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Med One Click LCA kan alle beregne hvilken miljøpåvirkning bygninger og produkter har  

Bionova har utgitt One Click LCA, en programvare som hurtig og enkelt beregner miljøpåvirkning, 

kjent som livssyklusanalyse (LCA = Life Cycle Assessment), for byggeprosjekter og 

byggevareprodukter. LCA er den mest pålitelige måten å måle miljøpåvirkning på. For å utføre en 

LCA har det imidlertid vært nødvendig med kostbar ekspertise. Nå kan en vurdering som tidligere tok 

dager eller uker, leveres på et øyeblikk med One Click LCA. Løsningen er et godkjent LCA-verktøy for 

BREEAM-NOR.  

One Click LCA tar eksisterende designdata for materialene (for eksempel en 

bygningsinformasjonsmodell, BIM) eller kostnadsdata, og omdanner dataene til miljøpåvirkning på 

LCA-webplattformen 360optimi. Plattformens omfattende materialdatabase inneholder blant annet 

data fra EPD Norge, og sørger for raske resultater som også er nøyaktige. Den er utviklet i samarbeid 

med bransjeledere, deriblant Skanska og Ruukki Construction, og med teknisk avdeling i byer som 

Helsinki og Jyväskylä. One Click LCA er nå kommersielt tilgjengelig.  

«One Click LCA endrer spillereglene for bærekraftig konstruksjon og produksjon», sier Panu Pasanen, 

administrerende direktør i Bionova Ltd. «Den kan brukes av alle til å lage grønne bygninger med 

målbar virkning, og er ikke bare markedsføringsprat. Designere og prosjektledere har nå tilgang til 

pålitelige miljøfakta som bidrar til bedre beslutningstaking og markedsføring, og gir sertifisering til 

en brøkdel av tiden, kostnadene og umaken.» 

Hvis det ikke er nødvendig med en full LCA, kan plattformen vise karbon- og vannpåvirkning i alle 

tekniske prosjekter fra bygninger til infrastruktur og for byggevareproduksjon. Plattformen er 

sertifisert for samsvar med ISO og EN-standarder av en tredjepart, og leverer fiks ferdige LCA-

rapporter som kan brukes til å oppnå kreditt for internasjonal sertifisering hos BREEAM-NOR, LEED 

og BREEAM 2013.  Dessuten kan den brukes til å beregne prosjektenes levetidskostnader. 

One Click LCA hjelper designere og ledere med å ta bedre valg, spare tid og penger samt å bevare 

miljøet. Pålitelige miljødeklarasjoner med opsjon for verifikasjon fra tredjepart hjelper 

byggevareprodusenter med å skille seg ut og gå inn i nye markeder, samtidig med at grønne lisenser 

bidrar til å utvikle og sikre egenkapitalen. One Click LCA er nyttig ved salg av landarealer og 

arkitektkonkurranser i byene, og løfter «grønt» fra å være en idé til å bli en målbar realitet. 
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Om Bionova: 

Bionova har utviklet 360optimi og One Click LCA, en ledende, brukervennlig og sky-basert løsning for 

måling av bærekraft. Denne løsningen hjelper bedrifter som Skanska, Saint-Gobain Weber og WSP 

med å overholde stadig mer krevende miljøkrav på en enkel og effektiv måte, og bidrar i over 10 land 

med byggeprosjekter, miljødeklarasjoner, måling av konsernbærekraft og databehandling. Bionova 

er basert i Helsinki i Finland. 
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