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Sammendrag 

Østfoldforskning har på oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien utviklet en 

transportkalkulator for EPDer. Kalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning 

knyttet til transport og import av byggevarer. Rapporten tar for seg de vurderinger som ligger til 

grunn for transportkalkulatorens oppbygging, datagrunnlaget for miljøberegningene og vurderinger 

til videre utvikling. Miljøpåvirkninger for transport i kalkulatoren er modellert med bruk av den 

globalt anerkjente LCA-databasen Ecoinvent versjon 3.1 og beregnet ved bruk av programvaren 

SimaPro. Data for skipstransport er basert på energidata fra skipsnæringen og infrastruktur fra 

Ecoinvent. Import av de inkluderte byggevarene betongelementer, vinduer, trelast, bygningsplater, 

isolasjon og takpapp er basert på statistiske data fra SSB for hvert av de ulike importlandene 

Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Storbritannia og Kina. 

 

Kalkulatoren er satt sammen av to brukerversjoner, én som beregner miljøpåvirkningene for import 

av predefinerte byggevareprodukter med utvalgte produksjonsland, og én versjon hvor brukeren 

selv kan definere transportavstander og transportmidler. 
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1 Innledning 

Østfoldforskning gjennomførte i 2015, på oppdrag fra EPD-Norge, et prosjekt med tittelen «Hvordan 

tolke EPD-er for å kunne sammenligne mot et gitt kravsnivå eller mellom produkter». Prosjektet, som 

også refereres til som Bruksanvisningsprosjekt, munnet ut i et dokument som skal veilede brukere av 

en EPD til å forstå ulike deler av EPD-en riktig. I forbindelse med det prosjektet ble det tydelig at det 

er nyttig med en transportkalkulator for å hjelpe brukere av EPD for selv: 

a) å beregne riktig bidrag fra transport av byggevarene til byggeplass, og 

b) beregne transportbidraget til sentrallager og til byggeplass for importerte byggevare i de 

tilfellene der EPD-ene ikke inkluderer transport til sentrallager/byggeplass. 

 

Med bakgrunn i dette utviklet Østfoldforskning et utkast til en enkel transportkalkulator, som beregner 

utslipp fra transport for noen utvalgte byggevarer med noen få forhåndsdefinerte transportavstander. I 

tillegg ga den mulighet til å sammenligne GWP-verdier fra transport med GWP fra EPDer. 

 

På oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien har Østfoldforskning utvidet transportkalkulatoren 

til å inneholde flere forhåndsdefinerte avstander for flere typer byggevarer. I tillegg er det lagt til rette 

for at brukeren selv kan sette opp beregninger ved å koble mengder, avstander og transporttyper. 

 

Denne rapporten beskriver hensikten med transportkalkulatoren, hvordan den kan brukes effektivt, 

hvilke begrensninger den har, hvordan den er utviklet, og hva slags datagrunnlag den er basert på.  
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2 Transportkalkulatoren 

Transportkalkulatoren er utviklet for å gi brukere av EPD-er mulighet til å ta enda mer kvalifiserte valg 

med hensyn til byggevarer. På den ene siden kan den hjelpe dem som skal gå til anskaffelse av 

byggevarer å sammenligne miljøbelastningen av samme byggevare importert fra ulike steder i 

verden. På den annen side kan den benyttes til forbedringsarbeid ved at man kan sammenligne ulike 

transportmåter fra ulike land og gi svar på hvilke transportmidler som bør benyttes. Brukeren vil også 

raskt få svar på om transport har et viktig bidrag til miljøpåvirkningene for et valgt produkt, eller om 

tilvirkning av produktet (eller produktets råvarer) er så viktig at transportavstander og valg av 

transportmidler er neglisjerbart.  

 

Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av kalkulatoren, hvilken informasjon den inneholder og 

hvordan den kan brukes.  

 

2.1 Om kalkulatoren 

Transportkalkulatoren består av to ulike deler, hvorav en del inneholder forhåndsdefinerte 

transportetapper for seks produkttyper, og en del inneholder mulighet for manuell innlegging av 

mengder, transporttyper og distanser.  

 

Delen av kalkulatoren med forhåndsdefinerte transportetapper inkluderer transport fra de syv største 

importlandene for byggevareprodukter til Norge, dvs. Sverige, Tyskland, Danmark, Polen, Kina, 

Litauen og Storbritannia. De inkluderte produktgruppene er:  

 

 Betongelementer 

 Vinduer 

 Trelast (utendørs treprodukter) 

 Bygningsplater (gips) 

 Isolasjon (Mineralull) 

 Takbelegg 

 

De forhåndsdefinerte transportetappene skal gi brukeren detaljert informasjon om hvilke 

transportmidler som antas som standard for import fra de ulike landene, estimere transportens 

betydning for de totale miljøpåvirkningene, og gjøre det mulig for brukeren selv å identifisere hvilket 

importland som gir lavest bidrag. I tillegg til spesifikk transport fra hvert av de syv største 

importlandene, er det laget en gjennomsnittstransport for hver produktgruppe basert på hvor store 

mengder som importeres fra hvert av landene. Dette skal gi brukere som ikke kan påvirke hvor 

produktet importeres fra, eller som ikke besitter kunnskap om transporten, mulighet til å estimere 

bidraget ved kjøp av et spesifikt importert bygningsprodukt. De forhåndsdefinerte transportetappene 

antar at Oslo er sluttdestinasjon for importen og ingen transporter innad i Norge, annet enn til Oslo, er 

inkludert. For innenlands transport bør derfor den delen av transportkalkulatoren med mulighet for 

brukerinnlegging benyttes. 

 

Den delen av kalkulatoren som åpner for at brukeren selv kan bestemme transporttyper og distanser 

(manuell kalkulator) har som mål at brukeren mer presist kan estimere miljøpåvirkningene transporten 
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for den gitte varen medfører. Den gjør det også mulig å sammenligne ulike transporttyper og således 

bidra til at brukeren sitter igjen med større forståelse av sammenhenger mellom transport og 

miljøpåvirkninger.     

 

Alle resultater, enten de er beregnet ut fra forhåndsbestemte eller egendefinerte transportavstander, 

er presentert for de fem mest vurderte miljøpåvirkningskategoriene: klimaendringer (GWP), 

ozonnedbryting (ODP), forsuring (AP), overgjødsling (EP), og fotokjemisk oksidantdannelse (POCP). I 

tillegg oppgis verdier for ADPM (Forbruk av abiotiske materialressurser) og ADPE (Forbruk av 

abiotiske fossile energiressurser). Resultatene for klimaendringer (GWP) er illustrert både relativt til 

miljøpåvirkningen fra tilvirkning av det importerte produktet og med bidraget hver transportetappe gir 

relativt til det totale transportbidraget.  

 

2.1.1 Forhåndsdefinert kalkulator 

Det ble i innledningen av prosjektet bestemt at det skulle settes opp datasett for import fra syv land: 

Sverige, Tyskland, Danmark, Polen, Kina, Litauen og Storbritannia. De seks første av disse, er de 

seks første landene på lista over de største importlandene (målt i verdi) i 2015 (Byggevareindustrien 

2015). Storbritannia var valgt ut i tillegg.  

 

Scenarioene for import fra de syv landene er basert på en sannsynlig transportrute og en tilhørende 

transportmiddelsammensetning. Kalkulatoren gir brukeren mulighet til å velge mellom import fra ett av 

landende eller gjennomsnittlig import for det gitte produktet. Gjennomsnittlige importdata tar 

utgangspunkt i hvor mye som relativt importeres av hvert produkt fra hvert av landene, som vist i 

Tabell 1. Det er i så henseende ikke tatt hensyn til den totale importen til Norge innen hver 

produktkategori, men bare importen fra disse syv importlandene.  

 

Tabell 1 Relativ importmengde av seks byggevareproduktkategorier fra syv store importland 

Land Betongelement Vindu Trelast Bygningsplater Isolasjon Takbelegg 

DK Danmark 11 % 12 % 1 % 49 % 43 % 2 % 

CN Kina 0 % 2 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

LT Litauen 3 % 16 % 0 % 7 % 1 % 2 % 

PL Polen 0 % 30 % 0 % 7 % 11 % 1 % 

GB Storbritannia 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 

SE Sverige 80 % 28 % 97 % 16 % 38 % 85 % 

DE Tyskland 5 % 10 % 2 % 18 % 4 % 10 % 

Kilde: Tall bearbeidet og beregnet fra SSB (2016) 

 

Transport fra hvert enkelt av landene er basert på en gjennomsnittlig lokasjon for de største 

produsentene av gitte produkter i hvert land. Det betyr at det ikke er beregnet transportavstand fra én 

spesifikk produsent, men fra en fiktiv lokasjon som et gjennomsnitt av flere av de største 

produsentene i landet. For gjennomsnittlig import fra «verden» til Norge er det beregnet et estimat 

med transportscenario fra hvert land det importeres fra multiplisert med importandelen for hvert av 

landene. Noen produkter er importert fra kun noen få av landene. Brukeren kan, for et hvilket som 
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helst produkt, definere import fra hvilket som helst land uavhengig av den statistiske 

importsammensetningen.  

2.1.2 Manuell kalkulator 

Den manuelle kalkulatoren gir brukeren mulighet til å selv legge inn transporttyper og distanser. 

Utformingen er lik som for den forhåndsdefinerte kalkulatoren, men i tillegg har brukeren mulighet til å 

velge mellom ulike transporttyper og å angi distanser. Den manuelle innleggingen er tilsvarende 

fremgangsmåten som benyttes for beregninger til EPD-moduler A2 og A4 i EPD-generatoren utviklet 

av Østfoldforskning.  

 

Formålet med den manuelle kalkulatoren er at brukeren selv kan definere transportavstander og 

transportmidler for hvert ledd i transportkjeden og slik kan gjøre en mer nøyaktig analyse av 

transporten. I denne kalkulatoren kan brukeren benytte egne data som grunnlag for å estimere 

hvilken transporttype som bør velges for å redusere utslippene, samt gi et bilde – i likhet med de 

forhåndsdefinerte scenarioene – på transportens bidrag til de totale miljøbelastningene av produktet 

som er analysert. Kalkulatoren inneholder i tillegg etappene fra den forhåndsdefinerte kalkulatoren. 

Dermed har brukeren mulighet til å bruke transportscenariene for import til Norge (Oslo), og i samme 

skjermbilde legge til transport videre innad i Norge. 

 

2.2 Brukerveiledning 

2.2.1 Forhåndsdefinert kalkulator 

Den forhåndsdefinerte kalkulatoren er tilgjengelig på internett via nettstedet LCA.no 

Brukergrensesnittet består av et illustrasjonsbilde, en knapp hvor du åpner for å legge inn ønsket 

etappe (merket med rødt) samt en knapp som utfører beregninger «Beregn». Det er viktig å lagre 

hver tillagte etappe før en analyse kjøres, forklart under.  
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Ved å trykke på knappen som åpner for å legge inn transport (det grønne «plusstegnet») åpnes det 

for valg av produktkategori (de som er beskrevet i avsnitt 2.1). 

 
 

Under kolonnen «kg» legges den totale massen av produktet inn. Hvis man ønsker å legge inn en 

egen verdi for produktets klimabelastning, (for eksempel fra en egen EPD), kan man velge «GWP fra 

EPD (per kg produkt)» i rullegardinmenyen i kolonnen «Material» og legge inn den gitte verdien i kg 

CO2-eq i boksen under kolonnen «CO2-eq». Denne verdien er ikke knyttet til noen bestemt 

produktkategori, men vil benyttes til sammenligning av klimabelastninger fra transportanalysen som 

utføres i transportkalkulatoren mot klimabelastninger fra tilvirkning av produktet. 

 

For å få opp et forhåndsdefinert importscenario velges «Samling» i rullegardinmenyen under 

kolonnen «distanse type». Hvis det er ønskelig å legge inn egendefinerte transporttyper og avstander 

velges «Enkel» i samme meny. Sistnevnte applikasjon aktiverer den manuelle kalkulatoren forklart i 

neste avsnitt, 2.2.2.     

 
 

Forhåndsdefinert transport er delt inn i to ulike typer: 1) gjennomsnittlig import fra et gitt land til Norge; 

og 2) gjennomsnittlig import per produkt, (forklart i kapittel 2). Ved valg av forhåndsdefinert transport 

er det ikke nødvendig eller mulig å legge inn CO2-eq eller distanse i form av km, da disse ligger inne i 

kalkulatoren.  

 

Når den valgte transport er lagt inn og definert, lagres den ved å trykke på disketten på høyre side.  
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For å legge til en ny etappe for det samme materialet så anvendes det grå «plusstegnet» mellom 

kolonnene CO2-eq og Distansetype. Her kan en legge inn enten de samme valgene som før, ved å 

legge inn forhåndsdefinerte etapper eller legge inn et selvbestemt kjøretøy. For selvbestemte kjøretøy 

må en legge inn antall kilometer (km) i kolonnen km. Slik kan en benytte kalkulatoren til å importere et 

produkt til Oslo for så å transportere produktet videre til bestemt lokasjon, definere importen etappevis 

eller sette sammen en helt egen skreddersydd transport spesifikk for det ønskede material. Husk å 

trykke lagre (knapp med bilde av diskett) hver gang en ny etappe er lagt til.  

 

  
 

Skal et nytt produkt eller en ny etappe legges inn, så gjøres dette ved å trykke på det grønne pluss-
tegnet. Skal en innlagt etappe endres trykkes det på notatblokken i samme raden som den ønskede 
endringen skal legges inn. Når alle transportetapper er laget i kalkulatoren, trykker man på «Beregn». 
Resultatene blir da vist under de oppsatte verdiene.  
 

 
 
Når man har trykket på «Beregn» kommer resultater opp umiddelbart under tabellen for innlegging av 
data, som vist i neste figur. 
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Resultatene er oppført med mange desimaler for å illustrerer utslippene selv ved korte transportavstander av lite byggningsmateriale. Antall 
desimaler reflekterer derfor ikke graden av usikkerhet i resultatene. Alle data benyttet som underlagsmateriale er beskrevet i kapittel 3 og i 
vedlegg 3.     

 
Klimagassutslipp (GWP) knyttet til fremstillingen av produktet sammenlignet med klimagassutslipp 
knyttet til transport av produktet illustreres i det venstre kakediagrammet. I det høyre kakediagrammet 
vises de ulike transporttypene sitt bidrag til totale klimagassutslipp for transport av produktet. 
Resultater for de øvrige miljøpåvirkningskategoriene som brukes i EPD gis i tabellform under 
kakediagrammene. Distansene i kilometer for transporttypene som er inkludert i den valgte 
transportetappen vises også i tabellen. I tillegg vises potensiell miljøpåvirkning for produktet uten 
transport i en separat tabell nederst i skjermbildet. 
 
Ønskes man å endre på innlagte verdier etter resultatpresentasjon, velger man «notatblokk-knappen» 
i tabellen over grafene. Man må være påpasselig og trykke «Lagre» for at endringene skal komme 
med i neste beregning.  
 
Ettersom resultatene ikke blir lagret i den nettbaserte kalkulatoren, må resultater, som ønskes 
tilgjengelige ved en senere anledning, lagres ved å trykke på «Excel-ikonet» nede til høyre i 
skjermbildet. Denne applikasjonen lar deg eksportere resultatene som en Excel-fil til din datamaskin.  
 
 
 

2.2.2 Manuell kalkulator 

Den manuelle kalkulatoren er laget i samme brukergrensesnitt som den forhåndsdefinerte, men 
velges ved å trykke på «Enkel» under kolonnen «Distansetype».  På samme måte som med den 
forhåndsdefinerte versjonen velges et forhåndsdefinert produkt eller «GWP fra EPD» (hvor man selv 
kan legge inn verdi for klimabelastning for tilvirkning av produktet).  
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Når «Enkel» er valgt, er rullegardinmenyen i kolonnen «Transport» endret til å representere ulike 
transportmidler, i stedet for transportetapper som i den forhåndsdefinerte delen av kalkulatoren, som 
vist i neste figur.  
 
 

 
 
Som med den forhåndsdefinerte kalkulatoren, kan flere transportetapper velges for å representere de 
ulike etappene for et produkt. Trykk på det grå plusstegnet (med rød ring rundt i neste figur) og en ny 
etappe vil være mulig å legge inn. Her kan en også velge mellom forhåndsbestemte eller 
egendefinerte transporter. Kommentarfeltet kan brukes til å beskrive distanser eller andre 
opplysninger om den gitte transportetappen.  
 

 
 

2.2.3 Begrensninger i resultater og bruk av disse 

Transportkalkulatoren er basert på gjennomsnittlige data1, uansett om man ser på den delen som 

inneholder forhåndsdefinerte scenarioer eller den delen hvor man kan legge inn transportdistanser og 

–midler selv.  

 

For den første delen av transportkalkulatoren vil det være mange verdier som potensielt kan avvike 

fra hvordan transporten foregår i et spesifikt tilfelle. Kan hende er det benyttet lastebil for det 

                                                 
1 Mer om dataene benyttet som grunnlag for kalkulatoren er gitt i kapittel 3. 
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generelle tilfellet i kalkulatoren, mens det i det virkelige prosjektet er benyttet tog for den samme 

etappen, og da med en annen transportdistanse enn om transporten hadde foregått på landevei. Det 

betyr at både distanser og transportmidler kan være forskjellige fra de virkelige. I tillegg er 

transportmidlene satt sammen av ulike datasett. Utslippene fra en lastebil vil for eksempel variere 

med løypeprofil, om det er mye bykjøring eller mest landevei, værforhold, alder på bilen, type 

drivstoff, sjåførens kjøremønster, fyllingsgrad og en lang rekke andre forhold. Det gjør at man aldri vil 

kunne få eksakte data for en gitt rute. 

 

Dette siste punktet berører også kalkulatorens andre del, manuell beregning. Også der man kan 

velge distanser og transportmidler selv, vil det alltid være usikkerhet knyttet til om transportmidlet 

virkelig reflekterer det som er benyttet eller skal benyttes. Det kan også hende man vet at en helt 

spesiell type transportmiddel er den riktige, for eksempel en lastebil drevet av bioetanol. Da vil det 

foreløpig ikke være mulig å få resultater for akkurat denne transporten, ettersom biodiesel er det 

eneste alternativet til konvensjonell diesel. 

 

Selv om det er usikkerheter knyttet til alle distanser og transportmidler, er det noen generelle 

betraktninger som kan være nyttige for å bruke, eller for å vurdere resultater fra, kalkulatoren: 

 

 Ettersom delen med forhåndsdefinerte scenarioer har Oslo som sluttdestinasjon, vil man 

kunne få store relative feil ved transport av byggevarer fra Sverige. Dersom et produkt fraktes 

fra et produksjonssted i Midt-Sverige til en byggeplass i Midt-Norge vil det være langt mer 

hensiktsmessig å sette opp et eget scenario. 

 Selv om det kan være store forskjeller mellom miljøbelastningene fra to like transportmidler 

som frakter det samme produktet den samme ruta, er gjennomsnittsverdiene fra kalkulatoren 

en god indikasjon på størrelsesorden av miljøbelastningene. 

 Fyllingsgrad er en viktig parameter for transportmidler fordi den angir hvor mye gods 

miljøbelastningene kan fordeles på. Det kan imidlertid være vanskelig å finne gode tall på 

fyllingsgrad og det er ingen transportmidler som har 100 % fyllingsgrad 100 % av tiden. Derfor 

er statistiske data som i den anerkjente LCA databasen Ecoinvent v.8.1.1 brukt som grunnlag 

for denne parameteren. Det er ikke mulig å endre fyllingsgraden. 
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3 Dokumentasjon  

Dette kapitlet gir informasjon om hvilke datakilder som er benyttet, og hvordan de er brukt, i 

utviklingen av transportkalkulatoren. 

3.1 Datagrunnlag 

I forbindelse med utviklingen av kalkulatoren, er det innhentet flere data og en rekke prosesser er 

oppdatert. Både nye data og oppdateringer er basert på flere kilder, som statistikk, litteratur, case 

studier og informasjon fra aktører i industrien.  

 

3.1.1 Statistikk og distanser for import av byggevarer 

For de forhåndsdefinerte scenarioene er det tatt utgangspunkt i statistikk over verdi på import av 

byggevarer fra spesifiserte land (publisert av Byggevareindustrien, 2015) for å velge ut hvilke land 

man skulle beregne import fra. Spesifikke produktkategorier av byggevarer er valgt ut av 

Byggevareindustrien og gjenspeiler viktige importerte byggevarer med ulike problemstillinger knyttet 

til transport (for eksempel at de ikke kan transporteres på «vanlige» lastebiler eller at fyllingsgrad er 

volum- snarere enn vektbegrenset).  

 

De utvalgte produktkategoriene var: 

 Betongelementer 

 Vinduer 

 Trelast (utendørs treprodukter) 

 Bygningsplater (gips) 

 Isolasjon (mineralull) 

 Takbelegg 

 

Viktige importland, som er inkludert i kalkulatoren, er: 

 Sverige 

 Danmark 

 Tyskland 

 Polen 

 Litauen 

 Kina 

 

For å kunne fortelle brukeren av verktøyet hva et sannsynlig opprinnelsesland vil være og for å kunne 

lage en gjennomsnittsimport for hver byggevare, ble det hentet frem statistikk for mengder importert til 

Norge av hver utvalgt produktkategori fra hvert utvalgt importland. Statistikken ble hentet fra SSBs 

statistikkbank i kategorien «Utenrikshandel med varer». I statistikkbanken har man mulighet til å lage 

egne tabeller over hvor mye som importeres av produkter. Man kan, som gjort i dette prosjektet, blant 

annet hente ut verdier basert på åttesifrede koder fra Tolltariffen (Tolldirektoratet, 2016). Tolltariffen 

ble åpnet som pdf-fil og det ble gjort søk på utvalgte produktnavn og ord med omtrent samme 

betydning. Det ble også gjort søk i overordnede kategorier, som sannsynligvis kunne inneholde 
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aktuelle produkter. Kodene som er benyttet for å hente fram og sammenstille statistikken er gitt i 

Vedlegg 1.  

 

Mengdene for hver enkelt byggevareproduktkategori er satt sammen i Excel og relative mengder 

beskrevet i tabell 1 i kapittel 2.1.1. 

 

For å finne aktuelle produksjonssteder ble det gjennomført søk på internett etter større produsenter. 

Disse ble i mange tilfeller funnet gjennom aktuelle bransjeorganisasjoner i produksjonslandene eller 

gjennom beskrivelser av produsenter hos større importører i Norge eller Europa. En oversikt over 

produksjonssteder og kildene for å finne disse er gitt i tabell i Vedlegg 2. 

 

Transportdistanser og utvalg av transportmidler ble deretter funnet gjennom en kombinasjon av 

reiseplanleggere og beskrivelser av godstransport på de utvalgte rutene. Oppsummering av 

transportetappene er gitt i Tabell 2. Bakgrunnsinformasjon er gitt i ovennevnte tabell i Vedlegg 2.        

 

Tabell 2 Estimerte transportdistanser fra produksjonsland 

 
*For hver enkelt byggevarekategori er det funnet et spesifikt produksjonssted i hvert land. For å finne 

gjennomsnittsavstanden mellom Norge og de ulike produksjonslandene er det beregnet en snittavstand som både tar 

hensyn til ulike produksjonssteder for ulike byggevarekategorier i hvert land og hvor mye hvert av landene bidrar med 

innenfor hver byggevarekategori.  

 

Med den datastrukturen som allerede ligger til grunn for transportkalkulatoren var det mest 

hensiktsmessig å aggregere transportavstandene for alle produktkategoriene når en velger import fra 

et spesifikt land. Det gjøres altså ikke noen forskjell på transportavstanden mellom transport av for 

eksempel betongelementer og trelast fra et spesifikt land, selv om disse produktene kan ha ulike 

produksjonssteder. Hvert land er således redusert til ett produksjonssted. For generell import av et 

spesifikt produkt er imidlertid de spesifiserte avstandene til et gitt produksjonssted i hvert land 

benyttet. Deretter er miljøbelastningene beregnet ved å multiplisere de relative andelene fra hvert 

produksjonsland med avstanden til det respektive produksjonsstedet. Dersom man har behov for et 

mer spesifikt tall, anbefales det å benytte manuell innlegging av transportetapper. Det gjelder også 

om man har annen spesifikk kunnskap om et bestemt transporttilfelle. 

Import fra Type tranpsport 

Lastebil 32t, (euro 5) 320 km

Ferje 160 km

Global båt (kina - Rotterdam) 19300 km

Lastebil 32t, (euro 3) 80 km

Regional båt (Rotterdam - Oslo) 1030 km

Lastebil 32t, (euro 3) 1900 km

Ferje 120 km

Lastebil 32t, (euro 3) 1630 km

Ferje 50 km

Lastebil 32t, (euro 3) 1770 km

Ferje 160 km

Sverige Lastebil 32t, (euro 5) 420 km

Lastebil 32t, (euro 5) 1030 km

Ferje 160 km
Tyskland

Gjennomsnittsavstand* 

Danmark

Kina

Litauen

Polen

UK
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For eksempel er det ikke antatt containertransport på skip fra Danmark eller Sverige, da det antas at 

import fra disse landene hovedsakelig går på lastebiler. Hvis dette avviker fra brukerens kunnskap om 

transporten, bør brukeren heller benytte den manuelle delen av kalkulatoren og selv legge inn verdier. 

Kalkulatoren tar sikte på å inspirere brukeren til å undersøke transporten nærmere og også anvende 

den delen av kalkulatoren som gir brukeren mulighet til å legge inn distanser og transportmidler selv. 

Det vil kunne bevisstgjøre brukeren om miljøpåvirkningene knyttet til transport av importerte produkter 

og motivere brukeren til å påvirke transportalternativene som blir benyttet.  

 

Uansett om de predefinerte produktscenarioene eller den manuelle kalkulatoren benyttes, er 

resultatene prisgitt gode underlagsdata på transportmidler. Utgangspunktet for disse er beskrevet i 

neste underkapittel. 
 

3.1.2 Transportdata 

Som utgangspunkt for transportdata er det brukt data fra databasen Ecoinvent. 

 

Skipstransport 

Kalkulatoren inneholder miljøpåvirkninger knyttet til 4 ulike transporter med skip. 

 Oversjøisk skipstransport 

 Mindre båter for regional transport (f.eks innen Europa), Drivstoff MGO 

 Mindre båter for regional transport (f.eks innen Europa), Drivstoff LNG 

 Ferjer.  

 

I de forhåndsdefinerte transportdistansene er det antatt at oversjøisk transport benytter 

gjennomsnittsskip fra Ecoinvent. Det har i tillegg vært nødvendig å oppdatere denne prosessen for 

containerskip til å inkludere mindre kortdistanse containerskip, både for MGO og LNG. 

Utslippsfaktorene for MGO er basert på utslippsdata for diesel, mens utslippsdata for LNG er basert 

på forbrenning av naturgass i motor, prosesser som begge er forhåndsdefinert i Ecoinvent. Den 

oppdaterte skipsprosessen inkluderer både direkte (forbrenning av drivstoff) og indirekte (produksjon, 

vedlikehold osv.) utslipp. Direkte utslipp er basert på transport fra havn én til havn to, med økte utslipp 

for hastighetsreduksjon og navigering inn til havn og for lessing, av og på, ved havn. Indirekte utslipp 

for mindre skip er beregnet fra indirekte utslipp per tonn skip beregnet fra en skipsstørrelse på 51 000 

tonn, deretter multiplisert med vekten på mindre skip. Det er ikke lagt til muligheter for landstrøm for 

skip ved kai.  

 

Utslipp knyttet til skipstrafikk er en betydelig usikkerhet ettersom noen produkter blir skipet direkte, 

mens andre er med på handelsruter hvor distansen per produkt er vesentlig lengre enn ved direkte 

transport. Det har også vært en utfordring å skaffe gode indirekte utslippsdata for skip i alle størrelser. 

I den forhåndsdefinerte kalkulatoren er det antatt at all transport via sjøveien går korteste rute mellom 

laste- og lossehavn.  

 

For transport fra Kina benyttes Ecoinvents skip for oversjøisk transport med distansen fra Guangdong 

til Rotterdam, og mindre skip fra Rotterdam til Oslo. Alle forhåndsdefinerte transporter, med unntak av 

Kina – Oslo, er lagt inn som direkteruter fra importlandet til Oslo. 



Transportkalkulator  
EPD-verktøy  

 

© Østfoldforskning   15 

 

 

 

Tungtransport på vei 

Kalkulatoren inneholder miljøpåvirkninger knyttet til 4 forskjellige transporter med lastebil. 

 Lastebil 32t (Euro 3), diesel 

 Lastebil 32t (Euro 5), diesel  

 Lastebil 32t (Euro 5), biodiesel 

 Lastebil 32t (Euro 6), biodiesel 

 

Tungtransport som anvender diesel er basert på de transportprosessene som er forhåndsdefinert i 

Ecoinvent 3.1 for EURO 3 og EURO 5. Både EURO 3 og 5 er dieselbiler som veier mer enn 32 tonn 

med last. En nøye gjennomgang av transportdata i Ecoinvent viste at det er stor uklarhet knyttet til 

hvordan ulik fyllingsgrad på lastebiler påvirker indirekte miljøbelastninger, (det vil si hvordan bruk av 

infrastruktur som vei og andel av lastebil og lignende avhenger av fyllingsgrad). Dette var en av 

grunnene til at Ecoinvent i sin tid gikk fra å ha transportdata for både tomme og fulle lastebiler til i 

stedet å ha et fastsatt estimat for fyllingsgrad (mye på grunn av klager fra transportnæringen). Det ble 

derfor besluttet at transportkalkulatoren ikke skulle gi rom for å variere fyllingsgrad. Det er likevel gjort 

et estimat for miljøpåvirkninger knyttet til en bil som er volumbegrenset.  

 

På grunn av dagens fokus på klima og miljø ble det bestemt at det var hensiktsmessig å legge ved to 

biodieselkjøretøy, henholdsvis i klassene EURO 5 og EURO 6. For å sikre best mulig 

sammenligningsgrunnlag mellom de ulike kjøretøyene basert på samme fyllingsgrad ble data for 

konvensjonelle diesellastebiler i EURO 5 og 6 modifisert til å anvende biodiesel fra raps, i stedet for å 

anvende en predefinert biodiesellastebil i Ecoinvent (med en annen, langt lavere, fyllingsgrad). Det 

ble derfor antatt at biodiesel og diesel innenfor samme EURO-klasse bruker tilnærmet lik 

energimengde per tkm. Biodiesel fra raps (også kalt rapsmetylester eller FAME for «fatty acid methyl 

ester») er en såkalt førstegenerasjons biodiesel. Det betyr at den er laget fra jordbruksprodukter og 

dermed benytter relativt mye energi for å produseres og også kan assosieres med andre 

klimagassutslipp i jordbruket. Biodiesel kan også lages fra avfallsprodukter (som slakteriavfall eller 

brukt matolje, da som såkalt HVO) eller fra skogprodukter (ofte kalt FT-diesel), og vil da ha langt 

mindre miljøbelastninger knyttet til produksjon. Slike biodieselalternativer er foreløpig ikke 

tilgjengelige i transportkalkulatoren. 

 

I transportdataene er både direkte og indirekte miljøpåvirkninger inkludert i de totale 

miljøpåvirkningene fra transport. Lastebiler benyttet til tungtransport i EU og de skandinaviske 

landene er antatt i den forhåndsdefinerte kalkulatoren å tilfredsstille EURO 5 standard mens 

tungtransport i Kina, Litauen og Storbritannia fra produksjonssted til havn er antatt å tilfredsstille 

EURO 3 standard. Miljøpåvirkning og prosessnavn for transportene er vist i tabell i Vedlegg 3.  

 

Tog 

For tog er det benyttet data fra Ecoinvent 3.1 (Weidema et al. 2013) for både elektriske og 

dieseldrevne tog. Tog er ikke brukt i de forhåndsdefinerte etappene, men er tilgjengelig for manuelle 

beregninger. For elektriske tog er elektrisitetsmiksen basert på et europeisk gjennomsnitt. Det ble 

etter diskusjon med oppdragsgiver ansett som nødvendig å legge til et «norsk tog». Data for det 

norske toget er basert på grunnleggende data fra Ecoinvent 3.1 med unntak av elektrisitetsmiksen 
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som er basert på norsk forbruksmiks i stedet for et gjennomsnitt for hele Europa. Formålet med en 

eget norsk tog er å benyttes som en tilleggs transport innad i Norge, enten i tillegg til den 

forhåndsbestemte kalkulatoren eller som del av en helt egendefinert transport kjede. 

 
 
 
Miljøpåvirkninger for transport 

Figur 1 presenterer resultatprofilen for hvert kjøretøy for klimaendringer gitt som kg CO2-ekvivalenter 

per tkm. Det er antatt samme fyllingsgrad for alle lastebiltypene. Fyllingsgraden varierer imidlertid 

mellom de ulike transportmiddeltypene lastebil, skip, tog og ferje.  

 

 

Figur 1: Potensielt bidrag til klimaendringer per kjøretøy inkludert i transportkalkulatoren 

Det kommer tydelig frem i figur 1 at lastebiltransport medfører størst bidrag til klimaendringer av alle 

kjøretøyene. Biodiesel, som her er basert på 100% raps presterer noe bedre enn lastebil som går på 

diesel. Båt eller skipstransport presterer best relativt til de andre kjøretøyene. LNG-skip (eller gasskip) 

er det fartøyet som medfører desidert lavest bidrag til klimaendringer. Euro 3 diesel, som er det 

kjøretøyet med høyest utslippsprofil per tkm har nesten 30 ganger så høyt utslipp av klimagasser som 

skipstransport som benytter LNG gass. 
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3.2 Miljøbelastninger for selve byggevarene 

Miljøpåvirkningene som er gitt for de 6 produktgruppene beskriver fasene fra råvareutvinning til ferdig 

produserte byggevarer (A1-A3). Data som ligger til grunn for hver produktgruppe er basert på et snitt 

av representative EPD-er publisert på EPD-Norges hjemmeside. For de gruppene der det er publisert 

mange EPD-er med relativt liten variasjon i miljøpåvirkning mellom EPD-ene (per kg produkt) er det 

gjort en begrensning i antall EPD-er som er brukt (maks 10 EPD-er). Tabell 3 oppsummerer 

gjennomsnittlig miljøpåvirkning per kg byggevare for hver av produktgruppene. I Vedlegg 3 finnes 

tabeller for hver av produktgruppene som viser hvilke EPD-er som er benyttet og miljøpåvirkning i 

hver av dem.  

 

Tabell 3 Gjennomsnittlig miljøpåvirkning for byggevaregruppene (per kg byggevare) 

 

3.3 Videre arbeid 

Dataene benyttet i kalkulatoren skal oppdateres årlig for å sikre at de endringer som skjer i samfunnet 

over tid blir tatt med, blant annet sammensetning av lastebilpark.  

 Østfoldforskning ønsker å videreføre arbeidet med å avklare metodikk for implementering av 

fyllingsgrad og bidrag fra infrastruktur, relevant for norske forhold. 

 Det er en rivende utvikling i bruk av alternative drivstoff og kjøretøyteknologier og det 

anbefales å oppdatere verktøyet med flere slike i fremtiden.  

 

 

 

GWP ODP POCP AP EP ADPM ADPE

kg CO2-ekv kg CFC11-ekv kg C2H4-ekv kg SO2-ekv kg PO4
3--ekv kg Sb-ekv MJ

Betongelementer 9 0,23 1,11E-08 2,74E-04 5,27E-04 3,90E-04 3,52E-07 1,9

Vinduer 10 1,64 3,55E-06 7,48E-04 1,53E-02 1,97E-03 1,70E-05 26,0               

Trelast 5 0,10 1,47E-08 4,27E-05 6,12E-04 2,09E-04 1,65E-07 1,6                  

Bygningsplater 10 0,27 7,18E-07 5,90E-05 9,16E-04 3,14E-04 6,91E-04 5,0                  

Isolasjon 5 1,17 3,76E-08 4,63E-04 6,64E-03 2,61E-03 7,46E-07 14,6               

Takbelegg 5 0,83 6,11E-08 7,03E-04 2,60E-03 9,86E-04 3,06E-03 23,9               

Antall EPDer som 

grunnlag for snitt
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Vedlegg 1 Tolltariffkoder for utvalgte 

produktkategorier 

Tabell 4 angir hvilke tolltariffkoder som er benyttet for å sette sammen statistikk over mengder 

importert av utvalgte byggevarer. 

 

Tabell 4 Oversikt over tolltariffkoder benyttet for å hente ut importstatistikk. 

Byggevare Kode i tolltariffen Kommentar 

Betongelement

er 

68109101 – 68109109 prefabrikkerte elementer for bygge- og 
anleggsvirksomhet: isolerte og uisolerte 
yttervegger (fasadeelementer); innervegger, 
homogene; tak- og dekkeelementer; bjelker og 
søyler; fundamentpæler; ellers; andre 

Vinduer 73083000, 73083009, 

76101000, 76101009 

Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte 
bygninger som hører under posisjon 94.06) og 
deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, 
sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og 
vinduer samt rammer og karmer dertil og 
dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), 
av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og 
liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i 
konstruksjoner: dører, vinduer samt rammer og karmer 

dertil og dørterskler; Konstruksjoner av aluminium 
(unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under 
posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, 
bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører 
og vinduer samt rammer og karmer dertil og 
dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, 
stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, 
bearbeidete til bruk i konstruksjoner: dører, vinduer 

samt rammer og karmer dertil og 

dørterskler:  

Trelast 44071001 – 44071004, 

44071008 – 44071009, 

44072100, 44072200, 

44072300, 44072400, 

44072500, 44072600, 

44072700, 44072800, 

44072900, 44079100, 

44079200, 44079300, 

44079400, 44079500, 

44079900    

Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, 
knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller 
endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm: av bartrær: 
impregnert: skurlast, herunder justert (planhast, );  
høvellast (unntatt profilert trelast som hører under 
posisjon; uimpregnert: skurlast, herunder justert 
(planhrlast): av furu; av gran eller andre bartrær; 
høvellast (unntatt profilert trelast som hører under 
posisjon 44.09): av furu; av gran eller andre 
bartrær; av tropiske tresorter: mahogany (mahogni) 
(Swietenia spp.); virola, imbuia og balsa; dark red 
meranti (manti (mtmeranti), light red meranti 
(lyserid meranti) og meranti bakau; white lauan 
(hvit lauan), white meranti (hvit meranti), 
white seraya (hvit seraya), yellow meranti (gul 
meranti) og alan; sapelli; iroko; ellers; andre: 
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av eik (Quercus spp.); av bus sFagus spp.); av 
lønn (Acer spp.); av kirsebp alPrunus spp.); av ask 
(Fraxinus spp.); ellers 

Bygningsplater 68091100, 68091900, 

68099000 

Varer av gips eller av blandinger på basis av gips. 
- plater, fliser og liknende varer, ikke dekorerte: 
belagte eller forsterkede utelukkende med papir 
eller papp; ellers; andre varer 

Isolasjon 

(mineralull) 

68061000, 68062000, 

68069000 

Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; 
ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg 
og liknende ekspanderte mineralske materialer; 
blandinger og varer av varmeisolerende, 
lydisolerende eller lydabsorberende mineralske 
materialer, unntatt slike som hører under posisjon 
68.11 eller 68.12 eller kapittel 69: slaggull, steinull 

og liknende mineralsk ull (herunder innbyrdes 

blandinger derav) i bulk, plater eller ruller; ekspandert 

vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende 

ekspanderte mineralske materialer (herunder innbyrdes 

blandinger derav); ellers 

Takbelegg 68071000, 68079000 Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. 
av petroleumsbitumen eller steinkulltjærebek): 
i ruller; andre 
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Vedlegg 2 Produksjonssteder og distanser for 

byggevarer 

 Betongelementer 

 Andel Sted Avstand (til Oslo) Kilde/kommentar 

Danmark 11 % Aalborg 365 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). 
Produksjonssteder ligger over hele Danmark, men rundt Aalborg 
ligger noen av de største fabrikkene for Prefab. Se for eksempel: 
http://www.largestcompanies.no/topplister/danmark/de-storste-
bedriftene-malt-i-driftsinntekter/bransje/produksjon-av-andre-
ikkemetallholdige-mineralprodukter for en oversikt over store 
aktører. 

Kina 0 % - - - 

Litauen 3 % Kaunas 1987 Bare vei hele veien. Produksjonssteder sentrert rundt Kaunas, for 
eksempel: https://www.betonika.lt/en/services/paslauga-
1/paslaugos-1-1 

Polen 0 % - - - 

Storbritannia 0 % - - - 

Sverige 80 % Falkenberg 390 Produksjonssteder ligger over hele Sverige, blant annet Uddevalla, 
Vislanda, Norrtälje og Falkenberg. Sistnevnte valgt som et snitt. 

Tyskland 5 % Gau-
Algesheim 

1353 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). 
Produksjonssteder ligger over hele Tyskland, men rundt Gau-
Algesheim ligger noen av de største fabrikkene for Prefab. Se for 
eksempel: 
http://www.weiler.net/en/index.php/precast_concrete_products  

 

 

  Vinduer 

  
And
el Sted 

Avstand (til 
Oslo) Kilde/kommentar 

Danmark 12 
% 

Farsø 423 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). Mange danske 
vindusprodusenter. Har valgt denne, http://www.outline.dk/, som eksporterer mye til 
både Sverige og Norge 

Kina 2 % Guangd
ong 

    

Litauen 16 
% 

Kaisiado
rys 

2003 http://www.europages.co.uk/RODA-UAB/K84001665-000018242001.html 

Polen 30 
% 

Nowy 
Sacz 

1732 Flere polske produsenter. Dette er en av de største eksportørene: 
http://dako.eu/WP/no/kontakt/ 

Storbrita
nnia 

1 % Plymout
h 

2061 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). Mange produsenter, vanskelig 
å finne noen som nevner eksport til Norge spesifikt. 
http://www.freeindex.co.uk/categories/property_and_tradesmen/building_and_construc
tion/window_manufacture/ 

Sverige 28 
% 

Lenhovd
a 

526 Mange produsenter, har valgt en fra Inwindow som ligger midt i mellom de som er lengst 
unna og de som er nærmest 

Tyskland 10 
% 

Bielefeld 1063 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). Valgt Schüco som er inne på 
det norske markedet 

 

  

http://www.europages.co.uk/RODA-UAB/K84001665-000018242001.html
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  Bearbeidet trelast 

  Andel Sted 
Avstand (til 
Oslo) Kilde/kommentar 

Danmark 1 % Hvalsø 656 http://www.sawmill.dk/dk/ 

Kina 0 % - - - 

Litauen 0 % - - - 

Polen 0 % - - - 

Storbritannia 0 % - - - 

Sverige 97 % Väröbäcka 350 http://www.svd.se/sma-sagverk-ligger-risigt-till_6513578 

Tyskland 2 % Hessen 1223 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). http://www.ante-
holz.de/en/ 

 

  Bygningsplater (gips) 

  Andel Sted 
Avstand 
(til Oslo) Kilde/kommentar 

Danmark 49 % Hobro 422 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). http://www.knauf.dk/ 

Kina 2 % Beijing   http://cementboard.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.7724858.35.6.rZC
QEx#top-nav-bar 

Litauen 7 % Vilnius 2042 Avstanden inkluderer ferge fra Rostock til Danmark(48,9 km). Vanskelig å finne produsent. 
Salgskontorer i Vilnius… 

Polen 7 % Gacki 1699 Avstanden inkluderer ferge fra Rostock til Danmark(48,9 km). 
http://www.lafarge.com/en/lafarge-gypsum-division-and-atlas-acquire-dolina-nidy-
poland 

Stor-
britannia 

1 % Kent 1672 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). 
http://www.gpda.com/members 

Sverige 16 % Åhus 565 http://www.knaufdanogips.se/index.php/om-oss/foretagsfakta 

Tyskland 18 % Iphofen 1343 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). Knauf 

 

  Isolasjon (mineralull) 

  
And
el Sted 

Avsta
nd (til 
Oslo) Kilde/kommentar 

Danma
rk 

43 
% 

Vamdr
up 

591 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). Saint Gobain Isover 

Kina 0 % - - - 

Litaue
n 

1 % Vilnius 2042 Avstanden inkluderer ferge fra Rostock til Danmark(48,9 km). Finner ikke produksjonssted 

Polen 11 
% 

Bytom 1534 Avstanden inkluderer ferge fra Rostock til Danmark(48,9 km). 
http://www.globalinsulation.com/news/itemlist/tag/Mineral%20Wool  

Stor-
britan
nia 

2 % Bridge
nd 

2003 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). 
http://www.rockwool.co.uk/about+us/about+ROCKWOOL 

Sverige 38 
% 

Hälleki
s 

330 http://www.epd-
norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00267E%20Paroc%20Insulation%2C%20product%2
0group%20with%20density%2070-120%20kg%20GODKJENT.pdf 

Tyskla
nd 

4 % St. 
Egedie
n 

1289 Avstanden inkluderer ferge fra Rostock til Danmark(48,9 km). http://www.knauf.com/en/knauf-
partners/knauf-insulation/ 

 

 

 

 

http://www.globalinsulation.com/news/itemlist/tag/Mineral%20Wool
http://www.globalinsulation.com/news/itemlist/tag/Mineral%20Wool
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  Takbelegg 

  

And
el 

Sted Avsta
nd (til 
Oslo) 

Kilde/kommentar 

Danmark 2 % Ikast 492 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). http://www.epd-
norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00271E%20EWA%20system%20Single%20layer
%20fully%20torched%20GK.pdf 

Kina 0 % - - - 

Litauen 2 % Gargz
dai 

1014 Inkluderer ferge Klaipeda - Karlshamn (407 km). http://tn-
europe.com/tneurope/plants/technonicol_mida/ 

Polen 1 % Zduns
ka 
Wola 

1493 Inkluderer ferge fra Rostock til Danmark (48,9 km). http://www.icopal.pl/ 

Storbrita
nnia 

0 % - - - 

Sverige 85 
% 

Högan
äs 

501 http://www.epd-
norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00271E%20EWA%20system%20Single%20layer
%20fully%20torched%20GK.pdf 

Tyskland 10 
% 

Achim 918 Avstanden inkluderer ferge fra Hirtshals til Larvik(163 km). http://www.epd-
norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00271E%20EWA%20system%20Single%20layer
%20fully%20torched%20GK.pdf 
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Vedlegg 3 Datainput  

Byggevarer 

 

Betongelementer 

 
 

Vinduer 

 
 

Trelast 

 
 

  

NEPD

401-280-EN

NEPD

400-280-EN

NEPD

399-280-EN

NEPD

398-280-EN

NEPD

397-280-EN

NEPD

362-245-NO

NEPD

350-242-NO

NEPD

00285E

NEPD

00284E

UPB AS UPB AS UPB AS UPB AS 0 Con-Form Con-Form 

Skonto 

Prefab SIA 

Skonto 

Prefab SIA 

Precast 

concrete wall 

elements

Precast 

concrete 

insulated wall 

elements

Precast 

concrete 

columns,

Precast 

concrete 

beams

Hollow core 

slabs

Betongplatetr

app

Oval 

betongsøyle 

300x600 mm Columns Beams

GWP 0,23 kg CO2-ekv 1,89E-01 2,14E-01 2,36E-01 2,41E-05 2,47E-01 5,74E-01 1,58E-01 1,87E-01 2,34E-01

ODP 1,11E-08 kg CFC11-ekv 1,07E-08 1,27E-08 1,35E-08 1,38E-08 1,17E-08 1,21E-08 4,11E-09 9,46E-09 1,23E-08

POCP 2,74E-04 kg C2H4-ekv 3,78E-05 4,93E-05 4,60E-05 4,76E-05 7,50E-04 4,96E-04 9,55E-04 3,30E-05 5,44E-05

AP 5,27E-04 kg SO2-ekv 6,53E-04 8,73E-04 8,42E-04 8,77E-04 1,09E-04 1,50E-04 1,59E-04 4,49E-04 6,27E-04

EP 3,90E-04 kg PO4
3-

-ekv 7,50E-05 2,93E-07 9,34E-05 9,56E-05 6,89E-05 2,65E-03 4,88E-05 1,85E-04 2,91E-04

ADPM 3,52E-07 kg Sb-ekv 2,26E-07 1,93E-07 2,78E-07 2,81E-07 6,00E-07 1,88E-07 5,45E-08 5,26E-07 8,25E-07

ADPE 1,94 MJ 1,54E+00 1,91E+00 1,96E+00 2,02E+00 1,73E+00 3,15E+00 9,24E-01 1,69E+00 2,51E+00

Snitt betong

Per kg byggevare Basert på

NEPD

392-278-NO

NEPD-387-265-

NO

NEPD-385-265-

NO

NEPD-386-265-

NO NEPD00174E

NEPD-329-212-

NO

NEPD-329-212-

NO NEPD 00257E NEPD 00257E NEPD 00242N

Norgesvindue

t Kompetanse 

AS

Nordvest-

vinduet

Nordvest-

vinduet

Nordvest-

vinduet

Norgesvindue

t Kompetanse 

AS

Lian 

Trevarefabrik

k 

Lian 

Trevarefabrik

k NorDan NorDan

H-vinduet 

Magnor AS

Fastkarm 

vindu

Ultimate 

horisontalhen

gslet vindu

Innslående 

vindu u/Al-

kledning

Fastkarm 

vindu m/Al-

kledning

Opening 

Window

2-veis 

innadslående 

åpningsvindu, 

u/Al-kledning

2-veis 

innadslående 

åpningsvindu, 

m/Al-

kledning

NorDan 

NTech Fixed 

window 

105/80, U/Al-

kledning

NorDan 

NTech Fixed 

window 

105/80, m/Al-

kledning

H-vinduet, 

1,23 x 1,48, 

type AT450E 

H-vinduet

GWP 1,64 kg CO2-ekv 1,58E+00 1,22E+00 1,21E+00 1,90E+00 1,24E+00 1,57E+00 2,15E+00 1,71E+00 1,85E+00 2,01E+00

ODP 3,55E-06 kg CFC11-ekv 1,44E-07 1,81E-07 1,56E-07 1,71E-07 1,55E-07 1,71E-07 1,78E-07 1,56E-07 1,65E-07 2,34E-05

POCP 7,48E-04 kg C2H4-ekv 6,95E-04 1,04E-03 7,29E-04 9,47E-04 4,98E-04 8,23E-04 1,07E-03 5,64E-04 6,12E-04 5,00E-04

AP 1,53E-02 kg SO2-ekv 1,52E-02 2,02E-02 1,36E-02 1,90E-02 1,03E-02 1,72E-02 2,15E-02 1,27E-02 1,32E-02 1,04E-02

EP 1,97E-03 kg PO4
3--ekv 1,38E-03 1,83E-03 1,56E-03 1,65E-03 3,00E-03 1,62E-03 1,75E-03 3,79E-03 6,12E-04 2,55E-03

ADPM 1,70E-05 kg Sb-ekv 8,77E-06 3,11E-05 2,80E-05 7,46E-06 1,04E-05 3,54E-05 2,94E-05 6,04E-06 6,28E-06 6,91E-06

ADPE 25,97 MJ 2,19E+01 3,57E+01 2,34E+01 2,91E+01 2,28E+01 2,83E+01 3,35E+01 2,67E+01 2,84E+01 1,01E+01

Per kg byggevare Basert på 

Snitt vinduer

NEPD 00247N

NEPD-378-264-

NO

NEPD-345-236-

NO

NEPD-307-179-

EN

NEPD-308-179-

EN

Moelven 

Wood 

Prosjekt AS

Foreningen 

Norske 

Lauvtrebruk

Martinsons 

Såg AB Treindustrien Treindustrien

Sibirsk lerk

Foreningen 

Norske 

Lauvtrebruk KL-tre

Sawn dried 

timber of 

spruce or pine 

Structural 

timber of 

spruce and 

pine 

GWP 0,10 kg CO2-ekv 5,93E-01 9,08E-02 1,50E-01 7,78E-02 1,26E-01

ODP 1,47E-08 kg CFC11-ekv 4,88E-08 1,49E-08 1,13E-08 1,22E-08 1,57E-08

POCP 4,27E-05 kg C2H4-ekv 1,69E-04 4,96E-05 1,00E-04 4,51E-05 6,29E-05

AP 6,12E-04 kg SO2-ekv 3,12E-03 4,45E-04 8,25E-04 7,53E-04 9,74E-04

EP 2,09E-04 kg PO4
3-

-ekv 1,42E-03 8,74E-05 1,95E-04 1,67E-04 2,14E-04

ADPM 1,65E-07 kg Sb-ekv 6,59E-07 3,85E-07 1,25E-07 2,11E-07 2,68E-07

ADPE 1,56 MJ 8,70E+00 1,32E+00 2,35E+00 1,38E+00 1,86E+00

Per kg byggevare

Snitt vinduer

Basert på 
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Bygningsplater 

 
 

Isolasjon (mineralull) 

 
 

Takbelegg 

 
 

 

  

NEPD

00301E

NEPD

110-177-EN

NEPD

113-177-EN 

updated

NEPD

111-177-EN 

updated

NEPD

314-247-EN

NEPD

358-246-EN

NEPD

353-247-EN

NEPD 

226E

NEPD 

223E

NEPD 

227E

Norgips Norgips Norgips Norgips Knauf A/S Knauf A/S Knauf A/S Gyproc Gyproc Gyproc

Norgips 

Humid board 

type GM-H2 

(HB)

Norgips 

Hardboard/ 

Hard type IR

Norgips 

Standard type 

A (STD

Norgips 

Fireboard/ 

Brann type DF 

(BRN)

Knauf Ultra 

Board

Knauf 

Danogips 

Solid Board

Knauf 

Danogips 

Solid Wet 

Board

Gyproc 

Robust 

12,5mm, GR 

13.pdf

Gyproc 

Plasterboard 

12,5mm, GN 

13

Glasroc H 

Storm™-

Sheathing 

Boar

GWP 0,27 kg CO2-ekv 2,58E-01 2,25E-01 2,33E-01 2,32E-01 3,31E-01 2,69E-01 2,73E-01 2,40E-01 2,66E-01 3,47E-01

ODP 7,18E-07 kg CFC11-ekv 1,72E-08 1,50E-08 1,56E-08 1,60E-08 4,50E-07 3,01E-08 4,48E-06 N/A N/A N/A

POCP 5,90E-05 kg C2H4-ekv 3,55E-05 2,83E-05 2,78E-05 2,91E-05 6,15E-05 3,08E-05 3,32E-05 8,55E-05 1,00E-04 1,58E-04

AP 9,16E-04 kg SO2-ekv 2,15E-04 1,83E-04 2,00E-04 1,84E-04 8,76E-04 5,44E-04 2,30E-03 9,40E-04 1,24E-03 2,47E-03

EP 3,14E-04 kg PO4
3-

-ekv 7,96E-04 4,75E-04 4,89E-04 5,04E-04 3,15E-04 1,99E-04 1,19E-04 1,09E-05 1,00E-04 1,28E-04

ADPM 6,91E-04 kg Sb-ekv 2,80E-07 1,33E-07 1,56E-04 1,92E-07 4,75E-07 2,32E-07 7,71E-07 1,63E-03 1,78E-03 3,34E-03

ADPE 5,02 MJ 5,27E+00 4,00E+00 4,22E+00 4,16E+00 7,65E+00 4,24E+00 4,34E+00 3,85E+00 4,13E+00 8,29E+00

Per kg byggevare

Snitt gipsplater

Basert på 

NEPD

00265E

NEPD 

00251E

NEPD 

00244E

NEPD nr.: 2

21N ver 2.1

NEPD 

00131E Rev 1

Paroc AB

Saint-Gobain 

Isover AS

Saint-Gobain 

Isover AS Glava Rockwool

Paroc 

Insulation, 

product 

group with 

density <70 

kg/m³

ISOVER Rolls 

R=1

ISOVER UNI-

skiva 35 Glava glassull

ROCKWOOL® 

isolering

GWP 1,17 kg CO2-ekv 1,21E+00 1,66E+00 1,29E+00 7,53E-01 9,56E-01

ODP 3,76E-08 kg CFC11-ekv 1,02E-09 8,07E-08 8,07E-08 2,45E-08 1,11E-09

POCP 4,63E-04 kg C2H4-ekv 6,98E-04 5,41E-04 3,87E-04 1,69E-04 5,21E-04

AP 6,64E-03 kg SO2-ekv 5,34E-03 1,46E-02 6,05E-03 4,79E-04 6,74E-03

EP 2,61E-03 kg PO4
3-

-ekv 5,33E-04 1,80E-03 8,74E-03 1,30E-03 6,67E-04

ADPM 7,46E-07 kg Sb-ekv 1,15E-07 1,98E-07 4,37E-07 2,79E-06 1,90E-07

ADPE 14,63 MJ 1,22E+01 2,70E+01 1,85E+01 6,02E+00 9,41E+00

Basert på Per kg byggevare

Snitt mineralull

NEPD00271E NEPD00303E NEPD-323-219-EN

NEPD-32-203-

EN NEPD 00186N

European 

Waterproofin

g Association Sika Protan Protan

Isola 

Mestertekk

Single layer 

fully torched 

modified 

bitumen roof 

waterproofing 

system Sika

Protan SE 1.6 Roof 

membrane

Protan SE-12-

Roof-

membrane

Isola 

Mestertekk

GWP 0,83 kg CO2-ekv 6,81E-01 1,69E+00 2,59E+00 2,71E+00 6,13E-01

ODP 6,11E-08 kg CFC11-ekv 3,19E-08 0,00E+00 1,68E-07 1,77E-07 5,19E-08

POCP 7,03E-04 kg C2H4-ekv 6,00E-04 5,00E-03 5,85E-04 6,57E-04 1,86E-04

AP 2,60E-03 kg SO2-ekv 2,74E-03 8,33E-04 1,12E-02 1,13E-02 0,00E+00

EP 9,86E-04 kg PO4
3-

-ekv 3,80E-04 8,33E-04 3,67E-03 3,74E-03 1,24E-03

ADPM 3,06E-03 kg Sb-ekv 2,96E-06 0,00E+00 1,49E-02 1,48E-02 9,17E-04

ADPE 23,91 MJ 3,70E+01 4,61E+01 6,02E+01 6,13E+01 3,45E+01

Per kg byggevare Basert på 

Snitt vinduer
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Transportdata 

 

 

Global warming 

(GWP 100a, 

IPCC 2013)

Ozone layer 

depletion 

(ODP)

Photochemical 

oxidation 

(POCP) Eutrophication Acidification

Abiotic 

depletion, 

elements/non-

fossil

Abiotic depletion, 

fossil fuels

kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg PO4
-3 eq kg SO2 eq kg Sb eq MJ

Båt regional, Olje 0,01753 0,00000 0,00000 0,00030 0,00005 0,01747 0,0000

Transport, freight, ship, small 

(3666t)  MGO {GLO}| Market | 

Alloc Rec, U

Båt regional, gass 0,00287 0,00000 0,00000 0,00001 0,00000 0,00284 0,0000

Transport, freight, ship, small 

(3666t) LNG {GLO}| Market | 

Alloc Rec, U

Båt, internasjonal 0,01158 0,00000 0,00001 0,00024 0,00002 0,01152 0,0000

Transport, freight, sea, 

transoceanic tanker {GLO}| 

market for | Alloc Rec, U, 

LCAno

Ferje 0,02256 0,00000 0,00001 0,00004 0,00016 0,00000 0,0000

Transport, freight, MS 

Sletringer | Alloc Def, U 

System

Lastebil 32t (Euro 5, 

Biodiesel) 0,07130 0,00000 0,00003 0,00050 0,00038 0,07218 0,0000

Transport, freight, lorry >32t 

EURO 5 Biodiesel {GLO} | 

market for | Alloc Rec, U

Lastebil 32 t (Euro 6, 

Biodiesel) 0,07121 0,00000 0,00003 0,00042 0,00036 0,07208 0,0000

Transport, freight, lorry >32t 

EURO 6 Biodiesel {GLO} | 

market for | Alloc Rec, U

Lastebil 32t, (euro 5) 0,08490 0,00000 0,00001 0,00030 0,00006 0,08456 0,0000

Transport, freight, lorry >32 

metric ton, EURO5 {GLO}| 

market for | Alloc Rec, S - 

LCA.no

Lastebil 32t, (euro 3) 0,08531 0,00000 0,00002 0,00046 0,00010 0,08488 0,0000

Transport, freight, lorry >32 

metric ton, EURO3 {GLO}| 

market for | Alloc Rec, S-

LCA.no

Tog, Diesel 0,05345 0,00000 0,00001 0,00043 0,00011 0,05318 0,0000

Transport, freight train {CH}| 

diesel, with particle filter | 

Alloc Rec, U, LCAno

Tog, El 0,04709 0,00000 0,00001 0,00025 0,00010 0,04654 0,0000

Transport, freight train 

{Europe without 

Switzerland}| electricity | 

Alloc Rec, U, LCA.no

Tog, El norsk 0,01914 0,00000 0,00001 0,00011 0,00003 0,01894 0,0000

Transport, freight train {NO}| 

electricity | Alloc Rec, U

Navn på prosess i SimaPro
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