
Renovering, udskiftning eller nyt?
Står I over for renovering eller udskiftning 
af jeres anlæg, maskin- eller pumpeinstal-
lation, eller skal I bygge nyt, er det i alle 
tilfælde afgørende at få klarlagt nuvæ-
rende forhold og fremtidige behov – hvor 
kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Først 
derefter kan rammerne for den fremtidi-
ge løsning sættes op, og er arbejdet gjort 
ordentligt, vil grundlaget sikre, at man når 
frem til de bedste løsninger.

Specificering og bearbejdning
Granskning af relevante krav, analyse af 
(drifts)data og inspektion af eksisterende 
forhold og/eller anlæg er en forudsætning 
for at vurdere mulige løsninger. Specifice-
ring og bearbejdning af inputs skal ske ud 
fra et stærkt kendskab eller markedsunder-
søgelser inden for det pågældende områ-
de. Et grundigt forarbejde er essentielt for 
at identificere den mest hensigtsmæssige 
løsning til de gældende behov, ønsker og 
økonomi.

Ressourcer, projektbeskrivelse og succes-
kriterier
Det kræver dedikerede ressourcer at gøre 
et godt forarbejde. En præcis Business 
Case og en god projektbeskrivelse danner 
et godt og vigtigt grundlag for et udbud og 
senere hen udførelse af projektet.

Med en god forundersøgelse er det simpelt 
at opstille ambitiøse, og lige så vigtigt, mål-
bare og realistiske succeskriterier, som kan 
blive fulgt til dørs – dels under projektet, 
men lige så vigtigt efter projektet er afslut-
tet, og løsningen er implementeret. Derved 
realiseres potentialet og den dertilhørende 
gevinst, som var incitamentet for initiativet, 
forundersøgelsen og projektet.

INDEN FOR VAND- OG SPILDEVANDSBEHANDLING
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Miljø og klima er på dagsordenen som aldrig før, hvilket bidrager til, at mange gode projek-
ter bliver sat i søen – også inden for vand- og spildevandsområdet. Men hvordan sikrer I, at 
intentioner og projekter bliver fulgt ordentligt op, potentialet realiseres og de maksimale 
gevinster opnås? Det kan Adding Engineering hjælpe med.

FAKTA 
– om planlægning og udbud af 
projekter
 
   Styrker Business Casen

   Sikrer et værdiskabende projekt

   Sikrer den rigtige løsning

   Gør det simpelt at opstille suc-
   ceskriterier

   Gør det simpelt at realisere 
   potentialet og gevinsten

Kontakt Adding Engineering for 
yderligere information: 
7023 4555 / adding@adding.dk

PLANLÆGNING OG UDBUD AF PROJEKTER


