Læsevejledning EPD Danmark guides om EPD’er
I forbindelse med projektet ”Faktabaseret valg af
materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af
miljødata i byggeriet”, har EPD Danmark udformet
en række guides, der henvender sig bredt til byggebranchen.
De 4 guides bygger oven på hinanden og er udformet således, at du selv skal vurdere, hvilket vidensniveau du har brug for omkring EPD’er.
Nogle har muligvis kun brug for en meget generel indføring i, hvad en EPD er, og kan derfor nøjes
med at læse guide #1. Det kan også være, at du har
den grundlæggende viden, men ønsker at forstå lidt
mere. Så vil det være en fordel at starte med guide
#2 eller hente endnu mere viden i guide #3. Har du
derimod allerede stor erfaring med brugen af EPD’er,
men ønsker at fordybe dig i og forstå lidt mere om
indholdet og hvad tallene betyder, skal du i gang
med guide #4.
Alle fire guides kan læses separat, men nogle af dem
forudsætter en eksisterende viden omkring EPD’er.
Det er dog også muligt at anvende alle guides som
en kontinuerlig læringsstige.
De fire guides er bygget op således:
1. Hvad er en EPD? Generel information til dig, der
ønsker at vide, hvad en EPD er

2.

Hvad er en EPD - og hvor får jeg fat i den? Til dig,
der bliver spurgt om EPD’er i forbindelse med et
byggeprojekt

3.

Hvad er en EPD, og hvordan læses den?
Til dig, der skal indhente og delvist kunne
vurdere EPD’er som led i et byggeprojekt

4. Hvordan læses og bruges en EPD? Til dig, der i
detaljer skal kunne forstå, vurdere og bruge en
EPD
Er der ord eller begreber du ikke forstår eller er usikker på betydningen af, kan du finde en ordliste på
vores hjemmeside, og hvis du vil dykke mere ned i
standarder, LCA eller brugen af bygnings-LCA og
LCAbyg kan du finde endnu mere i vores videnssamling på vores hjemmeside.
Projektet blev udført i samarbejde med BUILD, og
støttet af Grundejernes Investeringsfond (GI) og den
filantropiske forening Realdania. Udover EPD-guides
til byggebranchen, blev der ifm. projektet også udarbejdet EPD’er i LCAbyg-format, samt udført en række
case-studier, der havde til formål at illustrere, hvordan mangel på nationale og/eller produktspecifikke
miljøvaredeklarationer (EPD’er) kan forringe datakvaliteten og give usikkerhed om den endelige miljøpåvirkning af vores byggerier. Læs mere om projektet, og dets resultater på vores hjemmeside.
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Hvad er en EPD? Generel information til dig, der ønsker at
vide, hvad en EPD er.

EPD – hvad er det, og hvor får
jeg fat i en? Til dig, der bliver
spurgt om EPD’er i forbindelse
med et byggeprojekt.

Hvad er en EPD, og hvordan læses
den? Til dig, der skal indhente og
delvist kunne vurdere EPD’er som
led i et byggeprojekt.

Hvordan læses og bruges en
EPD? Til dig, der i detaljer skal
kunne forstå, vurdere og bruge
en EPD.
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