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BREEAM – EPD TEKNISKE INSTALLASJONER

MAT

MAT 01 Bærekraftige 
materialvalg 7p

Fravær av miljøgifter 
minstekrav

Miljødeklarasjoner 1p

Miljødeklarasjoner 
tekniske installasjoner 

(innovasjon) 1p

Ytelseskrav 
bygningsprodukter 2p

Livsløpsvurderinger 2p

Livsløpsvurderinger 
(innovasjon) 1p

Klimagassberegninger 2p

MAT 02 Ansvarlig innkjøp 
av materialer

MAT 03 Robust 
konstruksjon

Mat 01: Anerkjenne 
og oppfordre til 

bruk av 
byggematerialer 
med lav miljø-

påvirkning gjennom 
hele byggets livsløp. 



MAT 01 KRITERIUM 4



BYGNINGSDELSTABELLEN DEL 3 - 4



BYGNINGSDELSTABELLEN DEL 5 - 6



BYGNINGSDELSTABELLEN 3-SIFRET NIVÅ



EKSEMPEL: MILJØKRAV BREEAM-PROSJEKT



AGENDA

• EPD lynkurs

• Hva er LCA?

• Innhold i EPD

• Eksempel utvikling av EPD

• Bruk av EPD



EPD

Environmental Product Declaration er en miljødeklarasjon.

En miljødeklarasjon oppsummerer miljøprofilen til en 
komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en 
standardisert og objektiv måte.

EPD gir et livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en 
tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger 
er kartlagt. EPD omfatter det som skjer i egen bedrift, hos 
underleverandører, gjennom levetiden og ved endt livsløp. 

Grunnlaget for EPD er livsløpsvurdering (LCA).



LCA-METODIKKEN

• Livsløpstankegangen

INNFØRING I LCA 24.01.18

Råvareuttak

Produksjon

Bruk/drift

Avhending/

gjenvinning
PRODUKT/ 

TJENESTE



LCA-METODIKKEN

INNFØRING I LCA 24.01.18

Råvareuttak

Produksjon

Bruk/drift

Avhending/

gjenvinning

Ressurser Avfall, utslipp

Ressurser Avfall, utslipp

Ressurser

Avfall, 

utslipp

Avfall, 

utslipp

Ressurser

PRODUKT/ 

TJENESTE

• Livsløpstankegangen

• Forbruk av ressurser og utslipp 
til miljøet i hver livsløpsfase 



Råvareuttak

Produksjon

Bruk/drift

Avhending/

gjenvinning

LCA-METODIKKEN

• Livsløpstankegangen

• Forbruk av ressurser og utslipp 
til miljøet i hver livsløpsfase 

• Hele verdikjeden for produkt 
eller en tjeneste

INNFØRING I LCA 24.01.18

Avfall, utslipp

Avfall, utslipp

Avfall, 

utslipp

PRODUKT/ 

TJENESTE
Avfall, 

utslipp



LCA-METODIKKEN

• Livsløpstankegangen

• Forbruk av ressurser og utslipp 
til miljøet i hver livsløpsfase 

• Hele verdikjeden for produkt 
eller en tjeneste

• Summere ressursbruk og 
utslipp som oppstår per enhet 
produkt/tjeneste forbrukt

• = Livsløpsinventar

INNFØRING I LCA 24.01.18

Råvareuttak

Produksjon

Bruk/drift

Avhending/

gjenvinning

Avfall, utslipp

Avfall, utslipp

Avfall, 

utslipp

PRODUKT/ 

TJENESTE
Avfall, 

utslipp

1 enhet



LCA-METODIKKEN

INNFØRING I LCA 24.01.18

Råvareuttak

Produksjon

Bruk/drift

Avhending/

gjenvinning
PRODUKT/ 

TJENESTE

1 enhet

CO2 SO2
PNOx

UTSLIPP TIL OMGIVELSENE

CO2

SO2

P

NOx

CO2 SO2
PNOx

CO2

SO2

P

NOx

• Finne resulterende totale 
utslipp til omgivelsene gjennom 
hele verdikjeden, per enhet



LCA-METODIKKEN

INNFØRING I LCA 24.01.18

• Utslippsfaktor per enhet

• «Hvor mye påvirker det klimaet å 
forbruke 1 kg betong?»

• Komplekse verdikjeder



KLIMAGASSREGNSKAP

INNFØRING I LCA 24.01.18

Materialbruk 

[kg]

Utslippsfaktor 

[kg CO2e/kg]

Klimagassutslipp 

[kg CO2e]

Betong B35: 370 kg CO2e/m3

Limtrebjelke: 125 kg CO2e/m3

1000 m3 betong

1000 m3 tre

Utslipp fra produksjon av betong: 370 tonn CO2e

Utslipp fra produksjon av limtre: 125 tonn CO2e

X =

Klimagassutslipp fra 

materialproduksjon

Miljøinformasjon / Miljødeklarasjon (EPD)



MILJØINFORMASJON

Det finnes mer enn 400 miljømerker (http://www.ecolabelindex.com/)

En miljødeklarasjon skiller seg fra de fleste andre typer 

miljøinformasjon for produkter:

- Gir objektiv informasjon (ingen kriterier/skalaer etc.)

- Basert på livsløpsvurdering (LCA)

- Verifisert

- Sammenlignbart (under visse forutsetninger, pass på å 

ikke sammenligne epler med pærer!)

- Sammenleggbart (igjen: under visse forutsetninger)

http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2012/09/skjermbilde-2012-09-20-kl-17-12-52.png
http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2012/09/skjermbilde-2012-09-20-kl-17-02-541.png
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ABNT
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/charter-for-sustainable-cleaning
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/best-aquaculture-practices
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/cafe-practices
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-footprint-of-products
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-reduction-label
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-restaurant-association-seal
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/earthcheck
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/fairtrade
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/good-environmental-choice-bra-miljoval
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/aub-zertifikat
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/krav
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/korean-ecolabel
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/NSFSustainabilityCertified
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/oeko-tex-standard-100plus
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/sourcemap
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/utz-certified
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fsabig.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EIdolphinsafe.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolphinsafe_logo.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolfijn_vriendelijk.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sealord_dolphin_friendly_label.jpg
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbonfree-certified
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbonzero
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/climatop
http://www.epd-norge.no/article.php?articleID=1231&categoryID=188
http://bethesdagreen.files.wordpress.com/2012/10/coffee.png
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ups-carbon-neutral


ORGANISERING

Norge: EPD-Norge, www.epd-norge.no

Sverige: The International EPD® System - www.environdec.com

Danmark: EPD-Danmark, www.epddanmark.dk

Tyskland: Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU), https://ibu-epd.com/

http://www.epd-norge.no/
http://www.environdec.com/
http://www.epddanmark.dk/
https://ibu-epd.com/


PCR
Produktkategoriregel

Pr produktkategori (bygningsplater, vinduer)

«Oppskrift for EPD» (innenfor samme produktkategori)

EPD
Miljøvaredeklarasjon

Produkt og produsent spesifikk miljøinformasjon (utslipp 
av klimagasser pr produserte enhet)

LCA
Livsløpsanalyse

Faglig og 

standardisert metode 

(ISO14040) som 

danner grunnlag for 

miljøvurderinger og 

basis for PCR og EPD



LIVSLØPSFASER SOM ER MED I EPD

A1-A3: Råvare til fabrikkport: Obligatorisk i alle EPDer

A4: Transport til byggeplass: Med i de fleste EPDer (standard transportdistanse)

A5-D: Scenario for montering, bruk, avfall og gjenbruk: Med i noen EPDer



EKSEMPEL: EPD FOR VINDU

• Layout: Mal fra EPD-Norge (forslag, ikke krav).

• Innhold: Teknisk beskrivelse & miljøinformasjon (livsløpsanalyse, LCA) (krav!)

• Livsløp

• Må ha med produksjon (livløpsmoduler A1-A3)

• Kan ta med bruk og avhending (livsløpsmoduler B-D)

• Troverdighet: Objektiv informasjon. Uavhengig verifikasjon.

• Krav for å få EPD: Ingen krav til produktet. Strenge krav til livsløpsanalysen.

• Brukervennlig: Nei.

Generell info & nøkkelinfo

Beskrivelse av 

scenarioer

(bruk, avhending)

Miljøbelastning

Hva kan være nyttig for dere?

EPD, NorDan

NEPD 00176E Rev1 NorDan NTech Inward opening.pdf


EPD FOR SKIFER
Naturstein av skifer, naturplan med hugget eller saget kant

Deklarert enhet med opsjon:

Produksjon av 1 tonn naturstein av skifer, 
naturplan med hugget eller saget kant, 
produsert, levert, installert, benyttet i 60 år 
og avfallshåndtert etter endt brukstid

Datakvalitet:

Data for produksjonen av naturstein av skifer
er beregnet basert på gjennomsnittlig
forbrukstall for 2015.



FRA SKIFERBRUDD I OPPDAL…



TIL PRODUKSJON…



TIL FLYTSJEMA…



OG TIL EPD

www.epd-norge.no

http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Naturstein/NEPD-
1208-378_EPD1--Naturstein-av-skifer--naturplan-med-hugget-eller-saget-kant.pdf

http://www.epd-norge.no/
http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Naturstein/NEPD-1208-378_EPD1--Naturstein-av-skifer--naturplan-med-hugget-eller-saget-kant.pdf


EPD HUSKELISTE

EPD-er er ikke alltid sammenlignbare

EPD er basert på livsløpsanalyse (LCA)
 Vugge til grav

 Funksjonstenkning

Verifisert

Objektiv (ingen produktkrav)

Sammenligninger må gjøres av hele livsløpet

 A1-A3 (vugge-til-port, produksjon av materialer) er ikke tilstrekkelig

 Eksempel: Tre versus plast, opptak av CO2

EPD gir poeng i BREEAM-NOR



OPPSUMMERING

En EPD er basert på LCA (Livsløpsvurdering)

Det vil være et konkurransefortrinn å ha utviklet EPD, da dette gir poeng i BREEAM 
samt at dette kreves i større og større grad av byggherrer og i byggprosjekter

En EPD gir objektiv informasjon angående et produkts miljøprestasjon (blant annet 
klimagassutslipp)

Bruk av EPD er et stort skritt fremover for å gjøre miljøriktige valg i bygg, 
materialbruk av valg av andre produkter/tjenester.





HVORDAN BRUKE EN EPD?
Systemforståelse

 Hvilke typer miljøpåvirkning har produktet?

 Hvor oppstår miljøpåvirkningen: produksjon, transport, bruk, avhending?

 Hvordan kan miljøpåvirkningen reduseres?

Sammenligne to like produkter og funksjoner

 Vindu A mot vindu B

 Leverandør A mot leverandør B

 Bæresystem i tre mot bæresystem i stål mot bæresystem i betong

Sammenligne to ulike løsninger

 Kan slå sammen EPDer (vindu + trevirke + isolasjon + maling = vegg)

 Hele livsløpet må med (vugge til grav, A1-C4)

 Funksjon (og eventuelt tilleggsfunksjoner)

 Sammenligningen må være rettferdig: eks isolasjon (ikke pr m3 eller kg, men pr areal med gitt isoleringsevne)



VELGE MELLOM ULIKE LØSNINGER: TENK FUNKSJON!
Velge belysning

 LED

 HPS

 Glødepærer

Funksjon: Lys

Sammenlignbare systemer: må ta hensyn til funksjon og 
tilleggsfunksjoner

 Varme

 Redusert behov for oppvarming?

 Økt behov for kjøling?

 Lyskvalitet og formål

 Arbeidsforhold?

 Varierende lysbehov?

 Kos?

Øøøø

Ø

Ø

Ø

ø



ANDRE BRUKSOMRÅDER, NOEN EKSEMPLER
Offentlige anbud

 Skal stille krav om miljø

 Kan ikke kreve et spesifikt miljømerke (f.eks. Svanen), men bruker ofte «eller tilsvarende»

 EPD som dokumentasjon på miljøkrav (ytre miljø, kjemikalier og i enkelte tilfeller innemiljø) blir stadig oftere 
brukt

 Spesifikke miljøkrav kan spesifiseres i de enkelte prisbærende postene:


