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Sammendrag 

Norsk Betongforenings miljøkomité besluttet våren 2012 å starte et prosjekt med en målsetning om å 

utarbeide en STAR (state-of-the-art-rapport), hvor de siste data på karbonatiseringshastighet og CO2-

opptak er inkludert, samt en vurdering av muligheten for å kunne ta CO2-opptak inn i livsløpsvurderinger 

(LCA) og miljødeklarasjoner (Environmental declaration –EPD) og hva som eventuelt mangler og kreves 

for å kunne gjøre dette.  

 

SINTEF Byggforsk og Østfoldforskning ble derfor engasjert til å bistå med fagekspertise hhv. innen 

områdene betongkjemi/karbonatisering og LCA/EPD. Prosjektet ble delt i to delprosjekter; del 1 CO2-

opptak i betong med SINTEF Byggforsk som fagansvarlig og del 2 LCA/EPD med CO2-opptak hvor 

Østfoldforskning har hatt det faglige ansvaret. Denne rapporten er et resultat av arbeidet som er gjort i 

delprosjekt 2  

 

I dette delprosjektet er det utført litteratursøk i vitenskapelige databaser med tanke på karbonatisering i 

LCA og EPD, gjennomgang av relevante standarder, EPD-programmer, PCR’er og EPD’er. 

Standardiseringsarbeid for PCR (produktkategoriregler) for betongprodukter i CEN er fulgt, det er utført 

prøveberegninger og gitt anbefalinger på videre arbeid. Rapporten oppsummerer status på kunnskap om 

og praksis for håndtering av karbonatisering i LCA og EPD, samt beskrivelse av pågående prosesser for 

utvikling av standarder for dette. 

 

Arbeidet viser at karbonatisering i liten grad inkluderes i LCA. Dette begrunnes med stor usikkerhet og at 

opptaket er så lite at det er neglisjerbart. Det er ikke funnet eksempler på EPD’er av betongprodukter som 

inkluderer karbonatisering i bruksfasen eller etter endt levetid. Dette kommer av at eksisterende PCR’er 

for sement og betongprodukter ikke åpner for at det inkluderes eller ikke i tilstrekkelig grad omtaler 

karbonatisering til at det er akseptert å inkludere det.  

 

Det er foretatt prøveberegninger for inkludering av karbonatisering for tre betongprodukter; innervegg, 

hulldekke og taksten. Utgangspunktet for utslipp gjennom livsløpet til innervegg og hulldekke er 

eksisterende EPDer.  For taksten er det fortatt en enkel LCA med utgangspunkt i estimert resept for dette 

produktet.  Resultatene fra beregningene kan oppsummeres slik: 

 

Innervegg: 

Med antatt levetid på 100 år for en innervegg i ubehandlet betong vil de totale klimabelastningene 

gjennom hele livsløpet bli redusert med 10% hvis karbonatisering inkluderes. Dersom en antar 60 

års levetid vil klimabelastningen bli redusert med 8%. 

Hulldekke: 

Inkludering av karbonatisering medfører en reduksjon i klimabelastninger på mellom 12 og 16 % 

gjennom hele livsløpet til 1 m2 hulldekke, avhengig av om det antas 60 eller 100 års levetid 

Taksten: 

Ved inkludering av karbonatisering blir klimabelastningene redusert med 47 % for en takstein, 

uavhengig av om en antar 30, 60 eller 100 års levetid. Siden utslippstallene ikke er basert på 

spesifikke produksjonsdata for takstein, bør det gjøres mer nøyaktige beregninger for å 

konkludere om utslippene i livsløpet er riktige og realistiske 
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Prøveberegningene viser at estimatene for hvor mye karbon som tas opp gjennom livsløpet til 

betongprodukter bør være så produktspesifikke som mulig. Det er derfor viktig at modeller utvikles for 

ulike produkter; taksten gjennomkarbonatiseres, mens andre produkter kan ha betydelig mindre 

karbonatiseringsgrad gjennom dets levetid. Ved å ta hensyn til både type produkt, type sement og hvor i 

livsløpet karbonopptaket skjer vil en kunne inkludere så realistiske og spesifikke scenarioer som mulig for 

karbonopptak i livsløpsanalyser og EPDer. 

 

Dette er i tråd med grunnprinsippene for EPD, der en søker å vise miljøbelastninger som er mest mulig 

realistiske og spesifikke for det konkrete produktet som deklareres.  Estimering av levetiden er viktig (med 

unntak av produkter med relativt stor overflate der en oppnår opptak tett opp til bindingskapasiteten).  

 

Dersom en skal ha med karbonopptak i en EPD må dette være beskrevet i gjeldende PCR. Det pågår et 

PCR-utviklingsarbeid for betongprodukter i den europeiske standardiseringsorganisasjonens 

produktkomité - CEN/TC 104.  Dette arbeidet er viktig for norsk så vel som europeisk betongindustri. 

Resultater fra dette prosjektet kan anvendes som innspill til komiteens arbeid og vil være et viktig bidrag 

til å øke troverdigheten til at og hvordan karbonopptak før inkluderes i EPDer. 

 

For å styrke presisjonsnivået på tallgrunnlaget anbefales det å foreta beregninger på karbonopptak for 

betongprodukter innen hvert undersegment (taksten, belegningsten, rør etc.). I tillegg bør en nyansere 

tallgrunnlaget på flere sementtyper (for eksempel lavkarbonsement).  Det anbefales også at man også 

benytter den svenske modellen fra Andersson et al. (2013) parallelt for derigjennom å sikre tallgrunnlaget.  

 

For å ta ut potensialet for karbonopptak i gjenbruksfasen i EPDer, bør tallgrunnlaget bedres.  Dette kan 

gjøres ved flere feltmålinger. 

 

 

  



Karbonopptak i betong i LCA og EPD      

Status og videre anbefalinger    
 

 

© Østfoldforskning     3 

Forkortelser 

CCS – Carbon Capture and Storage (karbonfangst og lagring) 

 

EPD – Environmental Declartion (miljødeklarasjon) 

 

GHG – Greenhouse gas (klimagass) 

 

GWP – Global Warming Potential (global oppvarmingspotensial) 

 

LCA – Life Cycle Assessment (livsløpsanalyse/livsløpsvurdering) 

 

PCR – Product Category Rule (produktkategoriregel) 

 

 

 

Oversikt standarder og retningslinjer 
 

NS-ISO 14025:2010, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — 
Principles and procedures (ISO 14025:2006). 

ISO/TS 14067:2013, Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and 

communication (ISO 2013) 

 

NS-ISO 14040, Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework (ISO 
14040). 

NS-ISO 14044:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and 
guidelines (ISO 14044:2006). 

NS-ISO 21930:2007, Sustainability in building construction — Environmental declaration of building 
products  

NS-EN 15804:2012, Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core 
rules for the product category of construction products. 

PAS 2050:2011, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods 

and services (BSI 2011) 
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1 Innledning 

 

Omtrent halvparten av karbondioksidutslippene fra sementproduksjon stammer fra 

kalsineringsprosessen, der kalkstein brennes og frigir CO2. Teoretisk vil herdet betong gradvis binde 

opp igjen den samme mengden CO2 når den er i kontakt med luft, og det er dette som kalles 

karbonatisering (Kjellsen et al., 2005).  Mens i praksis er betongens evne til å binde CO2 og 

hastigheten av prosessen, avhengig av mange variabler, inkludert typen av betong og dens 

anvendelse. 

 

Det har de siste årene vært ulike forskningsprosjekter som har arbeidet med å kvantifisere opptaket 

for ulike betongprodukter og –kvaliteter (Andersson et al., 2013, Engelsen et al., 2005, Kjellsen et al., 

2005, Pade og Guimaraes, 2007, Pommer og Pade, 2005). Etter hvert som krav om 

miljødokumentasjon av byggevarer har kommet, har også behovet for å dokumentere 

klimagassutslipp og –opptak gjennom hele levetid til byggevarer økt.  Det er ingen tvil om at 

karbonatisering skjer, men for at en skal kunne gjøre nytte av denne prosessen i miljødokumentasjon, 

er det viktig at det foreligge en konsensus om når og hvor i levetiden til betongproduktene, samt hvor 

mye karbonatiseres. 

 

Norsk Betongforenings miljøkomité besluttet våren 2012 å starte et prosjekt med en målsetning om å 

utarbeide en STAR (state-of-the-art-rapport), hvor de siste data på karbonatiseringshastighet og CO2-

opptak er inkludert, samt en vurdering av muligheten for å kunne ta CO2-opptak inn i 

livsløpsvurderinger(LCA) og miljødeklarasjoner (Environmental declaration –EPD) og hva som 

eventuelt mangler og kreves for å kunne gjøre dette.  

 

Målsetningen er å oppnå så riktig miljøregnskap for sement- og betongprodukter som mulig ved at det 

oppnås gevinst for at karbonatisering inkluderes. Dette kan ikke oppnås uten at det eksisterer en 

’bred enighet og troverdighet’ om konsept og tall- og metodegrunnlag. SINTEF Byggforsk og 

Østfoldforskning ble derfor engasjert til å bistå med fagekspertise hhv. innen områdene 

betongkjemi/karbonatisering og LCA/EPD. Prosjektet ble delt i to delprosjekter; del 1 CO2-opptak i 

betong med SINTEF Byggforsk som fagansvarlig og del 2 LCA/EPD med CO2-opptak hvor 

Østfoldforskning har hatt det faglige ansvaret.  

 

Del 1 CO2-opptak i betong 
 
Det overordnete målet i dette delprosjektet var å klarlegge gjeldene status når det gjelder 

karbonatiseringshastighet (k-faktor) for ulike betongkvaliteter (bestandighetsklasser), sementtyper 

(særlig de aktuelle på det norske markedet), og eksponeringsbetingelser med relevans til norske 

forhold. Dette for å legge grunnlag for hvordan estimere karbonatiseringsmengde (CO2 opptak pr 

enhet betong) og karbonatiseringsgrad dvs. hvor stor del av CO2 utslippet fra sementen (CO2 fra 

kalsineringen) som faktisk tas opp ved karbonatisering. Basert på gjeldende status for 

beregningsmodeller CO2-opptak, er det i dette delprosjektet estimert CO2-opptak for norsk betong. 

 

Det foreligger en egen rapport fra dette delprosjektet, Engelsen og Justnes (2014).  Det vises til 

denne rapporten for en detaljert beskrivelse av gjennomføring, detaljert beskrivelse av kjemien knyttet 

til karbonatisering og resultater.  
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Del 2 LCA/EPD med CO2-opptak 
 

Dette delprosjektet og denne rapporten tar sikter på å besvare følgende spørsmål: 

 

 Hvorfor inkluderes som regel ikke CO2-opptak i betong i EPD’er og i LCA-studier? 

 Hvordan håndteres CO2-opptak i LCA og EPD av produkter som inneholder biologisk 

materiale, som for eksempel trevirke? 

 Kan karbonatisering i betongprodukter inkluderes i LCA? 

 Kan karbonatisering i betongprodukter inkluderes i en EPD? 

 

Fremgangsmåte for arbeidet i prosjektet har vært å utføre litteratursøk i vitenskapelige databaser for å 

undersøke hvordan kunnskap om og praksis for håndtering av karbonatisering er blant LCA-

eksperter. Videre er det gjort en gjennomgang av relevante standarder og retningslinjer for å beskrive 

rammeverk og mulighetsrom for inkludering av karbonatisering i LCA og EPD. Det er gjort en 

gjennomgang av eksisterende EPD-programmer, PCR’er og EPD’er for å definere hva som er dagens 

praksis angående karbonopptak i EPD’er. Underveis i prosjektet ble standardiseringsarbeid for PCR 

for betongprodukter i CEN fulgt for å kartlegge hva som kan bli fremtidig praksis og hvordan påvirke 

slike prosesser. 

 

Videre er det utført prøveberegninger (basert på resultater fra delprosjekt 1) som viser hvordan 

karbonopptak kan inkluderes for innervegg, hulldekkelement og taksten. I tillegg er det beskrevet hva 

som eventuelt skal til for at karbonatisering kan inkluderes, både regneteknisk og for at denne 

kunnskap og tilnærming oppfattes som troverdig og derigjennom bli akseptert. 

 

På bakgrunn av aktivitetene i prosjektet gis det anbefalinger til videre arbeid. 
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2 LCA, PCR og EPD 

2.1 Kort om LCA 

LCA (Life Cycle Assessment) er et metodisk verktøy standardisert gjennom NS-ISO 14040 (generelt 

rammeverk) og NS-ISO14044 (metodikk) og er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og 

ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/produktsystem. En livsløpsvurdering tar 

utgangspunkt i et produktsystem, og vurderer miljø- og ressursmessige forhold ved dette systemet 

gjennom hele produktets livsløp, fra "vugge til grav", eller helst "vugge til vugge". 

 

Tre sentrale poenger ved en livsløpsvurdering er: 

 Man ser på hele det tekniske systemet som skal til for å frembringe, bruke og avhende 

produktet eller tjenesten (systemanalyse) sett i lys av den funksjonen det skal oppfylle.   

 Man ser på hele materialsyklusen langs produktets verdikjede og ikke bare på en enkel 

operasjon eller bearbeidingsprosess for et produkt eller en tjeneste.  På denne måten fanger 

man opp at en endring eller forbedring et sted i verdikjeden påvirker aktiviteter eller 

innsatsfaktorer et annet sted.  Det er netto endring som er interessant og som blir fanget opp. 

 Man ser på alle relevante miljø- og helsepåvirkninger for hele systemet og ikke bare på en 

enkelt miljøfaktor (f.eks. både utslipp av klimagasser og toksisitet). 

 

En kartlegging og analyse av hele produktsystemet er en mer helhetlig tilnærming til helse-, miljø- og 

ressursproblemene enn det vi ofte har vært vitne til tidligere, der enkeltfaktorer eller enkeltstående 

prosesser har vært fokusert. 

 

 

 

Figur 1 Illustrasjon av livsløpet til et byggemateriale (uten avhending). 
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LCA er systemteknisk metode hvor det for alle trinn i verdikjeden settes opp masse- og 

energibalanser av alle inn- og utstrømmer. Det er klare og bestemte regler for dette. Disse summeres 

per funksjonell enhet og ikke totalt per år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bakgrunn av masse- og energibalansene kategoriseres alle utslipp i ulike miljøkategorier avhengig 

av hvilke miljøpåvirkninger de kan bidra til. Når alle utslipp er kartlagt, skal de klassifiseres og 

karakteriseres. Utslipp til jord, luft og vann systematiseres og plasseres inn i relevant miljøkategori 

(global oppvarming, forsuring, overgjødsling etc.). Deretter karakteriseres utslippene ofte ut ifra i 

hvilket omfang de bidrar til en gitt miljøpåvirkning. For global oppvarming er det vanlig å karakterisere 

alle utslipp relatert i CO2, slik at resultatet presenteres i CO2-ekvivalenter. Det betyr at CO2 har verdi 

1, mens for eksempel metan bidrar potensielt 25 ganger og lystgass 298 ganger mer til global 

klimaendring sammenlignet med CO2.  

 

Resultater fra en LCA vises i tabell eller figur, hvor det for hver miljøkategori viser hvor stort bidraget 

er totalt og hvor eller hva i verdikjeden som bidrar til den gitte miljøkategorien. Figur 2 viser et 

eksempel på en miljøprofil for et bygg hvor bidraget oppstrøms fra råvareuttak til og med oppføring av 

bygget vises i ”building construction”, driftsfase, årlig og periodisk vedlikehold og ombygging, samt 

ved endt levetid er illustrert. 

 

 
 

Figur 2 Eksempel på miljøprofil for et bygg (Rønning et al., 2007). 

 

LCA har befestet seg som det metodiske grunnlaget for beregning av bygg og byggevarers 

miljøprestasjon.  Denne metoden har vært anvendt i to tiår og vært brukt til å sammenligne alt fra 

bygg til byggematerialer, samt for anlegg og ikke minst infrastruktursystemer. 

 

Den funksjonelle enheten er en kvantifisert enhet som beskriver funksjonen til 

det analyserte produktet. Eksempelvis kan den funksjonelle enheten ved LCA av 

maling være 1 m2 vegg godt vedlikeholdt i 20 år. På denne måten knyttes 

utslippene til produktets funksjon, og det kan lettere sammenlignes med andre 

produkter som har tilsvarende funksjon. 
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LCA-metodikken som er beskrevet i standardene ISO 14040 og ISO14044, gjelder alle typer 

produkter og tjenester. Standarder for LCA krever en omfattende dokumentasjon av bl.a. metodiske 

valg som tas og beregningsmetoder og data som benyttes ved gjennomføring av en LCA. Ved bruk 

av LCA til intern kommunikasjon, kreves ingen standardisert dokumentasjon.  Men, når resultater fra 

LCA skal kommuniseres til en tredjepart og eventuelt sammenlignes med konkurrerende produkter 

eller tjenester, foreligger det andre standarder for dette.  Miljødeklarasjon (EPD) er et eksempel på en 

slik dokumentasjon. 

 

 

2.2 Hva er EPD og PCR? 

Driver for utvikling av EPDer var behovet for å gjøre resultater mer tilgjengelig for andre enn LCA-

eksperter og derigjennom sikre økt bruk av resultater inn i beslutningsprosesser.   Både i forhold til 

markedsføring overfor kunder og internt i bedrifter til produktutvikling/-forbedring. På slutten av ’90-

tallet ble det utviklet metodikk for både å forenkle kommunikasjonen av LCA’er og sikre 

sammenlignbarhet.  EPD kan sees på som et ”executive summary” av en LCA der alle EPD’er skal ha 

et felles innhold og hvor bestemte indikatorer og bruk av ressurser presenteres. Det ble dermed 

utviklet standarder for EPDer – ISO 14025:2006 Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer 

(alle typer produkter og tjenester)1.   

 

For å sikre sammenlignbarhet av EPDer, er det viktig at produkter innen samme produktgruppe eller 

som skal løse en bestemt funksjon, har benyttet samme metodiske regler. Dette gjelder bl.a. hvilke 

data som skal benyttes, at de har samme systemgrenser for å sikre at like innsatsfaktorer og 

aktiviteter gjennom livsløpet blir benyttet. Den generelle LCA-metodikken er ikke presis nok i denne 

sammenhengen. Det skal derfor gjøres en spesifisering av denne slik at den sikrer sammenlignbarhet 

og troverdighet når det gjelder hvordan beregninger er foretatt og gjerne også utseende på EPD’er.  

Det er dette som kalles PCR – produktspesifikke regler. En PCR utvikles for hver produktgruppe. 

 

Det er de ulike nasjonale programoperatørene som er ansvarlig for at PCRer blir utviklet og som står 

for godkjenning og verifisering av disse. Det betyr at per i dag kan det være utviklet PCR for samme 

produktgruppe i ulike land.  Dette har vært/er et problem. Men, det pågår arbeid for å sikre 

samordning av PCR-arbeidet internasjonalt, se kapittel 5.3.3.   

 

Parallelt med utvikling av EPD-standarden ISO 14025:2006, ble det utviklet en EPD-standard for 

byggevarer, NS-ISO 21930:2007 (byggevarer2).  Dette med begrunnelse i at det var et behov for å 

stramme metodikken ytterligere ved å gjøre den gjeldende bare for byggevarer og at siden disse har 

et felles bruksområde – byggverket – kan standarden spisses ytterligere når det gjelder bruksfasen.  

Denne standarden har vært lagt til grunn for utvikling av EPDer nasjonalt og internasjonalt siden 

2007.  

 

I 2004 formulerte EU-kommisjonen et mandat til å utvikle horisontale standardiserte metoder for 

vurdering bygningers miljøprestasjon.  Dette arbeidet ble etter hvert satt i gang i regi av den 

                                                
1 Ble norsk standard i 2010 – NS-ISO 21930:2010. 
2 Det foreligger ingen EPD-standarder for infrastruktur eller andre typer anlegg verken i ISO eller CEN. Derimot er det 
påbegynt diskusjoner om slike standarder og arbeidsgrupper er etablert i regi av både ISO og CEN. 
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europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, og komiteen TC350 Sustainability of construction 

works ble og er ansvarlig for dette arbeidet. 

 

The goal of the Commission is to provide a method for the voluntary delivery of environmental 

information that supports the construction of sustainable works including new and existing 

buildings (not all construction works will be included). One way to achieve this goal is to provide 

environmental information on the construction products and the materials that are used. This 

results in voluntary Environmental Product Declarations (EPD). To ensure that comparable 

environmental information is generated and used, without creating barriers to trade, national 

schemes need to be based on a common European programme founded upon European or 

International standards for EPD (European Commission, 2004) 

 

EU-kommisjonen vurderte den gang at standardene for EPD av byggevarer ikke er gode nok med 

tanke på ikke å bidra til handelshindring og at de ikke ga god nok sammenlignbarhet.  Siden PCR er 

der man beskriver hvordan beregne, utvikle og kommunisere EPD for et produkt innen en bestemt 

produktgruppe, ble det bl.a. besluttet å utvikle en standard med kjerneregler for utvikling og bruk av 

PCR.  Denne standarden – NS-EN 15804:2013+A1:20133 – blir beskrevet i kap. 5.3. 

 

 

2.3 Hvem etterspør EPDer? 

Mange byggevareprodusenter har gjennomført livsløpsanalyser av sine byggevarer siden midten av 

’90-tallet. Dette for å øke kunnskapen om eget produkt; både for å forstå hvordan produktet bidrar til 

byggets totale miljøprestasjon, men også som kommunikasjonsgrunnlag for kunder og internt i 

sammenheng med produktforbedringer. 

 

De første EPDene ble utviklet lenge før standardene ble utviklet.  Men, selv etter at standardene 

forelå, var det laber interesse i markedet. Det var først da Statsbygg utarbeidet sin miljøstrategi hvor 

man tydeliggjorde at man skulle sette krav til EPDer i anbudsprosessen ved R6-utbyggingen. 

 

Ikke lenge etter ble det en økende interesse for sertifiseringssystemer for bygg hvor man i Norge 

satset på det britiske systemet BREEAM.  En norsk tilpasning av dette ble utviklet - BREEAM Nor.  

BREEAM Nor er på full fart inn i det norske markedet, og dette har ført til økt etterspørsel etter LCA-

rapporter, EPD’er og klimagassregnskap.   

 

Kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen er partnere i FutureBuilt, som er et tiårig program og 

som går frem til 2020. Program som inngår i Framtidens byer som igjen er et samarbeid mellom 

staten og de 13 største byene i Norge om bl.a. å redusere klimagassutslipp. 

FutureBuilt skal i perioden realisere 50 forbildeprosjekter med 50 prosent reduksjon av 

klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk sammenlignet med dagens praksis. Dette 

betyr blant annet bruk av klimavennlige byggematerialer. Som grunnlag for vurdering av 

                                                
3 Ble godkjent som europeisk standard i 2012, men har gjennomgått en mindre endring i 2013, samt at 
karakteriseringsfaktorer er lagt til i vedlegg A1. 
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klimavennlige byggematerialer skal det innhentes miljødokumentasjon for de viktigste 

bygningsproduktene (EPD). 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) viser til ECOproduct som et verktøy for å gjøre miljøriktige 

valg av byggprodukter i prosjekteringen. Her vises det til at: ECOproduct er en metode og en 

database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale og produktvalg i et byggeprosjekt basert 

på informasjon fra miljødeklarasjoner i henhold til ISO 14025 (Environmental Product Declaration, 

forkortet EPD). 

 

ECOproduct versjon 2.0 

ECOproduct 2.0 inneholder et sett med kriterier som man måler miljødokumentasjon for et produkt 

opp mot. Det anbefales at man bruker 3. parts sertifisert Miljødeklarasjon (Environmental Product 

Declaration, ISO 14025) til denne vurderingen. Dermed er det ikke lengre mulig for en produsent å 

legge inn miljødata selv. I tilknytning til den oppdaterte versjonen av ECOproduct 2.0 presiseres 

følgende: 

 

Når det gjelder utslipp av klimagasser er foreløpig ikke karbonatisering eller karbonlagring 

medtatt i metoden. Dersom EPDene i fremtiden vil inkludere dette, vil ECOproduct også trekke 

dette med i beregningen. 
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3 Karbonopptak, karbonatisering og karbonlagring i et 

livsløpsperspektiv 

Karbon forekommer som CO2 i atmosfæren, hvor økte mengder har en uønsket klima (og miljø) –

effekt. I en livsløpsanalyse er det viktig å kartlegge i hvor stor grad et produkt eller en tjeneste bidrar 

til økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren (hvor mye karbon er introdusert fra jordskorpa til 

atmosfæren). 

 

Dette kapitlet gir en oversikt over hva som skiller produkters iboende mengde karbon fra aktiv 

karbonlagring og hva som er forskjellen på karbonopptak- og lagring i betongprodukter og produkter 

av biologisk materiale.  

 

Definisjonene og begrepsbruken er viktig for å forstå hvordan de ulike standardene og retningslinjene 

som er gjennomgått behandler karbonopptak og lagring i betongprodukter når en skal avgjøre om det 

er tillatt eller ikke å inkludere karbonatisering i LCA-beregninger og EPD’er. 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at en livsløpsanalyse også inkluderer utslipp knyttet til 

infrastrukturen som skal til for å produsere, bruke og avfallshåndtere et produkt (slik som 

elektrisitetsbruken for å produsere produktet og oppføring av bygningsmassen til fabrikken som 

produserer produktet). Dette kapittelet tar derimot kun for seg direkte utslipp og opptak av 

karbondioksid fra selve produktet for å synliggjøre forskjellen på ulike begreper. 

 

3.1 ’Iboende’ karbon og karbonlagring 

Karbon er et viktig grunnstoff som forekommer i et stort antall produkter og livsformer. Mange 

produkter har en iboende mengde karbon som ’lagres’ i løpet av levetiden og som slippes ut ved 

produktets endte levetid. Avhengig av hvilke råstoffer et produkt er laget av, er dette karbonet hentet 

fra atmosfæren eller fra jordskorpa. At produktet har en iboende mengde karbon anses normalt ikke 

som aktiv karbonlagring i LCA-metodikken, da dette krever at man minsker mengden karbon i 

atmosfæren og å lagre karbonet over mye lengre tid. Aktiv karbonlagring er beskrevet i kapittel 3.4. 

 

Figur 3 viser et eksempel på utslipp av iboende karbon i livsløpet til et plastprodukt. Dersom det ikke 

består av gjenvunne materialer, er råvarene hentet fra jordskorpa (oljeressurser som inneholder 

karbon). Disse er ’lagret’ i produktet til det brennes i en forbrenningsovn ved avfallshåndtering. I en 

livsløpsanalyse regnes dette som utslipp i avfallshåndteringsfasen til produktet. Dette utslippet 

kommer i tillegg til andre direkte og indirekte utslipp som følge av aktivitetene som kreves for at 

produktet skal produseres og opprettholde sin funksjon.  
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Figur 3 Utslipp av iboende karbon i livsløpet til et plastprodukt. I livsløpsfasene råvareuttak, 

produksjon og bruk skjer det en karbonlagring. Det foregår ikke noe opptak av karbon.  

 

Denne måten å regne på er allment akseptert. Når et produkt absorberer CO2 i løpet av levetiden er 

ikke metodikken like opplagt. Det skilles ofte mellom aktivt og passivt opptak og mellom biologisk og 

fossilt CO2.  

 

3.2 Karbonatisering av betong i et livsløpsperspektiv 

Karbonatisering av betong er en kjemisk reaksjon der karbondioksid (CO2) i atmosfæren reagerer 

med CaO og blir til kalsiumkarbonat (CaCO3). Hvor mye karbon som absorberes og i hvilket tempo 

dette skjer avhenger av en rekke faktorer som type betong, areal på overflate til betongproduktet, 

overflatebehandling og miljøet rundt. Overflater som er i direkte kontakt med karbondioksid fra luften 

karbonatiserer raskt, mens belagt betong karbonatiserer i et mye saktere tempo (Kjellsen et al., 

2005). 

 

I en livsløpsanalyse kan karbonatiseringen beskrives som negative (minus-)utslipp som foregår ulike 

steder i livsløpet. Som vist i Figur 4 gir fremstilling av sement direkte prosessutslipp i form av CO2 

tidlig i livsløpet, under fremstilling av produktet. I løpet av levetiden vil produktet absorbere en 

mengde karbon igjen. Noe av dette absorberes mens produktet er i bruk og noe vil skje etter endt 

levetid, når betongen kvernes opp og avfallshåndteres eller gjenbrukes. 

 

Tid

CO2

Fremstilling Bruk Etter bruk
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Figur 4 Direkte utslipp, opptak og lagring av karbon gjennom livsløpet til et betongprodukt. 

 

Det har skjedd en stor utvikling med tanke på kunnskap om CO2-opptak i betong i løpet av levetiden 

og etter endt bruk. Det er blant annet utviklet retningslinjer på hvordan opptaket kan beregnes 

(Pommer og Pade, 2005). Likevel er det fortsatt ikke konsensus om hvordan opptaket bør 

kvantifiseres. 

 

3.3 CO2-opptak for biologisk materiale i et livsløpsperspektiv 

Kvantifisering av CO2-opptak er også en kjent problemstilling ved utførelse av LCA i tilfeller der 

biologisk materialer er inkludert, slik som trebaserte produkter.  

 

I en livsløpstankegang skjer dette opptaket i stikk motsatt rekkefølge som for betong. Som vist i Figur 

5 vil karbondioksid fra lufta absorberes mens treet vokser. I levetiden til produktet er denne mengden 

karbon lagret i produktet. Når trevirket brennes i en forbrenningsovn etter bruk, vil den samme 

mengden CO2 slippes ut igjen. 

 

 

Figur 5 Karbonopptak, -lagring og –direkte utslipp gjennom livsløpet til et treprodukt. 

 

CO2
CO2

CO2

Tid
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Karbonopptak i biologiske produkter er mindre komplisert enn for betong da mengden som tas opp og 

slippes ut som regel er den samme innenfor en rimelig tidshorisont. 

For livsløpsanalyser av treprodukter og andre produkter som består av biologisk materiale, kalles ofte 

de direkte klimagassutslippene for biologisk CO2. Benevnelsen kommer av at karbonet det er snakk 

om er tilgjengelig i atmosfæren og har blitt tatt opp og lagret i biologiske produkter. Motsatsen er fossil 

CO2 som hentes opp fra jordskorpa der den normalt ville vært lagret over en mye lengre tidsperiode. 

Det er relativt vanlig ikke å inkludere utslipp av biologisk CO2 i LCA-beregninger, da det forutsettes at 

opptaket av den samme mengden CO2 skjer innenfor systemgrensene og innenfor akseptabel 

tidshorisont, og at netto utslipp dermed er lik null.   

 

I enkelte analyser antas det at det hogges flere trær enn det plantes, eller at det plantes flere trær enn 

det hogges. En kan derfor finne studier der en ikke antar at netto utslipp av biologisk CO2 fra 

treprodukter er lik null. Det går her et skille mellom konsekvens-LCA og bokførings-LCA 

(attributional), som gir ulik tolkning på hvor systemgrensene skal settes. En EPD er basert på en 

bokførings-LCA og det er i denne rapporten derfor fokusert på dette, og ikke valgt å gå mer inn på 

konsekvensiell tankegang. 

 

Det er i litteraturgjennomgangen valgt å vise eksempler på hvordan biologisk CO2 er håndtert i 

EPD’er  

(se kapittel 6.3). 

 

3.4 Aktiv karbonlagring: Carbon capture and storage (CCS) 

I IPCC sin fjerde “Assessment report on Mitigation” blir karbonfangst og lagring definert som “A 

process consisting of separation of CO2 from industrial and energy-related sources, transport to a 

storage location, and longterm isolation from the atmosphere.” Karbonfangst og lagring blir altså 

definert som en prosess som separerer CO2 fra industrielle og energi-relaterte kilder, og som 

transporterer CO2 til et lager for langsiktig isolasjon fra atmosfæren (IPCC 2007). 

 

Teknologi for å fange CO2 i stor skala er allerede kommersielt tilgjengelig og godt utviklet, og har vært 

i bruk i mange år for å fange CO2 fra naturgass på Sleipner-området i Nordsjøen. Statoil fanger også 

CO2 ved LNG-produksjonen på Snøhvit ved Hammerfest og i In Salah i Algerie. CO2 fra Sleipner har 

blitt lagret i geologiske formasjoner siden 1996. CO2-innholdet i gassene der karbonfangst blir 

gjennomført i dag er relativt høy, og det er per i dag ingen kommersielle anlegg som renser CO2 fra 

forbrenningsgasser (eksos) der konsentrasjonen er mye lavere. 

 

I livsløpsanalyser av karbonfangstanlegg (f. eks Modahl et al., 2012) tas det hensyn til at en mengde 

karbon fjernes fra atmosfæren, ved at den mengden CO2 som lagres ”trekkes fra” den mengden som 

slippes ut i utslippsberegningene. 
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4 Gjennomgang av litteratur 

Målsetning er å kartlegge hva som er ”normal praksis i dag” i forhold til inkludering av karbonopptak i 

betong i LCAstudier, og begrenser seg derfor til karbonatisering i forhold til LCA. 

 

4.1 Litteratursøk i vitenskapelige databaser 

Det er utført søk i ulike vitenskapelige databaser, slik som Sciencedirect, Springerlink og Google 

Scholar. Eksempler på søkeord er: LCA, EPD, concrete, carbonation, uptake og kombinasjoner av 

disse. 

Kun studier som er nyere enn 2003 er tatt med 

 

Det finnes mye litteratur som tar for seg karbonatiseringens innvirkning på betongens kvalitet, uten å 

koble dette direkte til den totale påvirkningen betongstrukturer har på global oppvarming (f. eks Van 

den Heede og Belie, 2012, Dosho, 2007, Hallberg og Racutanu, 2007). Dette litteraturstudiet har i 

hovedsak hatt som mål å finne ut om karbonatisering er inkludert i LCA av betongprodukter, og i så 

fall hvordan, eller eventuelt hvorfor ikke det er inkludert. 

 

Det er funnet casestudier for en rekke ulike produkter som broer (Collins, 2010), veidekker (Santero 

og Horvath, 2009), betong i bygninger (Flower og Sanjayan, 2007, Doodo et a., 2009, Gustavsson og 

Sathre, 2006). 

 

Karbonatisering er ofte ikke inkludert i LCA fordi det krever kvantifisering, og det mangler forskning på 

hvordan dette bør gjøres (Santero og Horvath, 2009). Andre studier inkluderer ikke karbonopptaket 

fordi det anses å være neglisjerbart (Flower and Sanjayan, 2007). 

 

Det er likevel funnet en del vitenskapelige artikler som inkluderer karbonatisering. En del studier tar 

kun hensyn til karbonatisering i levetiden. I følge Collins (2010) tas det sjelden hensyn til 

karbonatisering som følge av at materialet gjenvinnes (kvernes) og gjenbrukes.  

 

I følge Collins (2010) er karbonopptak i bruksfasen til en betongstruktur er nesten neglisjerbar 

sammenlignet med utslipp fra fremstilling av råmaterialer, betongproduksjon og oppføring. Derimot er 

effektene av karbonatisering etter endt levetid signifikant og bør inkluderes i LCAberegninger for 

betongkonstruksjoner. Hvis karbonatisering utelates, kan dette medføre at globalt 

oppvarmingspotensiale overestimeres med så mye som 13-48 %, avhengig av bindemiddel og bruk 

av betongen etter endt levetid. 

 

Doodo et al. (2009) viser også til at karbonatisering blir underestimert hvis en ikke tar hensyn til det 

som skjer etter bruksfasen. I deres studie blir bærestrukturen til en bygning i betong sammenlignet 

med bærestruktur i tre. Studien viser at karbonatisering av kvernet betong medfører et betydelig CO2-

opptak. Det påpekes likevel at kverningen av betongen etter bruk medfører et betydelig energiforbruk 

som er med på å redusere gevinsten. Hvor lenge den kvernede betongmassen lagres har betydning 

for hvor mye karbon som tas opp. Men langsiktig lagring av massen over en lang periode kan være 

upraktisk på grunn av plassbehov. De konkluderer dermed med at samlet sett er effekten av 

karbonatisering etter bruk liten, ved sammenligning av tre som materiale. Studien er basert på en 
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konsekvens-LCA og disse konklusjonene vil ikke være direkte overførbare til EPD, som baserer seg 

på bokførings-LCA. 

 

Også Gustavsson og Sathre (2005) har sammenlignet bærestrukturer i tre og betong i bygninger og 

inkludert under levetiden, uten at karbonatiseringen påvirker resultatet. Denne studien er også en 

konsekvens-LCA. 

 

Santero og Horvath (2009) presenterer ulike faktorer som påvirker globalt oppvarmingspotensiale til 

veidekker, hvor karbonatisering er en av faktorene. De har satt opp et ideelt scenario og et worst case 

scenario med tanke på globalt oppvarmingspotensiale for å vise fram variasjonene som kan oppstå 

på grunn av eksponert overflate, innholdet i betongen og ytre omstendigheter som fukt og temperatur. 

Artikkelen beskriver ikke hvordan karbonopptaket er beregnet eller hvor mye karbonatisering utgjør av 

det totale klimaregnskapet. 

 

Det er få vitenskapelige artikler som omtaler EPD’er. Det er funnet en relevant artikkel som 

omhandler EPD av betong, men EPD’en omfatter kun vugge til port og CO2-opptak er ikke omtalt 

(Strazza et al., 2010). 

 

4.2 Det nordiske prosjektet CO2 uptake during the concrete life cycle 

Prosjektet CO2 uptake during the concrete life cycle foregikk mellom 2003 og 2005 og hadde som mål 

å dokumentere karbonopptak i betong i løpet av levetid og sekundær bruk. Prosjektdeltakerne var 

Danish Technological Institute, Aalborg Portland AS, Norwegian Building Research Institute, Norcem 

AS, Elkem ASA Materials, Cementa AB, Swedish Cement and Concrete Research Institute og 

Icelandic Building Research Institute. Prosjektet fokuserte spesielt på de nordiske landene og 

resulterte i tre bakgrunnsrapporter og to resultatrapporter. 

 

I Kjellsen et al. (2005) blir karbonatisering gjennom en levetid på 70 og en 30 års periode etter riving 

kartlagt for hvert av de nordiske landene. Prosjektet viser at opp til 30% av de totale 

klimagassutslippene, eller 57% av kalsineringsutslippene under produksjonen absorberes i de 

nordiske landene. Over 100 år estimerer prosjektet at 0,22 millioner tonn absorberes bare i Norge, 

noe som utgjør omtrent 0,5% av de totale nasjonale utslippene.  

 

I beregningene ble det skilt mellom ulike betongprodukter og deres eksponerte overflate, som vist i 

tabellen nedenfor. 
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Tabell 1 Beregnet tykkelse på ulike betongprodukter (Kjellsen et al., 2005) 

 
 

I Pommer and Pade (2005) gis det retningslinjer på hvordan karbonatisering kan beregnes og 

inkluderes i livsløpsberegninger. Figuren nedenfor viser eksempelberegninger for takstein (Pommer 

og Pade, 2005). 

 

 

Figur 6 Regneeksempel på CO2balanse for en takstein (Pommer og Pade, 2005). 

Det nordiske prosjektet representerer en god kunnskapsbase og har bidratt til økt kunnskap om 

hvordan en kan kvantifisere karbonopptaket i betongprodukter.  

 

4.3 Det svenske prosjektet CO2 Cycle in Cement and Concrete 

Det Svenske prosjektet  “CO2 Cycle in Cement and Concrete” som ledes av Cementa har nylig 

resultert i publikasjon av paperet ”Calculating CO2 Uptake for Existing Concrete Structures during and 

after Service Life” i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Science and Technology. 

 
Paperet presenter en modell for beregning av CO2 -opptak i eksisterende betongprodukter, basert på 

teoretiske beregninger og feltmålinger.  
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Dette arbeidet vil gi innspill til utviklingen av CEN/TC104-standarden PCR for betongprodukter, på 

hvordan karbonatisering skal håndteres i fremtidige EPD’er. 

 

4.4 Oppsummering litteratur 

Gjennomgang av litteratur som omhandler LCA og karbonatisering viser at karbonatisering av betong 

i levetiden og etter endt levetid i liten grad er inkludert i LCAstudier. Dette begrunnes med at 

kvantifiseringen av karbonopptaket er vanskelig og usikkert, og med at opptaket utgjør en liten gevinst 

i forhold til utslippene i løpet av levetiden. Flere studier som derimot har inkludert opptaket peker på at 

karbonopptaket utgjør en betydelig mengde, og at globalt oppvarmingspotensialet for 

betongprodukter kan underestimeres dersom det ikke inkluderes. 

 

Det er de siste årene gjennomført en del prosjekter for å øke kunnskapen om karbonatisering. Dette 

bidrar til å minske usikkerhetsfaktorene på hvordan opptaket skal kvantifiseres og økt aksept for at 

det kan inkluderes i miljødeklarasjoner for betongprodukter. Siste status på kunnskap om dette er 

dokumentert i delprosjekt 1 (Engelsen og Justnes, 2014).  
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5 Karbonopptak i relevante standarder og formelle 

retningslinjer 

 

5.1 Generelt om standarder for miljø og bygg 

LCA-metoden har vært gjenstand for standardisering både av ISO og CEN. Prosessen med å 

standardisere LCA begynte tidlig på 90-tallet og de to standardene ISO 14040 og ISO 14044 er i dag 

vedtatt og implementer i mange land. Som nevnt i kapittelet om LCA, gjelder disse standardene alle 

typer produkter og tjenester og ikke bygg og anleggsprodukter spesielt.  

 

Utviklingen av standardiseringen har gått i to akser. Den ene er behovet for å gjøre LCA-metodikken 

mer spesifikk for gitte produkter og tjenester. Den andre er det faktum at klimaendringer er satt på 

den politiske dagsorden og dermed har det blitt et økt behov for standarder og metoder for beregning 

av klimagasser. 

 

I dette kapittelet vil vi vise om og eventuelt hvordan de ulike standardene håndterer CO2-opptak enten 

standarden har gått langs den første aksen; spesifisere LCA-metodikk eller den andre aksen; 

metodikk for beregning av klimagassutslipp.  

 

5.2 LCA-standarder 

Arbeidet med utvikling av standardene for LCA ble som nevnt påbegynt tidlig på 1990-tallet. Dette 

arbeidet resulterte i flere standarder og det er disse to som i dag er gyldige og i bruk for mange 

produkter og tjeneste både nasjonalt og internasjonalt; NS-ISO 14040 og NS-ISO 14044.  

 

Kapittel 2.1 gir en kort beskrivelse av hva LCA er. Som beskrevet gir den generelle regler for hvordan 

kartlegge og beregne utslipp.  Et sentralt prinsnipp i LCA-metoden er at hensikten med studien er 

veldig førende for hva du kan inkludere i studien; m.a.o. hvilke systemgrenser og herunder 

livsløpsfaser som inkluderes.   

 

Standardene omhandler ikke spesifikk prosesser og dermed gir den på den ene siden ingen føringer 

for hvordan for eksempel karbonatisering skal håndteres, men på den andre siden sier den heller ikke 

at man ikke kan inkludere det.  Systemtekniske prinsipper for masse- og energibalanser står sentralt 

som et metodisk grunnlag. På bakgrunn av det er det mulig å inkludere CO2opptak i levetiden i en 

LCA. Spesielt dersom det er hensiktsmessig med tanke på hensikten med studien, og det er definert 

som innenfor systemgrensene. Hvis formålet er å beregne effekten karbonatisering har for det totale 

klimagassregnskapet for et betongprodukt i løpet av et tidsrom, ja så er det fullt mulig.  Derimot sier 

standarden klar at skal en sammenligne denne studien med et konkurrerende produkt og 

kommunisere det eksternt, må andre regler følges. 
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5.3 PCR og EPD-standarder 

5.3.1 NS-EN 15804 Core rules for the product category of construction 

products 

Som nevnt i kapittel 2 har LCA-standardenes generelle karakter, omfattende dokumentasjonskrav og 

deres bruk i praksis, vist nødvendigheten av å utvikle mer spesifikke standarder for å sikre 

sammenlignbarhet og øke troverdigheten ved kommunikasjon av miljøegenskapene ved byggevarer 

eksternt.  

 

Det foreligger både en europeisk (NS-EN 15804:2012) og en internasjonal standard (NS-ISO 

21930:2007) for utvikling og bruk av PCRer og EPDer.  Den siste er under revisjon og vil etter stor 

sannsynlighet følge hovedprinsippene i den europeiske standarden og vil derfor ikke bli diskutert i 

denne rapporten 

 

NS-EN 15804 er en såkalt horisontal standard der felles produktkategoriregler for utarbeidelse av 

EPD gjeldene alle byggevarer er beskrevet. Dette for å unngå bransjespesifikke avvik fra disse felles 

regler. Den gir i tillegg regler for hvordan PCR for byggevarer skal utvikles.  Standarden er et verktøy 

for byggenæringen til å utvikle omforente PCR for sine produktgrupper. Slike omforente regler gir 

harmoniserte EPD som igjen gir et godt sammenlikningsgrunnlag som input i beslutningsprosesser. 

Med andre ord; formålet med standarden er å sikre at miljødeklarasjon (EPD) for byggevarer, blir 

beregnet, verifisert og presentert på en harmonisert måte. 

 

Denne rapporten gir ikke nærmere beskrivelse av kravene til innholdet i en PCR i detalj, men viser til 

standarden NS-EN 15804. Vi vil likevel i denne rapporten trekke fram ”systemgrenser” og 

”modularitet” spesielt.  Dette fordi ved diskusjon om hvordan karbonatisering kan introduseres i 

EPDer, blir dette sentrale elementer. Det andre vi vil trekke fram er det faktum at standarden ikke er 

en PCR som alene skal brukes til å utarbeide en EPD.  Ulike byggevarer anvendes ikke for samme 

formål, har ulik levetid etc. og har dermed nødvendigvis ikke samme bruksscenarioer gjennom 

byggeverkets levetid.  Det skal derfor utarbeides egne scenarioer for dette.  Standarden spesifiserer 

hvilken type teknisk informasjon som er nødvendig å spesifisere for å kunne utforme 

bruksscenarioene for ulike byggevarer.  

 

Modularitet 

Modulprinsippet ble først utviklet i EPD-standarden (NS-ISO 21930:2007) for byggevarer og videreført 

og utdypet i NS-EN15804. Modulprinsippet muliggjør å beskrive miljøprestasjonen for et helt bygg ved 

å summere EPDer for de ulike byggevarene som inngår.  Dette er videreført i det europeiske 

standardiseringsarbeidet. Figur 7 viser ulike typer EPDer og informasjonsmoduler gjennom livsløpet til 

en byggevare.  
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Figur 7 Ulike typer EPD og informasjonsmoduler gjennom livsløpet til byggevarer. 

 

Modul A1-A3 representerer produksjon av råvarene og fremstilling av produktene og bygningsdelene 

hos underleverandører, samt transport av råvarene til produksjonsstedet. A4-A5 er transport til 

byggeplass og oppføring på byggeplass. Modulene B1-B7 er bruksfasen til bygget som inkluderer alle 

aktiviteter under bruk av bygget (B1), vedlikehold (B2), reparasjon (B3), utskiftninger (B4), renovering 

(B5), energibruk (B6) og vannforbruk (B7). Modul C1-C4 er den såkalte ”end of life”-fasen der 

bygningen rives, materialene fraktes bort og avfallhåndteres. 

 

For hver modul eller prosessenhet om man vil, settes det opp en masse- og energibalanse for alle 

inn- og utstrømmer.  Modulen kan være selve produksjon av produktet A3 eller en modul i 

bruksfasen, f.eks B4 (utskifting).   

 

Ved utarbeidelse av en EPD for taksten, vil man i modul A3 inkludere de råmaterialer, 

tilsetningsstoffer, vannforbruk, energibruk med mer, nødvendig for å produsere en gitt mengde 

takpanner.  I tillegg kartlegges eller beregnes utslipp til luft og vann, samt svinn i produksjon og annet 

avfall.  

 

I modul B4 (utskifting) for takpanner, vil man kartlegge hvor stor andel som må skiftes ut i løpet av 

den på forhånd definerte levetiden (dette er typisk teknisk informasjon som skal oppgis i PCRen).  

Deretter bestemmes masse- og energibalansen tilsvarende produksjon av disse (modul A3; bare for 

den mengde som skiftes ut), samt avfallshåndtering av de gamle takstenene. I prinsippet – uten å 

diskutere hva som er praktisk mulig å dokumentere - kan man i denne informasjonsmodulen inkludere 

karbonatiseringen som takstenene har gjennomgått i den tidsperioden de har vært eksponert.  I tillegg 

kan man inkludere ytterligere karbonatiseringsmengde som oppstår ved at stenene knuses og 

deponeres.  En kan ikke ta med opptak av CO2 i en modul uten også å ta med utslippene. 
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I en EPD vil utslipp og opptak av CO2 vises i de modulene dette foregår. 

5.3.2 Produktspesifikke PCRer 

 

EN 15804 er som sagt en horisontal standard.  Fasene A1-A3 – vugge til port – gjelder for alle 

produkter. EN15804 beskriver også hvordan de neste modulene kan utvikles og hvilke type teknisk 

informasjon en om produktene en bør beskvire for å kunne utvikle scenarioer eller tilrettelegge for at 

en kan utvikle scenarioer på bygningsnivå. Det er derfor spesielt for fasene etter fabrikkport det må 

utvikles egne PCR.   

 

I CEN skal dette arbeidet ivareta av de ulike produkt-TCene. Det er allerede i gang flere arbeider med 

utvikling av PCRer i regi av CENs ulike produkt-TC’er (Technical Committees). Eksempler på det er 

betong- isolasjons- og treprodukter. 

 

I tillegg er det nå under utvikling en veiledning for hvordan bruke EN15804.  Mulig det også blir trukket 

fram noen nye felles regler for beregning som er utelatt i EN15804. Østfoldforskning er kjent med at 

karbonatisering ikke er av bransjen trukket fram som et slikt tema, men at det skal behandles i 

betong-PCRer. Figur 8 viser sammenhengen mellom de ulike standardene; EN15804 gjeldende for 

alle byggevarer, guideline for hvordan bruke EN15804 og ulike produkt-standarder. 

 

 
 

Figur 8 Sammenheng mellom de ulike PCR-standardene og guideline for bruk og 

implementering. 

I CEN er det etablert flere ti-talls produktkomiteer.   I figuren over vises det til tre komiteer hvor det 

pågår PCR-utvikling.  Status for deres arbeid er kort beskrevet under: 

 

CEN TC 104: 

Denne PCRen skal gjelde for “concrete conforming to EN206”; mao. ”concrete for structures cast in 

situ, precast structures, and structural precast products for buildings and civil engineering works”. 
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Her foreligger det et utkast til PCR som viser at karbonatisering skal inkluderes gjennom levetiden til 

betongproduktene.  Metodikk for hvordan beregne karbonatisering foreslås her følge det svenske 

studiets metodikk, Andersson et al. (2013). Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2014. 

 

 

TC 229/WG4: 

Skal utvikle PCR for “All precast products for buildings and other construction works”. Arbeidet startet 

4. kvartal 2013. Det er en intensjon om at karbonatisering skal håndteres likt i de to PCRene som 

kommer fra hhv. TC 104 og TC 229. 

 

CEN/TC 175 Wood and wood-based products 

Denne komiteen utvikler to standarder av interesse. Den ene er PCR for byggevarer i tre og den 

andre for hvordan beregne CO2-opptak og lagring i trebaserte byggevarer. Begge har status ”under 

approval” og er dermed så og si klare for publisering våren 2014. 

 

Kort om disse to standard-utkastene: 

 

FprEN 16485  Round and sawn timber - Environmental Product Declarations - Product category 

rules for wood and wood-based products for use in construction 

 

FprEN 16449  Wood and wood-based products - Calculation of sequestration of atmospheric carbon 

dioxide 

 

This standard provides a simple calculation method for estimation of the amount of carbon 
dioxide sequestered by the growing tree which is then stored as biogenic carbon in wood 
products until end of life. 
 

A full LCA and carbon footprint assessment is both time consuming and costly but the 
ecological benefits of the use of wood are now widely recognised for both ‘simple’ carbon 
sequestration and for the more involved carbon footprint offset potential. 
 
There is much to be considered when undertaking full life-cycle assessments; the purpose of 
this document is to enable swift determination of the potential benefit based on the use of 
wood. 
 
This document can be used in the context of life-cycle assessment and carbon-footprinting 
and in the elaboration of Environmental Product Declarations. 

 
 

I påvente av at den europeiske standarden FprEN 16485 skal ferdigstilles, har EPD-Norge godkjent 

PCR for produktgruppen ”Wood and wood-based products for use in construction”.  

 

I kapittel 7.3 er det illustrert hvordan standard FprEN 16485 beregner CO2-opptak i og utslipp av 

iboende karbon for treprodukter i en EPD. 

 

http://www.epd-norge.no/getfile.php/PDF/PCR/NPCR%20015%20Wood%20and%20wood-based%20products%20for%20use%20in%20construction.pdf
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5.3.3 ECO Platform 

I juli 2013 ble ECO Platform stiftet. Stifterne av ECO Platform er 11 programoperatører for EPD i 

Europa.  EPD-Norge er en av stifterne. ECO Platform har som formål å fremme og styrke bærekraftig 

utvikling innen byggesektoren. Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle konsistente EPD-

programmer i Europa og stimulere innføring av felles EPD-metodikk i det europeiske markedet. Dette 

vil føre til at en i større grad vil oppleve gjensidig anerkjennelse av EPD’er mellom 

programoperatørene i Europa.   

 

Et viktig redskap for harmonisering av EPD’ene innen byggevaresektoren, er felles forståelse bruk av 

EN 15804 for utvikling av PCR’er og EN 15942 for kommunikasjon av EPD.  Det er allerede utviklet et 

felles rammeverk for verifikasjon av LCA og EPD som benyttes av ECO Platforms medlemmer. 

 

5.4 Standarder og retningslinjer for klimagassregnskap og klimaspor 

For LCA og EPDutvikling av betongprodukter vil det være mest hensiktsmessig å forholde seg til de 

generelle LCA og EPD-standardene og de spesifikke standardene for bygg. Likevel er det valgt å 

gjøre en gjennomgang av standarder og retningslinjer som beskriver hvordan en utfører 

klimagassregnskap for produkter, for å vise at beregningene kan gjøres på ulike måter i ulike 

sammenhenger og for å trekke fram systemer som beskriver karbonatisering direkte og anbefaler 

hvordan dette skal håndteres. 

 

5.4.1 GHG Protocol Products Standard 

GHG protocol er internasjonale anerkjente retningslinjer på hvordan en gjør klimagassregnskap. GHG 

protocol er publisert av World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). 

 
I GHG protocol for produkter nevnes karbonopptak i betong eksplisitt: 
 
 “When CO2 is removed from the atmosphere by the product during the use phase (e.g. CO2 uptake by cement), the 

removal data may come in the form of a removal rate per mass or volume of product.” 

 
 “In some cases removals may occur during the use stage (e.g. the absorption of CO2 by cement). If the removals are 

large enough to create a negative percent impact from that stage, this should be noted clearly in the inventory report)” 
 

Sitatene over viser at det er lagt til rette for at karbonopptak i levetiden skal inkluderes. For opptak 

som skjer etter produktets endte levetid er ikke retningslinjene like klare.  
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5.4.2 ISO/TS 14067:2013 

I ISO/TS4 14067:2013 Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification 

and communication (ISO 2013), er en ny teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan en skal utforme 

klimaspor til produkter. 

 

I ISO/TS 14067 nevnes ikke opptak av CO2 i betong spesifikt. Det er derfor avgjørende om 

karbonatisering håndteres på lik linje med lagring av ’iboende’ mengde karbon eller som et opptak på 

lik linje med CCS (Carbon Capture and Storage). 

 

Dersom en betrakter karbonatisering av betong som ’iboende karbon’ er det tillatt å beregne 

karbonlagringseffekten (i kg CO2/funksjonell enhet) og presentere tallet separat, men det er ikke tillatt 

å regne det inn i selve klimasportallet. Hvis det derimot regnes som et opptak på linje med CCS, 

gjelder den generelle regel om at alle utslipp og opptak (emissions and removals) innenfor de 

bestemte systemgrensene skal inkluderes hvis de er over cut-off (skal defineres i PCR) og at det 

ligger innenfor formålet med studien. I så måte er det naturlig å ta med reduserte utslipp som følge av 

karbonatisering i klimasporet til betongproduktet. Karbonopptak i løpet av levetiden til et 

betongprodukt vil i så fall ligge inn under bruksfasen.  

 

Når det gjelder etter endt levetid sier standarden eksplisitt at både pre-prosessering som ”shredding 

and sorting” og selve materialgjenvinningsprosessen skal være inkludert. Den sier også at alle 

”removals” og ”emissions” skal være med.  ISO/TS 14067:2013 følger eksplisitt reglene i LCA 

standarden ISO 14044, som er beskrevet i kapittelet om generelle standarder for LCA over.  

 

5.4.3 PAS 2050:2011 

PAS 2050, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and 

services (BSI 2011) er retningslinjer publisert av British Standards Institution for hvordan lage 

klimagassregnskap for varer og tjenester. 

 

I PAS 2050 kan man ta hensyn til karbonatisering og det vil regnes dette som et 

karbonlagringsspørsmål.  
 

5.5.1 Treatment of stored carbon  

Where some or all removed carbon will not be emitted to the atmosphere within the 100-year assessment period, the portion 
of carbon not emitted to the atmosphere during that period shall be treated as stored carbon. 
 
Note 1 Carbon storage might arise where biogenic carbon forms part or all of a product (e.g. wood fibre in a table), or where 
atmospheric carbon is taken up by a product over its life cycle (e.g. cement). 
 

I motsetning til ISO 14067 kan karbonlagring tas med i selve klimagassregnskapet (og ikke bare som 

en separat informasjon) i PAS 2050.  

 

I PAS 2050 møter en også på et definisjonsproblem i forhold til når det første livsløpet slutter og når 

det neste begynner.  

                                                
4TS – Technical Specification: A normative document representing the technical consensus within an ISO committee 
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5.4.4  Klimagassberegninger for bygg 

Etter et initiativ fra Statsbygg ble det besluttet i Standard Norges BAE sektorstyremøte at det skal 

etableres en Standard Norge komité (SN/K) for å utarbeide en nasjonal standard som skal beskrive 

metodikk for klimagassberegninger i bygg. Mandatet til SN/K 356 “Klimagassberegninger for 

bygninger” ble formelt godkjent den 5. desember 2013.  Det skal oppnevnes en komité med følgende 

mandat:  

 

Komiteen skal utarbeide en ny norsk standard metode for klimagassberegninger for bygninger. 

Standarden skal definere en entydig metodikk for beregning av klimagasser for bygninger slik 

at resultater fra ulike modeller/verktøy som anvender denne metodikken blir sammenliknbare. 

 

Bakgrunnen for dette er mandatet er som beskrevet i invitasjon til deltagelse i komitéarbeidet: 

 

Klima er et av satsningsområdene til Standard Norge som svar på økt behov i samfunnet og 

fra myndighetene, for kunnskap om klimabelastningen av ulike aktiviteter og produkter samt 

behov for identifisering av effektive tiltak for å minske utslipp av klimagasser på kort og lang 

sikt. Dette gjelder utslipp av all slags karakter også utslipp fra bygninger. Det er selvsagt snakk 

om beregning av utslipp i en bygnings totale levetid, fra produksjon, gjennom brukstiden og 

avhendingen. I de statlige utviklingsprogrammene Framtidens byer og FutureBuilt samt i 

Breeam-NOR, en miljømerkeordning for bygg, stilles det i dag krav til klimagassberegninger 

for byggeprosjekter gjennom deres livsløp. 

 

Det finnes flere aktører som har etablert beregningsmodeller (verktøy) til bruk i planlegging, 

prosjektering og dokumentasjon av byggenes klimagassutslipp. På grunn av mangel på 

standardisert metodikk for klimagassberegninger for bygninger kan ikke resultatene fra de 

ulike modellene sammenlignes. For å kunne ha riktig og likt sammenlikningsgrunnlag er det 

behov for standardisering av metode og ikke minst sentrale forutsetninger. Dette arbeidet 

igangsettes etter initiativ fra Statsbygg som har identifisert behovet og ønsker en 

standardisering av en metodikk for klimagassberegninger for bygninger. Standarden skal blant 

annet være i samsvar med NS-EN 15978, men skal i tillegg inkludere metodikk for beregning 

av klimagassutslipp knyttet til byggegrunn (tomtevalg/arealbruk) og transport av byggets 

brukere i driftsfasen til og fra bygget. Metodikken som standardiseres kan med visse 

tilpasninger trolig også anvendes for andre typer byggverk som broer, tunneler, veier, 

elektrisitetsnett, vannkraftverk, mv., og utvides til å omfatte andre miljøbelastninger som 

utslipp av nitrogenoksider, partikler, metaller, mv. 

 

Komiteen hadde sitt første møte hos Standard Norge medio januar 2014. Dette arbeidet er en viktig 

arena for å adressere karbonatisering som grunnlag for å beregne klimagassregnskap for bygg hvor 

betong anvendes. 
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6 Karbonopptak – erfaringer fra EPD-programmer og 

PCR’er  

Hensikten med dette kapitlet er å vise hva som er dagens praksis i EPD’er med tanke på 

karbonatisering av betong og karbonopptak i andre typer produkter. 

6.1 Karbonopptak i retningslinjer til EPD-programmer 

EPDprogrammene er ansvarlige for å sørge for at kravene fra standardene blir stilt og det er påkrevd 

å ha generelle programinstruksjoner, samt å kvalitetssikre at disse følges (ISO 2006). 

 

De mest relevante EPD-programmene er EPD Norge, International EPD system (basert i Sverige), 

Institut Bauwen unt Umwelt (Tyskland) og NRMCA (National Ready Mix Concrete Association, Nord 

Amerika). 

 

Hvert program har sine egne veiledere og retningslinjer. EPD Norges Veileder for utarbeidelse av 

miljødeklarasjoner (EPD Norge, 2011) tar for seg fremgangsmåten for å lage en EPD, uten å gi noen 

metodiske føringer for hvordan livsløpsanalysen skal utføre. Det er derfor hver enkelt PCR som må 

beskrive hvordan en skal håndtere metodiske utfordringer som karbonopptak. 

 

Programinstruksjonene til det svenske EPD-programmet (International EPD system) er mer spesifikk 

en det norske EPD-programmet (International EPD system, 2008). Det presenterer ingen regler for 

om karbonatisering skal inkluderes, men i vedlegget til programinstruksjonene står det hvordan en 

skal sette systemgrensene mellom det første og det andre produktet ved materialgjenvinning. 

 

 

Figur 9 Systemgrenser til det analyserte systemet (International EPD system, 2008) 

 

I juni 2013 ble Eco Platform etablert. Dette er en nettverksorganisasjon som har som formål å 

samordne EPD-utviklingen i Europa.  Dette for å stimulere til utvikling av flere og mer troverdige 

EPDer ved at format og layout skal være felles for alle EPDer uavhengig av under hvilket 

EPDprogram de er registrert. I tillegg skal Eco Platform tilrettelegge for enklere implementering av 

nye krav fra standarder og metodiske oppdateringer med mer.  På denne måten sikres 

informasjonsflyt og kompetanseoverføring.  De nasjonale programordningene blir der med 

harmonisert og sammenlignbarheten for EPDer øker ved at harmonisering av beregningsmetodikk og 

formatet (man skal sikre at en EPD gjenkjennes som samme ”produkt” i alle land). 

 

Gjennomgang av retningslinjene i EPD-programmene viser at de er for overordnede til å gi føringer 

på hvorvidt karbonatisering skal inkluderes i EPD’er og eventuelt hvordan dette inkluderes. Dermed er 

det opp til PCR’ene for de aktuelle produktgruppene å definere dette. 
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6.2 Revelante og gjeldende PCR’er 

 

PCR - Product Category rules beskriver hvordan LCA skal utføres og EPD skal utformes for en 

spesifikk produktgruppe. Når en PCR skal utarbeides skal relevante aktører i bransjen involveres. 

EPDprogrammene er ansvarlige for at utarbeidelsen og innholdet i PCR’en følger standarden og 

programinstruksjonene. Det har hittil vært vanlig at PCR’ene utarbeides i regi av hvert enkelt 

EPDprogram i de ulike landene. For å oppnå harmonisering er PCR-arbeidet for byggematerialer og –

produktet løftet opp på Europeisk standardiseringsnivå. Det betyr at de PCR’ene som beskrives 

nedenfor er de PCR’er som er gjeldende på dette tidspunkt, men at de vil erstattes av de europeiske 

standardene i løpet av få år. 

 

I PCR for Precast Concrete products publisert av EPD Norge som tillater både vugge til port- og 

vugge til grav-EPD’er.  Denne nevner ikke karbonatisering spesifikt (EPD Norge, 2012). 

 

I PCR for concrete publisert i februar 2013 av EPD-programmet International EPD system (basert i 

Sverige) indikeres det at karbonatisering kan inkluderes i EPD under additional information (The 

International EPD system, 2013). Det legges dermed ikke opp til at karbonopptak i betong skal 

inkluderes i LCA-beregningene som presenteres i en EPD, med begrunnelsen manglende korrekte og 

kvantifiserte data. Det åpnes for at dette kan inkluderes i fremtiden, og PCR’en henviser til en studie 

utført av ECRA der en gjennomgang av forskning gjort på området er presentert. 

 

PCR for sement som er publisert av International EPD system er utdatert.  Arbeidet med å oppdatere 

PCR’en startet i 2010, men dokumentet er fortsatt på høring og har ikke blitt endelig godkjent. 

Dokumentutkastet tar opp opptak av såkalt biologisk CO2, men tar ikke stilling til karbonopptak i 

betong. 

 

Den nord-amerikanske PCR’en for betong skiller mellom aktiv og passivt CO2-opptak (Carbon 

Leadership Forum, 2012). I dokumentet slås det fast at passivt opptak av CO2 i betong skjer i løpet av 

bruksfasen eller etter endt levetid. Og PCR’en gjelder fra vugge til port og disse livsløpsfasene ikke er 

inkludert, er heller ikke karbonopptak behandlet. 

 

Dersom karbonatisering skal inkluderes i EPD’er må karbonatisering beskrives i de fremtidige PCR-

standardene som beskrives i kapittel 5.3.  

 

6.3 EPD-eksempler 

Nedenfor gis noen eksempler der CO2-opptak er inkludert eller nevnt i EPD. Det er ikke funnet noen 

EPD’er som omhandler betong eller sement som inkluderer karbonopptak. 

 

I EPD for den biodegraderbare plasten MATER-BI som er publisert gjennom International EPD 

system er ikke CO2opptak fra plantene inkludert i EPD-resultatene, men det er i teksten under 

tabellen oppgitt at det atmosfæriske CO2-opptaket under plantens vekst er 1,07 kg per kg 

plastgranulat (International EPD system, 2012). 
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I EPD for sterk kartongpapp til emballering fra produsenten Korsnes Carry (International EPD system, 

2011), er opptak av CO2 inkludert i en egen tabell i form av negative utslipp. Opptaket er ikke 

inkludert i de andre EPD-resultatene. 

 

Tabell 2 Utdrag fra EPD for biodegraderbar plast 

 
 

 Begrunnelsen for å inkludere opptaket er at opptak av karbondioksid i biomassen i Svenske skoger 

er økende fordi vekstraten er større enn hogstraten, og at fremtidige scenarioer for skogdrift i Sverige 

i løpet av de neste 20 år konkluderer med at hogstraten vil holde seg betydelig lavere enn vekstraten.  

Den høye vekstraten resulterer i effektiv og bærekraftig skogdrift. Den langsiktige skogdriften er i stor 

grad drevet av etterspørselen etter trevirke. Netto uttak av biologisk karbondioksid er kalkulert basert 

på andel netto vekst av biologisk materiale som er allokert til kartongen. Det understrekes i EPD-

dokumentet at systemgrensene som benyttes ved beregning av karbonopptaket kommer inn under 

skogdrift, og at skogdrift regnes som utenfor systemgrensene i resten av EPD’en.  Dokumentet skal 

være utført i henhold til ISO 14025. 

 

I EPD av massiv trepanel (cross laminated timber) vises resultatet for klimagassutslipp per 

kvadratmeter laminat på mellom -46 kg og -246 kg CO2-ekvivalenter, avhengig av tykkelsen, som vist 

i tabellen nedenfor (Institut Bauen unt Umwelt, 2012). 

 

Tabell 3 Utdrag fra EPD for trepanel,  

 
 

Det har så langt ikke vært vanlig at EPDer har et netto negativt resultat. EPD’en er en vugge til port-

EPD og de negative utslippene begrunnes med at en innenfor systemgrensene har karbonlagring 

under vekst av trevirket, i tillegg til fossile og biogene karbonutslipp fra produksjon av panelet5. 

Utenfor de definerte systemgrensene er det lagt til en belastning på bruk av elektrisitet og termisk 

energi for bruksfasen til 1m2 ferdig trepanel (25-140 kg CO2-ekvivalenter). Det beskrives også at 

klimagassutslipp fra forbrenning er på mellom 43 og 246 kg CO2-ekvivalenter, men disse tallene er 

ikke synlige i tabellen som er vist over. 

 

Opptak av karbon håndteres ulikt av ulike EPDprogrammer for produkter som inneholder biologisk 

materiale. Det er ikke funnet eksempler på inkludering av negative utslipp i EPD’er publisert av EPD 

Norge. For å kunne inkludere karbonopptak vil det være nødvendig med troverdige beregninger og 

                                                
5 EN 15804:2012+A1:2013 viser til IPCCs metode for beregning av GWP. Her det kun fossilt CO2 som skal inkluderes 
ved beregning av GWP. Dermed bør en påpeke i denne type EPDer at en ikke følger EN 15804 eller ikke inkudere 
biogent karbon ved beregning av GWP. 
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konsensus om at karbonatisering kan inkluderes og hvordan det bør inkluderes. Dette kan gjøres 

gjennom PCR-utvikling med bred involvering. 

 

6.4 Oppsummering EPD’er og PCR’er 

Det er ikke funnet eksempler på EPD’er av betongprodukter som inkluderer karbonatisering i 

bruksfasen eller etter endt levetid. Dette kommer av at eksisterende PCR’er for sement og 

betongprodukter ikke åpner for at det inkluderes eller ikke i tilstrekkelig grad omtaler karbonatisering 

til at det er akseptert å inkludere det. Hva som vil bli akseptert å inkludere i fremtidige EPD’er 

avhenger av hvordan PCR-standardene under utarbeidelse håndterer karbonatisering.  

 

Det er derimot funnet eksempler på andre produkttyper som trepanel og bioplast som inkluderer 

karbonopptak i EPD. I disse eksemplene inkluderes opptaket som negative utslipp under den aktuelle 

livsløpsfasen. 
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7 Prøveberegninger  

7.1 Innledning 

Dette kapittelet viser hvordan opptaket kan inkluderes dersom et PCR-dokument åpner for å inkludere 

dette og beskriver hvordan beregningene skal gjøres. Estimatene av karbonatisering er gjort av 

SINTEF Byggforsk i forbindelse med arbeidet i delprosjekt 1 (Engelsen og Justnes, 2014). 

 

7.2 Kort om resultater fra delprosjekt 1: CO2-opptak i betong 

I delprosjekt 1 har SINTEF Byggforsk oppsummert status når det gjelder om kunnskap om 

karbonatiseringshastighet og –mengde for derigjennom å danne grunnlaget for nye modeller for 

beregninger av CO2-opptak i betong (Engelsen og Justnes, 2014). SINTEF Byggforsk konkluderer 

etter litteraturgjennomgangen at kunnskapsgrunnlaget innen området har økt betydelig de siste 5-10 

årene. Dette inkluderer bedre innsikt i karbonatiseringsmekanismer, økt mengde av feltdata, og 

utviklingen av modeller som beregner CO2-binding av betong i bruksfasen og etter endt levetid. 

Denne utviklingen har ført til mer nøyaktige og pålitelige beregninger av CO2-opptak enn tidligere. 

 

Engelsen og Justnes viser at den totale sementproduksjonen i Norge er 1.547 Mtonn i 2011 og det 

totale sementforbruket er 1.824 Mtonn hvorav ca. 50 % er flyveaskesement.  Figur 10 viser hvordan 

sementforbruket fordeler seg i de ulike markedsområdene for betong og 70% av sement går til 

produksjon av fabrikkbetong. 

  

 

 

Figur 10  Fordeling av sement i de ulike markedsområdene i Norge i 2011. RMC er fabrikkbetong, 

PEC er betongelementer og PCP er betongvarer.  Tallene er justert for volumet av import 

og eksport av sement. Kilde: Engelsen og Justnes, 2011. 

 

Resultatene fra beregning av karbonatisering i de tre markedsområdene for betong er vist i Tabell 4, 

Tabell 5 og Tabell 6. 

 

Ready-mixed; 
70 %

PEC; 14 %

PCP; 12 %

Bagged; 2 %
Offshore; 2 % Miks; 2 %
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Tabell 4 Årlig mengde CO2-opptak i fabrikkbetong i Norge antatt 100 års brukstid og deretter 100 

års gjenbruksfase. Kilde: Engelsen og Justnes (2014). 

Stage 

 

Exposure 

(Years) 

Total binding 

(ton CO2) 

Binding by unit volume or mass 

Concrete 

(kg CO2/m3) 

Concrete 

kg CO2/ton 

Cement 

kg CO2/ton 

Service life 100 105 242 30 13 96 

Recycling 100 18 453 5 2,3 17 

Total 200 123 694 36 15 113 

 

Beregningene viser et relativt lavt karbonopptak i gjenbruksfasen grunnet konservative tall for 

mengde betong som rives, knuses og gjenbrukes. Det gjennomsnittlige karbonopptaket gjennom 

levetiden til fabrikkbetong er estimert til ca. 105.000 tonn CO2. Dette tilsvarer 96 kg CO2 per tonn 

sement. 

 

Tabell 5 Årlig mengde CO2-opptak i betongelementer i Norge antatt 100 års brukstid og deretter 

100 års gjenbruksfase. Kilde: Engelsen og Justnes (2014). 

Stage 

 

Exposure 

(Years) 

Total binding 

(ton CO2) 

Binding by unit volume or mass 

Concrete 

(kg CO2/m3) 

Concrete 

kg CO2/ton 

Cement 

kg CO2/ton 

Service life 100 21 563 35 15 88 

Recycling 100 4 767 8 3,4 20 

Total 200 26 330 43 19 108 

 

Det gjennomsnittlige karbonopptaket gjennom levetiden til betongelementer er estimert til ca. 21.500 

tonn CO2. Dette tilsvarer 88 kg CO2 per tonn sement. 

 

 

Tabell 6 Årlig mengde CO2-opptak i betongvarer i Norge antatt 100 års brukstid og deretter 100 

års gjenbruksfase. Kilde: Engelsen og Justnes (2014). 

Stage 

 

Exposure 

(Years) 

Total binding 

(ton CO2) 

Binding by unit volume or mass 

Concrete 

(kg CO2/m3) 

Concrete 

kg CO2/ton 

Cement 

kg CO2/ton 

Service life 100 13 449 32 14 87 

Recycling 100 1 933 4,6 2,0 13 

Total 200 15 382 37 16 100 

 

Det gjennomsnittlige karbonopptaket gjennom levetiden til betongvarer er estimert til ca. 13.500 tonn 

CO2. Dette tilsvarer 87 kg CO2 per tonn sement. 

 

7.3 Metodikk for inkludering av karbonopptak i LCA-beregninger 

Inkludering av karbonopptak i livsløpsanalyser kan gjøres på ulike måter. I EPD-sammenheng bør 

håndtering av karbonopptak baseres på de samme prinsippene for de ulike materialene, slik at de er 

sammenlignbare. 
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I biologiske produkter viste gjennomgang av internasjonale EPD’er at det finnes eksempler på EPD’er 

der karbonopptaket er inkludert. Den konvensjonelle måten å ta høyde for karbonopptak for 

treprodukter i EPD er som beskrevet i kapittel 3.3 å anta at det som tas opp under vekst av trærne 

slippes ut på slutten av livsløpet ved avfallshåndtering. Dermed vil summen av opptak og utslipp bli 

null, og dette ekskluderes fra beregningene, som vist i første linje i figuren nedenfor. 

 

 

Figur 11 Ulike metoder for håndtering av opptak og utslipp av iboende karbon for treprodukter i 

en EPD 

I utkastet som foreligger for CEN standarden for PCR for wood products (EN 16485) derimot, er det 

lagt opp til at både opptaket og utslippene skal synliggjøres i den aktuelle livsløpsfasen, såfremt det 

kan dokumenteres at skogdriften er bærekraftig. Den totale miljøbelastningen skal dermed bli lik som 

for den konvensjonelle metoden, men EPD’en vil inneholde negative utslipp i Product stage. Dersom 

bærekraftig skogdrift ikke kan dokumenteres, skal en bare ta med utslippene og ikke opptaket. 

 

I motsetning til for treprodukter skjer utslippene av iboende karbon i begynnelsen av levetiden for 

betongprodukter. Opptak av karbon kan skje i løpet av levetiden og etter endt levetid, men dette 

avhenger av betongtype, overflateareal og det omkringliggende miljø. Summen av karbonopptaket 

gjennom et betongprodukts levetid vil dessuten aldri tilsvare 100% av utslippene i begynnelsen av 

levetiden. En kan derfor ikke håndtere karbonopptak i betong- og treprodukter helt likt, men 

metodikken bør likevel bygges på de samme prinsipper. Som beskrevet i tidligere kapitler er dagens 

praksis (konvensjonell metode) for betongprodukter å ikke ta hensyn til karbonopptaket, som vist i 

første linje i figuren nedenfor. 
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Figur 12 Ulike metoder for håndtering av opptak og utslipp av iboende karbon for 

betongprodukter i en EPD 

Dersom en fremtidig PCR åpner for at karbonatisering av betongprodukter kan inkluderes i EPD’er 

finnes det to hovedalternativer for hvordan dette kan tas med: inkludere opptak som negative utslipp i 

de aktuelle livsløpsfasene eller fratrekk av opptaket fra utslippene som skjer i produksjonsfasen 

(Modul A3 - Product stage). Synliggjøring av utslippene i de aktuelle livsløpsfasene er den metoden 

som er mest i henhold til det som er foreslått for PCR-standarden for treprodukter, og representerer 

også den mest transperente metoden for synliggjøring av størrelsesorden på estimert mengde 

absorbert karbon. Det er derfor besluttet å bruke denne løsningen i prøveberegningene i de følgende 

delkapitler. 

 

Et viktig grunnprinsipp for EPD’er er adderbarhet. I dette ligger at dersom et produkt går til gjenbruk 

eller gjenvinning, settes det en systemgrense mellom første og andre produktsystem. Dersom 

karbonatisering i fremtiden skal inkluderes i EPD må det derfor i en PCR gis retningslinjer på hvor 

skillet går mellom første og andre livsløp går. Fastsettelse av denne systemgrensen kan ha stor 

betydning på resultatene, siden karbonatiseringen kan skje over tid etter knusing av betongen etter 

endt levetid. Definisjon av systemgrensen kan behandles ulikt for produkter som går til gjenbruk, 

gjenvinning eller til deponering. Definisjonen av et produkts sluttdestinasjon defineres ofte etter det 

gjenvinnende produktets funksjon og om det har en verdi etter omforming eller ikke. Eksempelvis kan 

det være naturlig å skille mellom knust betong som har en funksjon som fyllmasse og knust betong 

som oppbevares (deponeres) et sted den ikke har en funksjon. For knust betong som har en funksjon 

og selges på markedet vil et eventuelt karbonopptak skje i løpet av bruksfasen til produktet (Modul B 

– use stage). 

 

EPD av sement og betongprodukter er ofte fra vugge til port, og opptak i bruksfasen og etter endt 

levetid er dermed ikke inkludert. Eksempel på dette vises i Figur 13. 
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Figur 13 Eksempel på informasjonsmoduler som kan inkluderes/ikke inkluderes for en EPD. 

 

Dersom en fremtidig PCR åpner for å inkludere karbonopptak i de aktuelle livsløpsfasene, vil det 

være nødvendig å ta med alle livsløpsfaser fra vugge til grav. 

 

7.4 Eksempelberegning for innervegg 

Prøveberegninger for inkludering av karbonatisering i en EPD som er utført for innervegg er basert på 

utslippstall fra EPD for veggelement uten isolasjon fra Contiga (EPD Norge, 2009). Estimatene av 

karbonatisering er gjort av SINTEF Byggforsk i forbindelse med arbeidet i delprosjekt 1 (Engelsen og 

Justnes, 2014). Beregninger av karbonopptak er gyldig også for innervegg av ferdigbetong i samme 

betongkvalitet og tykkelse. Beregning av karbonopptak er basert på en antakelse på 60 og 100 års 

levetid. Det antas at 10 % rives etter endt levetid, og at 90% av dette knuses. Det er forutsatt 

betongkvalitet M60 og CEM I. Det er antatt en k-verdi på 6 mm/√år (Engelsen og Justnes, 2014). En 

oppsummering av forutsetningene for beregning av karbonatisering vises i Vedlegg 1. 

Eksempelberegningen er gyldig også for innervegg i ferdigbetong i samme betongkvalitet og tykkelse. 

 

Nedenfor vises resultatene for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter fra 

prøveberegningene for 1m2 innervegg. 

 

Tabell 7 Prøveberegninger for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter for 1 m2 

innervegg 
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GWP fra CEM I Anlegg, fordelt på de ulike moduldelene i livsløpet 

Produktfase

Konstruksjons 

installasjons-

fase Bruksfase Sluttfase

A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4

Eksisterende EPD (uten karbonatisering) GWP 113               3                          -                3                    118               

Inkludert karbonatisering, 60 års estimert levetid GWP 113               3                          -9 2                    109               

Inkludert karbonatisering, 100 år estimert levetid GWP 113               3                          -12 2                    106               

Totalt
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Karbonopptaket er estimert til å være mellom 9,2 og 11,9 kg CO2-ekvivalenter i bruksfasen per m2 

ubehandlet innervegg fritt eksponert på begge sider, avhengig av om en antar 60 eller 100 års levetid. 

Opptaket etter endt levetid er estimert til å være henholdsvis 0,12 og 0,8 kg CO2-ekvivalenter per m2. 

 

 

Figur 14 Prøveberegninger for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter for 1 m2 

innervegg 

Med antatt levetid på 100 år for en innervegg i ubehandlet betong vil de totale klimabelastningene 

gjennom hele livsløpet bli redusert med 10%. Dersom en antar 60 års levetid vil klimabelastningen bli 

redusert med 8%. 

 

7.5 Eksempelberegning for hulldekke 

Prøveberegninger for hulldekke er basert på utslippstall fra EPD for hulldekke fra Contiga (EPD 

Norge, 2013). Det er forutsatt betongkvalitet M40 og CEM I. Dette medfører en k-verdi på 3,5 mm/√år 

(Engelsen og Justnes, 2014). Utslippene er omregnet fra per tonn til per m2. Estimatene av 

karbonatisering er gjort av SINTEF Byggforsk i forbindelse med arbeidet i delprosjekt 1 (Engelsen og 

Justnes, 2014). Beregning av karbonopptak er basert på en antakelse på 60 og 100 års levetid. Det 

antas at 10 % rives etter endt levetid, og at 90% av dette knuses. En oppsummering av 

forutsetningene for beregning av karbonatisering vises i Vedlegg 1. 

 

Nedenfor vises resultatene for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter fra 

prøveberegningene for 1m2 hulldekke. 
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Tabell 8 Prøveberegninger for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter for 1 m2 

hulldekke 

 
 

Karbonopptaket er estimert til å være 7,7 og 10 kg CO2-ekvivalenter i bruksfasen for estimert levetid 

60 og 100 år. Det er forutsatt fri eksponering fra begge sider, men ikke i de gjennomgående hullene. 

Etter endt levetid er opptaket estimert til å være henholdsvis 0,51 og 0,48 kg CO2-ekvivalenter. 

 

 

Figur 15 Prøveberegninger for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter for 1 m2 

hulldekke 

Inkludering av karbonatisering medfører en reduksjon i klimabelastninger på mellom 12 og 16 % 

gjennom hele livsløpet til 1 m2 hulldekke, avhengig av om det antas 60 eller 100 års levetid. 

 

7.6 Eksempelberegning for takstein 

Siden det ikke eksisterer EPD for takstein er det tatt utgangspunkt i en antatt resept og EPD-

generator for betongvarer er benyttet (Vold et al., 2012). Det er forutsatt at produksjonen av takstein 

er tilsvarende som belegningssten. Estimatene av karbonatisering er utført av Sintef Byggforsk i 

forbindelse med arbeidet som er gjort i delprosjekt 1 (Engelsen og Justnes, 2014). Beregning av 

karbonopptak er basert på en antakelse på 30, 60 og 100 års levetid. Det antas at alt tas ned etter 

endt levetid, og at 100 % av dette knuses. En k-verdi=1 vil være representativt (> 35 MPa) for en 

Produktfase

Konstruksjons 

installasjons-

fase Bruksfase Sluttfase
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Eksisterende EPD (uten karbonatisering) GWP 60                  7                          -                1                    68                  

Inkludert karbonatisering, 60 års estimert levetid GWP 60                  7                          -8 1                    60                  
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eksponert flate. Dette er væravhengig og under flere værforhold i Norge er det et svært fuktig miljø 

hvor hastigheten er lavere og en nærmer seg k = 0.75. Undersiden (vendt ned mot undertak) vil 

derimot ikke være direkte eksponert mot nedbør men vil ha et fuktig miljø under nedbørsperioder. Her 

er det estimert k = 1 og ikke k = 2.5 som vil være sheltered-verdien. En del takstein er 

overflatebehandlet og det legges inn en faktor på 0.7.  

 
Konklusjon: All round-verdi på k = 0.75-1 kan brukes totalt for begge sider av taksten. Det er i 
prøveberegningene valgt den konservative verdien k=0,75. En oppsummering av forutsetningene for 
beregning av karbonatisering og den antatte resepten vises i Vedlegg 1. 
 

Tabell 9 Prøveberegninger for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter for en 

takstein 

 
 

Karbonopptaket er estimert til å være 0,19 kg CO2-ekvivalenter i bruksfasen til en takstein dersom en 

antar 30 års levetid, og 0,27 kg CO2-ekvivalenter ved 60 og 100 års levetid. Etter endt levetid er det 

beregnet at karbonopptaket vil være henholdsvis 0,08, 0,003 og 0 kg CO2-ekvivalenter per takstein 

for 30, 60 og 100 års levetid. 

 

 

Figur 16 Prøveberegninger for globalt oppvarmingspotensial (GWP) i kg CO2-ekvivalenter for en 

takstein 
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Konstruksjons 

installasjons-
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A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4

Eksisterende EPD (uten karbonatisering) GWP 0,41              -                      0,00 0,18              0,59              

Inkludert karbonatisering, 30 års estimert levetid GWP 0,41              -                      -0,19 0,10              0,31              

Inkludert karbonatisering, 60 års estimert levetid GWP 0,41              -                      -0,27 0,18              0,31              

Inkludert karbonatisering, 100 år estimert levetid GWP 0,41              -                      -0,27 0,18              0,31              

Totalt

-

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

Ekskludert 
karbonatisering

Inkludert 
karbonatisering, 
30 års estimert 

levetid

Inkludert 
karbonatisering, 
60 års estimert 

levetid

Inkludert 
karbonatisering, 
100 år estimert 

levetid

kg
 C

O
2
-e

kv
iv

al
e

nt
e

r/
ta

ks
te

in



Karbonopptak i betong i LCA og EPD      

Status og videre anbefalinger    
 

 

© Østfoldforskning     38 

Ved inkludering av karbonatisering i LCA-beregningene blir klimabelastningene redusert med 47 % 

for en takstein, uavhengig av om en antar 30, 60 eller 100 års levetid. Siden utslippstallene ikke er 

basert på spesifikke produksjons data for takstein bør det gjøres mer nøyaktige beregninger for å 

konkludere om utslippene i livsløpet er riktige og realistiske. 

 

De relativt høye verdiene for karbonopptak sammenlignet med de andre produktene det er foretatt 

prøveberegninger for kommer av at takstein av betong er et produkt med stor overflate. Beregningene 

viser at estimatene for levetid dermed blir mindre viktig for akkurat dette produktet. 

 

7.7 Oppsummering av erfaringer fra prøveberegninger 

I tabellene 4, 5 og 6 vises karbon-opptak i betongprodukter fordelt på de tre hovedsegmentene 

fabrikkbetong, betongelementer og betongprodukter.  Det presiseres at disse tallene representerer 

alle produkter innen hvert av de tre hovedsegmentene.  Innen hvert segment vil det være stor 

variasjon i karbonopptaksmengde gitt både type produkt (taksten, belegningsten, rør etc.) og 

sementtype. Figur 17 illustrerer hvordan ulike funksjoner for karbonopptak i ulike betongprodukter kan 

beskrives. Det er derfor ønskelig at man i PCRer for betong i størst mulig grad gir anbefalinger for 

karbonopptak for ulike anvendelsesområder.   

 

 

 

Figur 17 Karbonopptak gjennom levetiden til ulike betongprodukter 

 

Prøveberegningene viser at estimatene for hvor mye karbon som tas opp gjennom livsløpet til 

betongprodukter bør være så produktspesifikke som mulig. Dette er i tråd med grunnprinsippene for 

EPD, der en søker å vise miljøbelastninger som er mest mulig realistiske og spesifikke for det 

konkrete produktet som deklareres.  Estimering av levetiden er viktig (med unntak av produkter med 

relativt stor overflate, der en oppnår opptak tett opp til bindingskapasiteten).  

 

Det er behov for bedre data på knusing (energibruk) og informasjon hvor mye som blir knust og hva 

knust betong brukes til i det markedsområdet produktet har.  
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8 Diskusjon og konklusjon 

8.1 Aksept for inkludering av karbonopptak 

Gjeldende standarder for LCA åpner for inkludering av karbonatisering så lenge det gjenspeiler 

hensikt og omfang med studien og det er beskrevet i underlagsrapporten hvordan opptaket er 

estimert. Det er også naturlig å inkludere sensitivitetsanalyser som belyser usikkerheten rundt 

kvantifiseringen og hvordan denne påvirker resultatene. 

 

Likevel er CO2-opptak i betongprodukter i liten grad inkludert i LCA-analyser. Det synes å være 

akademisk konsensus (innen fagfeltene betong-/materialkunnskap spesielt) om at karbonatisering 

foregår, men det har til nå vært stor usikkerhet rundt hvordan dette bør beregnes.  Men, innen LCA-

miljøene finner en i liten grad karbonatisering som en del av de faglige diskusjoner som føres. Dette 

kan like gjerne være et uttrykk for manglende kjennskap til enn aksept for at karbonatisering bør og 

må inkluderes i LCA-/EPD-sammenheng. Det er først i de siste par årene en ser at karbonatisering 

trekkes fram som et viktig element i utvikling av PCRer etter påtrykk fra sement- og betongindustrien. 

 

Engelsen og Justnes (2014) konkluderer i delprosjekt 1, at kunnskapsgrunnlaget innen området har 

økt betydelig de siste 5-10 årene. Dette inkluderer bedre innsikt i karbonatiseringsmekanismer, økt 

mengde av feltdata, og utviklingen av modeller som beregner CO2-binding av betong i bruksfasen og 

etter endt levetid. Denne utviklingen har ført til mer nøyaktige og pålitelige beregninger av CO2-opptak 

enn tidligere. Dette arbeidet er en viktig dokumentasjon som bekrefter at karbonopptak i betong skjer 

og må derfor inkluderes i miljøvurderinger av betongprodukter. 

 

8.2 Kunnskap om karbonatisering hos brukere av EPD 

Karbonopptak i biologiske produkter når de vokser synes å være allment kjent. Karbonatisering hos 

betongprodukter er derimot et mer ukjent fenomen i miljødebatten. Ved inkludering av negative utslipp 

i en EPD er det viktig at brukeren av EPD’en (innkjøperen) forstår hva dette betyr. Dette handler i 

hovedsak om informasjon gjennom de riktige kanaler og å ”avmystifisere” karbonopptaket som 

foregår. 

 

Kunnskap om hva karbonatisering er og når og hvordan det skal inkluderes, er også viktig hos de 

som utvikler EPD’ene, nemlig LCA-ekspertene. LCA-ekspertene baserer sine beregninger på 

vitenskapelige publiseringer og faktiske tall der det er mulig. Det er viktig med tydelige retningslinjer 

og god dokumentasjon av målinger og forskning på å kvantifisere karbonopptak i betongprodukter. 

 

8.3 Kvantifisering av karbonatisering 

En av de mest brukte begrunnelsene for ikke å inkludere karbonatisering i LCA har vært at det er for 

usikkert. Gjennom arbeidet i delprosjekt 1 har en dokumentert at kunnskapsgrunnlaget innen området 

har økt betydelig og at denne utviklingen har ført til mer nøyaktige og pålitelige beregninger av CO2-

opptak enn tidligere. 
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All den tid en vet at ulike betongprodukter har ulik grad av karbonatisering, er det viktig at modeller 

utvikles for ulike produkter; taksten gjennomkarbonatiseres, mens andre produkter kan ha betydelig 

mindre karbonatiseringsgrad gjennom dets levetid. Ved å ta hensyn til både type produkt, type 

sement og hvor i livsløpet karbonopptaket skjer vil en kunne inkludere så realistiske og spesifikke 

scenarioer som mulig for karbonopptak i livsløpsanalyser og EPDer. 

 

8.4 PCR-arbeid 

Dersom en skal ha med karbonopptak i en EPD må dette være beskrevet i gjeldende PCR. PCR-

utviklingen av betongprodukter er nøkkelen til inkludering av karbonatisering i EPDer. LCA-

ekspertene forholder seg til de relevante standarder og PCR’er. For å sikre transparens og 

sammenlignbarhet bør PCR’ene være så konkrete som mulig på når karbonatisering kan inkluderes 

og beskrive hvordan kvantifiseringen skal gjøres på en slik måte at det er gjennomførbart for LCA-

eksperter. 

 

PCRene bør derfor beskrive: 

 at karbonatisering kan inkluderes 

 hvordan det skal beregnes for: 

o ulike undersegmenter for de tre hovedsegmentene fabrikkbetong, betongelementer og 

betongprodukter og 

o ulike sementkvaliteter 

 hvor i EPD’en dette skal synliggjøres (hvilke moduler/livsløpsfaser) 

 

Det pågående PCR-arbeidet i regi av CEN har karbonatisering som et av hovedtemaene.  Dette vil bli 

førende for hvordan EPDer i framtiden blir utviklet og hvilket beregningsgrunnlag som skal legges til 

grunn for karbonopptak. 

 

Karbonatisering kan ikke inkluderes dersom EPD’en kun omfatter vugge til port. En kan ikke bare 

inkludere opptak og ikke utslipp for livsløpsfasene. Derimot kan en vugge til port-EPD oppgi 

tilleggsinformasjon som gjøre det mulig for brukeren av EPD å beregne ulike scenarioer for 

bruksfasen og avfallshåndtering. Den bør da også gi informasjon om eventuelle aktiviteter i disse 

fasene som kan medføre utslipp. 

 

8.5 Videre arbeid 

I dette prosjektet har en i delprosjekt 1 beregnet karbonopptak for alle betongprodukter produsert 

samlet i Norge i 2011 og for ulike sementkvaliteter.  Det er også beregnet karbonopptak for 

betongprodukter innen tre hovedsegmentene fabrikkbetong, betongelementer og betongprodukter og 

for noen sementkvaliteter. 

 

Basert på dette arbeidet bør en beregne karbonopptak for betongprodukter innen hvert undersegment 

(taksten, belegningssten, rør etc.). I tillegg bør en nyansere tallgrunnlaget på flere sementtyper (for 

eksempel lavkarbonsement).  Det anbefales også at man også benytter den svenske modellen fra 

Andersson et al. (2013) parallelt for derigjennom å sikre tallgrunnlaget.  



Karbonopptak i betong i LCA og EPD      

Status og videre anbefalinger    
 

 

© Østfoldforskning     41 

 

For å ta ut potensialet for karbonopptak i gjenbruksfasen i EPDer, bør tallgrunnlaget bedres.  Dette 

kan gjøres ved å ta flere målinger i felten. 
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Vedlegg 1 Estimering av karbonopptak 

  Innervegg (ubehandlet) 

Funksjonell enhet 1m2     

Tykkelse mm 180 180 180 

Lengde m 1 1 1 

Bredde m 1 1 1 

Volum m3 0,18 0,18 0,18 

Nettovolum - - - 

Eksponert areal funksjonell enhet m2 2,00 2,00 2,00 

Vekt kg 432 432 432 

Type betong       

Sement mengde kg 54 54 54 

Bindingskapasitet i funksjonell enhet kg CO2 18 18 18 

Sementmengde kg/m3 300 300 300 

Bindingskapasitet kg CO2/tonn sement 330 330 330 

Bindingskapasitet kg CO2/m3 betong 99 99 99 

Estimert levetid (år) 30 60 100 

Vedlikehold/ utskiftning 0     

Antatt avfallshåndtering 90 % knusing 90 % knusing 90 % knusing 

Antatt k-verdi mm/y^2 6 6 6 

Karbonatiseringsdybde mm 66 93 120 

Karbonatisert volum m3 0,066 0,093 0,120 

Kg CO2opptak bruksfase 6,5 9,2 11,9 

% av max 37 52 67 

% rives ved end of life 10 10 10 

% karebonatisering ved end-of life 15 15 15 

Kg CO2opptak end of life 0,153 0,116 0,080 

% av max 0,86 0,65 0,45 
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  Hulldekke 

Funksjonell enhet 1m2     

Tykkelse mm 320 320 320 

Lengde m 1 1 1 

Bredde m 1 1 1 

Volum m3 0,32 0,32 0,32 

Nettovolum 0,156 0,156 0,156 

Eksponert areal funksjonell enhet m2 2,00 2,00 2,00 

Vekt kg 410 410 410 

Type betong       

Sement mengde kg 146 146 146 

Bindingskapasitet i funksjonell enhet kg CO2 46 46 46 

Sementmengde kg/m3 455 455 455 

Bindingskapasitet kg CO2/tonn sement 313 313 313 

Bindingskapasitet kg CO2/m3 betong 142 142 142 

Estimert levetid (år) 30 60 100 

Vedlikehold/ utskiftning     0 

Antatt avfallshåndtering 
90 % 

knusing 
90 % knusing 90 % knusing 

Antatt k-verdi mm/y^2 3,5 3,5 3,5 

Karbonatiseringsdybde mm 38 54 70 

Karbonatisert volum m3 0,038 0,054 0,070 

Kg CO2opptak bruksfase 5,5 7,7 10,0 

% av max 12 17 22 

% rives ved end of life 10 10 10 

% karebonatisering ved end-of life 15 15 15 

Kg CO2opptak end of life 0,54 0,51 0,48 

% av max 1,19 1,12 1,05 
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  Takstein 

Funksjonell enhet       

Tykkelse mm 14 14 14 

Lengde m 0,423 0,423 0,423 

Bredde m 0,37 0,37 0,37 

Volum m3 0,00219 0,0022 0,0022 

Nettovolum - - - 

Eksponert areal funksjonell enhet m2 0,31 0,31 0,31 

Vekt kg 4,14 4,14 4,14 

Type betong       

Sement mengde kg 0,828 0,828 0,828 

Bindingskapasitet i funksjonell enhet kg CO2 0,273 0,273 0,273 

Sementmengde kg/m3 450 450 450 

Bindingskapasitet kg CO2/tonn sement 330 330 330 

Bindingskapasitet kg CO2/m3 betong 149 149 149 

Estimert levetid (år) 30 60 100 

Vedlikehold/ utskiftning 0     

Antatt avfallshåndtering Alt knuses Alt knuses Alt knuses 

Antatt k-verdi mm/y^2 0,75 0,75 0,75 

Karbonatiseringsdybde mm 8,2 11,6 15,0 

Karbonatisert volum m3 0,00129 0,00182 0,00235 

Kg CO2opptak bruksfase 0,191 0,270 0,273 

% av max 70 99 100 

% rives ved end of life 100 100 100 

% karebonatisering ved end-of life 100 100 100 

Kg CO2opptak end of life 0,082 0,003 0,000 

% av max 30 1,17 0,00 

 

 

Fremgangsmåten er dokumentert i Engelsen og Justnes, 2014. 
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