
LCA.no AS
Glass og Fasadeforeningen Fagdag 21.10 2021

Skybaserte løsninger 
for miljødokumentasjon



27.10.2021 2

LCA.no AS

Kartlegging

Dokumentasjon

Optimering

Samhandling

…av miljøprestasjon for produkt og virksomhet

• Hvem er vi?
• Historisk tilbakeblikk
• Omtaler
• Trender i samfunnet
• Hva er en EPD?
• Hva er LCA?
• Miljøpåvirkninger
• Verdikjeden med EPD
• Våre verktøy og Modulsystem
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LCA.no AS etablert av Østfoldforskning ( Norsus)

30 års erfaring fra utvikling av miljødokumentasjon som 
grunnlag for bærekraftig innovasjon

Europeisk ledende kompetansemiljø på LCA

LCA er en internasjonalt anerkjent og 
ISO-standardisert metode for miljødokumentasjon

Hvem er vi?



Historisk tilbakeblikk

-2005
Enkelt-

prosjekter
For EPD og 

analyser

2005-09
Første Excel 

baserte 
verktøy

2012
Første WEB 

baserte 
klimagass 
verktøy

2013
Første 

WEB baserte 
EPD-Generator

2015
Transport

Kalkulator og 
andre enkelt 

systemer

2016
Analyseverktøy 
for emballasje 

optimering

2017
2-gen av LCA 

portal ble 
lansert

2018
LCA portal går 

«live» i 
MS Azure

etableres

2019
LCA.no AS 

etableres med 
ny struktur

2020
Antall lisenser 
økt med 76%

Antall verktøy
Baserte EPDer

passerer manuelle. 
ALLE fra LCA.no



Forretningsområder
LCA.TOOLS

SaaS

• EPD Generator
• EPD Enterprise
• EPD PreVerifiser
• EPD2Digi+
• RådgivingApp

• Prosjektsystemer
• Analysesystemer
• API integrasjon

Drift, Support,
Kurs og igangkjøring

• Kundesupport
• Godkjenningskurs
• Oppfølgingskurs
• Feilhåndtering
• Drift av digitale 

brukergrupper
• Prosjektstyring i 

implementasjon
• Drift LCA.tools

Rådgiving

• Datautvikling
• Verifikatorer
• Konsulenter
• Fagkompetanse 

mot 
konsulentbransjen

• Standardisering



For være konkurransedyktig i det grønne skiftet er det nødvendig å ha de 
rette verktøyene for å dokumentere dette.
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Grønn fremtid
Etterspørselen etter 
EPD øker stadig i 
markedet.

• Statsbygg 

• BREEAM-NOR

• FutureBuilt

• Nye Veier

• Bane Nor

• Statens vegvesen

• Avinor

• Privat industri

Store 
markedsegmenter

• Sement

• Betong

• Sten

• Møbel

• Stål

• Elektro

• Tre

Internasjonalisering
• Norge
• Sverige 
• Finland
• Estland
• Island
• Danmark
• Irland

Forespørsler 
• Italia
• Frankrike
• Portugal
• Estland
• Polen
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Trender i samfunnet- Det grønne skiftet

 Dokumentasjon og kommunikasjon av 
miljøprestasjoner både fra egen virksomhet 
og gjennom verdikjede for egne produkter 

 Sterk vekst i bygg- og anleggsektor i løpet 
av siste årene

 Stort fokus på å unngå «grønnvasking»

 Fokus på sirkulærøkonomi og det grønne 
skifte 

 Ytterligere vekst forventes
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 Publisert (offentlig tilgjengelig)

 Standardisert

 Verifisert

 Sammenlignbar

 Adderbare

Løsning = EPD
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Hva er EPD?
EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en 
tjeneste.
På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer.

Hvem bruker EPD ?
 EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av 

varer og tjenester.

 EPD gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling.

 EPD gir ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele 
produktverdikjeden.

 EPD gir markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav.



27.10.2021 15

Hva er LCA?
For å utvikle en EPD ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn.

En livsløpsanalyse vurderer miljø- og ressursmessige forhold gjennom 
hele produktets livsløp, fra «vugge til grav», eller helst «vugge til 
vugge».

Basert på ISO 14040 and 14044

Metode:
 Kartlegging > Utslipp beregnes

 Klassifisering > Utslipp kategoriseres

 Karakterisering > Miljøpåvikninger beregnes

 Forbedring > Analyser av hvordan livsløpet til 
produktet kan forbedres



Flow chart and the EN 15804

17



→ Illustrasjon

Utvinning Produksjon Transport/
logistikk

Sammensatte
EPDer

Drift/
vedlikehold

Materiale og energi

Utslipp og avfall

EPD EPD EPD EPD

EPD EPD EPD EPD EPD

EPD

Digitalisering og automatisering i verdikjeden



Digitalisering og automatisering i verdikjeden

EPD Generator1 EPD Generator2 EPD Generator3 EPD Generator4



Program moduler

EcoInvent
db

LCA tools
db

OpenLCA
Ver

LCA.tools
Ver 3

EPD Generator

GHG Tools

PackMan

Kvam

BioCalc

WasteCalc

ProjectLCA

API Integrate

AnalyzeLCA

TransCalc



Takk for oppmerksomheten!!!

Trond Edvardsen
CEO

Mob: 905 71 091
E-post: trond@lca.no

LCA.no AS

Dokka 1 C
1671 Kråkerøy

Tlf: 916 50 916
E-post: post@lca.no
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