
NOBB Miljødata
– maskinlesbar data fra EPD som forenkler beregning 
av klimagassregnskap i henhold til kommende 
myndighetskrav. Boligprodusentenes betydning for 
utvikling og hvordan komme med tydelige markedskrav 
fremover? 



Vår «reise» med Boligprodusentene
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2020
«Fra grønnvasking til 

grønt fundament»

2021
Slik kan det løses

2022
Slik er det løst



Vår «reise» med Boligprodusentene
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2022
Slik er det løst• Boligprodusentene = krevende kunde!

• OG konstruktiv
• Utøver «Markedsmakt» uten å skape 

«Avmakt»
• Nå kan leverandører formidle strukturerte 

maskinlesbare miljødata på produktnivå
gjennom vår løsning

Tid for implementering!



Vi tok utfordringen! 



Innsamling og digitalisering 
av EPD-data
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Slik distribuerer Byggtjeneste Miljødata

Database for GWP 
pr produkt

Omregnet GWP pr 
prisenhet

Tilgjengeliggjøres via 
NOBB Miljødata API

EPD register

21 3

NOBB vårseminar 2022
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Innsamling og digitalisering av EPD-data

EPD register

1

NOBB vårseminar 2022
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Omregning av EPD-data til GWP pr prisenhet

Database for GWP pr 
produkt

Omregnet GWP pr 
prisenhetEPD register

2

NOBB vårseminar 2022
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Tilgjengeliggjøre GWP pr prisenhet via API

Omregnet GWP pr 
prisenhet

Tilgjengeliggjøres via 
NOBB Miljødata API

Bruke av GWP pr 
prisenhet

3

NOBB vårseminar 2022



Fra PDF til maskinlesbar Miljødata



Innsamling og digitalisering 
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Mulig effekt ved bruk av NOBB Miljødata for 
datakonsumenter

Database for GWP 
pr produkt

Omregnet GWP pr 
prisenhet

Tilgjengeliggjøres via 
NOBB Miljødata API

Bruker av GWP pr 
prisenhetEPD register

21 3

Mulig effekt av GWP-data:
• Miljøvennlig produktvalg

• Klimagassregnskap

• CO2 avtrykk på faktura

NOBB vårseminar 2022



Vil du være med på lanseringen av NOBB 
Miljødata, meld deg på her 👇👇
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- men gir oss ikke med det 
- og gleder oss til reisen videre
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