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Lansering av NOBB miljødata versjon. 1.0 

10/11🎉🍾✨
• verdien vi leverer på egenskapen A1, A2, A3 eller sum 

av A1-A3 er summen av CO2 eq pr. prisenhet i NOBB. 

Altså ikke basert på den Deklarerte enheten i EPD. 

• I NOBB Export API- GWP Data A1-A3 har vi startet å 

bruke GUIDs som tilhører ISO standarden 22057.  I 1.0 

versjon av API-et kan vi gjøre det på 2 av 7 egenskaper

• API-et tilbys kun i JSON Format. 

• Vi har 3 pilotbrukere som har signert på en brukeravtale 

som begrenser bruken ut mot forbruker

Tilbakemeldinger så langt fra pilotene:

Vi har fått testet ut API'et og det funker bra. Ingen problemer 
med å hente ut GWP for A1-A3 per prisenhet. 

Vil GWP for dette produktet endres til å være for prisenhet m² 
ved bruk av API'et eller må man i noen tilfeller ta volum i 
betraktning. Hvordan vet jeg i så fall at jeg må det?

Test NOBB nr. passer ikke med noen av de produkter vi har i våre 
materialister. 

NOBB nr. XXXX gir et feil svar ut ifra det som står i EPD-en. 

Vi kan ikke ta imot data på JSON format enda.



NOBB Miljødata-ver.1.0 Dokumentasjon 

tilgjengelig.
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Pilotbrukeravtalen og veien videre for 

innholdsbygging
Tiltak for å få opp hastigheten på å sende inn 

data til NOBB Miljø API. 

• Invitere til en webinar serie mot produsenter

• Invitere til å være en aktiv bidragsyter i 

videre arbeid med utvikling av miljødata 

felter.

I Pilotperioden (ca 3 måneder) vil 

pilotbrukerne forplikte seg til å bruke API-et 

aktivt og dele erfaringer med oss i denne 

perioden.

Pt. har vi 1190 varelinjer med GWP data 

tilgjengelig.  

Vi får stadig inn mer data fra produsentene 

men det går sakte.
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NOBB miljødata – versjon 2.0 
- Praktisk implementering – full skala iht ISO22057

Bakgrunn:

Bestilling fra Boligprodusentene og deltakelse i samordningsråd og dekke alle faser i EPD-en (A-D) - vi legge til rette for felter i 

Export API

Mål:

• Basert på praktiske erfaringer – sikker og forutsigbar fangst av data

• Forankre 22057

• På prisenhet OG funksjonell enhet i EPD

Gjennomføring

• Utvider innsamling fra flere leverandører – og flere produkter

• Utvider innholds felter og - GWP Data med alle tilhørende GUIDER i ISO standarden 22057. 
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NOBB miljødata – versjon 2.0 

- Praktisk implementering – full skala iht ISO22057-

fortsettelse

• Særnorske tilleggsverdier for produkter som 

har biogent karbon. 
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