
De levensduurkosten van een gebouw kunnen een veelvoud 

zijn van de investering. Voor een weloverwogen concept-

keuze is het van groot belang alle kosteneffecten in beeld te 

brengen. Echter, de hoge duurzaamheidsambities zijn met 

de beschikbare ontwerpinstrumenten in een vroege ont-

werpfase lastig door marktpartijen in te vullen. Een kwali-

tatieve invulling vraagt om veel installatietechnische kennis 

en ontwerptijd en aan beide ontbreekt het steeds vaker.

In de achterliggende jaren is door Bernd Karstenberg en 

Roland Halle van lccvision een rekenapplicatie ontwikkeld 

waarin deze kennis is verwerkt en, misschien nog belangrijker, 

waarmee de installatietechniek voor alle marktpartijen in de 

bouwwereld toegankelijker wordt gemaakt. De inspanningen 

van Karstenberg en Halle zijn niet onopgemerkt gebleven. 

Tijdens het Isso Najaarscongres in oktober 2015 werd de lcc-

berekeningsmethode onderscheiden met de Isso Award 2015.

Met de lccvision-App kunnen op eenvoudige wijze gedetail-

leerde lcc-berekeningen voor alle installaties in het gebouw 

worden gemaakt. De disciplines bouwkunde, elektro-

techniek en werktuigbouw zijn in de applicatie samenge-

bracht. In een fractie van de tijd maakt de applicatie het 

installatieontwerp en de calculatiegegevens inzichtelijk.

Met grote regelmaat vinden er ook tijdens en na de do-fase 

nog wijzingen plaats in het installatieontwerp om budget-

taire redenen of om de toepasbaarheid in de praktijk. Wat 

precies de consequenties hiervan zijn voor het energiege-

bruik – en dus ook voor de exploitatie van het gebouw – is 

lang niet altijd duidelijk. Het vereist veel rekenwerk en om 

die reden zijn de onderhouds- en exploitatieverwachtingen 

vaak op aannames gebaseerd. Niettemin willen opdracht-

gevers een zo gedetailleerd mogelijk inzicht in de exploita-

tiekosten om hierover mee te kunnen beslissen.
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Het blijkt nog niet zo eenvoudig het denken in termen van levensduurkosten (life cycle costs) ook 

concreet in projecten toe te passen. Elke bouwkundige en installatietechnische keuze grijpt op 

elkaar in en heeft direct consequenties voor de exploitatiekosten. lccvision heeft een softwareap-

plicatie ontwikkeld waarmee zowel de installatiekosten als de exploitatiekosten van een gebouw-

concept nauwkeurig en overeenkomstig de normen en richtlijnen kunnen worden berekend.

Tekst: Roland Halle, adviseur lccvision.

‘Zekerheid over je over berekeningen’
Leo Visser van egm Architecten, werkt sinds kort met lccvision. ‘We zijn geen specialistisch installatieadviseur, maar 

onze klanten verwachten van ons op dat gebied toch een zekere expertise. Tot voor kort baseerden we ons daarbij op 

prijzen per m2 bvo. Maar naarmate de installatietechniek een belangrijker aandeel krijgt in het gebouw, wil je meer 

zekerheid over de verschillende berekeningen die achter de uitkomsten schuil gaan. Geven die zonnepanelen nou ook 

inderdaad een gunstiger exploitatie of is het alleen interessant voor een mooie epc-score? Daarnaast – en dat is juist 

voor ons als architecten interessant – geeft de software snel inzicht in de fysieke ruimte die je voor de techniek nodig 

hebt. En je kunt razendsnel varianten uitrekenen.’

Ook Cornell de Bruin van adviesbureau niag maakt gebruik van de lcc-applicatie. ‘Opdrachtgevers willen graag 

een afweging kunnen maken tussen verschillende duurzaamheidsopties. Dit programma maakt de verschillen 

tussen varianten meteen duidelijk. Opdrachtgevers willen per slot van rekening een goed onderbouwd overzicht 

van hun toekomstige exploitatierekening. De applicatie helpt ons daarbij en vergroot daarmee ook de kwaliteit van 

dienstverlening aan onze klanten. Het gemak van de applicatie zit bijvoorbeeld ook in het snel kunnen doorrekenen 

van tl naar led, ook in de bestaande bouw. Je weet meteen wat de benodigde investering is, wat die investering 

oplevert en met welke onderhoudskosten je over een reeks van jaren rekening hebt te houden.’

‘We gebruiken de software ook om budgetramingen af te geven. Je kan vrij exact het benodigde vermogen van de 

opwekkers, aantal meters leidingen of het aantal roosters bepalen. Dan wordt al snel duidelijk wat de installatiekosten 

voor nieuwbouw of voor vervanging zijn. In enkele klikken heb je al een indicatie. Als adviseur willen we de uitkomsten 

graag goed onderbouwd hebben en steken we er dus ruim tijd in om het zo realistisch mogelijk in te voeren, maar 

dan beschikken we ook over een gedetailleerd beeld op basis waarvan we een gedegen advies kunnen geven. Dit 

programma levert ons desondanks aanzienlijke tijdwinst op.’

integratie
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Onderbouwd

De softwareapplicatie van lccvision stelt de opdrachtgever in 

staat een deugdelijk financieel onderbouwd oordeel te ontwik-

kelen bij de keuze voor de meest duurzame integrale gebouw/

installatie-combinatie. De applicatie is niet alleen bijzonder 

gedetailleerd maar ook gebruiksvriendelijk. Zelfs zonder 

specialistische installatietechnische kennis kunnen accurate 

en gedetailleerde kostenramingen voor de gebouwinstallaties 

worden gemaakt, voor zowel de investering als de exploitatie. 

Door de geavanceerde rekenkern worden alle parameters met 

elkaar gelinkt waardoor berekeningen en afwegingen snel 

kunnen worden gemaakt. Een ontwerpproces wat doorgaans 

weken in beslag neemt kan nu veel sneller en accurater in een 

fractie van die tijd worden gerealiseerd.

Energieadviesbureaus, installateurs of architecten, allemaal 

maken ze in meer of mindere mate gebruik van simulatiemo-

dellen. Wat echter deze lcc-applicatie bijzonder maakt is de 

snelheid en gebruiksvriendelijkheid waarmee de uitkomsten 

van de verschillende berekeningen zichtbaar worden. Veel 

adviesbureaus en installatiebedrijven werken met complexe 

gebouwsimulatieprogramma’s. Deze berekeningen vragen 

de benodigde tijd met de kans op fouten bij de uitwisseling 

van gegevens tussen de verschillende programma’s en zijn 

eigenlijk alleen door specialisten te begrijpen.

In het ontwerpproces wordt voor de verschillende ontwerp-

fases vaak uitgegaan van verschillende typen ramingen om 

inzicht te krijgen in de benodigde investeringen en conse-

quentie voor de exploitatie. In de beginfase van het ontwerp 

worden de belangrijkste ontwerpbeslissingen genomen 

op basis van een globale kengetallenraming. Eigenlijk is 

hiermee de ontwerpkeuze niet goed toetsbaar. Zo is een 

kengetallenraming lastig te relateren aan bijvoorbeeld het 

pve, de gebouwschil, het klimaatconcept of de gewenste 

installatiedelen.

Een degelijk uitgevoerde elementenraming heeft die 

nadelen in mindere mate, maar heeft weer als nadeel dat 

die erg tijdrovend is en specialistische kennis vereist. Een 

grote nauwkeurigheid wat betreft kosten is wel mogelijk 

met een bestekbegroting. Dit heeft echter weer als nadeel 

dat het gehele detailontwerp hier aan vooraf moet gaan.

Voordat er, in bijvoorbeeld bim, ook maar één lijn op papier 

kan worden gezet wat betreft de installaties, moet eerst 

bekend zijn voor welk installatieconcept wordt gekozen. 

Definitieve aantallen kunnen vanuit detailuitwerkingen in 

bim, in de lcc-applicatie worden verwerkt. Op deze wijze 

kunnen alle installatiedelen die nog niet in bim zijn verwerkt 

toch worden meegenomen voor een complete installatie. 

Hiermee kan dus in elke fase van het project het totale 

budget worden bewaakt.

Reële inschatting

De lcc-software is een instrument voor alle ontwerpfases en is 

opgebouwd vanuit de installatie-elementen en rekent volgens 

de ontwerpnormen. Omdat de werkwijze is gebaseerd op het 

ontwerpproces is er ook een reële inschatting van aantallen en 

capaciteiten. Bovendien zijn de ramingen gebaseerd op recept-

LEVENSDUURKOSTEN AL BIJ START                     ONTWERPTRAJECT ZICHTBAAR

EEN ONTWERPPROCES KAN NU VEEL SNELLER 
EN ACCURATER IN EEN FRACTIE VAN DE TIJD 
WORDEN GEREALISEERD

kosten van wijzigingen

invloed op kwaliteit en kosten

lccvision maakt de installatietechniek voor alle bouwpartijen 

toegankelijk en daarmee integraal ontwerpen mogelijk.

Naar mate er steeds meer wordt vastgelegd – en de invloed op 

kwaliteit en kosten daalt – stijgen de kosten van wijzigingen.
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prijzen in plaats van kostenkengetallen. Daarbij zijn de kosten 

gerelateerd aan bouwkundige uitgangspunten.

Met het rekenmodel ontstaat de mogelijkheid vanaf de start 

van een project integraal te ontwerpen. Daarbij kan worden 

gestuurd op het minimaliseren van de levensduurkosten. 

Hiermee is feitelijk een toegankelijk en volwaardig ontwerp-

instrument beschikbaar gekomen waarmee op elk gewenst 

abstractieniveau de levensduurkosten van een gebouw 

kunnen worden bepaald. In die zin neemt de applicatie de 

laatste belemmeringen weg om integraal te ontwerpen en 

kunnen ontwerpafwegingen snel en nauwkeurig worden 

gemaakt, niet alleen bij traditionele ontwerpprocessen, 

maar zeker ook bij integrale ontwerpuitvragen, zoals db, 

dbm, of dbfmo (pps)-projecten.

De applicatie maakt het voor iedereen die op grotere 

afstand van het ontwerpproces staat eenvoudig om de 

consequenties van de wijzingen in het ontwerp meteen te 

overzien. Vooral voor adviseurs biedt de toepassing een 

groot voordeel, omdat in korte tijd een advies van hoge 

kwaliteit kan worden gegeven. De doorlooptijd van het 

rekenwerk wordt gereduceerd van weken naar enkele uren. 

Het lcc-rekenmodel is een uiterst nauwkeurig rekenin-

strument voor de bepaling van de installatiedimensies/-

capaciteiten. Deze vormen een goede basis voor het 

verdere detailontwerp. Doordat het model met default-

waardes werkt kan met minimale invoergegevens een 

rekenresultaat worden gegenereerd. Met alles wat je weet 

(en begrijpt) kunnen default-waardes worden aangepast en 

het rekenresultaat nauwkeuriger worden gemaakt.

Kengetallen

Aangezien op voorhand de complete installatie wordt gedimen-

sioneerd op basis van uitgangspunten (vanuit het pve), ontstaat 

al zeer vroeg in het ontwerpproces een nauwkeurig beeld van 

de benodigde capaciteiten en aansluitvermogens. Hiervoor zijn 

genormaliseerde rekenregels (nen/Isso) geïmplementeerd die in 

de praktijk ook in het ontwerpproces worden toegepast.

Ook de bouwkundige randvoorwaarden worden in de 

kengetallenraming elementenraming besteksbegroting

voordelen snel nauwkeurig zeer nauwkeurig

overzichtelijk onderbouwd

onderbouwd toetsbaar op elementen

toetsbaar op elementen te relateren aan: 
• klimaatconcept 
• gewenste installatiedelen

te relateren aan: 
• klimaatconcept 
• gewenste installatiedelen

nadelen onnauwkeurig tijdrovend (ontwerpen) onoverzichtelijk veel

geen onderbouwing kennisintensief alleen op basis van detailontwerp

niet toetsbaar veelal gebaseerd op:  
• elementprijzen 
• capaciteitskengetallen 
• schattingen van aantallen

pas vanaf to-fase mogelijk

lastig te relateren aan: 
• gestelde eisen (pve) 
• gebouwgeometrie 
• gebouwschil 
• klimaatconcept 
• gewenste installatiedelen 
• gebruik

markt so                                      vo do to/uo                  exploitatie

standaardwerkwijze kengetallenraming elementenraming besteksbegroting/mjop

variantenstudie + keuze uitwerken in hoofdlijnen detailuitwerking

normen en programma’s: 
Vabi/Isso/nen

nieuwe 
rekenapplicatie elementenraming

De ramingssystematiek van lccvision is bruikbaar voor alle ontwerpfases.
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De netto contante waarde van verschillende installatieconcepten.
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rekensystematiek meegenomen. Daardoor ontstaat een 

veel realistischer beeld van de installatiekosten dan op 

basis van kostenkengetallen mogelijk is. De financiële 

rekensystematiek maakt zowel de installatiekosten als 

exploitatiekosten over de gehele levensduur netto contant. 

En daarmee is een ontwerpvariant dus uit te drukken in 

één waarde en kan deze een-op-een worden vergelijken 

met ander varianten. De financiële uitgangspunten, zoals 

eindbladtoeslagen en montage-uurlonen, kunnen overigens 

naar wens worden aangepast omdat elementen vanuit 

artikelprijzen en montagenormen zijn opgebouwd. Hiermee 

kan de gebruiker de uitkomst bedrijfsspecifiek maken.

Voor de benodigde capaciteiten en aantallen van de elektrotech-

nische en werktuigbouwkundige installaties wordt een directe 

relatie gelegd tussen de bouwkundige uitgangspunten, zoals 

gebouwafmeting, gebouwvorm, oriëntatie, glaspercentage 

en isolatiewaarde, en de effecten hiervan op de installaties. 

De effecten van een verbeterde gebouwschil zijn met een paar 

klikken zichtbaar te maken. De installatie wordt hiermee kleiner 

gedimensioneerd en dus goedkoper. Bovendien gaat dit gepaard 

met lagere jaarlijkse onderhoudskosten en een lager energiege-

bruik. Indien hierdoor bij een bepaalde conceptkeuze de verse 

luchtbehoefte vermindert, wordt dit automatisch doorgerekend. 

Alle verbanden tussen installaties, tot en met de energietarieven, 

zijn aan elkaar gekoppeld.

Faalkosten

De keuze van het installatieconcept heeft direct invloed op 

benodigde capaciteiten. Met andere specialistische pro-

grammatuur blijkt dit lastig te modelleren. Ook vragen die 

modellen de nodige vaktechnische kennis en zijn foutge-

voelig. In de praktijk kunnen hierdoor al vroegtijdig faal-

De lcc-applicatie werkt met default-waardes die kunnen worden aangepast.

De bouwkundige parameters zijn eenvoudig aan te passen.
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kosten ontstaan, wat met de lcc-applicatie eenvoudig kan 

worden voorkomen.

Als de keuze bijvoorbeeld in de vo-fase is gevallen op een bode-

mopslagsysteem en vloerkoeling, maar later toch nog de toe-

passing van koelplafonds wordt overwogen, maakt de lcc-appli-

catie direct de financiële consequenties hiervan zichtbaar. De 

adviseur kan op een onderbouwde manier uitleggen: ontwerp A 

kost zoveel meer, maar bespaart zoveel op de exploitatiekosten. 

Dit biedt de onderbouwing voor opdrachtgever en alle bouwpar-

tijen om een weloverwogen besluit te nemen.

Met regelmaat moet het installatieconcept tussentijds 

worden aangepast vanwege aanvullende prestatie-eisen 

of – wat vaker voorkomt – inperking van het budget. Vaak 

is dat toe te schrijven aan onvoldoende onderbouwde 

kostenramingen die in eerdere fases al zijn gemaakt en 

niet goed aansluiten op het gebouw en het gebruik. Instal-

latiedeskundigen zijn dan vaak geneigd de oplossing in 

de installatietechniek te zoeken. De lcc-applicatie maakt 

het erg gemakkelijk om na te gaan of een verandering aan 

het gebouw misschien een betere oplossing oplevert, niet 

alleen wat betreft de directe investering, maar ook wat 

betreft de exploitatie.

Het gebruik van de software heeft onder meer geleid tot 

het toepassen van een nieuw integraal installatieconcept 

waarbij bouwkundige elementen een installatietechnische 

functie krijgen. Vooral de technische onderbouwing op 

levensduurkosten heeft opdrachtgevers overtuigd. Ook de 

vergelijking met andere klimaatconcepten maakt de bespa-

ringen direct concreet. Hiermee wordt ook duidelijk dat een 

duurzamer gebouw niet altijd met hogere installatiekosten 

gepaard hoeft te gaan. Het blijkt eerder nodig verder te 

kijken dan de bestaande systemen en over de grenzen van 

het eigen vakgebied.

Onderhoudskosten

Naast een uitgebreide kostendatabase voor de installatie-

elementen (recepten) heeft lccvision deze elementen ook 

van onderhoudskosten en technische levensduren voorzien. 

Samen met de kostenraming voor de installatie is daardoor 

een zorgvuldige onderhoudskostenraming mogelijk. Per jaar 

wordt aangegeven welke onderdelen voor de E- of W-installatie 

aan vervanging toe zijn en welke bedragen daarbij horen. In 

de cashflowberekening worden al deze vervangingen over de 

gekozen exploitatieperiode grafisch in beeld gebracht.

De energiekosten worden op uurbasis over een geheel refe-

rentiejaar berekend. Aan de hand van de gekozen bedrijfs- en 

gebruikstijden en alle rendementen van de geselecteerde 

componenten wordt een jaarlijks energiebehoefte berekend. 

Door de nauwkeurig bepaalde aansluitvermogens en energie-

behoefte kan op basis van de rekenregels van nutsbedrijven 

met grote precisie het energietarief worden bepaald, of dit nu 

gas, elektra, warmte of koude betreft. Hiermee worden uit-

eindelijk alle energiekosten van de gekozen gebouwcategorie 

berekend en gedetailleerd gepresenteerd.

De gehele financiële rekensystematiek voor het bepalen 

van de netto contante waarde is eveneens toegevoegd. 

Hierdoor zijn alle kosten voor aanleg, onderhoud en energie 

met elkaar in verband te brengen en is het mogelijk uit-

eenlopende ontwerpvarianten eenvoudig en objectief te 

vergelijken. <<

PER JAAR WORDT AANGEGEVEN WELKE  ONDERDELEN 
VOOR DE E- OF  W-INSTALLATIE AAN VERVANGING TOE 
ZIJN EN WELKE  BEDRAGEN DAARBIJ HOREN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134 1 156 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25

opbrengsten E opbrengsten W

energie E en W jaarlijks onderhoud W jaarlijks onderhoud W vervanging W vervanging E

tijd [jaren]

reële cashflow [€/a] (exclusief btw)

6.000 [m2bvo]
energie
50.682 [€/a]
8,4 [€/a/m2bvo]
jaarlijks onderhoud
29.213 [€/a]
4,9 [€/a/m2bvo]
vervangingen (gemiddeld netto contant)
53.653 [€/a]
8,9 [€/a/m2bvo]

De reële cashflow van de 

exploitatiekosten van de instal-

laties.
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