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Forord 

Miljøvaredeklarasjoner (EPD) er den foretrukne ordningen for å dokumentere og kommunisere 

miljøegenskaper til byggevarer og sentralt underlag for livsløpsanalyser av bygg og anlegg. I 

kombinasjon med bygningsinformasjonsmodeller (BIM) vil slike analyser kunne gjøres betydelig 

mer effektivt enn i dag, noe som er helt vesentlig for å øke omfanget av disse analysene.  

En viktig forutsetning er da økt kompetanse om digitale produktdatamaler og hvordan miljødata 

kan implementeres for økt bruk av miljødata i prosjekter.  

Prosjektet Broen mellom EPD og BIM har vært avgjørende for dette arbeidet, der man har hatt 

mulighet til å samle fagpersoner fra ulike kompetansemiljøer med felles mål om digitalisering av 

miljødata. 

Byggevareindustriens forening takker Husbanken for finansiering av prosjektet, og 

samarbeidspartnere fra byggenæringen, standardiseringen og verktøyutvikling for en spennende 

reise mot en mer bærekraftig byggenæring.  
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Sammendrag 

Iht. til den europeiske EPD-standarden EN 15804 må sammenligning av produkter skje på 

bygningsnivå. Slike vurderinger er i dag tidkrevende der innhenting av underlagsdata i form av 

mengder og miljødata gjøres manuelt. I dag hjelper bygningsinformasjonsmodellene (BIM) til 

effektiv innhenting av materialmengder, men foreløpig følger lite eller ingen miljøinformasjon med 

disse mengdene.  

Målet med dette prosjektet er å utarbeide underlaget som er nødvendig for å muliggjøre koblingen 

mellom miljødata fra miljødeklarasjon og bygningsinformasjonsmodellene slik at miljøanalyser på 

bygningsnivå kan utføres mer effektivt enn det som er tilfellet i dag. Digitale EPDer for byggevarer 

er da en forutsetning.  

En annen viktig forutsetning når EPDer digitaliseres er at de digitale miljøegenskapene håndteres 

på tilsvarende måte som øvrige egenskapssett for byggevaren i en digital produktdatamal for at 

alle egenskapene for et produkt kan samles uavhengig av type data.  

Prosjektet har benyttet en generell struktur for digitale produktdatamaler (Product Data Templates - 

PDT) for byggevarer og annet utstyr som inngår i et byggverk, prEN ISO 23387.  Datamaler vil 

gjøre det mulig for byggeprosjektets aktører å utveksle informasjon gjennom produktets livsløp, 

ved hjelp av samme datastruktur, terminologi og GUIDer og dermed gjøre informasjonen 

maskinlesbar.  

Det er i prosjektet gjennomført to pilotprosjekter der det er foretatt en kopling mellom digitale 

EPDer og BIM. Erfaringene fra dette prosjektet viste at det er fullt mulig med relativt enkle grep å 

koble EPD-data mot BIM-verktøy som betongelementprodusentene bruker. 

Betongelementbransjen ønsker nå å videreutvikle verktøyene slik at de selv kan beregne 

klimagassutslippene for den totale leveransen av betongelementer som leveres til et prosjekt og 

ikke bare gi fra seg en EPD for et enkelt element.  

Interessen for Broen-prosjektet har vært stor både nasjonalt og internasjonalt. Det har i prosjektet 

blitt arrangert flere møter og workshop med stor deltakelse fra ulike fagmiljøer og fagtradisjoner. I 

tillegg har kommet flere eksterne invitasjoner både nasjonalt og internasjonalt om å presentere 

Broen-prosjekt. 

Ved at byggevarer omsettes på tvers av landegrenser og verdensdeler er det viktig at man enes 

om hvordan de digitale EPDene skal knyttes til BIM på europeisk og internasjonalt nivå. 

Internasjonal standardisering har følgelig vært et viktig element i prosjektet, og "Broen mellom EPD 

og BIM" har vært avgjørende for oppstarten og gjennomføringen av det internasjonale 

standardiseringsarbeidet "Enabling use of EPD at construction works level using BIM”. Det samme 

gjelder det europeiske standardiseringsarbeidet innen digitale produktdatamaler der målet er at 

digitale miljødata skal implementeres i malene på lik linje med øvrige produktegenskaper. Begge 

disse standardiseringsarbeidene pågår fortsatt.  

Finansieringen fra Husbanken har følgelig vært avgjørende for å bidra til økt kunnskap om digitale 

miljødata og hvordan disse skal implementeres/kobles mot bygningsinformasjonsmodeller (BIM) 

på lik linje med øvrige egenskaper, dvs. hvordan bygningsmodellen (BM) skal berikes med 

informasjon (I).  
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Reisen over broen mellom EPD og BIM har vært utfordrende og lærerik der fagpersoner med 

kunnskap fra enten EPD-universet eller BIM-universet har møttes med et felles mål om å 

implementere miljøegenskaper i BIMen. Dette har medført mange misforståelser og aha-

opplevelser, men etter hvert har man forstått hverandres behov med det resultat at broen begynner 

å bli en robust og farbar konstruksjon mot en mer bærekraftig byggenæring.
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Summary 

According to the European standard EN 15804 for environmental product declarations (EPD) 

products are not comparable if they are not seen in a building context. However, such analyses are 

time consuming due to the work related to collecting environmental data. In addition, the number of 

relevant materials is a challenge since data generally are gathered manually. Building information 

models (BIM) are however widely used today for efficient information about e.g. the quantitative 

representation of construction works. However, no environmental information is obtained when 

following these processes.   

The aim of the project "The brigde between EPD and BIM" is to develop the knowledge basis 

necessary to enable to link environmental information from environmental declarations and building 

information models. Such links may lead to more efficient lifecycle assessments at the building 

level, creating a basis for improved environmental performances.  

A requisite for these developments is digital EPDs for construction products. In addition, another 

important requisite when EPDs are digitised is that digital environmental information is handled in a 

similar way as other property sets for construction product. This means that all property sets are 

following the same general product data templates independent of type of properties. 

The project uses the general structure for digital product data templates (PDT) for construction 

works entities as described in the draft prEN ISO 23387. Data templates will enable construction 

project stakeholders to exchange information through an asset’s life cycle, using the same data 

structure, terminology, and globally unique identifiers to enable machine-readability. 

In two pilot projects, integration of digital EPDs and BIM are tested. The pilots showed that it is 

possible to integrate EPD-data to the BIM-tool that are used by the pre-cast concrete manufactures 

that participated in the pilots. The pre-cast concrete manufactures will further this work by 

developing the tools to enable climate gas calculations for a complete delivery of pre-cast concrete 

products to clients and not only provide a single EPD for a single product. 

 “The bridge between EPD and BIM” has gained substantial interest both nationally and 

internationally. Several meetings and workshops have been arranged with participation from a 

broad range of actors representing different knowledge. In addition, the project has received 

several invitations to present the results both nationally and internationally   

As construction products often are sold from one country or continent to another is it important with 

a common agreement of how the digital EPDs are linked to building information models both on 

European and international levels.  

International standardisation is an important element in the project and "The bridge between EPD 

and BIM" has been decisive for the initiative, the start and implementation of the international 

standardisation "Enabling use of EPD at construction works level using BIM”. The same applies for 

the European standardisation committee on digital product data templates regarding implementing 

environmental data in the templates correspondingly as other product properties. Both these 

standardisation committees are still working with these issues.  

The funding from the Norwegian State Housing Bank (Husbanken) has consequently been 

decisive to contribute for increased knowledge and activity of digital environmental properties and 
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how these should be linked to building information models (BIM) correspondingly as other 

properties. 

The journey over the bridge between EPD and BIM has been a challenging and educational 

journey where skilled persons with knowledge from either the EPD-universe or the BIM-universe 

have met with a common aim to implement environmental properties in building information 

models. The meetings have led to both misunderstandings and epiphanies, but gradually the 

understanding of the needs of the two universes with a more robust bridge towards a more 

sustainable building sector as a result  
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1 Innledning 

1.1 EPD og BIM 

Livsløpsanalyser knyttet til bygg og anlegg er en forutsetning for å gjøre helhetlige og gode 

vurderinger når løsninger skal velges utfra et miljøperspektiv.  

Byggenæringen både nasjonalt og internasjonalt har tatt i bruk både BIM (Bygningsinformasjons 

modellering) og EPD (Environmental Product Declaration) som viktige verktøy.  

Innen byggenæringen ser en BIM som en forutsetning for å effektivisere planlegging/prosjektering 

av byggverk. BIM er både en digital modell av et byggverk og en samhandlingsplattform hvor all 

informasjon relatert til byggverket kan lagres og deles – også miljødata. BIM har som mål å 

modellere og utvikle prototyper av byggverket på planleggingsstadiet før det bygges og er 

informasjons-grunnlaget for beslutninger vedrørende oppføring, forvalting, drift, vedlikehold, 

utvikling og avhending av byggverket; m.a.o. gjennom dets levetid. 

EPDer etterspørres og er den foretrukne ordningen for å dokumentere og kommunisere 

miljøegenskaper til byggevarer. EPDer er et «executive» sammendrag av en livsløpsanalyse (LCA) 

av en byggevare der en på lik linje med BIM skal ivareta drift, vedlikehold og avhending. LCA – Life 

Cycle Assessment tar for seg miljøaspektene og mulig miljøpåvirkninger (f.eks. bruk av ressurser 

og miljømessige konsekvenser av utslipp) gjennom hele produktets eller tjenestens livsløp, fra 

uttak av ressurser og materialer, gjennom produksjon, bruk, sluttbehandling, gjenvinning og 

endelig avhending (ISO 14040:2006). Figur 1 viser en typisk miljøprofil for en bygning gjennom 

dets levetid der miljøbelastning er fordelt på materialer som inngår i bygningen, installering av 

disse og andre innsatsfaktorer og selve konstruksjonen (Building construction), samt 

miljøbelastninger knyttet til årlig drift (Annual OM), periodisk vedlikehold, utskifting og ombygging 

(Development and periodic maintenance) og riving og avfallshåndtering etter endt levetid. 

 

 

Figur 1 Miljøprofil for en bygning (Rønning et al., 2007). 
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Der man i dag har som mål å redusere klimagassutslipp for nye og eksisterende byggverk, danner 

EPD grunnlaget for å velge miljøriktige materialer. I denne sammenhengen har bruken av EPDer 

så langt vært vellykket, men før EPDene legges til grunn for miljø-prosjektering må dataene bli 

enklere å ta i bruk, noe som innebærer at de blir digitalisert etter standardisert metodikk til bruk i 

prosjekteringen.  

BIM har i en årrekke vært brukt i byggenæringen, men arbeidet med å berike modellene med 

informasjon er i startfasen. Det jobbes internasjonalt med standardiserte løsninger knyttet til hvilke 

og hvordan produktegenskaper skal knyttes til disse modellene. EPDene bør og kan være det 

foretrukne datagrunnlaget knyttet til miljødokumentasjon, og det må da utarbeides en mal for 

hvordan miljødokumentasjonen fra EPDene skal knyttes til BIM.  

En slik kobling mellom EPDer og BIM er en forutsetning for at en vil lykkes med å planlegge for 

reduksjon av klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger i prosjektering når fokuset samtidig er 

økt kostnadseffektivitet.  

 

1.2 Problemstilling 

Det metodiske grunnlaget for både EPD og BIM er standardisert og internasjonalt akseptert og 

brukt. Det er en utfordring at disse standardiseringsprosessene gått parallelt og i liten grad er 

samordnet. Det er et overordnet mål å sørge for at miljøinformasjon om byggevarer dokumentet i 

EPDer kan anvendes og overføres direkte inn i BIM. For å komme dit, må en både videreutvikle 

datagrunnlaget i EPD på en slik form at det kan importeres i BIM og det må tilrettelegges for at 

miljødata kan importeres i BIM. 

En EPD inneholder både resultater fra en LCA i form av miljøpåvirkninger og teknisk beskrivelse 

om produktet og om scenarier i f.eks. bruksfase. EPD kan sees på som en informasjonsbærer for 

byggematerialer og -varer som grunnlag for å foreta en LCA av et bygg gjennom dets levetid. Det 

skilles derfor mellom de to begrepene produkt-EPD og bygnings-LCA. Felles er likevel den 

strukturelle inndelingen livsløpet og dets faser. Figur 2 viser de ulike informasjonsmodulene 

livsløpet til byggevarer og bygg er inndelt i. I tillegg settes dette i sammenheng med typiske LCA-

resultater som gitt i Figur 1.   
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Figur 2 Informasjonsmoduler og typiske LCA-resultater gjennom levetiden. 

For hver slik modul tilordnes miljøpåvirkninger som er resultat av aktiviteter som er knyttet til den 

gitte modulen – utslipp knyttet fra produksjon av råvarer tilordnes modul A1, mens utslipp knyttet til 

vedlikehold deklareres i modul B2. I tillegg beskrives teknisk informasjon som er nødvendig for å 

utvikle scenarioer etter fabrikkport slik som hvordan produktet transporteres, installeres, 

vedlikeholdsbehov eller hvordan produktet kan ombrukes eller gjenvinnes.  

Produktdata i form av ulike tekniske og markedsrettede egenskaper foreligger i dag i 

utgangspunktet i “papirformat” som så overføres til ulike digitale databaser manuelt. Det samme 

gjelder for EPDer som i dag som regel foreligger som PDF-filer som ikke er tilgjengelig for bruk i 

BIM.  

Mye av de tekniske egenskapene er basert på harmoniserte produktstandarder, men så langt 

foreligger det ikke standardiserte oppsett på digitale produktdatamaler. Overføring av 

egenskapsdata til digitale databaser gjøres til dels manuelt for hver enkelt database samt at 

informasjonen i hver enkelt database eventuelt blir “kodet” slik at dataene kan utveksles med 

bygningsinformasjonsmodellene, BIM.   

Det har de siste par årene vært høy aktivitet innen internasjonal/europeisk standardisering knyttet 

til digitalisering og informasjonsflyt for å utvikle felles BIM-standarder på tvers av systemer og 



Broen mellom EPD og BIM    

 

© Østfoldforskning   9 

landegrenser. Dette arbeidet må også tilrettelegge muligheten for å håndtere miljødokumentasjon 

fra EPDer på lik linje med øvrige produktegenskaper.  

Deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid er den viktigste arenaen å delta på for å påvirke 

denne utviklingen der også miljødokumentasjon inkluderes.   

 

1.3 Prosjektets mål 

Målet med prosjektet er å utvikle en digital plattform som gjør det mulig å dele data mellom EPD og 

BIM. Dette er forutsetning slik at miljødimensjonen kostnadseffektivt kan inkluderes ved 

planlegging, prosjektering og drift av byggverk. Prosjektets delmål er vist i Figur 3 

 

   

Figur 3 Delmålene i prosjekt illustrert ved sammenhengen mellom EPD og BIM. 

 

1.4 Organisering av prosjektet 

Prosjektgruppen til prosjektet har bestått av: 

• Prosjektleder Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening 

• Anne Rønning, Østfoldforskning AS 

• Ole Magnus Kålås Iversen, LCA.no AS 

• Bjørn Brunstad, Standard Norge 

Styringsgruppen til prosjektet har bestått av 7 medlemmer som både skal gjenspeile verdikjeden 

og aktiviteter innen relevant standardisering. Medlemmene i styringsgruppen har vært: 

• Øyvind Rooth, DIBK og leder av CEN 442 

• Jøns Sjøgren, Boligprodusentenes forening og leder av ISO/TC59/SC13 

• Zdena Cervenka, Statsbygg 

• Martin Erlandsson, EPD-Norge, IVT (Sverige) og ekspert i ISO TC59/SC17/WG 3 

• John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen 

• Alexandra Kimek, Standard Norge 

• Andre Ruud – Norsk byggtjeneste  
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Styringsgruppen har hatt 3 møter, og har gitt viktige innspill til prosjektet, både i forhold til 

samarbeidspartnere og hvilke prinsipper digitalisering av miljødata må følge. Det viktigste 

prinsippet har vært at prosjektet må bidra til at miljødata behandles på tilsvarende måte som andre 

produktegenskaper som digitaliseres og tilrettelegges for BIM.  

 

1.5 Status bruk av LCA og EPD 

1.5.1 Antall EPDer  

De siste årene har interessen knyttet til miljødokumentasjon av byggevarer og livsløpsanalyser av 

bygg økt betydelig.  Antallet EPDer på verdensbasis var i januar 2018 på rundt 5000 verifiserte 

EPDer etter en betydelig økning de siste året da det ble registrert rundt 1000 nye EPDer1. Siden 

det er det ingen grunn til å tro at antallet nye EPDer har stagnert slik at man kan anta at det er et 

sted mellom 5500 og 6000 verifiserte EPDer for byggevarer i slutten av 2018. Og siden mange av 

EPDene representerer flere produkter, er antallet produkter med verifiserte EPDer betydelig 

høyere.  

 

  

Figur 4 Antall EPD publisert av ulike EPD-programoperatører per januar 2018. 

 

Den sterke økningen av EPDer både nasjonalt og internasjonalt kan forklares med bl.a.   

• EPDer gir poeng til miljøklassifiseringssystemer som BREEAM og LEED 

• Myndighetskrav i Frankrike og Belgia, som krever EPD for byggevarer som underlag til 

miljøkrav 

                                                

1 Jane Anderson: https://constructionlca.wordpress.com/2018/02/20/epd-numbers-continue-to-increase/ 
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• Behov for EPD som underlag til LCA på bygningsnivå. I bl.a. Nederland er det krav til LCA for 

nye boliger og kontorer, i Tyskland for offentlige bygg, samt at det er betydelige markedskrav 

til LCA eller klimagassberegninger i flere øvrige land, deriblant Norge.   

• BREEAM-Nor har så vært en særdeles viktig driver av utvikling av EPDer i Norge, og nå 

kommer infrastrukturprosjektene etter som vil øke etterspørselen etter produkter som asfalt, 

grus/pukk i tillegg til betong og stål. Det forventes også økt etterspørsel etter EPDer for 

tekniske installasjoner ved at det i BREEAM-Nor manualen for 2016 ligger inne kriterier knyttet 

til slike EPDer.  

 

1.5.2 Livsløpsanalyser på bygningsnivå i Skandinavia 

Boverket, det svenske direktoratet for bolig, bygg og areal foreslår i en rapport fra 2018 at det skal 

være krav om klimagassberegninger på bygningsnivå for at utvalg bygningstyper (Boverket 2018). 

Denne deklarasjonen skal minst inneholde klimagassutslipp fra produksjons- og byggefasen for 

byggene. Forslaget er nå til vurdering hos myndighetene, og om det blir vedtatt vil kravet kunne bli 

gyldig fra 2021.  

I Finland vurderer Miljøministeriet å gå et skritt videre i forhold til det som er foreslått i Sverige ved 

at man ser på muligheten å innføre maks tillatt klimagassutslipp på bygningsnivå. Det pågår nå et 

arbeid på å utvikle en metode for beregning av klimagassutslipp for finske bygg som et mulig 

underlag for et krav.  

I Norge ble den norske standarden for beregning av klimagassutslipp for bygninger, NS 3720, 

lansert høsten 2018. På samme måte som for den finske metoden baseres også NS 3720 på den 

internasjonale standarden EN 15978 Bærekraftige byggverk – Vurderinger av bygningers 

miljøprestasjon – Beregningsmetode.  Standarden angir en beregningsmetode for klimagassutslipp 

som kan knyttes til en bygning gjennom dens livsløp. Dette omfatter produkter, varer og tjenester 

relatert til bygging samt drift, bruk og avhending av bygningen. Standarden angir blant annet hvilke 

forutsetninger som må legges til grunn ved sammenligning mellom bygg.  

Frem til 2018 har Statsbyggs web-baserte verktøy klimagassregnskap.no vært brukt i blant annet 

Furturebuilt-prosjektene i tillegg til Statsbyggs egne prosjekter og andre prosjekter med mål om 

klimagassreduksjon. Med blant annet bakgrunn i arbeidet med den norske klimagass-standarden 

inngikk Statsbygg i 2017 en avtale med det finske Bionova om å levere en ny løsning for 

klimagassberegninger i deres prosjekter, og denne løsningen vil erstatte klimagassregnskap.no.   

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vurderte konsulentselskapet Asplan Viak ulike 

alternativer for hvordan man kan stille klimakrav utover energi i nybygg (Fuglset et al., 2018). 

Forslaget fra Asplan Viak var blant annet tilsvarende som det som vurderes i Sverige, dvs. krav til 

klimagassberegninger. DiBK presiserer i forbindelse med rapporten at dette er ikke noe verken 

DiBK eller departementet vurderer på nåværende tidspunkt.  

Det er også en gryende interesse for livsløpsanalyser på anleggsprosjekter, bl.a. på vei og 

jernbane. Nordiske veimyndigheter ser nå hvordan man kan lære av aktiviteten som er og har vært 

innen byggsektoren, og da vil digital miljødokumentasjon vil være like viktig som for bygg siden vei 

og jernbane også prosjekteres i BIM. 

 



Broen mellom EPD og BIM    

 

© Østfoldforskning   12 

1.5.3 Digitalisering av EPD-data  

EPD-Norge deltar aktiv i det europeiske prosjektet InData – International open Data-Network for 

Sustainable Building gjennom et samarbeid mellom flere europeiske EPD-operatører. Formålet er 

å etablere en felles og åpen data struktur for EPDer, slik at EPD informasjon skal kunne overføres 

elektronisk mellom EPD operatører og til andre brukere av EPD. 

De digitale EPDene benytter ILCD+EPD formatet. Dette formatet er bygger på ILCD formatet som 

er utviklet av Joint Research Centre European Commission og benyttes til å dele LCA data. 

Formatet er utviklet slik at det mulig å inkludere tillegg/utvidelser (extensions) til grunnformatet. 

Formatet for digitale EPDer (ILCD+EPD) er en utvidelse til det opprinnelige formatet. Utvidelsen 

+EPD inkluderer EPD-spesifikk informasjon som for eksempel scenarier, moduler, datatype. Det 

valgte formatet gir høy fleksibilitet, som muliggjør tilpasning av relaterte spesifikke nasjonale krav 

eller endringer i de underliggende standarder (f.eks. endringer i EN 15804) i fremtiden. Utviklingen 

av ILCD+EPD gjøres i InData-gruppen.  

IVL i Sverige jobber i prosjektet Smart built Environment (SBE) med et tillegg til ILCD+EPD, hvor 

både relevant informasjon til BIM og norske tilleggskrav kan inkluderes.  Våren 2018 introduserte 

The International EPD® System, som er eid av IVL, en ny database med digital maskinlesbar 

EPD-informasjon der strukturen og formatet av dataene er tilpasset format-diskusjonene som 

pågår i InData-nettverket.   

Utover tilpasninger til InData har man utvidet formatet til å inkludere ytterligere EPD-spesifikk 

informasjon som type data, hvilke moduler som er inkludert i EPDene og scenarioer som enn så 

lenge ikke er inkludert i InData-formatet. På denne måten tilrettelegges dataene til å bli brukt til 

livsløpsbaserte vurderinger der man også kan inkludere drift, vedlikehold og utskifting av bygget, 

og ikke bare miljøbelastningen knyttet til produksjon av byggevarene.   

I startfasen av utviklingen av slike maskinlesbare EPDer er dette formatet en tilleggstjeneste som 

EPD-eierne bestiller og betaler ekstra for. Nå i startsfasen er utarbeides det slike digitale datasett 

for produkter brukt i veibygging, eksempelvis aggregater og asfalt.  

Både programoperatørene IBU i Tyskland, The International EPD-system (blant annet Sverige) og 

EPD-Norge benytter det samme systemet for å administrere og dele digitale EPDer. Verktøyet som 

ligger bak er et open source «software as a service» med navn soda4LCA som i Norge 

administreres gjennom lca-data.com. Det tas også sikte på at disse digitale miljødataene berikes 

med unike GUIDer (Globally Unique Identifier) som kan knyttes til bygningsinformasjonsmodeller 

(BIM) slik at Indata-medlemmer deltar også i det internasjonale standardiseringsarbeidet som tar 

sikte på å utarbeide regler som tilrettelegger for EPDer brukt i BIM. 

EPD-Norge utvikler system for digitale EPDer i 2018 og en pilot løsning ble presentert på deres 

årsmøte den 10. april. Endelig implementering av løsningen til EPD-Norge er planlagt ferdigstilt i 

løpet av Q4-2018. I tillegg til at EPDene vil foreligge digitalt, vil arbeidet med digitale EPDer 

spesielt forenkle arbeidet i Norge der arbeidsflyten mellom EPD eier/konsulent og EPD Program 

operatør tidligere har foregått via manuelle overføringer og opplasting av nødvendige 

dokumenter/filer. Denne prosessen blir automatisert, slik at EDP eier/konsulent kan oversende 

automatisk EPD dokumentasjonen til EPD-Norge for godkjennelse og publisering med minimal 

risiko for feil i denne overføringen som kan skje ved manuell overføring.  
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2 Nasjonal og internasjonal standardisering 

Det pågår stor aktivitet innen internasjonal standardisering som har betydning for Broen-prosjektet, 

og under er de mest sentrale aktivitetene kort beskrevet. 

2.1 Standarder for EPD 

Som nevnt er en EPD et sammendrag av en LCA for et produkt eller tjeneste og som kort 

oppsummerer resultater fra LCA-beregninger, og informasjon om produktet, dets egenskaper, 

tiltenkt bruksområde mm. Siden det er et stort spenn i egenskaper og funksjoner til byggevarer, er 

det nødvendig å spesifisere regler for hvordan LCA for ulike byggevarer skal utføres. Slike regler 

kalles PCR - Product Category Rules. Alle programoperatører, se Figur 4, er ansvarlig for at det 

utvikles eller gjøres tilgjengelig c-PCR2 eller sub-PCR3 når det skal utvikles en EPD for en gitt 

byggevare (EPD-Norge er en slik operatør). Eksempelvis foreligger det publiserte EPD for 

isolasjonsprodukter i Norge som har sub-PCRen Thermal insulation products som grunnlag for 

beregninger og hva som skal kommuniseres i EPD-dokumentet spesielt for denne type byggevare. 

Det foreligger to ulike standarder med prosedyrer og regler for utvikling av PCR for byggevarer, en 

internasjonal (ISO 21930) og en europeisk (EN 15804). Hovedårsaken til at det eksisteres to 

standarder er at en på europeisk nivå – etter mandat fra EU-kommisjonen - måtte sikre at kravene 

i den europeiske standarden både var mer spesifikke enn den internasjonale standarden og 

samtidig reflekterte EU-politikk (b.la. byggevareforordningen og avfallsdirektivet). 

 

2.1.1 Revisjon av ISO 21930  

I løpet av 2017 ble revisjonen av ISO 21930 fra 2007 ferdigstilt, ISO 21930:2017 Core rules for 

environmental product declarations of construction products and services. Denne standarden 

gjelder for hele verden.  

Hovedendringene i revisjonen var knyttet til å gjøre LCA-metoden så spesifikk som mulig: 

• omfatter byggevarer brukt i byggverk generelt, ikke bare bygninger, 

• regler for hvordan utvikle sub-PCR (eks. Thermal insulation products) 

• tydeligere allokeringsregler 

• krav til funksjonell og deklarert enhet 

• spesifiserte regler for utvikling scenarioer for fasene etter fabrikkport 

• inkludering av biogent karbon beregninger for biobaserte produkter  

• inkludering av karbonatisering (karbonopptak) i beregninger for betongvare 

• inkludere konsekvenser av ombruk, material- og energigjenvinning av byggevarer. 

                                                

2 EN 15804 bruker begrepet complementary PCR (c-PCR) 

3 ISO 21930 bruker begrepet sub-category PCR 
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Denne standarden gir rom for regionale tilpasninger av regelverket. Det innebærer at EPDer basert 

på ISO 21930 utviklet for det europeiske markedet, skal bruke mange av kravene i EN 15804. Et 

eksempel på dette kan være at det brukes en metode i Europa for å beregne en gitt miljøindikator 

og en annen i Nord-Amerika. 

Arbeidet med denne revisjonen pågikk i 4 år. I løpet av disse årene var det en markant økning i 

antall eksperter som deltok, antall land som var tilknyttet dette arbeidet og intresseorganisasjoner 

som f.eks. representerer materialprodusenter. Ved oppstart var det kun 3 LCA-eksperter som 

deltok, mens det avslutningsvis deltok i snitt 30 eksperter på møtene. Denne trenden har en også 

sett i CEN-standardiseringen.  Betydningen av EPD som «verdipapir» er økende og viktigheten av 

å delta på standardiseringsarenaer har befestet seg hos et bredt spekter av aktører der 

produsenter av byggevarer er til stede i stort antall der det tidligere var nesten fraværende. 

2.1.2 Revisjon av EN 15804 

EN 15804+A1 Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler 

for byggevarer er under revidering med sikte på en harmonisering med PEF (Product 

Environmental Footprint). Standarden ble vedtatt første gang i 2012 og dette er 3. revisjon.  

Hovedmålet med denne revisjonen er å samkjøre EPD og PEF med sikte på å kun ha ett system 

for miljødeklarering av byggevarer. Det tas sikte på å ferdigstille dette revisjonsarbeidet i løpet av 

2019. Viktige endringer forventes å være knyttet til inkludering av flere indikatorer i analysene og at 

det blir obligatorisk å deklarere avfallshåndtering etter endt levetid og potensielle effekter av 

ombruk og energi- og materialgjenvinning knyttet til byggevarer.  

Det er verdt å merke seg at denne revisjonen kun er knyttet til samordning med PEF.  Det 

innebærer at fokuset på digitalisering er fraværende i denne fasen. Det forventes derimot at format 

og digitalisering vil være på dagsorden senere og at en da vil knytte dette opp til det nyoppstartede 

ISO-arbeidet, se kap. 2.3. 

2.2 NS 3720 

I regi av Standard Norge er det utarbeidet en norsk standard NS 3720 Metode for klimagass-

beregninger for bygninger som ble vedtatt september 2018. Denne standarden definerer en 

entydig metodikk for beregning av klimagasser for bygninger slik at resultater fra ulike modeller og 

verktøy blir sammenliknbare. Deriblant kriterier til hvilken miljødokumentasjon til byggevarer som 

kreves. Standarden vil være svært sentral i utvikling av beregningsverktøy for 

klimagassberegninger. En ytterligere forutsetning for stort omfang av klimagassberegninger for 

bygninger er koblingen mellom beregningsverktøy, Bygningsinformasjonsmodeller og at 

miljødokumentasjon for innsatsvarene foreligger digitalt.  

 

2.3 Ny ISO/WD 22057 EPD for BIM 

Høsten 2017 vedtok ISO å igangsette et arbeid med sikte på en ny internasjonal standard ISO 

22057 Enabling use of Environmental Product Declaration (EPD at construction works level using 
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building information modelling (BIM). Dette arbeidet er initiert av Standard Norge, deriblant basert 

på ideer og underlag utarbeidet gjennom Broen-prosjektet.  

Norge er langt framme når det gjelder utvikling og bruk av EPDer. Betydelig lengre enn mange 

andre europeiske land. I tillegg er Norge langt framme når det gjelder digitalisering av informasjon 

om bygg og byggevarer, og utvikling og bruk av BIM.  Med dette som bakteppe var det ikke 

uventet at Broen-prosjektet ble initiert i Norge der viktige aktører i byggenæringen tidlig har sett 

behovet for å inkludere miljøinformasjon på lik linje med andre egenskaper i en BIM-kontekst. 

Broen-prosjektet som gjennom sitt iboende formål om å bygge bro mellom ulike fagtradisjoner, har 

vært essensielt i forhold til å gjøre det mulig å utforme formålet med standarden og prosessen for 

hvordan utvikle denne. Ikke minst har en gjennom Broen-prosjektet etablert møteplasser mellom 

ulike kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt, se kapittel 4. Slike møteplasser har vært helt 

avgjørende for at både EPD- og BIM-kompetanse sammen kunne bidrar til utforming av rammene 

rundt det nye standardiseringsarbeidet. 

Arbeidsgruppen/komiteen (ISO/TC59/SC17/WG3) har norsk ledelse med Anne Rønning fra 

Østfoldforskning som komiteleder og Bjørn Brunstad fra Standard Norge som sekretær for 

komiteen.  Foreløpig status fra dette arbeidet beskrives nærmere i kapittel Feil! Fant ikke 

referansekilden.. 

 

2.4 Samordning mellom ulike internasjonale 

standardiseringskomiteer 

Det er flere tilgrensende standardiseringsaktiviteter både på CEN og ISO som har betydelig 

relevans for tilrettelegging av EPD-verdier til bruk i BIM, CEN/TC 4424 og ISO/TC59/SC135. Begge 

disse komiteene har norsk ledelse hhv. Øivind Rooth (DiBK) og Jøns Sjøgren (Boligprodusentene) 

og Lisbet Landfald (Standard Norge) som sekretær for begge komiteene. 

Et sentralt standardiseringsarbeid pågår i regi av ISO og CEN - under Vienna Agreement6 - med 

ledelse fra CEN/TC 442/WG 4/TG 2. Her skal det utvikles en ny standard: prEN ISO 23387 Data 

templates for construction works entities. Part 1: Objects, collections, and relationships defining the 

general structure of data templates, der det skal etableres generell struktur for digitale 

produktdatamaler (product data templates – PDT). I CEN er det utviklet en standard for smart CE-

                                                

4 CEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM) 

5 ISO/TC59/SC13 - Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, 
including building information modelling (BIM) 

6 Vienna Agreement er en avtale mellom CEN og ISO med mål om å hindre dobbeltarbeid i utarbeidelse av 

standarder. I de tilfeller der standardiseringsarbeidet legges under denne avtalen, utarbeides det felles standarder 

som gjelder både for ISO og CEN.  
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merking basert på den generelle PDT-struktur, kalt CPR-PDT7. Dette arbeidet har norsk ledelse 

ved Espen Schulze fra coBuilder. 

Figur 5 illustrerer de ulike komiteene i ISO under paraplyen Buildings and civil engineering works. 

SC13 har ansvaret for BIM-relaterte standarder, mens SC17 har ansvaret for standarder knyttet til 

bærekraftsvurderinger der WG 3 har ansvaret for produktrelaterte standarder herunder EPD for 

BIM. 

 

Figur 5  Komitestruktur under ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works 

 

Viktigheten av samarbeid med tilgrensende aktiviteter innen internasjonal standardisering har vært 

tydelig presisert av styringsgruppen. Gjennom norsk ledelse innen en del sentrale komiteer både 

internasjonalt og på europeisk nivå har prosjektet hatt mulighet til å diskutere og utveksle innspill til 

standardiseringsarbeidet om EPD og BIM både på ISO og CEN-nivå.  

I prosjektperioden er det etablert et godt samarbeid med prosjektleder for PDT-arbeidet, Espen 

Schultze, med sikte på harmoniserte løsninger i de to komiteene i hhv. ISO og CEN, se kapittel 

Feil! Fant ikke referansekilden.. For å sikre et sterkt formelt bånd mellom de ulike tilgrensede 

prosessene, deltar nå Schultze som norsk ekspert også i ISO/TC59/SC17/WG3s arbeid med 

ISO/WD 22057.  

  

                                                

7 ftp://ftp.cencenelec.eu/CWA/CEN/CWA_17316_E.pdf. 

 

TC 59 

Buildings and civil 

engineering works

SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering work

SC 16 Accessibility and usability of the built environment

SC 15 Framework for the description of housing performance

SC 14  Design life

SC 18 Construction procurement

SC 13 Organization and digitization of information about 

buildings and civil engineering works, including building 

information modelling (BIM)

SC 8 Sealants

SC 2 Terminology and harmonization of language

WG 1  General principles and terminology

WG 2  Sustainability indicators and benchmarks

WG 3  Environmental declaration of products

WG 4  Environmental performance of buildings

WG 5  Civil engineering works

AHG 1 Multiple resource productivity

WG 3 Modular coordination

WG 4 Resilience of buildings and civil engineering works

Joint ISO/TC 59/SC 2 - ISO/TC 59/SC 17 WG: 

Vocabulary on sustainability in buildings and civil 

engineering works

WG 5 Security in the built environment 

ftp://ftp.cencenelec.eu/CWA/CEN/CWA_17316_E.pdf
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3 Kobling mellom EPD og BIM i praksis  

I dag benytter flere av Betongelementforeningens medlemmer LCA.no AS sin EPD-generator til å 

lage EPDer for sine produkter. Disse EPDene foreligger således også i digitalt format allerede i 

dag og LCA.no8. Betongelementprodusenter opplever en stor etterspørsel etter prosjektspesifikke 

EPDer. Gjennom bruk av EPD-generatoren er det mulig for produsentene å levere EPDer på 

bestilling innen timer fra forespørselen kommer. 

Betongelementprodusenter opplever å få krav om å levere produkter med lavkarbonbetong. Et slikt 

krav kan typisk være: Det skal benyttes lavkarbonbetong med klimagassutslipp 250 kg CO2e/tonn 

element (inkl. armering). Beregninger fra produsentene viser at ved å stille krav for CO2-utslipp pr 

m2 for f.eks. hele bæresystem og ikke enkeltmaterialer vil det totale CO2-utslippet kunne 

reduseres betydelig til en lavere kostnad (Røine, 2018). 

Betongelementbransjen ble derfor valgt som en pilotaktør siden bygningsinformasjonsmodellering 

(BIM) brukes i økende grad ved prosjektering av prefabrikkerte betongelementer for ulike 

prosjekter. I Broen-prosjektet var det ønskelig å teste ut en kombinasjon der det både benyttes 

digitale EPD-data og konkret prosjektering av leveranser i BIM. 

 

3.1 Pilot-prosjekt med Spenncon 

I dette pilotprosjektet ønsket man å teste om et system for overføring av mengder fra 

betongelementprodusentenes BIM-verktøy til EPD-generatoren som et underlag til å vurdere hvilke 

tilpasninger som må gjøres i de digitale EPDene og i BIM-verktøyet.  

Resultatet fra pilotprosjektet var svært positivt der man har etablert rutiner/løsninger med 

tilpasninger hos Spenncon og i EPD-generatoren. 

Figuren nedenfor skisser foreløpig informasjonsflyt basert på pilotprosjektet.  

 

                                                

8 LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon. Selskapet er heleid av 
Østfoldforskning AS og samarbeider tett med forskningsmiljøet deres. 
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Figur 6 Informasjonsflyt 

I pilotprosjektet opprettet Spenncon flere EPDer for betongsammensetninger i EPD-generatoren 

fra LCA.no. ID nummer for de ulike EPDene og andre råmaterialer som armeringsstål fra 

databasen til EPD-generatoren ble eksportert og overført til Spenncon sitt BIM-verktøy, Tekla 

Structures. I BIM-verktøyet ble de ulike ID-numrene fra EPD-generatoren koblet til spesifikke 

objekter i deres verktøy. Etter sammenkobling, kunne hele leveranser eksporteres fra BIM-

verktøyet med mengder av de ulike materialene og tilhørende ID-nummer. 

I pilotprosjektet ble det eksisterende XML-formatet som brukes i EPD-generatoren i dag, benyttet 

til eksport av data fra Spenncon sitt BIM-verktøy. Spenncon utviklet en tilpasning til dette formatet i 

sitt BIM-verktøy. 

 

3.2 Pilot-prosjekt med Loe betongelementer 

Basert på erfaringer fra pilotprosjektet med Spenncon, valgte man å gå videre med prosjektet med 

å trekke inn softwareleverandøren av Tekla Structures i Norge, EDRMedeso. Tekla Structures er 

BIM-verktøyet som betongelementprodusenter i Norge normalt bruker. I samarbeid med 

Betongelementforeningen og ytterligere en betongelementprodusent, Loe betongelementer, gikk 

man videre "tematikken" der man videreutviklet systemene ytterligere.  

Det har blitt utarbeidet et løsningsforslag basert på skissen i figur 6, men med økende grad av 

automatisering. 

Løsningsforslaget er en semi-automatisert prosessflyt. Dette alternativet er basert på det som ble 

gjort i pilotprosjektet med eksisterende funksjonalitet hos programvareleverandøren (Tekla) og 

EPD-generator. I tillegg er det tenkt en overføring av EPD ID fra EPD-generator til objekter i BIMen 

basert på tilordningsregler. XML til import i LCA.no kan genereres med rapport-funksjonen i BIMen.  
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Prosessflyten er skissert i Figur 7 med tilhørende beskrivelse av punkt 1 – 6. En utfyllende 

beskrivelse med illustrasjoner er gitt på de etterfølgende sidene. 

 

Figur 7 Semi-automatisert prosessflyt  

 

1. EPD for Betongsammensetning (m3) opprettes av bruker fra bedriften i EPD-generator. 

2. EPD ID for betongsammensetning kobles til objekter i BIM-verktøyet Tekla Structures ved 

hjelp av tilordningsregler. 

3. Mengder for prosjektert betongelement eksporteres fra Tekla i LCA.no sitt XML format 

koblet til EPD og Prosess ID fra LCA.no 

4. XML importeres av bruker i LCA.no. Bruker setter sammen XML for betongelementer til et 

helt prosjekt og systemet beregner miljøpåvirkning for prosjektet. 

5. LCA.no generer en rapport for prosjektet basert på importerte mengder fra BIM-verktøy og 

utslippsdata for materialer. 

6. EPD-verdier sendes tilbake til Tekla for visualisering sammen med 3D-modell og potensiell 

eksport med IFC filer. 

 

(1) EPD for Betongsammensetning (m3) opprettes i EPD-generator. 

EPD opprettes av bruker hos bedriften i EPD-generator fra LCA.no. EPDer kan være 

prosjektspesifikk eller generisk. 
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Figur 8 Illustrasjon av grensesnitt i EPD-generator 

 

(2) EPD ID for betongsammensetning kobles til objekter i Tekla ved hjelp av tilordningsregler. 

BIM-leverandøren oppretter "tilordningsregler" som hjelper brukeren å automatisere tilkoblingen av 

EPD-ID til "user-defined attributes" (UDA) på objekter (hulldekker, armering, osv.) i BIM’en. 

Reglene skal kunne endres av brukeren for å tilpasse fabrikkspesifikke kjennetegn, samt at UDA 

kan overstyres av brukeren. Typiske regler som kan anvendes er eksempelvis: Betongkvalitet 

(B35, B45), navn på elementet og liknende. 

 

Figur 9 Eksempel på "tilordningsregler" i BIM 

Dersom det ikke er modellert inn armering (f.eks. i tilbudsfasen) kan brukeren legge inn antatt 

armeringsmengde i hvert element. Dette kan gjøres på samme "semi-automatiserte" måte som 

tilordning av EPD-ID for vanlige objekter. Man markerer flere objekter og deretter velger riktig 

"Råvare EPD-ID" til armeringen som er basert på leverandøren sin EPD-ID. Deretter legger man 

inn forholdstallet til armeringsmengden, eksempelvis "kg armering/m2 dekke" eller "kg 

armering/tonn element" eller "kg armering/ enhet element". Det er viktig at brukeren skal kan velge 

og differensiere mellom disse enheter. Tekla beregner dermed antall kg armering med tilhørende 

EPD-ID verdi, basert på arealet/vekt til betongelementet. Armeringsmengden med tilhørende EPD-

ID blir deretter tatt med i rapporten til XML-fil, på lik linje med betongen i elementet. I eksemplet i 

figur 10 er antatt armeringsmengde 4,7 kg/element. 
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Figur 10 Eksempel på utforming av UDA i Tekla  

Informasjon vedrørende armering legges inn i fanen for "EPD-informasjon" på samme måte som 

for betongen/elementet. 

(3) Mengder for prosjektert element eksporteres i LCA.no sitt XML format 

BIM-leverandør oppretter XML eksport som inneholder nødvendig informasjon for å kunne 

importeres i LCA.no sin EPD-generator. XML eksport kan automatisk ta med alle elementene i 

hele leveransen. Det kan også velges hvilke elementtyper som skal eksporteres, eksempelvis alle 

søyler/bjelker/dekker eller elementer som er markert. XML eksporten skjer automatisk, men bruker 

må manuelt laste opp XML filen i LCA.no sin EPD-generator. 

 

Figur 11 Eksempel på eksport verktøy av XML fra BIM 
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Figur 12 Eksempel struktur til XML fra BIM 

LCA.no oppretter et grensesnitt slik at brukere kan ha tilgang til å utføre klimaregnskap basert på 

XML-filen, uten å måte være verifisert bruker. LCA.no oppretter også grensesnitt slik at regnskapet 

kan deles inn i enkelt element, elementgruppe og hele prosjektet. 

 

(4) XML importeres av bruker 

Bruker setter sammen XML for betongelementer til et helt prosjekt og systemet beregner 

automatisk ut miljøpåvirkning for prosjektet. 

 

Figur 13 Illustrasjon av import av XML i LCA.no 

 

Figur 14 Illustrasjon av elementer satt sammen til helt prosjekt i LCA.no 
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(5) LCA.no generer en rapport for prosjektet basert på importerte mengder fra BIM-verktøy 

 

Figur 15 Illustrasjon av «Summary» skjermbilde i LCA.no 

 

(6) Overføring av resultater fra LCA.no tilbake til BIM 

Import av resultatet til BIM er foreløpig ikke definert. Det må likevel tilrettelegges for eventuell 

fremtidig utvikling, hvor EPD-verdier sendes tilbake til BIM for visualisering sammen med 3D-

modell og potensiell eksport med IFC filer. En mulig løsning kan være at LCA.no genererer CSV-fil 

med ID-er som kan automatisk tilordnes til objekter. 

 

Figur 16 Illustrasjon av import i BIM 
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Figur 17 Illustrasjon av visualisering i BIM 

 

3.3 Utvikling av system for overføring av data mellom BIM-verktøy 

og EPD-generator 

Erfaringene fra dette prosjektet viste at det er fullt mulig med relativt enkle grep å koble EPD-data 

mot BIM-verktøy som betongelementprodusentene bruker. Dette ga tilstrekkelig svar til at 

betongelementbransjen nå ønsker å videreutvikle verktøyene deres slik at produsentene selv kan 

beregne klimagassutslippene for den totale leveransen av betongelementer som leveres til et 

prosjekt. Beregningene skal baseres på betongelementprodusentenes BIM-modell og data fra 

EPD-generatoren for de enkelte elementene.  

Beregninger for den totale leveransen kan både benyttes til å optimalisere løsningene under 

prosjektering, samt at leverandørene kan levere et klimagassregnskap for sin leveranse til bruk i 

prosjektets totale klimagassregnskap.  

Dette arbeidet finansieres av Norsk betongforening, Heidelberg cement, Betongelementforeningen 

og Byggevareindustriens forening samt egeninnsats fra betongelementprodusenter og 

programvareutviklere.  

Leveranse i prosjektet vil i hovedsak være verktøyet som utvikles i prosjektet som et samarbeid 

mellom softwareleverandører, LCA.no og betongelementprodusentene. Verktøyet vil presenteres 

allerede på Betongelementforeningens årlige medlemsmøte januar 2019.  
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4 Miljø- og EPD-data i produktdatamaler  

Målet med prosjektet har vært å utvikle en digital plattform som gjør det mulig å dele data mellom 

EPD og BIM. Dette målet skulle nås ved bl.a. å: 

1. utvikle mal for digital overføring av EPD-data, herunder avklare hvilke data fra EPD som skal 

overføres, etablere terminologi og utforme selve produktmalen,  

2. tilrettelegge for håndtering av data fra EPD i BIM-objekter, og 

3. dokumentere metodikk som innspill til ISO-standardisering. 

 

Gjennom arbeidet i Broen-prosjektet ble det klart at alle disse tre aktivitetene henger nøye 

sammen og spesielt de to første aktivitetene er til dels vanskelig å skille. Ved å benytte 

tilnærmingen med bruk av produktdatamaler har en gjennom denne tilrettelegge for håndtering av 

data til dels løst både aktivitet en og to.  

Gjennom Broen-prosjektet ble det gjort oppmerksom på arbeidet med utvikling av en generell 

struktur for digitale produktdatamaler (Product Data Templates - PDT) for byggevarer og annet 

utstyr som inngår i et byggverk som beskrevet i kap. 2.4. Datamaler vil gjøre det mulig for 

byggeprosjektets aktører å utveksle informasjon gjennom produktets livsløp, ved hjelp av samme 

datastruktur, terminologi og GUIDer og dermed gjøre informasjonen maskinlesbar. Figur 18 viser 

oppbyggingen av den generelle datastrukturen. 
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Figur 18 ISO/AWI, prEN ISO 23387 Data Template diagram 

 

Den generelle PDTen har intet «innhold» og gir heller ingen informasjon om hvordan strukturen 

skal implementeres i f.eks. LCA-verktøy. Den gir kun «skjelettet» for hvordan datasett skal 

struktureres. Denne strukturen er videre benyttet for å utvikle EPD PDT der denne «fylles» med 

konkret innhold fra EPD.  

EPD inneholder som nevnt innledningsvis mye informasjon som både som er knyttet til produktet 

og dets egenskaper, om produsent og produksjonsforhold, EPD-formell informasjon som gyldighet, 

programoperatør, adresser, selve LCA-resultater fordelt per informasjonsmodul mm. Det har vært 

nødvendig å gjennomgå alle datasettene og strukturere disse etter kravene i pr EN ISO 23387. 

For å gjøre denne informasjonen maskinlesbar er det behov for en felles semantisk ramme for 

begreper, gruppering av konsepter og forholdet mellom begreper som skal brukes. 
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I tillegg må hvert begrep og konsept vertikalt defineres entydig eller kodes. Det foreligger et 

internasjonalt rammeverk for dataordbøker (IFD - EN ISO 12006-3) som fastsetter reglene for en 

språk-uavhengig informasjonsmodell som gjør det mulig for alle slags systemer å utnytte konsepter 

innenfor en felles ramme. Global Unique Identifier (GUID) er det viktigste elementet i dette felles 

rammeverket. Det tjener som en unik, språkuavhengig identifikator av hvert konsept og hvert 

forhold mellom begreper.  

Følgende struktur og begreper er lagt til grunn for strukturering av data: 

• Group of properties: used for grouping of properties serving a purpose  

o Hovedoverskrifter i EPD som f.eks. «General Information» der all generell 

informasjon om EPDen, dens gyldighet, utgiver etc. skal deklareres eller 

Indicators som består av et sett av indikatorer 

• Reference document: publication that is consulted to find specific information, particularly 

in a technical or scientific domain. A reference document can be associated with any data 

present in a data dictionary 

o F.eks. den gitte standarden der krav et gitt som ISO 15686-6 som 

beskriver Reference service life for et produkt, eller ISO 21930 eller Traci 

2.1 som begge lister ulike indikatorer 

• Generic property: used to group the specific properties and allow specific properties to be 

compared  

o F.eks. indikatoren Eutrofiering eller Global Warming Potential 

• Specific property: used to describe the property in relation to the test method or other 

source of relevance  

o For indikatoren Eutrofiering vises det her til ISO 21930 eller Traci 2.1 som 

bruker ulike metoder for å beregne denne verdien og som oppgis i ulike 

«units» 

• Dependency: a specific relationship between two specific properties or two generic 

properties which allows to relate values, e.g. as in a table 

o Viser hvordan egenskaper er avhengig av en eller flere andre egenskaper 

for å gi mening. Se eksempler i Figur 20 og Figur 21. 

• Quantity: property of a phenomenon, body, or substance, where the property has a 

magnitude that can be expressed by means of a number and a reference 

o Selve verdien av egenskapen 

Figur 19 og Figur 20 viser eksempler på hvordan ulike data i EPD struktureres iht. overnevnte 

begreper. 
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Figur 19 Sammenheng mellom EPD-innhold og strukturering av dens innhold iht. PDT-krav 

(presentert workshop 26.06.2018). 

Property
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Figur 20 Sammenheng mellom indikatorer og moduler i EPD og strukturering av dens innhold 

iht. PDT-krav (presentert workshop 26.06.2018). 

Begrepet “dependency” viser til at GWP-verdien kun har en mening når den er relatert til en 

spesifikk informasjonsmodul i dette tilfellet A1-A3.  

Property

Property

Dependency
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Figur 21 Sammenheng mellom informasjonsmodul A4 (transport til byggeplass) i EPD og 

strukturering av dens innhold iht. PDT-krav (presentert workshop 26.06.2018). 

Begrepet “dependency” i denne sammenhengen viser til at GWP-verdien kun har en mening når 

den er relatert til type, kapasitetsutnyttelse, avstand, drivstofftype og forbruk. Slik struktureres alt 

innholdet i EPDen, horisontalt (ref. exceltabellene i figurene over) i henhold til PDT og vertikalt i 

henhold til krav til dataordbok-standarden (EN ISO 12006-3) der hvert konsept og begrep får en 

unik definisjon og en egen GUID. Dette tilsammen utgjør selve produktdatamalen 

Som nevnt innledningsvis er EPD en «informasjonsbærer» av miljøinformasjon om byggevarer til å 

støtte opp om LCA av hele byggverk. Figur 22 viser sammenhengen mellom produkt og 

bygningsnivå der pilene illustrere informasjonsflyt mellom ulike informasjonsmoduler på de to 

nivåene.  

Property set

Properties

Dependency



Broen mellom EPD og BIM    

 

© Østfoldforskning   31 

 

Figur 22 Sammenheng mellom produktnivå-EPD og bygningsnivå-LCA og hva som ikke dekkes 

av EPD-PDT, ISO/WD 22057. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke alltid er slik at informasjon gitt i en informasjonsmodul på 

produktnivå skal anvendes i den korresponderende informasjonsmodulen på bygningsnivå. Et 

eksempel på det kan være utskifting av vindu på bygningsnivå, modul B4. Informasjonen fra 

produktnivå, EPD, som her skal anvendes er A1-A5 (produksjon, transport til byggeplass og 

installering) for vinduet og C1-C4 (avfallshåndtering av det gamle vinduet). En annen avhengig 

variable her er hvor ofte dette vil skje. Her vil en på bygningsnivå enten velge erfaringsdata eller 

bruke data om referanselevetid gitt i EPD PDT.  

Scenarioer for hva som skjer med byggevaren etter fabrikkport deklareres i dag og er relativt lite 

fleksible. I EPD PDT skal det tas høyde for at en på bygningsnivå trenger mer fleksibilitet til å 

endre scenarioene. En ser for seg at bruk av scenarioer skjer på tre ulike sett her eksemplifisert 

med A4 – transport til byggeplass: 

1. Scenarioet beskriver den faktiske transporten (distanse, transportmiddel, drivstoff mm.) fra 

fabrikk til byggeplass. Data brukes direkte. 

2. En av «Dependency» parameterne representerer ikke den faktiske transporten, f.eks. er 

avstanden en annen. Da skal det gjøres mulig å bruke resultatindikatoren (f.eks. GWP-

verdi) og distanse til å beregne nye verdier.  

3. Scenario gitt i EPD er ikke representativt ved f.eks. at en anvender annet transportmiddel 

eller drivstofftype og det ikke er mulig å anvende dette datasettet. Da vil det være 

nødvendig å først ha mulighet på bygningsnivå å sjekke representativitet og deretter 

anvende data fra andre datakilder enn EPDen for transport. 
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Et annet scenario-datasett som er håndtert i denne konteksten er avfallshåndtering. I alle moduler 

etter fabrikkport kan det potensielt oppstå avfall. EPD-metoden krever at utslipp knyttet til 

avfallshåndtering tilordnes den modulen der avfallet skjer. F.eks. utslipp knyttet avfallshåndtering 

av kapp og svinn som oppstår i A5 under installering av byggevaren deklareres i A5. Tilsvarende 

vil for andre moduler i bruksfasen - B-modulene. I EPD-PDT vil en løse dette ved at det utvikles en 

generell beskrivelse av avfallshåndtering og hvor en på bygningsnivå må inkludere dette datasettet 

i flere moduler hvis relevant.  

Hverken Broen-prosjektet eller ISO/WD 22057 vil beskrive hvordan data skal anvende eller gi 

regler for hvordan beregne på bygningsnivå. Likevel er det nødvendig å vise hvilke data fra 

EPDens ulike informasjonsmoduler korresponderer til bygningsnivåets informasjonsmoduler.  

Dette er enda ikke løst i standardiseringsarbeidet. 

Broen-prosjektet har utviklet og levert kompetanse inn i standardiseringsarbeidet. Det må 

presiseres at det ikke har vært mulig å ferdigstille EPD PDT i Broen-prosjektet alene. For at et slikt 

arbeid skal forankres internasjonalt, er det viktig å bygge konsensus både om prosess og innhold. 

Slikt arbeid tar lenger tid enn innenfor tidsrammen for prosjektet. 

Den praktiske tilnærmingen til strukturering av EPDs innhold i samarbeid med leder av 

standardiseringsarbeidet innen PDT, Espen Schultze og hans kollegaer, har vist at denne 

tilnærmingen fungerer i praksis og vil nå dokumenteres og utgjøre store deler av standarden ISO 

22057. 

Som nevnt ovenfor består arbeidet med EPD PDT av to strukturelle «hovedretninger». Først 

definere innholdet i EPDen i forhold til property set, properties, dependencies etc. basert på 

gjennomgangen i Broen-prosjektet av hvilke data fra EPD som skal inkluderes. Her foreligger det 

et førsteutkast. Deretter skal alle egenskaper tilordnes en egen definisjon og terminologi iht. 

dataordbokstruktur (EN ISO 12006-3). Dette arbeidet er påbegynt. En oppgave i denne 

sammenheng er å finne hvilke begrepet som allerede er definert og som skal refereres og ikke 

utvikles. Det er også en gjenstående jobb å avklare hvor detaljert ordboken skal være. 

Eksempelvis om «vehicle type» skal spesifiseres nærmere for et sett av type transporttyper, båt 

(størrelse, type drivstoff etc.) eller lastebil med ulike Euroklasser og type drivstoff.  

Avslutningsvis vil vi trekke fram betydningen av Broen-prosjektet for utvikling av den kommende 

internasjonale standarden ISO 22057. Prosjektet har betydd enormt i forhold til å bygge og samle 

norsk kompetanse på EPD og BIM-området. Interessen for prosjektet har vært stor både nasjonalt 

og internasjonalt, se kap. 4.  

. 
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5 Formidling  

I prosjektperioden er det gjennomført flere workshops, og presentasjoner nasjonalt og 

internasjonalt. Tabell 1 viser oversikt over eksterne arrangementer der prosjektet har vært 

presentert og Tabell 2 gir en oversikt over møter og workshops arrangert i tilknytning til prosjektet. 

 

Tabell 1 Presentasjoner i tilknytning til Broen-prosjektet 

 

Dato Arrangement Tema Antall  
deltakere  

24.08.16 Standard Morgen (Oslo) Prosjektplanene presenteres, og 
interesserte inviteres til å delta 

Ca 30  
 

16.09.16 BIM-verdinettverk Øst 
(Fredrikstad) 
 "Skjerpede krav til miljø og 
digital samhandling i 
byggeprosjekter" 

Broen-prosjektet presenteres med 
fokus på digitalisering av miljødata, 
inkl. utfordringer og muligheter 

Ca. 20 

06.12.16 BIM-verdinettverk Øst (Oslo) 
"Temapiloter" 

Broen-prosjektet presenteres som 
en mulig temapilot 

Ca. 30 

16.-
17.02.17 

"Digitalization of 
environmental data" i 
tilknytning til det 
internasjonale  
Indata-prosjektet (Wien) 

Presentasjon av Broen-prosjektet 
med fokus på digitalisering av 
miljøegenskaper koordinert med 
øvrige produktegenskaper  

Ca. 20 

28.02.17 BIM-alliancen Byggmaterial 
(Celsa - Stockholm) 

Presentasjon av Broen-prosjektet 
med fokus på digitalisering av 
miljøegenskaper koordinert med 
øvrige produktegenskaper 

Ca. 15 

09.03.17 ISO: Standardization of 
environmental data (Paris) 

Presentasjon av Broen-prosjektet 
med fokus på digitalisering av 
miljøegenskaper koordinert med 
øvrige produktegenskaper inkl. 
diskusjoner  

Ca. 20  

20.09.17 The International EPD system 
"EPD and BIM" (London) 

Presentasjon av Broen-prosjektet 
med fokus på digitalisering av 
miljøegenskaper koordinert med 
øvrige produktegenskaper  

Ca. 40 

18.10.17 Smart Built 
Livscykelperspektiv 
(Stockholm) 

Presentasjon av Broen-prosjektet 
med fokus på digitalisering av 
miljøegenskaper koordinert med 
øvrige produktegenskaper 

Ca. 30 

05.06.18  Annual General Meeting IBU 
(Brussel)  

Presentasjon av betydningen av 
EPD og digitalisering i ZEB-bygg 

Ca. 50 

12.06.18 Betongelementforeningen 
(Oslo) 

Informasjon om pilot-prosjektet 
vedr. betongelementer, EPD og 
BIM 

Ca. 15 

24.10.18 BIM-Summit 
(Beijing) 

EPD for BIM, presentasjon av 
behov for standarden og metode 
for utvikling 

Ca. 60 
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Tabell 2 Møter/workshops arrangert i tilknytning til Broen-prosjektet 

 

Dato Møte/Workshop Antall  
deltakere  

13.10.2016 Styringsgruppen  

30.11.2016 Verdikjeden  
"Hvilke behov har bransjen 
for digitalisering av miljødata, 
og på hvilket detaljeringsnivå 
ønsker man?" 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne Rønning, Østfoldforskning 
Bjørn Brunstad, Standard Norge  
Solveig Dahl Grue, Arkitektbedriftene 
Halvor Jensen, NTI CADcenter 
André Ruud, Byggtjeneste 
Espen Schulze, coBuilder 
Oystein Graffer, Statsbygg 
Lars Bjørkhaug, Catenda 
Morten M. Ræder, Nordicarch 
Martin Erlandsson, IVL 
Anstein Skinnarland, Buildingsmart 
Bård Krogshus, Bimcenter 
Tom Paulsen, Veidekke Entreprenør 

12.01.2017 Skanska – hva trenger 
entreprenører 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne Rønning, Østfoldforskning 
Henning Fjeldheim, Skanska  

09.02.2017 Styringsgruppen  

04.05.2017 Spenncon – betongelement – 
digital kobling mellom EPD-
generator og BIM  

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne Rønning, Østfoldforskning 
Steinar Røine, Spenncon 
Solveig Gedde-Dahl, Spenncon 
Øystein Rørvik, Spenncon 
John Erik Reiersen, Betongelementforeningen 

14.07.2017 Building Smart Norge Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Sigve Pettersen 
Jacky Chi Ho Lau 

26.09.2017 Høgskolen i Oslo Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Eilif Hjelseth, HiO og 3 studenter 

17.10.2017 Hva har 
programvareleverandører 
behov for (Holte) 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne R Rønning, Østfoldforskning 
Bjørn Brunstad, Standard Norge  
Aleksander Bjaaland, Holte 
Lars Bjørkhaug, Catenda 
Håvard Bell, Catenda  
Lars Mikalsen, Holte 
William Riise Pedersen, Holte  
Ole Iversen, Østfoldforskning/lca.no 
Lars Tellnes, Østfoldforskning 
Eilif Hjelseth, HiO 

17.11.2017 Samkjøring med EPD-Norges 
Indata-aktivitet 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne Rønning, Østfoldforskning 
Mie Vold, Lca.no 
Trond Edvardsen, lca.no 

13.06.2018 Styringsgruppemøte  

14.06.2018 Digitalisering av miljødata, 
Byggtjenesten 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Rupert Hanna, Byggtjenesten 
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Dato Møte/Workshop Antall  
deltakere  

20.06.2018 Samkjøring vedr. 
internasjonal standardisering 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne R Rønning, ISO TC59/SC 17/WG3 
Bjørn Brunstad, Standard Norge  
Espen Schulze, CEN/TC 442/WG 2/TG3 
Øyvind Rooth CEN 442 
Jøns Sjøgren, ISO TC59/SC13 

04.07.2018 Pilotprosjektet 
Betongelementer, EPD-
generator og BIM 

Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Dmitri Minasov, Betongelementforeningen 
Ole Iversen, lca.no 

Espen Skogsrud, EDRMedeso 
Erik Ødegaard, EDRMedeso 

 Pilotprosjektet – forprosjekt 
Betongelement, EPD og BIM 

Dmitri Minasov, Betongelementforeningen 
Ole Iversen, lca.no 

Espen Skogsrud, EDRMedeso 
Jan Espen Loe, Loe betongelement 

 Presentasjon av resultat fra 
forprosjekt Betongelement, 
EPd og BIM – og planlegging 
av hovedprosjekt. 

Dmitri Minasov, Betongelementforeningen 
Ole Iversen, lca.no 

Espen Skogsrud, EDRMedeso 
Jan Espen Loe, Loe betongelement 
Steinar Røine, Spenncon 
Jane Mælen, Contiga 
Nina Kolstøl, Contiga 
Liv Bjerge, Heidelberg cement 
Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 

26.09.2018 Internasjonal workshop; 
eksperter fra ulike fagmiljøer 
BIM, LCA-verktøyutviklere, 
EPD 

Espen Schulze, coBuilder 
Rumela Atanasova, coBuilder 
Peter Kralev, coBuilder 
Jane Anderson, ConstructionLCA  
Magdalini Psarra, Rockwool  
Oliver Kusche, OkworX  
Alex Small, Tatasteel 
Bjørn Brunstad, Standard Norge 
Marc Bosmans, Eurima 
Trine D. Pettersen, Byggevareindustrien 
Anne Rønning, Østfoldforskning AS 
Panu Pasanen, Bionova  
Patrick Hermon, etool 

 
 
Arbeidet knyttet til Broen-prosjektet har også vært svært relevant i arbeidet med å revidere PCR-er 

for flere produktgrupper, et arbeid finansiert av kompetansemidler fra Husbanken. 
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