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LCA I DE TIDLIGE DESIGNFASER
At udføre LCA-beregninger bliver i 2023 obligatorisk for al
nybyggeri. For byggeri over 1.000m2 kommer der derudover
en grænseværdi. Det betyder, at vi skal undersøge nye muligheder for at kunne vurdere en bygnings klimapåvirkning
allerede i de tidlige faser. LCA, på dansk livscyklusvurderin, ,er en udførlig metode til at vurdere et byggeris aftryk
og er stadig under hastig udvikling i takt med stigende
efterspørgsel. Det er imidlertid en metode, der kræver en
stor mængde data på inkluderede processer, før den kan
kaldes en fuld LCA.
Det er afgørende at kunne betragte miljøpåvirkningen i de
indledende faser af et projekt, så du løbende kan se, hvordan geometrien samt materialevalg kan påvirke det endelige resultat. Dette sparer både arkitekter og ingeniører tid,
da det giver en bedre forudsætning for at opnå de ønskede
resultater i den endelige projekterings-LCA.
Derfor har Graphisoft Center Danmark udviklet et nemt
værktøj i Archicad til at udføre løbende overslagsberegninger på ethvert byggeri i takt med modelleringen. Med
værktøjet kan du afdække de 9 faser, der vedrører LCA i
byggebranchen. A1-A3, C3 og C4 afdækkes i materialerne
i Archicad, B6 afdækkes af det integrerede energisimuleringsværktøj. A4, A5 og B6 tages der højde for i den
senere indtastning i Excel.
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VOLUMENER
I de indledende faser skal der tages vigtige beslutninger f.eks. om fordelingen af kvadratmeter og
den endelige geometriske udformning. Allerede
i dette stadie har dine beslutninger en indflydelse på bygningens miljøpåvirkning. Er du f.eks.
påbudt at udføre et byggeri i ét plan, det kunne
f.eks. være en børnehave, vil bygningen kræve
mere klimaskærm end en bygning på 3 etager
med samme etageareal. Her kan du med fordel
løbende undersøge, hvordan klimapåvirkningen
er afhængig af dine volumener. Dette betyder, at
du fra første modellerede bygningsdel kan få et
overslag på bygningens aftryk. Dette forudsætter,
at alt er tildelt et bygningsmateriale.

75 m2
7,44 kg CO2/m2/år

75 m2
5,14 kg CO2/m2/år

MATERIALESTUDIER
Det kan samtidig være fordelagtigt at afprøve forskellige materialesammensætninger på f.eks. den
bærende konstruktion, facader, tag osv. Med vores
template får du et materialekatalog med lagret data
i materialerne fra den tyske EPD-database Ökobaudat, som også benyttes i LCAbyg. Hermed kan
du du hurtigt kan danne dig et overblik over hvilken
materialesammensætning, der lever op til de krav,
du skal overholde. Vil du benytte et materiale, som
ikke er lagret i vores template, kan du selv oprette
et nyt materiale og indtaste data fra EPD’en for dit
ønskede materiale. Jo mere specifik data, du vælger at bruge, og jo mere detaljeret du modellere,
jo nærmere kommer du en repræsentativ værdi for
din bygnings performance. For at der kan regnes
lagret CO2 på modellen, skal den indeholde nødvendige data, dvs. at konstruktionerne skal tildeles
materialer, som har forskellige egenskaber. Bl.a.
skal materialerne indeholde lagret carbon for hhv.
A1-A3, C3, C4 og B6. Her skal enheden for mængden af lagret carbon være pr. materialemasse, dvs.
kg CO2e/kg.

Kilde : Ökobaudat EN 15804 +A1 https://www.oekobaudat.de/no_cache/datenbank/suche/daten/db1.html#bereich1
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LCA - MATERIALEFASEN
Som illustreret i billedet nedenfor er der en oversigt for de forskellige bygningsmaterialer i LCA templaten i Archicad.
Her kan du tilgå den data, der bruges til LCA-beregning for hvert materiale under 'Physical Properties'. Man kan også
tilgå andre påvirkningskategorier for hvert materiale med link til den relevante EPD. Disse er udelukkende til opslag og
bruges ikke til beregning.

Ydermere ligger der et udvalg af kompositter på alle bygningsdele, der indeholder de indlagrede materialer. Når du
laver et komposit, beregner Archicad selv, hvordan sammensætningen har en indflydelse på f.eks. bygningsdelens
isoleringsevne, hvilket har en betydning når du skal betragte klimapåvirkningen i driftsfasen.
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Modellering af bygningsdele
Som nævnt skal alle bygningsdele tildeles en materialekomposit. Du kan kombinere den ønskede komposit med det udvalg af materialer, der er lagret i templaten. Jo mere detaljeret
du modellerer, jo mere præcis et mængdeudtræk vil Archicad
lave og dermed et mere præcist overslag af bygningens
CO2-udledning. Dvs. at du udover modelleringen af vægge,
dæk og tag bør modellere søjler og bjælker, som tildeles et
bygningsmateriale.

Curtain Walls
Curtain Walls skal tildeles materialer på både paneler og de
forskellige rammetyper. Du kan også indsætte et fast panel
med en komposit sammensat af materialerne fra templaten.
Når du vælger ramme, skal du være opmærksom på, at profilen stemmer overens med den ønskede type. Har du f.eks.
en aluminiumsramme, skal du vælge en profileret ramme, så
Archicad ikke trækker en for stor mængde.
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Modellering af Vinduer og Døre
Døre og Vinduer indeholder ikke materialedata på samme måde som
andre bygningsdele. Derfor er der oprettet typer for de to objekter,
som du skal tildele under modelleringen. Her er der lagret nogle
CO2e-værdier, som er afhængige af objektets geometri. For døre
skal du vælge dørtype under ’LCA Døre’ i objektets properties. For
vinduer skal du vælge ramme/karm-type og antal glaslag under ’LCA
Vinduer’. Du kan senere ændre de samme properties i de tilhørende
Schedules.

Modellering af Trapper og værn
Trappe- og værnobjektet i Archicad kan tildeles bygningsmaterialer på samme
måde som andre bygningsdele. Ligeledes vil resultaterne blive mere præcise
i takt med at detaljeringsgraden af dine objekter stiger.
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LCA DRIFT
B6-fasen omfatter bygningers driftsenergi og CO2-udledningen i denne forbindelse - her skal du benytte Archicads
Energy Evaluation-værktøj ('Design > Energy Evaluation').
Zoner
Inden du åbner værktøjet skal du klargøre sin model ved at oprette 3D-zoner i bygningens rum. Zonerne aflæser
rummets geometri og bygningsdele inkl. Vinduer og døre. Når du placerer zoner i 2D, kan du tildele zonen en funktion
f.eks. køkken, toilet eller klasseværelse.
For at zonerne aflæser geometrierne korrekt, skal de gå til indersiden af alle bygningsdelene i rummet. Det betyder, at
de skal gå til inderside væg, underside loft(tilpasses i 3D) og overside gulv. Hvis du har en skrå hældning i loftet, kan
du beskære zonen efter loftet på samme måde som vægge i 3D. Det er vigtigt, at du opdaterer sine zoner løbende, og
inden du åbner Energy Evaluation. Når du opdaterer zonerne skal det gøres i 2D og på hver etage, så geometrierne
aflæses korrekt.

Zonerne skal indstilles til at
gå til underside loft og skal
derfor ikke linkes til den
ovenliggende etage.

Det er vigtigt at alle bygningsdele indgår i zonerne,
derfor skal Subfloor Thickness indstilles til 0.
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Thermal Blocks
For at kunne beregne modellens energiforbrug og tilhørende CO2-udledning, skal du i Energy Evaluation gruppere
bygningens zoner i ’Thermal blocks’. Termiske blokke er en samling af et eller flere rum, der har lignende varme- eller
kølekrav - også kaldet termostatstyringskrav samt lignende funktion.
Når du har oprettet en Thermal block i Energy Evaluation-værktøjet, kan du tildele den zonerne. Når disse er på plads,
kan der stilles på forskellige parametre ift. Varmeforbrug, ventilation mm. alt afhængigt af, hvilken type bygning, der
regnes på. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at alle bygningsdele skal modelleres som et samlet komposit af
materialer, for at beregneren regner korrekt.
For hver Thermal Block skal der indstilles en ’Operation profile’. Hvis det f.eks. er et klasseværelse skal du tildele det
profilen ’Classroom’ som er indstillet til at være i brug i dagtimerne på alle hverdage. Du kan tilpasse profilerne og
oprette dine egne efter behov.
Under fanen ’Structures’ kan du tilgå alle bygningsdele for hver zone i hver thermal block. Her kan du se bl.a. orientering,
kategori og u-værdi for den valgte bygningsdel. U-værdien er beregnet i Archicad ud fra materialesammensætningen,
men kan overrides manuelt, hvis du har brug for at arbejde med en specifik u-værdi.

Hver Thermal block Skal
Tildeles en Operational
Profile.

I ’Thermal Blocks’ kan de
forskellige bygningsdele
samt deres termiske
egenskaber tilgås.
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Location og Climate
Lokationen og omgivelserne har en betydning for energibehovet og dermed den mængde CO2, der bliver udledt
fra energiforbruget. Du kan derfor indstille lokationen til den specifikke adresse for dit byggeri og derefter grundens
placering i forhold til True North. Når lokationen indstilles, tilpasser Archicad vejrdataen for det givne område. Under
Environment Settings kan du indstille på omgivelserne, så du ikke behøver at modellere bygningens kontekst. Her kan
du indstille zoneforhold og skygge og læ fra omkringliggende byggeri.
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Bygningssystemer
Bygningssystemerne omfatter typerne af varme-, kulde- og ventilationstilførsel i byggeriet. Bygningssystemerne tildeles
hver thermal block, så har du f.eks. en stue med en brændeovn som varmekilde, skal den være i sin egen Thermal
Block. Energikilden til de forskellige systemer, kan indstilles frit, men er som udgangspunkt sat til den danske energimix
fra Energinets Miljødeklaration og Miljøberetning 2020. Hver energikilde har en CO2-værdi, og ønsker du at bruge f.eks.
solenergi skal denne udfyldes, før du kører en simulering.

Kilde: COWI og Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, 2016
Kilde: Energinets Miljødeklaration og Miljøberetning 2020
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Modellering af Vinduer og Døre
Selvom vinduernes og dørenes udledning fra materialerne er indstillet i objekternes properties, skal du i fanen ’Openings’ i Energy Evaluation sørge for at indstille dem korrekt. Dette er nødvendigt for, at energiberegningen bliver korrekt.
Du kan her både se vinduer døre og Curtain Walls samt deres termiske værdier. Højreklikker du på et objekt, kan du
åbne 'opening catalog', hvor du skal vælge ramme-type samt glastype for sit vindue, så det får den korrekte u-værdi. Nu
er du klar til at køre simuleringen.

For ikke at være tvunget til at
ændre sammensætningen på
alle projektets vinduer enkeltvist, kan du markere denne
boks af og få samlet alle
vinduer/døre med de samme
egenskaber.
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INDTASTNING I EXCEL
Resultaterne fra Energy Evaluation rapporten samt de fire schedules i Archicad, som vil blive gennemgået på de følgende sider, skal indtastes i et excel-ark, som behandler dataen. Felterne markeret med et tal og en stjerne refererer
til schedulen, hvorfra resultatet skal aflæses, som er blevet præsenteret på de tidligere sider. De resterende grønne
felter kan tilpasses efter behov - se forklaringen på dem i beskrivelserne nedenfor.

2*
3*
4*

5*

1*

Installationer
Installationer omfatter al MEP. Du kan enten vælge at
modellere installationerne og tildele dem materialer
eller bruge default indstillingen, der antager, at installationerne udgør 10% af bygningens samlede klimapåvirkning. Dette er baseret på erfaringstal udleveret af
Lendager.

Fast Inventar
Fast inventar omfatter moduler som køkken, skabe,
indbyggede møbler og vvs-møbler. Da objekter ikke
har materialedata i Archicad lægges de oveni med
antagelsen om, at de udgør 5% af bygningens samlede
klimapåvirkning. Dette er baseret på erfaringstal udleveret af Lendager.

Levetid
Levetiderne er som default indstillet til 50 år, da du
typisk betragter bygningens klimapåvirkning over en
50-årig periode. Flere byggematerialer har en lavere
levetid end 50 år. Afhængigt af, hvor stor en andel
disse bygningsmaterialer udgør af den samlede bygningsmasse, kan du tilpasse levetiden efter behov.

Byggeproces
Byggeprocessen medtages ikke altid før sent i processen, da det ofte afhænger af beslutninger der tages et
andet sted end hos arkitekterne og ingeniørerne. Som
default antages det, at byggeprocessen udgør 20% af
bygningens samlede klimapåvirkning. Dette er baseret
på erfaringstal udleveret af Lendager samt resultaterne
fra SBI-rapporten ’Klimapåvirkning fra 60 bygninger’.

Kilde: Rapport, SBI 2020:04, Klimapåvirkning fra 60 bygninger, Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger
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UDTRÆK
gjgjgjg
Energirapporten
Når alt er indstillet i Energy Evaluation-værktøjet, er du klar til at køre simuleringen. Her får du et overblik over energirapporten og kan tilpasse enheder, kapitler og de data, du ønsker at få med i den endelige rapport. Derefter kan du
eksportere rapporten som PDF. I rapporten er der to nedslagspunkter, du skal bruge til den videre indtastning i Excel,
nemlig bygningens areal samt klimapåvirkningen fra energiforbruget.

1*

Her aflæses bygningens
areal 'Gross Floor Area'
som skal indtastes i den
Excel, der redegøres for på
side 12.

2*

I energirapportens sidste
afsnit gives et overblik over
energiforbrugets CO2-udledning. Den samlede udlening skal indtastes i den
Excel der redegøres for på
side 12.
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Skema for komponenter fordelt på lag 3*
I dette skema kan CO2-udledningen for alle komponenter i projektet inkl. Curtain Walls, trapper og værn aflæses. Skemaet opdeles i projektets lag, og du kan derfor nemt i dit eget projekt styre, hvordan det skal opdeles, når du opretter
din lagstruktur. Skemaet kan tilgås i Schedulen 'LCA-01 Lag'.

Totalen fra komponenternes CO2-udledning aflæses her og skal indtastes i
Excel-filen, der redegøres
for på side 12.
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Skemaer for elemeneter – Vinduer 4*
Vindueslisten resulterer i data som illustreret i billedet herunder. Denne data afhænger af, hvordan vinduets materialesammensætning er valgt, som vist på tidligere side om modellering af vinduer og døre.

Totalen fra Vinduernes
CO2-udledning aflæses
her og skal indtastes i Excel-filen, der redegøres
for på side 12.

Skemaer for elementer – Døre 5*
På samme måde som vindueslisten, er dørlistens data også afhængig af materialesammensætningen valgt i modelleringen af døren.

Totalen fra Dørenes
CO2-udledning aflæses
her og skal indtastes i
Excel-filen, der redegøres for på side 12.
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RESULTATER I EXCEL
Når du har indtastet de 5 værdier i Excel-arket, kan resultatet
aflæses. I skemaet kan der aflæses samlet klimapåvirkning i kg
CO2e, CO2e/m2 og kg CO2e/m2/år. Ydermere generes der foreløbigt 2 diagrammer, der hhv. viser klimapåvirkningens fordeling
i projektet og projektets kg CO2e/m2/år sammenlignet med
grænseværdier sat af hhv. det kommende bygningsreglement,
den frivillige bæredygtighedsklasse samt DGNB.

Fordelingen af projektets
CO2-udledning giver et overblik, over hvor der er plads til
forbedring, hvis du ligger på
en for høj klimapåvirkning.

Markeret med blå vil projektets kg CO2e/m2/år rangeres
mellem diverse grænseværdier der især er relevante at
betragte i Danmark.
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OPRETTELSE AF MATERIALER
Hvis du vil tilføje flere materialer med de rette egenskaber f.eks. fra en produktspecifik EPD, kan du benytte Excel-filen
'DesignLCA Materialeoversigt', som er placeret i lokaliseringsmappen, med denne manual, templaten og beregningsarket 'DesignLCA Beregningsark.xlsx'.

Når du åbner din EPD, skal
du som det første finde ud
af hvad reference-enheden
for dit produkt er. Er det f.eks.
angivet i m2, skal du udfolde
den tilhørende fane og udfylde skemaet der, så enheden
bliver omregnet til kg/kg.

Når du har udfylt felterne i den
rette fane for materialet vil
Excel'en summere værdierne
du skal indtaste i Archicad.
De termiske egenskaber er
som udgangspunkt indstillet
fra Archicads katalog, men
kan også indstilles manuelt.

Med Archicad 26 er det blevet muligt at udfylde et sæt
egenskaber for alle påvirkningskategorier, der undersøges ved udførsel af en fuld
LCA. Værdierne bruges ikke
til beregning, men kan være
nyttige at slå op.
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