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Læringsmål 

• Overblik over brug af LCC i udbud 
• Adgang til nøgletal 
• Kende til værktøjet LCCbyg version 2.1.9 
• Udvikle strategi for LCC 
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• Introduktion 
• Brug af LCC i bygherrens udbud 
• Opsamling og brug af nøgletal 
• Gennemgang af værktøjet LCCbyg ver. 2.1.9 
• Udvikling af strategi for LCC i organisationen 
• Afrunding 

Program 
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INTRODUKTION 
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• Tænke langsigtet 
• Kvalificere beslutningsprocessen 
• Skabe mere attraktive ejendomme 
• Forbedre ejendomsdriften 

Hvorfor bruge totaløkonomi? 
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MX, 23/10-2015 



Øvelse: Vælg optimal løsning 
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Høj anskaffelse, lav drift Lav anskaffelse, høj drift Mellem anskaffelse, udskiftning 



Gøre usammenlignelige alternativer sammenlignelige 
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LCC I BYGHERRENS UDBUD 
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Krav i alment byggeri 

• Siden 1998 krav i alment byggeri 
• Alment byggeri: BEK1226 af 14/12/2011 
• §37: Specifikt krav om brug af Landsbyggefondens TØ-model 
• https://totaloekonomi.lbf.dk/  
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https://totaloekonomi.lbf.dk/


Krav til offentligt byggeri 

• Offentligt byggeri – statsbyggeloven udvidet til 
at omfatte kommuner og regioner 

• BEK 1179 af 4/10/2013 om kvalitet, OPP og 
totaløkonomi i offentligt byggeri 
• Vurderinger ved byggeri over 5/20 mio. kr. 

• Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP 
og totaløkonomi i offentligt byggeri af 6. nov. 
2013 

• Krav om brug af LCCbyg i BYGST-projekter 
• http://www.bygst.dk/viden-om/totaloekonomi-i-

offentligt-byggeri/  
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http://www.bygst.dk/viden-om/totaloekonomi-i-offentligt-byggeri/
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Certificeringsordningen DGNB 

• GBC-DK miljøcertificeringsordning 
• DGNB (Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiger Bauen) 
• Økonomisk kvalitet, herunder totaløkonomi 

med en samlet vægt på 22,5 % 
• Krav om brug af LCCbyg i den nye 2016-

manual 
• http://www.dk-gbc.dk/dgnb/  
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http://www.dk-gbc.dk/dgnb/


Nyt EU-udbudsdirektiv 

• Nyt EU-udbudsdirektiv implementeret 
per 1. januar 2016 i dansk udbudslov 

• Flere ændringer, bl.a. at 
tildelingskriteriet kan betragtes som 
totalomkostninger 

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
vejledninger om totalomkostninger i 
udbud (2016) 

• http://www.kfst.dk/Offentlig-
konkurrence/Udbud/Vejledninger  
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http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger


Hjælp: KFST – Bedre udbud (http://bedreudbud.dk)  

SBi – 28.01.2017 13 



Hjælp: KL – udbudsportalen (http://udbudsportalen.dk) 
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Hjælp: SKI (www.ski.dk/Viden/sider/TCO-beregning.aspx) 
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Hjælp: Miljøministeriet – Forum for Bæredygtige Indkøb 
(www.ansvarligeindkob.dk) 
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Hjælp: Den ansvarlige indkøber (http://csr-indkob.dk) 
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Øvelse: LCC i udbudsmateriale 

• Formulere udbudskrav til udbudsmateriale 
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Tildelingskriterier 

• Udbudsloven: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud som overbegreb 
• Pris (tidligere laveste pris) 
• Omkostninger 
• Bedste forhold mellem pris og kvalitet 
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Tre modeller for udbud 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016: 5). 
Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



Tre modeller for udbud 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016: 5). 
Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



Tre modeller for udbud 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016: 5). 
Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



Eksempel: Laveste totalomkostninger – overblik 

• Tildelingskriterie 
• Evalueringsmetode 
• Evt. dødt løb mellem bydende 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016). 
Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



Eksempel: Laveste totalomkostninger – tildelingskriterie  

• Tildelingskriteriet er omkostninger. Ved evalueringen vil det blive tilbuddet 
med de laveste opgjorte totalomkostninger, der tildeles kontrakten på 
opgaven. 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016). 
Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



Eksempel: Laveste totalomkostninger – evalueringsmetode 

• [Her beskrives præcist, hvordan de forskellige omkostningsposter (indkøbspris, 
omkostninger knyttet til anskaffelsen, omkostninger ved at eje eller råde over 
produktet, forbrugsafhængige omkostninger, omkostninger eller indtægter ved 
afhændelse af produktet osv.), opgøres eller beregnes.  
 

• Det skal fremgå af beskrivelsen, hvordan oplysninger i tilbuddene om fx priser, 
energiforbrug, personaleressourcer, løbende omkostninger, levetider osv.) vil 
blive anvendt i opgørelsen, hvilke beregningsforudsætninger der vil blive 
anvendt, og hvordan fx nutidsværdier af fremtidige betalinger beregnes i 
opgørelsen.  
 

• Endeligt skal det fremgå, hvordan de forskellige opgjorte omkostningsposter 
sammentælles i den samlede opgørelse af totalomkostningerne.] 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016). 
Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



Eksempel: Laveste totalomkostninger – dødt løb 

• I tilfælde af, der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste 
opgjorte totalomkostninger, findes vinderen ved en lodtrækning, som 
foretages af en uafhængig tredjepart. 
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016). 
Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. 
København: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 



NØGLETAL 
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• ”Vi kan ikke lave totaløkonomiske analyser, fordi vi mangler data” 
• Uomtvisteligt behov for data for at kunne regne, men… 
• …er det reelt problemet? 

• Diverse rapporter har gennem mere 30 år efterlyst data 
• Alligevel utilstrækkelig indsats for at etablere nøgletal 
• Svage incitamenter eller stærke barrierer? 
• Ukendskab til eksisterende data og videnskilder 
• Intet fælles referencegrundlag fx via ydelsesbeskrivelser, standarder, 

anvisninger mv. 

Vi mangler data… 
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• Metodefrihed 
• Sund fornuft – del af daglig praksis at vurdere alternativer 
• Simpel tilbagebetalingstid 
• BR15’s rentabilitetsberegning for renovering > 1,33 
• Nutidsværdi (BYGST’s bekendtgørelse) 
• Egne værktøjer baseret på ikke-standardiserede forudsætninger 

• Fravær af fælles grundlag for at lave beregninger 
• Kalkulationsperiode 
• Kalkulationsrente 
• Prisstigningstakster 
• Levetider og genopretning 
• Datagrundlag for driftsdata og vedligehold 

Pålidelighed af kalkulationer – to udfordringer 
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Regeringens bæredygtighedspakke 
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https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Baredygtigt-byggeri.aspx 
http://lccbyg.dk/ 
http://lcabyg.dk/ 



VÆRKTØJET LCCbyg ver2.1.9 
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Øvelse: Tjek hjemmesiden http://lccbyg.dk  
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http://lccbyg.dk/


LCC – ISO 15686, Part 5 

33 

Kilde: ISO 15686 – Part 5 



Applikation – skabelon – projektfil 
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Projektfil 

Skabeloner 

Applikation 
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Grafisk User Interface 

Kode 

Datamodel og beregningskerne 



• F1 – online content-baseret hjælpefunktion 
• Brugervejledning (pdf-fil) på http://lccbyg.dk/hjaelp  
• YouTube hjælpevideoer til version 2.0, dog ikke 2.1 

Hjælpefunktioner 
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Video Visninger 
Installation 104 

Start 190 

Projektinformation 131 

Antagelser 129 

Kontoplaner 152 

Inddatering 157 

Konklusion 78 

Rapportafsnit 82 



Introduktion til LCCbyg version 2.1.9 
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Vælg 
beregningstype 

Medtag evt. 
eksempeldata 

Tryk F1 for hjælp eller 
via menulinjen 

Menulinje med 
genvejstaster 

Skabelon til DGNB 
certificering 



LCCbyg: Antagelser 
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Fastlæg 
beregningsperioden 

Vælg kalkulationsrente – 
rentetrappe eller flad 

Er der nogle 
omkostningstyper, som 

stiger/falder mere end den 
almindelige prisudvikling? 



Projektinformation 
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Tilføj stamoplysninger 
om projektet 

Oplysning om projekttitel, 
skabelontype og version 

Titellinje ændres, hvis 
rapporttitlen ændres 



SBi – 28.01.2017 

Kontoplaner – konfigurér dine beregninger 

40 

Seks kontoplaner – ens og 
alligevel lidt forskellige 

Tre forskellige beregningsmetoder: 1) 
Anskaffelse alene, 2) drift alene, og 
3) kombineret (inkl. genopretning) 

Vælg omkostningstyper til/fra 

Omkostningstyper kan tilføjes, slettes 
og omdøbes på alle niveauer (række, 

undergruppe og hovedgruppe) 

Tilføjelse af nye omkostningstyper kræver oplysning om levetid, 
vedligehold (i %) og genopretning (i % af nyanskaffelse). 

I visse tilfælde skal der også vælges en prisudvikling (Forvaltning). 

Låsefunktion Angivelse af hvor 
omkostningerne posteres 



Inddatering 
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Angivelse af mængder (selvvalgte 
enheder) og enhedspriser (i kr) 

Tilføj/ændre navn på 
alternativ 

Tilføj nyt alternativ: 
Klik på ”+” 

Tilføj beskrivelse af alternativ 
plus bruttoareal 

Vis forskelle mellem 
alternativer 

Kopieringsfunktion 

Realtidsopdatering af beregning 
af anskaffelse, drift og 

vedligehold og nutidsværdi 



Inddatering: Forsyning i For- og hovedprojekt 
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Inddatering: Forsyning – tidlige faser 
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Tryk F1 for hjælp eller 
via menulinjen 

Tilføj forventede årlige omkostninger til forsyning 
 

Kan fx baseres på valg af energiklasse og/eller Be15-beregning  
 

Kan beregnes ”i hånden” som antal m2 * kWh/m2 * kr/kWh 



Inddatering 
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Tilføj bemærkninger fx om 
kilden til estimatet 

Det er kun nødvendigt at angive 
anskaffelsesomkostninger, da drift og 

genopretning automatisk beregnes 

Farvekode: 
Sort = indtastet værdi 

Grøn = beregnet værdi – kan overskrives 
Grå = arvet værdi fra forrige alternativ 



Konklusion 
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Her kan skrives en konklusion på 
beregningerne 

Her kan det foretrukne alternativ vælges – vises 
med en gul stjerne – også under Inddatering 

Her vises hovedtal fra 
beregningerne 

Her vises en automatisk beregning af det billigste alternativ i 
forhold til nutidsværdi, anskaffelse og årsomkostning 



Rapportafsnit 
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Her vælges hvilke dele der 
skal indgå i en rapport til 
beslutningstagere mfl. 

Rapporten fremstilles ved at 
klikke her på Rapport/Gem 

rapport som PDF 
 

Rapporten gemmes som alle 
andre typer af dokumenter. 



Rapport som PDF 
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STRATEGI FOR LCC I DIN ORGANISATION 
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Samspil mellem organisation og projekt 

49 SBi – 28.01.2017 

”Ny” organisation 

Projekt 

Inspireret af: (Winch, 2000) 

Værktøj og 
integration 

Nøgletal 

Erfarings-
opsamling 

Reference-
grundlag 

Retvisende 
budget 

Data-
indsamling 

Dokumen-
tation 

Udbudskrav 



Analytisk ramme for strategi 

50 

MISSION 
- Fundamental 

purpose 
- Values 

OBJECTIVES 
- Specific targets 

STRATEGIC ANALYSIS 
- Industry analysis 
- Customer/workplace trends 
- Environmental forecast 
- Competitor analysis 
- Assessment of internal strengths, 

weaknesses, resources 

SUPPORTING 
ORGANISATIONAL 
ARRANGEMENTS 
- Structure 
- Process 
- Symbols 
- Functional policies 

and profiles 
- Rewards 
- People 
- Activities 

STRATEGY 
The central 
integrated, 

externally oriented 
concept of  
how we will 
achieve our 
objectives 

Source: Hambrick & Fredrickson, 2001 



At skabe en strategi 
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SKRIDT 

ARENA 

LØFTE-
STÆNGER 

SÆRKENDE 

ØKONOMISK 
LOGIK 

Hvor vil vi være aktive (og med hvilken vægt)? 
• Hvilke produktkategorier? 
• Hvilke markedssegmenter? 
• Hvilke geografiske områder? 
• Hvilke kerneteknologier? 
• Hvilke værdiskabende faser? 

Hvordan kommer vi derhen? 
• Intern udvikling? 
• Joint ventures? 
• Licenser/franchise? 
• Opkøb/fusion? 

Hvordan vil vi vinde? 
• Image? 
• Kundetilpasning? 
• Pris? 
• Stil? 
• Produktegenskaber? 

Hvad er vores tempo og skridt? 
• Ekspansionshastighed? 
• Sekvens/rækkefølge? 

Hvordan vil vi opnå indtjening? 
• Laveste omkostninger gennem skalafordele? 
• Laveste omkostninger gennem fx gentagelse? 
• Merpris gennem uforlignelig service? 
• Merpris gennem særlige produktegenskaber? 



Øvelse: Lav en strategi for LCC i din organisation 
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SKRIDT 

ARENA 

LØFTE-
STÆNGER 

SÆRKENDE 

ØKONOMISK 
LOGIK 

Arenaer 
• 
• 
• 

Løftestænger 
• 
• 
• 

Særkende 
• 
• 
• 

Skridt – rækkefølge og fart 
• 
• 
• 

Økonomisk logik 
• 
• 
• 



OPSAMLING 
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• Tre successer: 
• Generelt anvendeligt værktøj (med tilnærmelsesvis uendelige 

muligheder for udvidelser) 
• På vej mod at opfylde et mangeårigt ønske om et fælles 

referencegrundlag for LCC-beregninger (TBST-vejledning) 
• Brugere 

• Kræves af BYGST, DGNB og Byggeri København 
• Del af store entreprenørvirksomheders VDC-strategier 
• Breder sig blandt rådgivere, især arkitekter støttet af DANSKE ARK 

Opsamling 
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• Drift og mindre tilpasninger i 2017 for Trafik- og Byggestyrelsen 
• Nye skabeloner for andre bygningstyper i DGNB 
• LCC i praksis – opgradering af hjemmeside med InnoBYG 
• Den våde drøm… 

Det videre forløb 
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• Overblik over brug af LCC i udbud 
• Adgang til nøgletal 
• Kende til værktøjet LCCbyg version 2.1.9 til totaløkonomiske beregninger 
• Udvikle strategi for LCC 

 

Konklusion 
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Nyhedsbrev 
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…og et tilbud til nørderne 

• Heldagskursus i LCCbyg i Aarhus 
• Forår/sommer 2017 

• Heldagskursus i LCCbyg i København 
• Forår/sommer 2017 
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