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Om NORSUS – Norsk institutt for bærekraftforskning

• NORSUS er Norges fremste fagmiljø innenfor 
livsløpsvurderinger (LCA) for vurdering og 
forbedring av miljøprestasjonen til produkter og 
tjenester.

• Østfoldforskning AS til juni 2020

• Lokalisert i Fredrikstad og Høyskolen Kristiania i 
Oslo

• Samlede inntekter i 2020 36 mill. (2019 på 35 mill.) 

• 31 ansatte, 29 forskere

Fagområder

→ Avfallsressurser

→ Biogass

→ Biomaterialer

→ Bygg, byggevarer og infrastruktur

→ Emballasje

→ Energi

→ Mat

→ Møbler og tekstiler

→ Plast

→ Prosessindustri

→ Transport



Vår kjernekompetanse

• Miljødokumentasjon av 
produkter, prosesser, 
tjenester

• Livsløpsvurderinger (LCA)

• Nettverks/verdikjedebaserte 
innovasjonsprosesser

• Kunnskapsgrunnlag for 
policy (Norge/EU)

 Miljøinnovasjoner gjennom 
verdikjeden til bedrifter og 
offentlige virksomheter



Innhold

• Litt miljødokumentasjonshistorie

• Hva er LCA og EPD?

• EUs grønne giv

• Lovverk og standarder

• Offentlige anskaffelser og marked

• Eksempler

• Støtteordninger for å komme i gang



Miljødokumentasjonshistorie

• Miljøproblemer har vært med oss fra dag null

• Fra en folkefiende til funksjonelle enheter

• Miljøengasjement og institusjonalisering > 1960

• Integrert del av virksomheter > 1995

• “Frontløpere” ~2000 (for eksempel Statsbygg)

• Nødvendighet >2015



Hva er LCA og EPD?

• LCA = Life Cycle Assessment, eller livsløpsvurdering på norsk

• EPD = Environmental Product Declaration, eller miljødeklarasjon 
på norsk



Livsløpsvurdering
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Miljøprofil fra råvareuttak til avvikling og avfallshåndtering
Basert på ISO 14040 og ISO 14044



Svarer på følgende

• Hva er de viktigste miljøproblemene?

• Hvor i livsløpet oppstår disse og hva er årsaken?

• Hvordan forbedre/optimalisere verdikjeden?

A1-A5 B1-B7
C1-C4

Unngå “problemskifte” ved
å fange “alle” miljøaspekter
og alle livsløpsfaser. 



Miljødeklarasjoner (EPD)

• «Executive summary» av LCA

• Inkluderer det som skjer i egen 
bedrift, hos underleverandører, 
gjennom levetiden og ved endt 
livsløp 

• Tredjepartsverifisert

• ISO- og CEN-standarder



Miljødeklarasjoner (EPD)



EPD sier ikke at …

◼ produktet er miljøvennlig

◼ produktet er bedre enn 
konkurrerende produkter

Deklarerer derimot fakta ... 



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

• Den 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



Kilde: EU, oversatt av Miljødirektoratet

EUs grønne giv

KLIMALOVEN«RENOVERINGSBØLGE»
EUs INDUSTRISTRATEGI 
SIRKULÆR ØKONOMI
NULL-KARBON STÅL

INDUSTRISTRATEGI
RENOVERING
EUs TAKSONOMI  



EUs grønne giv – sirkulær økonomi

• Bygg en av de syv nøkkelverdikjedene
• Bidra til bærekraft 

• økonomisk vekst, positive sosiale 
effekter, miljøforbedringer

• Alle deler av livsløpet:
• Mer sirkulære råvarer
• Mindre ressursbruk i bruksfasen
• Mer tilbakeføring etter endt levetid
• Unngå farlige stoffer

• Oppdatering av regelverk
• Offentlige anskaffelser
• Produktpass og digitalisering
• Finansiering – EUs taksonomi



Lovverk og standarder

• Plan- og bygningsloven

• Miljøinformasjonsloven

• Produktkontrolloven

• Klimaloven



DiBK-veileder for klimagassregnskap etter TEK17 § 14-6 (1)

• Boligprodusentene og Byggevareindustrien

• Veileder som 

• gir kort innføring i temaet klimagassberegninger

• beskriver forutsetningene for TEK17-beregningene og 
hvordan regnskapet skal rapporteres

• gir noen gode tips og råd

• Ikke verktøy for utarbeidelse av klimagassregnskap



Standard for miljøvurdering av byggevarer



Standarder - bygningsnivå



NS 3720:2018
• Sammenligning mellom bygninger eller monterte systemer 

(deler av byggverk) vil kun være mulig når bygningene har 
samme funksjon (funksjonell ekvivalent), samme 
systemavgrensning og like scenarioer.



NS 3720: Være tydelig på hva som 
skal inngå i beregningene

6.2.2 Funksjonell ekvivalent – skal minst omfatte

• bygningstype 

• tekniske og funksjonelle krav 

• totalt areal (m2 BTA og BRA) 

• bruksmønster 

• påkrevd levetid

6.2.3 Objektets levetid

60 år hvis ikke annet oppgis i kravspek.
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Tilpasningsdyktighet



Tilpasningsdyktighet

.

• lett kan endre funksjon eller bygges om - for eksempel 
grunnet nye leietakeres behov eller endring av 
kjernefunksjonen

• ombygging skaper behov for nye materialer og skaper 
mer avfall. Dette er gir også miljøbelastninger. Ofte 
glemmer vi dette når vi skal vurdere hvor bærekraftige 
byggene våre er

Eksempel:
Rive og bygge nytt eller rehabilitere?

Ny standard under utvikling med norsk ledelse



Offentlige anskaffelser og marked



Leveranse av 22 betongbjelker med følgende krav

«Det skal benyttes lavkarbonbetong med maksimale klimagassutslipp på 250 kg CO2e/tonn 

element inkl. armering»

• For å oppnå kravet - levere en bjelke med rektangulært tverrsnitt (249,5 kg CO2e/tonn element inkl. armering)

• Alternativet er en I-tverrsnittsbjelke med klimagassutslipp over maksimumskravet (282,57 kg CO2e/tonn element inkl. 
armering) 

Kilde: Steinar Røine

- tiltak rettet mot reduksjon av totalt materialforbruk for hele leveransen kan være mer effektivt enn tiltak ensidig rettet mot bruk av 

materialer med lave klimagassutslipp; 

- utfordre bestillere til å benytte optimale konstruksjoner som gir maksimal bæring og bruksegenskaper med minimum mengde 

materialer enten det gjelder betong, tre eller andre materialer

- KL-tre kan også designes slik at mengde materiale reduseres samtidig som bæreevnen tilfredsstilles



Hva er et bærekraftig bygg og hvordan måle dette?

La oss begynne med materialene



Kilde: Trine Dyrstad Pettersen
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Sammenligning mellom massivtre fra ulike produsenter

Kan være noe forskjell i ytelse

Transport med bil til Oslo

Kilder: EPD-er med unntak av ***
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Biogene og fossile klimagassutslipp
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Transport av byggevarer

Klimagassutslipp knyttet til transport «spiste opp» effekten av å 

velge produkter fra det produksjonsstedet med lavest 

klimagassutslipp



Kan man si at et byggemateriale alltid er bedre enn et annet?

Sammenligning mellom bygninger eller monterte systemer (deler av 
byggverk) vil kun være mulig når bygningene har samme funksjon, 

samme systemavgrensning og like scenarioer



Bygg er ikke kontekstløse

Eksempel 16 etasjers kontorbygg:

• Bygg som er bredere enn de er høye, vil ikke være like utsatte for vind som et smalt 
bygg i samme høyde

• Fundamentet for et slikt bygg vil hovedsakelig kun overføre trykkrefter til grunn, og 
løftekrefter vil ikke være relevante. De vertikale kreftene bestemmer nødvendig 
bredde på fundamentet, og i et slikt tilfelle vil økt egenvekt føre til bredere 
fundament (trykk som dimensjonerer, ikke løft). 

• Det får igjen konsekvenser for materialvalg og -mengder. 

• Hva om man endrer krav til f.eks. tilpasningsdyktighet?

• Dette viser at et kontorbygg med et gitt areal og gitt høyde ikke nødvendigvis kan 
sammenlignes med et hvilket som helst formålsbygg. 

Kompetanse om konstruksjonen like viktig som miljøkunnskapen – bør skje i samspill 



Bidragsanalyse – trebasert kontorbygning

Wood-based structure 4 storeys 8 storeys 16 storeys

CLT wood 43 % 34 % 25 %
Ready-mixed concrete incl. reinforcement 28 % 15 % 26 %
Fire measures (plasterboard) 6 % 25 % 19 %
Steel products 11 % 12 % 16 %



Hva skjer fremover?

• Loggbøker for bygg

• Digitalisering

• Nye materialer

• Sirkularitet



Klimagassregnskap – bruk av maskinlesbar produktinformasjon (PDS)

Klimagasskalkulator BIM-modell

F.eks. 

F.eks. 

F.eks. 
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Utførelse – dokumentasjon av klimagassutslipp

Varemengder 

fra BIM

Prosjekterende gir 

utslippsbudsjett til 

utførende. 

Prosjektering av klimagassutslipp

Avviksoppfølging 
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Portal



Innovasjons- og FoU-prosjekter

• Fra små forprosjekter til gigantiske EU-prosjekter

• Ulike institusjoner å søke hos

• Ulike støtteordninger

• Knyttet til statsstøtteregelverket



Virkemiddelapparatet



Støtteformer

• Kvalifiserings- og forprosjekter

• Forskningsprosjekter

• IPN-prosjekter

• SkatteFUNN

• Pilotprosjekter

• EU-prosjekter (forskning eller innovasjon – bedre på pilotering 
enn i Norge)







Forregion i Viken

• Kompetansemegling

• Forprosjektmidler

• Nettverksmidler

• https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/fagomrader-og-
prosjekter/forregion-i-viken.22610.aspx

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/fagomrader-og-prosjekter/forregion-i-viken.22610.aspx


Forprosjektmidler

• Til bedrifter med lite FoU-erfaring

• Prosjektidé

• Ta kontakt med kompetansemegler

• Opprette prosjekt med ramme opp til 300.000,- og opp til 70% 
støttegrad



Kompetansemeglere i Viken



Følg oss:

Tusen takk!

Andreas Brekke

andreas@norsus.no

+47 47 25 99 27

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

