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Broen mellom EPD og BIM



Byggevareindustriens forening
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Byggevareindustrien og miljø

• Høy fokus på EPD som foretrukne metode for 
miljødokumentasjon

– Standardisert - kvalitet

– Internasjonal – gyldig på tvers av landegrensene

– Livsløpsbasert – byggevarer har lang levetid

– 3. partsverifisert - kvalitet

– Transparent informasjon – informasjonen kan brukes
• Kan brukes til valg mellom produkter (under visse forutsetninger)

• LCA og/eller klimagassberegninger for hele eller deler av bygg (og 
infrastruktur etter hvert)
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EN 15804: EPD-standarden
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Blir ofte slik at man må over på 
bygningsdel eller hele bygget for å få 
det "riktige svaret"



Informasjonen kan brukes….. 

Noen utfordringer til tross for standardisert metode
• Variasjon i "funksjonell enhet"

– Eks. isolasjon: R=1 og m2, m3, kg

– Eks. bygningsplater: m2, kg

– Eks. betongelementer: m2, kg/tonn, ulikt innhold av armering

– Eks. vindu: "standardisert" størrelse, 1 m2

– Eks. taktekking: behandlet levetid på produktet ulikt

– Eks. golvbelegg: Levetiden og vedlikeholdet er kanskje det viktigste 

• Manglende informasjon for evt. omregning
– Densitet, bæreevne, levetid – og forutsetninger, transportavstand/midler, 

moduler…..

• ……
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Målet er å prosjektere og bygge med minst 
mulig miljøbelastninger 

EPDer er et viktig underlag for beslutninger
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Prosjektet: Broen mellom EPD og BIM

Utvikle en digital plattform som gjør det mulig å dele data 
mellom EPD og BIM

Finansiert av                              + egeninnsats fra næringen
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"To univers skal snakke sammen"
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• "Forstå EPD"

• Dialogpartner til EPD-universet

• Godt tilrettelagt allerede gjennom 
åpne BIM-standarder

• "Koding"
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3 delprosjekter

• "Forstå BIM"

• Avklare hvilke data fra EPD som må 
foreligge 

• Utvikle nødvendige omregningsfaktorer 
og terminologi

• Utforme selve malen for digital 
dataoverføring av EPD-data



Dialog og kunnskapsutveksling er viktig

Styrings/referansegruppe
• Stake ut retning for prosjektet og rådgi prosjektgruppen underveis

• Nasjonalt og internasjonal forankring i tilknytning til standardisering

3 workshops

• Tverrfaglig og felles forståelse mellom de som utvikler EPDer og BIM

• Konkrete problemstillinger - innhente kunnskap, teste ut resultater 
løpende i prosjektet og tilrettelegge for at verktøyutviklere kan prøve 
ut resultatene fra Bro-prosjektet. 

• Interesserte er velkomne 
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Takk for oppmerksomheten
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trine.pettersen@bnl.no, tlf. 916 31 500

mailto:Trine.pettersen@bnl.no

