
Digitalisering av EPD

En forutsetning for bevisste miljøvalg



Agenda:

• Hva er buildingSMART Norge (kort!)?

• Hva er EPD?

• Hvorfor funker ikke EPD på papir?

• Hvordan digitalisere EPD?
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Hva er buildingSMART Norge?

Hvem er vi?

• buildingSMART er et konsept for å effektivisere bygge- og 
eiendomsnæringen.

• buildingSMART utvikler standarder som gjør effektiv informasjonslogistikk 
mulig.

• buildingSMART er en organisasjon som nasjonalt og internasjonalt tar 
ansvar for bygge- og eiendomsnæringen.

• buildingSMART er konkrete prosjekter innen bygg, anlegg og eiendom der 
standardene brukes.
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Hva er buildingSMART Norge?

Hva gjør vi?

• buildingSMART Norges formål er “Smartere deling av informasjon - for et bærekraftig 
bygd miljø”. Dette skal gjøre hele næringen mer lønnsom og ressursbevisst.

Vår viktigste oppgaver er å:

• Identifisere behov for at nye åpenBIM-standarder skapes, nasjonalt og internasjonalt 
som får næringen til å gå i takt og samarbeide bedre.

• Informere om ressurser og gode eksempler på bruk av åpenBIM.

• Bidra til implementering av åpenBIM ved å løse konkrete hindringer.

• Ta plass i næringen og ivareta bred behandling av åpenBIM-relaterte problemstillinger
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https://www.regjeringen.no/contentassets/a78ecf5ad2344fa5ae4a394412ef8975/nn-
no/pdfs/stm202020210013000dddpdfs.pdf

“Digitalisering, opne data og dokumentasjon

som kan lesast av maskiner speler her ei

nøkkelrolle.”
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Hierarki av standarder og samarbeid

ISO 14040/44 ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 PCR EPD

LCA EPD EPD for 

construction

PCR for 

construction

Make PCR Make EPD

ISO 14025 definisjon av EPD: "quantifies environmental 

information on the life cycle of a product to enable 

comparisons between products fulfilling the same 
function."



Hvorfor funker ikke EPD på papir?
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Se! Jeg har bygget et VA-

anlegg og samlet EPD’er på

alle materialer jeg har 

brukt. Kult.

Jeg skal bygge et VA-

anlegg med lav

klimapåvirkning. 

Hvilke materialer skal

jeg bruke?





EPD må være maskinlesbar
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Ikke noen «quick fix»…
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Mind the BIM-gap

13

Lukke BIM-gapet

Kilde: Cobuilder



Hva er NS-EN ISO 23386 & NS-EN ISO 23387?

«Med disse to nye standardene vil alle aktører kunne dele det samme settet med 
pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter. Dette vil 
gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig. 
Standarden vil bidra til å sikre kvalitet og helhet i beskrivelser av bygg og anlegg.»

«Standarden tilrettelegger for programvare å bruke én og samme datastruktur til 
å utveksle informasjon om bygningsobjekter gjennom hele livsløpet til et 
byggverk.»

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2020/mer-palitelig-informasjon-med-nye-bim-standarder/
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Felles struktur
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Kilde: Cobuilder
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Kilde: Cobuilder
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Data 

dictionary

✓ Global Unique Identifier (GUID)

✓ One name and definition

✓ Translations
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NS-EN ISO 22057 gjør EPD maskinlesbar
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Hva betyr dette for deg?

• Still krav om maskinlesbar EPD-data etter ISO 22057

• Still krav om maskinlesbar data etter ISO 23386 og ISO 23387

• Still krav om GTIN

• Produsent må velges tidlig

• Må ha programvare som håndterer EPD-data og utføre LCA



Vil du vite mer? Ta kontakt.

• Knut Jøssang

• produkt@buildingsmart.no

• knut.jossang@pipelife.com

• https://www.linkedin.com/in/knutjossang/
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