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• Mål med Totalværdimetoden

• Hvilke behov skal metoden kunne opfylde? 

• Hvem er målgruppen for Totalværdimetoden?

• Hvilke elementer består Totalværdimetoden af?

• Totalværdimetoden integreret i renoveringsprocessen

• LCC Byg - et centralt værktøj i metoden
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Hvad er målet?

At udvikle en totalværdimetode for gennemgribende bygningsrenovering, der 

kan omfatte adskillelige mange målsætninger for renovering (energiforbrug, 

ressourceforbrug, indeklima, brugerværdier, funktionalitet og kvalitet, socialt 

forbedring, osv.).

At udvikle en totalværdimetode til systematisk sikring af, at målsætningen ved 

renovering opfyldes, og at værdiforøgelsen er størst mulig inden for den 

fastsatte budgetramme for boligafdelingen og beboerne.

At skabe en tradition for at levere "dokumenteret kvalitet" ved gennemgribende 

renoveringer



TotaløkonomiTotalværdi

Samfund 
og brugere Miljø

Drift og 
vedligehold

Design, proces 
og projektering Anlæg

Hvad er totalværdi?
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Samfundet

LBF

Kommune

Bolig-
organisation

Bolig-
afdeling

Fremtidige beboere

Nuværende
beboere

Rådgivere
Konsulenter

kWh

Interessenter og målsætninger ved renovering

• Indeklima

• Arkitektur

• Boligkomfort

• Godt håndværk

• Lys i boligen

• Overkommelig husleje 

• Tilgængelighed

• Driftsvenlighed

• Tryghed

• Miljø

• Image

• Mindre kriminalitet

• Diversitet

• Naboskab 

• … og meget mere…
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Hvad er behovene?

Et bedre beslutningsgrundlag ved 
projekt opstart -

konkretisering af problemstilling

En systematisk måde at definere 
mål/værdier for renovering 

En systematisk måde at omsætte 
mål til konkrete løsningsforslag

En metode til screening af 
værdiforøgelse ift. omkostninger 
ved forskellige løsningsforslag 

En kommunikationsværktøj til 
formidling af forskelle mellem 
løsningsforslag ift. merværdig, 
omkostninger og rammer for 

renoveringen

Værktøj til vurdering af 
renoveringsresultat ift. 

målsætninger for renoveringen.

Værktøj til vurdering af 
vedligeholdelsesbehov og omfang 

af tilsvarende henlæggelser 



Rådgivere, entreprenører m.fl.

Brugere: Lejerne

Bygherre: Boligorganisationerne Program: Beslutningsstøtte og dialog

Design og projektering: Dokumentation 
(estimering)

Aflevering og drift: Dokumentation og 
kontrol

Målgruppe Hvornår?

Hvem er målgruppen - og hvornår?



8

Baseline beregning – konkretisering af problemstilling

Struktur for bestemmelse af fælles målsætninger, 
samt prioritering

Metode til generering, screening og valg af
relevante renoveringsscenarier

LCC Byg (omkostnings- og totalværdiberegning

Sammenligning af alternative scenarier

Metode til vurdering af opnåede resultater

(efter renovering) 

Metode til forbedring af datagrundlag

ift. merværdi ved renovering

Delementer i Totalværdimetoden

LCCbyg - værktøj

Målsætningskort

Løsningsværktøj

LCCbyg - værktøj

Evalueringsværktøj
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Initial problemstilling

Generel forværring af 
afdelingens

”sundhed” 
Behov for at 
gøre noget
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Struktur til bestemmelse af 

fælles mål og prioriteringer

Forberedelse Ideudvikling
Projekt-
udvikling

Vurdering og
godkendelse

Licitation Byggeri
Eftersyn

1 og 5 år

Drift og
tilsyn

Generering af scenarier 

for projektet

Forbedret beslutnings-

grundlag:

LCCbyg Baseline Valg af relevante 

scenarier i forhold til 

merværdig og 

projektrammer

Kommunikationsværktøj 

ift. beboere

Omkostnings- og 

Totalværdiberegning for 

udvalgte scenarier –

LCCbyg

Kommunikationsværktøj 

ift. kommune og LBF

Dokumentation af 

beslutningsgrundlag

Kommunikationsværktøj 

ift. kommune og LBF

Vurdering af opnåede 

resultater

Vurdering af omfang af 

vedligeholdelse

Totalværdi integreret i renoveringsprocessen

Forbedring af datagrundlag



Tak
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LCCbyg – Om projektet

Bestilt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

fordi branchen havde efterlyst et fælles værktøj 

til totaløkonomiske beregninger.

Statens Byggeforskningsinstitut udgav første 

version i efteråret 2015

Bruges bl.a af BYGST, DGNB, Byggeri 

København, Pension Danmark, og mange 

andre.
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LCCbyg – Totaløkonomi et fælles brancheværktøj

Tilbagediskontering af beløbene = Nutidsværdi

Anlægsudgifter Levetidstabel mv. Totaløkonomi
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LCCbyg – Nuværende version
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LCCbyg – Nuværende version - SfB
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LCC Byg – igangværende

Forskudte udskiftningsintervaller

Periodisk vedligehold

Eksterne datakilder og integration med andre værktøjer

Tilpasning til den almene sektor

Ændring af datamodel og brugergrænseflade
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LCCbyg – Service Ecology – almene boliger
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LCCbyg – Key findings

• Eksisterene budgettering medtager ikke levetidsberegninger

⚫ Inddatering udføres således at levetidsberegninger er ”Added value”

• Opbygning af opgaver er relativt fri.

⚫ Der tilrettes så resultater er velorganiserede, selvom gruppering sættes fri.

• LBF Budgetark - ”pyjamasark”

⚫ Inddateringer bør kunne genbruges så der ikke skal laves dobbeltarbejde 

• DFK - Dansk Forvaltnings Klassifikation.

• BOSSINF -grupper

• BOSSINF kategorier 
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LCC Byg 3 – Skabelon til almene boliger 
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LCC Byg 3 – Skabelon til almene boliger 
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LCC Byg 3 – Raport som Pdf 
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LCC Byg 3 – Raport som Pdf 
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