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Livscyklusvurderinger (LCA’er)

• Afdækker livscyklussen af et 
produkt eller system

• Kortlægning af miljøpåvirkninger
• Alle inputs og outputs medregnes



Livscyklusvurderinger (LCA’er) – Hvilke standarder gælder

• LCA’er udarbejdes i henhold til en række 
ISO standarder
• ISO 14044: Krav og vejledning til LCA’er
• ISO 14040: Principper og struktur af LCA’er

• Specifikke standarder findes til 
undergrupper af LCA’er, såsom EPD’er i 
EN 15804

• Product-specifikke standarder findes for 
EPD’er, kaldet Product Category Rules
(PCR)



Hvem laver Livscyklusvurderinger

• LCA’er kan have meget stor varians, ikke kun 
byggebranchen

• Udbredt i forskning
• Komparative LCA’er
• Enkelte produkter vs. komplekse systemer
• LCA’er i byggebranchen

• Som grundlag for EPD’er på byggevarer
• LCA’er på bygningsniveau til certificeringer mfl.
• Laves af de store rådgivere i alle kender



Hvem arbejder med Livscyklusvurderinger

• LCA er et nyt emne for mange, der er behov 
for vidensdeling, og der er meget at finde

• Nyt videnscenter om bygningers 
klimapåvirkninger etableret

• GBC Danmark
• BUILD
• EPD Danmark
• Alle os der laver LCA’er til dagligt



Hvad er en miljøvaredeklaration (EPD)

• En produktdeklaration
• Dokumenterer relevante egenskaber for et produkt
• Miljøegenskaber baseret på udledninger og 

ressourceforbrug beregnes og deklareres
• Ikke et kvalitetsstempel, men en deklaration.
• Udarbejdet i henhold til harmoniseret standard



Hvad er en miljøvaredeklaration (EPD)



Hvad er en miljøvaredeklaration (EPD)

• Publiceret og offentligt tilgængelig
• Uddrag af resultater fra en LCA
• Verificeret af uvildig 3.-part
• Gyldig i op til 5 år
• Anvendes både direkte og som led i 

LCA på bygningsniveau
• Harmoniseret på tværs af Europa



Hvilke typer af EPD’er findes

• Produkt-specifikke EPD’er
• Mest udbredte type
• En producent laver sin egen EPD

• Branche-EPD’er
• En branche går sammen om at lave EPD’er
• Dækker branchens gennemsnitlige produkt
• Mindre præcis men kan bruges af alle

• Projekt-specifikke EPD’er
• En type af EPD’er der kan udarbejdes fra EPD-værktøjer
• Gældende for et specifikt produkt, til et specifikt projekt
• Kræver at der ligger en produkt-EPD til grund, udarbejdet 

fra et EPD-værktøj



LCA’er på bygnings-niveau
• Følger de overordnede retningslinjer 

for LCA fra ISO standarderne
• Udarbejdes i henhold til harmoniseret 

europæisk standard
• EN 15978: Assessment of environmental

performance of buildings
• Indgår i certificeringsordninger af 

byggerier
• DGNB, LEED, BREEAM

• Indgår som krav i det kommende 
bæredygtighedskrav i 
bygningsreglementet

• Kan inkludere data direkte fra en EPD



LCA’er på bygnings-niveau

• I certificeringsordningerne optræder EPD’er på 
forskellige måder
• Usikkerhedsfaktor ganges på data -> mere usikre data 

medfører højere miljøpåvirkning
• Pointtildeling på baggrund af afdækning af kritiske 

komponenter i byggeriet med EPD’er
• LCA i certificeringsordningerne bidrager til den totale 

score
• LCA kan være afgørende i at opnå den rank som 

bygherren ønsker
• EPD’er kan bidrage til at LCA’en opnår de nødvendige 

resultater
• I Danmark udføres disse typisk i programmet LCAByg



Hvem kræver hvad? Nu

• Den nye bæredygtighedsklasse stiller krav til LCA 
på bygningsniveau, men ikke EPD’er*

• Certificeringsordningerne stiller ikke direkte krav 
til EPD’er, men der kan optjenes vigtige point via 
brugen af EPD’er. Bygherrer kan derfor indirekte 
kræve EPD’er, for at opnå en ønsket score.

• Enkelte projekter kan udføres med krav til EPD’er
• Bygherrer kan stille krav om EPD’er, fx 

Københavns kommune, eller som Statsbygg i 
Norge



Hvem kræver hvad? Fremtiden

• Krav til bygnings-LCA’er i bygningsreglementet forventes 
træde i kraft pr. 1/1/2023
• Er på nuværende tidspunkt i høring

• Krav til EPD’er følger modenheden i EPD-branchen
• Skal passe ind i EU-lovgivning samt national lovgivning
• Krav er nødt til at matche hvad der er tilgængeligt
• EPD krav fra bygherrer udvides løbende, og forventes at 

involvere flere og flere dele af byggeriet



Værdien af en EPD – og ikke mindst LCA’en

• Man kan ikke få en EPD uden også at få en LCA
• Værdien af EPD’en er kommunikation af verificerede data, 

uden at røbe fortrolige eller følsomme oplysninger
• EPD’en indgår direkte i andre dele af værdikæden, som 

bygnings-LCA’er, tilbud/udbud, eller andre krav
• LCA’en indeholder langt flere oplysninger end EPD’en, men 

oplysninger der oftest ikke vil deles eksternt
• LCA’en kan i høj grad bruges til at produktionsoptimere, 

ændre materialevalg, eller tage andre tiltag til forbedring af 
miljøprofilen, på baggrund af resultaterne indeholdt i LCA-
rapporten.

• Glem ikke LCA-rapporten!



EPD’er som konkurrenceparameter

• EPD’er spiller allerede en vigtig rolle, inden 
der eksisterer deciderede krav til dem

• En bygherre der stiller direkte krav kan 
fravælge produkter uden EPD

• EPD’ens resultater kan vise at man har det 
mest attraktive produkt, mht. 
miljøperformance

• EPD’en gør klimabelastningen af produkter 
til en målbar konkurrenceparameter



Hvordan kommer man i gang?

• At få udarbejdet en EPD kan være en omkostningsrig 
og tidskrævende øvelse

• EPD Danmark er rustet til at svare på alle spørgsmål, 
via mail eller telefonen

• EPD Danmark har udarbejdet guides* til arbejdet 
med og brugen af EPD’er, herunder en guide til 
hvordan man får en EPD.

• Tag kontakt til LCA-konsulenterne, hør deres tilbud og 
løsningsforslag.

• Sæt jer ind i hvad der kan lade sig gøre på forhånd, 
og få det meste ud af arbejdet med LCA’er og EPD’er

*https://www.epddanmark.dk/dokumenter/



Spørgsmål? Kontakt

Asgk@teknologisk.dk


