis 1,2 time/stk. og 0,5 time/
stk., så er de mulige produktionsmængder begrænset af:
1,2 ∙ A + 0,5 ∙ B ≤ 1.700

Udnyttes kapaciteten fuldt ud, kan denne sammenhæng omskrives til:
B = -2,4 ∙ A + 3.400

Benyttes også andre ressourcer ved fremstillingen af A og B, kan tilsvarende rela-
tioner opstilles, og begrænsningslinjerne indtegnes i et diagram med mængderne af 
A og B på de to akser (se figur 4).

Figur 4: Optimal produktion af to produkter ved begrænset kapacitet.

I figur 4 er som eksempel indtegnet tre begrænsningslinjer. Den del af disse linjer, 
der reelt udgør en begrænsning, er optegnet med større stregtykkelse. Arealet 
mellem de to akser og under de optrukne begrænsningslinjer angiver det mulige 
produktionsområde, dvs. de mulige kombinationer af mængderne af A og B, der 
kan produceres - under hensyntagen til de opstillede begrænsninger.

Kendes DB for produkterne A og B, kan en iso-DB-linje (I) indtegnes (se figur 4). 
Parallelforskydes (I) til det yderste begrænsningspunkt (O), findes herved den 
optimale produktionsmængde af A og B, Aopt og Bopt.

OMKOSTNINGER
Omkostninger beskriver de økonomiske konsekvenser ved brug af ressourcer/pro-
duktionsfaktorer. Omkostninger kan opgøres ud fra to forskellige synsvinkler:

Begrænsninger

I
O

B

A

Bopt

Aopt
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1.  Forbrugssynspunktet: Omkostninger opgøres her ved at måle faktorforbruget i 
tekniske enheder (timer, kg, o.lign.) og multiplicere det med en faktorpris (kr./
time, kr./kg, o.lign.).

2.  Offersynspunktet eller alternativsynspunktet: Omkostningerne opgøres her ud 
fra den betragtning, at anvendelse af ressourcer til ét formål udelukker, at de 
samme ressourcer kan anvendes til et andet formål. Ud fra denne betragtning kan 
omkostningerne opgøres som værdien af det, der mistes ved, at ressourcerne ikke 
kan anvendes til det bedste alternativ.

Eksempel på offersynspunktet: Hvis vi anvender en maskine, der ellers ville have 
stået ledig, så er ”offeromkostningerne” på denne nul (bortset fra evt. ekstra slid e.l.). 
Hvis derimod maskinen kunne have været anvendt til andet formål, og dette nu for-
hindres, fordi vi anvender maskinen, så er ”offeromkostningerne” det, vi mister ved, 
at den anden (den alternative) anvendelse ikke kan udføres (for eksempel mistet DB 
ved den produktion, som vi alternativt kunne have anvendt maskinen til). 

Forbrugssynspunktet vil oftest være baseret på en gennemsnitsbetragtning, hvor-
ved der arbejdes med konstante faktorpriser (for eksempel timepriser på maskiner). 
I modsætning hertil er offersynspunktet situationsbestemt, dvs. at for eksempel 
timeprisen på en maskine hele tiden kan variere, afhængigt af, hvilke behov der er 
for at bruge maskinen.

Offersynspunktet fokuserer dermed på en (kortsigtet) optimering i den enkelte 
beslutningssituation, mens forbrugssynspunktet fokuserer på at træffe beslutnin-
ger, der i gennemsnit over en længere periode er hensigtsmæssige. Endeligt kan det 
fremhæves, at forbrugssynspunktet - i kraft af de konstante faktorpriser - er lettere 
at administrere i en organisation, i modsætning til offersynspunktet, hvis anven-
delse jo kræver en vurdering af faktorpriserne i hver enkelt beslutningssituation.

De totale (samlede) omkostninger (TOMK) kan opdeles i faste omkostninger (FOMK) 
og variable omkostninger (VOMK). Her gælder altså relationen:
TOMK = FOMK + VOMK

De faste omkostninger (FOMK) defineres principielt ud fra den pågældende 
 beslutningssituation, idet:

 De faste omkostninger er den del af de samlede omkostninger, der er 
 upåvirket af den beslutning, der skal træffes.
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Pr. definition er de faste omkostninger derfor uden betydning for den beslutning, 
der skal træffes. Et specielt eksempel herpå er de allerede afholdte omkostninger 
(”SUNK COST”). De omkostninger, der allerede er afholdt, kan naturligvis ikke blive 
påvirket af den beslutning, der nu skal træffes, hvorfor de er uden betydning for 
beslutningen (de er ”faste”).

Det skal bemærkes, at driftsøkonomien ofte omhandler beslutninger om produk-
tionens størrelse. Hermed bliver de ”faste omkostninger” de omkostninger, der ikke 
ændres, når størrelsen af produktionen ændres.

De variable omkostninger (VOMK) defineres principielt også - ligesom de faste 
omkostninger - ud fra den pågældende beslutningssituation, idet:

 De variable omkostninger er den del af de samlede omkostninger, der er 
 påvirket af den beslutning, der skal træffes.

Af definitionerne fremgår, at de faste og de variable omkostninger udgør komple-
mentære mængder.

Ofte benyttes gennemsnitsomkostninger, der er rene beregningsmæssige størrelser, 
dvs. de beskriver ikke et specifikt fænomen. For en given produktionsmængde, M, 
kan der for de resulterende omkostninger således udregnes:

De totale gennemsnitsomkostninger: TG = TOMK/M
De faste gennemsnitsomkostninger: FG = FOMK/M
De variable gennemsnitsomkostninger: VG = VOMK/M

Et ofte benyttet omkostningsbegreb inden for driftsøkonomien er grænseomkost-
ningerne (GROMK). GROMK beskriver forøgelsen af de samlede omkostninger som 
følge af en marginal forøgelse af den parameterværdi, der besluttes omkring. Hvis 
beslutningen vedrører størrelsen af produktionen, M, kan grænseomkostningerne 
udtrykkes som:

GROMK(M) = TOMK(M+1) - TOMK(M) 
dvs. som den omkostningsforøgelse, der er en følge af, at produktionen forøges med 
ét stk.

Bemærk: Ofte ses GROMK defineret som ”omkostningerne ved at producere den 
næste enhed”. Dette kan være lidt misvisende. Eksempelvis kunne en forøgelse af 
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produktionen måske medføre, at der kan opnås rabat på indkøbte varer. Denne rabat 
kunne i princippet godt være så stor, at TOMK(M+1) < TOMK(M), dvs. at GROMK 
bliver negativ. Dette er naturligvis ikke udtryk for, at der i sig selv er negative 
omkostninger ved den forøgede produktion.

En teoretisk korrekt definition på GROMK er: GROMK(M) = dTOMK(M)/dM)
dvs. at GROMK er den partielt afledede af de samlede omkostninger mht. handlings-
parameteren (her produktionens størrelse, M).

Ud fra den tidligere anførte relation:
TOMK = FOMK + VOMK
fås, idet FOMK (pr. definition) er uafhængig af M (inden for de betragtede varia-
tioner for M), at:
GROMK = d(TOMK)/dM = d(VOMK)/dM

Der er her forudsat, at TOMK(M) og VOMK(M) er differentiable funktioner.

GROMK anvendes oftest (i driftsøkonomien) i forbindelse med beskrivelse af varia-
tioner i produktionens størrelse, men GROMK kan principielt anvendes ved beskri-
velse af variationer i mange andre parametre, for eksempel variation i tid (anvendes 
for eksempel ved vurderinger omkring økonomisk levetid på teknisk udstyr).

Meromkostninger (MOMK) defineres som:
MOMK = TOMK(M2) - TOMK(M1)
dvs. som omkostningsforøgelsen ved at forøge produktionen fra M1 til M2. Hvis M2 = 
M1 + 1, fås således MOMK = GROMK.

Differensomkostninger (DOMK) defineres som:
DOMK = [TOMK(M2) - TOMK(M1)]/[M2 - M1]
dvs. som den gennemsnitlige omkostningsforøgelse ved at forøge produktionen fra 
M1 til M2.

Det fremgår af ovenstående, at GROMK udtrykker størrelsen af tangenthældningen 
på TOMK-kurven, mens DOMK udtrykker størrelsen af hældningen på en sekant 
mellem de to punkter, TOMK(M1) og TOMK(M2), på TOMK-kurven.
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Afledte udtryk/sammenhænge:

Af definitionen på GROMK følger, at de samlede variable omkostninger ved en given 
produktionsstørrelse, M, kan udtrykkes som (beregnes ved) integralet af GROMK fra 
0 til M.

Det kan endvidere vises, at:
VG(M) har minimum, hvor GROMK(M) = VG(M)
TG(M) har minimum, hvor GROMK(M) = TG(M)

Eksempel på anvendelse af GROMK: Hvorledes fordeles en given produktion på 2 
maskiner, så de samlede omkostninger minimeres ?

For den samlede produktion, M, gælder, at den er summen af produktionen M1 og M2 
på henholdsvis maskine 1 og maskine 2, dvs.:
M = M1 + M2

Det gælder da, at
dM1 = -dM2 
dvs. at hvis vi øger produktionen på maskine 1, så skal produktionen på maskine 2 
reduceres tilsvarende, hvis den samlede produktionsmængde, M, skal være konstant.

For de samlede omkostninger gælder:
TOMK(M) = TOMK(M1) + TOMK(M2)
De samlede omkostninger har minimum, hvor dTOMK(M)/dM1 = 0
dvs. hvor dTOMK(M)/dM1 = dTOMK(M1)/dM1 + dTOMK(M2)/dM1 = 0

Da dM1 = -dM2, som tidligere anført, fås heraf:
dTOMK(M1)/dM1 = dTOMK(M2)/dM2

Ud fra definitionen på GROMK ses dette at svare til, at
GROMK(M1) = GROMK(M2)
dvs., at produktionen skal fordeles på de to maskiner på en sådan måde, at grænse-
omkostningerne er ens på de to maskiner 

(NB.: Ovenstående forudsætter, at vi befinder os på et sted på omkostningsfunktio-
nerne, hvor de er differentiable. Hvis den optimale løsning i pågældende tilfælde er 
kun at producere på den ene maskine (dvs. at vi er på randen af den anden maskines 
omkostningsfunktion), så er de to grænseomkostninger ikke nødvendigvis ens!).
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Ovenstående konklusion om, at hvis det er optimalt at producere på begge maskiner, 
så skal grænseomkostningerne i den optimale situation være éns, er intuitivt helt 
naturlig. Hvis grænseomkostningerne var forskellige, så kunne de samlede omkost-
ninger jo reduceres, hvis der blev flyttet enheder fra maskinen med de største 
grænseomkostninger til maskinen med de mindste grænseomkostninger.

Eksempel på grafisk løsning af, hvorledes en samlet produktion skal fordeles på to 
maskiner (to kapacitetssteder).

Figur 5a og 5b viser grænseomkostningerne for to maskiner. For en given grænse-
omkostning kan der produceres M1 på maskine 1 og M2 på maskine 2, dvs, i alt (M1 + 
M2) = M, jfr. figur 5c. Ved ”vandret addition” af de to grænseomkostningsfunktioner 
kan således for enhver værdi af grænseomkostningen ”aflæses”, hvor meget der i alt 
kan produceres til denne værdi. På denne måde kan grænseomkostningen for den 
samlede produktion konstrueres, idet det forudsættes, at den samlede produktion 
hele tiden fordeles optimalt på de to maskiner (GROMK(M1) = GROMK(M2)).

GROMK(M1)

b

M1

GROMK(M2)

M2

GROMK(M)

M=M1+M2

> > >

>

Figur 5a-c: Konstruktion af GROMK for den samlede produktion, M - forudsat optimal 
fordeling på de to maskiner.

Ud fra figur 5c kan man nu også omvendt grafisk konstruere sig frem til, hvorledes 
en given produktionsmængde, M, skal fordeles på de to maskiner (se figur 5d).

GROMK(M1)

b

M1

GROMK(M2)

M2

GROMK(M)

M

< <

Figur 5d: Fordeling af samlet produktion, M, på to maskiner.
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NB.: For at forenkle situationen er det i figur 5a og 5b forudsat, at grænseomkost-
ningen ved start af produktion på de to maskiner er ens (samme b-værdi). Princip-
pet bag den vandrette addition kan imidlertid også anvendes, selv om b-værdierne 
er forskellige.

Hvis de to grænseomkostningsfunktioner er fastlagt som matematiske funktioner, 
kan den optimale fordeling udtrykkes ved en matematisk funktion.

Eksempel på matematisk løsning af, hvorledes en samlet produktion skal fordeles på 
to maskiner (to kapacitetssteder).

GROMK(M1) = a ∙ M1 + b
GROMK(M2) = c ∙ M2 + d

For den optimale fordeling af den samlede produktion, M (= M1 + M2), skal da gælde:
GROMK(M) = a ∙ M1 + b = c ∙ M2 + d

For at forenkle beregningerne forudsættes, som ovenfor, at b = d. For M fås da:
M = M1 + M2 = (1/a) ∙ GROMK(M) - b/a + (1/c) ∙ GROMK(M) - b/c

der kan omskrives til:
GROMK(M) = [a ∙ c/(a + c)] ∙ M + b

Ovenstående eksempel med to maskiner omhandlede en situation, hvor der kunne 
produceres på enten den ene og/eller den anden maskine. En anden typisk situa-
tion er, at produktionen skal gennemføres ved to eller flere efterfølgende processer 
(dvs. både den ene og den anden (og evt. flere) processer skal gennemføres). Kendes 
GROMK for hver proces, findes den samlede GROMK ved summation af GROMK’ene 
for de enkelte processer. Dette kan grafisk udføres ved ”lodret addition” (se figur 
6), hvor det for enhver værdi af GROMK(M) gælder, at GROMK(M) = GROMK(MI) + 
GROMK(MII).



179

KOMPENDIUM

GROMK (MI)

GROMK (MII)

GROMK (M)

Proces I Proces II

GROMK (M) = GROMK (MI) + GROMK (MII)

M

M

Figur 6: Fastlæggelse af de samlede GROMK ved ”lodret addition”.

Bemærk: Ved produktion gennem flere forskellige sekventielle processer kan det 
ofte være tilfældet, at der anvendes forskellige enheder på de forskellige proces-
ser. I figur 6 kunne eksempelvis de råvarer, der indgår i proces I, måles i kg, mens 
de udgående mellemvarer fra processen (og dermed de varer, der indgår i proces II) 
måles i stk. De resulterende varer fra proces II måles måske også i stk., men et stk. 
fra proces I bliver i proces II til f.eks. 4 stk. Den lodrette addition kan naturligvis 
først foretages, efter at grænseomkostningsfunktionerne er omskrevet til samme 
enheder. Ofte vil det være en fordel at beskrive alle grænseomkostningsfunktioner i 
enhederne for den resulterende vare, M, specielt hvis der efterfølgende skal udføres 
analyser omkring afsætningen (jfr. afsnittet AFSÆTNING).

I figur 7 er skitseret et eksempel på omskrivning af enheder. Grænseomkost-
ninger for proces I er beskrevet ud fra mængdeenheden ”kg” (figur 7a). Lad os 
antage, at der for den efterfølgende proces arbejdes med mængdeenheden ”stk.”. 
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Hvis der ud af 1 kg bliver for eksempel 4 stk., så kan grænseomkostningerne for 
proces I - med mængdeenheden ”stk.” - beskrives som i figur 7b. Bemærk, at 
begge akser skal skaleres efter den nye enhed.

Kr./kg

Kg/år

22

20

1.000

Kr./stk.

Stk./år

5,5

5

4.000

Figur 7a-b: Omskrivning af GROMK til fælles enhed.

AFSÆTNING
Centrale begreber inden for dette område er:

Afsætning: Salget målt i tekniske enheder (stk., kg, o.lign.)

Omsætning (TOMS): Salget målt i monetære enheder, oftest kr. (teknisk enhed 
 multipliceret med monetær enhed).

Afsætningsfunktion: Sammenhørende værdier mellem afsætning og salgspris.

Grænseomsætning (GROMS): Ændringen i den samlede omsætning ved salg af én 
enhed mere. 

Teoretisk mere korrekt kan GROMS defineres som:
GROMS(M) = dTOMS(M)/dM (jf. definitionen på GROMK)
GROMS er således den partielt afledede af omsætningen mht. til afsætningen 
(afsætningen er her betegnet M).

Priselasticitet (eP): Forholdet mellem den relative ændring i afsætningen, M, og den 
relative ændring i salgsprisen, P. Teoretisk korrekt er eP defineret som:
eP = (dM/M)/(dP/P)

Eksempel:
Antages en lineær sammenhæng mellem pris og afsætning, haves:
P(M) = a ∙ M + b (afsætningsfunktion)
hvor a og b er konstanter.
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For omsætningen fås da:
TOMS(M) = P ∙ M = a ∙ M2 + b ∙ M (omsætningsfunktion)

For grænseomsætningen fås da:
GROMS(M) = d(TOMS(M))/dM = 2 ∙ a ∙ M + b

Bemærk: Når afsætningsfunktionen er en ret linje, så er GROMS også en ret linje med 
samme skæringspunkt med P-aksen, men med (numerisk) dobbelt så stor hældning.
Udtrykket for eP kan omskrives til:
eP = (dM/dP)/(M/P)

For den lineære afsætningsfunktion fås heraf:
eP = P/(a ∙ M)

Dette kan omformuleres til:
eP = P/(P - b)

Ved denne formulering af eP bliver det ofte meget lettere at udregne værdier for eP.
I figur 8 er illustreret sammenhænge mellem de ovenfor beskrevne størrelser.

GROMS

eP1 = P1/(P1-b) 

M1

1/2
. M0

M0

P1

b

Figur 8: Bestemmelse af priselasticitet på et punkt på afsætningsfunktionen.

Da enhver kurve i et lille område omkring et punkt på kurven kan approksimeres 
med tangenten til kurven i punktet, kan mange af de sammenhænge, der gælder for 
lineære afsætningsfunktioner, også udnyttes i situationer, hvor afsætningsfunktio-
nen ikke er lineær. Dette er illustreret i figur 9, hvor det er skitseret, hvorledes eP og 
GROMK kan bestemmes for et tilfældigt valgt punkt på en ikke-lineær afsætnings-
funktion.
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GROMS (M1)

eP1 = P1/(P1-b) 

M1 M0

P1

b

Afsætningsfunktion

Tangent til afsætningsfunktion

M

Figur 9: Bestemmelse af priselasticitet på en ikke-lineær afsætningsfunktion.

Fremgangsmåden i figur 9 er følgende: For det ønskede punkt, (M1, P1), indtegnes 
tangenten og dennes skæringspunkt, b, med P-aksen bestemmes. Nu kendes vær-
dierne for såvel P som b, hvorved eP, jf. tidligere ligning, kan udregnes. Fra punktet 
b på P-aksen tegnes en linje med (numerisk) dobbelt så stor hældning, som den 
 indtegnede tangents. Denne linjes værdi for mængden M1 er GROMS (M1).

OPTIMERING
Problemstillingerne under ”optimering” er - ud fra kendskabet til afsætnings- og 
omkostningsforholdene - at fastlægge handlingsparametrene på en sådan måde, at en 
bestemt kriteriefunktion optimeres. Oftest vil det være et spørgsmål om at maksimere 
følgende kriteriefunktion:
OVERSKUD = TOMS - TOMK

NB.: ”Overskud” kan også betegnes ”indtjening”, ”gevinst”, ”profit”, o.a.

Kriteriefunktionen kan, jfr. afsnittet om omkostninger, reformuleres til:
OVERSKUD = TOMS - FOMK - VOMK

Da FOMK pr. definition ikke påvirkes af den aktuelle beslutning, kan kriteriefunk-
tionen derfor også udtrykkes som:
Dækningsbidrag = DB = TOMS - VOMK

Ved løsning af en problemstilling opnås således samme resultat, uanset om pro-
blemet formuleres som ”maksimering af overskud” eller som ”maksimering af 
dæknings bidrag”.
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Maksimum for DB-funktionen kan findes ved differentiation:
d(DB(M))/dM = d(TOMS(M))/dM - d(VOMK(M))/dM = 0

Det er tidligere vist, at:
GROMS(M) = d(TOMS(M))/dM
GROMK(M) = d(VOMK(M))/dM

Maksimering af dækningsbidraget opnås således, hvor
GROMS(M) = GROMK(M)

Hvis DB-funktionen er differentiabel, kan et maksimum på denne således findes ud 
fra grænsebetingelsen: GROMS = GROMK.

Bemærk dog, at
1.  maksimum evt. kan forekomme på grænserne (på randen). Her er en funktion 

ikke differentiabel, hvorfor et evt. maksimum her ikke kan findes ved den grænse-
betingelse (der jo er udledt ud fra forudsætningen om differentiabilitet).

2.  maksimum kan evt. forekomme i ikke-differentiable punkter inden for 
definitions intervallet (spring eller ”knæk” i funktionerne).

3.  GROMS = GROMK er udtryk for, at DB-funktionen har vandret tangent, dvs. 
grænsebetingelsen vil være opfyldt for såvel maksima som minima på DB-
funktionen. Når en løsning findes ved anvendelse af grænsebetingelsen, bør 
man således altid kontrollere, om det er et maksimum eller et minimum.

I figur 10 er illustreret en klassisk anvendelse af grænsebetingelsen: GROMS = GROMK

GRDB

M1

Popt Afsætningsfunktion

M

Mopt

GROMK

GROMS

Figur 10: Bestemmelse af Mopt og Popt ud fra GROMS = GROMK
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I figur 10 findes den optimale mængde, Mopt, hvor GROMS = GROMK. Ud fra Mopt kan 
den optimale pris, Popt, aflæses på afsætningsfunktionen. I figuren er ligeledes for 
mængden M1 angivet grænsedækningsbidraget (GRDB).

GRDB defineres som den partielt afledede af DB mht. M:
GRDB(M) = d(DB(M))/dM = d(TOMS(M))/dM - d(VOMK(M))/dM

Sammenholdt med definitionerne af GROMS og GROMK, kan dette også udtrykkes 
som: GRDB(M) = GROMS(M) - GROMK(M)

GRDB udtrykker, hvor meget DB marginalt forøges, hvis mængden øges. Det ses af 
figur 10, at ved en forøgelse af produktionsmængden fra M1 mod Mopt vil GRDB være 
positivt, dvs. det samlede dækningsbidrag vil stige. Ved produktionsmængden Mopt 
er GRDB = 0. Forøges produktionsmængden ud over Mopt, vil GRDB være negativt, 
dvs. det samlede dækningsbidrag vil nu falde. For produktionsmængden Mopt opnås 
således det maksimale dækningsbidrag.

Da GRDB er den partielt afledede af DB, er størrelsen af GRDB = tangenthældningen 
på DB-funktionen. Det samlede DB, der indtjenes ved en bestemt produktions-
mængde, kan - da GRDB er den partielt afledede af DB - således findes ved integra-
tion af [GROMS(M) - GROMK(M)] fra 0 til den pågældende produktionsmængde. Det 
maksimale DB, der i figur 10 indtjenes ved mængden Mopt, er således udtrykt ved den 
trekant, der begrænses af P-aksen og af GROMS og GROMK fra mængden 0 til Mopt.

Alternativt kan DB naturligvis udregnes som TOMS - VOMK. TOMS er lig pris 
gange mængde, og VOMK er i figur 10 arealet under GROMK fra 0 til Mopt.

Hvis der er tale om ikke-differentiable punkter på TOMS eller VOMK, kan grænse-
betingelsen reformuleres til:
Et (lokalt) maksimum for DB findes for M0, hvis det gælder, at:
GROMS > GROMK for M < M0

og
GROMS < GROMK for M > M0 

Dette er illustreret i figur 11.
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GROMK

GROMS

Ikke-differentiabelt punkt 
på afsætningsfunktionen

Afsætningsfunktion

Mopt

P

M

Afsætningsfunktion

Figur 11: Mopt, hvor GROMS > GROMK til venstre, og GROMS < GROMK til højre for Mopt.

I afsnittet ”OMKOSTNINGER” er illustreret, hvorledes man kan håndtere problem-
stillinger, hvor der er flere kapaciteter (omkostningssteder). Analogt kan der under 
”AFSÆTNING” og ”OPTIMERING” forekomme tilfælde, hvor der er flere marke-
der. Sagt på anden måde, problemstillingerne kan være flerdimensionale. Ofte kan 
sådanne flerdimensionale problemstillinger løses ved omskrivning til éndimensio-
nale problemstillinger. Den ”lodrette addition” i figur 6, hvor de to grænseomkost-
ningsfunktioner blev lagt sammen til én, er et eksempel på en sådan omskrivning 
fra flerdimensionalt til éndimensionalt.

En typisk flerdimensional problemstilling inden for afsætning er, at en vare kan 
afsættes på to (eller flere) forskellige markeder. Problemet er da, hvor meget der skal 
sælges på de to markeder. Der kan her være opstillet to forskellige forudsætninger:
• Der holdes samme pris på de to markeder, eller
• Der foretages prisdifferentiering.

En principiel metode til løsning under disse to forudsætninger skitseres i det efter-
følgende.

Éns pris på to markeder:
Kendes afsætningsfunktionerne på de to markeder, vides dermed for enhver pris, 
hvor meget der kan afsættes på hvert marked, og summen heraf er udtryk for den 
samlede afsætning. Den samlede afsætningsfunktion kan derfor bestemmes ved 
”vandret addition” af de to afsætningsfunktioner. Dette er illustreret i figur 12.
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P P P

Marked I Marked II Samlet marked

M3     M4    M1 M5       M2 M3          M4+M5             M1+M2

Figur 12a-c: Vandret addition ved to markeder med ens pris.

Den samlede afsætningsfunktion kan opfattes som beskrivende ét marked, hvor-
ved løsningsmetoderne fra ”ét marked” nu direkte kan anvendes på den samlede 
afsætningsfunktion. I figur 12 er additionen foretaget på to markeder, men samme 
princip kan naturligvis anvendes, hvis der er tale om tre eller flere markeder.

Prisdifferentiering på to markeder:
Ved prisdifferentiering forstås, at det er muligt at holde forskellig pris på de to mar-
keder. Vi kan her formulere problemstillingen på følgende måde: Hvorledes skal en 
given produktionsmængde fordeles på de to markeder, hvis der søges opnået størst 
mulig indtjening (da vi tager udgangspunkt i en given produktionsmængde, så er 
produktionsomkostningerne ”faste”, dvs. uden betydning for den optimale fordeling 
på de to markeder). Problemet er således, hvorledes vi maksimerer:
TOMS(M) = TOMS(M1) + TOMS(M2)

idet den samlede mængde, M, fordeles med M1 på marked 1 og M2 på marked 2.
Maksimum kan findes ved differentiation:
dTOMS(M)/dM1 = dTOMS(M1)/dM1 + dTOMS(M2)/dM1 = 0

Da M er forudsat at være konstant, fås dM1 = -dM2, hvorved ovenstående kan 
omformuleres til:
GROMS(M1) = GROMS(M2)

Ved den optimale fordeling på de to markeder skal det således gælde, at grænse-
omsætningen er ens på de to markeder. Dette er intuitivt helt indlysende, idet der jo 
i modsat fald kunne opnås en større samlet indtjening, hvis enheder blev flyttet fra mar-
kedet med lavest GROMS til markedet med størst GROMS (jfr. analogien til, at GROMK 
skal være ens ved optimal fordeling af produktionen på to maskiner (figur 5a - 5c)).
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Med udgangspunkt i, at GROMS ved den optimale fordeling på de to markeder skal 
være ens, kan vi for en given værdi af GROMS finde, hvor meget der kan afsættes 
på hvert marked - og dermed hvor meget der i alt kan afsættes. Sagt på anden måde, 
grænseomsætningen for den samlede afsætning kan bestemmes ved ”vandret addi-
tion” af de to GROMS-funktioner. Dette er illustreret i figur 13.

Marked I Marked II Samlet marked

M3   M4 M1 M5 M2 M3       Mopt   M1+M2

GROMK
< <

< <

<

Figur 13a-c: Vandret addition af GROMS ved prisdifferentiering på to markeder.

I figur 13c er den samlede optimale produktion, Mopt, bestemt ud fra skæringen mel-
lem GROMK og den samlede GROMS-funktion. For denne GROMS-værdi er indteg-
net en vandret linje, og hvor denne skærer GROMS for marked 1 og 2 findes, hvorle-
des den samlede mængde skal opdeles på disse to markeder, henholdsvis M4 og M5.

INVESTERING
En investeringsbeslutning er karakteriseret ved, at konsekvenserne af beslutningen 
fordeler sig over så lang en periode (horisont), at den tidsmæssige afstand må tages i 
betragtning. Konsekvenserne af en investeringsbeslutning beskrives alene ved:

1. Ind- og udbetalingernes størrelse
2. Tidspunkterne, hvor ind- og udbetalingerne forekommer

Analyse af et investeringsproblem bør altid starte med, at problemstillingen struk-
tureres og beskrives ved optegning af et betalingsbillede (figur 14).
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I

a1 a2

a3
a4

a5

b1 b2 b4

Tid

Figur 14: Eksempel på et betalingsbillede.

I figur 14 angiver pile ”opad” indbetalinger, a, mens pile ”nedad” angiver udbetalinger, 
b. Investeringsbeløbet er betegnet I.

Det grundlæggende kriterium for, at en investering er lønsom, er, at investeringens 
kapitalværdi er positiv.

Kapitalværdien beregnes ved at henføre (diskontere) alle betalingerne til ét tidspunkt. 
Hvis det valgte tidspunkt er tidspunkt 0, betegnes kapitalværdien: Nutidsværdien.

En annuitet er en betalingsrække, hvor betalingerne forekommer med lige stor 
tidsmæssig afstand. Hvis betalingerne samtidigt alle har samme størrelse, betegnes 
annuiteten en konstant annuitet (figur 15).

0

Tid

1 2 3 4 5

a a a a a

Figur 15: Betalingsbillede for en konstant annuitet.

Nutidsværdien af en konstant annuitet kan beregnes af:
N = a ∙ [1 - (1 + i)-n]/i (annuitetsformel)

hvor:
a = annuitetens størrelse
n = antallet af terminer
i = kalkulationsrentefoden (renten pr. termin, udtrykt som decimaltal).

Ved omformning af ovenstående formel fås:
a = N ∙ i/[1 - (1 + i)-n]
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Dette udtryk kan anvendes til at beregne, hvor stort et beløb, a, der skal betales i 
slutningen af n terminer, hvis beløbet N herved skal afdrages og forrentes til renten 
i. Et beløb, N, på tidspunkt 0 kan dermed omskrives til en annuitet, hvis nutids-
værdi er lig med N.

Ofte har en del af de betalingsstrømme, der er en konsekvens af en investering, 
karakter af annuiteter. For eksempel indtjent dækningsbidrag og udbetalinger til 
drift og vedligehold ved investering i produktionsudstyr. I stedet for at beregne inve-
steringens kapitalværdi, kan det da være hurtigere at omregne alle indbetalinger til 
en samlet indbetalingsannuitet, og alle udbetalinger til en samlet udbetalingsannuitet. 
Differencen mellem disse to annuiteter betegnes netto-indbetalingsannuiteten. 

 En investering er lønsom, hvis dens netto-indbetalingsannuitet er positiv.

Hvis investeringens netto-indbetalingsannuitet er positiv, så vil dens kapital-
værdi jo også være positiv (jfr. annuitetsformlen). Kriteriet om en positiv netto- 
indbetalingsannuitet er således i overensstemmelse med det grundlæggende 
 kriterium: Positiv kapitalværdi.

Kravet til, at en investering er lønsom, kan således formuleres på to måder:
Kapitalværdien skal være positiv
eller
netto-indbetalingsannuiteten skal være positiv
I praksis anvendes også to andre krav:
• Investeringens interne rente skal være > kalkulationsrentefoden.
• Investeringens pay-back-tid (tilbagebetalingstid) skal være < en (politisk) fast-

lagt tid.

Intern rente: Den værdi, kalkulationsrentefoden skal have, for at investeringens 
kapitalværdi bliver lig med 0.

Anvendelsen af den interne rente som vurderingskriterium indebærer nogle problemer:
• En investering kan have flere forskellige interne renter, hvorfor tolkning af 

kravet til den interne rentes størrelse kan være vanskelig.
• Hvis valget mellem to investeringer foretages ud fra, hvilken investering der har 

den største interne rente, så er det ikke sikkert, at man dermed får valgt den, der 
har størst kapitalværdi.

 Kravet til størst intern rente er således ikke i fuld overensstemmelse med det  
 grundlæggende krav om størst kapitalværdi.
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Dette forhold er illustreret i figur 16. For to alternative investeringsforslag, I og II, er 
her afbildet nutidsværdien som funktion af kalkulationsrentefoden. De to investe-
ringers interne rente, rI og rII, findes for den værdi af kalkulationsrentefoden, hvor 
deres nutidsværdi bliver lig 0. Det ses af figur 16, at investering II har den største 
interne rente (rII > rI). Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at investering II er 
mest fordelagtig for virksomheden. Det grundlæggende kriterium er jo: Max. kapi-
talværdi (hvilket er ensbetydende med: Max. nutidsværdi). Af figur 16 ses, at hvis 
kalkulationsrentefoden er i1, så har de to investeringer samme nutidsværdi. Hvis 
virksomhedens kalkulationsrentefod, i, er mindre end i1, så har investering I den 
største nutidsværdi og er dermed mest fordelagtig for virksomheden. Hvis omvendt 
i > i1, så har investering II den største nutidsværdi og er dermed mest fordelagtig.

Eksemplet i figur 16 illustrerer således, at kriteriet om ”max. intern rente” ikke er i 
fuld overensstemmelse med det grundlæggende kriterium: ”max. kapitalværdi”.

i1

Nutidsværdi, N

Kalkulations-
rentefod, i

I

II

rIIrI

NI

NII

Figur 16: To alternative investeringers kapitalværdi som funktion af kalkulationsrentefoden.

Pay-back-tid (tilbagebetalingstid): Den tid, der går, før investeringsbeløbet er 
tilbagebetalt.
Pay-back-tiden kan beregnes på to forskellige måder:

A.  Statisk pay-back-tid:
  Det beregnes her, hvor lang tid der vil gå, før summen af nettoindbetalingerne 

bliver lig med investeringsbeløbet (summationen foretages her uden hensyntagen 
til, hvornår nettoindbetalingsbeløbene tidsmæssigt forekommer).

B.  Dynamisk pay-back-tid:
  Det beregnes her, hvor lang tid der vil gå, før summen af de tilbagediskonterede 

nettoindbetalinger bliver lig med investeringsbeløbet. Her tages således hensyn 
til, at nettoindbetalingsbeløbene forekommer på forskellige tidspunkter.
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Det skal fremhæves, at tilbagebetalingstiden ikke er et udtryk for en investerings 
lønsomhed. Derimod kan tilbagebetalingstiden for eksempel udsige noget om inve-
steringens
• Risiko (jo længere tilbagebetalingstid, desto større risiko).
• Likviditetsbinding (jo længere tilbagebetalingstid, desto længere tid vil der gå, før 

de investerede midler er frigivet - og dermed igen vil være til rådighed for evt. 
nye investeringer).

Selv om tilbagebetalingstiden ikke i sig selv er et udtryk for en investerings løn-
somhed, så anvendes den i praksis ofte til vurdering af investeringer. Dette kan 
skyldes:
• At tilbagebetalingstiden er let at beregne og let at fortolke.
• At et maksimumkrav til tilbagebetalingstiden kan være en hensigtsmæssig måde 

til sortering af investeringsforslag i en virksomhed. F.eks. kan en afdelingsleder 
være bemyndiget til at beslutte om gennemførelse af investeringer, hvis investe-
ringsbeløbet er mindre end en vis størrelse, og tilbagebetalingstiden samtidigt er 
mindre end en vis tid (for eksempel 1 år). Investeringsforslag, der ikke opfylder 
disse krav, skal derimod godkendes af virksomhedens ledelse.

• At jo kortere tilbagebetalingstiden er, desto mere lønsom vil investeringen ofte 
være.

En teoretisk korrekt metode ved vurdering af investeringsforslag vil være:
1.  Beregn investeringens kapitalværdi (eller dens netto-indbetalingsannuitet). Hvis 

denne er positiv, så
2.  Beregn investeringens interne rente og dens tilbagebetalingstid - som supplement 

til vurderingen.

AFSLUTNING
Det er håbet, at dette kortfattede og lidt stiksordsagtige afsnit om begreber og 
grundmodeller i driftsøkonomien kan bidrage til at skabe et bedre overblik over 
fagområdet og dermed til at give et bedre overblik over og forståelse af de forskellige 
problemstillinger. Hvis dette er opnået, skulle du have fået en noget bedre baggrund 
for at løse konkrete opgaver. Som afslutning ønskes derfor:

Held og lykke med eksamen.



Join us in challenging
cutting edge technology

www.job.oticon.com

IC Designer
Mechanical Engineer
Software Developer
Development Engineer



DIN NYE 
FREMTIDSUDSIGT?

Bliv ingeniør i Forsvaret 

Vidste du, at Forsvaret er en af de større, 
danske arbejdspladser for ingeniører? 

Her har du rig mulighed for at gøre karriere i 
en af de mange tekniske jobfunktioner. Alle 
med det til fælles, at de støtter vores militære 
enheder med at løfte missioner herhjemme og 
i udlandet. 

Læs mere på forsvaret.dk/job

Læs til leder i Forsvaret 

Er du bachelor? Så kan du med din 
ingeniørgrad skyde genvej til en af landets 
mest anerkendte lederuddannelser – 
officersuddannelsen.

Her lærer du at lede i teori og praksis, at 
motivere andre og at træffe beslutninger under 
pres.

Læs mere på blivofficer.dk



1. ÅR 
ER GRATIS, 

DEREFTER KUN
20 KR. OM 
MÅNEDEN

IDA er et fagligt fællesskab af 30.000 studerende, 
der læser IT, naturvidenskab og ingeniørfag
Meld dig ind i IDA og styrk din viden og dit netværk blandt 
nogle af Danmarks klogeste og mest engagerede studerende.

Hør Nichlas fortælle, hvordan han bruger IDAs faglige fællesskab 
i sin hverdag, på idaforstuderende.dk.

 NICHLAS 
læser til 

kemiingeniør
på AU


