
Byggeriets fælles værktøj til LCA-data

Hvad er LCAcollect?

LCAcollect er bygge- og anlægsbranchens fælles værktøj til at ind-
samle data til LCA-beregninger for materialer og bygningsdele, som 
skal bruges i livscyklusanalyser af klimaaftryk på bygningsniveau, der 
er et krav i bygningsreglementet ved ansøgninger om byggetilladelse 
fra 1. januar 2023. 

Platformen strukturerer data fra de forskellige aktører på et byggeri ét 
sted i en fælles datastruktur. LCAcollect har også integreret workflow 
og mulighed for at inddele projektdeltagerne i forskellige arbejds-
grupper.

Fordele ved LCAcollect

• LCAcollect sikrer ensartethed i opgørelse af livscyklusanalyser,
da værktøjet giver mulighed for at strukturere forskelligartede
materialer på en ensartet måde, hvilket giver byggeriets virk-
somheder optimale muligheder for at samarbejde og konkurrere
på ens vilkår. Værktøjet giver mulighed for at kombinere og di-
gitalisere forskellige input til et overskueligt og kommunikerbart
LCA-projektmateriale.

• Værktøjet er kompatibelt med LCA-byg, Bolig- og Planstyrelsens
værktøj, hvor data fra LCAcollect uploades og selve beregningen
foretages.

• Et fælles værktøj giver mulighed for at lave statistik med anony-
miseret data, så grænseværdierne for byggeriets klimaaftryk fra
2025 kan fastlægges på et objektivt grundlag.

• En fælles standard imødekommer både den mindre entreprenør
uden kendskab til livscyklusanalyser og de store bygherrer med
interne ekspertise.

Hvem skal bruge LCAcollect?

Vi lægger høj vægt på at LCAcollect er den Schweizerkniv, der for-
binder rådgivere, filer og software. Derfor har vi bygget en API, der 
gør det muligt at automatisere op imod LCAcollect fra BIM-modeller 
via speckle, eller andre plugins, gennem Grasshopper eller Dynamo.

APIen gør det også muligt for andre systemer og cloudbaserede 
bygningsdelsjournaler f.eks. at skabe en forbindelse til LCAcollect.
dk. APIen fungerer begge veje, så den også kan bruges til at bereg-
ne eller visualisere resultater. En integration mod BUILDs kommen-
de webAPI er ligeledes også inkluderet i den fremtidige udvikling.
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Sådan fungerer LCAcollect

• LCAcollect er en webbaseret platform, der
samler den information, man skal bruge for at
dokumentere klimapåvirkningen i et byggeri i
henhold til kravene i BR18 per 1. januar 2023.

• I LCAcollect opretter man et projekt, og invite-
rer projektets partnere ind, så de i fællesskab
kan indrapportere data for de forskellige byg-
ningsdele.

• LCAcollect samler den relevante data ÉT sted,
og giver LCA-rådgiveren mulighed for at kom-
munikere direkte med projektteamet om det
indleverede materiale.



Indhold i LCAcollect ved lancering:

• Værktøjet bruges direkte i din webbrowser

• Værktøjet har offentligt tilgængelig API, så det kan kobles op på øvrige systemer

• BIM7aa anvendes som standard for bygningsdelsstruktur

• Grænseflade med mulighed for samlet opsætning af egne projekter

• Mulighed for uddelegering af ansvar for dataindtastning

• Rettighedsstyring ifht. projektroller

• Løbende overblik over status for indtastning

• Mulighed for kommunikation vedr. dataleverancer samt godkendelse af de endelige leverancer

• Værktøjet kan eksportere de indsamlede data som filer til LCAbyg (JSON) og i CSV-format

• Værktøjet kan vise indholdet i enkelte bygningsdele

LCAcollect er udviklet af COWI og Arkitema i sam-
arbejde med Molio, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, 
samt en styregruppe med bred repræsentation fra 
værdikæden i den danske byggebranche.

Udvikling og tilpasning af produktet er finansieret af 
Realdania. Den fortsatte drift og udvikling af 
LCA-collect vil blive finansieret gennem en 
proversion til avancerede brugere af værktøjet. 
Basisversionen vil fortsat være frit tilgængelig.
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