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Livscyklusvurdering – bygningens 
samlede klimapåvirkning

Integration i designprocessen, som design driver: 

- Vær opmærksom på materialevalg og mængder for især: 

- Klimaskærmen

- Bærende konstruktioner

- Unødigt forbrug af ruder og metalmaterialer med kort 

leve/brugstid

Arkitektrådgivers leverancer: 

- Mængdeudtræk fra Revit / 2D tegninger og snit inkl. oversigtsplaner 

med angivelse af mængder og bygningsdele for 

- Alle opbygninger i modellen (inder- og ydervægge, etagedæk, 

terrændæk, tag, kælder osv.)

- Omkreds på vindueshuller og dørhuller i facaden

- Gulv og loftskemaer

- Mængder for belægninger og inventar i terræn

- Materialeliste baseret på bygningsdelsoversigt 

- EPD’er på navngivne byggevarer

- Evt. LCAbyg beregning til myndighedsprojekt og ibrugtagning



Livscyklusvurdering – bygningens 
samlede klimapåvirkning

Ingeniørrådgivers leverancer: 

- Mængder for tekniske føringsveje og stykliste for tekniskeanlæg i 

(teknik)rum

- EPD’er på navngivne byggevarer

- Materialeliste inkl. tekniske anlæg

- Energirammeberegning med og uden tillæg

- Evt. LCAbyg beregning til myndighedsprojekt og ibrugtagning

Totalentreprenør: 

- Mængder, der ikke fremgår af Revitmodellen – f.eks. vinduesskemaer 

og specialleverancer (f.eks. Ståltrapper)

- Materialemængder fra byggefasen – f.eks. Interimslukninger, 

forskalling mv.

- EPD’er fra alle anvendte byggevarer (ekskl. bygherreleverancer)

Omkostninger: 

- 40-50 timer hos bæredygtighedsleder

- 25-45 timer hos rådgivere, entreprenør og leverandører



Ressourceanvendelse på bygge-
pladsen

Kriteriet som design driver: 

- Opmærksomhed på behov for transport af de byggevarer, der designes 

med (NB: transport i udvindings og færdiggørelsesfasen medregnes i 

EPD’er)

- OBS på opbevaring af byggematerialer – byggepladsindretning 

Totalentreprenørs leverancer

- Vandforbrug og produktion af affald registreres løbende

- Energiforbrug på byggepladsen og andre ‘byggeplads-relevante’ 

aktiviteter

- Transport og brændstofforbrug registreres

- Transport skal opgøres for de fem byggevarer med størst samlet vægt

- Estimering af øvrige byggevarer jf. standard afstande eller faktisk 

opgørelse

- Kortlægning af køreafstand mellem produktionssted / modtagecentral 

og byggeplads

- Udfylde skemaer til FBK rapportering og vedlægge bilag. 

Omkostninger til dette er ukendt; estimat: 45-75 timer i alt





Totaløkonomisk analyse –
omkostninger til opførelse, drift 
og vedligehold

3 nedslagspunkter skal dokumenteres. Bygherre, Arkitekt- og ingeniørrådgivers 

overvejelser: 

- Overvej renovering fremfor nybyg

- Overvej behov for energirenovering

- Overvej materialevalg – især for klimaskærm, gulve, vådrum

Rådgiverleverancer: 

- Bygningsdele, mængder og materialvalg til renhold og anlægskalkulation

- Evt. prissætning i tidlig fase

Totalentreprenørs leverancer: 

- Evt. prissætning af anlægsøkonomi for scenarier

- Omkostninger til dette: 15-30 timer



Drifts- og vedligeholdelsesplan
for opretholdelse af indeklimaet

Som design driver: 

- Hvordan designes en intuitiv brugergrænseflade og 

brugervejledning i byggeriet?

Ingeniørleverancer: 

- Input til D&V plan inkl. diagrammer og 

pædagogiske forklaringer

Totalentreprenør:

- D&V vejledninger for tekniske anlæg på et 

pædagogisk sprog f.eks. for filterskift mv. 

Omkostninger er ukendt. Leveres typisk allerede, men 

skal præsenteres lidt anderledes; estimat: 10-15 timer. 
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Dokumentation af problematiske 
stoffer

Som design driver: 

- ENKLE materialevalg og materialer med miljømærkning

- Særlig opmærksomhed mod ‘bløde’ og flydende produkter

Bygherre / rådgiverleverancer:

- Materialeliste fra dispositionsforslagsfasen og frem til og med hoved-projektfasen 

med angivelse af ALLE anvendte materialer og navngivne byggevarer

- Sammeligning af af materialer vs. kandidatlisten

- Indsamling af sikkerhedsdatablade / materialepas samt evt. 

producenterklæringer på navngivne produkter

- Kvalitetssikring af dokumentation fra totalentreprenør

Totalentreprenør: 

- Opdatere materialeliste forud for indbygning

- Indsamling af dokumentation fra byggevareproducenter

Omkostninger: 40-120 timer 

• https://mst.dk/kemi/kemikalier/stoflister-og-databaser/kandidatlisten/

• https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/

• lowres_styr-paa-de-uoenskede-kemiske-stoffer21x21.pdf (mst.dk)

https://mst.dk/kemi/kemikalier/stoflister-og-databaser/kandidatlisten/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/
https://mst.dk/media/92871/lowres_styr-paa-de-uoenskede-kemiske-stoffer21x21.pdf








Afgasninger til indeklimaet

I design og udførelsesprocessen: 

- Valg af lavemissionsmaterialer og indeklimamærkede materialer

- Krav til leverandører om afgasning i 4 uger inden levering

- Planlægning af afleveringsforretning – tid til 28 dages afgasning med fuld ventilation

Totalentreprenørs leverancer: 

- Udvælgelse af rum til målinger afh. af bygningstypen

- Bestilling af målinger

- Planlægge gennemførelse af målinger inden indflytning inkl. forberedelse af 

rummet

Ekstern leverandør:

- Målinger indsendes til analyse

Ingeniørrådgiver: 

- Måleresultat kontrolleres og indsendes

Omkostninger: 

- 1-5 timer

- Pris på målinger 25.000 - 35.000 DKK. 



Detaljeret eftervisning af dagslys-
niveauet

Som design driver: 

- Overvej rumdimensioner ifht. 

dagslyskvalitet (orientering af vinduer og 

placering af vinduer)

- OBS på kontrastvirkninger i rum 

- OBS på solafskærmningens aktiveringstid 

jf. operativ komforttemperatur

Ingeniørleverancer

- Simulering af dagslysanatomi ved 

jævndøgn

Omkostning: 2-3 arbejdsdage



Støj fra ventilationssystemer
i boliger

Som design driver: 

- Reducer forgreninger i ventilationsanlægget

- OBS på lufthastigheder

Leverancer: 

- Akustikberegning (akustiker eller leverandør)

- Eftervisende måling (akustiker)

- Omkostning: 5-10 timer til beregning eller 25.- 45.000 kr. til eftervisende 

måling 



Rumakustik i boliger

Som design driver: 

- Materialevalg i boligens rum med særligt fokus på lofter, vægge og gulv

- Særligt fokus på rum med loft til kip og øgede rumhøjder.

Leverancer: 

- Akustikberegning (akustiker eller leverandør) enten med eller uden møbler 

(NB: tillæg til kravet på +0,3 s)

- Eftervisende måling (akustiker)

Omkostning: 5-10 timer til beregning eller 25.- 45.000 kr. til eftervisende måling
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