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1. Hvilke rammer sætter lovgivningen for at 
anvende totaløkonomi ved indkøb?

2. Muligheder for at tænke totaløkonomisk
før, under og efter et udbud

3. Kontrakthåndhævelse og opfølgning

4. Gode råd og opsamling

(Byggeloven, bygningsreglementet, 
udbudsloven)

(Hvordan tilrettelægges udbuddet? 
Kender vi løsningerne eller gør 
markedet?)

(Pisk eller gulerod – belønning eller 
bod?)
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Totaløkonomi ved udbud 

Bjørn Svensson, advokat

Kuben Management A/S,

Bygherrerådgivning inden for det byggede
miljø

150 personer med vidt forskellige
kompetencer (herunder DGNB-auditorer)

Aalborg, Aarhus, Kolding og København



1. Hvilke rammer sætter 
lovgivningen?
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Politisk aftale af 5. marts 2021

Formål:

• Understøtte en langsigtet og 
helhedsorienteret bæredygtig 
omstilling af bygge- og 
anlægssektoren

• Fremme udviklingen af bæredygtige 
løsninger

Fokus

• Begrænse byggeriets 
klimapåvirkninger og ressourceforbrug

• Holdbare bygninger af høj kvalitet

• Helhedsvurderinger ved renoveringer

• Ressourceeffektivt byggeri

• Energieffektive og sunde bygninger



National strategi for bæredygtigt 
byggeri
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Nybyggeri over 1000 m2

• Krav om en CO2-grænseværdi

• Krav om livscyklusanalyse (LCA-
beregning)

Nybyggeri generelt

• Krav om LCA-beregning fra 2023

• Tillige krav om CO2-grænseværdi fra 
2025



National strategi for bæredygtigt 
byggeri
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Lovændring i byggeloven

• Trådte i kraft den 1. januar 2022

• Har til formål at udmønte den politiske 
aftale af 5. marts 2021

• Lovens formål er nu også at reducere
byggeriets klimapåvirkning og 
ressourcespild

Byggelovens § 5:

Transport- og bygningsministeren 
udfærdiger et bygningsreglement med 
regler om de i §§ 6-13 omhandlede 
forhold samt om forhold, som loven i 
øvrigt indeholder hjemmel til. 

Byggelovens § 6

I bygningsreglementet kan fastsættes 
regler om udførelse, indretning og brug 
af bebyggelse med hensyn til

… 

• Pkt. M: Krav om totaløkonomisk 
analyse



Krav om totaløkonomisk analyse 
(LCC) 
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Kravet om totaløkonomisk analyse er en metode til at opgøre

eller vurdere de totale omkostninger for et byggeri over

bygningens livscyklus, herunder omkostninger til opførelse,

drift og vedligehold (Life Cycle Costing).

I de totale omkostninger indgår f.eks. design, anlæg, drift, 
vedligehold, renovering, energi, bortskaffelse

Det forventes ikke, at der vil blive stillet krav om, at løsningen 
med den bedste totaløkonomi skal vælges. Hensigten er 
derimod, at LCC giver grundlag for at vælge de over tid 
økonomisk mest fordelagtige løsninger.



Hvilke rammer sætter udbudsloven
- for anvendelse af totaløkonomi?
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Udbudsloven § 162 stk. 1

En ordregiver skal identificere det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud på grundlag af et af følgende tildelingskriterier:

1) Pris,

2) Omkostninger eller

3) Bedsteforhold mellem pris og kvalitet

Stk. 2.Ved anvendelse af tildelingskriteriet omkostninger kan 
alle former for omkostninger inddrages, herunder priser og 
livscyklusomkostninger    (og totalomkostninger)



1. Hvilke rammer sætter lovgivningen
- for anvendelse af totaløkonomi?
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Delkonklusion

• Byggeloven og bygningsreglementet ansporer til anvendelse 
af totaløkonomiske beregninger (og det bliver et krav at 
foretage beregningen)

• Ikke et krav om at antage det tilbud, der er der er bedst 
totaløkonomisk set 

• Udbudsloven har siden 2016 givet mulighed for at lade 
totalomkostninger indgå som kriterium for tildeling af 
kontrakten (helt eller delvist)
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Særlige kendetegn ved offentlige bygherrer og indkøbere

Grundlæggende principper i udbudsretten – uanset om indkøbet sker

efter udbudsloven, tilbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og med fokus på totaløkonomi

• Ligebehandling

• Gennemsigtighed

• Proportionalitet

Tilbudsgiverne skal forud for udarbejdelsen af deres konkrete tilbud vide, hvordan evalueringen 
af tilbuddene vil foregå (§160). Når kriterierne for tildeling og evalueringsmetoden offentliggøres 
samtidig med udbudsmaterialet, er det med til at sikre en gennemsigtig udbudsproces, hvor 
tilbudsgiver får mulighed for at optimere sit tilbud. 

Samtidig vil tilbudsgiverne efterfølgende kunne kontrollere, om ordregiveren har foretaget 
evalueringen på baggrund af de offentliggjorte kriterier og den valgte evalueringsmetode
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At nå ‘de rigtige’ hensyn (om f.eks. bæredygtighed og totaløkonomi) kan/skal understøttes af 
hele udbuds-/indkøbsprocessen

Før udbuddet            Under udbuddet Efter udbuddet

Markedsdialog           Udvælgelse Drift

Udbudsstrategi           Kravsspecifikation Vedligeholdelse

Evt. udbud med          Tildeling                                           Kontraktvilkår 

forhandling

LCC-model
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Før udbuddet - markedsdialog

Udbudslovens § 39

Ordregiver/Bygherre kan gennemføre en dialog med markedet inden

udbuddet iværksættes – og kan bruge oplysningerne i udbuddet

• Hvilke løsninger findes?

• Er der mulighed/standarder for at efterspørge totaløkonomiske beregninger på løsningerne?

• Hvor modent er markedet?

• Hvilken effekt vil forskellige krav have på prisen?

Dialogen kan foregå skriftligt eller mundtligt, med en eller flere virksomheder, men vær 
opmærksom på interessekonflikter/konkurrencefordele
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Før udbuddet – markedsdialog Udbudslovens § 39

Ordregiver/Bygherre skal træffe passende foranstaltninger til at

identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter

Forskelsbehandling og interessekonflikter forebygges via

gennemsigtighed:

• Udarbejd referater

• Undgå drøftelser af det nærmere indhold af udvælgelses-, tildelings- og underkriterier eller 
vægtningen heraf

Eventuelle konkurrencefordele udlignes ved at sikre lige adgang:

• Offentliggørelse

• Mere tid

Sidste udvej i den regulerede verden: udelukkelse fra udbuddet
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Før udbuddet – LCC Byg-model

Udarbejdelse og vedtagelse af model for beregning af totaløkonomien der skal være en del af
udbudsmaterialet

• F.eks. LCC Byg-fil – (alle bygningsdele lægges ind med deres levetider og drifts- og 
renholdelsomkostninger i henhold til byggebranchens standardtabeller).

• Standardtabellerne er baseret på empirisk grundlag for erfaringerne for de valgte bygningsdele

• Levetidstabeller er branchespecifikke for drift og vedligehold og renholdelse. De er teoretiske 
men sikrer samme grundlag for ligebehandling i udbuddet.
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• Eksempel på værktøj til variantanalyse på bygningsdelsniveau
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• Eksempel på værktøj til variantanalyse på bygningsdelsniveau
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Før udbuddet – værktøj til LCC-beregning variantanalyse 

• Eksempel på værktøj til variantanalyse på bygningsdelsniveau der kan indgå i 
udbudsmaterialet med krav om tilbudsgiverne udfylder de givne alternativer

• Giver bygherren mulighed for at vælge mellem forskellige løsninger ud fra et totaløkonomisk
perspektiv

• Kan kobles med CO2-udledning (CO2-udledningen kan prissættes)

• Variantanalysen kan foretages på flere bygningsdele (ventalition, skillevægge-isolering)

• Proportionalitetsprincippet skal iagttages - omkostsningstungt
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Før udbuddet 

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse skal vælges inden udbuddet 
igangsættes.

Giver mulighed for dialog med tilbudsgiverne under udbuddet – herunder om løsninger og 
levetider

Mulighed for at revidere udbudsmaterialet (alene ikke-grundlæggende elementer) efterhånden
som ordregiver bliver klogere i processen

Betingelser for udbud med forhandling – genstanden skal kunne tilvirkes/tilpasses

(mulighed for dialog og for at blive klogere under udbuddet og revidere udbudsmaterialet (dog 
ikke grundlæggende elementer).
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Under udbuddet – udvælgelse af ansøgere (prækvalifikation)

Udvælgelseskriterier?

• Hvem har mest, bedst eller en bestemt (relevant) erfaring med forskellige bæredygtige metoder 
– herunder f.eks. LCC-beregning?



2.Totaløkonomi i dit udbud

03-05-2022 20

Under udbuddet – tildeling

Tildeling: Konkurrencens karakteristika – og en lidt anden måde at

tænke f.eks. udbudslovens § 160 på. Måder at inkludere bæredygtighed i tildelingskriterierne:

Basere vurderingen alene på ”Omkostninger” f.eks. totaløkonomien, hvor 

• bygningens/materialernes levetid og driftsomkostninger og indtægter indregnes

Basere vurderingen på bedste forholde mellem totaløkonomi og kvalitet med kvalitative 
kriterier med fokus på bæredygtighed f.eks.:

• Anvendelse af genbrugs- og/eller genanvendte materialer

• Fossilfrie drivmidler på byggepladser

• Byggeriets certificering/mærkning (eksempelvis DGNB eller svanemærket)
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Under udbuddet – tildeling

Det vil sige mulighed for:

• Enten totalomkostninger som tildelingskriterium – det tilbud der er mest totaløkonomiskt vinder

Eller 

• totalomkostninger som underkriterium til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og 
kvalitet” - totaløkonomien indgår som vægtet element i en evaluering også kvalitative kriterier

• Henvens § 167:Ud

• ”En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen eller det øvrige

• udbudsmateriale, hvilke oplysninger tilbudsgiverne skal fremlægge,

• og hvilken metode ordregiveren vil anvende til at beregne
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Under udbuddet – tildeling

• Med hensyn til kvalitetskriterier – hvem tænker smartest? F.eks.

Bæredygtigt materialevalg

• Mursten fra et nedrevet byggeri?

• Genanvendt beton?

Bæredygtig byggeplads

• Energiforbrug og maskinel generelt?

• Forbrugsartikler?

• Bortskaffelse af byggeaffald?

Bæredygtig bygning

• Energimærkning

• Solceller på taget

• Design af intelligente huse (genbrug af regnvand)?
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Under udbuddet – krav eller konkurrence?

Kvalitative kriterier

Krav

• Ordregiver/Bygherre bestemmer niveauet

• Kræver (indgående) kendskab til markedet (der skal være X% genanvendt beton)

Konkurrenceparameter

• Tilbudsgivers bæredygtige valg til byggeriet (det vægtes positivt, at der anvendes

genanvendt beton/materiale. Jo større andel af genanvendt beton/materiale, des bedre

belønnes

• Markedet kender (nok) de bedste løsninger

• Lav pris kan vinde over bæredygtige løsninger
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Efter udbuddet –

Løbende opfølgning i udførelsesfasen

Holder beregninger og forudsætninger for LCC? 

• Lav stikprøvekontrol af den vindende entreprenørs LCC-model – (forudsætninger som levetider 
for de valgte materialer, omkostninger til drift, vedligehold og renhold svarer til 
standardtabellerne som udmeldt i udbudsmaterialet)

• I samarbejde med den vindende tilbudsgiver, opdateres LCC-modellen med mere realistiske 
levetider, drift- og renholdelsesudgifter – så totaløkonomien optimeres.

• LCC-modellen  tages op som fast punkt på projekterings- og byggemøder med henblik på at 
den at overholdes ift. ændringer, nye priser mv. 



3.Kontrakthåndhævelse og 
opfølgning
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Kontrakten skal understøtte, at de bæredygtige krav også overholdes efter udbuddet.

Understøttende kontraktvilkår kan være:

• Krav om, at leverandøren løbende fremsender dokumentation for overholdelse af LCC-
forudsætninger i tilbuddet og levering af materialer

• Håndhævelse: Pisk eller gulerod?

Betalingsbonus ved (over)opfyldelse af krav – optimering af totaløkonomi

Bod ved overtrædelse

• Manglende opfyldelse af visse (særligt væsentlige)bæredygtige krav kan udgøre væsentlig 
misligholdelse



4. Gode råd og opsamling
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• Lovgivningen ansporer til og kommer til at stille krav om LCC-beregninger ved 
nybyggeri

• Udbudsloven giver mulighed for at lægge vægt på totaløkonomske hensyn ved tildeling
af kontrakten

• Indtænk totaløkonomi og hvordan der skal evalueres herpå inden udbuddet og læg LCC-
beregningsværktøjerne frem

• Giv markedet mulighed for at komme med de rigtige løsninger – brug markedsdialog

• Giv jer selv mulighed for at blive klogere under udbudsprocessen og anvend udbud med 
forhandling hvor muligt


