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KRAV TIL EPD:
HVORFOR OG HVORDAN



Mål Krav Erfaringer Veien 
videre

Hvorfor Hvordan



• En EPD er et kortfattet tredjeparts 
verifisert og registrert dokument med 
transparent og sammenlignbar 
informasjon om produkters 
miljøprestasjon gjennom hele 
livssyklusen. Både den 
bakenforliggende LCA (Life-Cycle
Assessment) og EPD er alltid basert 
på internasjonale standarder. 

(kilde: EPD-norge.no)

ENVIRONMENTAL PRODUCT 
DECLERATION (EPD)



LANGSIKTIG AMBISJON 2030

• Klimanøytral eiendomsportefølje

• Levere nullutslippsbygg

• Redusert miljøfotavtrykk for staten

• Intern virksomhet skal være 
et godt eksempel

Operaen. Arkitekt: Snøhetta. 



Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta.

KUTTE KLIMAGASSUTSLIPP 
(30% i porteføljen av byggeprosjekter, 
15% i eksisterende) 

REDUSERE RESSURSBRUK

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER

Miljøstrategi mål  2015 -18



ERFARINGER MED Å STILLE KRAV

• Det virker!

• Dette har Statsbygg gjort 
siden 2007

• Viktig tiltak i Statsbyggs 
langsiktige arbeid for å oppnå 
klimanøytral portefølje.

Campus Evenstad. 
Arkitekt: Sjåtil & Fornæss 



Byggematerialer

- Betong
- Stål
- Isolasjonsmaterialer
- Gipsplater
- Naturstein
- Trebaserte innvendige plater
- Gulvbelegg
- Himlinger
- Takmembran
- …

KRAV TIL EPD

Typisk gjenstand for 
konkrete ytelseskrav,
f.eks. CO2

Mest 
modent 
marked

Mer umodent marked.
Økende omfang av 
krav til EPD.



KONSTRUKSJONSSTÅL:  Gjelder for bæresystemet, pæler, stålplater og spunt, 
samt  konstruktive stålforsterkninger i ikke-bærende konstruksjoner.

Det må foreligge EPD iht ISO 14025 (evt ISO 21930) for stål.

Gjenvinningsgrad:
• 70 % for valseprofiler (f.eks. stålbjelker) og stangstål (f.eks. vinkler)
• 5 % for platekonstruksjoner og hullprofiler

BETONG
Det skal benyttes lavkarbonbetong. Det forutsettes benyttet fabrikkblandet betong fra godkjent 
produsent. Før støpearbeider begynner skal entreprenør påse at det foreligger tilfredsstillende 
dokumentasjon etter NS-EN 206:2013+NA:2014.

Plasstøpt betong skal maksimalt ha et utslipp av CO2-ekvivalenter iht tabell. 
Det må foreligge EPD iht ISO 14025 (evt ISO 21930) for både plasstøpt og prefabrikkert betong.



For faste produkter skal miljøegenskaper dokumenteres med EPD
eller annen tilsvarende dokumentasjon for følgende produkter 
innenfor følgende utvalgte produktgrupper:

• Isolasjonsmaterialer
- Mineralull og glassull 

(inkl. lydabsorbenter og trinnlydmatter)
- Mineralbaserte isoleringsplater
- Skumglass
- XPS / EPS
- Gummi trinnlydmatter

ISOLASJON
Det skal være returordning på isolasjon. Det skal dokumenteres fravær 
av følgende helse- og miljøfarlige stoffer i følgende produkter:

• Alle isolasjonsmaterialer: Bromerte flammehemmere.
• Cellulose-isolasjon: Boraks, borsyre.
• Cellegummi: Triklosan.

Krav til maksimale klimagassutslipp:



KRAV TIL EPD

Tekniske installasjoner

- Elektroprodukter
- Ventilasjonstekniske installasjoner
- Heiser / transportsystemer
- Belysning
- AV-utstyr
- Sikkerhetssystemer
- …
- …

Umodent marked - i Norge.
Krav i pilotprosjekter.



For faste produkter skal miljøegenskaper dokumenteres med 
EPD eller annen tilsvarende dokumentasjon for følgende 
produkter innenfor følgende utvalgte produktgrupper:

• Ventilasjonstekniske installasjoner

• Elektroprodukter
- Systemer for kabelføringer
- Stigekabler
- Strømskinner
- Kabler og ledninger
- Uttak



Nytt verktøy
for klima-
gassberegning

Søk direkte i database,
klikk for å åpne EPD / PEP.



Tekniske installasjoner

Krav til EPD / PEP i pilotprosjekter

• Nytt Nasjonalmuseum (PNN)

• Campus Evenstad

• STI (Sikker infrastruktur RKV)

ERFARINGER

Byggematerialer

• Stort sett uproblematisk.

• Tidvis dårlig datakvalitet, 
særlig i eldre bransje-EPDer 
fra andre land.



• Flere BREEAM-prosjekter
(MAT01: Innovasjonspoeng for tekniske installasjoner)

• Mer omfattende krav til EPD / PEP for 
tekniske installasjoner

• Strengere ytelseskrav for 
bygningsmaterialer

• Ytelseskrav også for 
tekniske installasjoner 
(f.eks. CO2 og andel fornybar energi)

VEIEN VIDERE



Takk for 
oppmerksomheten


