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I det følgende gennemgås de elementer, der indgår i analysen. 

De enkelte sektorer er alle udformet ud fra disse elementer. 

Tilstandstendens

Formålet med tilstandstendensen er at angive, om den 

planlagte indsats og de afsatte ressourcer på et sektor-

område vil betyde en forbedring, en neutral situation eller  

en forværring af den nuværende tilstand. Dette er angivet 

med en grøn pil op, gul flad pil eller en rød nedadgående pil.  

Fremtidssikringsindikator

Anviser en sektors formodede evne til at tilpasse sig en 

fremtidig udvikling. Dette er også angivet med en grøn pil  

op, gul flad pil eller en rød nedadgående pil.

Om sektoren

Her nævnes, hvilke typer af anlæg der indgår i sektoren,  

en generel beskrivelse af sektoren, herunder afgrænsning 

samt evt. kvantitativ beskrivelse af sektoren. 

Kommentering af tilstand

I dette afsnit kommenteres en sektors tilstand. Her belyses 

grundlaget for den angivne tilstandskarakter.

Forventning til fremtidig udvikling

Her belyses den forventede udvikling for sektorens tilstand, 

herunder trusler og muligheder, hvilket til dels er grundlaget 

for tilstandstendensen samt grundlag for fremtidssikrings-

indikatoren.

Anbefaling af konkrete tiltag

Her opstilles analysens forslag til konkrete skridt til forbed-

ring af tilstanden på kort og langt sigt.

Væsentlige besluttede initiativer

Her beskrives de seneste og mest væsentlige forbedrings-

initiativer fra bl.a. politisk, statsligt og/eller kommunalt hold.

Klima/miljø

I dette afsnit ses på, hvorledes sektoren påvirker og påvirkes 

af miljø/klima. 

Om analysen

Hver sektor har været tilknyttet en ekstern ekspert fra den 

akademiske verden, som her kommer til orde om analysen 

og sektoren.

Analysens grundlag

Kilder, anvendte eksperter o.l.

SÅDAN LÆSES ANALYSEN

TILSTANDSKARAKTEREN

Karakterskalaen går fra 1 til 5, og der kan være  
anvendt halve (x,5) i karaktergivningen.

1,0
er så ringe, at anlæggene ikke understøtter  

den tiltænkte funktion. Der må forventes  

en væsentlig renovering eller nyetablering.

2,0
er en dårlig og kritisk tilstand, hvortil der  

er påkrævet en umiddelbar indsats, for ikke  

at anlæggenes funktionalitet er truet.

3,0
er en nogenlunde men ikke god tilstand,  

hvortil der må forventes en væsentlig løbende 

vedligeholdelsesindsats for at opretholde 

         tilstanden. 

 

4,0
er en god tilstand, hvortil der må forventes  

en normal løbende vedligeholdelsesindsats  

for at opretholde tilstanden.

5,0
er en tilstand som ny, hvortil der i en årrække må 

forventes en minimal løbende vedligeholdelses-

indsats for at opretholde tilstanden.

Den samlede tilstandskarakter for en sektor er udtryk for 

en vægtning af karakterer for alle de delområder på 

anlægssiden, der indgår i analysen. 

Disse karakterer er fremkommet på baggrund af eksiste-

rende data og/eller gennem ekspertvurderinger, hvor  

data har været utilstrækkelige.


