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Presenter
Presentation Notes
Det er vel vanskelig å unngå å legge merke til fokuset på miljø og klima. 
Her en forside på Aftenposten, der to temaer er tatt opp som kan sies å være to

Det er kostnader knyttet til klima 

Og noen bedrifter sier at de faktisk tjener på miljøfokus. 

Dette er jo to sider av samme sak, og ofte koster det mindre å forebygge skader
enn å rette dem opp.
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Byggesektoren: 40% bransjen

40 %

Energibruk

Produserte råmaterialer

CO2 utslippene globalt kan relateres til 
bygninger og konstruksjoner

Avfall fra produksjon og riving av 
bygninger og konstruksjoner

Sektoren bruker ca. 40 000 - 50 000 forskjellig produkter hvorav flere 
inneholder helse- og miljøfarlige stoffer

Presenter
Presentation Notes
Så over til byggenæringa som går for å være 40 % bransjen

Det er helt klart at byggenæringa har et ansvar for å redusere denne belastninga,
Ved å redusere miljøbelastninga fra byggevirksomhet.  
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Miljøkvaliteter i bygg- tenk livsløp
Bygg har lang levetid - Mange aktører er involvert

Valg som gjøres i tidlig fase påvirker miljøbelastningen over livsløpet
Eks. 

Design for lavt energibruk reduserer miljøbelastning i bruksfasen
Materialer som benyttes i bygg kan bli et problem i avhendingsfasen

Avhending
Råvare 
uttak Produksjon

Bygge 
plass Bruk
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Veileder TEK- Materialer og miljøegenskaper

Veileder TEK 
(Byggeforskriften) krever 
dokumentasjon av 
materialers 
miljøegenskaper, §8-5

Velge byggevarer med lav 
miljøbelastning og 
ressursforbruk over 
byggets livsløp

Unngå byggevarer med 
miljø- og helseskadelige 
stoffer.

Minimere avfallsmengder 
over livsløpet og sikre 
gjenbruk av avfall
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St.meld. nr. 34 (2006-2007)  Klimameldingen

2 Miljøpolitikk for statlige innkjøp (gjelde f.o.m. 1. januar 2008)

Overordnede prinsipper
1. Varer og tjenester velges på bakgrunn av livsløpskostnader, 

kvalitet og miljøegenskaper
2. Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av 

helse- og miljøfarlige kjemikalier, gir lave forurensende utslipp og 
lavt ressursforbruk skal prioriteres

3. (…)

Bygg og eiendomsforvalting øverst på liste over prioritert 
produktområder

Virksomheter skal kunne dokumentere at miljøkriterier og 
livsløpskostnader er tatt hensyn til ved valg av leverandør/produkt 
innenfor de prioriterte produktgruppene. 
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Miljødeklarasjon (EPD)

EPD= Tredjeparts verifisert miljødeklarasjon (type III)
Bygger på internasjonale standarder for å utrykke 
ressurs og miljøbelastning.

ISO 14025 Environmental labels and declarations – Type III 
declarations – Principles and procedures
ISO 21930 Building construction – Sustainability in building 
construction – Environmental declaration of building products
Standarder for livsløpsanalyser (ISO 14040 og 14044)

EPD er et internasjonalt satsingsområde, i Norge 
administreres ordningen av EPD-Norge,  
www.epd-norge.no

Presenter
Presentation Notes
Svanemerket er en miljødeklarasjon type 1, vurdering opp mot gitte miljøkriterier
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Utarbeidelse av miljødeklarasjon
Livsløpsvurdering for alle faser:
1. Produksjonsfasen – uttak av 

råmaterialer og tilvirkning
2. Byggefasen – installasjoner på 

byggeplass
3. Driftsfasen – drift og vedlikehold
4. Avhendingsfasen – riving og 

deponering

Effekt på miljøet fra alle faser vurderes
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Karbonsyklus for tre- og trebaserte produkter

Ref. Treindustrien 
/CEI-Bois

M I K A D O Kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper 
for tre- og trebaserte produkter
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Environmental Indicators
Global warming 5,7 kg CO2 equiv.
Energy use 28,6 kWh
Recycled materials 0 %
Indoor air classification (Classification according to EN 
15251:2007) Not relevant

EPD

Presenter
Presentation Notes

Forenklet versjon av 
Livsløpsvurdering
sammenstilling og evaluering av inngangsfaktorer, �utgangsfaktorer og de potensielle miljøpåvirkningene til et produktsystem gjennom dets livsløp
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MIKADO

MILJØ
KARTLEGGING
DOKUMENTASJON

M I K A D O Kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper 
for tre- og trebaserte produkter

Hva gjøres:

Samle miljødata fra treindustrien

Utarbeide miljødeklarasjoner

Identifisere miljøforbedringer 

Bidra til miljøstyrt produktutvikling
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Partnere
Forskningsinstitutter

SINTEF Byggforsk
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk institutt for skog og landskap

Treindustri
Moelven Wood
Moelven Timber
Moelven Limtre
Moelven Massivtre
Gausdal Bruvoll
Haslestad Bruk
Inntre
Romerike trelast
Kjeldstad Sagbruk og Høvleri

Bransjeforeninger
Treindustrien
Norske Limtreprodusenters forening (NLF)
Viken Skog (skogeierforening)
TBF – Trelast og byggevarehandelens
fellesorganisasjon

Andre industripartnere
Forestia
Moelven Utvikling
Casco Adhesives
Jotun
Solør Gjenvinning

M I K A D O Kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper 
for tre- og trebaserte produkter

http://www.sintef.no/default.aspx?id=114
http://www.skogoglandskap.no/
http://www.wood.moelven.com/index.asp
http://www.moelvenmassivtre.no/index.asp
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Miljødeklarasjoner (EPD) i MIKADO

Skurlast 
K-virke
Kledning (Ubehandlet og 
behandlet) 
Impregnert 
Brannimpregnert
Fingerskjøtt
Massivtre

M I K A D O Kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper 
for tre- og trebaserte produkter

Limtre
Heltre furugolv
Listverk
K-stender 
Sponplater
Maling (Grunning og 
toppstrøk) 
Lim
Isolert stender

Presenter
Presentation Notes
Jobber parallelt med mange lignende produkter 
Kan si noe mer generelt om tre som materiale
Kan peke på spesielle utfordringer som gjelder tre vs.  andre materialer
Datasett kvalitetssikres opp mot hverandre
Bransjen står samlet og drar nytte av felles kunnskapsløft – 
med bransjeorganisasjonene som viktige deltakere 
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Krav i byggeprosjekter i dag 
Miljødokumentasjon

Miljøprogram/-krav i byggeprosjekter i ulike faser
Dokumentasjon av miljøegenskaper for materialer inngår ofte i 
kontraktsdokumenter
eks. 

krav til miljødeklarasjoner for mest brukte materialer (EPD)
dokumentere materialers inneklimaegenskaper
krav til substitusjon av enkelte helse- og  miljøfarlig stoffer
fremtiden: krav til maks CO2 utslipp for bygg ?

Presenter
Presentation Notes
Jeg ønsker her å si litt om hvordan miljøriktig materialvalg gjøres i 
byggeprosjekter i dag. 

Det har vært miljøfokus i bransjen over relativt lang tid og det er vanlig med 
miljøprogrammer i større utbyggingsprosjekter, spesielt i 
offentlig regi. Det er også blitt mer vanlig blant større private utbyggere. 
�Miljøprogram går ofte lenger enn forskriftkrav eller konkretiserer krav i forskrifter. 
Krav til miljøriktig materialvalg inngår ofte i miljøprogram/-krav. 

Kravene som settes til materialvalg varierer fra prosjekt til prosjekt.
Fokus på ytre miljø og innemiljø 

Ulike krav til dokumentasjon og ulik grad av oppfølging. 
Kravene er ulikt forankret i prosjektene, men inngår ofte som kontraktskrav.
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Miljødeklarasjoner (EPD)– 
grunnlag for miljøriktig valg

Miljødeklarasjoner inkluderer 
miljøbelastningen over hele livsløpet-
fra vugge til grav
Sammenligne løsning med samme 
funksjonelle enhet

eks. funksjonell enhet: m2 installert bygningsplate over 60 
år.

Presenter
Presentation Notes

Selve doktorgradsprosjektet har denne tittelen

All betongen skal jo rives?

Finans

Veiledning
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ECOproduct- verktøy for miljøriktig 
materialvalg

Informasjon fra miljødeklarasjoner (EPD) 
ligger til grunn, metode utviklet ved SINTEF 
Byggforsk 
Resultat innenfor fire hovedområder

inneklima
helse- og miljøfarlige stoff, 
klimagass 
ressursbruk

Resultat grønn (godt), hvit (akseptabelt) eller 
rød trekant (dårlig)
Verktøyet finnes på Norsk byggtjeneste, 
www.byggtjeneste.no

Presenter
Presentation Notes
Inneklima- emisjoner av gasser og partikler. Lavemitterende materialer
Helse- og miljøfarlige stoffer i produktet (substitusjon)
klimagass- C02-ekvivalenter
Ressursbruk- material, energi og avfall. Mulighet til å 
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Hvorfor miljødeklarasjon for byggevarer?

Standardisert livsløpsbasert 
dokumentasjon
Grunnlag for miljøriktig valg 
Input i miljøvurdering av bygg
Kjenne hvor skoen trykker, være i 
forkant av påbud/lovverk.
Grunnlag for miljøstyrt 
produktutvikling

Miljø + økonomisk lønnsomhet
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Veileder for 
utarbeidelse av 
miljødeklarasjoner

M I K A D O Kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper 
for tre- og trebaserte produkter

www.sintef.no/mikado

Takk for meg !

http://www.sintef.no/mikado
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