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Vurderte miljøegenskaper: 

• Klimagassutslipp

• Ressursgrunnlag (fornybart? 
/rikelig?)

• Avhending (kan ombrukes/ 
materialgjenvinnes/ 
energigjenvinnes?)

• Kjemikalieinnhold (høy/lav 
risiko for verstingsstoffer)

• Inneklima (høy/lav risiko for 
avgassing)



Produktforskjeller uttrykkes ved 
”slidere” i guiden





Syv bygningsdeler er med i dagens versjon

• Bygningsplater (8 produktgrupper)
• Konstruktive materialer (5)
• Gulvbelegg (10)
• Utvendige kledninger (14)
• Isolasjon (9)
• Taktekking (6)
• Utvendige dekker (8)
…som en start…



Hver produktgruppe har et oppslag med informasjon



• Finn siste versjon hos byggalliansen.no/Publikasjoner 
(juni -17)

• Innspill sendes: materialguide@context.no

• Vi søker midler om oppdatering 2020

http://context.no


ECOproduct vurderer enkelte byggevarer

Inneklima

Emisjoner av gasser: 
TVOC, formaldehyd, 
ammoniakk og 
kreftfremkallende 
stoffer (målt etter 28 
dager)

Luktmisnøye (dette 
bidrar ikke til poeng)

Helse-
/miljøskadelige 
stoffer

Stoffer oppført i:

• REACH* SVHC og 
Annex XIV

• Den norske 
prioritetslisten

• CLP-forordningen

Ressursbruk

Fornybare/ ikke-
fornybare råvarer

Bærekraftig/ ikke-
bærekraftige råvarer

Bruk av sekundære 
materialer

Energibelastning

Drivhuseffekt

GWP (kg. CO2-ekv.)



Karakter vs. symbol

1. Utmerket

2. God

3. Gjennomsnittlig til god

4. Gjennomsnittlig

5. Tilgrensende gjennomsnittlig

6. Marginalt gjennomsnittlig

7. Dårlig

8. Svært dårlig

ECOproduct- metoden har fastsatt kriterier

Det gis en karakter fra 1 - 8 for de ulike miljøområdene, hvor 1 er best og 8 dårligst.

Som igjen gir en totalvurdering i form av symboler innen hovedområdene:



Eks: Inneklima
• Emisjoner av gasser (TVOC, formaldehyd, ammoniakk, kreftfremkallende stoffer) iht. NS-EN 15251

• Luktmisnøye (bidrar ikke til poeng)

Bedømming Karakter Kriterier

Utmerket 1 Naturstein, marmor, glass, metall, keramisk flis o.l. dokumentert som 
«Svært lavemitterende» iht. NS-EN 15251

God 2

• «Lavemitterende» iht. NS-EN 15251
• M1 klassifisering
• GEV Emicode EC1 og EC1 Plus 
• GUT
• VITO
• SINTEF Teknisk Godkjenning

Gjennomsnittlig til god 3 -
Gjennomsnittlig 4 -
Tilgrensende gjennomsnittlig 5 -

Marginalt gjennomsnittlig 6 • M2 klassifisering
• GEV Emicode EC2

Dårlig 7 -

Svært dårlig 8 • M3 klassifisering













Versjon 5.0 på gang

• Vi foreslår å innføre et femte område i ECOproduct – egnethet for ombruk og 
gjenvinning 

• Datagrunnlaget økes for referanseverdiene for GWP klimagassutslipp

• Innstramming av kriterier for området Helse- og miljøfarlige stoffer og basere 
disse konsekvent på CLP-forordningen 


