
Hvordan kan 
byggherrer, entreprenører og byggmestere 

dokumentere miljøeffektene av å bygge med tre?
Eivind Selvig, Civitas, 



Dokumentere miljøforbedringer, ...
også ved bygging med tre

• Påstander som "miljøvennlig" bør unngås 
• Prosjektets størrelse vil være førende for metode og omfang av 

dokumentasjon
• Hvordan krav til klimagassutslipp er fastsatt i 

konkurransegrunnlaget / tilbudsinnbydelsen legger også føringer 
på detaljeringsnivå som kreves for dokumentasjon.
• Kommende krav i TEK22? System med fleksibilitet.
• Sertifiseringsordninger – kommersielle interesser og føringer
• BREEAM-NOR stiller krav til dokumentasjon bla. ved EPDer og noen 

minimumskrav
• BREEAM-NOR – har per i dag ikke god nok minimumskrav til 

klimagassutslipp til at det er god dokumentasjon – revisjoner kommer 



Byggeplass 

Energi

Materialer

Basis uten 
lokalisering

Transport

Tomtebear-
beidelse

Basis med 
lokalisering

Byggeplass 

Energi

Materialer

Byggeplass 

Energi

Materialer

Materialer 
tekniske 

systemer, mv.

Avansert uten 
lokalisering

Avansert med 
lokalisering

Transport

Tomtebear-
beidelse

Byggeplass 

Energi

Materialer

Materialer 
tekniske 

systemer, mv.

31.10.2017, 01.58Green-business-plan_Width_448.png 448 × 251 bildepunkter

Side 1 av 1http://www.svanemerket.no/ScaledImages/PageFiles/12876/Green-business-plan_Width_448.png

40 kg CO2e? 20 kg CO2e?

10 kg CO2e? 4 kg CO2e?



EPD er en fellesnevner i all dokumentasjon

• EPD for utvalgte produkter (alle?); følge bygningen i livsløpet og 
inngå i FDV-dokumentasjon.
• Sammenligning mellom materialtyper/produkter innen samme 

kategori baseres på EPD-dok.; sammenstilles i modeller/regneark
• Helhetlig klimagassberegning med sammenligning av «som 

bygget» med «standardiserte referansebygg» eller opp mot 
absolutt kravsnivå. Gjennomføres ved bruk av 
kvalitetssikrede/anerkjente modeller i hht. NS 3720.



EPD baserer seg på LCA – men hva er det?

Livssyklusanalyse (Life Cycle Assessment (LCA) er en metode for 
å skape et helhetsbilde av hvor stor den totale 
miljøpåvirkningen er under et produkts livssyklus fra ‘vugge til 
grav’.

Det vil si fra råvareutvinning, via produksjonsprosesser og bruk 
til avfallshåndtering, inklusive all transport og all energibruk i 
mellomleddene.







Gjennom å undersøke hvilke steg i produksjonskjeden hvor 
miljøpåvirkningen er størst, kan bedrifter rette sine anstrengelser 
for å bedre miljøet i riktig retning (prioritere de største kildene 
først) og skape et effektiv miljøsystem. 

Ved å undersøke hvilke kilder, innsatsfaktorer (bygningsdeler) som 
bidrar mest til miljøbelastningen kan man målrette innsatsen for å 
forbedre aktiviteten eller produktets miljøprestasjon

Livssyklusanalyser kan utføres på alle menneskelige aktiviteter og 
produkter som mat, emballasje, elektronikk, brensel, transport, 
bygninger og lignende.



ISO 14040/44 er LCA- standardene

ISO 14040/44 are THE globally accepted standards for 
life cycle based environmental assessments.

(ISO TC207)



NS EN 15804 Bærekraftige byggverk. Miljødeklarasjoner. 
Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer

Kravene er spesifisert i ISO-standarden 14025 
Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter 
ISO 14040-14044.

EPDer bygger på en rekke standarder. 





Innholdet i EPD må være i tråd med krav og retningslinjer i ISO 14020 
Miljømerker og deklarasjoner - Generelle prinsipper. 

Eventuelle miljøpåstander basert på EPD anbefales å oppfylle kravene i:
- ISO 14021 Miljømerker og deklarasjoner - egenerklærte miljøkrav og 
- nasjonal lovgivning og 
- beste tilgjengelige praksis i de markedene der det vil bli brukt. 

ISO 14021 sier at kun miljøpåstander som kan støttes av up-to-date og 
dokumenterte fakta kan brukes. 



Norsk standard - NS EN 15804 

Mange forkortelser

EPD Environmental product declaration (Miljøvaredeklarasjon)
DU Declared unit (DE=Deklarert Enhet)
FU Functional unit (FE=Funksjonell Enhet)
PCR Product category rules
LCA Life cycle assessment
LCI Life cycle inventory
LCIA Life cycle impact assessment
RSL Reference service life
ESL Estimated service life









https://www.epd-norge.no/bruksanvisninger-i-
hvordan-tolke-epd-er/category379.html

https://www.epd-norge.no/bruksanvisninger-i-hvordan-tolke-epd-er/category379.html




«EPD-Norge Digi» is EPD-Norway's Digital EPD database, containing LCA-
based data from Environmental Product Declarations (EPDs) by 
manufacturers, digitalized in XML format and made available to the public. 
This makes it possible to apply digital data when calculating Life Cycle
Assessments.



NS – 3720 Klimagassberegninger for bygninger



Helhetlig for materialer



Bygg og klimagassutslipp
Lavblokk med 50 leiligheter a 67 m2 BRA, tot. 3.700 m2 BRA, 5 etasjer, kjeller, standard utvalg materialer, 
TEK 17 el og VP, gjennomsnitt tettsted i Akershus.



Bygg og klimagassutslipp
Lavblokk med 50 leiligheter a 67 m2 BRA, tot. 3.700 m2 BRA, 5 etasjer, kjeller, standard utvalg materialer, 
TEK 17 el og VP.





Hvordan?
• Helhetlig krav til en bygning

• Definere hva som skal inngå i beregningsgrunnlaget i hht. NS 3720

• Krav om XX prosent reduksjon i fht. referansebygg? 

• Krav om maksimalt YY kg CO2e/m2*år?





- 70 %

Nye Deichmanske hovedbibliotek – Oslo
Kilde: FutureBuilt, Oslo 
kommune, Asplan Viak

FutureBuilt: 50 forbilder med ca 50 % klimagassreduksjon - transport, materialer og energi
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ZEB -C byggefasen

ZEB-M materialer

ZEB-O behov i bygget

ZEB-O drift av CHP

Eksportert el til komp.
for C og M

Eksportert varme til
komp. for C og M

Komp. for O, el- og
varmebruk i bygget

Eksportert varme fra CHP
anlegget men utenfor
ZEB-COM def.
Karbonbinding i
materialer av tre, utenfor
ZEB-COM def.

Campus Evenstad 
ZEB-COM-bygg et
pilotprosjekt i ZEB 

Kilde: Statsbygg, ZEB, Civitas, Asplan Viak, Ola Roald arkt., m.fl.



21 Grunn og fundamenter
9 %

22 Bæresystem
3 %

23 Yttervegg
10 %

24 Innervegg
14 %

25 Dekker
12 %26 Yttertak

19 %
28 Trapper og balkong

3 %

31 Sanitær
1 %

32 Varme
1 %

36 Ventilasjon
2 %

44 Lysarmatur mv
15 %

49 Annet elektrisk
11 %

Campus Evenstad - Undervisning og administrasjonsbygg -
Materialer - Andeler klimagassutslipp

Teknisk 29-30 %

Kilde: Campus Evenstad – Statsbyggpilot. 
Jakten på nullutslippsbygget ZEB-COM. 
Statsbygg, 2017. Red.: Selvig, E., Civitas.



Biogent karbon i materialer som inngår i bygget



Hvordan?
• Krav til bygningsdeler – sammenlignbare mht. ytelser og andre
• Definere funksjonskrav – ytelseskrav 

• Krav til alternativvurderinger

• Dokumentere klimabelastningen - sammenligning og velge laveste 
klimagassbelastning?

• Krav til dokumentasjon ved EPD, III-parts verifisert







Hvordan?       «Tiltaksveien - Predefinerte ytelser»
• Krav til utslippsnivå fra veldefinerte materialtyper eller produktgrupper:

• I,H,U,L,T stålbjelker skal maksimalt ha 1,5 kg CO2e i utslipp ved produksjon for summen av 
livsløpsfasene A1 til A3.

• Armeringsstål til slakkarmering skal maksimalt ha 0,53 kg CO2e i utslipp ved produksjon 
for summen av livsløpsfasene A1 til A3

• Plasstøpt betong skal minst være lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens 
veilder PB37.

• Prefarbrikert betong til dekker og bæresystem skal minst være produsert med 
lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens veileder PB37

• Krav til grad av materialgjenvinning:
• Konstruksjonsstål skal være produsert av minimum 70 % resirkulerte råvarer.
• Armeringsstål skal være produsert av 100 % resirkulerte råvarer
• Aluminium i fasadeplater skal være produsert av minimum 80 % resirkulerte råvarer.

• Krav til dokumentasjon ved EPD, III-parts verifisert
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10 råd for å kutte klimagassutslipp



Det er mange måter å redusere 
klimagassutslipp fra bygninger

Det er mange måter å stille 
klimakrav til bygninger 


