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Vision

LCAbyg version 4.0 er et lettilgængeligt redskab til vurderingen af indlejret 
energi og andre miljøparametre, så rådgivere og bygherrer kan træffe 
energirigtige og bæredygtige beslutninger tidligt i designprocessen

SBi – 28.10.2022 2



Vision

LCAbyg version 4.0 er et lettilgængeligt redskab til vurderingen af indlejret 
energi og andre miljøparametre, så rådgivere og bygherrer kan træffe 
energirigtige og bæredygtige beslutninger tidligt i designprocessen

men OGSÅ gennem resten af byggeriets faser
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Workflow
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Nemmere indtastning af mængder
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Eksempelkatalog: Prædefinerede konstruktioner

LCAbyg indeholder et Eksempelkatalog, der sikrer et højt præcisionsniveau 
allerede i de tidlige designfaser
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Eksempelkatalog: Bygningsdele i tre lag
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Eksempelkatalog: Lagenes funktioner
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Lag 1 Lag 2 Lag 3
Øverste/inderste lag Udgør konstruktionsprincippet = kernen Nederste/yderste lag
Faste 
”pakkeløsninger”

Dimensioneres efter funktionskrav
- Bæreevne 
- Varmeisolering
- Lydisolering

Faste 
”pakkeløsninger”

Tagbelægning, gulv, 
overfladebehandling

Loft, 
facadebeklædning, 
overfladebehandling



Eksempelkatalog: Udviklingsprincipper

Generelt (udvalg):
• Konservative antagelser, dvs. hellere for store dimensioner/mængder
• Sandwichkonstruktioner opdeles i enkelte lag
• Vindspærre til ydervægge ligger i lag ”Ude”
• Standardmæssig medtages dampspærre i hele klimaskærmen
• U-værdier orienterer sig til praksis og er strammere end BR18
• Fastgørelsesmidler: Grupper af søm/skruer/beslag medtages
• Alle gulve (bortset fra strøergulv) har undergulv i form af cementbaseret, 

fyldende afretningslag. 
• Identiske gulvopbygninger for etage- og terrændæk (uden fugtspærre)
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U-værdier:

SBi – 28.10.2022 10

Element BR tilbygning Valgt U-værdi / Eref Valgt U-værdi af den ny 
del ved efterisolering 

Terrændæk 0,10 0,10 Forskelligt, mens ens 
indenfor placering i 
klimaskærmen.

Ydervæg = 0,15
Tag = 0,2  med 
udgangspunkt i 
energiløsninger fra 
Videnscentret for 
energibesparelser i 
bygninger

Dæk/skillevæg med delta 
5° C

0,40 0,40

Ydervæg 0,15 0,12

Tag 0,12 0,10

Ovenlyskupler 1,40 1,20

Vinduer, glasydervægge Eref -17 kWh/m² pr. år Eref 0 kWh/m² pr. år

Ovenlysvinduer og 
glastage

Eref 0 kWh/m² pr. år Eref 10 kWh/m² pr. år

Yderdøre med glas 1,50 1,00 eller Eref 0 kWh/m² 
pr. år

Yderdøre uden glas 1,40 0,80

Eksempelkatalog: Udviklingsprincipper



LCAbyg version 4.0 skaber lettilgængelige redskab til vurderingen af indlejret 
energi og andre miljøparametre, så rådgivere og bygherrer kan træffe 
energirigtige og bæredygtige beslutninger tidligt i designprocessen

men OGSÅ gennem resten af byggeriets faser

 Let at ændre mængder og tilpasse byggevare
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Vision
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Abbr. Scenario Representatively Modifications

BL Detailed approach (Baseline) Specific components -
ED1 Early design approach Component library -
ED2 Early design approach Component library Adjusted material choice and dimensions



Valg informeret af sammen-
ligning på alle niveauer

Det er altid muligt at sammenligne resultater på 
alle niveauer og ved alle processer, når man 
bruger programmet:
• Når man skal vælge mellem forskellige 

konstruktioner, byggevare eller faser
• Når man skal undersøge hvad der bidrager til 

miljøpåvirkninger i ens bygningsdel, 
konstruktion eller byggevare
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Indtastning 3.2 vs 4.0

• Mængdeindtastning: 3 skemaer (tabelstruktur, træstruktur, database) blev 
sammenlagt til 1 ny tilgang (fanebladet ”bygningsdele”)

• Indtastningens kompleksitet afhænger skala
• Bygningsdele og konstruktioner (lag) = ”light” (4.0)
• Byggevarer og faser = kræver mere kundskab (som 3.2)

• Stamdata: Lidt flere felter til indtastning til generering af mængdeoverslag 
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Indtastning af bygningsdele – nye funktioner
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Beregningshjælp

Udskift/rediger konstruktion
Sammenligning

Vælg konstruktioner 
til din bygningsdel



LCA-modellens struktur ligner en bygningsmodel

Grupper: Alle Bygningsdele inddeles i 
overordnede grupper

Udgangspunkt er SfB systemet med nogle 
tilpasninger for bedre brugbarhed i en LCA 
sammenhæng:
• Overflader indgår i bygningsdelsgrupperne 
• Komplettering: Vinduer/døre udgør en 

selvstændig gruppe ”vinduer/døre” og resten 
indgår som lag 1 eller 3 i de andre grupper

• Tagdæk indgår i gruppen ”Tage”

Mulighed for emner udenfor strukturen i gruppen 
”Andet”
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