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tildelt kontorplass, som har vært nyttig. Førsteamanuensis Thomas Thiis har vært vår
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ORDLISTE:

BIM

Digital bygningsinformasjonsmodell

buildingSMART

Et merkenavn på IAIs aktiviteter for å effektivisere
byggeprosessen

dRofus

Romprogrammeringsverktøy, Nosyko

GUID

Global Unique Identifier. En entydig merking av objekter eller
egenskaper.

IAI

International Alliance for Interoperability

IDM

Information Delivery Manual

IFC

Industry Foundation Classes

IFD

International Framework for Dictionaries

IFD Library

Sammenslått IFD-basert referansebibliotek mellom BARBi og
Lexicon

LCA

Life Cycle Assessment, livssyklusvurdering
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Sammendrag
Hensikten med oppgaven er å foreslå et eller flere egnede miljøvurderingsverktøy for
bygg, samt vurdere mulighetene for bruk av den/disse mot buildingSMART.
buildingSMART er en måte å dele informasjon på, gjennom en felles digital
bygningsmodell, for å effektivisere byggeprosessen.
I dette arbeidet har vi forsøkt å identifisere aktørene i byggenæringens krav til et
miljøvurderingsverktøy, og deretter funnet to eksisterende miljøvurderingsverktøy som
kan tilfredsstille kravene. Verktøyene har blitt testes på Statsbyggs modell for HITOS
(Høyskolen i Tromsø). Vi har også skissert opp hvordan vi mener at en miljøvurdering
kan gjøres mer tilgjengelig med bruk av buildigSMART.
HITOS er et pilotprosjekt for bruk av buildingSMART. Det er kommet til
forprosjektstadiet, og er et forsknings- og utviklingsprosjekt der ulike aktører bidrar til
utvikling av buildingSMART.
I kapitlet om miljøvurderinger fokuserer vi på livsløpsvurderinger (LCA), som går ut på å
se hvordan et produkt påvirker miljøet over hele livsløpet fra vugge til grav. Vi ser også
på norske miljøvurderingsverktøy som finnes i dag, og som ikke er livsløpsbaserte.
Fasene i en byggeprosess, med vekt på miljøtankegang, og ulike entrepriseformer
beskrives, med tanke på hvor en miljøvurdering bør passes inn.
Det tredje kapitlet gir en innføring i buildingSMART. De mest sentrale begrepene som
BIM, IFC, IFD og IDM er forklart.
For å identifisere byggebransjens krav til et miljøvurderingsverktøy gjennomførte vi en
spørreundersøkelse, hvor 8 av 21 sentrale aktører i byggebransjen svarte på spørsmål om
miljøvurderinger, buildingSMART og byggeprosess.
De kriteriene vi fant på bakgrunn av spørreundersøkelsene og litteratursøk er at verktøyet
bør være IFC-kompatibelt, beregne påvirkning på økologien, menneskelig helse, forbruk
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av ressurser og skal kunne brukes både i en tidlig- og detaljert fase i et prosjekt. I tillegg
er våre kriterier at verktøyet skal baseres på livsløpsvurderinger, og være gjennomsiktig.
Med bakgrunn i disse kriteriene valgte vi ut 3 verktøy; F-219, BSLCA og LCADesign. F219 ble ikke testet, men BSLCA og LCADesign ble testet på HITOS for å vurdere
hvordan en miljøvurdering kunne gjøres mer tilgjengelig ved hjelp av buildingSMARTteknologien.
Testen av verktøyene ble utført ved at programvareutviklerne fikk til gang på modellen
av HITOS, og analyserte denne i sine verktøy. Vi fikk tilgang til demoversjon av
BSLCA, men ikke LCADesign. Siden det ikke finnes noen komplett database for
livsløpsvurderinger i Norge, ble utenlandske databaser med miljøinformasjon brukt.
Resultatene fra de to verktøyene er ikke sammenlignet grunnet noe ufullstendige
resultater.
Til slutt har foreslått en skisse på hvordan et miljøvurderingsverktøy kan fungere med en
sterkere integrasjon i buildingSMART, og være fullstendig automatisk. Dette krever en
utbygging av buildingSMART, og eventuelt oppretting av databaser. Et verktøy skal ta
utgangspunkt i at modellen bruker forhåndsdefinerte objekter som har en fast
identifikator, og bruke denne til å trekke ut egenskaper fra databasene.
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Abstract
The purpose with this thesis is to suggest one or more suitable environmental assessment
tools, and evaluate how to use buildingSMART technology for environmental
assessment. buildingSMART is a technology for sharing the information in a mutual
building model, and through that increase the efficiency in the Building and Construction
industry (B&C).
We have tried to identify actor’s demands for an environment assessment tool in the
B&C. We have found two tools that satisfy the demands, and tested them on Statsbygg’s
model of HITOS (Tromsø University College). We have also sketched up how an
environmental assessment can be more available through use of buildingSMART.
The HITOS is a buildingSMART pilot project, where different tools and methods in the
buildingSMART-“world” are tested.
In the environmental evaluation part of our work we focuse on life cycle assessments
(LCA). Life Cycle Assessment (LCA) models a product’s environmental impact from
cradle to grave. Some Norwegian methods that are not based on LCA are also mentioned.
The different phases of the building process and different contract practice are explained,
to consider where an environmental assessment would be suitable.
It is also a chapter about buildingSMART, and the most common concepts as BIM, IFC,
IFD and IDM are explained.
To identify the B&C industry’s demands to a environmental assessment tool we
conducted a survey, and 8 of 21 actors in the industry answered. Based on this survey and
literature we have suggested a few criteria’s to base the selection of tool upon. The
criteria’s are: IFC-compatible tool, covering resource depletion, human and ecological
impact and be applicable in both early and later phase in a building process. In addition
the tool must be based on LCA-methodology and be transparent.
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We found three tools that met our criteria’s; F-219, BSLCA and LCADesign. The F-219
was not tested, but BSLCA and LCADesign were tested on the HITOS model to evaluate
how an environmental assessment could be done more available by using
buildingSMART.
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1. Innledning
I dette kapitlet følger en innføring i bakgrunn, problemstilling og avgrensing. Vi skriver
litt om hva vi mener kan komme ut av oppgaven, og litt om metode og gjennomføring.

1.1 Bakgrunn
Gro Harlem Brundtland ledet FNs spesialkommisjon for miljø- og utviklingsspørsmål på
1980-tallet, som dannet grunnlaget for miljøtoppmøtet i Rio de Janeiro i 1992.
Siden den tid har fokuset på forurensing bare økt. Vi har sett konsekvenser av de utslipp
som har skjedd i løpet av de siste 50-100 år, og det er bred enighet blant mange forskere
om at økningen i drivhusgasser fører til smelting av is. Dokumentarer som
forhenværende Senator Al Gore´s; ”En ubehagelig sannhet” minner oss oftere og oftere
på at vi ikke bare kan bli sittende som tilskuere til det som skjer.
I mai 2007 ble Gro Harlem Brundtland utnevnt til spesialutsending for klimaspørsmål av
FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Brundtland sier at; ”ingen må være i tvil om at
klimakampen og kampen mot fattigdom er våre aller største utfordringer. Det er vår
historiske oppgave å bringe videre den forandringen som er nødvendig” (Øverbye 2007).
Temaavisen til Dagens næringsliv 2. mai het "Moderne bygg, og SINTEF Byggforsk v/
forskningssjef Jørn Brunsell hadde forordet. Det het: ”Miljø som konkurransefortrinn”,
og omtalte blant annet GLITNE-prosjektet, som denne oppgave tar utgangspunk i. Det
påpekes her at byggebransjen også blir kalt 40 % bransjen, fordi den står for ca. 40 % av
energibruken, ca. 40 % av materialressursforbruket, ca. 40 % av utslipp av klimagasser
og ca. 40 % av avfall til deponering. At byggebransjen er en 40 % bransje har blitt tatt
opp av flere (Fossdal et al. 2002; KRD 2005). GLITNE er kortnavnet for prosjektet: ”Mer
miljøvennlige bygninger gjennom økonomisk verdsetting”.
Miljøvurdering av bygninger kan være med å forberede byggebransjen på mulige tiltak
fra myndighetene, og skape bevissthet omkring hvilke materialer og løsninger som bør
velges for å belaste miljøet minst mulig. Det er viktig at alle aktører i en byggeprosess
9

kommer tidlig inn for å sikre en miljøvennlig prosess. Innen byggebransjen er et nytt
handlingsmønster i ferd med å utvikle seg; Samhandling gjennom dataverktøy, kalt
buildingSMART. I buildingSMART skal all informasjon om bygget samles en digital
bygningsinformasjonsmodell (BIM). Utviklingen av BIM og buildingSMART har vært
satset på som virkemiddel i byggeprosessen blant annet via Byggekostnadsprogrammet
og Innovasjon Norge. Målet er å forenkle og effektivisere informasjonsflyten i bransjen.
Det kan stilles et spørsmålstegn ved utbredelsen av kunnskap om buildingSMART.
Statsbyggs Frode Mohus skrev i vinter et innlegg i Teknisk Ukeblad (Mohus 2007) som
svar på kritikk i en artikkel om at byggebransjen er treg med innføring av 3D(Seehusen
2007) (Seehusen 2007). Det Mohus påpeker er at buildingSMART, arbeidet med å
digitalisere ”hele” byggeprosessen, ikke bare visualiseringen, ikke nevnes i artikkelen.
Dette gjenspeiler kanskje at buildingSMART er så nytt at ikke engang fagpressen har fått
det med seg.

1.2 Beskrivelse av oppgaven
Hovedmålet med oppgaven er å foreslå et eller flere egnede miljøvurderingsverktøy for
bygninger, samt vurdere mulighetene for bruk av den/disse mot buildingSMART.
Hovedmålet understøttes av følgende delmål:
•

Finne ut hva slags krav de ulike aktørene i byggenæringa har til et verktøy for
miljøvurdering av bygg

•

Finne eksisterende verktøy som tilfredsstiller kriterier basert på krav fra
byggenæringen og eksisterende teori.

•

Bruk verktøyet på HITOS-modellen, samt diskuter hvordan en miljøvurdering kan
gjøres mer tilgjengelig ved hjelp av buildingSMART-teknologi.

Vi har tenkt å gjøre dette ved å finne næringens krav til et slikt verktøy, og basert på disse
kravene utforme kriterier som vi sjekker aktuelle verktøy mot. Vi vil så bruke en
bygningsinformasjonsmodell (Høyskolen i Tromsø, HITOS) utviklet i regi av Statsbygg
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som testmodell for dette verktøyet. Videre skal vi vurdere hvordan et
miljøvurderingsverktøy kan benytte seg av buildingSMART.

1.3 Hva kan komme ut av oppgaven?
Vi ønsker å komme med ideer til hvordan et LCA-verktøy kan fungere i tilknytning til
buildingSMART i en byggeprosess. Vi vil foreslå hvordan dette skal tilpasses til
byggeprosessen. Hensikten med verktøyet er å hjelpe til å gjøre bygninger mer
miljøvennlig. Vi håper dette kan hjelpe GLITNE-prosjektet i utviklingen mot et verktøy.

1.4 Avgrensing
I denne oppgaven har vi begrenset oss til å teste miljøvurderingsverktøy bare på
materialene fra arkitektmodellen i HITOS. Det betyr at programmene ikke har fått input
fra andre fagområder som elektro eller energisimuleringer.
Vi har sett på livsløpsvurderinger alene, og ikke sett det i sammenheng med andre
elementer som kan være viktig for miljøprofilen til et bygg, som for eksempel
livssykluskostnader (LCC).

1.5 Metode og gjennomføring
Vi har i denne oppgaven benyttet oss av ulike metoder for å komme frem til en besvarelse
av problemstillingene. Hovedmålsetningen i oppgaven krever en tverrfaglig tilnærming,
hvor fagområdene i) miljøvurdering av bygg, ii) byggeprosess og iii) buildingSMART
må belyses, for å kunne gi svaret. Oppgaven har i stor grad vært av teoretisk art, og har
krevd en del bruk av tid på å sette seg inn i litteraturen i hovedemnene. Under følger
metoder som er brukt i oppgaveløsningen:
1. Litteratursøk. Metoden ble valgt for å finne relevant litteratur innenfor fagområdene
LCA (miljøvurdering av bygg), byggeprosessen / miljø i byggeprosessen, samt
buildingSMART. Vi har hovedsakelig benyttet oss av elektronisk søking gjennom
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BIBSYS, ISI Web of Science og søketjenester som Google. I tillegg har vi brukt
bibliotekene på Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB), SINTEF Byggforsk i Oslo
og Byggforskserien. Vi har brukt internett spesielt for å finne informasjon på de ulike
dataverktøy vi har sett på i oppgaven. Typiske søkeord var: LCA, life cycle assessment,
sustainable building, buildingSMART, IFC, livsyklusvurdering, miljø.
2. Spørreundersøkelse. Metoden ble brukt til å finne krav til et miljøvurderingsverktøy.
Spørsmålene ble sent som e-post til representanter for ulike bedrifter i byggenæringen,
som arkitekter, tiltakshavere, rådgivende ingeniører.
3. Intervju. Vi har gjort dybdeintervjuer av noen personer som arbeider innen bransjen i
kjente bedrifter. Metoden ble valgt for å samle mer presis og detaljert informasjon fra
noen enkeltpersoner. Vi anser disse som troverdige kilder. Spesielt på buildingSMART
har vi vært i samtaler med personer som er lang fremme på sitt fagfelt. På dette området
er det dessuten ikke så mye skriftlig stoff, så samtaler med fagpersoner har vært
nødvendig for å få bedre forståelse av stoffet.
4. Møter. Vi har deltatt på arbeidsmøter som observatører eller tilskuere. Metoden ble
valgt for å være en kilde til bedre forståelse av fagstoffet for vår del. Vi har deltatt på
arbeidsmøter knyttet til LCA i bygg, samt selve GLITNE-prosjektet som helhet.
5. Test av verktøy. Metoden har vært brukt for å vurdere verktøyenes egnethet som
miljøvurderingsverktøy, og hvordan verktøyet kan kommunisere med en IFC-basert BIM.
Metoden er valgt fordi den gav oss mulighet til å legge inn reelle data i verktøyene, og
fordi vi da fikk innblikk i verktøyene gjennom ”praktisk” bruk
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1.6 Videre lesing av oppgaven
Ved videre lesing av oppgaven vil det være en fordel å sette seg inn i det en har lite
kunnskap om i de tre første kapitlene. Her gir vi innblikk i teori på henholdsvis
miljøvurderinger, byggeprosess og buildingSMART. I kapittel 5 har vi skrevet et
sammendrag av spørreundersøkelsen vi sendte ut. Her kan du få et overblikk over
næringens synspunkter og krav til et miljøvurderingsverktøy. I kapittel 6 har vi satt opp
en del eksisterende miljøvurderingsverktøy, og valgt ut de mest aktuelle etter krav vi har
satt opp på bakgrunn av kapittel 5. Disse beskrevet nærmere i kapittel 7, og vurdert i
kapittel 8. Diskusjon rundt problemstilling og konklusjon på oppgaven kommer i
kapitlene 9 og 10.
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2. Miljøvurdering

Figur 1. Miljømerker: EU(Blomsten), Tyskland(Den blå engel), Japan(Økomerke), Norden(Svanen).
(UNEP 2006)

Det finnes mange miljømerkinger av produkter i dag, og figur 1 viser et utvalg av
merkene. Felles for disse er at et produkt må oppfylle gitte krav for å få merket. I
byggeindustrien brukes det mange ulike produkter og ikke alle har miljømerker, kanskje
noen av produktene ikke møter disse kriteriene. Selv om ikke alle produktene som brukes
i en byggeprosess oppfyller miljøkravene for et miljømerke er det allikevel ønskelig å
vurdere miljøbelastningen av en bygning. En måte å vurdere miljøbelastning på er
gjennom å se på et produkt som alle ressurser som skal til for å fremstille produktet, og
alle utslipp som følge av fremstillingen, sagt på en annen måte; å vurdere miljøaspekter
gjennom hele produktets livsløp fra ”vugge til grav”. Miljødeklarasjoner (EPD) er basert
på en slik livssyklustankegang. EPD er basert på ISO standard (NSF-ISO/TR 14025
2002), og er en tredjeparts deklarasjon av produkter og tjenester og ”skal sikre
objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet” for materialvalg
(Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner 2007). Vedlegg E viser et eksempel på en
EPD utarbeidet av Stiftelsen Østfoldsforskning (STØ).
FNs miljøprogram (UNEP) og Society of Environmental, Toxicology and Chemistry
(SETAC) har et prosjekt som heter ”Life cycle initiative”(UNEP 2007a), og skal
gjennom dette forsøke å ”omsette” livsløpstankegangen til praksis i bedrifter. Disse
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organisasjonene har autoritet i miljøspørsmål, og SETAC har vært viktig i utviklingen av
livsløpsvurderinger.
Videre i dette kapitlet skal vi fokusere på livsløpsvurderinger, som er en måte å vurdere
miljøaspektet i et produkts livsløp. Vi skal også nevne noen norske
miljøvurderingsverktøy som ikke er livsløpsbetraktende, eller miljømerker.
Vi skal ikke gjennomføre livsløpsvurdering, men det er allikevel viktig å vite hvordan
metodikken er bygget opp for at man skal kunne evaluere LCA-verktøy.

2.1 Livsløpsvurderinger (LCA)
Livsløpsvurdering, eller life cycle assessment (LCA) er en metodikk som hadde sin
barndom på 60-tallet, hvor de tidlige metodene gikk på å kvantifisere råvarer og energi
som krevdes. Det ble sett på utslipp til miljøet fra produksjon av ulike
drikkevareemballasjer, for å kunne sammenligne og avgjøre hvilke som hadde minst
påvirkning på miljøet. Siden den gangen har metodologien utviklet seg, og er under
stadig utvikling.
Siden tidlig på 90-tallet, da fokuset på LCA økte, har Society of Environmental
Toxicology and Chemistry (SETAC) har vært en viktig bidragsyter for utvikling av
metodikken som i dag er standardisert av International Standards organization (ISO) (ISO
14040:2006(E); 14044:2006(E)), hvor det blant annet står:
”LCA addresses the environmental aspects and potential
environmental impacts (e.g. use of resources and the
environmental consequences of releases) throughout a
product’s life cycle from raw material acquisition through
production, use, end-of-life treatment, recycling and final
disposal (i.e cradle-to-grave).”
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I en livsløpsvurdering ligger det altså at man skal vurdere potensielle miljøbelastninger i
hele levetiden til et produkt/tjeneste. Dette gjelder, som nevnt i ISO 14040, fra utvinning
av råvarer, gjennom produksjon av material, oppføring og bruk til avhending.
LCA-metodikken som er standardisert av ISO (14040:2006(E), 14044:2006(E)) går i fire
faser:
1. Definering av mål og omfang
(Goal and scope definition)
2. Livsløpsregnskap (Inventory
analysis)
3. Vurdering av livsløpseffekter
(Impact assessment)
4.

Tolking (Interpretation)

Figur 2. LCA metodikken fire deler (ISO 14040:2006(E))

1. Definering av mål og omfang
I denne, første, fasen av en livsløpsvurdering skal mål og omfang av studien avklares og
beskrives. Det er avgjørende for studiens resultat og fremdrift at denne beskrivelsen er
klar og utvetydig. Under denne fasen skal det avklares hva som undersøkes, hensikten
med studien og hva studien skal brukes til. Videre må ulike deltakere av studien vises.
Dette kan være initiativtager, utfører og hvem resultatene skal presenteres for. Grenser og
detaljeringsgrad gjøres så klart som mulig. Regler for arbeidet med studien bør også
fastsettes på dette stadiet.
Produktsystem, funksjonell enhet, og systemgrenser er tre viktige begreper som skal
avklares i fase én av livsløpsvurderingen, og derfor vil vi, i det følgende skrive litt om
hva disse begrepene betyr, og innebærer.

Produktsystem
Et produkt alene er kun en potensiell miljøbelastning ved f.eks. emisjon eller når det blir
avfall. Men i livsløpet til et produkt inngår det mange funksjoner i direkte og indirekte
tilknytning til produktet. Disse funksjonene, eller enhetsprosesser, rundt et produkt
danner et produktsystem. I denne beskrivelsen av LCA bruker vi uttrykket ”produkt” i
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betydningen ”produktsystem”. Eksempler på funksjoner som inngår i produktsystemet
”bolighus” kan være ”produksjon av isolasjonsmateriale”, ”avfallsbehandle
isolasjonsmateriale” eller ”drift av anleggsmaskiner”. Disse funksjonene vil kunne gi
input/output til livsløpsregnskapet for ”bolighus”.

Funksjon/Funksjonell enhet
For å kunne sammenligne flere produkter/tjenester er det nødvendig med en felles,
kvantitativ, enhet. Enheten blir i dette tilfellet representant for den primære funksjonen
produktene skal fylle. For bygningsprodukter er funksjonell enhet ofte m2 x år.
Et ”bolighus” kan f.eks. ha ”Bolig for fire personer i 60 år” som funksjonell enhet,
eventuelt angi et areal i tillegg, som ”Bolig for fire personer, og 120 m2 brutto gulvareal i
60 år”.

Systemgrenser
En LCA kan i prinsippet bli uendelig og absolutt hvis alt som har innvirkning på et
produkt inngår i vurderingen, og produktet blir vurdert over uendelig lang tid. Dette hvis
systemgrensene var uendelige. På grunn av ulike, praktiske og nødvendige begrensninger
er det ikke mulig å gjennomføre en slik vurdering, så derfor må produktsystemet
beskrives nøye og avgrenses. Systemgrenser må trekkes på flere ”nivåer” som f. eks til
natur/teknikk (hva er menneskeskapt/hva er natur), geografi og tid (for et bygg er
tidsavgrensing typisk 60 år).
2 Livsløpsregnskap
Denne delen kalles ofte for life cycle inventory (LCI), og er ganske omfattende i den
forstand at den kan være tidkrevende, men den er nødvendig for å kunne utføre en
”kvantitativ vurdering” av miljøbelastningen. Det skal samles inn data for hva som
kommer inn til produktet, og hva som kommer ut fra produktet. Det vil si en
kvantifisering av energi-, materialstrøm og utslipp (emisjoner) i produktets livsløp. Da er
bruk (forbruk) av energi, ressurser og materialer regnet for input, mens utslipp, avfall og
biprodukter regnes for output. Det er vanlig å tilskrive utslipp til de medier de avgis, som
vann, jord og luft.
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For produksjon av isolasjonsmateriale kan f.eks. ”forbruk av energi i fremstillingen være
en input, mens utslipp av CO2 er output.
3 Vurdering av livsløpseffekter
Som navnet antyder skal man nå vurdere effektene av hva livsløpsregnskapet ga. Denne
fasen kalles ofte for LCIA (Life cycle impact assessment). I forrige fase fant vi ut hvor
mye av ulike stoffer som avgis til miljøet, men ikke hvilken effekt utslippet har. Den
tredje fasen i LCA går altså ut på å dele ulike utslipp inn i relevante belastningskategorier
(f. eks. global oppvarming, ozonnedbryting), karakterisere utslippene i kategoriene og
vekte belastningskategoriene mot hverandre (det siste punktet er ikke nødvendig å
gjennomføre, og dessuten meget omdiskutert).
En LCIA består av noen obligatoriske, og noen valgfrie deler. Om de valgfrie delene av
LCIA benyttes skal avklares i ”mål og omfang”, og resultatet som fremkommer fra disse
er i noen grad avhengig av verdivalg, og da nødvendigvis ikke naturvitenskapelige.

Obligatoriske deler:
•

Klassifisering; valg av belastningskategorier, kategoriindikatorer og
karakteriseringsmodeller

•

Anvisning av resultatene fra livsløpsregnskapet til respektive
belastningskategorier

•

Karakterisering; utregning av kategoriindikatorverdi.

Valgfrie deler:
•

Normalisering

•

Gruppering

•

Vekting

•

LCIA datakvalitetsanalyse
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Klassifisering
Det er hensiktsmessig å dele utslipp som kan ha innvirkning på miljøet inn i kategorier
basert på hvilken potensiell påvirkning det har på miljøet. Noen kategorier kan vise
globale belastninger (eks. globalt oppvarmingspotensial, GWP), mens andre kan vise mer
lokale belastninger (eks. eutrofiering). Klassifiseringen må stemme overens med hva som
er bestemt i ”mål og omfang”, og bør ha en kobling til ”areas of protection” (AoP). AoP
er også kategorier, men en type ”overkategorier” som kan inkludere flere andre
kategorier.
Det er pr. i dag enighet om tre (fire) AoP (European Commission 2007; Pennington et al.
2004))
•

Naturressurser

•

Det naturlige miljøet

•

Helse

•

(Menneskeskapte omgivelser (kulturlandskap, monumenter, ol.))

Center of Environmental Science, Leiden (CML) gir i sin guide en liste med
utgangskategorier utarbeidet av SETAC. Den kan her stå som eksempel på
belastningskategorier (Guinée et al. 2001):
•

uttømming av biotiske ressurser - Omfatter forbruk av fornybare ressurser.

•

uttømming av ikke-biotiske ressurser - Forbruk av mineraler og fossile ressurser

•

global oppvarming - Gjelder utslipp av gasser som kan føre til endret klima, f.eks.
CO2, metan.

•

nedbryting av ozonlaget - Utslipp av gasser som kan bidra til nedbryting av
ozonlaget, f.eks. KFK - gasser.

•

humantoksisitet (mennesker) - Er sum av ”human toxicological classification
factor atmosphere” (HCA), HC Soil og HC Water.

•

økotoksisitet (ecotoxicity)- Utslipp av gifter som er farlige for arter i økosystemet.
Todelt; for vann (ECA) - og for jord (ECT)
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•

dannelse av fotooksidanter - Dannelse av ozon nær bakken

•

forsuring - Utslipp som forsurer jord og vann. Typisk SOx og NOx.

•

eutrofiering - utslipp av næringssalter i vann og jord (fosfor, nitrogen)

Karakterisering
Karakterisering er som nevnt tidligere å ”vekte” ulike utslipp innenfor en kategori. For å
kunne samle ulike utslipp i én kategori må du ha valgt en kategoriindikator (eks. CO2ekvivalent for global oppvarming), og modell for karakterisering. Det kan brukes ulike
modeller for å karakterisere, men modellene må begrunnes og dokumenteres. Faktorene
som brukes i vektingen er det konsensus på for noen kategorier, men ikke for alle. Siden
f.eks. utslipp av NO2 kan bidra til både til dannelse av fotooksidanter og forsuring kan
100 % av NO2 - utslipp inngå i begge kategoriene. Resultatene som fremkommer er bl.a.
derfor potensielle miljøbelastninger og ikke nødvendigvis faktisk belastning. Av den
grunn er LCA som er en egnet ”metode” for sammenligninger, ikke tilstrekkelig for en
analyse av risiko. En risikoanalyse er typisk en analyse av utslipp av enkeltstoffer, mens
LCA gir et mer helhetlig bilde av ”miljøprofilen” til et produkt.
Normalisering
Normalisering er å beregne størrelsen av kategoriindikatoren relativt til en referanse.
Referansen kan være nasjonalt - eller globalt utslipp, eller målsettinger. Hensikten med
denne delen er å tydeliggjøre den potensielle belastningen fra produktet, og gi en bedre
forståelse av dets ”belastningsbidrag”.

Gruppering
Gruppering er å sortere og/eller rangere belastningskategoriene i forhåndsdefinerte
grupper, og vil nødvendigvis være subjektiv. Hvis man velger å gruppere skal
subjektiviteten synliggjøres i rapporten.

Vekting
Vektingen skal gi et svar på produktets totale potensielle miljøbelastning, og i den
prosessen blir kategoriindikatorene fra de ulike kategoriene gitt en numerisk verdi ut ifra
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deres relative viktighet, og om mulig blir disse aggregert. Her ligger det også en grad av
subjektivitet da det er et ”verdivalg” som ligger til grunn for kategoriindikatorenes
innbyrdes viktighet, og ISO 14044 sier at vekting ikke skal brukes som argument i en
sammenligning av produkter hvis rapporten skal offentliggjøres.
4 Tolking
Når de tre første fasene er gjennom skal resultatene tolkes. Det betyr at resultatene skal
vurderes og analyseres. Dette kan innebære bl.a. en vurdering på grad av fullstendighet
og følsomhet samt beskrive begrensninger i studien. Tolkningen skal også føre frem til
konklusjoner og anbefalinger. I denne fasen skal du altså gjennomgå det foregående
arbeidet som er gjort i studien. ISO 14044 gir tre elementer under tolking:
•

Identifisering av viktige bidrag

•

Evaluering av:

•

•

Fullstendighet

•

Følsomhet

•

Konsistens

Konklusjon, anbefalinger og rapportering

2.2 Metoder for livsløpsvurdering
Det er utviklet mange LCA-baserte metoder med ulik innfallvinkel til LCIA delen av
livsløpsvurderingen. UNEP og SETACs ”Life cycle initiative” har utarbeidet en oversikt
over mye brukte metoder (UNEP 2007a). De metodene vi skal gi en kort oversikt over er
ikke alle på den listen, men de brukes av noen av dataverktøyene som vi ser på i kapitlene
7 og 8.
Metodene som presenteres her er:
•

Ecoindicator

•

DAIA

•

EPS.

•

Økoknapphet
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2.2.1 Ecoindicator 99
Utviklet i Holland, på oppdrag fra miljø- og bygningsdepartementet (VROM), og angir
mer enn 200 indekser.
Tre ulike modeller brukes for å bedømme innvirkning på ”areas of protection”.

•

Ulike effekters innvirkninger på menneskelig helse påvirker det antall år et
gjennomsnittsmenneske er syk. DALY; Disability Adjusted Life Years.

•

Økosystemkvalitet angir i prosent de vekster som forsvinner på en bestemt tid i et
bestemt område på grunn av miljøpåvirkning.

•

Påvirkning på ressurser angis som den mengde ekstra energi som vil kreves for å
utvinne fremtidige ressurser av mineraler og fossilt brennstoff.

Betydningen av de tre miljøpåvirkningskategoriene bedømmes av et ekspertpanel.
Tallene multipliseres med bedømt vekt og legges sammen. Dette angis i Points/kg.

2.2.2 Environmental Priority Strategies (EPS) 2000
Metoden er utviklet i Sverige med hjelp av blant andre Volvo. Vurderingen baseres på
betalingsviljen til den gjennomsnittlige OECD-borger for å unngå påvirkning av
menneskelig aktivitet på 5 beskyttelsesområder (Steen 1999a).
De 5 beskyttelsesområdene er:

•

Biologisk mangfold, som omfatter alle arter av dyr, vekster, organismer og deres
arveanlegg.

•

Menneskers helse i form av fysisk og psykisk helse.

•

Produksjon i form av forsuringskapasitet i økosystemet. For å bedømme verdien
anvendes blant annet markedsprisene innen OECD.

•

Ikke fornybare ressurser, for eksempel malm.

•

Estetiske og kulturelle verdier. Påvirkning bedømmes ved å legge sammen
betalingsviljen for å bevare bygg og kulturskatter.
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Et eksempel er vurdering av blyutslipp til luft (Rydh, Lindahl & Tingstrøm 2002). Her
måles påvirkningen på menneskers helse. Blyutslipp fra biler i verdens storbyer omfatter
ca. 100 millioner personår pr. år. Et personår er et leveår for en person. Når dette
karakteriseres blir faktoren 0,291 personår pr. kg. bly. Kostnaden for sykdom baseres på
betalingsviljen for å unngå sykdom, og er estimert til 10 000 Euro/personår. EPS-verdien
beregnes dermed å bli 2910 ELU/kg. bly. ELU (Environmental Load Unit)/kg. 1 ELU
tilsvarer 1 Euro.

2.2.3 Decision analysis impact assessment (DAIA)
Det generelle rammeverket i DAIA er basert på “multiattribute value theory” (MAVT),
og fasene i metoden på arbeid utført av Society of Environmental Toxicology an
Chemistry (SETAC). Metoden kan brukes i klassifisering av forhåndsdefinerte
alternativer med tanke på hvordan de påvirker miljøet. Modellen innebefatter
undermodeller for estimering av bidragene til faktorene på miljøpåvirkningskategoriene
og vurderbare inndata gitt av beslutningstagere eller andre mennesker i samsvar med et
vektingsproblem. Basisversjonen av metoden inkluder bruk av en matematisk lineære
funksjon for miljøforhold. Bare de faktorer som forårsaker uheldige effekter knyttet til
påvirkningskategorier blir tatt hensyn til i prosedyren. På denne måten gir DAIA mer
realistiske påvirkningsverdier. Usikkerhet i inndata blir tatt hensyn til i en Monte Carlo
simulering.
Metoden ble testet i en LCA applikasjon i den finske skogssektoren der hele
produksjonssystemet var under vurdering. Klassifiseringen av livssyklusfasene og
faktorene ble vurdert. Det ble utviklet nye regler, tilpasset finske forhold, for
karakterisering av (Seppälä 1999):

•

Forsuring

•

Ozondannelse

•

økologiforgiftning

•

eutrofiering
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Vektingen i DAIA er basert på ekspertvurderinger.
Rammeverket til DAIA skal skaffe en teoretisk basis for avgrensing av problemet,
vekting og normalisering. Metoden skal også gi råd for behandling av subjektive inndata.

2.2.4 Økoknapphet (Ecoscarcity)
Økoknapphet er en sveitsisk metode som først ble publisert i 1990. Den er utarbeidet av
Ahbe, Braunschweig og Müller-Wenk, og baserer seg på avstand til mål, altså avstanden
fra dagens forurensing til oppsatte politiske mål. Økoknapphet defineres som forholdet
mellom total miljøbelastning og maksimal akseptert belastning, og er basert på en
økofaktor (Brand et al. 1998).

Ekofaktor =

Total miljøbelastning
1
•
•c
Kritisk belastning
Kritisk belastning

Den kritiske belastningen definerer hvor mye en viss forurensing kan belaste et bestemt
system. Området begrenses av om utslippet gir lokale, regionale eller globale
miljøeffekter. Den kritiske belastningen avhenger av områdets evne til å tåle
belastningen. Eksempelvis tåler kalkrik jord mer forsuring enn kalkfattig.
C er en dimensjonsløs konstant som brukes for å gi størrelsesmessige brukbare tall, siden
vi opererer med store tall. Deretter multipliseres økofaktoren med utslipp eller
ressursforbruk.

Belastnings index = ∑ Ekofaktor • utslipp eller ressursforbruk

Økopunktene summeres over livssyklusen, og gir en total belastningsindeks.
Tilslutt kan denne belastningsindeksen sammenlignes for ulike konstruksjoner og
alternativer.
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2.3 Livsløpsvurderinger i praksis
Å gjennomføre en livsløpsvurdering kan være svært resurskrevende, men dette styres i
noen grad av hvor detaljert man bestemmer seg for at denne vurderingen skal være. Når
det gjelder store og komplekse produktsystemer som bygninger er, blir en LCA uansett
meget resurskrevende å gjennomføre hvis det blir gjort ”manuelt”, eller med dataverktøy
som ikke er tilrettelagt spesielt for bygg. Det er utviklet mange dataverktøy for LCA av
bygg, og disse inneholder databaser med relevante LCI - data for det landet hvor det
brukes. For norske forhold finnes det ikke slike verktøy, og så langt vi har funnet ut har
ikke utenlandske verktøy data for norske produkter/forhold.
LCA i Norge
Program for Industriell økologi ved NTNU gjennomførte i 2003 (Brekke & Michelsen)
en undersøkelse blant et utvalg av norske bedrifter, hvor 40 av 233 svarte at de hadde
gjennomført LCA. Årsaken til det lave antallet som svarer positivt gis det ikke direkte
svar på av undersøkelsen, men forfatterne synes å mene at både kostnader knyttet til - og
kunnskap om LCA kan ha betydning for om en bedrift gjennomfører en slik vurdering.
Vi har funnet få rapporter fra livsløpsvurderinger av bygg i Norge, men Stiftelsen
Østfoldforskning (STØ) har gjennomført to LCA og er i gang med en tredje mens dette
skrives (Rønning 2007). STØ gjennomførte en livsløpsvurdering av et bolighus i 1999
(Borchsenius), og i 2003 utførte STØ en ”Evaluering av miljø- og ressursforhold ved
bygging av Gjenbrukshus i Trondheim” (Modahl & Raadal). I de tre følgende avsnittene
tar vi opp noen punkter fra disse to rapportene for å illustrere forenklinger i
livsløpsvurderinger, og utfordringer ved datainnsamling. I tillegg ønsker vi å viderebringe
noen interessante resultater fra undersøkelsen i ´99

Forenklinger

For begge prosjektene er det gjort forenklinger i livsløpsvurderingen på grunn av kravet
til tidsforbruk og kostnader, og i rapporten fra 1999 sier Borchsenius at ”En bolig er et
meget komplekst system[…]Med begrenset tid og ressurser vil ikke dette forprosjektet
være en komplett og fullstendig analyse”. I miljøvurderingen er bare de negative
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miljøpåvirkningene tatt med. Det vil si at eventuelle positive effekter fra redusert
energibehov eller forlenget levetid ved ulike materialer, konstruksjoner og systemer ikke
blir tatt hensyn til.
I 2003 var livsløpsvurderingen begrenset til å omfatte de materialer hvor det i det ene
bygget er brukt gjenbruksmaterial, og vekten av studien var på oppføringsfasen (det vil si
ikke fullstendig livssyklus). I tillegg har STØ en forenklet ”funksjonell enhet”, som er:
”Produksjon og transport av alle gjenbrukte material i gjenbrukshuset og
tilsvarende mengde nye material i nybygget”

Datainnsamling

I livsløpsvurderingen fra 1999 har data til dels kommet fra produsentene selv, andre
eksterne kilder. Noen data, blant annet i forbindelse med avfall har STØ usikre data på,
og en del materialer fant de ikke data på, slik som impregnert trevirke og vannfaste
sponplater.
For den mer dataassisterte livsløpsvurderingen i 2003 har STØ brukt dataprogrammet
SimaPro 5.1(PRé 2007), som er et nederlandsk verktøy som muliggjør høy detaljgrad i
LCA, og ikke egentlig er tilpasset for hele bygg, men er mer anvendelig på materialnivå.
SimaPro har databaser med LCI-data, som forenkler prosessen med innsamling av data.
Data fra denne databasen brukes som ”generelle”, ikke produktspesifikke for Norge. Som
eksempel har STØ brukt SimaPros materialdatabase for stål, som er gjennomsnittsdata
for verden (1992), og for produksjon av rustfritt stål til husholdningsapparat.

Resultater fra ”LCA av bolig”

I vurderingen kommer det frem at driftsfasen står for det vesentlige av energiforbruket,
energi til bygging bidrar med under 10 % i forhold til driftsfasen.
Det kommer frem at forbruk av elektrisk kraft og utslipp av CO2, SO2, NOx og partikler
bidrar mest. Dette kommer i stor grad fra fossilt brensel i produksjonsprosessen av tunge
byggevarer. Dette gir store punktutslipp, men de har til gjengjeld lang levetid. Tunge
materialer står for de største utslippene, det betyr at f.eks. grunnmuren kommer dårligere
ut. Forbruket av elektrisk kraft stammer hovedsakelig fra driftsfasen.
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2.4 Miljoprogram.no
Miljoprogram.no er et nettbasert hjelpemiddel som brukes i den tidlige fasen, plan- og
programmeringsfasen av områdetiltak i byer og tettsteder. Miljoprogram.no kan finnes på
”www.miljoprogrammering.no”. Dette miljøhjelpemidlet er ikke LCA-basert, men er et
hjelpemiddel i den tidlige programmeringsfasen av et byggeprosjekt.
Målet med miljøprogrammeringsverktøyet er å (Anonym 2007; Byggenæringens
miljøsekretariat 2007):
•

Skape bevissthet og grunnlag for diskusjoner om hvilke miljømål som skal gjelde

•

Bidra til å finne gode helhetsløsninger ved å sette mål og temaer i sammenheng

•

Bidra til at tiltaket faktisk får en bedre miljøkvalitet enn ”minimumskravet” ved å
gi hjelp til å formulere etterprøvbare og konkrete målsettinger

•

Gjøre eksisterende kunnskap mer tilgjengelig for alle aktører i bransjen

•

Gjøre beslutningsprosessene mer transparente

Du har 18 underpunkter i programmet, og 4 hovedområder. Du kan velge disse, eller
velge de vekk etter ditt behov. Innenfor hvert område har du vekting av punktene. 100
poeng som skal fordeles. Dette utføres manuelt.
For hvert underpunkt har du 12 miljømål, og du bestemmer selv hvem som skal være
med. Disse rangeres på en skala fra -1 til 3, der -1 betyr ingen miljøtiltak, og 3 betyr at
alle tiltak som er mulige er satt inn.
Du kan gå inn på hvert hovedområde og se på referanseinformasjon.
Tilslutt får du ut en rapport med samlet kravnivå til miljøprofil på prosjektet. Denne kan
også være grafisk (Figur 3), og det grønne område på ”blinken” angir den beste
miljøprestasjonen.
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Figur 3. Viser miljøprofilen for prosjektet. De hvite rektanglene dine miljøkrav, mens de sorte
punktene viser ”faktisk” miljøprofil. ”Blinken er delt inn i kakestykker, og størrelsen på disse er
proporsjonal med hvor viktig du mener delen av miljøplanen er (Støa, Kittang & Andresen 2006).

2.5 Miljøvurderingsverktøyet Økoprofil
Økoprofil er en kriteriebasert metode for forenklet miljøvurdering av bygg. Metoden skal
klassifisere bygninger etter miljøbelastning innenfor tre hovedkategorier; ressursbruk,
inneklima og ytre miljø, og hver av disse hovedkategoriene er videre delt inn i
underkategorier (Figur 4.). Underkategoriene er vektet etter betydningen for
hovedkategorien. Den generelle regelen er at vekt 3 er viktigst, mens vekt 1 har minst
betydning Som eksempel har, under hovedkategorien ”ytre miljø”, kategorien ”utslipp til
luft” vekt 3, mens ”avfallshåndtering” har fått vekt 2. For hver underkategori er det
forskjellige parametere, i alt ca. 80.
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Figur 4. Kategorier og underkategorier for Økoprofil(Holthe 2000)

Økoprofil er ment kunne brukes uten hjelp av måleutstyr. Metoden kan være et
hjelpemiddel for bedret miljøprofil i forhold til prosjektering - og drift av bygninger.
Økoprofil kan også være en del av miljødokumentasjonen til et bygg, eller brukes i
markedsføring. De to siste punktene krever at vedkommende som bruker metoden kan
den og er nøytral. I forbindelse med økoprofil er det opprettet en organisasjon som skal
ivareta objektiviteten og kompetansen, ved å utdanne egne operatører. For internt bruk
kreves det selvsagt ingen godkjenning for bruk av metoden da den ikke krever noen form
for spesielt utstyr. Resultatene fra miljøvurderingen blir presentert grafisk; søylediagram
for ”totalresultatet”, og rosediagram for ”kategori-resultatene”. Dette forklares best ved
hjelp av 5.

Figur 5. Diagrammer for en total økoprofil, og økoprofil for én kategori (Pettersen 2001)
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2.6 Miljøvurderingsverktøyet ECOProduct
ECOProduct er en metode for å gjennomføre miljøriktige produktvalg for bygninger. Den
inneholder en database, og er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk AS, Norsk
byggtjeneste ODA og NAL|NABU (Strand-Hanssen 2006).
Metoden gjør det mulig å aggregere informasjon fra parameternivå opp til hovedområdet.
Utgangspunktet for en sånn vurdering er enten miljødeklarasjon eller spørreskjema utfylt
av produsent.
Parametrene er for eksempel:
•

Formaldehyd

•

Kreftfremkallende stoffer

•

Drivhuseffekt

•

Mengde avfall

Klassifiseringen ligger på en skala fra 1-8 for gasser og støv, og klasse M1-M3 for stoffer
som TVOC, formaldehyd, ammoniakk og kreftfremkallende stoffer. M1 tilsvarer 3, M2
6, og M3 8. Alle inneklimaparametre skal samles. Det er også sånn at hvis et produkt får
score 8, blir totalen 8, som er dårligst.
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3 Byggeprosessen
Prosessen fra en idé om bygget oppstår, til bygget blir overlevert, tatt bruk og til slutt
avhendet kan sies å gå i flere faser. Det er ikke slik at det nødvendigvis er distinkte hopp
fra én fase til den neste, men heller slik at overgangene er flytende og overlappende. I et
byggs livsløp kan det godt være behov for rehabilitering eller endring. Slike tilfeller kan
anses som byggeprosesser i seg selv. De samme fasene kan bli nevnt ved ulike navn, ofte
fordi det kan være at et begrep er et samlebegrep på flere inndelinger av byggeprosessen.

Figur 6. Byggeprosessens faser sammen med en illustrasjon av usikkerhet forbundet med
konkretisering og akkumulerte kostnader i prosessen. Grafene gjenspeiler også
påvirkningsmuligheten i et prosjektforløp (Eikeland 2001).

31

I figur 6. ser du en illustrasjon på hvordan en byggeprosess kan utvikle seg i faser.
Fasenes størrelse på figur 6. er ikke proporsjonale med faktisk innsats eller varighet i et
prosjekt, og for eksempel driftsfasen er som regel lengre enn de andre fasene.
Oppføringstiden på et bygg i dag er gjerne under på under et år, avhengig av størrelse,
mens en bolig kan ha brukstid på 30 år før vesentlig renovering må gjøres (Borchsenius
1999). Avhending er ikke illustrert, men i et livsløpsperspektiv er den fasen også viktig.
Figur 6 illustrerer også forhold mellom progresjonen i byggeprosessen og de kostnadene
som er bundet opp i kontrakter eller fysiske installasjoner. Dette forholdet gir en
indikasjon på at potensialet for endring i prosjektet avtar etter hvert som det utvikles.
Videre vil vi å gå gjennom de ulike fasene i byggeprosessen, og si noe om de ulike
aktørenes oppgaver. Dette ses i sammenheng med et miljørettet prosjekt. Før dette skal vi
kort si litt om byggeprosessens aktører som blir omtalt.

Offentlig aktør

Dette er myndigheter, her tenkt den kommunen som behandler byggesaken.

Tiltakshaver

Tidligere het det byggherre, noe som mange fortsatt bruker, og er den som formelt sett tar
initiativ til å bygge, og eier prosjektet. Tiltakshaver kan være f.eks. Statsbygg, eller en
privatperson som bygger seg et hus. I større prosjekter er ofte profesjonelle konsulenter
innleid for å bistå tiltakshaver.

Prosjekterende

De prosjekterende er de som planlegger prosjektet, med tanke på utforming, plassering og
installasjoner. Arkitekt og rådgivende ingeniører, også kalt konsulenter er typisk noen av
de prosjekterende.
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Utførende

Den/de som har ansvar for den praktiske oppføringen på byggeplass. I større prosjekter er
det ofte entreprenøren som er utførende.

Driftsansvarlig

Er ansvarlig for driften av bygget etter overlevering av bygget. I et offentlig bygg kan
dette gjerne være teknisk etat i kommune eller tilsvarende statlig institusjon.

3.1 Fasene i byggeprosessen
Idéfase
En mer detaljert inndeling kan være rammebetingelser, idéfase, strategi- og tidligfase.
Her kommer nye ideer om hva som kan bygges, og hvilke momenter som øker
salgbarheten. Skal prosjektet bli et miljøprosjekt, må det tas hensyn til allerede i denne
fasen, og det er en fordel om et tverrfaglig samarbeid etableres. Hvis ikke
miljøkompetanse finnes i gruppen, må dette sikres på andre måter. En
miljøoppfølgingsplan bør etableres og oppdateres i de senere faser. De prosjekterende har
ansvar for oppdatering av den (Byggenæringens miljøsekretariat 2007).
Rammebetingelsene definerer satsingsområder og ambisjonsnivå. Tiltakshaver må sikre

en formell beslutning om et miljørettet prosjekt, hvis det skal bli en realitet. Offentlig
aktør skal anbefale og bistå med miljøkartlegging.
I strategifasen bør et strategidokument med tiltakshavers miljøintensjoner etableres. Det
er nå konsulenter, rådgivende ingeniører (RI) på flere fagområder velges. Den
driftsansvarlige for det ferdige bygget bør sørge for å få innarbeidet driftstekniske krav i
miljøoppfølgingsplanen.
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Etter hvert begynner programmering av bygget, å planlegge alle rom og utstyr som skal
være med i bygget. Dette kan gjøres med et romprogrammeringsverktøy, som for
eksempel dRofus (dRofus er omtalt i kap. 7.4).
Utviklingsfase (prosjekteringsfase)
Her starter den fysiske utviklingen av bygget. Arkitekten kan være med og definere
løsninger, men den er noe styrt av kravspesifikasjonene i idéfasen, og ikke like ”åpen”
lengre. Tilbudsgrunnlag skal utarbeides, og alle parter bør involveres i utviklingen av
prosjektet. Miljøkrav bør innarbeides i tilbudsgrunnlag og avtaler. Alle
prosjekteringsmøter bør ha et punkt hvor miljø tas opp. Den tverrfaglige prosjektgruppen
bør involveres i prosjekteringsarbeidet. Det er viktig å tenke miljø(energibruk, materialer,
bygningsmessig fleksibilitet, inneklima og avfallshåndtering). I denne sammenheng har
utførende og driftsansvarlig ansvar for å kontrollere foreslåtte løsninger i forhold til
utførelse, HMS og kostnad.
Gjennomføringsfase (utførelsesfase)
Det er nå det gjelder å sette planene ut praksis. Entreprenører kommer sterkere inn i
denne fasen, og foretar valg av leverandør på materialer og produkter. Entreprenørene er i
noen grad bundet av avtaler inngått med produsenter for hvor mye av bygget som skal
inneholde deres produkter. Hos større entreprenører er dette gjerne ordnet gjennom
sentrale avtaler. Byggeplassene kan være et sammensurium av entreprenører,
underentreprenører, leverandører og spesialister som skal håndtere utførelseskrav,
fremdrift, HMS og kostnader. Skal miljøet bli ivaretatt må en ha et godt kvalitetssystem i
utførelsen.
Tiltakshaver og prosjekterende bør formidle miljøambisjonene til de utførende for å gi
dem en god forståelse. Uttørking og oppstart av bygget trenger tilstrekkelig tid for å få et
godt resultat, og alle materialer og stoffer som brukes i bygget bør dokumenteres.
Utførende bør tenke på å beskytte landskap, huske tørt og rent bygg, tett bygg og
avfallshåndtering. Eventuelle endringer i utførelsen bør kontrolleres mot miljøkrav.
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Driftsfase
I driftsfasen skal drift- og vedlikehold av bygningen sette i gang. De valgte
miljøløsningene skal brukes, prøves og justeres. Etablering av et system for oppfølging
av løsningene er viktig, og da spesielt med fokus på energibruk (ref. kap. 2.3).
Tiltakshaver bør sikre opplæring og etablere forvaltningsplan for å sikre oppfølging.
Dokumentasjon av stoffer i bygningen skal være tilgjengelig og gjort kjent.
Driftsansvarlig bør sikre god opplæring av medarbeidere og ta i bruk forvaltningsplanen.
Avhendingsfase
Etter lang tids bruk kan et bygg bli modent for riving, og materialene blir enten gjenbrukt
eller deponert som avfall. Det viktige er i denne fasen er å sikre størst mulig gjenbruk av
materialressursene, samt at eventuelle helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende anlegg
ivaretas på en forsvarlig måte. De må ikke slippes ut i naturen eller påvirke mennesker.
Tiltakshaver er ansvarlig for miljøkartlegging og -sanering før riving. Målsettinger for
resirkulering og en avfallsplan bør etableres. Prosjekterende for avhendingen står for
arbeidet med kartlegging og sanering, mens utførende gjennomfører skånsom riving.
Driftsansvarlig skal nå sitte med informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer for
anlegget, og overdra dette til utførende.
I Figur 7 vises hvilke faser de forskjellige aktørene utfører sitt arbeid.

Figur 7. I figuren vises hvilke faser de forskjellige aktørene utfører sitt arbeid. I idefasen inngår
rammebetingelser- og strategi- og tidligfase(www.byggemiljo.no).
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Figur 8. En illustrasjon på konseptet ”buildingSMART”. Komposisjonen er laget av Lars Bjørkhaug
(SINTEF)

Etableringen av merkenavnet buildingSMART i 2005 representerer en ny fase for
utvikling av bygge- og anleggsnæringens forbedringer gjennom bruk av moderne
informasjonsteknologi. buildingSMART ble startet av International Alliance for
Interoperability (IAI) som ble grunnlagt i 1994. IAI består av representanter fra både
bygge- og anleggsbransjen og programleverandører. Fig 8 gir en illustrasjon på hvordan
buildingSMART skal tilrettelegge for at ”alle” fagfelt skal jobbe mot samme modell.
De som står bak buildingSMART i Norge er Arkitektbedriftene,
Byggekostnadsprogrammet, Statsbygg, Byggenæringens Landsforening, Innovasjon
Norge, Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon, Rådgivende Ingeniørers
Forening, Boligprodusentene, Byggevareindustrien, NTL, Standard Norge, SINTEF
Byggforsk, Tekniske Entreprenørers Landsforening, Nelfo, Byggtjeneste ODA,
Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg. Altså en solid gruppe av
aktører i næringen.
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Det er store muligheter for innsparing ved å bedre informasjonsflyt. Eksempel; hvis en
arkitekt tegner et bygg i et CAD-program (Computer Aided Design), skal ingeniøren
etterpå dimensjonere bygget med et FEM-analyseverktøy(Finite Element Method). Da
må begge legge inn nesten de samme opplysningene i hvert sitt verktøy. Hvis derimot
ingeniøren kunne importere arkitektens tegning til sitt verktøy, og få en modell å fortsette
på uten å måtte tegne alt fra begynnelsen, ville det være arbeidssparende.
buildingSMART har derfor lansert en åpen standard der flere fagfelt kan kobles mot en
felles modell, hente ut og legge inn informasjon. Hovedmålet er å legge til rette for å
automatisere overføringen av den elektroniske informasjonen mellom alle ledd i
byggebransjen. Fra idé til prosjektering, bygging, drift og vedlikehold, til bygget rives
eller bygges om.
Med dette går vi fra tegninger til modeller. Industry Foundation Classes (IFC)standarden knytter tegningsinformasjon, produktegenskaper og prosesser til de objektene
de representerer. Vi tegner ikke lenger bare en vegg som en strek, men en modell av en
vegg som inneholder informasjon om mengde, brannklasse, materialer.
Det vil antagelig ikke bli de store forskjellene i verktøyet planleggere bruker i det
daglige, men i stedet for 3-D-tegninger lager hun Bygningsinformasjonsmodeller (BIM).
i BIM er en felles modell i byggeprosjektet som alle jobber opp mot. Som grunnlag for
byggebeskrivelse vil du kunne hente ut mengder og materialer fra arkitektmodellen. Blir
en endring gjort i modellen vil dette automatisk påvirke kalkyler som omfatter disse
objektene. Man vil kunne avdekke slik som ”kollisjoner” mellom rør og
ventilasjonskanaler før byggingen tar til, og spare ressurser.
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4.1 Forklaring på ord og begreper i buildingSMART- ”verdenen”
Industry Foundation Classes (IFC) er en åpen og nøytral standard, som ikke er
kontrollert eller eid av en leverandør. Dette er et objektorientert utvekslingsformat med
en datamodell utviklet av IAI. Datamodellen gjør det mulig å lagre en
bygningsinformasjonsmodell, en database eller fil med all den informasjon du trenger om
et bygg. IFC-formatet skal kunne leses av alle, slik som en internettside kan leses av ulike
nettlesere.
Bygningsinformasjonsmodell (BIM) er en felles digital ”bank” med fysiske og
funksjonelle karakteristikker av et anlegg, bygget opp på IFC-standarden. Det er en
kunnskapsbase med all innformasjon om bygget. En forutsetning er samarbeid mellom
deltagerne på prosjektet i alle faser. De kan legge inn, trekke ut og oppdatere informasjon
i modellen, for å berike modellen til alles fordel. BIM kan inneholde geometri, geografisk
informasjon og vise ulik informasjon i bygningskomponentene, for eksempel
produsentinformasjon. Du kan rotere modellen, plukke ut objekter du vil se på, og lese
informasjonen som ligger i objektene. Den kan også brukes til kontroll mot for eksempel
byggeforskrifter og regler. I et byggeprosjekt ligger BIM i en modellserver.
Modellserveren skal sørge for at modellen kan oppdateres av ulike fagområder, og at
utvekslingen av informasjon skal bli sømløs.
International Framework for Dictionaries (IFD)
En standard for oppbygging av referansebibliotek. For å kunne benytte og forstå
informasjonen som utveksles mellom BIM og de ulike applikasjonene, trenger vi å vite
nøyaktig hvilken informasjon som utveksles. Vi trenger å vite om vi snakker m3 eller
tonn, mål, vekt, eller styrken. Hvert begrep blir gjenkjent ved hjelp av en IFD-GUID,
som er en spesiell identifikasjon på hvert begrep, altså et ID-nummer. En IFD-GUID på
f.eks. et H-vindu, størrelse M8 x M10 kan være: Kx340000989812. Dette vil da alle
vinduer av den typen og dimensjonen ha. Hvis vinduet produseres i Skottland vil skotten
på grunn av IFD-GUID få oversatt spesifikasjonene til vinduet til skotsk.
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IFD-library er et referansebibliotek som bygger på IFD-standarden (ISO12006-3).
Norske BARBi og det Nederlandske Lexicon ble slått sammen til et bibliotek basert på
IFD. I det senere har også USA og Canada kommet med. IFD-library er et objektbibliotek
for bygningsindustrien, er kompatibelt med IFC, og brukes for å få mer detaljert
informasjon inn og ut av IFC-modellen. At det er H-vindu M8 x M10 som skal ha IFDGUID Kx340000989812 defineres i dette biblioteket.
Norge er langt fremme i utviklingen av IFD-library
PropertySets (PSet_) er der man har mulighet til å legge inn egenskaper som tilhører
objektet. Her kan slik som brannklasse, veggtype og areal legges inn.
Objekter er oppbygd med følgende data (figur 9):
Alle IFC-objekter har sitt ”GlobalId”, et nummer som er helt særegent for akkurat det
objektet. Det har et navn(name), en beskrivelse av hva slags objekt det er(description),
for eksempel stålbindingsverk eller teglstein, og en Tag som angir hvor objektet befinner
seg. For eksempel skorstein, eller innervegg.

Figur 9. Eksempel på objektegenskaper (Ernst et al. 2006).

Dette er grunndata i objekt, og vi kan fylle opp med ny informasjon. I PSet_ kan en legge
inn ulik informasjon tilknyttet objektet, som brannklasse og u-verdi. Det er i prinsippet
mulig å knytte alle mulige opplysninger til objektene
IFC-viewer
Dette er en applikasjon som du kan åpne BIM med. Du kan visuelt se 3D-modellen. Vi
har benyttet oss av Data Design System (DDS) sin viewer. Du kan finne ulike objekter
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som vegger, rør, vinduer og se hvilke egenskaper disse har ved å åpne PSet_. I figur 10
viser vi hvordan applikasjonen ser ut med modell av HITOS, og PSet_ av et dekke.

Figur 10. Objektdefinisjon på ”Dekke-01” som vist i DDS viewer

Information Delivery Manual (IDM)
IFC – standarden legger til rette for at BIM kan inneholde mye forskjellig informasjon,
og at denne informasjonen kan deles mellom alle som jobber mot modellen. Siden et
byggeprosjekt ofte består av mange parter med sine fagområder, og modellen inneholder
informasjon som er nyttig for ulike fagfelt, vil det kunne skape problemer for
byggeprosjektet hvis det ikke blir nedfelt hvilken informasjon skal deles, til hvem - og
når informasjonen skal deles.
Hvis en rådgivende ingeniør skal utføre en miljøvurdering av et bygg trenger hun kanskje
informasjon om masse og objektegenskaper som arkitekten har beriket modellen med.
Etter at jobben hennes er gjort legger hun kanskje byggets miljøegenskaper inn i
modellen for at arkitekten skal kunne forbedre bygget.
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Grovt sett kan man si at IDM skal sørge for at informasjonen som rådgivende ingeniør
skal få fra BIM finnes når hun skal bruke den, og at informasjonen har riktig kvalitet.
Mer spesifikt består IDM av tre hoveddeler(figur 11); prosesskart, utvekslingskrav og
funksjonsdeler.

Figur 11. Illustrerer teknisk oppbygging av IDM. Figuren er basert på Information Delivery Manual
Guide to Components and Development Methods (Wix Ukjent)

Process Map (MP), eller prosesskart: Dette skal gi en beskrivelse av -, og gi en
oversikt over forretningsprosessen for et fagområde i byggeprosessen, for eksempel VVS
(figur 12).

Figur 12 En del av et prosesskart for VVS (buildingSMART 2007)
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Exchange Requirements (ER), eller utvekslingskrav:
ER skal beskrive hvilken informasjon som trengs for at en forretningsprosess skal kunne
utføres, og hvilken informasjon denne prosessen produserer. ER skal sørge for at
informasjonskravene blir lettfattelig for leserne, som typisk er arkitekt og rådgivende
ingeniør.
Functional Part (FP), eller funksjonsdel:
For at utvekslingskravene skal kunne bli oppfylt må disse defineres og beskrives på IFC format. Et utvekslingskrav kan bestå av mange funksjonsdeler(figur 13) siden en
funksjonsdel er en enkelt informasjonsenhet, Når funksjonsdelen er definert kan den
brukes for flere ER. Funksjonsdeler er en teknisk ”beskrivelse” og skal brukes for å
utvikle/tilpasse dataprogrammer.

Figur 13 Illustrasjon av hvordan FP utgjør ER (ref. http://idm.BuildingSMART.no – 27.03.06)

4.2 SINTEF Byggforsks kunnskapstjenester
Byggforsk har jobbet med vurdering av fuktsikring av flate tak og terrasser (Holthe
2007). Her har de sett på utvikling av en kunnskapstjeneste gjennom å digitalisere dagens
byggforskserie for en IFC- og IFD-basert sjekk av konstruktive løsninger i en BIM. Dette
kan være av relevans for vår oppgave, da vi skal se på miljøvurderingsverktøy mot en
digital BIM.
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Holthe foreslår at kunnskapen som finnes i Byggforskserien kan deles i 3 forskjellige
grupper:
•

Materialdatabaser

•

Elementdatabaser

•

Regeldatabaser

Materialdatabaser med overordnede retningslinjer
Her, ser Holthe for seg, at kunnskapen om hvert materiale skal ligge. Dette kan være
miljødata, oppbygging, kjemisk innhold og andre egenskaper et materiale har. Databasen
vil være en IFC modell som er strukturert ved hjelp av IFD. IFD biblioteket må være rikt
på materialdata og struktur.
Elementdatabaser
Denne skal inneholde kunnskap om elementer, på samme måte som en materialdatabase.
Et element eller objekt kan være sammensatt av flere IFC objekter med IFD informasjon.
Biblioteket må inneholde typeinformasjon om elementene eller objektene.
Regeldatabase
Holte ser for seg at denne databasen vil være uavhengig av IFC, men knyttet opp mot
IFD, og at reglene skal si noe om verdier på elementer og materialer og sammensetningen
av dem. For eksempel hvilke materialer eller elementer som kan settes sammen i en vegg.
Samspill mellom databaser
For at dette skal fungere er en avhengig av godt samspill mellom databasene.
Kunnskapssystemet må benytte seg av informasjon fra alle tre databaser for å gi brukeren
maksimal uttelling. Et samspill mellom offentlig tilgjengelig informasjon, informasjon i
IFD-biblioteket og kunnskapen i de tre databasene vil være avgjørende for et godt
resultat.
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4.3 Statsbygg og Høyskolen i Tromsø (HITOS)
Statsbygg som Norges største byggherre og offentlig aktør har fått i oppdrag av Stortinget
å effektivisere bygg, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen). I tillegg skal
selskapet initiere og delta i FoU-prosjekter som fører til forenkling av prosesser og mer
effektiv bruk av IKT i BAE-næringen. Dette er et stort arbeid som ikke har pågått i lang
tid enda, og ligger i startgropa på mange måter. Statsbygg har utarbeidet en rapport etter
endt forprosjektfase; ”Erfaring med utvikling og bruk av en digital
bygningsinformasjonsmodell (BIM) iht. IFC-standarden ved byggeprosjekt Høgskolen i
Tromsø (HITOS) etter avsluttet forprosjektfase”. Vi vil skrive litt om hva rapporten sier
for å gi en forståelse for status på prosjektet i dag.

4.3.1 HITOS
I rapporten har de involverte beskrevet sine erfaringer med HITOS. Bygget er utarbeidet
som en bygningsinformasjonsmodell (BIM) basert på IFC-standarden. Statsbygg er
byggherre på HITOS, og har tatt mål av seg å spille en aktiv rolle i utviklingen av
næringen, og bli ledende på IKT i BAE-næringen.
I dag utveksles det meste av informasjon tekstlig i pdf-format, rapporter/notater eller
tegninger i form av proprietære dataformater. Dette skjer ofte pr. e-post eller webhoteller.
Noen rapporter angir at informasjon registreres opptil sju ganger frem til overtagelse av
bygget, typisk at arkitekt tegner bygget, ingeniører av ulike fag legger inn sine
opplysninger på nytt og entreprenør legger inn alle opplysninger for å kunne gi et anbud.
Mange av disse opplysningene er de samme, og kunne med fordel ligget i en felles
modell.
Det som er ønskelig er å legge inn informasjonen én gang, og deretter kan de ulike
fagområdene fylle opp med sin informasjon. De deler en felles informasjonsmodell.
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Statsbygg har derfor involvert seg i det internasjonale samarbeidet, som buildingSMART
er, de 2-3 siste årene gjennom organisasjonen IAI – International Alliance for
Interoperability.
Statsbygg har som målsetning å være en av bransjens mest profesjonelle oppdragsgivere,
og en ledende premissleverandør i utviklingen av, og bruk av digitale
bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Målet er å øke verdiskapingen i hele verdikjeden
knyttet til lokalisering, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold for bygg.
Mer effektiv bruk av IKT er derfor sentralt, og må skje ved nytenking, økt kompetanse,
bruk og gjenbruk av data i sanntid og over tid.
Statsbygg skal derfor initiere og delta i FOU-prosjekter for at det gradvis skal innføres
digitale bygningsinformasjonsmodeller over hele byggets levetid. Det skal dels skje ved
at egne byggeprosjekter blir brukt som pilotprosjekter, og dels gjennom en aktiv og bred
deltagelse i utviklingen og bruk av standarder, som IFC, på nasjonalt og internasjonalt
nivå.
Dette er bakgrunnen for at samlokalisering av Avdeling for ingeniør- og økonomifag med
Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Tromsø (HITOS) er valgt ut som et
pilotprosjekt for uttesting av BIM med IFC-standarden. Prosjektet er på ca. 5000 m2, som
hovedsakelig er nybygg/tilbygg til eksisterende 12 000 m2 på stedet.
Programfasen ble gjennomført frem til tidlig høst 2005, med bruk av en IFC-kompatibel
romfunksjonsdatabase. Skisseprosjekt ble levert i februar 2006 med en integrert IFCmodell for fagene Arkitekt, VVS og Elektro. Byggmodellen (”structural”) ble holdt
separat med hensyn til valg av IKT-verktøy. Forprosjektet ble levert juni 2006 med en
integrert IFC-modell for alle fag. Modellens innhold gjenspeiler i hovedsak et
ambisjonsnivå mht. detaljering som samsvarer med Statsbyggs normale forprosjekter.
Rapporten fra HITOS-prosjektet beskriver status på prosjektet. Prosjektet avventer nå
myndighetenes bevilgninger. Det blir noe videreføring i 2007, ved ytterligere uttesting av

45

viktige forhold ved bruk av BIM, men i prinsippet vil ikke detaljprosjektering videreføres
før bevilgninger foreligger. Det er likevel snakk om å detaljere et avgrenset område for å
teste spesifikke forhold i FoU-prosjektet.
Noen effektmål gitt i rapporten er å:

•

Initiere og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter innen digitale BIM basert på
IFC

•

Benytte egne byggeprosjekter som pilotprosjekter for å teste ut i praksis bruk av
IFC-basert BIM

•

Gjennomgå relevant lovverk, for å se om det trengs justeringer i paragrafene

•

Bedre datakvaliteten i bygningsinformasjon

•

Øke kvaliteten på bygningsinformasjonen ved å gjøre benyttede ord, egenskaper
og relasjoner mer presise iht. Standarder som IFD

•

Minimalisere den manuelle inntastingen i alle ledd

•

Bidra til kostnadsreduksjoner ved innføring av forbedret bygningsinformasjon

•

Bidra til å forbedre mulighetene for temarelaterte analyser (for eksempel innen
LCC, energi, miljø, brann, lyd, universell utforming, levetider m.v.) basert på den
verdien som ligger i bygningsinformasjonen.

Videre følger en oppsummering av oppfatninger og opplevelser fra
prosjekteringsgruppen.

4.3.2 De ulike byggeaktørenes status i HITOS-prosjektet
ARKITEKT(ARK)
Arbeidet med å endre den geometri-baserte BIM fra skisseprosjekt til en mer detaljert
modell med flere nyttige IFC-egenskaper har bestått i ytterligere modellering, tilføring av
egenskaper, men også avklaring av hvilke egenskaper som hører hjemme hvor i IFCatributter og propertysets (PSet_).
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Diskusjonen har gått rundt hvordan ulik informasjon skal benevnes. IFC-egenskaper er
blitt tilført objekter og testet ut ved IFC-eksport og -import i de andre fags applikasjoner.
Arbeidet har bidratt til ny forståelse for hva IFC og BIM innebærer.
Prosjekteringsgruppa har jobbet tett sammen med STATSBYGG og
programvareleverandører.
I en egen sjekker, Solibri Model Checker (SMC) har kontroll av modellen foregått. Her
kan avdekking av kollisjonssjekker mellom fagene foregå. Dette har blitt prøvd, og
gruppa har sett hva SMC er i stand til å avdekke. Det vil i videre arbeid bli nødvendig å
sjekke alle fagene i SMC. Tettere samarbeid med entreprenør blir nødvendig for å sjekke
modellen mot deres verktøy.
Arbeidet har avdekket behov for et felles nasjonalt elektronisk produktbibliotek. Det er
flere som jobber med dette, så samarbeid med disse kan være fordelaktig.
RIB
Det er nevnt en del utfordringer videre i prosjektet:
•

Modelleringsnøyaktighet og krav til 2D-tegninger må avklares

•

PDF-dokument kontra detaljmodellering

•

Grensegangen mellom arkitektverktøy og konstruksjonsverktøy

•

Armering, 3D eller ikke

•

Terrengmodell, samarbeid med Powell eller Skanska

•

Utvide samarbeid med EDR(som leverandør av Tekla Structures)

•

Leverandørprosjektering: Innlegging av informasjon i modell fra Skanska

•

Etablere IDM-er for alle fag

•

Modellserver må stabiliseres

•

Feil ved delvis import og eksport

Modellen inneholder søyler, dragere, dekker og fundamenter. Objektene er tilført
materialegenskapene for stål og betong. Belastningen på dekkene er påført som
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egenskaper på dekkene. Egenskaper som treghetsmomenter, slankhet på søyler,
konstruksjonsforbindelser og lignende, er ikke tilført modellen, siden ADT (Architectural
Desktop) ikke er et konstruksjonsverktøy. En ståldrager er forsøkt modellert i ADT, men
ved eksport overføres bare deler av gitterdrageren.
VVS-teknikk
Prosjektering med objektbasert 3D-modellering er fremtiden. Dette gir en bedre
byggeprosess med muligheter for forbedringer i alle fag, og en lettere koordinering for
entreprenøren.
Prosjektering med IFC gir mer arbeid i prosjekteringsfasen siden mer data må legges inn i
modellen på et tidlig stadium. Siden prosjekteringskostnaden utgjør en liten del av
totalkostnaden vil denne økningen være minimal i forhold til besparelsen i byggefasen.
Vi er i en startfase, og prosjekteringsgruppen står overfor utfordringer som utvikling av
IDM-er og avklaring av hvilken informasjon som skal ligge i objektene.
I fremtiden skal det jobbes med en bedre modell med energidata, og kanskje kunne kjøre
vindsimuleringer for å teste ut om fremherskende vindforhold skaper snøfonner på
uheldige steder.
ELEKTROTEKNIKK
De har ikke kommet så langt som ønsket, og hatt problemer med å importere modellen
fra ARK. Utfordringen fremover blir å få modellen til å bli bedre gjennom samarbeid
med Data Design System (DDS) for å få applikasjonen til å fungere. Det har likevel vært
en fornøyelse å få flere fag til å samarbeide med en felles modell, og gjort sjekker av
denne. De ser frem til å få en bedre modell.
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ENTREPRENØR
Skanska mener at entreprenørens deltagelse tidlig i prosjektet er avgjørende for suksess
eller ikke. Ved innføring av IFC og BIM blir det mulighet for en mer effektiv
byggeprosess, enklere beslutningsprosesser og en mer forutsigbar hverdag.
Forventninger var å bidra med kompetanse vedrørende priser og byggemetodikk med
verktøyene romprogrammeringsverktøyet dRofus og kalkulasjonsverktøyet Calcus.
Bidraget ble i denne fasen begrenset til rekalkulasjon av prosjektet i Calcus ved hjelp av
rådgivernes IFC-modell. Import av IFC-fil til Calcus går smertefritt. En fin funksjon er at
en ved importstadiet kan legge inn prislinjer på elementene. Calcus har ikke muligheter
til å eksportere IFC-informasjon.
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5. Byggenæringens synspunkter på et
Miljøvurderingsverktøy
Vi sendte ut spørsmål til en del bedrifter og institusjoner i byggebransjen. Vi ønsker ikke
å bruke navn på personer, men fikk svar fra flere aktører innen norsk byggenæring. Både
arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør og flere er representert i svarene (Vedlegg A).
Spørsmålene og informasjonen de fikk om oss, er gjengitt i vedlegg A, med svar fra
bedriftene gjengitt under hvert spørsmål, med alfabetisk nummerering. Det er 9 som har
svart, i tillegg til én som sa at de ikke hadde tid. Et av svarene mottok vi like før trykking,
så det ligger etter de andre svarene i vedlegg A og er ikke vurdert. Det var en del som
ikke svarte, selv om vi kontaktet dem opptil 3 ganger. Totalt sendte vi spørsmål til 22
større og mindre aktører i bransjen. I tabell 1 er en oversikt over bedrifter som ble spurt,
og hvem som svarte. Sammendrag av besvarelsene følger under.
Alle i undersøkelsen har hørt om livssyklusvurderinger, men bare to har brukt enkle
modeller for å gjøre slike analyser. Det virker som om det er lite utbredt, noe som
dessuten blir kommentert av en av de spurte. Alle mener at det er størst mulighet for å
gjøre endringer på bygget i en tidlig fase, på skissenivå og i programmeringsfasen. Det er
veldig viktig at byggherren bestemmer seg for å skape et miljøvennlig prosjekt, velge seg
miljømål, og få aktørene til å følge disse, ellers blir det vanskelig å gjøre noe for miljøet.
En av de spurte sier at i dag er miljøvurderinger nærmest fraværende hvis ikke byggherre
etterspør det.
Det som nevnes ved spørsmål om hvilke miljøbelastninger som er viktig å vurdere ved
byggeprosjekter er; ressurser, helse- og miljøskadelige stoffer, belastninger på klima,
energibruk og innemiljø. De fleste mener inneklima er viktig, bare én mener at dette er
sekundært.
På spørsmål om hvilke resultater som vil være nyttig for bedriften i et slikt
miljøvurderingsverktøy er svarene ganske ulike. Det er mulig at spørsmålet er formulert
vanskelig. En annen mulighet kan være at kunnskapen om slike miljøvurderinger er lite
utbredt. Flere vil ha fleksibilitet i resultater, og gjerne enkle mål på produkter, som rød,
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gul og grønn. To nevner penger som et mål og energiberegninger er nevnt. Også at
resultatene bør være sammenlignbare bemerkes av flere.
De fleste sier at et miljøvurderingsverktøy bør komme inn tidlig i byggeprosessen, og
noen at det skal følge bygningen fremover. Det er delte meninger om det skal være et nytt
verktøy, eller implementeres i et eksisterende. Skal et verktøy bli brukt, må det inngå i
byggeprosessen som en naturlig del, og ikke bli noe ekstra som ikke blir brukt.
Omtrent halvparten har hørt om digitale bygningsinformasjonsmodeller, og 2-3 har hørt
om IFC. De fleste vil ha både vurdering av miljøpåvirkning under prosjektering og et
”grønt dokument” etter endt prosjektering. Det påpekes at et verktøy må følge prosjektet
fra start til slutt, og en nevner at en bør kontrollere de faktiske forhold en tid etter endt
oppføring. Det er jo ikke sikkert at de simulerte miljøpåvirkningene stemmer med de
reelle.
En av de spurte sier at han ikke ser for seg et miljøvurderingsverktøy, men en
rangeringsliste av materialer.
To av de spurte har ingen miljøvurderinger i bedriften i dag, de andre har ulike systemer.
Miljøvurderinger er ofte springende fra sak til sak og avhengig av byggherre. Et behov
for slike verktøy må skapes hos byggherre skal det bli brukt.
Alle de spurte sier de vil kunne ha nytte av et miljøvurderingsverktøy. I mange tilfeller er
miljøinteressen totalt fraværende i byggeprosjekter. I fremtiden vil muligens økt
miljøbevissthet og nye krav forandre denne situasjonen.
Én mener at livsløpsvurderinger ligger 10 år fem i tid, og at vi foreløpig må klare oss med
enklere hjelpemidler. Det er flere som påpeker viktigheten i at et miljøvurderingsverktøy
må bli enkelt å bruke og oversiktlig, slik at det blir brukt. Det må inngå som en naturlig
del av prosjekteringen, nesten som HMS i dag. Det bør også inngå som en del av alles
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2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
22

Råd givend e ingeniør
Råd givend e ingeniør
Ar kit ekt
Ar kit ekt
Ar kit ekt
Ent r epr enør
Of f ent l ig Bygge- og eiend omsakt ør
Of f ent l ig Et at
Br ansj ef or ening
Ent r epr enør
Mil j øver nor ganisasj on
St at l ig eiend omssel skap
Pr osj ekt l ed el se
Ent r epr enør
Råd givend e ingeniør
Fagor ganisasj on
Råd givend e ingeniør
SUM

Sweco Gr øner
Nor consul t
Ar kit ekt sud io AS
C.F.Møl l er
Snøhet t a
Teknobygg
St at sbygg
St at ens Bygningst ekniske Et at
Nor sk Vent il asj on
NCC Const r uct ion AS
Bel l ona
Ent r a Eiend om
RPL Pr osj ekt
Veid ekke
Rambøl l
Byggenær ingens Land sf or ening
Mul t iconsul t
9

--------1
--------1
1
1
1
1

1
1
--------1
-----

1

1

Spur t e i Bed r if t en Svar Ikke t id

Fagomr åd e

Bed r if t

Spør r eund er søkel se

arbeid, istedenfor en miljøkonsulent som blir sittende som en ”vaktbikkje” og passe på at

de andre gjør alt rett i henhold til miljøpåvirkning.

Tabell 1 Bedrifter som fikk tilsendt spørreundersøkelse og oversikt over hvem som svarte.
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6 Valg av miljøvurderingsverktøy
På bakgrunn av oppgavebeskrivelsen, spørreundersøkelsen og den teorien som er
gjennomgått i de foregående kapitlene, vil vi gi noen kriterier som et
miljøvurderingsverktøy bør møte.
LCA-metodikken er en standardisert miljøvurderingsmetode og kan gi en helhetlig
vurdering av potensielle miljøeffekter. Det jobbes også mye internasjonalt med
livssyklustankegang i forbindelse med bærekraftig utvikling. Vi mener at det er riktig å
forutsette LCA-metodikk som basis for verktøyet i oppgaven vår.
For at en miljøvurderingsmetode skal være tilfredsstillende, bør den romme de
miljøbelastningskategoriene som er mest relevante for byggeindustrien, og i størst mulig
grad vurdere forhold som berører målsettinger fra myndigheter. Viktige satsningsområder
for myndighetene er (Miljøstatus.no 2007; Miljøverndepartementet 2005): Biologisk
mangfold, klima, miljøgifter, NOx -utslipp og avfall. I tillegg har vi ”Environmental
product declaration” (EPD). Miljødeklarasjon type III fokuserer blant annet på
klimaforandringer, nedbryting av ozonlaget, forsuring, dannelse av fotooksidanter,
overgjødsling og inneklima. Aktørene i byggenæringen mener at de mest relevante
miljøtemaene i byggeindustrien er ressursbruk, helse- og miljøskadelige stoffer,
belastninger på klima og innemiljø. For denne oppgaven mener vi at vi ikke skal
ekskludere dataprogram der ikke alt ovenfor er nevnt. Derfor har vi satt som kriterium at
et dataprogram skal inndele i kategorier som berører de punktene som nevnes av
byggenæringen, og LCA metodikkens ”areas of protection”, AoP (Se Kap 2.1). Disse er:
•

Ressurser

•

Helse

•

Økologiske konsekvenser

For at et miljøvurderingsverktøy skal ha en praktisk betydning i det enkelte
byggeprosjekt, må det kunne gi ”miljøprofilen” til et bygg på et tidlig stadium i
prosjekteringen. Dette ble påpekt i spørreundersøkelsen. I tillegg viser
spørreundersøkelsen at byggenæringen mener at det er positivt om et verktøy også kan
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brukes senere i prosjekteringen. Derfor er det ønskelig at et verktøy også kan gi underlag
for miljøvurdering av et bygg ferdig detaljprosjektert.
I dag kan det være ressurskrevende å gjennomføre en LCA, og selvsagt større
ressursbelastning ved økt detaljgrad i livsløpsvurderingen. Det begrenser utbredelsen av
en slik miljøvurdering av bygg. Kanskje livssyklusvurderingen kan automatiseres
gjennom et dataprogram, og dataprogrammet kan innhente den miljøinformasjonen som
det trenger fra BIM. Det kan øke tilgjengeligheten til livsløpsvurderinger. Vi vil skille
mellom proprietære koblinger og overføring ved bruk av åpne standarder for at
miljøvurderingen skal kunne utføres uavhengig av hvilke dataprogrammer de involverte i
bygningsmodelleringen ellers måtte bruke. Med åpne standarder tenker vi på standardene
under buildingSMART.
Et viktig kriterium for valg av verktøy er at resultatene er gjennomsiktige og mulig og
etterprøve. Dette kriteriet vil vi ikke bruke i utvelgelsen av verktøy, men ved en test av
verktøyet. For at vi skal kunne vurdere verktøy er vi også avhengig av at det finnes
dokumentasjon på verktøyet, og om vi ikke finner det vil ikke verktøyet bli vurdert.

6.1 Oversikt over verktøy
Det er mange ulike LCA verktøy for bygninger, og de varierer i applikasjon, geografisk
relevans og datakvalitet. For å kunne velge de verktøyene som er mest aktuelle for vår
oppgave har vi delt de inn i 7 kategorier:

Type 1a - Detaljerte LCA modelleringsverktøy - materialnivå
Type 1b - Detaljerte LCA modelleringsverktøy - komponentnivå
Type 2 – LCA baserte prosjekteringsverktøy
Type 3 – LCA IFC verktøy
Type 4 - LCA CAD verktøy
Type 5 – Grønne produktguider og sjekklister
Type 6 – Bedømmelses/klassifiseringssystemer for bygg
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Type 7 – Verktøy for innberegnet energi

1 a.

Detaljerte LCA verktøy som fokuserer på materialer. Denne type verktøy blir
mest brukt til å velge materialer. De gir også produsenten av materialer
muligheten til å optimalisere sin produksjon. Et eksempel på aktuelle materialer

kan være plasten i håndtaket på kanna til kaffetrakteren.
1 b.

Denne typen er ganske lik 1a, men fokuserer på sammensatte komponenter i
stedet for bare de enkelte materialer. Et eksempel kan være hele kaffetrakteren.

2.

Prosjekteringsverktøy som bruker LCA som et grunnlag, men er forenklede
indikatorer eller en ansamling av påvirkninger på bygningskomponentene.

3.

LCA IFC – verktøy. Dette er verktøy som gjør LCA-simuleringer av hele bygget.
I tillegg kan denne bruke IFC-informasjon som kommer fra andre verktøy.

4.

LCA CAD verktøy. Integrerte verktøy som kan lese informasjon om materialer og
komponenter fra CAD tegninger og regne ut miljøpåvirkning. Disse har ofte
modelleringsmuligheter, og blir referert til som hybridverktøy.

5.

Grønne produktguider, og sjekklister. Dette er kvalitative guider til produkter og
spørsmål som trenger å bli vurdert.

6.

Bygningsbedømmelsesskjema. Dette er verktøy for å bedømme om byggingen er
utført tilstrekkelig, noen ganger rangert etter stjerner. De er for det meste brukt
etter at bygget er ferdig, selv om kunden spesifiserer en
prosjekteringsklassifisering før bygging.

7.

Verktøy for innberegnet energi. Mest brukt av software- og databaseutviklere.
Disse verktøyene bruker inndata og utdata analyser for å avdekke innlemmede
energi og miljøparametere for materialer. De kan også bli brukt til
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materialutvelgelse, prioritering av de viktigste aspektene i bygget, og kan mate
data inn i de andre verktøyene over.
De mest aktuelle verktøyene for en total livsløpsvurdering av materialer, energibruk,
miljøpåvirkning og bygging/driftspåvirkning ligger under 1b, 2, 3 og 4. Denne
klassifiseringen er gjort med utgangspunk i det statlige Australske prosjektet; ”greening
the building lifecycle” og Annex 31(Environment Australia 2001; IEA-BCS 2001;
Inernational Energy Agency) over ulike miljøvurderingsverktøy. Deretter sammensatt
etter egne vurderinger.
I den Australske rapporten ” Background Report LCA Tools, Data and Applications in
the Building and Construction Industry ” (Centre For Design at RMIT University 2001),
står det at LCA verktøy er mest brukbare i planleggingsfasen, mens andre verktøy er
bedre i de andre faser.
Vi har utarbeidet en skjematisk oversikt over 36 ulike miljøvurderingsverktøy innenfor
kategori 1b, 2, 3 og 4.
Vi har funnet frem til noen kriterier som et verktøy bør tilfredsstille for at vi skal teste
det. Det er beregning av:
•

forbruk av ressurser

•

konsekvenser for menneskelig helse

•

økologiske konsekvenser

•

muligheter for kobling mot en BIM

•

LCA-metodikk

I tillegg har vi satt opp hvor i byggefasen verktøyet bør egne seg til bruk. Det er viktig at
det kan brukes både i forprosjektfase og i detaljprosjekteringsfase. Verktøyet også være
gjennomsiktig
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Det er ikke alle verktøyene vi har funnet tilstrekkelig informasjon på. Der har vi satt et
spørsmålstegn(?). Ellers har vi haket(√) av om egenskapen stemmer for verktøyet, og satt
kryss(x) der egenskapen ikke stemmer.

IFCType Verktøy

Metodikk
LCA

1

1b

BEES

1b

Athena2

1b

6

BRI-LCA

6

1b

Eco-Instal (NL)

1b

ECOPRO(REGIS)

1b

ECOPT

6

5
3

Annet

Forbr.

Økol.

Byggefase

ress. Helse konsekv. Forprosj. Detaljprosj.

kompatibel
Ja

Nei

√

√

√

√

√

√

x

√

√

x/?

√

√

√

x

√

x

x

√

x

x

x

√

√

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

x

x

√

?

?

?

?

?

x

1b

ECO-Quantum

√

√

√

√

√

√

x

1b

ECOREAL5

√

?

?

?

?

?

x

√

?

?

?

?

?

x

√

√

√

√

√

√

x

√

?

?

?

√

√

x

√

?

?

?

√

√

x

√

√/?

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

x

√

?

?

?

?

?

x

√

x
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IFCType Verktøy

Metodikk
LCA

4

2

AIJ LCA
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Byggefase

kompatibel
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√
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√

x
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x

x
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2
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6

2
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4

2
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9

2
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3
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3
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12

3
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4
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4
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4
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4
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4
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Tabell 2. En oversikt over relevante verktøy
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I tabell 2 gir vi oversikten over verktøyene. Vi har krysset av for om kriteriene møtes
eller ikke. Det er at verktøyet er LCA-basert, beregner påvirkning på menneskelig helse,
økologisk påvirkning og forbruk av ressurser, i tillegg til IFC/BIM-kompatibelt. Hvis et
verktøy beregner drivhusgasser, har vi krysset av for at det tar hensyn til økologi. Slike
forenklinger har vært nødvendig da de ulike verktøyene opererer med mange ulike
kriterier, og de ikke passer helt med våre. I hvilken fase i byggeprosessen verkøyet passer
inn har vi også satt opp. Det har til tider vært krevende å finne opplysninger for alle
verktøyene.
Av de verktøyene vi har funnet er det 3 som er BIM/IFC-kompatible (tabell 2).
Utgangspunktet for oppgaven var at det ikke fantes slike verktøy. Vi gjorde derfor et
interessant funn, og det rettet fokuset vårt mot å teste disse verktøyene. Dette er det
finske BSLCA, det australske LCADesign og det tyske forskningsprosjekt F-219.
BSLCA og LCADesign tilfredsstiller i tillegg de andre 4 kriteriene vi har valgt ut. De er
merket ut i tabellen med grått (Tabell 2). Det er flere andre verktøy som også
tilfredsstiller alle kriteriene utenom at de er IFC/BIM-kompatible. Disse er merket med
gult. F-219 ble utviklet i forbindelse med en doktoravhandling, men etter det vi vet ikke
videreutviklet etter at oppgaven ble avsluttet i (Egger 2007). Vi har lite informasjon om
dette verktøyet.
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7. Verktøy som kan brukes i dag
I litteraturdelen har vi sett på miljøvurderinger, byggeprosess og buildingSMART, og satt
opp en oversikt over ulike miljøvurderingsverktøy som finnes på markedet. Da vi startet
utformingen av oppgaven trodde vi ikke at det fantes miljøvurderingsverktøy med
muligheter for overføring av IFC-filer. Etter å ha gjort et litteratursøk fant vi noen
verktøy med slike muligheter, BSLCA, LCADesign og F-219. Det viste seg at
produsentene av BSLCA hadde kontakt og samarbeid med Statsbygg i forbindelse med
HITOS-prosjektet. BSLCA hadde dermed tilgang til HITOS-modellen. Vi bestemte oss
raskt for å teste dette i HITOS, og Granlund OY som eier BSLCA tilbydde seg å gjøre
dette for oss. I tillegg fikk vi en demoversjon av verktøyet, med HITOS integrert, slik at
vi selv kunne skrive ut resultater. LCADesign fant vi senere i oppgaven. Vi fikk ingen
demoversjon av det verktøyet, slik at vi har ikke fått testet dette like godt som BSLCA. I
stedet fikk vi analysen utført i Australia av The Australian Cooperative Research Center
for Construction Innovation (CRC CI), som eier LCADesign. Det er beskrevet i kapittel
8. Vi har beskrevet BSLCA og LCADesign mer generelt og overordnet i dette kapittel 7.1
og 7.2, mens testingen er beskrevet i kapittel 8.

7.1 Miljøvurderingsverktøyet BSLCA
BSLCA er et miljøvurderingsverktøy for bygninger utviklet av Olof Granlund OY i
Finland BSLCA (Laine et al. 2001). Verktøyet bruker IFC-standarden som plattform for å
utveksle informasjon med andre softwareprogrammer. Dette verktøyet skal kunne brukes
til å sammenligne tekniske, økologiske og økonomiske virkninger ved ulike
bygningsløsninger. Det har windows brukergrensesnitt og er et databaseverktøy som
håndterer miljøpåvirkninger fra bygningskonstruksjon, ventilasjon- og elektriske
systemer. For at ”alle” skal kunne få nytte av dette må rapportene fra verktøyet være
lettfattelige og lette å sammenligne mellom løsninger og ulike prosjekter.
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Hvordan arbeider BSLCA?
Miljøinformasjonen i BSLCA er lagret på en hierarkisk måte, slik at det er mulig å
analysere resultater på forskjellige nivåer, fra grove bygningskonstruksjoner til de mindre
detaljer i bygget.
Verktøyet er utviklet slik at det kan bruke opplysninger fra andre verktøy, med linker til
arkitekt- konstruksjon-, vvs-, og energiverktøy.

Figur 14 GranlundOY's datasystemer (Laine et al. 2001)

Det er i første omgang arkitektmodellen som BSLCA kan importere, basert på IFC, som
er et av kriteriene våre(Figur 14).
Granlund OY har et annet verktøy som heter DESIGN (Laine et al. 2001) . Dette brukes
til å lagre teknisk informasjon om ventilasjon, elektrisitet, automatisering, kjøkken og
sykehusutstyr. Dette verktøyet kan kobles opp mot BSLCA ved hjelp av databaser, slik at
disse områdene også kan gå inn i livssyklusvurderingen, men denne koblingen er
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proprietær. Data fra energisimuleringsprogrammer kan legges manuelt inn i BSLCA for å
få med energibruk i driftsfasen.
Brukeren kan velge ulike nivåer å gjøre simuleringen på. Hvis en sammenligner to
ventilasjonssystemer inne i et bygg, skal det være mulig å endre spesifikasjoner for
dimensjonering av ventilasjonsanlegget(materialer, luftmengder og energi) underveis i
BSLCA-kontrollen. På denne måten skal man kunne vurdere hva som er utslagsgivende.
LCA og miljøvurderinger
Resultatene blir karakterisert og vektet etter ulike metoder (kap. 2.2) for å muliggjøre
forskjellige og forståelige sammenligninger. LCA kalkulasjonsprinsippene er basert på
internasjonale standarder og metoder. Metodene som er brukt er Swedish
EPS(Environmental Priority Strategy), DAIA (Decision Analysis Impact Assessment) og
Ecoindicator95 metode, som er en tidligere versjon av Ecoindicator99. I BSLCA er
objektene tilknyttet faktiske produkter og konstruksjoner gjennom datablader for
bygningsmaterialer, og energiforbruk til databaser med ulik energiinformasjon.
Produktbiblioteket inkluderer data på reelle produkter brukt i VVS og elektriske
systemer. Vekt- og materialdata på produkter blir lagt til i forskjellige prosjekter.
Produktene blir navnsatt med rett type, modell og produsent når dette foreligger fra
produsenten. Konstruksjonsbiblioteket inkluderer typiske bygningskonstruksjoner, og
spesifikk informasjon tilknyttet prosjektet blir lagt til i databasen. Produkt- og
konstruksjonsbiblioteket er koblet sammen med materialdatabasen.
Som standard bibliotekverdier i BSLCA blir miljøverdier og materialer definert som de
har blitt publisert av VTT Building Technology. Profilene er gyldige for materialer som
er produsert i Finland, og de inkluderer fremstilling og transport av hovedkomponentene.
Biblioteket inneholder også bygningsmaterialer hvis miljøprofil er utarbeidet av Helsinki
University of Technology. Alle miljøprofiler er ikke kjent, men da blir lignende profiler
brukt.
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I klassifiseringsfasen bli oversikten over data delt inn i påvirkningskategorier.
Beregningsverktøyet bruker påvirkningskategoriene fra forskjellige utslipp og
karakteriseringsmetoder som publisert av VTT Building Technology. Nye
karakteriseringsmetoder kan bli lagt til senere.
LCA-metoder
Beregningsverktøyet bruker utslipp som har påvirkning på forsuring og ozondannelse og
tilhørende vektingsfaktorer gitt av DAIA og Ecoindicator95. Ecoindicator tar hensyn til
tungmetaller som utslipp til luft og vann, men det er så langt lite informasjon om utslipp
av tungmetaller tilgjengelig på ulike produkter. I vektingsfasen blir
klassifiseringsindikatorene samlet til en felles verdi. Verktøyet bruker DAIA- og EPSmetodene for vekting. Disse metodene er beskrevet i kapittel 2.2, og inneholder de tre
kriteriene forbruk av ressurser, beregning av påvirkning på menneskelig helse og
påvirkning på biologisk mangfold, eller økologien. DAIA og EPS er LCA-metoder, som
også er et kriterie vi har stilt til verktøyet.
I prosjekteringsfasen
Målet for Granlund OY var å utvikle både prosjektering og prosjekteringsverktøy for en
bærekraftig utvikling. Dette betyr at de økologiske aspektene blir inkludert allerede i
idéfasen, og at det som er generelle data i starten blir utviklet til mer detaljerte underveis i
byggeprosessen. For eksempel kan det som er en skive i en vegg i starten utvikle seg til å
bli en sponplate, og deretter til en sponplate av bestemt type fra bestemt produsent.
Den økologiske prosjekteringsfasen inkluderer LCA-beregninger for forskjellige formål.
I konseptfasen blir energibruk, miljøpåvirkninger ved ulike bygningstyper, plasseringer
og konstruksjonsløsninger sammenlignet. I den følgende fasen blir ulike tekniske
systemer sammenlignet ved å bruke mer detaljerte simuleringer og LCA. Når prosjektet
blir mer detaljert kan en sammenligne miljøpåvirkningene fra reelle komponenter, utstyr
og materialer ved å bruke produsentens data.
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Mange av opplysningene for å utføre LCA eksisterer, og BSLCA kan koble seg til andre
verktøy for å hente opplysninger. BSLCA gir rapporter på både LCA og LCI.
Programvaren spiller sammen med flere ulike verktøy for energisimulering,
vedlikeholdssystemer, 3D-modeller, termisk simulering og ventilasjonssimulering.
Informasjonen blir lagret i databaser, oppdatert i konstruksjon og ved kommersialisering.
I følge Granlund OY begrenser innholdet i IFC-standarden muligheten til å bygge opp
dataoverføring basert på IFC. Så langt blir bare bygningsutformingen og konstruksjonen
importert via IFC. Linken fra System- og utstyrsdata er automatisk via ustandardiserte
formater, men energiforbruk og rør-data blir lagt inn manuelt. Definisjoner på VVS og
elektrisk utstyr og hele det elektriske systemet må videreutvikles før en kan bruke IFC.
Karakterisering- og vurderingsmetoder implementert i BSLCA er Ecoindicator95, DAIA
og EPS. Nye metoder kan bli lagt så lenge de baserer seg på karakterisering og vurdering
av miljøutslipp og materialressurser. Vurderingsmetoder som er kriteriebaser, slik som
BREEAM kan ikke brukes. Beregningen er begrenset til bygningen, så infrastruktur er
ikke dekket.
BSLCA skriver ut miljøprofilen av bygningen og denne viser hvilke alternative
bygningsdeler eller systemer som produserer mest miljøbelastninger. Profilen er til hjelp
for bygningseieren i beslutninger i ulike faser av bygningslivssyklusen, og ved styring av
prosjektering og bygging i økologisk og bærekraftig retning.

7.2 Miljøvurderingsverktøyet LCADesign
The Australian Cooperative Research Center for Construction Innovation (CRC CI) har i
en årrekke utviklet og prøvd ut verktøy til hjelp for arkitekter, ingeniører og
entreprenører. Et av verktøyene er LCADesign, som ble utviklet for å effektivisere
bedømmelsen av bygningsøkonomi og miljøkostnader. Målet CRC CI hadde da de startet
utviklingen av LCADesign var å integrere miljøvurderingen i en
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bygningsinformasjonsmodell for å unngå manuell inntasting av data fra et trinn til et
annet, fordi det skaper mye arbeid og gjerne feil inntasting.
LCA og Miljøvurderinger
LCADesign er som navnet sier et LCA-verktøy, og bruker metoder i henhold til ISO
14043 – 2000. Dette stemmer med vårt kriterie om livssyklusvurdering. Verktøyet
vurderer miljøbelastninger tidlig i utviklingen av byggeprosjektet, og ikke bare etter endt
prosjektering. Det sammenligner ulike alternativer på forskjellige stadier i
byggeprosessen med klassifisering av miljøpåvirkning for hvert alternativ. Resultatene
får du som sammenlignbare grafer(Figur 15) og tabeller. Ecoindikator 99 brukes som
LCA-metode, og gir en vektet vurdering av alternativene. Ecoindicator 99 (kap. 2.2.1) er
en LCA-metode som tilfredsstiller våre kriterier om beregning av økologisk- og
menneskelig påvirkning, i tillegg til forbruk av ressurser.

Figur 15 Påvirkning fra to ulike prosjekter
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LCADesign skal også kunne utveksle informasjon med enklere sjekklister, og
revideres/utvides i henhold til dagens og fremtidens standarder, og bidra til prosjektering
som retter seg etter ISO-standardens rammeverk for miljøvurderinger.
buildingSMART
LCADesign er ikke bare et miljøvurderingsverktøy, men foretar også beregninger av
livssykluskostnader. Denne vurderingen foregår etter import av
bygningsinformasjonsmodeller som bygger på IFC. Vi satte dette som et kriterie for at
verktøyet skulle bli testet. For å gjennomføre LCA trenger du opplysninger om mengder
og masser av de materialene som er brukt. LCADesign utveksler data ved bruk av IFCobjekter, som inneholder denne informasjonen.
Miljøprofil
Miljøvurderingen i LCADesign skal kunne vurdere flere ulike miljøpåvirkningsområder
og dekke livsløpsfaser som ressursutvinning, produksjon, transport, montering og
vedlikehold. Slutten av livsløpet dekkes ikke av denne versjonen av LCADesign , som pr.
mai 2007 er et såkalt prototypeverktøy i fase to. Det er en ny versjon på trappene som
skal dekke energi- og vannforbruk. Den nye versjonen skal også innebefatte en
fullstendig livssyklusvurdering.
Selv oppgir CRC CI følgende miljøpåvirkningsområder LCADesign skal dekke:

•

Ressursutnytting

•

Luftforurensing

•

Vannforurensing

•

Avfall

•

Økonomi

•

Påvirkning på mennesker
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LCI databaser
LCADesign skal integrere data fra BIM med globale og nasjonale LCI databaser, og
gjenkjenner LCIA indikatorer og beregner miljøpåvirkninger fra hvert materiale som ble
valgt gjennom prosjekteringen. LCI databasen inneholder data om ressursforbruk og
miljøutslipp generert gjennom produksjon av byggevarer. Miljøpåvirkningene er delt inn
i tre hovedkategorier av påvirkning:

•

Ressursforbruk

•

Nedbryting av det fysiske miljøet (økologi)

•

Påvirkning på den menneskelige helse

Dette stemmer med de kriteriene vi har satt i utvelgelsen av verktøy. LCADesign skal
kunne vise miljøpåvirkningen til materialkategorier, det enkelte materiale, bygningsdeler
og komponenter.

7.3 Miljøvurderingsverktøyet F-219
F219 er i virkeligheten et tysk forskningsprosjekt som heter fritt oversatt, ”Internettbasert
simulering av bygningers ressursbehov”, og som ble avsluttet i 2003 (Neuberg et al.).
Programmet skiller seg litt ut fra de andre to programmene på et par punkter. For det
første er F-219 et tilleggsprogram, også kalt ”plug-in”, til et BIM-basert verktøy, som
legger seg til som en verktøylinje (Figur 16). Det gjør LCA-verktøyet lett tilgjengelig for
den som modellerer. På grunn av tekniske begrensninger i andre modelleringsprogram da
F219 ble utviklet, fungerer dette programmet kun med Autodesks Architectural Desktop
(ADT 3.3) (Egger 2007). Den andre måten dette programmet skiller seg ut på er at det
ikke er levert databaser inkludert i softwaren. Det er tenkt at LCI-data skal hentes fra
åpne, allment tilgjenglige, internett-databaser. I forbindelse med F219 og tilstøtende
prosjekter er det meste av tilgjengelig informasjon på tysk, og har dermed noe begrenset
tilgjengelighet for oss. På grunn av dette, samt at vi ikke fikk programmet til å fungere
med ”Autodesk Architectural 2008”, har vi ikke sett noe nærmere på dette. F219 ble
forøvrig utvidet etter 2003 til et nytt prosjekt som ble avsluttet i 2005 og het
”Stofflussmanagement Bauwerke” (materialstrømstyring for bygninger). Vi har ikke
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undersøkt dette prosjektet nærmere av to grunner: Vi fikk informasjon om prosjektet
ganske sent i oppgaven, og hadde ikke tid til å studere dette nærmere da vi allerede hadde
to verktøy å vurdere. Den andre grunnen var at utviklingen av F219-programmet stoppet i
2005 og har ikke vært utviklet siden. Derfor anser vi det som mindre viktig å teste. Vi vet
heller ikke om de andre kriteriene vi valgte ut stemmer. Bare at det er IFC-kompatibelt.

Figur 16 Viser F219 (innsirklet) som tilleggsapplikasjon i ADT 3.3. Figuren illustrerer også
koblingen med den eksterne LCI-databasen (Neuberg et al. 2003).

For de to andre programmene finnes det en noe mer utfyllende beskrivelse i kapitlene 7.1
og 7.2, da vi på et noe tidligere tidspunkt kom over disse i vår leting etter aktuelle
verktøy. Videre i dette kapitlet vil vi gi en gjennomgang av hvordan vi har fått testet
HITOS-modellen i BSLCA og LCADesign og hvordan resultatene ble.

7.4 Romprogrammeringsverktøyet dRofus
dRofus er et verktøy til hjelp ved funksjonsprogrammering, utstyrsplanlegging og
prosjektering i større byggeprosjekter. Verktøyet omtales også som romdatabase og
utstyrsdatabase. Verktøyet er uavhengig av størrelse på prosjekt og sektor vi jobber med,
og kan tilpasses alle typer byggeprosjekt. dRofus er buildingSMART-kompatibelt, og er
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interessant å se på med tanke på kobling mot et miljøvurderingsverktøy. Det er mulig at
miljøet kan bli tett bedre vare på hvis en allerede i programmeringsfasen kan vurdere
miljøpåvirkningen. Videre utdyping om dette står i diskusjonen i kapittel 10.
Bakgrunn
dRofus er utviklet i løpet av de siste 10 år av Nosyko AS som har 20 års erfaring i
bransjen. De første versjonene ble utviklet som et internverktøy for å lette
prosjekteringen av sykehus. I dag er det utviklet til å være noe mer enn et
prosjekteringsverktøy for sykehus, og er sektoruavhengig. Det brukes på den nye
operaen, nye A-hus, teatere og bibliotek.
Verktøyet og moduler
Programmet består av en rekke moduler som holder orden på prosjektet. Romdatabasen
holder orden på alle planlagte rom i prosjektet, organisert etter ulike nivåer. Den
inneholder et funksjonsprogram der én kan definere og registrere de tidligfasekrav man
har til et rom , eller en gruppe av rom, også før man har definert en romliste. Data fra
denne modulen kan eksporteres til IFC som muliggjør sjekk mot prosjektert løsning.
Romprogrammet lages i denne modulen, samt at alle rom gis et romfunksjonsnummer,
areal og bruker av rommet.
Standardrom kan opprettes, de inneholder da standard romfunksjonsprogram og
utstyrsliste. dRofus kan lese IFC-informasjon av prosjekterte rom fra tegninger. Det kan
da leses hvilke rom som er tegnet og ikke, i tillegg til automatiske oppdateringer fra
tegninger.
Romdatabasen blir kalt ryggraden i dRofus, og en rekke annen informasjon i verktøyet
knyttes til rom; utstyrsliste, romfunksjonsprogram (RFP), rombehandlingsskjema og
annet.
Romfunksjonsprogrammeringen
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spesifiserer de funksjonelle kravene byggherren vil at de enkelte rom skal tilfredsstille.
Utstyr og gjenstander som skal kjøpes inn holdes styr på ved hjelp av utstyrsdatabasen.
Dette brukes ved anskaffelse, ved å vurdere budsjettkostnader og brukerevaluering. Her
kan antall mennesker som skal oppholde seg i rommet, lydisolasjon- og
fremkommelighetskrav legges inn. Det er muligheter for å gjøre sjekker for å se om
utstyr i rommet ikke bryter med krav til rommet.
Rombehandlingsmodulen knytter arkitektens behandlingsskjemaer til rommet. Skjemaet
kan blant annet brukes til å regne ut mengdeverdier av materialer. Du kan også lage
standard maler som du kan bruke på rom for å lage løsninger på romsammensetning.
Gjenbruk av data
Det er mulig å gjenbruke data mellom prosjekter og i samme prosjekt. Bruk av maler og
standardløsninger forenkler arbeidet, og produktnøytrale beskrivelser av utstyr forenkler
anbudsprosesser.
Kontroll
Ved hjelp av validering av data som legges inn sikrer en konsistens i
programmeringsunderlaget. I dRofus er det mulig å sammenligne romfunksjonsprogram
og planlagt utstyr. Da kan en se om én for eksempel har planlagt rett antall stikkontakter.
Via IFC-import kan en dessuten kontrollere romplan og planlagt utstyr opp mot tegning.
Dette er nyttig da både plan og prosjektering forandrer seg ettersom prosjektet utvikler
seg. Ved å bruke slike funksjoner kan en sikre seg at det som er planlagt blir bygget.
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Figur 17 Romliste (Nosyko AS 2007)

I romlisten (Figur 17) kan du se om et rom er tegnet eller ikke.
IFC
dRofus støtter import og eksport av data til IFC standarden. Dette er egnet for kontroll og
oppdatering av plandata mot tegninger i CAD i løpet av prosjekteringstiden. Kontrollen
omfatter hvilke rom som er tegnet, at areal stemmer, og at utstyr som skal tegnes er i
overensstemmelse med planen.
dRofus kan eksportere data til ArchiCAD og AutoCAD. Alle rom med navn, nummer og
areal blir dermed tilgjengelige i CAD-programmet.
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Figur 18 Tegneverktøy (Nosyko AS 2007)

Rom som blir importer i et CAD program kommer opp som en lang rekke med firkanter
(Figur 18). Ulike funksjoner kommer opp med ulike farger. De er merket med navn, nr.
og areal.
Logg
All informasjon om rom og utstyr lagres i et register, slik at det er lett tilgjengelig
oppdatert informasjon. Verktøyet utarbeider rapporter som gjør det enkelt for ”alle” å
holde seg oppdatert. Det er også loggfunksjoner som gjør at endringer blir
dokumenterbare og sporbare. Du kan se hvem som har gjort endringer, hva som ble
endret, når dette ble gjort og hvorfor. Det er også søkemuligheter for å finne frem til de
endringene du er ute etter. Tilbakestilling til hvordan programmet så ut på et visst
tidspunkt er også mulig. Det er også muligheter for varsling ved endring av
programmeringen, slik at forhåndsbestemte personer får tilsendt en e-post.
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8. Test av verktøyene ved bruk av HITOS-modellen
Det finnes, som vist i kapittel 6.1, mange dataprogrammer som er utviklet for å forenkle
gjennomføringen av livssyklusvurderinger. Mange av programmene er også spesielt
tilpasset for vurderinger av bygninger. Av disse har vi funnet tre dataprogrammer som til
en viss grad kan gjøre bruk av BuildingSMART-teknologi og
bygningsinformasjonsmodeller. Ingen er direkte kommersialiserbare i Norge enda, siden
databasene er mangelfulle. I oppgaven vår fant vi etter hvert ut at vi ikke kunne kreve at
et eventuelt verktøy var direkte overførbart til Norske byggeprosjekter, for ingen av de
undersøkte verkøyene hadde Norske data. De to dataprogrammene er BSLCA og
LCADesign, og videre i kapitlet skal vi gi en vurdering av de to sist nevnte programmene
målt mot kriteriene gitt i kap.6

8.1 Test av BSLCA
I slutten av februar var vi så heldige å bli invitert med som tilhørere på et møte Statsbygg
hadde med utviklerne av BSLCA, Granlund OY, i forbindelse med HITOS-prosjektet.
Som et resultat av dette møtet fikk vi låne en testversjon av BSLCA. Det viste seg at
denne testversjonen hadde en vesentlig begrensning; funksjonen for å importere IFCmodeller var tatt bort. Denne begrensningen kan ha ført til at vi ikke har fått den riktige
forståelsen av hvordan importfunksjonen er. Granlund var imidlertid behjelpelige med å
importere HITOS-modellen for oss, og sendte oss den importerte HITOS-modellen i retur
som accsess-database. I accessdatabasen ser det ut til at all informasjon om materialer,
mengder og miljødata ligger. Fra Granlund OY får vi opplyst at BSLCA har blitt brukt på
omtrent 15 prosjekter, hvorav hoveddelen er kontorbygninger.
buildingSMART - funksjonalitet
Importeringen er, etter hva vi forstår automatisk, slik at programmet trekker ut masse og
objektegenskaper fra modellen, og ut fra objektegenskapene velger BSLCA blant sine
implementerte ”LCA-objekter” de som passer best med modelldata. Dette velges altså ut
etter mål og form på objektet. Til sammenligning må en i LCADesign merke alle objekter
manuelt og knytte dem til miljødata. Det er usikkerheter ved den automatiske utvelgelsen,
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da det kan forekomme at objekter ikke blir oppfattet som hva de faktisk er. Hvor stort
avvik det er mellom objekter i modellen og objekter i livssyklusvurderingen, vil avhenge
av hvor tett det interne LCA-biblioteket er fylt med alternativer. Figur 19 kan få oss til
oss til å stille spørsmål ved utvelgelsen BSLCA gjør av miljødata til materialet, da det
som skal være betong tildelt egenskapene til treverk. Selv om betong finnes i en eller
annen form i biblioteket til BSLCA.

Figur 19. 51,9 % av betongveggen har blitt til treverk (Puu = Tre)

Når den automatiske ”overføringen” er utført kan man uansett si at det er gjennomført en
LCA. Men LCAen som nå er utført gjelder for arkitektur-delen av modellen, men ikke for
andre fagfelt som VVS eller elektro. Energibruk i driftsfasen er heller ikke representert.
For vår test av BSLCA med HITOS er det nettopp slik at det er kun arkitekturmodellen,
og materialene denne består av, som det er utført LCA for. Det skyldes at BSLCA støtter
IFC-import kun av arkitektur-modell foreløpig, og begrensningen ligger i BSLCA, ikke i
IFC-standarden. I vår testversjon av BSLCA er det ikke gitt mulighet til å eksportere
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resultatene fra livsløpsvurderingen tilbake til bygningsinformasjonsmodellen. Om dette
er en mulighet som finnes i den fullstendige versjonen av BSLCA har vi ikke fått svar på
fra Granlund OY.
LCA modulen
I BSLCA ligger muligheten til å velge mellom ulike LCA-metoder. Pr. nå kan man velge
mellom DAIA, DAIA-REM og Ecoindikator95 for karakterisering, mens for vekting
ligger DAIA, EPS (96) og sammenligning med CO2-utslipp fra en personbil.
Hvis vi holder oss til karakteriseringsmetodene, så gir disse forskjellig potensiell
belastning for f.eks. ”forsuring” (141 kg. H+ ekv. med DAIA, og 11,5x103 kg. H+ ekv.
med ekoindikator95). Deler av utskriftene, som viser resultatene etter karakteriseringen
vises på figur 20 for DAIA, og figur 21 for Ekoindikator95.

Figur 20: Potensielle miljøbelastninger fra HITOS etter DAIA-metoden, for definerte på kategorier

Figur 21: Potensielle miljøbelastninger fra HITOS etter Ekoindikator95, for definerte på kategorier
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I BSLCA er det laget et hierarkisk system, trestruktur, over prosjektet, med bygget som
inkluderer ulike fagfelt med underområder. viser hvordan ”yttervegg” (external wall) er
inndelt i forskjellige vegger. ”Yttervegg” ligger igjen under område ”struktur”. Denne
inndelingen kan gjøre det lettere å identifisere områder som gir uforholdsmessig høye
potensielle miljøbelastninger, og gi tilbakespill til den aktuelle fagpersonen som kan
vurdere om det finnes alternativer. Når det gjelder belastningskategorier bruker BSLCA
kategorier som er definert i metodene programmet benytter (se Figur 21 og Figur 20). I
tillegg beregnes forbruk av fornybare - og ikke-fornybare resurser. BSLCA gir også
energien som materialene krever i livsløpet. For simulert energiforbruk gjennom hele
livsløpet må BSLCA få verdier gitt av et separat program. Det kan bli opplyst om helseog miljøfarlige stoffer i utskriften fra BSLCA hvis det er lagt til som en egenskap ved et
objekt i modellen.
Gjennomsiktighet
I BSLCA får du vite hvor mye av hvert byggemateriale programmet vurderer modellen til
å inneholde. Dette kan da sjekkes manuelt, eller på andre måter som er tilstrekkelig
nøyaktig eller korrekt. Selve LCA-delen av programmet synes å være noe mangelfull
med tanke på gjennomsiktigheten i LCA-metodikken. Systemgrenser kan ikke vi se er
klargjort gjennom programmet. Av den grunn ser vi ikke hvilke enhetsprosesser som
kommer inn/ut av systemet. Det eneste vi har av informasjon om metodikken er hvilke
metoder som er bruk, og en delvis funksjonell enhet som sier antatt levetid til bygget 50
år. At vektingsresultatene vi får ikke bør brukes til sammenligninger som skal
offentliggjøres (ISO 14044 2006) blir det heller ikke opplyst om i rapporten fra
programmet.
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I tabell 3 vises sammenhengen mellom BSLCA og oppfyllelse av kriteriene i kapittel 6.
Kriterier

LCA-beregninger

IFC-kompatibel
Økologi
Menneskelig helse
Forbruk av
ressurser
Egnet i hele
byggeprosessen
Gjennomsiktig
miljøvurdering

Vurdering
Ja, benytter metodene: Ecoindicator 99 og
DAIA
Ja, men kan ha problemer med å knytte
objekter fra modellen til riktige egenskaper
(f.eks. betong kan bli til tre)
Global oppvarming, forsuring og overgjødsling
Tungmetaller (og helse- og miljøfarlige stoffer)
Fornybare - og ikke-fornybare ressurser, samt
energi.
Tilfredsstillende
Mangelfull gjennomsiktighet

Tabell 3. Hvordan BSLCA møter kriteriene

8.2 Miljøvurderingsverktøyet HITOS i LCADesign
LCADesign ble valgt ut som et resultat av kriteriene for valg av verktøy. Det viste seg at
dette i samsvar med BSLCA innehar muligheter for import av BIM, i tillegg til de andre
kriteriene vi satte opp. Vi gjorde forsøk på å kontakte CRC CI for å prøve en testversjon
av verktøyet. Vår henvendelse via e-post ble ikke besvart før på andre forsøk, og da var
vi allerede godt i gang med oppgaven. De fortalte at de ikke kunne utføre en simulering
med sitt verktøy, fordi de ikke hadde LCA-data for Norge. LCA-data for Norge vil kunne
få andre verdier fordi de er basert på elektrisitet fra vannkraft, andre transportforhold etc.,
noe som fra vår side ikke var så viktig. Det interessante er hvordan verktøyet fungerer og
hvordan det importerer BIM, og knytter miljøinformasjon til modellen. Det viste det seg
at de satt i møte med en representant for SINTEF Byggforsk. De mente den enkleste
måten å gjøre en miljøvurdering av HITOS på var om de utførte simuleringen. De ville
bruke en Nederlandsk database med LCA-data. De fikk tilgang til FTP-databasen hos
Statsbygg som inneholder HITOS. Vi har ikke fått svar på alt vi kunne ønske i
forbindelse med LCADesign. Grunnen til det er at vi fikk kontakt med CRC CI sent i
oppgaven, og at vi ikke har fått testet verktøyet selv. Vi har fått to bilder av utskrifter i
verktøyet, som det er heller dårlig kvalitet på (Figur 22 og Figur 23). Derfor er ikke testen
av LCADesign like utfyllende som på BSLCA.
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Informasjon
Det finnes lite informasjon om LCADesign, men vi sendte CRC CI noen spørsmål om
verktøyet. Vi fikk svar på disse spørsmålene og tilsendt en artikkel om verktøyet. Denne
skulle visstnok ikke publiseres, men vi fikk bruke den som bakgrunnsstoff.
LCA-modulen
LCI data ligger i LCADesign som en database. De tallene brukes til å lage LCAresultater. Den bruker også både en database som inneholder informasjon om spesifikke
produkter, basert på miljødeklarasjoner (EPD), og en generell database for å gjøre
miljøvurderinger med generelle produkter. Denne kan brukes før en velger hvilken
produsent en skal kjøpe materialet fra. De første miljødeklarasjonene som blir brukt ble
først utviklet av New South Wales (NSW) State Government i forbindelse med ”The
Olympic Green Games 2000 in Sydney Australia”. Denne databasen har blitt oppdatert
flere ganger siden, og blir oppdatert årlig.
Simuleringen
Resultatene vi har mottatt fra Australia er to diagrammer der de viser miljøpåvirkning fra
HITOS. Vi har ikke fått tak i noe mer informasjon på hvordan denne simuleringen har
foregått enn den vi har skrevet om i litteraturdelen om LCADesign og i dette kapitlet.
Det som er fint med resultatene er at disse viser den tredelingen vi har forutsatt som
kriterier (Figur 22), slik som forutsatt da vi valgte verktøyet. Det er imidlertid dårlig
kvalitet på diagrammene, slik at det er vanskelig å få reelle verdier ut av det. CRC CI vil
arbeide mer med HITOS, men vi får resultatene fra det så sent, at vi får det ikke med i
oppgaven vår.
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Figur 22 Miljøpåvirkninger i LCADesign

Figur 23. Detaljer i LCADesign.

Ved gjennomføring av simuleringen oppsto det noen problemer. Bare øverste etasje lot
seg analysere, muligens på grunn av at HITOS er et forprosjekt og ikke fullt utviklet. Det
var noen problemer knyttet til språk, siden en del definisjoner i HITOS er på norsk, men
Statsbygg mente det kunne ha sammenheng med detaljeringsgraden i HITOS, og ikke
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språket. Delwyn Jones i CRC CI som utførte analysen i Australia mente også at det kunne
ha noe med hennes kunnskaper om verktøyet å gjøre.
BuildingSMART
Den simuleringen som er gjort med HITOS er basert på arkitektmodellen, og innebærer
ikke energisimuleringer, eller simuleringer knyttet til VVS og elektro. Den kommersielle
versjonen av LCADesign kommer i januar 2008. Denne vil beregne og sammenligne alle
kjente påvirkninger, slik som påvirkning på menneskelig helse, og påvirkning som fører
til skader på økosystemet.
Dagens LCADesign har blitt brukt internt av de som utvikler verktøyet. Det har også blitt
testet i Nederland og California, både på testprosjekter og reelle bygg, for å forbedre
bygningene, og senere prosjekter.
Det er usikkert om det er mulig å bruke LCADesign sammen med et romprogram, slik
som for eksempel dRofus.
Så vidt vi vet brukes ikke IFD i LCADesign, men IFC for å knytte miljødata mot
objektene.
I LCADesign blir alle objekter, eller grupper av objekter merket med en elektronisk
merkelapp (tag), de blir så tilknyttet miljødata. Dette gjøres med ”LCADesign tagger”.
Denne blir lagt inn i ArchiCAD. Hvis objekter, slik som for eksempel dører ikke er
merket som en gruppe, må hver og en kobles til miljødata manuelt av brukeren av
verktøyet.
Gjennomsiktighet
Det er vanskelig å si noe om gjennomsiktigheten, siden vi ikke har fått teste verktøyet i
praksis, men bare fått tilsendt rapporter fra CRC CI.
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I tabell 4 vises sammenhengen mellom BSLCA og oppfyllelse av kriteriene i kapittel 6.
Kriterier

Vurdering

LCA-beregninger

Ja, Ecoindicator 99
Ja, men virket i bare på øvre etasje av
HITOS
Tilfredsstiller

IFC-kompatibel
Påvirkning på økologi
Påvirkning på menneskelig
helse
Forbruk av ressurser
Egnet i hele
byggeprosessen
Gjennomsiktig
miljøvurdering

Tilfredsstiller
Tilfredsstiller
Problemer med HITOS-forprosjekt
For dårlig kunnskap om verktøyet

Tabell 4. Hvordan LCADesign møter kriteriene
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9. Utvikling av miljøvurderingsverktøy
De LCA verktøyene vi har sett på er ikke direkte overførbare for bruk i Norge.
Hovedårsaken til dette er at databasene mangler data for Norge. I tillegg til dette mener vi
at både miljøvurderingen og koblingen mot buildingSMART kan gjøres på alternative
måter ved bruk av IFD-library. I dette kapittelet vil vi komme med innspill til hvordan en
livslpøpsvurdering kan bli brukervennlig og ressursbesparende. Vi skal både trekke inn
synspunkter fra byggenæringen, basert på spørreundersøkelsen, og se på hvordan LCA
kan fungere i buildingSMART - sammenheng.
Det vi presenterer under er grove betraktninger rundt hvordan en miljøvurdering kan
gjennomføres med buildingSMART, og ikke et forsøk på å beskrive i detalj hva som må
gjøres for at det skal fungere. Våre forslag har nok en løsning som nok må ligge et
stykke frem i tid, men denne løsningen vil kunne gi en fullautomatisert
livssyklusvurdering av en bygningsinformasjonsmodell (BIM), både i tidlig
prosjekteringsfase og som detaljprosjektert. Med fullautomatisert livssyklusvurdering
menes det at koblingen mellom objekter og miljødata, samt import og eksport av BIM
skal foregå raskt uten vesentlig manuelt arbeid. For enklere å kunne få en oversikt over
hvordan LCA-verktøyet skal bruke buildingSMART, har vi laget en skisse over
kommunikasjonen mellom enheter (Figur 24).
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Figur 24. Skisse over kommunikasjon mellom enheter i miljøvurderingen

Hovedlinjer
Alternativet baseres på at ”livssyklusegenskapene”, eller LCI-data (miljødeklarasjoner) er
samlet i en ekstern database. Disse dataene er da i prinsippet tilgjengelige, og har samme
kvalitet uavhengig av hvilket LCA-verktøy du velger å bruke, bare det er kompatibelt
med buildingSMART. I tillegg er det tenkt at IFD-library skal bidra til at objektene som
er benyttet i modellen får riktige egenskaper. For at dette skal kunne realiseres må
innholdet i buildingSMART bygges ut.
Hensikten med å presentere dette forslaget er å følge næringens synspunkter på
miljøvurderinger som kom fram under vår spørreundersøkelse. I første rekke gjelder det
synspunktene om at et miljøvurderingsverktøy bør være enkelt i bruk, ta hensyn til
innemiljø, helse- og miljøfarlige stoffer og at det bør være mulig å gjennomføre en
miljøvurdering både i en tidlig- og senere fase av byggeprosessen.
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Som presentert i kap. 4 bygges buildingSMART på tre hovedelementer; IFC, IFD og
IDM. Alle disse må være tilstrekkelig detaljert i standardene og bibliotekene for at
kommunikasjonen i dette alternativet skal fungere. IFC 2x3G representerer ikke et hinder
for et LCA-verktøy, og derfor ser vi ingen grunn til å gå ytterligere inn på det her. IFDlibrary er ikke tilstrekkelig spesifisert på miljødata i dag, og innholdet i denne må fylles.
Det må også lages objekter med IFD-library som mal.

Gangen i kommunikasjonen

Det første som må til for å starte miljøvurderingen er at LCA-applikasjonen kontakter
modellserveren (BIM). Hvis modellen inneholder det som kreves, og spesifisert i IDM,
kan LCA-applikasjonen trekke ut de data som den trenger for å komme videre i
vurderingen.
Når LCA-verktøyet har samlet inn nødvendig data, kan det henvende seg til databasene
for å få tilgang til de aktuelle egenskapene som er tilknyttet de innsamlede IFD-GUIDene
(IFD-identifikasjonen). Nå har verktøyet all informasjonen den trenger for å utføre sine
regnestykker, og gi potensielle miljøbelastninger. Resultatene kan deretter føres tilbake til
BIM som egenskaper på objektene (eller objektet når det er snakk om bygget), eller
skrives ut i en rapport.
Fordi objektene er definert i IFD-library med IFD-GUID vil BIM og databasene snakke
samme språk, og element- og materialegenskapene i databasene vil tilskrives tilsvarende
elementer og materialer fra modellen.
Komponenter som inngår i kommunikasjonen
Som tidligere nevnt er det en del ting som må utvikles før alternativet kan realiseres, og
under følger en redegjørelse for hvordan vi ser for oss at komponenter og
buildingSMART kan utvikles.
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Element- og materialdatabaser

Vi ser for oss databaser med data for ulike objekttyper; elementer og materialer. Begge
skal innholde generiske data, men data for objekter med ulik detaljgrad i byggeprosjektet.
Elementer er grove, ”udefinerte” bygningsdeler som tak, etasjeskiller. Materialer er det
som elementene består av, for eksempel mineralull. I tillegg kan det tenkes at
miljødeklarasjoner(EPD) utgjør en tredje database, eventuelt at EPD-data legges i
materialdatabasen.
I dag finnes det ingen norske databaser med generisk informasjon, og det vil ligge en del
arbeid i å opprette og vedlikeholde slike databaser. Hvis ikke databasene kan bli opprettet
og driftet gjennom statlige midler er miljøvurderingsalternativet avhengig av at det er
noen som ser lønnsomhet i disse. Hvis SINTEF Byggforsk ser nytte i å opprette databaser
i sammenheng med sin kunnskapsserie, kan det utvikles et sett med regler og kriterier
basert på serien. Innemiljø kan bli ivaretatt her. Ved bruk av EPD kan LCAapplikasjonen, i tillegg til en livssyklusvurdering, sjekke om produkter har innhold som
er oppført på obs!-listen. På denne måten vil miljøprogrammet inkludere forhold som
aktører i byggenæringen ser på som viktige, men ikke nødvendigvis inngår i en
livssyklusvurdering. Databasene er å betrakte som en BIM (modellserver) som har
objekter med egenskaper, og IFD-GUID for hvert objekt og egenskap.

IDM

For at alternativet i det hele tatt skal fungere må det nedfelles krav til hvilken informasjon
som skal utveksles mellom modellene og LCA-verktøyet. IDM skal ivareta disse kravene
til informasjonsflyt. Selv om miljøvurderingen skal kunne gjennomføres både sent og
tidlig i byggeprosessen mener vi at det ikke behøves å utarbeide to IDMer.
IDM består av tre hoveddeler (kap. 4); prosesskart, utvekslingskrav og funksjonsdel.
Disse tre delene bør lages sammen med aktørene i næringen, og på en slik måte at
miljøvurderingen lettere blir en naturlig del av det å gjennomføre en byggeprosess.
Det bør lages et prosesskart enten for ”miljøvurdering” som eget forretningsområde, eller
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et annet fagområde hvor ”miljøvurdering” er en del av et større bilde. Hvis man tenker på
”miljøvurdering” som eget område i IDM - sammenheng kan det kanskje se ut som
skissert i figur 25. (med Business Process Model Nomenclatur, BPMN):

Figur 25 Skisse til prosesskart for en miljøvurdering

Utvekslingskravene som sier hva som trengs av informasjon, og når i byggeprosessen den
trengs for at forretningsprosessen skal kunne fortsette, må identifiseres og beskrives. Vi
skal i det følgende gi eksempler på hvilken informasjon LCA-verktøyet kan trenge fra
BIM og databasene.
Det er viktig at det spesifiseres når i byggeprosessen informasjonsutvekslingen skal skje,
slik at nivået på informasjonskvaliteten kommer frem. Informasjonsutvekslingen bør skje
på de riktige tidspunkt i byggeprosessen, i forhold til når beslutninger om viktige
miljøforhold skal tas. I tabell 5 vises et forslag til denne delen av utvekslingskravene
(ER). Etter dette brytes utvekslingskravene ned fra en generell beskrivelse av hvilken
informasjon som behøves for en miljøvurdering, til mer detaljerte opplysninger om hva
som kreves fra modellen. Eksemplene som her gis for utvekslingskravene er mellom
bygningsmodellen og LCA-verktøyet.
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Name

ER_Modell-skisseprosjekt

Identifier

xxx

Change Log
2007-05-15
Project Stage

Opprettet

xxx

0

Portfolio requirements

1

Conception of need

2

Outline feasibility

3

Substantive feasibility

4

Outline conceptual design (Skisseprosjekt)

5

Full conceptual design

6

Coordinated design and procurement (Detaljprosjekt)

7

Production information

8

Construction (Oppføring)

9

Operation and maintenance (Bruk og vedlikehold)

10

Disposal (Avhending)

?

Tabell 5 Viser hvor I byggeprosessen informasjonsutvekslingen skal skje. Tabellen er modifisert og
fra “IDM:Guide to Components and Development Methods” (Wix Ukjent)

Vi fant ut hvor i byggeprosessen informasjonsutvekslingen skal skje, basert på
spørreundersøkelser og erfaringer vi selv har tilegnet oss, med tanke på hvor viktige
beslutninger om miljø tas.
En generell beskrivelse kan være:
ER_modell-skisseprosjekt skal gi informasjon fra en bygningsmodell som skal
brukes til å utføre en miljøvurdering. Informasjonen inkluderer materialer, andre
bygningsdeler og faste tekniske installasjoner.
Med økt detaljeringsgrad kan beskrivelsen bli brutt ned til:
Materialer:

Strukturobjekter (eks. vegg, tak, etasjeskillere) og andre objekter som måles i m2BIM skal levere IFD-GUID og mengder i m2 for hver IFD-GUID.
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Andre bygningsdeler(eks. vindu) som måles i antall BIM skal levere IFD-GUID og antall for hver IFD-GUID.

Faste tekniske installasjoner:

BIM skal levere IFD-GUID og antall for hver IFD-GUID.
Funksjonsdel skal vi ikke gi eksempel på. Grunnen er at det skal brukes av
programleverandører. Det er en teknisk beskrivelse av hvilke enkeltheter hvert objekt må
være oppbygget av, for at modellen skal kunne levere det som er beskrevet over.

IFD-library

For at utvekslingskravene i IDM skal kunne gjennomføres kreves det at IFD-library har
definert den informasjonen vi skal bruke, og tilknyttet det en IFD-GUID. Informasjonen
det er snakk om her kan være aktuelle LCI-data (CO2 -utslipp, avfall), bygningsmaterialer
(gipsplate, isolasjonsmatte), eller elementer (ytterveggelement av betong). IFD-library
kan betraktes som en synonymordbok på den måten at det gir modellens ”yttervegg av
betong” samme betydning som databasens ”wall, external, concrete”. På denne måten
unngår du å måtte bruke lokalt definerte PSet_, som ikke nødvendigvis finnes for denne
modellen, og en regeldatabase som skal prøve å finne ut av hvilket objekt vi har med å
gjøre.
LCA-verktøyet
I dette forslaget om bruk av IFD i livssyklusvurderingen har vi valgt å kun innbefatte den
fysiske konstruksjonen, som materialer og installasjoner. Vi velger da å betrakte byggets
funksjon som statisk. Det betyr at det er bygget som objekter som blir gjenstand for LCA,
ikke hvordan det brukes. For eksempel varme- og ventilasjonsanleggene blir ikke vurdert
for operasjonsegenskaper.
Systemgrensene kan i noen grad bli lagt til materialegenskapene i databasen, for
eksempel ved at transportbelastninger blir egne egenskaper. Hvis det er hensiktsmessig
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kan man med bruk av buildingSMART, og geografiske informasjonssystemer (GIS)
beregne en konkret trafikkbelastning. IFC 2x3G kan brukes til dette.

LCI (Livsløpsregnskap)

Objektegenskapene i databasen må være livssyklusdata, det vil si at dataene må dekke
spekteret fra utvinning av råvarer til resirkulering eller deponering. For at
livssyklusvurderingen skal kunne operere med ulik funksjonell enhet på bygningen, må
objektenes funksjonelle enhet ligge som en egenskap i databasen, slik at
miljøprogrammet kan konvertere og sammenligne objekter.

LCIA (vurdering av livsløpseffekter)

Vi tar ikke stilling til hvilken metode som bør benyttes i denne oppgaven, men det er
noen metoder som ser ut til å benyttes oftere enn andre. Listen over metoder utarbeidet av
UNEP og SETAC er et utgangspunkt for å finne en LCIA-metode. Mange av de
eksisterende LCA-programmene tilrettelegger for bruk av flere metoder, ved at man kan
veksle mellom disse i programmenes grensesnitt. Hvis databasene og IFD-library skal
fylles med all LCI-informasjon som en metode legger opp til, kan det tenkes at det kan
kreve noe tid. Det kan være hensiktsmessig å velge en metode som tillater å vurdere noen
av kategoriene, og samtidig kan utvides når buildingSMART er moden for det. Det kan
være at ”global oppvarming” bør være en første miljøbelastningskategori, siden det er
bred enighet om at dette er en meget viktig utfordring, som det bør gjøres noe med
snarlig. Metoden som benyttes bør også være fleksibel og kunne tilpasses ny kunnskap
om hva som er skadelig for miljøet.

Rapport

I de LCA programmene vi har testet er det svært lite, eller ingen informasjon om
forutsetninger programutviklerne har gjort. Forutsetninger som funksjonell enhet,
systemgrenser og allokeringer bør komme frem i rapporteringen fra programmet.
Aktører i byggenæringen kan ikke forventes å ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere
ulike miljøbelastningskategorier (f.eks. forsuring og overgjødsling) opp mot hverandre.
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Derfor bør rapporten av miljøvurderingen gi en enkel presentasjon av miljøytelsen for det
vurderte systemet, slik at fagfolk innenfor det enkelte fagfeltet lettere kan foreslå
alternative løsninger som forbedrer bygget.
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10 Diskusjon
I dette kapitlet følger diskusjon rundt de resultater vi har fått i forbindelse med
spørreundersøkelse, testing av BSLCA og LCADesign og forslag til utvikling av et
miljøvurderingsverktøy.

10.1 Krav til metode og verktøy
I dette kapitlet vil vi drøfte valg av de kriteriene vi har brukt for å velge ut
metode/verktøy. De kriteriene vi valgte ut er; bruk av livssyklusvurderinger, at det er
IFC-basert, beregner påvirkning på menneskelig helse, påvirkning på økologien og
forbruk av ressurser.

LCA-metodikk

Det er antagelig rett å basere miljøvurderingen skal på LCA-metodikk. Et ankepunkt er at
det er en forholdsvis kompleks metode, og krever relativt store ressurser i
gjennomføringen. I LCA-kapitlet har vi sett på noen miljøvurderingsverktøy som ikke er
LCA-baserte, og kan brukes uten at du trenger spesialkompetanse.
Fordelen med en LCA-metode kontra en såkalt kriteriebasert metode er at den tar hensyn
til hele livssyklusen. Dermed fanger den opp utslipp og forbruk i hele produktets livsløp.
I tillegg til dette er det konsensus om at det er riktig å vurdere produkter gjennom dets
livsløp. Det gir en helhetlig vurdering av produktets påvirkning.
Et annet ankepunkt ved LCA er at metodikken gir potensielle miljøeffekter og ikke
konkret analyse av risiko, slik som hvis vi ser på for eksempel punktutslipp, og slik blir
en noe mer ”unøyaktig” betraktning. Ved en vurdering for og imot kommer vi frem til at
vi mener det er riktig å ta utgangspunkt i at et verktøy til den bruk vi skisserer bør være
livsløpsbasert hvis denne metoden kan gjennomføres enkelt uten bruk av
spesialkompetanse på området.
En livsløpsvurdering kan vekte kategoriene til en felles verdi. Det er uenighet om
hvordan og om dette skal gjøres. Det er selvsagt vanskelig å basere et verktøy på en
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metode det ikke er enighet om, men det arbeides på området med å finne en akseptert
metode. Det vil bli vanskelig for en fagmann innen bygg å vurdere miljøbelastninger opp
mot hverandre. Derfor er en nesten avhengig av en felles verdi for bygget i sin helhet,
hvis en skal være uavhengig av spesialkompetanse på miljø. Vi mener det er riktig å
bruke de LCA-metodene som finnes, inntil det blir enighet om en vektingsmetode.
Et miljøvurderingsverktøy bør kunne dele inn utslipp som kan ha innvirkning på miljøet i
ressurser, påvirkning på menneskelig helse og påvirkning på økosystemet.
Det er i dag enighet om at en LCA bør kunne bidra til å verne disse tre områdene, også
kalt areas of protection (AOP). På den annen side finnes det mange flere, mer
spesifiserte belastningskategorier som kan tenkes krevd ved et miljøvurderingsverktøy.
Ved utvikling av et slik verktøy er det imidlertid viktig at en ikke har for mange faktorer
å forholde seg til i starten. I spørreundersøkelsen ble følgende miljøbelastninger sett på
som viktige ved bygging:

•

belastninger på klima

•

ressurser

•

helse- og miljøskadelige stoffer

•

inneklima

Helse- og miljøskadelige stoffer har innvirkning på menneskers helse, og klima
innvirkning på økosystemet. Vi må likevel ta i betraktning hva som er svart, men siden
disse svarene ligger så tett inntil det som er kalt AoP, mener vi det er riktig å bruke dem.
Man kan også diskutere om byggebransjen er de rette å spørre om hvilke miljøaspekter
man skal ta hensyn til. Vi synes at det er viktig at næringen er involvert i en eventuell
innføring av miljøvurderingsvektøy. Vi tror at aktørene i næringen er mer positiv til en
miljøvurdering som dekker miljøaspekter de har erfaring med er viktige, og at ikke
miljøeksperter bestemmer hva som er dekkende for å vurdere miljø, uten å diskutere med
næringen. Det er også grunn til å spørre om spørsmålene i undersøkelsen var gode nok, i
forhold til kunnskapen til de spurte. Hadde vi satt opp en liste med mange mulige

92

miljøpåvirkningskategorier kunne resultatene sett annerledes ut. Det er imidlertid viktig å
ikke bruke spørsmål der svaret er ”gitt”. Derfor valgte vi en løsning der de kunne være
mer frittenkende i forhold til svar på spørsmålene.
Miljøvurderingen bør fortrinnsvis foretas på et så tidlig stadium som mulig, og gjerne i
forbindelse med romprogrammering. Jo tidligere miljøspørsmålet kommer inn i
prosjektet, helst på initiativ fra byggherre, jo større mulighet er det for at det virkelig blir
et miljøprosjekt. Men hvor mye informasjon er tilgjengelig i romprogrammeringsfasen?
Det er faktisk her de store valg på løsninger, materialer og konstruksjoner gjøres. Det vil
nok ikke være mulig å gjøre en komplett ”miljøanalyse” av bygget før i
detaljprosjekteringen. Dette er nok sant, men det viktige er å få føringer under
planleggingen, for i senere faser av prosjekteringen er det for sent å gjøre forandringer.
Vi mener derfor at miljøvurdering må komme inn på en veldig tidlig fase, og foregå
under hele prosjektets livsløp. Kan en få til en utveksling av data fra for eksempel
romprogrammet dRofus, og legge dette inn i miljøvurderingsverktøyet, kan en allerede på
dette stadiet utføre en enkel vurdering.
På tross av lav deltagelse og varierende kunnskap om livssyklusvurderinger blant de
spurte i spørreundersøkelsen, mener vi at kriteriene for valg av miljøvurderingsverktøy er
representative. Vi sendte ut spørsmålene til 21 bedrifter, hvorav 8 stykker svarte på
spørsmålene. Grunnen til det kan være at de spurte hadde dårlig tid, eller kanskje de ikke
gidder å svare på en studentoppgave, eller generelt er imot undersøkelser. Det kan jo også
være at våre spørsmål var utformet feil, eller at de ikke virket interessante eller relevante.
Eller er det kan være at byggenæringen ikke anser miljøspørsmålet som viktig. Derimot
ser svarene godt besvart ut og kommer fra solide, store norske aktører, slik at det er ingen
grunn til å tro at svarene ikke er valide. Vi mener derfor kriteriene er representative for
vår oppgave.
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10.2 Verktøy
Verktøylisten vi har utarbeidet viser at flere verktøy tilfredsstiller mange av de
identifiserte behovene. Likevel mener vi ikke at det finnes andre verktøy med muligheter
for IFC-import av BIM. To av verktøyene har IFC som utvekslingsformat. Det virker
som om disse IFC LCA-verktøyene er på et prototypenivå, og få i antall. Gitt at
oversikten vår ikke er komplett styrker dette muligheten for at det finnes andre verktøy
som ikke er publisert, som kunne vært aktuelle for denne oppgaven. Basert på vårt
litteratursøk mener vi at vi har funnet de mest egnede verktøyene for vår oppgave.
BSLCA
En grunn til at objektegenskapene så ut til å bli feil i BSLCA kan være at
implementeringen av IFC, og Buildingsmart i byggebransjen ennå er på et tidlig stadium,
derfor kan det være at objekter i vår testmodell ikke er tilstrekkelig definert fra
arkitekten. Vi mener allikevel at en slik type usikkerhet i miljøvurderingen burde være
unødvendig, og at man ikke skal være avhengig av at arkitekten legger inn mange
parametre i hvert objekt.
Beskrivelse av antagelser og forutsetninger for vurderingen i BSLCA var så godt som
fraværende. Antagelser og forutsetninger kunne med fordel ha vært dokumentert, og
kanskje i noen grad styrt av brukeren. Fraværet av denne informasjonen gjør at vi
egentlig ikke vet hva det utføres en miljøvurdering av.

LCADesign
Dette verktøyet er godt egnet til vårt formål, selv om det oppsto noen problemer under
simuleringen. Dette skyldes nok i stor grad detaljeringsgraden til HITOS-modellen. Men
det kan også være muligheter for at dette verktøyet ikke er egnet til bruk i en tidlig fase,
men trenger en mer detaljert modell for å gjøre analysen. Det kan være at LCADesign
ikke er fullt utviklet, men siden de har planer om å komme med en kommersiell versjon i
2008 stemmer nok ikke det. Med noe videre utvikling kan dette bli et godt verktøy til
bruk i hele byggeprosessen.
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10.3 Test av verktøy og buildingSMART
Vi fant to LCA IFC-verktøy som vi testet på HITOS-modellen. Vi trodde ikke i starten av
oppgaven at slike fantes, så dette ga oss mer enn vi håpet på. Det ga oss meget verdifulle
innspill til kapittel 9. der vi beskriver hvordan vi mener et verktøy ideelt bør bli.
Det legges store ressurser i buildingSMART i byggenæringen i dag, slik at muligheten
for bruk av IFC i forbindelse med miljøvurderinger er stor. HITOS prosjektet som vi har
brukt som testmodell er på forprosjektstadiet i dag. Det er fortsatt mange løse tråder, og
det kreves mye arbeid før en kan bruke IFC til å effektivisere byggeprosessen generelt.
Definering av hvilken informasjon som hører hjemme i PSet_, og hvordan denne skal
benevnes er et av områdene det mangler mye på. Derimot har BSLCA og LCADesign
allerede metoder for å legge BIMer inn i sine verktøy. Siden vi ikke har fått bruke
fullversjoner av verktøyene kan vi ikke med sikkerhet si hvordan importen foregår i dag.
Vi er nok ikke der enda, at vi bare kan åpne en BIM-fil direkte i
miljøvurderingsverktøyet, men verktøyene er i alle fall langt på vei til å kunne nytte seg
av BIM’er i miljøvurderingen. Det mangler nok en del, spesielt på koblingen databasevurderingsverktøy før man ved hjelp av BSLCA og LCADesign kan gjøre en effektiv
miljøvurdering.
PSets er ”gammeldags” og på tur ut, mens IFD kommer til å overta. I dag legges all
informasjon som trengs i et objekt inn i PSet_. Det vil si at all informasjon vi trenger
legges inn manuelt i hvert objekt, og BIM. Antagelig er dette veldig arbeidskrevende,
selv om en kan bruke de samme objektene om igjen. Derimot vil det være like
arbeidskrevende å legge den samme informasjonen inn i et IFD-bibliotek, men da gjør en
det en gang for alle, for akkurat det objektet. Språkbarrierer vil bli lavere, og vi kan sende
IFC-objekter mellom land og fagfelt, og alle vil kunne forstå dette godt. Det er en stor
jobb å lage et IFD-bibliotek, men med nok ressurser vil dette la seg gjøre. Teknologien er
der, men det gjenstår en del arbeid. Det vil dermed antagelig være en stor foredel å lage
et IFD-bibliotek, og bruke mindre tid på PSet_ i hvert enkelt objekt..
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Det er ingen miljøinformasjon i IFC-standarden, og det er antagelig ikke nødvendig å ha
noen informasjon der, hvis IFD blir utviklet. I IFC-standarden i dag (2x3) ligger det
forslag til miljøinformasjon. Det er imidlertid ingen hensikt å legge inn noen informasjon
der. Hvis alle objekter får en IFD-GUID kan denne kobles opp til en
miljødeklarasjonsdatabase, og informasjon i IFC-standarden blir overflødig. Det er bedre
å bruke tid på IFD-library, slik at det blir skikkelig utviklet. Det kan det være langt frem,
men mye ressurser legges i dette i dag.

Vi antar at ved å bruke IFC-basert verktøy vil en forenkle miljøvurderingen.
Miljøvurdering krever veldig mye data på utslipp fra det enkelte material. I tillegg ligger
det store mengder informasjon i BIMen. Dette vil i byggebransjen bli enorme mengder
data, med alle de materialer som finnes i et bygg. Hvis en kan overføre data fra BIMen til
miljøvurderingsverktøyet med en såkalt drag’n drop funksjon vil dette kunne bli enkelt.
Drag’n drop betyr å åpne BIM i miljøvurderingsverktøyet, og ha alle objekter
tilgjengelig, uten å måtte legge de inn manuelt. De verktøyene vi har sett på påstår at de
kan gjøre dette i dag. Det som er vanskelig er imidlertid oppbygging av en database med
miljøinformasjon for norske forhold. Dette vil bli en stor jobb. Men er det mulig å få til
dette kan en virkelig få utnyttet de muligheter som ligger i buildingSMART.
Oppbygging av en miljødatabase bør være strukturert som i Byggforsk sin tenkte
oppbygging av Byggforskserien. Ved oppbygging av en miljødatabase basert på
miljødeklarasjoner bør en ha en del med materialdata, en med data på sammensatte
elementer, og en med regler for utførelse. Dette vil ta hensyn til at elementer har andre
egenskaper enn summen av de materialene det er sammensatt av. Det er ikke sikkert dette
er nødvendig i en miljøsammenheng, da påvirkningene fra et materiale antagelig vil være
det samme som hvis det blir satt sammen med flere materialer til et element. Dette har vi
ikke undersøkt, og det kommer an på hvordan miljødeklarasjonene blir utarbeidet. En bør
i første omgang prøve å opprette en felles database for miljødeklarasjoner, og en generisk
og en produktspesifikk database. Hvis dette kommer på plass får en så vurdere veien
videre, da vi snakker om mange år frem i tid.
96

En regeldatabase for hvordan materialene settes sammen kan bli nyttig. Da kan en ta
hensyn til sammenføyingsmetoder, og kanskje få med mindre detaljer, slik som spiker,
sveisesømmer, og kuldebroer, slik at dette samtidig tas hensyn til ved miljøvurderingen.
Dette har kanskje ingen innvirkning på miljøpåvirkning, men får en energiberegninger
med i verktøyet vil kuldebroer spille en rolle.
I kapittel 9 gir vi innspill til utvikling av et eventuelt miljøvurderingsverktøy som
benytter buildingSMART-teknologi. Vi mener at et slik verktøy vil gjøre en helhetlig
miljøvurdering av bygninger mer tilgjengelig for byggenæringen. IFD-library er en viktig
brikke i dette samspillet. Å fylle IFD-library vil kreve en del ressurser, men for å være
sikker på at objektegenskapene skal bli riktige må objektene ha en entydig
identifikator(GUID). Det er nok fornuftig å akseptere en større feilmargin ved bruk av
dagens LCA-IFC verktøy, enn å vente med miljøvurderinger til IFD-library blir bygd ut.
Databaser med miljøinformasjon har vi også diskutert over. I forhold til dagens
oppbygging i BSLCA og LCADesign vil dette bli mye mer effektivt. På den annen side
finnes det ikke databaser i dag, og en oppretting av databaser vil, i likhet med IFDlibrary, være tidkrevende.

10.4 Diskusjon om valg av metode og gjennomføring av
oppgaven
1. Litteratursøk
Det kan sås tvil om troverdigheten til det en finner på internett, men vi har forsøkt å finne
informasjon fra troverdige kilder, og gjerne ”dobbeltsjekket” funn på internett med søk
gjennom BIBSYS og ISI. Vi har vært i kontakt med produsentene av de 3 verktøyene vi
har sett mest på i oppgaven.
2. Spørreundersøkelse.
Det kan sies at dette kan skape et feil utvalg av personer i en slik undersøkelse, men siden
vi har fått svar fra kjente norske aktører innen flere fagområder i byggebransjen, mener vi
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at dette styrker vårt arbeid. På mange spørsmål er det også en enighet i besvarelsene, og
de virker etter vårt skjønn fornuftige, med den kunnskapen vi har ervervet oss på
området. Et annet ankepunkt er at av alle de vi sendte spørsmål til har bare noen svart.
Kanskje er det slik at de som ikke svarte er de som absolutt burde ha svart, og at vårt
inntrykk nå er noe skeivt. I virkeligheten betviles dette, og vi har fått svar fra et bredt
spekter av aktører, om enn få.
3. Intervju.
Det kan jo være at enkeltpersoners meninger får en for fremtredende rolle, men vi har ført
enkle møtereferat etter slike samtaler, slik at det i noen grad skal være etterprøvbart.
4. Møter
Selvsagt kan referent påvirke stoffet, men siden vi selv deltok, kan vi også memorere oss
frem til hva som virkelig ble sagt og gjort. Siden deltagerne på disse møtene har vært folk
med lang fartstid i bransjen regner vi det som ble sagt som ”vettugt”, selv om det selvsagt
også der kan være enkeltsaker og meninger som en ikke bør referere til.
5. Test av verktøy
Vi har ikke kunnet diskutere med utviklerne av programvaren ansikt til ansikt, siden de
sitter i andre land. Likevel har de vært svært behjelpelige og vi har hatt en utstrakt bruk
av e-post. Har vi hatt spørsmål angående verktøyet, har vi sendt dem via e-post. Det som
kan være utfordringen der er at vi ikke får svar med en gang, men kanskje må vente noen
dager. Likevel har dette fungert tilfredsstillende. Det er da muligheter for at de ikke har
importert HITOS i sine verktøy ved hjelp av IFC-standarden, men vi velger å stole å at
dette har foregått slik de forteller. I våre beskrivelser av testing og forslag til utvikling av
et nytt verktøy er det mulig at vi ikke har forstått alle begreper og teknisk virkemåte på de
buildingSMART-teknologien vi har brukt. Vi mener å ha forstått det, men mye av det er
komplisert å tilegne seg, slik at vi er åpne for at vår forståelse kan være en mulig
feilkilde. Siden vi ikke har utført testene selv, men fått fortalt hvordan det foregikk, må vi
gå ut fra at det de sier om testingen stemmer.
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Oppsummering:
Vi har benyttet oss av forholdsvis mange metoder i denne oppgaven. Den har krevd en
tverrfaglig tilnærming, noe som igjen har krevd bruk av ulike metoder for å få frem de
svar vi ville. Det kunne ha gått ut over kvaliteten på utførelsen av noen av metodene,
siden vi har hatt forholdsvis kort tid på oppgaven. Vi synes det har vært nødvendig med
så mange metoder, og alt i alt har det gått greit.
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11. Konklusjon
Et egnet miljøvurderingsverktøy for bygninger bør være basert på livsløpsvurdering
(LCA), det bør ha kobling mot buildingSMART, og kunne beregne påvirkning på
menneskelig helse, økologisk tilstand, forbruk av ressurser og bør kunne brukes tidlig og senere i byggeprosessen. I tillegg må verktøyet være gjennomsiktig.
Vi har funnet to verktøy som tilfredsstiller 6 av kriteriene. Det er det finske BSLCA og
det Australske LCADesign. Etter å ha testet verktøyene fant vi at gjennomsiktigheten er
mangelfull for BSLCA. For LCADesign har vi ikke nok informasjon til å si noe om
gjennomsiktigheten.
På bakgrunn av testene og den presenterte teorien har vi foreslått hvordan et fremtidig
miljøvurderingsverktøy kan bli egnet for bygninger. Vi foreslår at verktøyet skal benytte
seg av buildingSMART, ikke kun IFC.

100

12. Videre arbeid
For videre arbeid med emnet er det mange muligheter. Vi har vært tilknyttet prosjektet
GLITNE – mer miljøvennlige bygg gjennom økonomisk verdsetting av miljøeffekter. I
GLITNE skal det utvikles et verktøy for miljøvurdering av bygninger som skal kunne
kommunisere med en bygningsinformasjonsmodell. Dette skal gå over lengre tid, og det
vil antagelig være muligheter for flere oppgaver i dette prosjektet. Vi har konsentrert oss
om hvordan et mulig miljøvurderingsverktøy skal kunne fungere. Vi sendte ut en
spørreundersøkelse, og denne fikk vi forholdsvis få svar på. Det kunne vært interessant å
utarbeide en ny undersøkelse, kanskje utvidet den til å gjelde miljø i byggenæringen
generelt, for å avdekke kunnskapsnivået og viljen til å gjøre noe med miljøpåvirkningene
blant aktørene i bransjen. Å se nærmere på hvordan miljøet virkelig tas hensyn til i en
byggeprosess kunne vært veldig interessant. Hvis en kartlegger 4-5 prosjekter over litt
lengre tid, og ser hva som gjøres og ikke gjøres, med tanke på miljø.
Det kan være mulig å se nærmere på hvilken informasjon som skal overføres mellom de
ulike delene i miljøvurderingssystemet. Altså å sette seg godt inn i IDM og beskrive
hvordan informasjonsflyten skal foregå mer detaljert enn i vår oppgave. Antagelig et
krevende område.
Vi har ingen fullstendig database med miljøinformasjon for bygninger i Norge. Å samle
miljødeklarasjoner i en sånn database og foreslå hvordan denne skal samarbeide med
miljøvurderingsverktøyet kan være interessant. I Ecoproduct (Kap. 2.6) finnes det noen
miljødeklarasjoner, kanskje kan denne brukes. I tillegg må IFD-GUID foreslås, og PSet_
foreslås.
Hvordan ta hensyn til innemiljø i et LCA-basert miljøvurderingsverktøy er en utfordring.
Hvordan kan dette gjøres?
LCADesign skal komme som kommersiell utgave i 2008. Å teste ut dette verktøyet
skikkelig kunne være av interesse. CRC CI er antagelig interessert i dette. En kan se på
muligheter for å utvikle dette til å bruke IFD.
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Verktøyene på listen vår (Tabell 2) som er merket ut i gult tilfredsstiller alle kriteriene
utenom IFC-kompabilitet. Disse kan det være interessant å se nærmere på. Kanskje det er
enkelt å ”IFCifisere” dem, altså programmere dem til å ta imot IFC-basert BIM.

102

13. Litteraturliste
Anonym. (2007). Miljoprogram.no. Lokalisert 13.03 2007 på World Wide Web:
www.miljoprogrammering.no.
Athena Sustainable Materials Institute. (2007). Athena Institute. Lokalisert 25.03 2007 på
World Wide Web: http://www.athenasmi.ca/.
Borchsenius, C. H. (1999). Livsløpsvurdering av bolig, OR.59.98, STØ.
Brand, G., Scheidegger, A., Schwank, O. & Braunschweig, A. (1998). Weighting in
Ecobalances with the Ecoscarcity Method.
Brekke, A. & Michelsen, K. (2003). Bruk og nytte av LCA i norske bedrifter, 2/2003,
NTNU, .
buildingSMART. (2007). The Norwegian buildingSMART project. Lokalisert 27.03 2007
på World Wide Web: http://idm.buildingsmart.no/confluence/display/IDM/Home.
Byggenæringens miljøsekretariat. (2007). Lokalisert 28.03 2007 på World Wide Web:
www.byggemiljo.no.
Centre For Design at RMIT University. (2001). Background Report LCA Tools, Data and
Application in the Building and Construction Industry.
CRC Construction Innovation. (29.mars 2007).
CRC Construction Innovation. (2007). Lokalisert 29.03 2007 på World Wide Web:
http://www.construction-innovation.info/index.php.
Egger, M. (24.04 2007). Adressat: Sivertsen, K. H.
Eikeland, P. T. (2001). Teoretisk analyse av byggeprosesser. I: Eikeland, P. T. (red.),
P10602. Trondheim.
Environment Australia. (2001). Building LCA - Greening the Building Life Cycle - Life
cycle assessment tools in buildings and construction.
Ernst, E., Turi, H., Jan, O., Svein-Helge, E., Sigmund, E., Øivind, C., Mai Anh Thi, L. &
Frode, M. (2006). Erfaring med utvikling og bruk av en digital
bygningsinformasjonsmodell
(BIM) iht IFC-standarden ved byggeprosjekt Høgskolen i Tromsø
(HITOS) etter avsluttet forprosjektfase. I: Haug, D. (red.), 11251, Statsbygg.

103

European Commission. (2007). LCA tool`s services and data. Lokalisert 23.03.2007 på
World Wide Web: http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm.
Fossdal, S., Aho, I., Dinesen, J., Glaumann, M. & Sigurjonsson, J. (2002).
Miljøindikatorer for bygg- og eiendomssektoren, 335, Norges byggforskningsinstitutt;
Nordisk Industrifond.
Guinée, J. B., Gorrée, M., Heijungs, R., Huppes, G., Kleijn, R., de Koning, A., van Oers,
L., Sleeswijk, A. W., Suh, S., Udo de Haes, H. A., de Bruijn, H., van Duin, R. &
Huijbregts, M. A. J. (2001). Life cycle assessment, an operational guide to the ISO
standards-1,2a,2b,3.
Holthe, K. (2000). Byggdetaljblad nr. 501.008: Økoprofil for næringsbygg, SINTEF
Byggforsk.
Holthe, K. (2007). Vurdering av fuktsikkerhet for flate tak og terasser - utvikling av
kunnskapstjeneste for IFC- og IFD-basert sjekk mot en digital
bygningsinformasjonsmodell.
IEA-BCS. (2001). Energy-Related Environmental Impact of Buildings, Annex 31.
Lokalisert 19.02 2007 på World Wide Web: http://annex31.wiwi.uni-karlsruhe.de/.
Inernational Energy Agency. ANNEX 31. Lokalisert på World Wide Web:
http://www.uni-weimar.de/scc/PRO/.
ISO 14044. (2006). Environmental mangment - Life cycle assessment - Requirements
and guidelines.
IVAM. (2007). Eco-Quantum. Lokalisert 22.03 2007 på World Wide Web:
http://www.ivam.uva.nl/uk/index.htm.
KRD. (2005). Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren 2005–2008, Kommunal- og
regionaldepartementet.
Laine, T., Reinikainen, E., Liljeström, K. & Karola, A. (2001). Integrated LCA-Tool for
ecological design.
Miljøstatus.no. (2007). Miljøstatus i Norge. I: forurensningstilsyn, S. (red.). Lokalisert
17.01 2007 på World Wide Web: http://www.miljostatus.no/.
Miljøverndepartementet. (2005). St.Meld. Nr.21 (2004-2005). Miljøverndepartementet.
Modahl, I. S. & Raadal, H. L. (2003). Evaluering av miljø- og ressursforhold ved
bygging av Gjenbrukshus i Trondheim, OR 14.03, Stiftelsen Østfoldforskning.
Mohus, F. (2007). Tregt for 3D og IT i bygg. Teknisk ukeblad, 06: 93.

104

Neuberg, F., Rank, E., Ekkerlein, C. & Faulstich, M. (2003, August 11-14, 2003).
Integrated life cycle assessment for a sustaiable resource management of buildings.
Eighth International IBPSA Conference
Eindhoven, Netherlands.
NIST. (2007). BEES 4.0. Lokalisert 25.03 2007 på World Wide Web:
http://www.bfrl.nist.gov/oae/software/bees.html.
Nosyko AS. (2007). dRofus - Rom og utstyrsdatabase. Lokalisert 02.05 2007 på World
Wide Web: http://www.drofus.no/.
NSF-ISO/TR 14025, S. N. (2002). Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner
type III (ISO/TR 14025:2000).
Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner. (2007). EPD-Norge. Lokalisert 25.03
2007 på World Wide Web: http://www.epd-norge.no/.
Pennington, D. W., Potting, J., Finnveden, G., Lindeijer, E., Jolliet, O., Rydberg, T. &
Rebitzer, G. (2004). Life cycle assessment Part 2: Current impact assessment practice.
Environment International, 30 (5): 721-739.
Pettersen, T. D. (2001). Byggdetaljblad nr. 501.009: Økoprofil for boliger SINTEF
Byggforsk.
PRé. (2007). PRé consutants. Lokalisert 17.04 2007 på World Wide Web:
http://www.pre.nl/.
Rydh, C. J., Lindahl, M. & Tingstrøm, J. (2002). Livscykelanalys, Studentlitteratur.
Rønning, A. (27.05 2007). Pr. telefon.
Seehusen, J. (2007). Alle skylder på alle. Teknisk ukeblad, s. 81.
Seppälä, J. (1999). Decision Analysis as a Tool for Life Cycle Impact Assessment,
Finnish Environment Institute.
Square One research Pty Ltd. (2007). ECOTECT: AN OVERVIEW. Lokalisert på World
Wide Web: http://ecotect.com/home,http://squ1.com/node/103.
Steen, B. (1999a). A systematic approach to environmental priority strategies in product
development (EPS). Version 2000 – general system characteristics, 1999:4, Centre for
Environmental Assessment of Products and Material Systems.
Strand-Hanssen, S. (2006). ECOProduct: Metodebeskrivelse.

105

Støa, E., Kittang, D. & Andresen, I. (2006). Verktøy for miljøprogrammering for tiltak i
byer og tettsteder, 50102800, SINTEF Byggforsk AS. 26 s.
UNEP. (2006). Background Report for a UNEP Guide to LIFE CYCLE
MANAGEMENT - A bridge to sustainable products
I: Jensen, A. A. & Remmen, A. (red.).
UNEP. (2007a). The Life Cycle Initiative. Lokalisert 18.02 2007 på World Wide Web:
http://lcinitiative.unep.fr/.
University of California. (2006). Building Design Advisor. Lokalisert på World Wide
Web: http://gaia.lbl.gov/BDA/bdainfo.htm.
Wix, J. (Ukjent). Information Delivery Manual Guide to Components and Development
Methods.
Øverbye, M. (2007). Gro blir klimautsendeing. Dagbladet.no.

106

VEDLEGG A
Spørreundersøkelse

Hei!
Vi er to studenter som skriver masteroppgave på miljøvurderingsmetoder for bygg og
muligheter for bruk av disse mot en digital bygningsinformasjonsmodell (BIM). Vi
studerer bygningsteknikk og arkitektur 5. året på Universitet for Miljø og Biovitenskap
på Ås. Vi har et samarbeid med SINTEF Byggforsk på oppgaven.
Det har blant annet i Teknisk Ukeblad blitt hevdet at bygge-og anleggsnæringen(BAE) er
trege med å innføre nye dataverktøy. Det er også stort fokus på miljø generelt, og innen
BAE spesielt, siden den står for opptil 40 % av alle utslipp. Derfor mener vi denne
oppgaven vil ha nytte for næringen, og bedre dens ry og dokumentasjonsmuligheter innen
miljø.
I FoU-prosjektet ”GLITNE – Mer miljøvennlige bygg gjennom økonomisk verdsetting av
miljøeffekter” skal det fremskaffes faktagrunnlag for å diskutere muligheten for å innføre
en eller annen form for utvidet produsentansvar for bygg. Utvidet produsentansvar
bygger på prinsippet om at forurenser betaler. Dette betyr at den/de som setter et produkt
ut i markedet, også skal ta ansvar for produktet når det skal avhendes. Et slikt prinsipp vil
kunne bidra til at miljøvennlige produkter belønnes. I prosjektet skal det også utvikles et
miljøprosjekteringsverktøy, basert på miljøvurderingsmetode og økonomisk verdsetting.
Vi ønsker derfor kontakt med næringen innen alle ulike grener og høre synspunkter på
hvordan oppgaven vår kan løses på en best mulig måte. Derfor håper vi dere kan sette av
litt tid til å svare på noen spørsmål, gjerne via e-mail, eller i tenke over dem, slik at vi
senere kan ta en samtale over telefon, eller på annen måte diskutere oppgaven.
Et av hovedmålene våre med oppgaven er å finne ut hva slags krav de ulike aktørene i
næringa har til en metode/verktøy for miljøvurdering av bygg.
1. Har du kjennskap til LCA (livssyklusvurdering) for bygg, og evt. hvilke
erfaringer har du med bruk av LCA?
a) Jeg har god kjennskap til LCA, men mindre fra praktisk bruk. Det jeg ser er at
LCA i seg er tung i bruk.
b) Vi har liten erfaring med (systematiserte) LCA-vurderinger. For
operaprosjektet har vi benyttet et standard-formular (utviklet for Statsbygg) som
jeg vil karakterisere som ”LCA Light.”

c) Har noe kjennskap til teorien, men har aldri gjort en LCA selv.
d) Ja, kjenner Statsbyggs modell ganske godt og har brukt den flere ganger ifbm.
OPS-tilbud vi har gitt. Bruker den akkurat nå på et stort skoleprosjekt i Larvik,
Thor Heyerdahl vdg. skole
e) Se http://www.byggemiljo.no/article259.html
Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe byggenæringen til å ta i bruk
livssyklusvurderinger (spesielt norsk standard)
f) Jeg kjenner begrepet og har brukt en enkel modell ved utvikling av prosjekt.
g) Ja, men ikke brukt det. Generelt brukes LCA lite i bransjen, er mitt inntrykk.
h) Ingen

2. Når i byggeprosessen er det størst mulighet til å gjøre endringer i bygget og når er
påvirkningskraften størst med tanke på miljøvennlige valg?
- Med miljøvennlige valg menes for eksempel valg av energiløsning, valg av
tekniske løsninger, valg av materialer, ulike løsninger for areal/planløsning osv.)
a) I tidlig fase, spes ide og programmeringsfasen
b) Endringer i bygget: tidlig nivå, skisseprosjekt. Størst påvirkningskraft: allerede
i programmeringsfasen, sammen med oppdragsgiver, og i tidlig
prosjekteringsfase.
c) Alle muligheter for endringer er størst i begynnelsen av et prosjekt. Dersom
miljø ligger til grunn fra starten av er mulighetene for å få til gode
miljømessige løsninger størst.
d) Muligheten er størst i det øyeblikket BYGGHERREN begynner å tenke konkret
på prosjektet sitt. Han må velge seg miljømål og finne en arkitekt som kan bidra
til å oppfylle dem. Stiller byggherren krav, vil entreprenørene i ganske stor grad
prise og oppfylle disse kravene.
e) Se http://www.byggemiljo.no/category/Miljø%20i%20byggeprosessen/
category.php?categoryID=102
f) Innledningsvis
g) Rådgiverne må jobbe sammen og komme tidlig inn.

h) Skisseprosjekt/forprosjekt

3. Hvilke miljøbelastninger ved bygget er viktige å vurdere (som energi, avfall,
helse- og miljøfarlige stoffer etc)? Hvorfor?
a) Belastninger på klima på grunn av de store globale konsekvensene vi muligens
står ovenfor.
Helse og miljøfarlige stoffer - fordi disse har konsekvenser frem i tid vi ikke
kjenner helt omfanget av, samt de mer åpenbare konsekvensene de har for
menneskelig helse og miljø på kort sikt.
Forbruk av knappe ressurser er viktig å prioritere fordi vi ikke har ubegrenset
tilgang. Både lokal og global knapphet er relevant.
b) Arkitekter har tradisjonelt vært mest opptatt av energiforbruk, samt å unngå
miljøfarlige stoffer. Vi har liten kompetanse når det gjelder en rekke andre –
sikkert betydningsfulle – aspekter som f. eks. avfallshåndtering, gjenbruk m.v.
c) Ulike utbygger kan ha ulikt fokus avhengig av spesielle forhold rundt deres
prosjekt. Generelt:
Energiforbruk i byggets driftsfase fordi dette utgjør en stor del av det norkse
energiforbruket totalt sett, og muliggjør reduksjon av CO2
Kjemikalier (helseplager/innemiljø, ukjente miljøskader, eks er vi nå klar over
hvor skadelig PCB er. Antakelig bruker vi flere kjemikalier av samme kaliber i
dag)
Avfall (resurssforvaltning, energi, farlig avfall)
Fukt (inneklima)
Naturmiljø, støv og støy, kulturminner i utbyggingsfasen
d) Det er et stort spørsmål som kunne kreve et stort svar. Men noen går på
byggets drifts/årskostnader, andre går på funksjonsdyktighet for primærbrukerne.
De sistnevnte er ofte kraftig undervurdert ifht. de første, jfr. Gaute Flatheims
lange kamp for et godt inneklima.
e) Se http://www.byggemiljo.no/category/Miljø%20i%20byggeprosessen/
category.php?categoryID=102
f) Alle, men spesielt energi- og helseforhold har stor betydning for økonomi og
mennesker.
g) Ytre og indre miljø, i tillegg til ressurser
h) ---

4. Er inneklima i bygg viktig å inkludere ved en miljøvurdering? Hvorfor?
a) Ja. Fordi det ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til gjennom lover og forskrifter.
Det er et krav som kommer inn på samme måte og til samme tid som andre
miljøspørsmål, og ofte noe som er i konflikt - spes i forhold til energibruk.
b) I et større bilde er inneklima etter mitt skjønn sekundært, med forbehold for at
normale krav til personhelse ivaretas.
c) Ja, viktig for å redusere sykefravær og helseplager blant de som oppholder seg i
bygget. Vanskelig å prise inn fordi mange utbyggere ikke driftere byggene,
men selger dem videre.
d) Tilbake til Flatheim, som har påpekt at små investeringer i bedre inneklima
ofte betaler seg mange ganger ved mindre sykefravær og bedre trivsel og
produksjon.
e) Se http://www.byggemiljo.no/category/Inneklima/category.php?categoryID=94
f) Ja, viktig for helse økonomi og helse.
g) Det er vanskelig med gode parametere. Materialvalg er viktig.
h) --5. Hvilke resultater fra en miljøvurdering vil være nyttig for deg og din bedrift?
Eksempler:
• Ønsker du kg. CO2, kg avfall eller lignende
• Ønsker du å få resultatene fordelt på fasene i byggeprosessen? (fra
programmering, prosjektering etc til bruksfasen og forvaltning, drift og
vedlikehold) etc
a) Vi jobber med mange ulike problemstillinger og med mange ulike kunder. En
fleksibilitet i hvordan resultatene ble presentert hadde vært nyttig.
b) Usikker. Muligens er energiforbruk (i en eller annen aktuell måle-enhet)
viktigst.
Oversikt over belastning i ulike faser er interessant.
c) Ser ikke helt hva dere skal vurdere - miljøpåvirkning fra det ferdige bygget
eller miljøpåvirkning fra byggeprosessen ?
d) Ikke helt sikker på hva dere tenker på her. Men jeg velger å forutsette at
BYGGHERREN setter visse miljømål for bygget sitt, slik det er på trappene
med energimerking. De målene kan relativt enkelt klassifiseres på mange flere

områder enn energi: emisjonsgrad fra bygningsmaterialenefor bygget som
helhet (pt har vi vel bare ukjent, lav- og ikke-emitterende materialer i TEK?)
Jeg tror alle miljøforholdene ved bygg kan klassifiseres etter en felles mal,
kanskje rødt – oransje gult – gulgrønt – grønt, slik man også bruker farger i
energimerking? Men det finnes allerede en del systemer, bl.a ett fra Byggforsk
som heter Økoprofilmetoden.
e) Begge deler er interessant, men det er jo fra det ferdige bygget det vil være
størst miljøbelastning. Prosjekteringsarbeid vil eks. ikke gi stor miljøbelastning,
men hvordan bygget prosjekteres er avgjørende for miljøbelastningen av det
ferdige bygget.
f) Kroner!
g) Resultater må være sammenlignbare, og gi mulighet for forbedring av miljøet.
h) Alt er basert på pris. Det må alltid kunne beregnes hva som er billigst eller hvor
mye ekstra man må betale.
6. Gitt at det utvikles et miljøvurderingsverktøy for bygg, hvor i byggeprosessen er
det viktig at dette verktøyet brukes? Bør det være et eget verktøy eller del av
eksisterende verktøy dere allerede bruker? I så fall hvilke?
a) Det bør brukes i alle fasene i en byggeprosess. Helst bør det kommunisere med
de verktøy som brukes, for eksempel det som allerede benyttes for beregning av
energi, ulike spesifikasjoner osv. Vi benytter mange ulike typer verktøy; G-prog,
ulike beregningsprogram for vann, brann, energi osv, DAK programmer - mest
AutoCAD.
b) Utfra hva som er sagt tidligere bør verktøyet være innrettet mot overordnete
grep i tidlig fase. Trolig trengs nytt – forståelig – separat verktøy.
c) Bør koples på tidlig fase kostnadsestimeringsprogram, eks G-prog.
d) Som over: Verktøyet må brukes allerede fra første planlegging/vurdering og så
må det leve gjennom resten av prosessen. Jeg klarer ikke å se at vi har noe
verktøy i dag der miljø passer inn, bortsette da fra i det totale Styringssystemet til
Veidekke, der Miljø er et eget kapittel (som stort sett ikke brukes.)
e) Så tidlig som mulig dvs allerede i idefasen og før.
Det utarbeides nå en standard for miljøoppfølgingsprogram.
Det finnes allerede miljøvurderingsverktøy, www.miljoprogrammering.no.
Dette bør utvides til å bli bedre for bygg, ikke bare områderutvikling. Oslo
kommune, SINTEF Byggforsk, Statsbygg og Byggemiljø søker i disse dager
om

midler til dette . Det finnes også andre verktøy eks. Økoprofil, Ecoproduct,
LEED, Sunda Hus, Folksam etc. Så verktøyene finnes (kan med hell forbedres)
– utfordringen er å få folk til å benytte dem.
f) Planlegging og prosjektering.
g) I programmeringsfasen, eller tidlig i prosjekteringen. Det må inngå som en
naturlig del av prosjekteringen.
h) I forprosjektet må dette vurderes, enten av arkitekt eller rådgiver

7. Er du kjent med / bruker du digitale bygningsinformasjonsmodeller?
a) Kjenner til det, men bruker det ikke. Men et datterselskap kan mye:
www.nois.no
b) Vi bruker avanserte verktøy for tegningsproduksjon,- med muligheter for
generering av lister med komponent-fakta – for øvrig lite annet.
c) Hva mener dere med bygningsinformasjonsmodeller? NCC bruker eksempelvis
byggforskserien.
d) Nei.
e) Er kjent – prosjekterer ikke og bruker det derfor ikke
f) Bruker ikke slike selv.
g) Ja, men bruker ikke selv.
h) Vi har en bygningsinformasjonsmodell/tegning klar i forprosjektet
som kan brukes ved en vurdering av miljøet.

8. Hva med IFC, IFD eller IDM. Har du noen kjennskap til disse begrepene?
a) Ja
b) Nei
c) Bruker ikke enda, vurderer bruk.
d) Nei

e) IFC
f) Nei
g) Nei
h) --9. Vil en todeling av et miljøvurderingsverktøy være nyttig? Med dette menes et
verktøy til bruk i byggeprosess (for å gjøre de beste valgene), og en totalvurdering
ved ferdigstillelse (for å få et slags ”grønt dokument” på bygningen).
a) Ja, det blir to ulike bruksmåter med ulike målgrupper og ulike formål.
b) Kan være interessant: det første innrettet mot fag-kyndige / prosjekterende, det
andre mer mot eiere / forvaltere og overordnete beslutningstagere.
c) Tenker at det kan være veldig lurt. Som entreprenør har vi ikke alltid all
verdens mulighet til å velge løsninger, og da kan det være greitt å velge det
beste vi kan få til innenfor de rammene vi har.
d) Som sagt: tror det bør være samme verktøy som brukes fra først til sist.
e) Se punkt 6. Et miljøvurderingsverktøy bør følge hele byggeprosessen fra
idefase til avhending inkl. ferdigstillelse og drift. Det gjør eks.
www.miljoprogrammering.no
f) Høres fornuftig ut. Enkelte byggherrer er opptatt av for eksempel Svanemerking.
g) Grønt dokument er fornuftig. Dette bør fornyes etter noen år, slik at en ser de
reelle miljøbelastningene, og ikke bedømmer fra et simuleringsprogram.
h) Ser ikke for meg noe verktøy. En rangeringsliste av materialer burde holde
lenge. Vi har mest interesse av det som kommer i prosjekteringsdelen.
10. Har din bedrift noen form for miljøvurdering av bygninger i dag? I så fall hvordan
foregår det?
a) Vi bruker ingen fast metode, bortsett fra energiberegninger og vurderinger mht
til forurenset grunn. Det er også mye som går på miljøsanering. Miljø inkluderes
for det meste i de prosjekter hvor oppdragsiver spør etter det. For eksempel en
byggherre ber om et miljøprogram og evt. et system for å følge dette opp i
prosjektering. Vi har etter hvert en mer eller mindre fast mal vi bruker til

dette, men dette vil jo selvsagt variere også. I prosjektering følges kravene opp
vha av beste faglige skjønn.
b) Usystematisert, springende, ulikt fra sak til sak.
c) Ikke satt i system. Det hender vi gjr målinger på f.eks lufttetthet (energi) og
på andre energiparamentre. Avfallsproduksjon og kildesortering måles.
Likeledes har vi oversikt på hvilke produkter og HMS datablader vi bruker.
d) Ikke det jeg vet om.
e) Ikke aktuelt for vårt arbeid
f) Kun hvis byggherren har et opplegg.
g) Økoprofil og miljøprogrammering. Det er lite utviklet grunnet dårlig tid og
ressursmangel.
h) Miljøvurdering kan være så mangt. Vi vurderer innemiljø, energibehov,
varmetap osv Tror ikke vi vurderer miljøskadelighet av byggematerialene

11. Ser du for deg at din bedrift vil kunne ha nytte av et miljøvurderingsverktøy?
a) Ja, men det må da være et åpent og veldig fleksibelt system.
b) På noe sikt, ja.
c) Ja - særlig i prosjekter der vi arbeider tett sammen med kundene våre i en
tidlig fase, eks NCC Partnering.
d) Ganske opplagt, etter hvert som miljøbevisstheten hos kjøpere og bruker øker.
Kan bli et krav fra kundene.
e) Det viktigste er å få bedrifter interessert i miljø. Den interessen er ofte totalt
fraværende. Det finnes mange verktøy, men få som benytter dem. Det er den
største utfordringen.
f) Ja, i den grad det er etterspurt av byggherrene.
g) Ja
h) Et verktøy for å vurdere miljøbelastningen kan være nyttig for oss (først må det
skapes et behov hos våre kunder for å vite resultatene fra en slik vurdering)

12. Har du andre synspunkter som kan være av interesse for oppgaven?
a) Det har jeg sikkert, men det kan vi ta senere :O)
b) ---- ikke sånn på strak arm ----- men lykke til !
c) (ikke svart)
d) Jeg tror livsløpsvurderinger enda ligger minst 10 år frem i tid i byggebransjen;
det er for mange grunnlagsdata som ikke er tilgjengelige. Derfor tror jeg
personlig at et styringssystem der de enkelte miljøfaktorene er listet opp og gitt
sine klasser/farger gjennom de forskjellige fasene (skisseprosjekt, forprosjekt,
kontrakt og overlevering for eksempel) er det som kan hjelpe oss best foreløpig.
Det må rett og slett ikke være for omfattende eller komplisert å bruke, for da blir
det ikke brukt.
e) Se www.byggemiljo.no. Der finner dere mye informasjon.
f) Et enkelt verktøy som er livsløpsbasert høres bra ut!
g) Verktøyet må inngå som en naturlig del av prosjekteringen slik at det ikke kan
sløyfes. Må være enkelt å bruke, gjerne i forbindelse med eksisterende verktøy.
Det er lett å bli miljøvaktbikkje om en har en spesiell miljøkonsulent, derfor bør
dette være noe som inngår som en naturlig del av ”alles” arbeid. Viktig å tenke
helhet, ikke bare miljø, men også andre fagområder. En fin inndeling kunne
være rød, grønn og gul. I Tyskland kartlegges miljø ved salg av bygninger.
h) Jeg tror ikke byggrådgiverne vil ha noen mulighet til å bidra til å velge bort
forurensende eller miljøfientlige byggematerialer. Arkitekten har kanskje litt
større påvirkningskraft. Men det er prisen som teller for byggherre og
entreprenør. Det blir ikke endring på materialvalget hvis ikke prisene eller
regelverket endres. Hvis det legges på avgifter slik at den forurensende skal
betale for forurensningen, blir det byggevareprodusentene som skal betale
dette i første omgang. Byggevareprodusentene må så prise sine produkter
deretter. Prisene på du ulike byggematerialene vi da endre seg i forhold til i
dag. De som skal bygge vil fortsatt velge byggematerialer ut fra pris slik som i
dag. Men valget vil da falle kanskje falle på noen andre materialer enn i dag.
Vi kommer som regel inn i byggeprosessen i på programmering,
skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt

1. Har du kjennskap til LCA (livssyklusvurdering) for bygg, og evt. hvilke
erfaringer har du med bruk av LCA?
Noe kjennskap, ingen erfaring.
2. Når i byggeprosessen er det størst mulighet til å gjøre endringer i bygget og når er
påvirkningskraften størst med tanke på miljøvennlige valg?
(valg av energiløsning, tekniske løsninger, materialer, ulike løsninger for
areal/planløsning osv.)
I prosjekteringsfasen.
Det må ”tenkes” miljøriktig prosjektering og valg/krav helt fra
arkitektkonkuransen. Ingen god løsning å måtte endre etter hvert i prosjektet.
Miljø/miljøkoordinator kommer som oftest for sent inn i prosjektet.
3. Hvilke miljøbelastninger ved bygget er viktige å vurdere (som energi, avfall,
helse- og miljøfarlige stoffer etc.)? Hvorfor?
Energibruk: bruke miljøriktige/alternative energiformer pga CO2-utslipp og å
være i ”forkant” av offentlige krav.
Helse- og miljøskadelige stoffer: bedre inneklima, unngå farlige stoffer eller
stoffer som etter hvert kanskje blir forbudt og derfor må fjernes fra bygget (eks.
som PCB).
Avfall: Vurdere prosjektering for ombruk og gjenvinning for lettere å kunne endre
lokaler for ny bruk og/eller kunne bruke materialer pånytt. Mindre
ressurskrevende på verdensbasis.
Ytre miljø: evt. opprydding av forurenset grunn
4. Er inneklima i bygg viktig å inkludere ved en miljøvurdering? Hvorfor?
Ja det er det. Inneklima har med emmisjoner fra materialer, materialenes evt.
innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, luftmengder, kjøling av bygget etc.
5. Hvilke resultater fra en miljøvurdering vil være nyttig for deg og din bedrift?
(Ønsker du kg. CO2, kg avfall, en verdi for hele bygget, å få resultatene fordelt på
fasene i byggeprosessen? Utskrifter som tabell, graf eller et terningkast?)
Litt usikker på hva som menes med miljøvurderingsverktøy ? Underveis i
prosjektet kan det være greit med kg avfall ifm. utarbeidelse av avfallsplan (nå
foregår det kun basert på statstikk og egne vurderinger). Nå er det mye fokus på
CO2, og etter hvert blir det kanskje viktig med kg CO2 fra bygget ifm. kjøp av
klimakvoter.

6. Gitt at det utvikles et miljøvurderingsverktøy for bygg, hvor i byggeprosessen er
det viktig at dette verktøyet brukes? Bør det være et eget verktøy eller del av
eksisterende verktøy dere allerede bruker? I så fall hvilke?
Fortsatt litt usikker på hva dere mener...men tror det hadde vært greit med et
verktøy hvor man etter hvert i prosjektet helt fra start legger inn miljøkrav og
oppfølging av disse, legger inn alle produktdatabladet og vurderinger av
materialer, energikilde, luftmengder etc. Verktøyet kan brukes for
miljøoppfølging i prosjektet og i byggeperioden og ved ferdig bygg vil alle
relevante opplysninger ligge i programmer. Programmet bør da kunne ta ut
verider på f.eks kg avfall, CO2, luftmengder etc. som man trenger da.
7. Er du kjent med / bruker du digitale bygningsinformasjonsmodeller?
Nei
8. Hva med Industry Foundation Classes (IFC), IFD eller IDM. Har du noen
kjennskap til disse begrepene?
Nei
9. Vil en todeling av et miljøvurderingsverktøy være nyttig? Med dette menes et
verktøy til bruk i byggeprosess (for å gjøre de beste valgene), og en totalvurdering
ved ferdigstillelse (for å få et slags ”grønt dokument” på bygningen).
Tror det er greit med et program
10. Har din bedrift noen form for miljøvurdering av bygninger i dag? I så fall hvordan
foregår det?
Vi er miljøkoordinator/miljøansvarlig i nye prosjekter. Personen er en del av
prosjekteringsgruppen og skal sørge for at miljøkrav fra tiltakshaver følges opp og
implementeres i prosjektet, sørge for miljøriktig materialvalg, opprydding av
forurenset grunn, radonproblematikk etc. All oppfølgingen foregår manuelt (type
excel-ark/word, rapporter) uten bruk av noe konkret PC-basert verktøy.
Vi gjør også miljøkartlegging (hele- og miljøskadelige stoffer) av bygg ifm. riving
Har også vært borti miljøsertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn etc.
11. Ser du for deg at din bedrift vil kunne ha nytte av et miljøvurderingsverktøy?
Ja, for miljøoppfølging kunne det vært greit. Har hatt inntrykk av at mange har
prøvd seg, men at ingenting faktisk benyttes. Viktig med kun et/få program som
faktisk funker. Grønn byggallianse holder på å utvikle et system for miljømerking
av bygg.

12. Kan du mene noe om hvordan et miljøvurderingsverktøy skal fungere/se ut, og
skrive litt om det? (Livsløpsbasert, tilpasset en spesiell aktør, eget verktøy, eller
legges inn i ny/eksisterende programvare?)
Se svar over.

Vedlegg B
Notater fra møte - 28.feb

Referat 1
Tema: BuildingSMART
Bedrift: Statsbygg
Dato: 28. feb 2007
Sted: Statsbygg, Oslo
Deltakere: Frode Mohus, Kim Hugo Sivertsen, Erling Surnflødt

BSLCA – RIUSKA
Granlund OY Finland er et konsulentselskap. Det er ivrige på IFC. Vi har funnet en
artikkel på et program som heter BSLCA som de har utviklet. Dette er et LCA verktøy
for BAE, og er ifc-basert. Frode skal undersøke om dette fortsatt eksisterer, og
videreformidle info til oss. Statsbygg skal ha møte med Granlund OY tirsdag 6. mars
2007. Vi skal være med på dette hvis det er OK for Granlund OY.
Energi –RIUSKA Tar hensyn til innervegger og yttervegger og regner areal, geometri.

GUID = GlobalID
Identifiksjonsnummer på objekter. Det finnes to typer, IFC og IFD GUID.
IFC GUID blir generert idet du opretter et nytt objekt, og er unikt for individet. Sjansen
for at samme nr. dukker opp to ganger er svært liten.
IFD GUID er et nummer i IFD biblioteket, mer generisk enn IFC GUID. F.eks like
vinduer har samme IFD GUID, men ulik IFC GUID. Fortsatt uklart.
Bruker IFD-nøkkel Det samme som IFD-GUID?
Dette er presist, en fellesnøkkel.
Hvordan ta hensyn til ulike produsenter av like materialer? Har de forskjellig IFD GUID?

Pset
Her er opplysninger om type, mål, vekt, navn, farge, IFD og IFC GUID o.l.
Noen psets er definert i ISO-standarden. (IFC) Det kan søkes om å legge inn nye typer
objekter, nye Psets i standarden. Ellers kan du legge in opplysninger i egendefinerte
Psets. Eks. Pset IFC window, og IFC window common er to som ligger i standarden.
Disse kan du selv utvide etter hva slag produsent du velger, f.eks. IFC window ”på
hytta.”

Vi tenkte å legge inn miljødeklarasjoner her. Snakket om ulike nivåer, generisk og mer
spesielt. (Trenger mer forklaring her.)
eks.
– klasser
-CO2 etc
Ifc proxy – mer forklaring !!
Express window
Under Psets
-Pdf dokumenter kan legges inn
-VVS ingeniørene får ofte miljøjobben

Skanska
Skanska har mange standardvegger. Disse kunne vært et utg.pkt. for standardisering av
ulike veggtyper for bruk av miljøvurderingsverktøy. ?

Vindu i BIM
-Ifc window
-Pset – window common
Pset – egendefinert
- kan legge miljøinformasjon inn her? Hva slags, og hva skal ligge her, og hva i
databasene?
Eksempel på oppbygging av Pset ang. anbudsopplysninger og standardisering av
materialer etter NS 3420.
-Ifc classification

-NS 3420
-V…
-w1234
IFD-library er et samarbeid mellom Norge og Nederland, USA og Canada har blitt med.
Dette fungerer slik at alle objekter har et nr. Disse kan da gjenkjennes andre steder
uavhengig av språk. En kineser kan få en fil fra Norge og få alle opplysninger på kinesisk
selv om den er opprettet på norsk.
(Forskjell IFD og IFD-library?)
Begreper som vi bør få inn i I IFD
-Eks. Miljødeklarasjoner
-ISO evt. Excel ark, skjema etc.
NOBB - en database med oversikt over alle byggematerialer/artikler
- Det kan være mulig å gi alle objekter i databasen IFD-GUID? Da kan denne
brukes som database for opplysninger på miljø!?
- Info på produkter
- For eksempel miljøinfo
Byggforsk – er det mulig å få til en database styrt av et offentlig organ, som ikke er
knyttet til en bestemt applikasjon eller en produsent? Byggforsk kunnskapssystemer som
en generisk data”bank” for bygg på løsninger av detaljer, regler, lover osv. Er Byggforsk
villige til å vedlikeholde en sånn database?

Bibliotek og databaser er begrensningen. Dette er absolutt ikke fullt utviklet.
Granlund har møte med Statsbygg onsdag 6. mars BSLCA

Noen stikkord
Importmuligheter i LCA – programmer
IfcXML – uttrykker ifc via XML, et programmeringsspråk.
www.iai-international.
Green building XML – GBXML
www.test.barbi.no
-til IFD-browser

-barbi browser menu
- barbi browser
- search
IFD library – import av begreper ??
Åpen API mellom LCA og ArchiCAD, sjekk av BIM. Et miljøvurderingsprogram kan
ikke være avhengig av en bestemt leverandør, men kunne brukes av alle applikasjoner.
AEC/FM – engelsk forkortelse for bygge- og anleggsbransjen.
AECXML ?
Autodesk
Har de noe på miljø?
Revit modellering
Relevant miljø – ifc

Firma vi kan kontakte for å komme videre. Noen av disse har vært delaktig i HITOS.
-Sweco Grøner
-Norconsult
-Arkitektstudio AS
-C.F. Møller Kjell Ivar Bakkemoen
-Snøhetta

VEDLEGG C
Notater fra møtet 12.apr.
Tema: Byggeprosess/Miljøvurderinger/IFC
Bedrift: Statsbygg
Dato: 12.april 2007
Sted: Statsbygg, Oslo
Deltakere: Diderik Haug, Kim Hugo Sivertsen, Erling Surnflødt
Info
Erling informerte litt om oppgaven vi driver med, deretter satte vi i gang å diskutere og
stille spørsmål til Didrik. Det meste under er stikkord fra det Didrik sa.
Problemstilling:
Miljøvurdering av bygg basert på livssyklusanalyser(LCA) med mulighet for kobling mot
BIM.
Hovedemner:
-LCA
-Byggeprosess
-BuildingSMART
Oppgaven vår:
1.
2.
3.
4.

Krav til metode
Metodevalg
Verktøyvalg
Kobling mot BIM

I dag er all informasjon analog, så i dag er oppgaven vår umulig!
I dag er det ingen dokumentasjon!

Hva kan vi gjøre med nye bygg?
Hva kan vi gjøre med gamle?
Vi må se bakover i tid, vi vet ikke hva vi ser etter i fremtiden, bare se på asbest og PVC.
Er strømfelt en miljøbelastning i fremtida? Hva med ventilasjon?
Verktøyet vi jobber med må være veldig fleksibelt for å enkelt kunne legge inn nye
parametere. Vi må ikke bare kunne legge inn nye materialer, men kunne legge inn en ny
”dimensjon”, som strømfelt.
Didrik foreslo at vi skulle kontakte May Ahn Lee, god teoretiker på LCA.
Viktig å registrere prosessene i byggingen, altså hvordan ting blir gjort. Hvis vi
eksempelvis kombinerer to typer bygg, vil vi da få en tredje uheldig miljøkonsekvens?
Det er altså viktig med en bredest mulig dokumentasjon, fordi vi ikke vet hva vi ser etter.
Ikke avgrens LCA-systemet, men deloppgavene! Deloppgaver kan være materialer,
bygging, transport osv.
BIM er nytt, i dag er alt 2D. Dette gjør at datamaskina ”skjønner” tegninger, det gjør den
ikke ved 2D.
Det er vanskelig å tro om fremtida! Da bommer vi som regel.

Verktøyet!
Ingen spesifisering av materialer tidlig i prosessen, grunnet åpen konkurranse. Hvis
arkitekten skal velge for eksempel H-vinduet blir det han som velger ut produsent. Dette
kan ende i korrupsjon.
Småsjekkere som kontrollerer valg mot krav.
Å ikke bygge er det beste miljøvern. Dette sammen med minst mulig areal er viktig.
Begrenses arealet med 50 % har du også begrenset miljøbelastningen med 50 %.
Det bør ligge en sjekker i verktøyet som kontrollerer arealkrav.
dRofus er et romprogrammeringsverktøy, og kan komme med forslag til sammensetning
av rom. Det er viktig å kontrollere at arkitekten holder seg innenfor arealkravene. Med
BIM og dRofus kan dette gjøres raskt. I dag tar det lang tid.
Bruk utstyr det er behov for, ikke dyre laboratoriebenker til lagerplass. Kaffetrakter på
konstant strømforsyning på teknisk avd. på et sykehus! Unødvendig.

I dag er lagring og overføring av informasjon et problem, i fremtiden er det ikke det.
(red.anm.Yahoo vil tilby ubegrenset lagringsplass på epost.)
Entrepriseform blir uvesentlig med bruk av BIM.
Ansvaret for bygget må ligge på byggeieren/tiltakshaveren, denne har ubegrenset ansvar.
Finnes dette i lovverket? Didrik mener det.
2-deling av verktøy med en generisk og en spesifikk del.
Sjekker tilslutt med dokumentasjon av LCA, hva gjør vi bedre neste gang, planlegging av
neste bygg.
En av de store tabbene i dag er kutting av evaluering og planlegging.
Det må være lønnsomt å bygge miljøvennlig.
Lovbryterne blir problemet, de kan slå selskaper konkurs. Da vil byggeierløsningen
fungere.
Forsikring- regress er tingen.
Bevisthet rundt produksjon av klimagasser er viktig, bygge eller ikke bygge.
Hva forurenser i den store sammenhengen?
Risikoanalyse.
Hva genererer de største miljøbelastningene som vi kan gjøre noe med?
Samle info om det miljøfarlige. Er CO2 et problem på Fornebu? Bruk penger der det har
størst effekt.
Kan være riktig å bruke ekstra energi under bygging, for dermed å spare under bruk.
Planlegging! Ikke undervurder penger.
Miljøprogram i STATSBYGG.
For dårlige til å se totalitetn, og til å bruke det.
Vi må ha plass til slike som Selvaag!
Viktig å informere mennesker om hva verktøyet prosesserer.

Ikke fullautomatiserte verktøy, mennesker som tar beslutningene.
Mennesker velger annerledes. Kan produsere bedre ved et godt miljø, det tenker ikke en
datamaskin på! Resultatene fra verktøyet skal være et grunnlag for beslutninger.
LCC.
Korte perspektiv på mange, Statsbygg ser langt frem.
Avgift på miljøfarlige bygg gjør at prisen synker.
Ny vurdering av huset tilknyttet skatt, takst av eldre hus.
Effekt av LCA.
Hvis offentligheten tar konsekvensen-stor effekt.
Digitalisere hele byggeprosessen. Klassifisering av bygg 1-6? A-H?
Bygningsfeil kan være miljøbelastende, man bør ha med forbruksmateriell.

VEDLEGG D
Notater fra møtet 27.apr.
Tema: IFD
Bedrift: SINTEF Byggforsk
Dato: 27.april 2007
Sted: SINTEF Byggforsk Oslo
Deltakere: Håvard Bell, Kim Hugo Sivertsen, Erling Surnflødt
Agenda:
1 Presentasjon av mål og delmål for masteroppgaven v/ Erling og Kim
2 Presentasjon av et LCA IFC verktøy (f.eks BSLCA) v/ Erling og Kim
3 Innføring i IFD/IFC/IDM v/ Håvard
4 Diskusjon (knyttet til miljøprosjekteringsverktøy, kopling mot IFD/IFC, ideer og
innspill på hvordan dette kan "se ut") v/ alle
1/2. presentasjon av oppgave og BSLCA
Kjapp gjennomgang av masteroppgave og BSLCA.
Vi skal prøve å finne et LCA-basert miljøvurderingsprogram, som kan kobles mot BIM.
Det finnes et par verktøy i dag, og vi vil teste et finsk verktøy, som heter BSLCA,
utviklet av Granlund OY.
BSLCA bruker IFC for å hente informasjon om konstruksjonen, men har proprietære
koblinger til systemer og nettverk. BSLCA bruker objektegenskaper for å lete seg frem til
materialer i sin egen database, dvs. at den ser på form, størrelse, mål, og finner frem til
rett produkt på den måten.
Innføring i GLITNE-prosjektet. Litt LCA – metodikk, og økonomisk verdsetting av bygg.
Statsbyggs CO2 – regnskap med inndeling i fire moduler. Tror det bl.a var: Produksjon,
stasjonær CO2-bruk, menneske-transport og avfall. Kan vi tenke på samme måte her?
Diskusjon
Hvordan kan miljøegenskaper finnes fra BIM?
Generiske objekter (elementer), generiske materialer og produsentspesifikke materialer.
Skal det deles inn i objektegenskaper med ”underkategoriene” produksjonsegenskaper og
avfallsegenskaper for å få med livsløp?

Krav til miljøegenskaper ved valg av produkter ble diskutert. Det er tenkt at det i
objektene er lagt inn krav til miljøegenskaper, og at produkter som blir valgt skal være
innenfor kravene. Dette er vel ikke så aktuelt for oss, siden miljøkrav ikke er så absolutt
som for eksempel u-verdi til en vegg.
Database- kan ligge internt i verktøy eller eksternt.
-oppdatering enklest med en ekstern database, samt at man kanskje kan være
tryggere på at data er ”riktig”. Utfordring: utvikling, og vedlikehold av database,
samt hvem skal gjøre det? SINTEF Byggforsk? Finne miljødata for materialer,
generisk. Byggforsk jobber med spec. for databaser nå.
Psets er ”avleggs”, IFD kan ta over samme jobben. Ved bruk av IFD trenger man bare å
legge inn egenskaper (konsepter) en gang, og det gir ”automatisk” Psets, hvis det hører til
IFD-ID.
Stor jobb å lage IFD-GUID med tilhørende opplysninger på alle objekter, materialer osv.
Kanskje det er avhengig av hvilke egenskaper som skal legges inn. Hvis alle stoffer med
miljøbetydning har IFD-GUID for eksempel CO2, SO2, osv. kan det bli en stor jobb. Kan
det gjøres enklere, f.eks med bare noen kategorier. Eks. på egenskap kan være helse - og
miljøfarlige stoffer.
I IFD snakkes det om ”konsept”, som kan være ”egenskap”, eller ”type”. Det finnes ca.
60 000 konsept og 80 000 navn i IFD - library i dag.
Et rom, dør eller lignende har egenskaper. Unik ID – det er bare et konsept som har
akkurat den ID’en.
NOBB: ikke IFD-basert (?) (dvs én tekstlinje blir presentert), lang vei frem. Ecoproduct
inneholder miljødeklarasjoner. Kan disse brukes?
Håvard tegnet opp skisse av hvordan verktøyet kan fungere, mellom Ifc window og IFDbibliotek(se tegning fra ”flate tak”). Spørsmålet er hvilke egenskaper som skal ligge
under hvert objekt!
IFD-type av en dør.
Egenskap ”produsent” under Ifc-door med opplysninger om akkurat den produsentens
dør.
Norge satser på å få alt inn i IFD. Det er arbeidsbesparende og overkommer
språkbarrierer.
Eks. Beam har to betydninger på engelsk, bjelke og veibom. Disse har samme navn, men
ulike egenskaper, så det er avhengig av hvilket språk du snakker (”byggsk”, eller
”veihili”) vil du forstå ordet forskjellig. Dette problemet kan løses ved hjelp av IFD.
Materialdatabasen inneholder IFD-GUID, for å kunne vite hva som kommer fra BIM.

Den nye kunnskapsbanken til byggdetaljer kan være et grunnlag for eventuelle databaser
med miljøinformasjon.
Nederlendere legger inn grunndata, som kjemiske forbindelser og lignende, men Norge
legger inn data fra ”toppen”, dvs. Norge legger inn de data vi finner ut at vi trenger for at
IFD skal fungere på kort sikt.
IDM brukes bare ved kommunikasjon med BIM. IDM styrer informasjonsflyten til og fra
BIM -server, pluss mer. Arbeidet med IDM startet ifm et norsk prosjekt for et par år
siden. (hvilket prosjekt?)
Vi kan tenke oss en todeling av database, generisk i byggforsk og faktisk i for eksempel
NOBB.

VEDLEGG E
Eksempel på Miljødeklarasjon (EPD)

VEDLEGG F
E-post
BSLCA
Hi Tuomas!
The HITOS-model seemed to work just fine, for our use anyway :) .
I have a few questions concerning the importing for the model, and if
you have time to answer it would be nice.
- The thing is that we don't really understand much of the access
database which HITOS is included. Is it so that when importing the
model, it is included in the library, and together these two (model and
library) is the database you sent us?
- In the full-version of BSLCA is the import a "one-button" operation,
which then produces the access database? Or do you have a separate tool
to convert the IFC-file to an access database?
- In the end what happens when importing? Are masses and psets
collected?
An additional question from your last mail:
You wrote:
"Please also remark that on the same parts, where Riuska couldn't read
some of the information from the model, e.g. because partly missing
*IfcSpaceBoundaries*, BSLCA uses the same routines and should act the
same way."
Why is BSLCA dependent of IfcSpaceBoundaries? what kind of error could
occur in the LCA because of this?
regards
kim

F-219
Kim-H. Sivertsen schrieb:
> Martin Egger
>
> We are 2 students from University of Life Sciences in Norway, that
are
> writing our post graduate thesis on environmental assessment of
> buildings, and connection of this to building information models.
During
> our search on the internet we found an article that F. Neuberg have
been

> writing. It`s called “Internet based simulation of the resource
> requirement of buildings”, and seems interesting for our work.
Neuberg
> have not worked on this issue since his PhD, and he forwarded us to
you,
> and we would be very glad for your response.
>
> We have some questions to you:
>
> 1. What is the status on F-219 now?
>
> 2. Do you any more information or documentation on this program than
the
> report we`ve already read?
>
> 3. Do you have a report from a practical test of a building that we
> could get?
>
> 4. Is the tool compatible to other applications than ADT? Or is it
> possible to use another CAD-tool? E.g. ArchiCAD
>
> regards
>
> Kim Hugo Sivertsen

> Erling Surnflødt

To: “Kim-H. Sivertsen” <kim.hugo@gmail.com>
Subject: Re: F-219 environmental assessment of buildings
Sent: 25. april 2007 14:29:33

Hi!
Of course, i will tell you something about the project F219 and
the other relating projects:
First of all I am sorry, that we have only few English articles
about the projects, because they were financed by the association
of Bavarian research cooperations (and it seems that there work
only German speaking stuff). So the mean part of documentation is
in German.
We can say, that already with the project F219 we had great success
with the investors, so we got the chance to extend this project into
a cooperative project: Stoffflussmanagement Bauwerke
http://www.sfm-bauwerke.de/
It consists of 10 single research projects regarding very different
parts of the management of material flow focused on the building sector.
To your questions:
5. The project f219 finished in 2003. The related joint project
finished
in November 2005. My last work on this topic was a pilot project with
an industrial partner last year.
6. + 3.

http://www.inf.bv.tum.de/papers/veroeffentlichungen_meine.php?autor=egger
http://www.sfm-bauwerke.de/
7. As the tool is implemented using the AutoCAD-fw OMF it works only
on
the ADT. At that time we saw no chance to port it to other CADplatforms as they did not support or even have an API for their CAD.
As all projects to this topic finished last year also all development
on the tools were stopped. Since then i have been involved on another
research project on a different topic.
If you have any further questions to this topic or to any article don’t
hesitate to ask me.
All the best for your work and regards,
Martin Egger

LCADesign
-----Original Message----From: Erling Surnflødt [mailto:erling81@hotmail.com]
Sent: Tuesday, 24 April 2007 5:35 PM
To: p.scuderi@qut.edu.au
Cc: kim.hugo@gmail.com; thomas.thiis@umb.no; svein.haagenrud@sintef.no;
robin.drogemuller@qut.edu.au; JONES Delwyn; kristin.holthe@sintef.no
Subject: RE: FW: FW: LCADesign enquiry
Hello!
We are glad to hear that you will work with us on this. It would be
great if
you could do the analysis for us, with Dutch data. Our deadline is 12.
may,
so we don't have a lot of time to learn how to use your tool.
Is your idea to import the HITOS-file, and send us the
LCADesign(demoversion) with the HITOS incorporated, so we can see the
results ?
We would like to get in touch with Professor Martin Fishers student. I
don't
know what her work is about, but we might share some experiences.
There is probably comercial interests for your tool. We are finishing
our
task this spring, but some other students may continue this work. There
is
also a project that SINTEF Byggforsk is working on, about more
environmentalfriendly buildings, called GLITNE.
Erling

Erling,
Peter Scuderi has arranged LCADesign analysis of your BIM using our
Dutch
database.
I do not have a copy of your HITOS BIM by STATSBYGG and have not been
advised of
how to obtain one.
If you have not already done so please arrange to post the files to an
FTP site
immediately and let us know where we can download them.
To save time here all the associated and encrypted descriptive
information
should be in English language. I expect that you can translate the
language in
your software more easily than we can translate it here. If not that
easy then
please post the BIM now and translate it later as we go along.
We need to check the BIM is ready for analysis as soon as possible.
Best Regards,
Del
Delwyn Jones,
Principal Scientific Officer, Technology & Development, QLD Public
Works and
Project Leader, Cooperative Research Centre for Construction Innovation
Phone +61 7 32258779 Mobile +61 4 38560212

From: JONES Delwyn [mailto:Delwyn.JONES@publicworks.qld.gov.au]

Sent: Friday, 4 May 2007 2:06 PM
To: JONES Delwyn; Peter Scuderi; Robin Drogemuller
Cc: Lan.Ding@csiro.au
Subject: RE: Norwegian LCADesign Case Study

The Norwegian HITOS-file received was not in English so I could not read the text which may
have been the reason that I found the following BIM issues:
•
•
•
•
•
•

slab and wall element objects grouped
ungrouped individual elements window, door, sanitary and furniture objects.
undifferentiated elements internal and external wall, door and window objects.
line drawn stairs and other elements
missing elements on some floors
text boxes sat over some objects so I did not tag them.

As a consequence and with time limited ungrouped elements could not be fully tagged and hence
analysed. LCADesign results therefore only show upper floor overwhelmed results. I would
expect Upper floors to dominate for about 40 % of the environmental burdens but not much more
than that.

Recommendation:
We should ask Robin to check my findings on the BIM as the problem may be with my lack of
skills. Also we should ask the students if they have a much more highly developed BIM suitable
for analysis. With no line drawn elements as they cannot be IFC and tagged nor any individual
objects such as doors and basins etc as when there are too many it takes too much time to check
for untagged objects or indeed for us to tag many of them.

Best Regards,
……
Principal Scientific Officer, Technical Services Group,QLD Public Works
Researcher CRC for Construction Innovation
Phone +61 7 32258779 Mobile +61 4 38560212

We appreciate that you can answer our questions, and work on the HITOS.
The
challenge for us is the time, as we have a deadline 12. may for our
task, so we
are running out of time.. :-)

1. From the paper we got from Peter Scuderi we understood that you
have to tag
each object and connect it with environmental data. are we right? No:
how do
you do this?

2. Do you have to databases; one for elements (e.g external wall form
concrete) with coarse LCI-data, and one for the materials elements
consists
of ( e.g. concrete, inulation, plaster board) ?
3. Do you also have a product spesific database(EPD) for LCADesign?
4. Is it just the "structural" model you do a LCA on, or is it also
energy
simulations, HVAC and so on?
(If it's so, can you also make a report from just the architectural
model?)
5. Is the tool LCADesign a commercial product today, or for research
only?
6. Is it possible to use information from a spaceprogram tool in
LCADesign?
Eg. d'Rofus
(www.drofus.no/index.php?page=en&lang=en)?
7. Are you planning to use IFD (International Framework for
Dictionaries),
and IFD-GUIDS for
automatic assignment of environmental data to objects?

Erling

Erling,
Please find my answers to your questions below. If needed you may
quote from
these answers with the reference: D.G. Jones (2007) Responses to E.
Surnflødt on
LCADesign Applications. Australian Cooperative Research Centre for
Construction
Innovation, email 12.40 p.m. 5th May Mt Tamborine, Queensland,
Australia.
1. Yes when Models are being developed each individual object should be
drawn as
one of a group . Individual objects and groups can then be tagged and
connected
with environmental data. This was done with the LCADesign tagger
imported into
the Graphisoft Directory before opening the ArchiCAD program. If object
such as
doors are not assigned a group then each one must be connected with
environmental data.
2. The environmental Life Cycle inventory (LCI) database results
already
uploaded in LCADesign provide results that are factored for all
elements drawn
as objects (e.g. external wall concrete) including or known components
e.g.

reinforcing steel, sand and aggregate in concrete as well as temporary
works
e.g. formwork, bar chairs, membrane, connections, ties & release agents
etc.
We have no coarse LCI data as all results offer the same level of
estimate
accuracy across comparable massing e.g. Bulk, Shapes or Fittings. For
example
results for internal plasterboard walls contain all known discrete
components
e.g. framing, connections, insulation, sealants, undercoats, top coats
or e.g.
internal tiled wall surface has results factored for known volumes of
tiles,
adhesive, cement, spacers, grout, as well as strapping, cardboard
interleaving &
boxes used to make all objects.
3. Yes LCADesign exploits construction industry supply chain LCI
databases that
are product specific environmental product declarations (EPD) as well
as
aggregated to reflect generic product types. EPD's were originally
developed by
New South Wales (NSW) State Government jointly with their domestic and
imported
goods suppliers for Homebush Bay Developments built to host the Olympic
Green
Games in 2000 in Sydney Australia. Provision of EPD's and LCI data were
a
condition placed on all suppliers for NSW Government to contract to
procure
their goods and services. We have extended those early databases
substantiated
and updated ours annually since that time
4. Yes the LCADesign prototype version used on HITOS is a "structural"
model LCA
and it does not do energy simulations for HVAC etc. From results of
simulations
of operational energy and water use entered into LCADesign the
commercial
LCADesign version due for release Jan 2008 will calculate and compare
all known
impacts (e.g. Human Health and Biodiversity Loss Damages) of the
operational
against all the embodied impacts. Yes LCADesign currently reports from
architectural models and the commercial version reports whole of life
i.e. from
resource acquisition to end of life disposition considering reuse,
recycling and
landfill impacts.
5. The prototype LCADesign tool is available to commercial
organisations for
appraisal, research and use e.g. some of our 21 Construction Industry
Innovation

Partners use it in-house and also we have clients in Holland and
California who
have done software pilots on real commercial construction projects to
improve
those and later projects.
6. I do not know if it is possible to use information from a
spaceprogram tool
e.g. d'Rofus (www.drofus.no/index.php?page=en&lang=en )?in LCADesign.
7. We use Industry Foundation Class (IFC) global standard data transfer
protocols from the International Alliance from Interoperability to
automate
assignment of environmental data to objects.
Best Regards,
………
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