
 

 

side 1/5 

Livscyklusomkostningsanalyse af 
(LT)DH-projekter 

1 Introduktion 

1.1 Problem og formål 

 Overordnet spørgsmål: LTDH vs DH - Hvilken er den billigeste løsning over en hel livscyklus? 

 Formodning om konventionel infrastruktur, f.eks. fossilt brændstofdrevet DH-system: 

o Billigere i begyndelsen (initialinvestering) 

o Dyrere i løbet af deres livscyklus på grund af højere drifts-, vedligeholdelses- og 

end-of-life omkostninger 

 Formodning om miljøvenlig infrastruktur, f.eks. LTDH system 

o Høje startinvesteringsomkostninger på grund af nyere teknologier 

o Billigere i løbet af livscyklussen 

 Der er behov for en metode til at finde ud af, hvad der er sandt, og til at sikre dybtgående 

beslutninger om den fremtidige udvikling 

 Livscyklusomkostningsanalyse kan være en egnet metode til bestemmelse af 

livscyklusomkostninger for forskellige projektalternativer 

1.2 Definition af termer 

1.2.1 Analyse af 
levetidscylceomkostninger  

 Kaldes også LCC (Life Cycle Costing) 

 Metode til systematisk økonomisk 

evaluering af livscyklusomkostninger 

over en vis periode under hensyntagen til: 

[1] 

o Byggeri (Construction) 

o Vedligeholdelse 

(Maintenance) 

o Drift (Operation) 
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o Afslutning (End-of-life) 

 

1.2.2 Omkostninger i forbindelse med livscyklus 

Omkostninger ved et aktiv eller dets dele gennem dets livscyklus, mens de opfylder præstation-

skravene [1] 

1.2.3  End-of-Life 

 Sidste fase af livscyklussen, herunder: 

o Nedlukning 

o Dekonstruktion eller efterladelse af komponenter på stedet 

o Hvis dekonstruktion: 

 Bortskaffelse eller 

 Genbrug 

2 Udførelse af omkostningsanalyse af livscyklus 

2.1 Beregningsmetode 

 Nutidsværdimetode til beregning af livscyklusomkostninger 

 Tidspunkt for overvejelse: livscykluslængde 

o Hvis genstanden for overvejelse vil blive sammenlignet med et andet 

systemalternativ: samme livscykluslængde som alternativ 

o Hvis der ikke foretages nogen sammenligning eller input, vælger værktøjet 

automatisk den længste tekniske levetid for komponentlisten som 

livscykluslængde 

o Maks. 100 år 

 Enten LCC = I + A + R + E (hvis end-of-life scenariet er kendt): 

o LCC = livscyklusomkostninger 

o I = anlægsomkostninger (initialinvestering) 

o A = årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

o R = geninvesteringsomkostninger 

o E = omkostninger ved udrang 

 Eller LCC = I + A + R – Res (hvis end-of-life scenariet ikke er kendt): 

Fig. 1: Omkostninger til komponenters livscyklus (baseret på [1] s. 7 
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o Res = restværdi 
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2.2 Nødvendige oplysninger til beregning 

 Input 0: generelt input 

o Diskonteringssats: anvendes til beregning af investeringens nutidsværdi 

o Valgfrit: længden af  den betragtede livscyklus. Kun nødvendig, hvis 

livscykluslængden allerede er kendt, eller hvis man sammenligner med 

systemalternativ med kendt livscykluslængde, er kendt. 

 Input 1: byggeomkostninger 

o Ekstra omkostninger 

o Alle konstruktionsdele, hver med år med idriftsættelse, specifikation, teknisk 

levetid, mængde, pris pr. Enhed. Valgfrit: oplysninger om dimension/størrelse 

 Input 2: drift og vedligeholdelse 

o Omkostninger til brændstof eller købt varme: sker ved at vælge 1-3 varmekilder. 

Afhængigt af hvilken type varmekilde, som vælges, vælger værktøjet 

automatisk en passende type brændstof. Brugeren skal definere brændstoffets 

købspris og forventede omkostningsstigning om året. 

o Generelle driftsomkostninger (uden brændstofomkostninger): Omfatter både 

omkostninger til drift af det planlagte projekt (inkl. elektricitet, 

forsikring,skatter) og personaleomkostninger, men ingen omkostninger til 

brændstof eller købt varme. Enten [€] eller afhængig af værdien af investeringen 

[%]. 

o Vedligeholdelse: omkostninger pr. år, enten generelt [€] eller afhængigt af 

investeringens værdi [%], samt det år, hvorfra vedligeholdelsesomkostningerne 

skal bemærkes, og den forventede omkostningsstigning pr. år. 

o Generelle operativ systemdata 

 Timer med fuld udnyttelseaf DH-systemet  om året 

 Gennemsnitlige varmetab i DH-systemet (transmissionstab) 

 Forøgelse af varmekapaciteten er nødvendig, når varmeproducerende 

anlæg tilføjes til DH-systemet trin for trin, gradvist, eller når bygninger 

(brugere) ikke er tilsluttet nettet på samme tid. 

 Tildeling af distribueret varme til produktionsanlæg, når mere end ét 

produktionsanlæg producerer varme og dets termiske effektivitet (hvis 

kraftvarmeværker er i brug, så også den elektriske effektivitet) 

 Input 3: end-of-life scenariet 

o Enten hensyntagen til restværdien efter livscyklussens afslutning 

o Eller detaljerede oplysninger om end-of-life scenariet er kendt for hver 
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konstruktion del: 

 Omkostninger til nedlukning 

 Omkostninger til enten dekonstruktion eller efterladt på stedet 

 Hvis dekonstruktion: omkostninger til enten bortskaffelse eller 

genanvendelse af byggedele 

2.3 Resultater 

Værktøjet beregner de samlede 

omkostninger ved en livscyklus, f.eks. 80 

år, og de udjævnede omkostninger ved 

energi, dvs. varme, pr. MWh. 

Levetidsomkostningerne  bestemmes 

yderligere for hvert livscyklusstadie: 

konstruktion, drift, vedligeholdelse og end-of-life- eller restværdi. 

3 Konklusion 

 Værktøjet er i stand til at bestemme livscyklusomkostninger for (LT)DH-systemer. 

Resultaterne kan synges til sammenligning med systemalternativer ved at oprette en ny 

Excel-fil  for hvert alternativ. 

 Gennemsigtig metode, der bruger standardberegningsmetoder i erhvervslivet og arbejder 

med MS Excel. Ingen særlig viden om programmering eller kodning er nødvendig. 

 Tidsværdien af penge overvejes. 

 Egne justeringer er stadig mulige. 

 Hvis der foretages sammenligninger med andre systemalternativer, skal de samme 

rammebetingelser anvendes (f.eks. livscykluslængde, diskonteringssats, osv.)  

 Resultaterne afspejler ikke virkeligheden, men giver et prædikat om livscyklusomkostninger. 

 Overvejelsesperioden er begrænset til 100 år. 
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Figur 1: Vigtigste resultater, eksempel, egen grafik (2) 
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