Eksporter faner til .csv

Eksporter faner efter udfyldt excel arket i input fanen. Importer excel filen i LCAbyg ved at åbne LCAbyg 5, trykke på "filer" og herefter "Opret nyt projekt fra

Introduktion til værktøjet

Hjælp til værktøjet

Dette værktøj kan hjælpe med hurtig intastning af mængder til overførelse i
LCAbyg 5 samt hurtig afkrydsning om den specifikke bygningsdele og/eller
konstruktioner medtages i beregningen eller ej i sin LCA analyse i LCAbyg.
Herved kan brugeren lave en hurtigere sammenligning af specifikke bygningsdele
og/eller konstruktioner. Værktøjet indeholder de generiske bygningsdele og
kontruktioner fra gen_dk, LCAbygs bibliotek, som brugeren frit kan vælge fra og
indtaste sine mængder. Værktøjet er tiltænkt den tidelige design fase, hvor der i
højere grad benyttes generisk data i LCA analysen, frem for produktspecifik data.
Man kan med fordel bruge dette værktøj som et "cirkulationsdokument" hvor de
forskellige aktører, som ikke har kendskab til eller ikke benytter LCAbyg, til
indtastning af mængder på bestemte kosntruktioner som der skal indkluderes i
LCA analysen.

LCAbyg 5 kontekst
Bygningsdel hovedgruppen

Åbne grupper
Det er muligt for brugeren selv at
navngive bygningsdelene.
Drop-down menuerne
Drop-down menuen indeholder bygningsdels undergrupper
samt konstruktioner fra LCAbygs bibliotek, Gen_dk.
Brugeren kan her vælge frit fra drop-down menuen, hvor
ID'et på den specifikke undergruppe eller konstruktion vil
ændre sig automatisk så det matcher den valgte underguppe
eller konstruktion. Brugeren skal derfor ikke ændre ID'et når
der vælges fra drop-down menuen

Adgang til LCAbygs
biblioteket
via excel

Hurtigere

Hurtigere

Har du feedback eller spørgsmål til excel værktøjet?
Så skriv til simoneb@build.aau.dk

Cirkulations-

Låste grupper
Bygningsdel hovedgruppen repræsentere de grønne bygningsdele i LCAbyg
programmet (se billede til højre). Disse grupper er faste og derfor låste for brugeren i
excel værktøjet.

Medtages
Via drop-down menuen kan du angive om bygningsdelen og/eller
konstruktionen medtages i dit projekt. Husk at bygningsdelen og/eller
konstruktionen kun er synlig i projektet ved at skrive "Ja" eller "Nej", hvis
der i cellen er angivet "-", inkluderes det ikke i projektet.
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