
Klimaregnskap og produktdokumentasjon -
ISO/DIS 22057

Anne Rønning

Boligkonferansen 2021



Det stilles krav til miljø- og klimagassberegninger



Behov for digitalisering av EPD

• EPD (Environmental Product Declarations)
• EPDer er det foretrukne metoden for å dokumentere miljøegenskaper til 

produkter
• EPDer er «byggeklossene» for miljøvurdering på bygnings/anleggsnivå

• Økende etterspørsel etter miljødokumentasjon - som underlag 
for valg
• På produktnivå og bygnings-/anleggsnivå

• Foreligger i dag primært som PDF, men også form i digitale 
formater

• Behov fra byggevareindustrien og resten av byggenæringen
• Digitalisering av EPDene må være i samme format som øvrig digital 

produktdokumentasjon
• Basert på enhetlige standardiserte formater – ikke bare «digitalisert»

Et verdipapir i 
anbudsprosessen



Målet er miljøvurdering/klimagassberegning av byggverk –
midlet er EPD for byggevarene (byggeklossene)

• EPD er et sammendrag av LCA for en byggevare, -materiale eller en tjeneste
• Den skal være informasjonsbærer av miljøinformasjon om byggevaren brukt til å foreta 

en helhetlig analyse av hele byggverket
• EPD må ivareta informasjon om byggevaren i en slik sammenheng



Miljødeklarasjoner (EPD)



Miljødeklarasjoner (EPD)



EPD BIM

Miljøvurdering av byggverk

Dagens informasjonsflyt



Utvikling av digitale EPD

Printed 
EPD

Human readable and interpretable

Digital 
EPD

Machine readable, but need human 
interpretation and often re-calculation 

of e.g. scenarios by experts

ISO 
22057

Machine readable AND machine 
interpretable



BIM

Miljøvurdering av byggverk

EN ISO 22057 PDS

DOP PDS

Andre kilder 

Verifisert 
datasett 

LCA-rapport

Teknisk sett er dette løst, men det eksisterer ikke verktøy som løser dette i dag



Veien til målet 

EPD gjøres tilgjengelig med bruk av ISO 
22057 

BIM/bygnings-LCA-verktøy må tilpasses til
å bruke maskintolkbare data iht. ISO 
22057 og kunne endre f.eks.:

• transport scenario

• Levetidsdata (service life)

• Avfallsscenarioer (end-of-life)



Veien videre 

FDIS på CIB – intern høring blant 
medlemslandene

Frist 29. september

Formell FDIS-avstemning starter høsten 2021

Publisering første halvår 2022



Følg oss:

Takk for oppmerksomheten –
ta gjerne kontakt

Anne Rønning
anne@norsus.no
Tlf. 90642538

https://www.facebook.com/norsusforsk/

www.twitter.com/norsusforsk

www.linkedin.com/company/norsusforsk

https://www.facebook.com/norsusforsk/
http://www.twitter.com/norsusforsk
http://www.linkedin.com/company/norsusforsk
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