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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Introduktion
Problem, formål og definitioner af termer
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Problem og formål

Samlet spørgsmål: LTDH vs DH - Hvilken er den billigste
løsning over en hel livscyklus?

Konventionel infrastruktur, f.eks. Fjernvarmesystem 
drevet af fossile brændstoffer:

• Billigere i begyndelsen (initialinvestering)

• Dyrere i løbet af deres livscyklus på grund af højere 
drifts-, vedligeholdelses- og udtjente omkostninger.

Miljøvenlig infrastruktur, f.eks. LTDH system:

• Høje startinvesteringsomkostninger på grund af nyere 
teknologier

• Billigere i løbet af livscyklussen

 Er dette sandt? Hvis det er tilfældet, så promoveres 
LTDH-systemer!

Værktøj til udførelse af LCCA & 
fastsættelse af livscyklusomkostninger 
for LTDH-projekter

Interessenter:

• LowTEMP's projektpartnere

• Offentlige myndigheder

• DH leverandører og operatører

• Investorer

• Planlæggere

• Ingeniører
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Analyse af livscyklusomkostninger (LCCA)

Kaldes også livscyklusberegning (LCC).

Metode til systematisk økonomisk evaluering
af livscyklusomkostninger over en vis periode.

Overvejelser:

• Byggeri

• Vedligeholdelse

• Drift

• End-of-life (Afslutning)
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Definition af termer

Omkostninger for
hele livet (WLC)
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uden for bygge- og 
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Byggeri

Vedligeholdelse

Drift

End-of-life

(Afslutning)

indkomst Eksternaliteter

Fig. 1: Omkostninger til komponenters
livscyklus (baseret på [1] s. 7



Omkostninger til livscyklus

Omkostninger ved et aktiv eller dets dele i hele dets 
livscyklus, samtidig med at præstationskravene opfyldes 
(1)

End-of-Life (Afslutning)

Sidste fase af livscyklussen, herunder

• Nedlukning

• Dekonstruktion eller efterladelse af komponenter på 
stedet

• Hvis dekonstruktion:

• Bortskaffelse eller

• Genbrug

Diskonteringssats

Rentesats, der anvendes i dynamiske teknikker til 
beregning af nutidsværdien af fremtidige 
pengestrømme
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Definition af termer



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Implementering
Output, værktøjets struktur, beregningsmetode, eksempel på anvendelse, 
nødvendige oplysninger og resultater
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Output

Analyse af LCCA og LCCA af DH-systemer (pdf, 
for yderligere information om emnet)

Beregningsværktøj til udførelse af LCCA til DH-
systemer (Excel-værktøj)

Manual om udførelse af LCCA, mulige 
informationskilder og sammenligning af 
forskellige systemer (pdf, i brug med Excel-
værktøj)
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Figur 2: Eksempler på output vedrørende LCCA, egen grafik [2] 



Værktøjets struktur

Excel-baseret værktøj

Flere regneark:

• Inputregneark 0-3: Der er behov for information 
om projektet vedr. generelle oplysninger, 
konstruktion og initialinvestering, drift og
vedligeholdelse, og end-of-life scenariet.

• Add. Calc. 1-2: Yderligere beregninger, fungerer 
automatisk. Der kræves ingen input.

• Results: Opgørelse over livscyklusomkostninger

• Background data: Indeholder rullemenuer, 
referencer og tekstblokke. Input er mulig.

• Version: Informativ, Der kræves ingen input.
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(2)Fig. 3: Skærmbillede - Exceltool, egen grafik [2]



Metode: Nutidsværdi (NPV)

Beregning:

• NPV = nutidsværdi [€]

• n = levetiden for investeringen af foranstaltningen 
[år]

• t = tidsindeksnummer, et bestemt investeringsår
[w.d.]

• CFt = pengestrømme i år t eller med andre ord
forskellen mellem omkostninger og indkomster i år t 
[€]

• k = diskonteringssats [%]

Omkostninger til livscyklus

Enten LCC = I + A + R + E (hvis scenariet for udrangere 
er kendt):

• LCC = Livscyklusomkostninger

• I = Byggeomkostninger (startinvestering)

• A = Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

• R = Geninvesteringsomkostninger

• E = End-of-life (udtjente) omkostninger

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

• Res = restværdi

Nutidsværdi (NPV)
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Beregningsmetode



Forudsætninger

Hvilke oplysninger har brugerne brug for?

Genstand for overvejelse

Hvis sammenligning med andre DH-systemer: livscykluslængde

Byggeomkostninger (startinvestering)

Omkostninger til drift og vedligeholdelse

Hvis det er tilgængeligt: omkostninger ved end-of-life scenarie

Teknologidata

(alle omkostninger og indtægter uden moms)
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Forudsætninger – Genstand for overvejelse

Hele (LT)DH-systemer

Regnskabsgrænser: herunder 
alt, hvad der er nødvendigt for 
at opfylde projektmålet

I betragtning af de størst mulige 
regnskabsgrænser (se figur)
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(4)Fig. 4: Værktøjets størst mulige regnskabsgrænser [3] 



Discount rate

Manual giver anbefaling til valg af diskonteringssats i henhold til 
EU-regler og anbefalinger.

Livscykluslængde

Hvis genstanden for overvejelse vil blive sammenlignet med et 
andet systemalternativ: samme livscykluslængde som alternativ.

Hvis der ikke foretages nogen sammenligning eller input, vælger 
værktøjet automatisk den længste tekniske levetid for 
komponentlisten som livscykluslængde..

Bygge- og anlægsvirksomhed (initialinvestering)

Komponenter, der er nødvendige for at opbygge 
projektmålsætningen, herunder deres

• År for idriftsættelse

• Omkostninger

• Teknisk levetid

Ekstra omkostninger

Manual med detaljeret liste over mulige 
investeringsomkostningsparametre og sædvanlige tekniske levetid.
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Forudsætninger – Generelle oplysninger og omkostninger



Omkostninger til drift og vedligeholdelse

Driftsomkostninger

• Brændstofomkostninger

• Generelle driftsomkostninger i % af varmeproduktionen i 
EUR/MWh eller engangsbeløb i EUR/a

Omkostninger til vedligeholdelse 

• X % af investeringen eller det faste beløb i EUR/a

• Forventet omkostningsstigning i %/a

Teknologidata

Varmefordeling

• Timer med fuld udnyttelse i h/a

• Gennemsnitlige varmetab i DH-systemet i %

Varmekapacitet

• År for installation eller afinstallation af produktionsanlæg

• Ydeevne i kW eller mængden af genereret varme i MWh/a

Tildeling af distribueret varme til produktionsanlæg

• Termisk effektivitet i %, hvis der anvendes varmepumper: COP eller SPF

• Hvis der anvendes kraftvarme: elektrisk effektivitet

• Hvis der anvendes mere end ét produktionsanlæg: del i arbejdet
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Forudsætninger – Omkostninger og yderligere information



End-of-life scenariet

Hvis brugeren har kendskab til detaljerede oplysninger om scenariet for end-of-life: 
Omkostninger for 

• Nedlukning

• Dekonstruktion eller efterladelse af komponenter på stedet

• Ved dekonstruktion: bortskaffelse eller genbrug

Hvis brugeren ikke kender detaljerede oplysninger om end-of-life scenariet, bestemmer 
værktøjet automatisk restværdien af hele systemet
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Forudsætninger – end-of-life (afslutnings) scenariet



Eksempel på beregning: Gulbene pilotforanstaltning

Installation af lokalt varmesystem i 2019

Leverer varme til 3 kommunale bygninger, der 
genereres af biomassekedel (199 kWth)

Distribution via småt lokalt varmenet

Smart målesystem i alle bygninger, der er 
forsynet med varme fra småt lokalt
varmesystem
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(8)
Fig. 5: Bryggers LT lokalt varmesystem, Foto: Sandis Kalniņš [4] 



Regnskabsgrænser

Projektets formål: etablering af et lokalt varmesystem

Regnskabsgrænser, herunder:

• Biomassekedel

• Lille lokalt varmenet

Ikke overvejet: smart målesystem, fordi:

• Ikke nødvendigt for projektets mål (installation af et 
lokalt varmesystem)  Systemet ville køre uden 
smart målesystem

• Komponent falder uden for regnskabsgrænserne
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Eksempel på beregning: Gulbene pilotforanstaltning

Live-demonstration af input via værktøjet

(2)Fig. 3: Skærmbillede - Exceltool, egen grafik [2] 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Konklusion
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Muligheder

Brugerne er i stand til at:

• Bestemme livscyklusomkostninger for et 
(LT)DH-system

• Sammenligne med systemalternativer 
(oprettelse af ny Excel-fil)

Gennemsigtige beregningsmetoder efter tilstand 
af teknologi og viden

I betragtning af tidsværdien af penge

Egne justeringer er mulige

Begrænsninger

Hidtil...

• Længste livscykluslængde = 100 år

• Hvis der foretages sammenligninger med
andre systemalternativer, skal de samme
rammebetingelser anvendes (f.eks. 
livscykluslængde, diskonteringssats osv.)

• Resultaterne afspejler ikke virkeligheden, 
men giver en forudsigelse om 
livscyklusomkostninger
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Konklusion
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