
LCC
Life Cycle Cost - livssykluskostnad.



Hva er LCC??

Livssykluskostnader (LCC). 

• Summen av investeringskostnad.

• Alle kostnader til forvaltning og drift.

• Vedlikehold

• Utvikling i bruksfasen 

• Fratrukket restverdi ved avhending. 



Video fra DIFI.

• https://vimeo.com/79297639

https://vimeo.com/79297639


Hvorfor LCC.

• LCC-beregninger bidrar til mer kostnadseffektive og riktig kvalitet på 
løsningene i bygget eller anlegget.

• Dette gir større forutsigbarhet for drift av ferdig bygg eller anlegg.

• Riktig kvalitet gir lave driftskostnader LCC-beregninger viser hvilke 
løsninger som lønner seg når driftsperspektivet trekkes inn, for eksempel 
kan du kutte unødvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter.

• LCC beregninger bør finne sted i tidligfase. (Forprosjekt) 



LCC i Prosjekteringen

Følgende forhold har størst påvirkning på årskostnadene:

• Arealeffektivitet

• Fasadevalg

• Bygningsform

• Driftstid 

• Energieffektivitet

• Fuktsikring og holdbarhet

• Kompleksitet av tekniske anlegg

• Renholdsvennlighet



De sentrale hovedpunktene

Valg av tomt og plassering på tomten LCC-analyser kan vise hvilke 
effekter forskjellige tomter og plassering på tomt får for årskostnader. 
Eksempelvis kan dette påvirke kostnader til FDVU av uteområder.

Bygningsutforming En kompakt bygningsform vil ha en annen årskostnad
enn en bygningsform med flere fløyer. Bygningsformen påvirker blant 
annet fasadearealet og dermed FDVU-kostnader til eksempelvis 
rengjøring, reparasjoner og utskiftninger av fasaden.

Miljøkvaliteter Lavt energibehov er en miljøkvalitet mange ønsker i sine 
bygg eller anlegg. LCC-analyser vil eksempelvis kunne vise forskjeller i 
årskostnader for et konvensjonelt bygg, kontra et bygg med bedre 
energistandard.



Tekniske og bygningsmessige valg.

Eksempelvis kan brukerne eller bruken av bygget ha behov for særskilte 
kvaliteter, i tillegg har byggherren ofte interne standardkrav i form av 
håndbøker, prosjekteringsanvisninger med mere, som gir rammer for 
bygningsmessige og tekniske valg. Det betyr at du allerede i tidligfase kan 
sette opp LCC-kalkyler og beregne konsekvenser for årskostnader. 
Kalkylene kan brukes til å identifisere elementer ved bygget eller anlegget 
der risikoen for høye årskostnader er til stede. Slike forhold bør du vurdere 
under prosjektering og utførelse.



Hva med svømmeanlegg og LCC

• Bassengvalg.

• Renseanlegg.

• Ventilasjonsanlegg.

• Garderobeløsninger.

• Energiløsninger

• Logistikk



Holmen Svømmehall---LCC Bassengvalg

Beregninger og rapport av livssykluskostnader er basert på
forprosjektering for Holmen svømmehall. 

Analysen er utført i Statsbyggs beregningsverktøy LCCwebb og i henhold
til Norsk standard NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk –
prinsipper og struktur». 

Forventet levetid for Holmen svømmehall er satt til 60 år. 





Analyse av alternativ I dette prosjektet ble det gjennomført 
studier av fire alternativer til svømmebassengløsninger: 

1. Basseng laget av betong. Membran til beskyttelse av betong. 
Flisebelagt, renner, vegger, bunn, to fliser på overløpskant. 

2. Basseng laget av betong. Hvit folie til beskyttelse av betong. 
Foliebelagte renner, vegger, bunn.  Overløpskant med to skrå fliser.

3. Stålpaneler PVC belagte i vegger.  Overløpskant med to skrå fliser.  
Foliebekledt i bunn på betongkonstruksjon.   

4. Basseng av sveist rustfritt stål, både bunn og vegg.  Stål i bunn 
understøttes av betongkonstruksjon



Forutsetninger til sammenligning av alternativer: 

Levetid er regnet til 60 år i alle 4 tilfeller

• I løsning 1 vurderer man at halvdelen av bassenget renoveres (flisebelegning 
og tetninger) en gang i perioden med kostnad som er 50% av totalkost.  

• I løsning 2 vurderer man at folien skiftes ut hvert 20. år (to ganger på 60 års 
periode). Prisen er estimert til 2 x 18% av totalkost. Fugaen i flisekanten 2 x 
1% av totalkost. Levetiden er kortere (vurdert til 10 år) for terapibasseng på 
grunn av temperatur (utskifting 5 ganger hvert 10 år).  

• I løsning 3 vurderer man at folien blir renovert hvert 20. år (to ganger på 60 
år). Kostnad er estimert 2x9% av total kost.  Andre renoveringer (tetninger 
og fuger) som følger er 2 x 2% og 2 x 1% av totalkost. Om terapibasseng 
gelder det samme som i løsning 3 (utskifting 5 ganger hvert 10 år).    

• I løsning 4 regner man ikke med renovering uten overflatebehandling 2 x 
1,5% av totalkost. 



Vedlikehold

Planlagt vedlikehold dreier seg om mindre skader og feil.  Samme 
forutsetninger er satt for svømmebasseng og terapibasseng.     

• Løsning 1: 0,5 % av totalkost hvert år.  

• Løsning 2: 0,25 % av totalkost hvert år.  

• Løsning 3: 0,2 % av totalkost hvert år.  

• Løsning 4: 0,05 % av totalkost hvert år







Entreprisemodeller---LCC?

Vil valg av markedsstrategi og entreprisemodeller ha noen innvirkning på 
god LCC bruk?

• Totalentreprise

• Delt entreprise

• Samspillentreprise

• OFU



Dialog med markedet

• Dialogkonferanser.

• Entreprisemodell.

• LCC grunnlagsdata.




