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UTVIKLING AV MILJØSTYRING



HVA ER LIVSLØPSVURDERING (LCA)
•Systematisk metode for å vurdere den totale miljøbelastningen over livsløpet knyttet til å 
levere en eller annen funksjon

•Standardisert i ISO14040/44 med en rekke spesifikasjoner og tilleggsstandarder innen ulike 
områder, som f.eks miljødeklarasjon (EPD) av byggematerialer NS15804

•Inkluderer direkte og indirekte utslipp fra å fremstille materialer 
og energi som går inn i den aktuelle løsningen

•Inkluderer bruksfase

•Inkluderer avhending (End-of-Life, EOL)

 Livsløpsvurdering

 Livssyklusanalyse

 Klimagassregnskap

 Miljøbudsjett



HVA BRUKES LCA TIL OG HVA GIR DET SVAR PÅ?
Hvilke prosesser/aktiviteter forårsaker hvilke utslipp?

Undersøke miljøpåvirkning ved valg av antakelser

Ta miljøriktige valg

Hvor er det mest effektivt å redusere miljøpåvirkningene?

Utvikle miljødeklarasjoner (EPD) for spesifikke produkter

Kostnadseffektiv utslippsreduksjon – kobling til LCC

LCA er et verktøy for å nå målet om en lavere
miljøpåvirkning!



LCA ER EN HELHETLIG MILJØANALYSE
Unngå at valg av teknologi og løsninger baserer seg på for lite miljøkunnskap

Problemforskyvning 1: Løse er miljøproblem ved å definere andre miljøproblem «utenfor» systemet

 Hydrogenbiler er utslippsfrie

 Elektriske biler er utslippsfrie

 Null utslipp fra atomkraftverk

 Vindkraft har ingen miljøpåvirkning

 Isolasjon: mineralull vs cellulose

Problemforskyvning 2: Løse et miljøproblem ved å lage et annet

 Atomkraft reduserer CO2 men øker giftige utslipp

 Vindkraft og ørner – CO2 mot biologisk mangfold

 Fininnstille motor reduserer drivstofforbruk og CO2 utslipp, men øker NOx utslipp

 Velge produkter som er bra mtp utslipp, men pga lang transportavstand blir produktene likevel 
dårlige sammenliknet mot andre produkter 
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HVORDAN UTFØRE EN LCA
Materialmengder i tonn og m3 og energimengder i kWh som går inn i bygget, både ved 
utbygging, utskiftning i bruksfasen og energi i driftsfasen.
Hvor kommer materialene og produktene fra (transport og materialkvalitet – nytt eller gjenbruk)

Materialmengder i tonn og m3 som går ut avbygget (avfall)
Hvor ender materialene og produktene (gjenvinning eller gjenbruk)

Konvertere mengdedata (tonn, m3) og energidata (kWh) til utslippsdata 
(klimagasser, forsuring, toksisitet, overgjødsling og andre kategorier)



EKSEMPEL PÅ LCA AV BYGG: POWERHOUSE KJØRBO
Eksisterende bygg fra 1980-tallet

 Areal ca 5500 m2 BTA

 Gjeldene reguleringsplan

 Dagens uttrykk skal beholdes

 Rehabilitere til plusshus

 BREEAM Outstanding

Et plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer fornybar 
energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring drift 
og avhending av bygget 



POWERHOUSE KJØRBO: GJENBRUK
Klimagassutslipp fra bæresystem og dekker utgjør rundt 20% - 40% av 
utslipp fra nybygg.

Ved å gjenbruke materialer blir prosjektets bunden energi og utslipp 
redusert.

Gjenbruk av bæresystem, dekke, vindusglass.
Resirkulerte plastflasker (PET) benyttet til støybaffel.

Lavere total bunden energi og klimagassutslipp fra 

materialer i byggefasen medfører behov for 

lavere energiproduksjon (færre solceller) i 

driftsfasen.



LCA EKSEMPEL: VALG AV SOLCELLEMODULER
For Powerhouse Kjørbo var valget var mellom:

• Resirkulere solcellemoduler med god effekt og lavt klimagassutslipp fra produksjon.

• Nye høyeffektive solcellemoduler med høyt klimagassutslipp fra produksjon.

Begrenset areal på tak og deler av parkeringshus

• Høyeffektive nye solcellemoduler ble valg da de produserer 
mer energi pr m2.

• Regnskapet ville ikke gått i pluss med de resirkulerte 
solcellemodulene. 

Hvis det ikke er begrensning på areal kan resirkulerte 
solcellemoduler være er bra alternativ



LCA AV BÆRESYSTEM OG DEKKER 

Sammenheng mellom tykkelse på dekket og spenn mellom søyler

Redusert tykkelse på dekker reduserer total materialbruk og total vekt på bygget.

Redusert vekt av bygget medfører 
mindre behov for grunnarbeid. 

Mtp materialforbruk er det 
bedre med kortere spenn mellom
søyler.

Lengre spenn mellom søyler øker
fleksibiliteten i bygget.

Kilde: DOF



LCA I AVFALLSSEKTOREN
Beregne totale klimagassutslipp fra avhendingsfasen, transport, sortering, 
energigjenvinning, materialgjenvinning og gjenbruk.

Beregne redusert utslipp fra erstattet energiproduksjon eller materialproduksjon.

Beregne hvordan ulike scenarioer påvirker utslipp fra avfallsbehandling: 

 Hva hvis transportavstanden av avfallet øker?

 Hva hvis man installerer maskinert sorteringssystem for å øke ytterligere utsorteringer av 
ønskede fraksjoner?

 Ulik behandling av sortert avfall.



HVORDAN KAN BEDRIFTENE (OG MYNDIGHETENE) HA 
NYTTE AV OG ANVENDE LCA I SIN VIRKSOMHET?
Beslutningsstøtte. Gi innspill til politiske føringer på fremtidige standarder på bygg 
og byggeavfall.

Ved å inkludere drift- og avhendingsfasen kan man undersøke om det for eksempel 
mtp klimagassutslipp lønner seg å bygge tettere vegger (mer isolasjon i byggefasen) 
for å spare energi i driftsfasen

Miljørapportering: Standardisert måte å dokumentere 
og kommunisere miljøpåvirkning og klimagassregnskap

Beregne når et bygg eller prosjekt vil være 
klimanøytralt (zero emission buildings)

BREEAM NOR gir poeng for å utføre LCA analyse

Koble miljøanalyser med kostnader (LCA og LCC). 
Benytter samme grunnlagsdata.
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Optimalisert materialbruk. 

I en sirkulær økonomi forblir ressurser i økonomien, selv 
om produktet de inngår i ikke lenger brukes til sitt 
opprinnelige formål. En LCA analyse får frem 
miljøeffekten av sirkulær økonomi.

LCA fremmer gjenbruk og resirkulering. 
Ved å tilstrebe så lavt som mulig utslipp i byggefasen
søker man etter muligheter og gode løsninger for produkter og materialer.

Økt etterspørsel vil øke prisen på gjenbruksprodukter.

HVORDAN KAN LCA GI BEDRE MATERIALVALG OG 
MINDRE AVFALL I FREMTIDEN?



Takk for meg! 
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