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Hvem er jeg?

Vegard Ruttenborg

uOrienteringsløper

uNorsk Treteknisk Institutt

uMaster Industriell Økologi, NTNU

v Ønsker å bidra til et mer miljøvennlig samfunn



Et miljøvennlig bygg?



Et miljøvennlig bygg?

ü Miljøvennlige byggevarer



Tre - En fornybar naturressurs



Livsløpet til byggevaren



Men…



EPD - Environmental Product Declaration

Programoperatør: 

EPD-Norge

u Påse at utvikling av EPD foregår i henhold til standarder

u System for å samle miljødokumentasjon

uInternasjonal harmonisering av miljødokumentasjon

Miljødokumentasjon



Miljødokumentasjon



Miljødokumentasjon



Miljødokumentasjon



Miljø som markedsføringsverktøy

Skjermdump: www.moelven.com



Hvor kommer etterspørselen fra?

1) Parisavtalen

u IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

2) Regjerings 10 prinsipper for politikkutforming

3) BREEAM , FutureBuilt m.m.

4) «Metode for klimagassberegninger i bygg» (NS 3720:2018)

Bilde: IPCC report sr15



Regjeringens 10 prinsipper for politikkutforming



Regjeringens 10 prinsipper for politikkutforming

u Offentlige anskaffelser SKAL være grønne

u Livssyklusperspektivet SKAL legges til grunn for offentlige investeringer og 
anskaffelser
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Forbedringspotensialet

Kortreiste 
råmaterialer

Lokale og effektiv 
produksjon

Gjenbruk av 
byggematerialer

Rehabilitering 
av bygg

Fornybar energi 
i skogbruk

Miljøvennlig 
byggeplass

Karbonfangst 
og lagring

Energibruk m.m
i levetiden



Fra bransje- EPD til bedrifts- EPD

u Bedrifts- EPD: Trend kan bli krav

u Bransje- EPD: Treindustrien

uSkurlast

uHeltrepanel

uKonstruksjonsvirke

uMalt kledning



Dagens EPD og fremtidens EPD

u Fra «manuell» utvikling

u Til EPD generator og internt kvalitetssystem

Skybaserte løsninger for 
miljødokumentasjon

Norwegian Center for 
Environmental Documentation



Oppsummering

u Tre, et godt utgangspunkt! Men…

u Dokumentasjon kreves og arbeidet er omfattende

u Danner grunnlaget for klimagassberegninger i bygg

uErgo, kvalitet og relevans er essensielt.

u Beslutningstagning krever korrekte analyser

u Gode analyser vil skape tillit til materialet og til løsningene



Takk for meg!

Vegard Ruttenborg
Norsk Treteknisk Institutt
vru@treteknisk.no
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