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Bærekraftig byggenæring
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Mål
Sirkulær økonomi

EU Green Deal

Middel
Digitalisering



(Forventede) klimakrav på byggnivå
• TEK

• Obligatorisk med klimaregnskap (ved ferdigstillelse)
• A1-A3 og B4/B5 (svært mange høringssvar ba om mer)
• Installasjoner blir trolig ikke inkludert

• BREEAM NOR 
• Obligatorisk med klimagassberegning i tidligfase

• Mer ambisiøs i omfang, både mht livsløp og bygningsdeler, enn TEK (= taksonomien)
• Poeng for reduserte utslipp – tilsvarende omfang som TEK?
• Installasjoner blir trolig ikke inkludert (men poeng for EPD for installasjoner)

• DFØ (Offentlige anskaffelser)
• Ulike kravsnivå – tilsvarende omfang som TEK?

• Svanemerking
• Obligatorisk med klimagassberegning (tilsvarende TEK)

• Andre programmer/miljøambisiøse prosjekter
• Futurebuilt, Statsbygg….
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Hvilke livsløpsfaser er inkludert i klimakravene
fra ulike sentrale aktører?
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Utfordring:

Dagens EPDer er ikke tilpasset digitalisering og maskinlesbarhet

?



Dokumentasjonsspagat for 
byggevareprodusenter
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• Miljødata er bare et område
• Andre

• Tekniske egenskaper
• Logistikk
• Sirkularitet
• Handel 
• FDV
• ++



PDT Norge

Database Verktøy PIM

Mange ulike klassifikasjoner og datastrukturer medfører kompleksitet og høye kostnader

System

Krav og 
egenskaper

Brukere av 
egenskaper

Verktøy/systemer for å 
håndtere vareinformasjon

Spesifikasjon av relevante 
egenskaper 

Datastrukturer og 
klassifikasjon

Utførende Myndigheter FagsystemerVarehandel RådgivereSluttbrukere

Krav og 
egenskaper

Krav og 
egenskaper

Krav og 
egenskaper

Vare-
produsenter
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Vi må ha en
felles datastruktur
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PDT
hva er det?

En PDT (Product Data 
Template/Produktdatamal) er en 
elektronisk, ikke utfylt datastruktur over 
relevante egenskaper for en 
produktgruppe. 

PDT’er gjør det mulig å oversette og 
distribuere entydig definert 
produktdokumentasjon på tvers av 
systemer, programvare og landegrenser, 
slik at aktører i byggenæringen kan 
utveksle produktinformasjon gjennom 
alle faser av livsløpet til et byggverk.

PDT: Product Data Template (mal)
PDS: Produkt Data Sheet (utfylt mal)

Basert på standarder



PDT Norge

PDT Norge

Myndigheter

ROT - Ombruk - RivingProduksjonFylle inn data
Ferdigstille 

produktdata-
ark (PDS)

Vareprodusenter

Handel og 
logistikk

Varehandel

Konstruksjon

Utførende Sluttbrukere / i drift

Software-
leverandører

Varedatabaser
Fagsystemer

Tilgjengelig-
gjøre

Prosjektering

Planlegge

Distribusjon av 
produktdatamaler

Krav og behov til 
produktdatamalene
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Faggrupper Ferdigstille 
produktdatamal (PDT)

Publisere

I fremtiden vil spesifikasjon av relevante egenskaper defineres av faggrupper basert på
standarder, som sikrer lik datastruktur og klassifikasjon gjennom hele verdikjeden



PDT Norge

Hvilke egenskaper skal være med i en PDT?
Produktspesifikke og “generiske” egenskapssett 
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Klima

Handel

Sirkularitet



ISO EN 22057
Sustainability in buildings and civil engineering works – Data templates for the 
use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in 
building information modelling (BIM)

Pr ISO EN 22057 = PDT for EPD



Maskinlesbar EPD-data

Trebaserte produkter «trøbler» litt til siden karbonlagring i 
er håndtert på ulikt vis i EPDer i 2013-versjonen
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ISO EN 22057
Maskinlesbar 
(og tolkbar)

EPD-data

Eksisterende EPDer

EN 15804:2013
EN 15804:2019

Nye EPDer

EN 15804:2019

• PDT-Norge: Har en maskinlesbar PDT for EPD = EN ISO 22057

• Lca.no: Prosjekt i regi av Byggevareindustrien for å få EPD-
generatorene på et EN ISO 22057-format

• EPD-Norge: Tilpasser sitt system til EN  ISO 22057-formatet 
(og Byggevareindustriens prosjekt)

EN ISO 22057-formatet kommer i tillegg til EN 15804

• NOBB: Prosjekt for å manuelt legge inn EPD-data på 
varenummer



Produsent 1
Produkt n

Produkt 3
Produkt 2

Produkt 1

Produkt n

Produkt 3
Produkt 2

Produkt 1

Produkt n

Produkt 3
Produkt 2

Produkt 1

Produkt n

Produkt 3
Produkt 2

Produkt 1

Produkt n

Produkt 3
Produkt 2

Produkt 1

Klimagassregnskap basert på maskinlesbar EPD-informasjon

Utførelse

Utslippsregnskap 
evt. budsjett

Avviksoppfølging 
ved overskridelse 
av evt. budsjett

Klimagasskalkulator BIM-modell

F.eks. 

F.eks. 

F.eks. 

F.eks. 

Prosjektering av klimagassutslipp

Produkt-
dokumentasjon

Produkt n

Produkt 2

Produkt 1

Produkt n

Produkt 2
Produkt 1

ISO 22057
(PDT for EPD)

BIM + EPD + PDT = effektive klimagassberegninger
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Spørsmål?
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