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Það er til mikils að vinna í umhverfismálum í byggingariðnaðinum og ekki síst vegna þess að 

byggingariðnaðurinn t.d. í Evrópu notar um 40% af orku- og hráefnanotkun álfunnar. Auk þess er 

byggingaúrgangur stærsti úrgangsflokkurinn og notkun hættulegra efna er umtalsverð. [1] 

Talið er að mannkynið hafi haft veruleg áhrif á loftslag jarðar með losun gróðurhúsalofttegunda út í 

andrúmslofti frá upphafi iðnbyltingar, seint á 18. öld. Notkun jarðefnaeldsneytis hefur leitt af sér mikla 

losun koltvísýrings (CO2) sem hafði varðveist í jarðlögum í hundruð milljóna ára í formi olíu og kola og 

er talin vera aðal ástæða á hlýnun jarðar. Þessi hlýnun er ein mesta vá sem mannkynið stendur frammi 

fyrir og þrátt fyrir fögur fyrirheit nánast allra ríkja heimsins virðist vera erfitt að snúa þessari 

ógnvænlegu þróun við.  

Vakning í umhverfismálum, minnkun á losun góðurhúsalofttegunda og almenns sóðaskaps þarf að fara 

fram á öllum sviðum þjóðfélagsins, með markvissum aðgerðum og virkri þáttöku stjórnvalda, 

atvinnulífs, félagasamtaka og almennings. Enginn einn maður, ekkert eitt ríki eða einn einstakur þáttur 

samfélagsins getur leyst loftslagsvandann. Það dugir ekkert minna en samstaða og samstarf allra, því 

jörðin er á okkar sameiginlega forræði. Hvernig framtíð viljum við bjóða komandi kynslóðum? „Hvernig 

heim viljum við lifa í “? (sjá mynd 1). En hvaða verkfæri eru til staðar til að minnka þessa losun og bæta 

ástand byggingaiðnaðarins í umhverfismálum?  

Hér á Íslandi hafa tvö gæðavottunarkerfi verið notuð í byggingariðnaðinum, annars vegar Svansvottun 

og hins vegar BREEAM umhverfisvottun. Þessi umhverfisvottunarkerfi eru í stöðugri þróun og eru m.a. 

tæki til að auka gæði bygginga, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum við mannvirkjagerð og byggja 

heilnæmar og öruggar byggingar. [2] 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þessi umhverfisvottunarkerfi sem eru að ryðja sér til rúms hér á 

Íslandi, loftslagsmál almennt, vistferilsgreiningar (e. LCA, Life cycle assessment), 

umhverfisinnihaldslýsingar (e. EPD, Environmental product declaration) og mikilvægi þess að innleiða 

enn frekar þessi verkfæri. Vistferilsgeining (LCA) verður gerð á nýbyggingu Alþingis sem gefur stig til 

BREEAM umhverfisvottunar hennar og er vonin sú að greiningin geti haft áhrif á val á umhverfisvænum 

byggingarefnum sem liður í umhverfisvænni byggingu. LCA greiningin er gerð til að meta 

heildarumhverfisáhrif byggingarinnar frá vöggu til grafar á forhönnunarstigi (e. Design state).    

Einnig verður gerð rannsókn á skilgreiningum, vottunum, lögum og reglugerðum á vali á 

byggingarefnum með tilliti til umhverfisyfirlýsinga. 

Vonandi getur ritgerð þessi haft einhver jákvæð áhrif á umhverfismál í byggingariðnaði á Íslandi.  

1 INNGANGUR 
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MYND 1 Hvernig heimi viljum við lifa í? [3]  
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2.1 Loftslagsmál 

„Á 19. öld byrjuðu menn að gera sér ljóst að lofthjúpurinn hækkar meðalhita jarðarinnar. Vissar 

lofttegundir í lofthjúpnum breyta varmageislun frá jörðinni þannig að neðri hluti lofthjúpsins og 

yfirborð jarðar hlýna. Þessi áhrif eru nefnd gróðurhúsaáhrif, og án þeirra væri meðalhiti jarðar 

undir frostmarki. Vitað var að CO2 er mikilvirk gróðurhúsalofttegund og því þótti ástæða til að 

fylgjast með styrk þess í lofthjúpnum. 

Samfelldar mælingar á styrk CO2 í lofthjúpnum hófust 1958 á Mauna Loa í Kyrrahafinu. Strax á 

fyrstu árum mælinganna kom í ljós að styrkur CO2 í lofthjúpnum jókst ár frá ári. Við upphaf 

mælinganna var styrkur CO2 um 315 ppm en árið 2008 hafði styrkurinn vaxið í rúmlega 380 ppm 

og tæplega 400 ppm árið 2013. 

Ef magn CO2 og annarra gróðurhúsalofttegunda eykst má búast við auknum gróðurhúsaáhrifum 

og hnattrænni hlýnun. 

Gróðurhúsaáhrifin svonefndu virka þannig að lofhjúpurinn heldur inni miklum hluta 

varmageislunar frá yfirborði jarðar og takmarkar þannig varmatap frá jörðinni. Án þeirra væri 

meðalhitastig jarðar í kringum -18°C í stað +15°C, eins og það er nú. Þannig gera 

gróðurhúsaáhrifin jörðina lífvænlega. Aukin losun gróðurhúsaloftegunda hefur þó raskað því 

jafnvægi sem ríkt hefur í andrúmsloftinu og styrkur koltvísýrings er nú meiri en nokkru sinni í að 

minnsta kosti 650.000 ár, eða svo lengi sem vísindamenn geta greint gerð andrúmsloftsins, t.d. 

með rannsóknum á ískjörnum. Í 650.000 ár hefur náttúrulegt jafnvægi koltvísýrings í 

andrúmsloftinu verið á bilinu 180-300 hlutar af milljón (ppm) og við upphaf iðnbyltingar, árið 

1750, var hlutallið 280 ppm. Styrkur koltvísýrings var orðinn um 379 ppm árið 2005 og hafði því 

aukist um þriðjung frá upphafi iðnbyltingar og var orðinn talsvert meiri en hægt var að útskýra 

með náttúrulegri sveiflu. Til samanburðar má nefna að hækkanir sem námu um 80 ppm við lok 

liðinna ísalda, tóku að jafnaði rúm 5.000 ár. Hækkanir styrks gróðurhúsaloftegunda í 

andrúmslofti hafa hingað til ekki orðið meiri en 30 ppm á þúsund árum en nú hefur styrkurinn 

aukist um 30 ppm á undanförnum 17 árum. Það er þessi öra breyting, sem er að verða á 

andrúmsloftinu, sem vísindamenn telja að kunni að hafa mjög alvarleg áhrif á líf okkar á 

jörðinni.“ [4] 
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Hvort sem hlýnun jarðar sé af náttúrulegum völdum, mannavöldum eða samblandi af hvoru tveggja 

er orðið nokkuð ljóst að breytinga er þörf. Gegndarlaus mengun, brennsla á jarðefnaeldsneyti, 

útblástur eiturefna, óhófleg plastnotkun, úrgangur, matarsóun, eyðing regnskóga, súrnun sjávar og 

svo framvegis er raunveruleg náttúruvá sem þarf að taka föstum tökum og allir sem einn geta 

hjálpast að við að draga vagninn í grænu byltingunni eins og maðurinn á mynd 2. 

 

 

Mynd 2 Á leið í endurvinnsluna. [5]  
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2.2 Vistferilsgreiningar og umhverfisyfirlýsingar 

Vistferilsgreining (e. Life Cycle Assessment, LCA) er aðferðarfræði sem notuð er til að meta 

umhverfisáhrif vöru eða þjónustu frá vöggu til grafar eins og sjá má á mynd 3 og til að reikna út vistspor 

og kolefnisspor vöru og þjónustu. Einkenni aðferðarinnar er að greiningin getur náð yfir allan vistferil 

eða „lífskeið“ vörunnar eða þess sem verið er að greina. Þannig eru umhverfisáhrif metin fyrir öflun og 

vinnslu hráefna, framleiðsluferli og flutninga á hráefnum og fullbúnum vörum, notkun og rekstur. 

Einnig eru metin umhverfisáhrif við förgun þess sem greiningin er gerð fyrir. [6] Með greiningunni má 

auðkenna þá þætti vistferils vörunnar sem mestu áhrif hafa á umhverfið. Upplýsingarnar má nýta til að 

bæta eða breyta hönnunar- eða framleiðsluferlinu, taka aðrar upplýstar ákvarðanir á rekstrartíma vöru 

eða þjónustu og til að bera saman sambærilegar vörur eða þjónustu. [7] 

Vinnsla úr auðlind og framleiðsla 
á hráefnum

Flutningar

Framleiðsla á íhlutum/ 
byggingarefnum

Byggingartími

Notkun, rekstur og viðhald

Niðurrif, endurvinnsla og förgun

Ílagsþættir Frálagsþættir

Útstreymi til:
Andrúmslofts
Jarðvegs
Vatns

Orka
Hráefni

 

Mynd 3 Lýsandi mynd af meginþáttum vistferils vöru, framleiðsluferils eða þjónustu gerð af Eflu verkfræðistofu. 

 

Á Íslandi hefur orðið töluverð vakning í gerð vistferilsgreininga og hefur til að mynda Efla verkfræðistofa 

gert tugi slíkra greininga á síðustu árum. Sérfræðingar Eflu hafa því öðlast víðtæka reynslu í gerð 

vistferilsgreininga í ólíkum geirum s.s. byggingariðnaði, orkuiðnaði, samgöngum, matvælavinnslu og 

sjávarútvegi, sem og úrgangsmeðhöndlun og endurvinnslu. Niðurstöðurnar eru gjarnan notaðar til að 

veita viðskiptavinum gagnsæjar, tölulegar upplýsingar um umhverfisáhrif viðkomandi vöru eða 

þjónustu og til að fá umhverfisvottun eða gefa út yfirlýsingu um umhverfisáhrif vörunnar. [7] 

Umhverfisyfirlýsingar (e. Environmental product declarations, EPD) eru staðlað upplýsingaform, eins 

konar innihaldslýsing um umhverfisáhrif viðkomandi vöru eða þjónustu sem byggir á niðurstöðum 

vistferilsgreininga. Umhverfisyfirlýsingarnar auðvelda fyrirtækjum að miðla upplýsingum á 

trúverðugan, gagnsæan og aðgengilegan hátt. Umhverfisyfirlýsingar fyrir vörur og íhluti eru einnig 

mikilvæg uppspretta upplýsinga við gerð vistferilsgreininga.  

Þessar greiningar og umhverfisyfirlýsingar eru orðin mikilvæg og öflug verkfæri fyrir atvinnulífið í heild 

sinni og hið opinbera til að taka þátt í að sporna við þessari ógnvekjandi vá sem mannkynið stendur 

frammi fyrir í umhverfismálum og liður í að fá umhverfisvottanir á vörur og þjónustu. 
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2.3 Vottunarkerfi 

„Undanfarin ár hefur verið hröð þróun í notkun og hönnun alþjóðlegra vottunarkerfa fyrir byggingar 

og þrátt fyrir að til séu margar mismunandi tegundir vottana má almennt segja að markmiðin með 

notkun þeirra séu að auka gæði bygginga, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum við mannvirkjagerð, 

byggja heilnæmar og öruggar byggingar og draga úr heildarkostnaði bygginga á öllum líftímanum 

(framkvæmd+rekstur).“ [1] 

Tvö vottunarkerfi hafa verið notuð á Íslandi undanfarin ár, annars vegar Svansvottun og hins vegar 

BREEAM vottun. 

2.3.1 Svansvottun 

„Svanurinn, sjá mynd 4, er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna. Frá stofnun hefur Svanurinn náð 

að skapa sér sterka markaðsstöðu og er í dag leiðandi umhverfismerki í heiminum. Nú hafa verið 

skilgreind viðmið fyrir um 70 vöru og þjónustuflokka og eru vistvænar byggingar einn flokkanna. Viðmið 

Svansins eru endurskoðuð á 3-5 ára fresti og tekin eru mið af íslenskum aðstæðum við endurskoðun 

þeirra. Umhverfisstofnun hefur umsjón með Svansvottun á Íslandi.“ [8] 

 

MYND 4 Svanurinn, opinbert umhverfismerki Norðurlandanna. 
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Fyrsta og eina Svansvottaða byggingin á Íslandi er einbýlishús hjónanna Finns Sveinssonar og Þórdísar 
Jónu Hrafnkellsdóttur við Brekkugötu 2 í Garðabæ sem er sýnt á mynd 5. Mannverk ehf. sáu um 
stjórnun þessa verkefnis en Mannverk, sem var stofnað árið 2012, sérhæfir sig í byggingarstjórnun, 
þróunarverkefnum, stýriverktöku, stjórnun verkefna og hönnunar ásamt almennri 
framkvæmdaráðgjöf. [9] 

 

MYND 5 Fyrsta Svansvottaða einbýlishúsið húsið á Íslandi [10] 

 

Húsið sem er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr er samtals 216 fermetrar. Bygging þess hófst 

í september 2016. Þau hjónin leituðust við að halda orkunotkun í lágmarki og nota byggingarefni sem 

hafa ekki verið meðhöndlað með efnum sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi,  valda 

stökkbreytingum eða hafa áhrif á frjósemi. Um 70% timburs sem notað er í húsinu kemur úr vottaðri 

skógrækt og allt timbur er rekjanlegt. Húsið er steypt og einangrað að utan með íslenskri steinull. Það 

er klætt með álklæðningu og að hluta viðarklæðningu.[11] 

Viðmið fyrir Svansvottaðar byggingar eru umfangsmikil og taka til margra ólíkra þátta sem eiga að 

stuðla að betri gæðum fyrir umhverfi og heilsu þeirra sem nota bygginguna. Það eru því strangar kröfur 

varðandi efnanotkun, val á byggingarefni og innivist. Á Norðurlöndunum hefur Svansvottun bygginga 

átt mikilli velgengni að fagna þar sem Svanurinn býður upp á skilvirkt vottunarkerfi sem sýnir fram á 

umhverfislegan ávinning. Tilgangur Svansins er að ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins svo komandi 

kynslóðir hafi jafna möguleika og við til að mæta þörfum sínum. [11]  
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Eftirfarandi grein birtist á vef Umhverfisstofnunar þann 10. nóvember 2017: 

„Mannverk ehf hefur fyrst íslenskra fyrirtækja hlotið vottun norræna umhverfismerkisins Svansins fyrir einbýlishús að 

Brekkugötu 2, Garðabæ. Umhverfis- og auðlindaráðherra, Björt Ólafsdóttir, veitir viðurkenningu af þessu tilefni í dag. 

Svanurinn er hluti af verkefnum Umhverfisstofnunar. 

Fyrsta Svansvottaða einbýlishús Íslands er steypt og einangrað að utan með íslenskri steinull. Það er klætt með álklæðningu 
og að hluta búið viðarklæðningu. Húsið stendur í Urriðaholti sem er fyrsta hverfið á Íslandi til að fá vistvottun skipulags 
(BREEAM Communities). Eigendur eru Finnur Sveinsson og Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir. Þau segjast lengi hafa átt þann 
draum að reisa sér vistvænt hús. Neytendateymi Umhverfisstofnunar telur að með þessu skrefi hafi verið brotið blað sem sé 
til mikillar fyrirmyndar. 

Viðmið fyrir Svansvottaðar byggingar eru umfangsmikil og taka til margra ólíkra þátta sem eiga að stuðla að betri gæðum 
fyrir umhverfi og heilsu þeirra sem nota bygginguna. Það eru því strangar kröfur varðandi efnanotkun, val á byggingarefni 
og innivist. Á Norðurlöndunum hefur Svansvottun bygginga átt mikilli velgengni að fagna þar sem Svanurinn býður upp á 
skilvirkt vottunarkerfi sem sýnir fram á umhverfislegan ávinning. Því er vottun dagsins mikilvægt skref sem mun eflaust 
reynast hvati fyrir fleiri íslensk byggingarfyrirtæki, samkvæmt upplýsingum frá neytendateymi Umhverfisstofnunar. 

Svansmerkið byggist á óháðri vottun og viðmiðum sem taka tillit til alls lífsferils vöru og þjónustu. Tilgangur Svansins er að 
ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins svo komandi kynslóðir hafi jafna möguleika og við til að mæta þörfum sínum. 

Mikilvægt er að koma þeim skilaboðum til neytenda að val okkar allra skiptir máli. Hægt er að velja vörur sem hafa slæm 
áhrif á umhverfið eða vörur þar sem neikvæð áhrif hafa verið minnkuð til muna.“ [10] 

Það er að mörgu að huga til að fá Svansvottun í gegn. Öll efnavara og byggingarefni þurfa að uppfylla 

strangar kröfur og fara fyrir samþykkingarferli hjá Svaninum. Öll yfirborðsefni eru innifalin, þ.m.t. 

innréttingar, parket, málning, flísar og fleira. Ef vörurnar eru vottaðar með áreiðanlegu umhverfismerki 

(Bláa englinum, Evrópublóminu eða Svaninum) þurfa þær ekki að fara í gegnum samþykkingarferli. 

Blöndunartæki, þvottavélar, þurrkarar og eldhústæki þurfa að uppfylla vissar orkukröfur, og svo er 

hægt að fá stig fyrir tæki í besta orkuflokki. Ein af kröfum Svansins er loftþéttleikaprófun. Markmiðið 

með þéttleikaprófi er að staðfesta að þéttleiki hússins sé í samræmi við hönnunarforsendur og að 

orkuútreikningar standist.[12]  

Þegar loftþéttleikapróf eru framkvæmd, sjá mynd 6, eru allar hurðir og gluggar komnir á sinn stað. 

Í  dyragættina er settur dúkur og blásari sem myndar 50 Pa mismunaþrýsting.  

 

 

MYND 6 Loftþéttleikapróf [13] 

 

https://www.blauer-engel.de/en/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://www.ust.is/default.aspx?pageid=a19dcf9a-dfa3-45fe-a611-0458a3cc0567
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Frá upphafi vissu smiðirnir að það ætti að gera loftþéttleikapróf á húsinu. Því var lagt töluvert kapp á 

að hafa rakavarnarlagið vel úr garði gert. Smiðirnir voru nokkuð spenntir fyrir prófinu og að sjá hvernig 

plastið hegðaði sér í raunveruleikanum. Til að sjá betur hvort að plastið væri þétt notuðu þau 

reykpenna til að auðvelda þeim að sjá hvernig loftið hegðaði sér. Hvort það hyrfi undir plastið eða blæsi 

í burtu.[12] 

Þegar fyrsta prófið var framkvæmt komu í ljós göt í hleðsluvegg á milli bílskúrs og þvottahúss og þurfti 

að þétta þau.[12]  

Í öðru prófinu kom fram leki á nokkrum krítískum stöðum þrátt fyrir að rakavarnarlagið hafi verið vel 

kíttað og smiðirnir vandað sig verulega við að setja það upp. Lekinn var fyrst og fremst á eftirfarandi 

stöðum:[12] 

• Þar sem gert ráð fyrir að rafmagnsbarkarnir tengdust upp í loft. 
• Við samskeyti í steypu. Það virðist sem að loft geti einhvern veginn komist meðfram þeirri 

litlu ójöfnu sem myndast við samskeytin þrátt fyrir að það sé kíttað ágætlega 
• Við glugga, ef kíttið var sparað. 
• Göt í rakavarnarlagi eftir iðnaðarmenn. Það verður alltaf að gera ráð fyrir að rakavarnarlag 

gatist og því sé nauðsynlegt að gera prófið þegar loftið er tilbúið en áður en því er lokað.[12] 
 

Það var gert við allann leka. Rakavarnarlagið kíttað mikið betur og göt voru teipuð aftur með teipi frá 

SIGA sem var sérstaklega mælt með.[12] 

Í þriðja prófinu var viftunni snúið við og myndaður 50 Pa undirþrýstingur í húsinu. Til að gera langa 

sögu stutta, ef það var einhver veikleiki í rakavarnarlaginu þá rifnaði það upp á löngum köflum. M.ö.o 

þá komu í ljós allir veikleikar sem ekki komu í ljós við yfirþrýstingsprófin. Það var sérstaklega áhugavert 

að ef einhverstaðar var sparað við rakavarnarkítti til að halda plastinu þá losnaði plastið frá. Þetta var 

einna augljósast við glugga þar sem að smiðirnir höfðu reynt að “kítta fínt” til að það kæmi ekki of langt 

út á gluggana.[12] 

Niðurstaðan úr seinasta prófinu var sú að plastið hegðar sér allt öðru vísi eftir því hvort um er að ræða 

yfir- eða undirþrýsting. Undirþrýstingspróf eru mun líklegri til að leiða í ljós galla í rakavarnarlaginu en 

yfirþrýstingspróf.[12] 

Það kom viðstöddum nokkuð á óvart hvað rakavarnarlagið gaf sig. Sérstaklega þegar það er haft í huga 
að smiðirnir höfðu vandað sig nokkuð við uppsetningu þess. Í framhaldi af því urðu nokkrar umræður 
um rakavarnarlag almennt, hve vel það heldur og ekki minnst þegar haft er í huga sá þrýstingur sem er 
á að klára byggingar hratt, koma þeim í verð og íbúum fljótt inn. Spurningin sem sótti á þau þar var 
hvort þessi asi sé á kostnað gæða?[12] 

Helstu niðurstöður prófanna voru: 

• Loftskipti voru 0,32 loftskipti á klukkustund sem er mjög gott fyrir einbýli hérlendis. 
• Loftþéttleiki er 0,682 m3/m2klst. sem er langt undir íslenskum kröfum 182. greinar 

Byggingareglugerðar um loftþéttleika húsa sem eru 3,0 m3/m2 klst. eins og sést á mynd 7  en 
örlítið yfir ströngustu kröfum í Evrópu sem eru 0,60 m3/m2 klst.[12] 
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MYND 7 Kröfur byggingarreglugerðar um raka- og vindvarnir og loftþéttleika húsa.[14]  

Þessar niðurstöður eru að mörgu leiti mjög góðar. Þegar prófið var framkvæmt þá komu gallar í ljós 

sem búið er að laga í dag. Það var ekki búið að múra vegginn á milli bílskúrs og þvottahúss og þau vissu 

að það var smá leki þar þrátt fyrir að þau hefðu lagað stærstu götin.  Þau gerðu ráð fyrir því að ef þau 

gerðu þéttleikapróf á húsinu í dag, þegar það er fullfrágengið, þá væri húsið enn þéttara.[12] 

Samkvæmt byggingarreglugerð ættu loftþéttleikaprófanir að vera skilda á Íslandi! Þetta er mikilvægar 

prófanir, sérstaklega í ljósi þess að rakavandamál eru alltof algeng í íslenskum byggingum með 

tilheyrandi mygluvandamálum og kostnaði sem ella væri hægt að koma í veg fyrir með litlum 

tilkostnaði. Verkfræðistofan Efla býr yfir tækjabúnaði til að loftþéttleikaprófa byggingar og kostnaður 

við slíkar prófanir í sambærilegu húsi myndi kosta um 150.000 íslenskar krónur skv. Sylgju Dögg 

Sigurjónsdóttur líffræðingi og fagstjóra húss og heilsu hjá Eflu verkfræðistofu. Áhugi er því miður ekki 

til staðar en spurning hvort það sé ekki skylda vegna þessarra krafna í byggingarreglugerð. Niðurstaðan 

er þó sú að mikilvægi vottunarkerfa eins og Svansins er mikil og vonandi eitthvað sem koma skal í 

framtíð íslensks byggingaiðnaðar. 

„Þegar búið er að taka ákvörðun um að fá byggingu umhverfisvottaða, hvort sem um er að ræða 

skrifstofuhúsnæði, skóla eða heimili, getur það verið nokkuð snúið að velja hvaða kerfi skuli stuðst við, 

en til eru fjölmörg alþjóðleg vottunarkerfi. Helsti þröskuldurinn er oft kostnaður sem fylgir 

vottunarferlinu, en reynslan erlendis hefur þó sýnt að umhverfisvottaðar byggingar hafa lægri 

rekstarkostnað þegar til lengri tíma er litið. Enda er eitt  af grunnmarkmiðunum að lækka orkukostnað, 

ásamt því að gera kröfur til vandaðs og vistvæns efnisvals sem eykur almenn gæði bygginga sem aftur 

á móti getur haft jákvæð áhrif á afköst starfsmanna og vellíðan almennt. Þá hefur sú þróun orðið á 

Norðurlöndunum að vistvænar byggingar hafa verið afar vinsælar á leigumarkaði og sýnir það að 

almenningur er orðinn meðvitaðri um bæði umhverfisáhrif almennt og horfir  jafnframt til lægri 

kostnaðar og betri gæða. Þau hús sem teljast falla undir viðmið Svansins eru einbýlishús, par- og 

raðhús, leik- og grunnskólabyggingar, þjónustuíbúðir fyrir aldraða og sumarbústaðir.“ [15]  

Fyrir stórar skrifstofubyggingar eins og nýbyggingu Alþingis þykir BREEAM vottununarkefið henta vel.  
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2.3.2 BREEAM 

BREEAM, sjá mynd 8, var stofnað í Bretlandi árið 1990 og stendur fyrir British Research Establishment 

Environmental Asessment Method og er matskerfi sem upprunalega var þróað og notað í Bretlandi. 

Matskerfið hefur nú einnig verið þróað fyrir alþjóðlegan markað og sérstaklega fyrir mismunandi svæði 

og lönd þar sem áherslur eru mismunandi.[1]  

 

MYND 8 Vörumerki BREEAM 

BREEAM var fyrsta heildstæða vottunarkerfið sem kom á markað sem sérstaklega var ætlað 

byggingum. BREEAM vottunarkerfið er í eigu og rekstri BRE Global Ltd. Til að byrja með var BRE (The 

Building Research Establishment) rekið sem vísindaleg rannsóknarstofnun á vegum bresku 

ríkissjórnarinnar. Undir lok 10. áratugarins var BRE svo einkavætt og er nú í eigu BRE Trust sem eru 

góðgerðarsamtök í Bretlandi sem tileinkuð eru rannsóknum á hinu byggða umhverfi. BRE og BRE Global 

Ltd. eru dótturfyrirtæki BRE Trust. Til að byrja með var BREEAM valfrjálst fyrir þá sem stóðu í 

byggingarframkvæmdum í Bretlandi. Meginhvatarnir fyrir notkun kerfisins voru fyrst og fremst 

stefnumál og eftirspurn frá viðskiptavinum. Útbreiðsla kerfisins var því frekar hæg fyrstu árin. Árið 2000 

var farið að vekja athygli á BREEAM og mæla með notkun þess á vegum stjórnvalda í Bretlandi. Í 

kjölfarið gerðu bresk stjórnvöld þá kröfu að allar nýbyggingar á vegum ríkisins skyldu verða BREEAM 

vottaðar. Efndir voru takmarkaðar næstu árin samkvæmt NAO (National Audit Office). Árið 2005 fóru 

hlutirnir að færast í betra horf hvað varðar notkun BREEAM á opinberum vettvangi í Bretlandi, 

ráðuneyti fóru að fylgja eftir lagasetningu um notkun BREEAM og setja BREEAM vottun sem skilyrði 

fyrir fjármögnun byggingarframkvæmda á þeirra vegum. Um svipað leyti fóru bresk stjórnvöld að 

aðlaga og samræma BREEAM að reglugerðum ríkisins. [16] Nokkur Evrópulönd hafa einnig ákveðið að 

aðlaga kerfið að eigin aðstæðum og landskröfum, t.d. Hollendingar, Þjóðverjar, Norðmenn, Spánverjar, 

Svíar og Frakkar. 

Samkvæmt BRE Global Ltd. er markmiðið með kerfinu að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum yfir 

líftíma bygginga með því að stuðla að umhverfisvænni hönnun og heilsusamlegra umhverfi fyrir 

notendur. BREEAM er einnig ætlað að stuðla að betri umhverfisstjórnun á verk- og rekstrartíma 

bygginga og skapa trúverðugan umhverfisstimpil á markaði samkvæmt BRE Global Ltd.  BREEAM hentar 

fyrir skipulag og allar tegundir bygginga: nýbyggingar, endurgerð bygginga og byggingar í rekstri. 

BREEAM er í stöðugri þróun, hver útfærsla er uppfærð á nokkurra ára fresti til að samsvara nýjum 

byggingarreglugerðum og tryggja framþróun í mannvirkjagerð. BREEAM hefur verið þróað sérstaklega 

fyrir alþjóðlegan markað og mismunandi lönd þar sem aðstæður eru ólíkar. Í dag er BREEAM nýtt í yfir 

70 löndum og alls hafa yfir 530 þúsund byggingar fengið BREEAM vottun og um 2,3 milljónir bygginga 

eru í vottunarferli. Flestar vottaðar byggingar er að finna í Bretlandi en notkun BREEAM utan Bretlands 

eykst hratt. [16]  

Þróaður hefur verið sérstakur alþjóðlegur hluti BREEAM vottunarkerfisins sem nefnist BREEAM 

International. Í þessum alþjóðlega hluta hefur verið skilgreindur kröfurammi fyrir nýjar byggingar þar 

með talið fyrir skrifstofuhúsnæði, iðnaðarhúsnæði og verslunarhúsnæði sem nefnist BREEAM 
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International New Construction 2016. Sé ekki til sértækur kröfurammi fyrir þá tegund byggingar sem á 

að byggja eða að byggingin er það margþætt að hún fellur ekki inn í neinn af þeim flokkum sem 

viðmiðunarrammi er til fyrir, er kröfuramminn sérsniðinn að viðkomandi byggingu (BREEAM 

International Bespoke).  

Í dag nær vottunarkerfið einnig til skipulagsmála og má fá vistvænt skipulag vottað skv. BREEAM 

Communities kröfuramma. Urriðaholtið hefur einmitt náð þeirri vottun og er það fyrsta vistvottaða 

hverfið á Íslandi. Einnig gaf BRE út á árinu 2013 kröfuramma / vottunarkerfi fyrir byggingar í rekstri og 

nefnist það kerfi BREEAM In-Use.  

Kröfunum í BREEAM International vottunarkerfinu hefur verið skipt upp í 10 umhverfisáhrifaflokka og 

hefur hver flokkur ákveðið vægi. Í hverjum flokki eru síðan mismargar kröfur sem hver gefur ákveðinn 

stigafjölda sé krafan uppfyllt. Með því að uppfylla kröfurnar er safnað stigum og er gefin einkunn í 

samræmi við stigafjölda. Einkunnirnar eru fimm talsins; Pass, Good, Very good, Excellent og 

Outstanding eins og sést á mynd 9. Til þess að ná Very good einkunninni þarf að ná 55% stiga og það 

er markmiðið fyrir nýbyggingu Alþingis, 70% til að ná Excellent og 85% til að ná Outstanding. Einnig 

þarf að uppfylla ákveðnar kröfur að lágmarki til að ná einkunnunum Good, Very Good, Excellent og 

Outstanding, eftir því sem einkunnin er hærri eru fleiri kröfur sem skilyrt er að uppfylla. [1] 

 

 

 

 

MYND 9 Einkunnargjöf BREEAM. Markmiðið er að ná „very good“ fyrir nýbyggingu Alþingis. [17] 

 

Vottunarferlið er þannig upp byggt að fyrst fer fram úttekt á hönnunarstigi (e.Design stage certificate) 

og síðar lokaúttekt þar sem einkunn er gefin fyrir fullbúna byggingu (e. Post Construction certificate). 

Matsmenn með réttindi til úttekta á BREEAM International kerfinu (BREEAM Assessors) sjá um ráðgjöf 

og úttektir miðað við kröfur BREEAM og úttektarskýrslur eru sendar til BRE Global sem gefur endanlega 

út einkunnina og vottunarskjalið.  
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Af umhverfisáhrifaflokkunum og vægi þeirra fyrir Ísland sem má sjá á mynd 10, vegur orkunotkun og 

byggingarefni í byggingunni mest eða 16%. Vistferilsgreiningin á nýbyggingu Alþingis fellur undir 

flokkinn byggingarefni, þar sem gerðar eru kröfur um umhverfisvænleika byggingarefna yfir líftíma 

þeirra. Einnig er hvatt til endurnotkunar byggingarefna. Þar á eftir er flokkurinn heilsa og vellíðan 

notenda, sem vegur 15%. Í þessum flokki eru kröfur t.d. gerðar varðandi hljóðvist, lýsingu, hitastýringu 

og inniloftgæði Umhverfisstjórnun vegur 11% og er þar átt við umhverfisstjórnun verktaka á 

framkvæmdatíma og framleiðenda byggingarefna. Einnig nær umhverfisstjórnunin til rekstrartíma 

byggingarinnar. Nýsköpun vegur 10%, nýsköpun í öðrum flokkum gefur stig í þessum. Kröfur á sviði 

samgangna, sem vega 7%, miða að því að lágmarka þörf á akstri einkabíla til og frá viðkomandi byggingu 

og að samgöngur hjólandi og gangandi vegfarenda séu öruggar umhverfis bygginguna. Í flokknum 

landnýting og vistfræði, sem vegur 9%, er hvatt til nýtingar áður raskaðs lands frekar en óraskaðs og 

að stuðlað sé að auknu vistfræðilegu gildi svæðisins. Úrgangsmál vega 14% þar sem hvatt er til 

lágmörkunar úrgangs, flokkunar og endurvinnslu á byggingartíma og möguleikum á flokkun úrgangs á 

notkunartíma byggingarinnar. Vatnsnotkun byggingarinnar vegur 4% og er markmið þeirra krafna sem 

þar birtast að draga úr vatnsnotkun í byggingunni. Að síðustu er flokkur sem ber heitið mengun og 

vegur 8%. Þar má finna ýmsar ólíkar kröfur sem miða að því að lágmarka umhverfisáhrif byggingarinnar. 

Til dæmis eru kröfur til kælimiðla, næturlýsingar og hávaða frá byggingunni. [1] 

  

MYND 10 Umhverfisáhrifaflokkar BREEAM International New Construciont 2016 vottunar fyrir Ísland. Vistferilsgeining 
nýbyggingar Alþingis fellur undir flokkinn Byggingarefni.  
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Í BREEAM vottunarferlinu er lagt mat á hönnun, smíði og notkun bygginga út frá viðmiðum sem sett 

eru í kerfinu. Vottunarferlið er í umsjón matsmanna sem hafa öðlast sérstök réttindi sem slíkir hjá BRE 

Global Ltd. . Eins og áður segir er vottunarferlinu skipt í tvo áfanga. Fyrst fer fram úttekt á hönnunarstigi 

og svo fer fram lokaúttekt á fullbúinni byggingu. Þegar framkvæmd er úttekt á hönnunarstigi þá er 

hönnun byggingar metin með tilliti til þeirra krafna sem gerðar eru í BREEAM. Hönnunin þarf að vera 

komin á það stig að matsmaður geti sýnt fram á að hún standist kröfur sem settar eru fram í BREEAM 

leiðarvísinum (e. technical manual) sjá mynd 11. Matsmaður útbýr í framhaldinu matsskýrslu sem send 

er til BRE Global Ltd. Úttektin ætti vanalega fram áður en það hefur ekki gengið eftir á Íslandi hingað 

til. Í lokaúttekt er byggingin tekin út og metið hvort að tekist hafi að uppfylla kröfur sem lagt var upp 

með á hönnunarstigi og hvort að hægt sé að sýna fram á að lokaútkoman sé í samræmi við viðmiðin 

sem sett eru fram í leiðarvísinum frá BREEAM. Að lokum gerir matsmaður endanlega matsskýrslu fyrir 

fullbúna byggingu sem send er til BRE Global Ltd. sem gefur út vottunarskjal. Aðeins matsmenn hafa 

réttindi til að skila inn slíkri skýrslu. Fyrir matsskýrslu á fullbúinni byggingu metur matsmaður gögn frá 

hönnuðum, verktaka og verkkaupa er varða kröfur BREEAM og leggur til einkunnargjöf. Hann tekur 

saman ítarlega skýrslu sem inniheldur rökstuðning fyrir þeirri einkunn sem byggingin á að fá. [16] 

 Þær Helga J. Bjarnadóttir efna-og umhverfisverkfræðingur og Gyða Mjöll Ingólfsdóttir 

umhverfisverkfræðingur á umhverfissviði Eflu hafa hlotið réttindi hjá Bre Global Ltd. til að vera 

matsmenn og er Helga J. Bjarnadóttir matsmaður fyrir Alþingisbygginguna. 

 

MYND 11 Leiðarvísir BREEAM International fyrir nýjar byggingar 2016.  
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BREEAM leiðarvísirinn, skv. Bre Global Ltd. er árangurstengd uppskrift að greiningaraðferð og 

vottunarkerfi fyrir nýjar byggingar. Aðal markmið þess er draga úr umhverfisáhrifum nýrra bygginga á 

áhrifaríkan og arðbæran hátt. Það næst með samþættingu og notkun kerfisins af viðskiptavinum þess 

og verkefnateymi þeirra á helstu stigum hönnunar og byggingarferils. Þetta gerir viðskiptavinum kleift 

í vottunarferlinu að mæla, meta og endurspegla árangur nýrrar byggingar á sjálfstæðan og öflugan 

hátt.  [18] 

Í BREEAM leiðarvísinum eru allar þær upplýsingar og kröfur sem þarf að uppfylla til að fá þá vottun sem 

sóst er eftir. Leiðarvísirinn veitir tæknilega leiðsögn til þess að votta verkefni. Ítarlega er farið í stigaskor 

og einkunnagjöf BREEAM í leiðarvísinum og þá umhverfisáhrifaflokka sem listaðir voru hér á undan. 

Umfang BREEAM vottunar er töluvert og getur þátttaka í vottunarferli krafist mikillar vinnu af 

þátttakendum og matsmanni. BREEAM vottun er samvinnuverkefni sem segja má að skiptist í tvo 

meginþætti, annars vegar er það vinna matsmannsins og hins vegar vinna verkefnateymis sem 

samanstendur yfirleitt af hönnunarteymi, verktaka og eiganda byggingar, auk allra þeirra sem koma að 

verkefninu á einn eða annan hátt.  

Vinna verkefnateyma sem taka þátt í BREEAM vottun felst í því að hanna og útfæra verkefnið í 

samræmi við þær BREEAM kröfur sem ákveðið hefur verið að uppfylla í byrjun verks. Þar að auki þurfa 

þessir aðilar að skila sönnunargögnum á ensku til matsmanns fyrir hverja einstaka kröfu. Til þess að 

viðhalda samræmi verða allar ákvarðanir tengdar vottuninni að byggjast á sannreyndum gögnum frá 

verkefnateymum sem hægt er að rekja, svokölluðum sönnunargögnum. Þetta getur verið tímafrek 

aukavinna fyrir verkefnateymi . Það kann einhver að spyrja sig hvaða hlutverki sönnunargögnin gegni í 

stóra samhenginu, en benda má á að BRE hefur sett upp sitt eigið kerfi en það er faggilt. Þannig er 

tryggt að gerðar eru sömu kröfur í öllum vottunum skv. BREEAM. Það má einnig segja í þessu samhengi 

að með því að skila inn skriflegum sönnunargögnum er verið að sýna fram á að byggingin hafi verið 

byggð eins og hún var hönnuð. Þetta er ákveðin trygging fyrir kaupenda byggingarinnar að hann fái það 

sem til var ætlast. Sönnunargögnin sem verða til í vottunarferlinu eru liður í því að tryggja 

trúverðugleika kerfisins. Matsmaðurinn byggir svo matsskýrsluna á þessum gögnum. Matsskýrslan frá 

matsmanninum, og gæðatrygging á vegum BRE Global Ltd., eru undirstöðuatriði þegar kemur að því 

að tryggja áreiðanleika gagna við endanlega einkunnargjöf fyrir BREEAM vottaða byggingu. [16] 

Það er fagnaðarefni að hið opinbera sé í auknum mæli farið að gera kröfur um umhverfisvottanir á 

nýbyggingum sínum og að sú reynsla og þekking sem hefur skapast á undanförnum árum við gerð slíkra 

vottana sé sífellt að þróast og aðlagast að íslenskum markaði.  

LCA greining gefur gefur stig til BREEAM vottunar og við greininguna er notast við finnska hugbúnaðinn 

ONE CLICK.  
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3.1 Nýbygging Alþingis 

Nýbygging Alþingis er skráð við Tjarnargötu 9, en stendur á svokölluðum Alþingisreit sem er 8108 m2 

og sést á mynd 12. Nýbygging Alþingis skiptist í aðalbyggingu á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu, 

Forsetahús fyrir miðri Tjarnargötu austanverðri, millibyggingu við Kirkjustræti og tengigang á 2. hæð 

að Skála við Alþingishúsið, sem tengist einnig húsum í Kirkjustræti um lítinn turn. Aðalbyggingin verður 

6 hæðir en hinar færri.  

 

 

MYND 12 Afstöðumynd af nýbyggingu Alþingis. [19] 

 

Allar byggingarnar eru grundaðar á bögglabergspúða sem situr á óhreyfðri sjávarmöl. Burðarkerfi 

bygginganna er að mestu staðsteypt, járnbent steinsteypa, nema þrjár göngubrýr sem eru á milli álma 

úr stáli. Milliplötur aðalbyggingar verða eftirspenntar að hluta og þakplata yfir 5. hæð verður með 

svokallaðri „composite“ uppbyggingu, þ.e. járnbent steynsteypt plata er steypt ofan á rifflaðar 

stálplötur sem sitja ofan á stálbitum eins og sést á mynd 13. 

 

3 VISTFERILSGREINING Á NÝBYGGINGU ALÞINGIS  
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Mynd 13 Uppbygging Þakplötu. [20]    

 

Kjallari er undir vatnsálagi og er því hannaður vatnsþéttur. Uppdrifskraftar vegna vatnsstöðu eru vegnir 

upp með eigin þyngd byggingarinnar. Útveggir eru klæddir náttúrusteini í aðalbyggingu, Corten 

bárujárni í Forsetahúsi og steinskífuklæðningu í millibyggingu í Kirkjustræti. Tengigangur á annari hæð 

við Skála er með málmklæðningu á suðurvegg og þremur stórum gluggum en norðurveggur er að 

stærstum hluta glerjaður. Turn við tengingu í Kirkjustrætishús er með sjónsteypuáferð að utan og 

grágrýti efst. 

Á jarðhæð aðalbyggingar snúa stórir glerfletir að Vonarstræti og að göngusvæði við Oddfellowhús á 

norðurhluta austurhliðar. Útveggir við inngangssvæði og biðstofu við Tjarnargötu eru einnig að mestu 

glerjaðir. Útveggir 5. hæðar eru lítillega inndregnir á suður og vesturhlið og glerjaðir fyrir ofan meters 

vegghæð með málmklæddum flötum inn á milli. Gluggar verða úr álkerfi með opnanlegum fögum á 

öllum skrifstofum. Þök eru öll viðsnúin gróðurþök eða hellulögð. 

Gryfja er framan við húsið meðfram Vonarstræti og í kringum aðalinngang sem liggur um brú. Gryfjan 

heldur áfram inni í húsinu á inngangssvæði í kringum biðstofu þar sem sjá má niður á landnámslag með 

varðveittri steinlögn. Gryfjan er að hluta til öryggisvörn en einnig sviðssetning á jarðlögum, sögu 

staðarins og fornleifauppgreftri á staðnum. 
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Útveggir eru almennt einangraðir að utan með 100 mm steinull. Einangrun utan á útveggjum í kjallara 

og undir kjallaraplötu er 100 mm einangrunarplast. Einangrun ofan á viðsnúnu þaki er 125 mm 

einangrunarplast. 

Innveggir eru steyptir með burstuðu yfirborði eða léttir gips- og krossviðarklæddir. Hurðir eru misstórar 

viðarhurðir, þær stærstu að fundarsölum á jarðhæð. Á skrifstofum og minni fundarherbergjum eru 

hurðir hluti af glerveggjum að gangi. 

Loft eru niðurhengd með innfelldri lýsingu og lagnaleiðum fyrir ofan. 

Gólfyfirborð er terrazzo á jarðhæð og 5. hæð og á umferðasvæðum stiga. Gólf skrifstofuhæða er 

dúkalagt. [19] 

 

3.2 ONE CLICK hugbúnaðurinn 

Finnski hugbúnaðurinn ONE CLICK er nýr hugbúnaður sem Efla verkfræðistofa  er að byrja að nota til 

að gera vistferilsgreiningar á byggingum. Hann gerir manni kleift að reikna út allan vistferilinn (LCA), 

kostnaðaferilinn (LCC) og reikna út kolefnisspor og önnur umhverfisáhrif á fljótlegan og sjálfvirkan hátt. 

Hugbúnaðurinn byggir á umhverfisyfirlýsingum (Environmental Product Declaration, EPD blöðum) sem 

framleiðendur byggingarefna eru búinn að láta gera fyrir sína vöru. Núna er einmitt í vinnslu hjá Eflu 

gerð fyrsta EPD blaðsins á íslenskri framleiðsluvöru, steinullinni fyrir Steinullarverksmiðjuna. Því má 

vænta þess að það EPD blað verði fljótlega komið inn í ONE CLICK hugbúnaðinn og vonandi fylgja fleiri 

á eftir.  

 

3.3 Markmið og umfang 

Markmið þessarar vistferilsgreiningar er að meta umhverfisáhrif nýbyggingar Alþingis á hönnunarstigi 

(e. Design stage) með aðferðafræði vistferilsgreiningar sem er liður í BREEAM vottun byggingarinnar. 

Markmið greiningarinnar er að auðkenna þá þætti vistferilsins sem valda mestum umhverfisáhrifum 

og þannig finna út hvar séu tækifæri fyrir umbætur í byggingunni og í íslenskum byggingariðnaði. 

Markmið greiningarinnar er einnig að reikna út kolefnisspor byggingarinnar ásamt öðrum 

umhverfisáhrifum eins og súrnun lands/vatns og gróðurhúsaáhrif. 

 

3.4 Aðgerðareining 

Aðgerðareining vistferilsgreininarinnar er 1 m2 af brúttó innri fleti (e. gross internal area, GIA) sem er 

allur gólfflötur innan við innri kant útveggja yfir 50 ára líftíma byggingarinnar  

Brúttó innri flötur byggingarinnar er 5962 m2. 

Til fróðleiks þá er brúttó ytri flötur (m.v. ytri kant útveggja) byggingarinnar 6226 m2. 
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3.5 Kerfismörk 

Vistferill mannvirkis nær frá öflun og vinnslu hráefna, yfir allan líftíma byggingar allt til niðurrifs og 

förgunar eins og sýnt er á mynd 14. 

 

MYND 14 Einfölduð mynd, unnin af Eflu verkfræðistofu, af vistferli mannvirkis og skiptingu hans í fasa   

 

Nánari sundurliðun vistferils og tölusetning einstakra fasa samkvæmt staðli ÍST EN 15978 má sjá á mynd 

15. 

Þessi vistferilsgreining fyrir nýbyggingu Alþingis er vistferilsgreining sem tekur til allra fasa vistferilsins 

nema vatnsnotkunar byggingarinnar vegna þess að vatnsnotkun hefur ekki verið metin í íslenskum 

byggingum. Í niðurstöðum eru fasarnir sundurliðaðir á eftirfarandi hátt: 

• Öflun og vinnsla hráefna (A1-A3) 

• Bygging (A4-A5) 

o Flutningur hráefna á vinnustað (A4) 

o Byggingarframkvæmd (A5) 

• Notkun (B) 

o Losun frá byggingarefnum við notkun (B1) 

o Viðhald (B2) og viðgerðir (B3) 

o Endurnýjun byggingarhluta (B4) 

o Orkunotkun byggingar (B6) 

• Lok líftíma (C) 

o Niðurrif (C1) 

o Flutningur úrgangs (C2), meðhöndlun (C3) og förgun (C4) 

• Endurvinnsla og áhrif utan kerfismarka (D) 
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MYND 15 Vistferill mannvirkis og skipting hans í fasa samkvæmt staðli ÍST EN 15978. Mynd unnin af EFLU verkfræðistofu. 

 

Vistferilsgreiningin er gerð fyrir aðalbyggingu Alþingis á hönnunarstigi (e. Design stage). Ekki er tekin 

með kaldavatnsnotkun þar sem ekki eru til gagnagrunnar fyrir íslenskar aðstæður, sem eru einstakar 

sökum þess að kalda vatnið er veitt beint án nokkurar síunnar eða hreinsunar. Ekki er tekið með 

Forsetahús og tengigangur. Þeir byggingahlutar sem eru teknir fyrir í greiningunni og eru skylda (e. 

mandatory) skv. BREEAM International New Construction 2016 Mat 01 (Mat 01 Life Cycle Impacts)  

Calculator fyrir notkun á One click hugbúnaðinum [21] sem sjá má á mynd 16 eru eftirfarandi: 

• Útveggir (klæðning burðarvirki og frágangur) (e. External walls (envelope, structure and 

finishes)) 

• Gluggar á útveggjum og þakgluggar (e. External windows and rooflights) 

• Frágangur innigólfs (að meðtöldu gólfi fyrir aðkomu) (e. Internal floor finishes (incl. Access 

floors)) 

• Milliloftsplötur (ásamt láréttu burðarvirki) (e. Upper floors (including horizontal structure)) 

• Innveggir og skilveggir (e. Internal walls and partitions) 

• Þak (ásamt klæðningum) (e. Roof (including coverings)) 

Auk þess verður tekið með: 

• Lóðréttir burðarrammar (e. Structural frame (vertical)) 

• Kjallaraveggir/skilveggir (ásamt greftri) (e. Basements/retaining walls (including excavation)) 

• Botnplata (e.ground/lowest floor) 

• Stigar og kantar (e. Stairs and ramps) 

• Frágangur innveggja (e. Internal wall finishes) 

Þessir byggingahlutar gefa 88,1% af heildarstigafjölda vistferilsgreiningarinnar eins og sést á mynd 17  

og gefur það 5 stig af 5 mögulegum í Mat 01. Að auki er hægt að fá tvö stig til viðbótar séu valin 

byggingarefni sem hafa EPD blöð. Eitt stig ef 5 byggingarefni eru með EPD blöð og tvö stig ef 10 

byggingarefni hafa EPD blöð. 
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Mynd 16 Skjámynd af BREEAM International 2016 Mat 01 reikni fyrir nýbyggingu Alþingis.  

 

 

Mynd 17 Heildarstigafjöldi vistferilsgreiningarinnar.  

 

3.6 Umhverfisáhrifaflokkar 

Umhverfisáhrif geta verið margskonar og því eru reiknuð umhverfisáhrif í nokkrum flokkum 

umhverfisáhrifa (e. environmental impact indicators). Við mat á umhverfisáhrifum er horft til 5 

umhverfisáhrifaflokka skv. One Click sem vísar  í staðalinn ÍST EN 15978, sem eru birtir í töflu 1. Þessum 

flokkum er lýst nánar í viðauka A. 
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TAFLA 1 Flokkar umhverfisáhrifa eins og þeir birtast í One Click.  

ÍSLENSKT HEITI ENSKT HEITI 
ENSK 
SKAMM-
STÖFUN 

EINING 

Eyðing ósonlagsins Ozone depletion ODP [kg CFC-11 ígildi] 

Gróðurhúsaáhrif Global warming GWP [kg CO2 ígildi] 

Næringarefnaauðgun Eutrophication EP [kg PO4
3- ígildi] 

Myndun ósons við yfirborð jarðar Photochemical ozone creation POCP [kg eten ígildi] 

Súrnun lands og vatns Acidification of land and water AP [kg SO2 ígildi] 

 

3.7 Uppspretta og gæði gagna 

Upplýsingar um magn og tegund byggingarefna voru fengnar úr kostnaðaráætlun Eflu verkfræðistofu 

sem unnin var upp úr aðaluppdrætti arkitekta. Magntökuskjal má sjá í viðauka B. One Click 

hugbúnaðurinn frá Bionova var notaður við gerð vistferilsgreiningarinnar. Hugbúnaðurinn byggist á 

EPD blöðum framleiðanda. 
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4.1 Öflun og vinnsla hráefna (A1-A3) 

Í töflu 2 má sjá magntöku og massa helstu byggingarefna í nýbyggingu Alþingis. Þar eru jafnframt teknar 

fram þær helstu forsendur útreikninga. 

Tafla 2 Magntaka nýbyggingar Alþingis. 
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4.2 Flutningur á verkstað (A4) 

Þar sem þessi greining er gerð á hönnunarstigi byggingarinnar er ekki búið að ákveða frá hvaða 

byggingavöruframleiðendum vörunnar koma. Því verða  sjóflutningar frá höfn í Rotterdam  fyrir valinu 

sem nálgun, samtals 2240 km. Steypan er flutt með steypubíl frá steypuframleiðanda, samtals 10 km 

og íslensk einangrun með flutningabíl frá Steinullarverksmiðjunni á Sauðárkróki, samtals 280 km. 

Flutningum frá höfn á Íslandi á verkstað er sleppt vegna þess að One Click býður ekki upp á þann 

valmöguleika.  

 

4.3 Byggingarframkvæmd (A5) 

One click hugbúnaðurinn býður upp á að nota sjálfgefna útreikninga við byggingarframkvæmdina. Þar 

er valið Average site impacts – temperate climate eins og sést á mynd 18. Inni í því er notkun á 

rafmagni, bensíni, úrgangi og flutningum við byggingaframkvæmdina. Byggingarsvæðið var áætlað út 

frá Autocad teikningum arkitekta og reiknað með að öll lóðin sé notuð undir framkvæmdina  

 

 

Mynd 18 Skjámynd úr One click varðandi byggingarframkvæmdina (A5) 
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4.4 Notkun byggingar (B) 

4.4.1 Losun frá yfirborðsefnum á notkunartíma (B1) 

Þar sem greiningin byggist á umhverfisyfirlýsingum framleiðenda byggingarefnana  þá reiknar One Click 

með því hversu lengi efni nýtast og þá hversu oft þau eru notuð á áætluðum 50 ára líftíma  

byggingarinnar og þar með losun frá þeim efnum. 

4.4.2 Viðhald og viðgerðir (B2-B3) 

Hér gildir það sama og í flokknum hér á undan (B1) 

4.4.3 Endurnýjun byggingarhluta (B4) 

Hér gildir það sama og í flokkunum hér á undan (B1-B3) 

4.4.4 Orkunotkun í rekstri í formi raforku (fasi B6) 

Samkvæmt upplýsingum frá Rafmagnssviði Eflu verkfræðistofu er rafmagnsnotkun í skrifstofuhúsnæði 

um 85 kWh/m2  á ári.  

Yfir líftíma byggingarinnar er því reiknað með 529.210 kWh af rafmagni. 

4.4.5 Orkunotkun í rekstri í formi heits vatns (fasi B6) 

Samkvæmt upplýsingum frá ON er notkun á heitu vatni á ári um 0.5-0.8 m3 (vatns)/m3 (húss). 

Miðgildi var því valið sem er 0.65 m3/m3. Gert er ráð fyrir 80/40 hitastigsfalli í ofnum og því sé 46,67 

kWh af nýtanlegum varma í einum m3 af heitu vatni. Það þýðir að á líftíma byggingarinnar er 

heitavatnsnotkun 596.000 kWh. 

Í One Click hugbúnaðurinn var ekki búið að útbúa ferli fyrir húshitun með jarðvarma og því var 1kWh 

af heitavatnsnotkun nálguð sem 1 kWh af rafmagnsnotkun. 

4.4.6 Kaldavatnsnotkun í rekstri (B7) 

Sökum þess að umhverfisáhrif vegna öflunar og dreifingar íslensks kalds vatns hafa ekki verið metin þá 

er ekki reiknað með umhverfisáhrifum af kaldavatnsnotkun.  
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4.5 Lok líftíma (C)  

4.5.1 Niðurrif (C1) 

Niðurstöður sjálfgefnar úr One Click. 

4.5.2 Flutningur úrgangs, meðhöndlun og förgun (C2-C4) 

Magn efna er þekkt eftir magntöku í kafla 4.1. Heildaþyngd helstu efna í byggingunni má sjá í töflu 3.  

Niðurstöður eru sjálfgefnar úr One Click sem byggir á líklegri förgun samkvæmt EPD blaði viðkomandi 

efnis. 

 

Tafla 3 Heildarmagn helstu efna í byggingu   

EFNI Í BYGGINGU 
MAGN 

[kg]  
    

Steypa 8.712.934     

Bendistál 311.221     

Annað stál 31655     

Steinull 23.908     

Álklæðningar 3.713     

Plast Ekki vitað     

Málning 1.080     

Gifs 9.969     

Steinklæðning 173.964     

Jarðefni 3.315.200     

Samtals 12.583.644       

 

4.6 Endurvinnsla og áhrif utan kerfismarka (D) 

Samkvæmt staðli EN 15978 á endurvinnsla úrgangs og ávinningur af endurvinnslunni (fasi D) að falla 

utan kerfismarka. Slíkan ávinning má hins vegar sýna til hliðar við niðurstöðurnar og hér verður það 

gert. 
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5.1 Niðurstöður vistferilsgreiningarinnar  

Niðurstöður vistferilsgreiningarinnar á nýbyggingu Alþingis úr One Click má sjá á mynd 19 í þeim fimm 

umhverfisáhrifaflokkum sem teknir eru fyrir í vistferilsgreiningunni sem allir hafa mismunandi einingar. 

 

 

Mynd 19 Umhverfisáhrif allra umhverfisáhrifaflokkanna skipt eftir fösum. (Skjámynd úr One Click) 

 

Niðurstöður verða skýrðar nánar með texta og gröfum í næstu undirköflum út frá niðurstöðum sem 

One Click birtir á Excel skjali sem er skjalið sem á að senda BRE. Á mynd 20 má sjá myndræna niðurstöðu 

gróðurhúsaáhrifa byggingarinnar og áætlaðan samfélagslegan kostnað af þeim eins og það birtist í One 

Click. Ef magni CO2e er deilt upp í  innanflatarmál byggingarinnar sem er heildarflatarmál fyrir innan 

útveggi fást 598 kg CO2 ígilda á hvern m2 

 

 

Mynd 20 Kolefnissporið skv. One Click.   

5 NIÐURSTÖÐUR UMHVERFISÁHRIFA VISTSFERILSGREININGARINNAR 
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5.2 Yfirlit yfir umhverfisáhrif vistferils (fasi A-D) 

Á mynd 21 má sjá umhverfisáhrif fyrir allan vistferil byggingarinnar sundurliðaðan í mismunandi fasa 

vistferilsins.  

Greinilega sést að mestu umhverfisáhrifin í öllum flokkum koma frá orkunotkun í rekstri (B6) og öflun, 

vinnslu og flutningi hráefna (A1-A3).  

Ávinningur hlýst af því að endurvinna og endurheimt orku (fasi D) getur dregið úr umhverfisáhrifum 

byggingarinnar í ákveðnum flokkum umhverfisáhrifa en er ekki innan kerfismarka. 

 

  

Mynd 21 Umhverfisáhrif mismunandi fasa í vistferli nýbyggingar Alþingis fyrir fimm umhverfisáhrifaflokka. Neikvæð gildi 
(mínustölur) fyrir endurvinnslu tákna að dregið sé úr umhverfisáhrifum, þ.e. umhverfislegan ávinning. 
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5.3 Umhverfisáhrif vegna öflunar hráefna og framleiðslu byggingarefna (fasar A1-A3) 

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan þá skipta umhverfisáhrif vegna öflunar hráefna og framleiðslu 

byggingarefna miklu máli í heildarumhverfisáhrifum byggingarinnar. Á mynd 22 eru umhverfisáhrif 

vegna öflunar hráefna og framleiðslu byggingarefna sundurliðuð eftir Mat 01 (sjá kafla 3.5, Kerfismörk). 

Á mynd 22 má sjá að umhverfisáhrifin eru mest í efri gólfplötum, bitum og útveggjum í flestum flokkum 

enda fer mest af steypu og steypustyrktarjárni í þá hluta. Einnig er áberandi jarðhæð/botnplata enda 

mikið magn af steypu í henni sökum þess hversu þykk hún verður. Myndun ósons við yfirborð jarðar er 

mest í þaki og stafar það af framleiðslu stáls í stálbitum og composite.  

 

Mynd 22 Umhverfisáhrif mismunandi byggingarhluta vegna öflunar hráefna og framleiðslu byggingarefna (fasar A1-A3) í 
fimm umhverfisáhrifaflokkum. 

 

Ítarlegri töflu með öllum byggingarefnum og umhverfisáhrifum þeirra (fasar A1-A3) má sjá í viðauka C. 
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5.4 Umhverfisáhrif vegna flutninga á verkstað (fasi A4) og byggingarframkvæmdar (fasi A5) 

Glögglega má sjá á mynd 21 hversu lítið vægi flutningar hafa í heildarumhverfisáhrifum vistferilsins 

þrátt fyrir að flest byggingarefni séu flutt með sjóflutningum.  Umhverfisáhrifin af flutningum helst í 

hendur við magn byggingarefna eins og sjá má á mynd 23. 

 

Mynd 23 Umhverfisáhrif sem verða við flutninga á mismunandi byggingarefnum (fasi A4) í fimm umhverfisáhrifaflokkum. 

 

Ítarlegri töflu vegna flutninga byggingarefnis á verkstað (fasi A4) má sjá í viðauka C. 
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Byggingarframkvæmdin hefur aðeins meira vægi enn flutningar byggingarefna á verkstað eins og sést 

á mynd 21.  

Í töflu 4 má sjá heildarumhverfisáhrif vegna byggingarframkvæmdar í öllum fimm umhverfisáhrifa-

flokkunum eins og það kemur fyrir í One Click. Reiknað er með 3000 m2  byggingarsvæði. 

 

Tafla 4 Umhverfisáhrif vegna byggingarframkvæmdar (fasi A5)  
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5.5 Umhverfisáhrif vegna notkunar byggingar (fasi B) 

Notkun byggingar í þessari vistferilsgreiningu er tvíþætt, annars vegar fasar B1-B5 sem eru notkun (B1), 

viðhald (B2), viðgerðir (B3), endurnýjun byggingarhluta (B4) og endurbætur (B5) sem One Click tekur 

saman í einn lið. Hins vegar orkunotkun í rekstri sem hefur mikil umhverfisáhrif á áætluðum 50 ára 

líftíma byggingarinnar eins og sést á mynd 21.  

5.5.1 Umhverfisáhrif notkunar, viðhalds, viðgerða,endurnýjunar og endurbóta (fasar B1-B5) 

Umhverfisáhrif þessa liðs eru hlutfallslega svipuð og umhverfisáhrif flutninga (fasi A4). Hérna er 

eingöngu þau byggingarefni sem endast ekki allan líftíma byggingarinnar. Þau byggingarefni og 

umhverfisáhrif þeirra má sjá á mynd 24. Þar sést að korkdúkur á gólfi hefur mestu umhverfisáhrifin og 

því næst drendúkur. Sparstl og málning hafa lítil áhrif. 

 

Mynd 24 Umhverfisáhrif sem verða á notkunartíma byggingarinnar (fasar B1-B5) í fimm umhverfisáhrifaflokkum. 

 

Ítarlegri töflu á umhverfisáhrifum vegna notkunar byggingarinnar (fasar B1-B5) má sjá í viðauka C.  
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5.5.2 Umhverfisáhrif vegna orkunotkunar í rekstri byggingarinnar (fasi B6) 

Eins og sést á mynd 21 hefur orkunotkun í rekstri byggingarinnar mesta vægi í öllum 

umhverfisáhrifaflokkunun nema í  myndun ósons við yfirborð jarðar.   

Eins og hefur komið fram þá var 1 kWh af heitavatnsnotkun nálguð í líkaninu sem 1 kWh af 

rafmagnsnotkun. Á mynd 25 sést hversu mikið vægi orkunotkunin (fasi B6) hefur í notkunarfasa 

byggingarinnar (fösum B1-B6).  

 

Mynd 25  Umhverfisáhrif vegna notkunar byggingarinnar (fasar B1-B6) 
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5.6 Umhverfisáhrif við lok líftíma byggingar (fasar C1-C4) 

Sundurliðun á umhverfisáhrifum sem verða við lok líftíma byggingarinnar má sjá á mynd 26. Athygli 

vekur hversu mikil áhrif kjallaraveggir ásamt greftri hafa t.d. á eyðingu ósonlagsins.  

 

Mynd 26 Umhverfisáhrif við lok líftíma (fasar C1-C4) í fimm umhverfisáhrifaflokkum 

Ítarlegri töflu umhverfisáhrifa vegna niðurrifs byggingarinnar (fasar C1-C4) má sjá í viðauka C. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gróðurhúsaáhrif Súrnun lands og vatns Næringarefnaauðgun Eyðing ósonslagsins Myndun ósons við
yfirborð jarðar

Chart Title

Kjallaraveggir + gröftur Útveggir Jarðhæð/botnplata

Frágangur gólfa Frágangur innveggja Innveggir

Þak Stigar og rampar Súlur og lóðrétt burðarvirki

Efri gólfplötur + bitar



 

42  

5.7 Endurvinnsla og áhrif utan kerfismarka (fasi D) 

Það er ávinningur af því að endurvinna stál, ál og plast sem fellur til við byggingarframkvæmd, 

endurnýjun á notkunartíma og niðurrif byggingar. Þessi endurvinnsla fellur utan kerfismarka 

greiningarinnar og er ekki hluti af vistferil byggingarinnar. Ávinningurinn af slíkri endurvinnslu er þó 

sýndur til fróðleiks á mynd 21. 

Ástæðan fyrir því að þessi endurvinnsla fellur utan kerfismarka er vegna þess að það er þegar búið að 

reikna með ávinningi af því að sum hráefni á markaði eru að hluta til endurunnin. 

5.8 Kolefnisspor byggingarinnar 

Kolefnisspor byggingarinnar er reiknað út sem hnatthlýnunarmáttur (e. global warming potential) 

vegna losunar gróðurhúsalofttegunda yfir allan vistferil byggingarinnar. Koltvísýringur (CO2) er jafnan 

mikilvægasta gróðurhúsalofttegundin og þess vegna eru áhrif annarra gróðurhúsalofttegunda 

umreiknaðar yfir í ígildi koltvísýrings. Í þeim útreikningi eru hnatthlýnunaráhrif þeirra metin yfir 100 

ára tímabil. 

Á mynd 27 má sjá hlutdeild byggingarhluta og byggingarefna í vörufasanum (A1-A3). Eins og gefur að 

skilja er steypan með mestu umhverfisáhrifin en athygli vekur að umhverfisáhrif steinklæðningar er 

10% og álgluggakerfis 8%.   

 

Mynd 27 Hluttdeild byggingarhluta og byggingarefna (A1-A3) í kolefnisspori nýbyggingar Alþingis  

Kolefnisspor nýbyggingar Alþingis á hönnunarstigi er 3566 tonn CO2 ígilda yfir allan vistferil 

byggingarinnar frá vöggu til grafar. Brúttó innri flötur byggingarinnar er 5.962 m2 og því er 

kolefnissporið u.þ.b. 598 kg CO2 ígilda á hvern m2 af brúttó innri fleti. 

Efla verkfræðistofa hefur nýlega lokið vistferilsgreiningu á Sundhöll Reykjavíkur með hugbúnaðinum 

Gabi Þar sem kolefnisspor viðbyggingar, útiklefa og eimbaðs er 605.000 kg CO2 ígilda yfir allan vistferil 

byggingarinnar frá vöggu til grafar. Brúttó innri flötur viðbyggingar, útiklefa og eimbaðs er 707 m2 og 

því er kolefnissporið u.þ.b. 855 kg CO2 ígilda á hvern m2 af brúttó innri fleti. 

Stærðargráðan er sú sama en ástæðan fyrir hærra kolefnisspori Sundhallarinnar má vera vegna 

orkunotkunar, meira notkunar af heitu vatni og ítarlegri vistferilsgreiningu sem tekur inn 

raunupplýsingar fyrir fleiri þætti.  
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5.9 Megin niðurstöður vistferilsgreiningarinnar 

• Steypa er það byggingarefni sem hefur mest vægi í kolefnisspori vistferilsgreiningarinnar. 

Burðarþolshönnuðir ættu því að leitast eftir að minnka þversnið byggingarhluta eftir fremsta 

megni. Samanburður á notkun steypu, stáls og timburs í byggingum hefur leitt í ljós að notkun 

timburs hefur minnstu umhverfisáhrifin af þessum þremur byggingarefnum. 

• Með umhverfisyfirlýsingum (EPD blöðum) bygggingarvara er kominn grundvöllur til að bera 

saman umhverfisáhrif sambærilegra vara og gerir arkitektum og hönnuðum bygginga kleift að 

velja umhverfisvænni vörur. 

• Orkunotkun yfir líftíma bygginga á Íslandi hefur mikil áhrif í vistspori þeirra þó þau séu lægri en 

víða erlendis. Orkusparnaður er því mikilvægur í hönnun og notkun á orkubúskapi íslenskra 

bygginga.  

• Vistferilsgreiningar eru mikilvægar til að reikna vistspor bygginga og til að gera 

samanburðarrannsóknir á umhverfisáhrifum mismunandi byggingarefna og bygginga. 

• Umhverfisvottanir eru tæki til að minnka umhverfisáhrif bygginga og annarra mannvirkja og 

stuðla að umhverfisvænni hönnun og heilsusamlegra umhverfi fyrir notendur 

• Mikilvægt er að draga úr úrgangsmyndun, flokka, endurnýta og endurvinna byggingarefni. 

• Gera þarf vistferilsgreiningu fyrir öflun, vinnslu og dreifingu kalda vatnsins svo hægt sé að nýta 

hana við gerð vistferilsgreininga íslenskra bygginga. 

• Umhverfismál koma okkur öllum við og því þarf að stuðla að bættri umhverfisvitund á öllum 

stigum íslenskrar byggingarstarfssemi. 
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Vistbyggðarráð skilgreinir sjálfbæra byggingu á eftirfarandi hátt á mynd 27. Þar kemur m.a. fram að 

sjálfbær bygging er byggð úr vistvænum byggingarefnum 

 

Mynd 28 Skilgreining Vistbyggðarráðs á sjálfbærri byggingu. [1] 
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Val vistvænna byggingarefna hefur í gegnum tíðina verið flókið ferli þegar unnið er að vistvænni 

byggingu enda vöruúrvalið mikið og þekkingin á umhverfisyfirlýsingum byggingavara ábótavant.  

Hvorki sölustjóri BYKO né Húsasmiðjunnar höfðu heyrt um þessar umhverfisyfirlýsingar sinna vara 

þegar haft var samband við þá í byrjun mars 2018. Það horfir þó til betri vegar þar sem bæði fyrirtækin 

eru farin að skanna sýnar vörur og hvort þær hafi þessar umhverfisyfirlýsingar á bak við sig. 

„Umhverfisyfirlýsing vöru, eða EPD er stytting á “Environmental product 

Declaration”.  Umhverfisyfirlýsing vöru er skjal sem gefur staðfestar upplýsingar um umhverfisáhrif 

yfir vistferil (líftíma) vörunnar. Umhverfisyfirlýsingar vöru eru gerðar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum 

(ISO 14025/ EN 15804).  Allar umhverfisyfirlýsingar fyrir vörur eru viðurkenndar af þriðja aðila og gilda 

í 5 ár.“[22]  

Hvar geta byggingareigendur fundið umhverfisyfirlýsingu vöru (EPD)? 

Allar umhverfisyfirlýsingar vöru eru skráðar í gagnabanka. Sumir framleiðendur byggingarefna eru 

einnig með slík gögn á heimasíðum sínum. Nokkra stóra gagnabanka má finna á heimasíðunum hér að 

neðan.[22] 

▪ www.environdec.com 

▪ www.epd-norge.no 

▪ http://ibu-epd.com/ 

Byggingavörutilskipunin (Tilskipun Framkvæmdaráðs ESB 89/106/EB frá 21. des 1988 um innbyrðis 

samræmingu laga og reglna aðildarlandanna um byggingavörur) skilgreinir byggingavörur í kafla 1, 

grein1, lið 2 sem:„ Vara sem er framleidd með það fyrir augum að verða varanlegur hluti af hvers konar 

byggingaframkvæmdum, er í reglugerð þessari einnig nefnd „vara“[23] 

Þessi skilgreining virðist skýr og nákvæm. Samkvæmt tilskipuninni eru gólfteppi og gardínur ekki 

byggingavörur en sement og gluggar eru hinsvegar ótvírætt byggingavörur. Engin regla er þó án 

undantekninga. Til dæmis hefur verksmiðjuframleidd steypa verið skilgreind eins og vara sem liggur 

utan við tilskipunina þar sem í mörgum aðildarlöndum er mestur hluti steypu ekki á markaði en þess í 

stað framleidd á afmörkuðum byggingarstað. Þessa framleiðslu á því ekki að CE – merkja enda hefur 

ekki verið útbúinn samræmdur staðall hvað hana varðar. Þess í stað skal framleiða steypu í öllum 

aðildarlöndum CEN í samræmi við sama evrópska framleiðslustaðalinn og skjalfesting á eiginleikum 

skal fara fram með prófunum samkvæmt sömu evrópsku prófunarstöðlunum. [23] 

Eftir margra ára vinnu í nefndum, ráðum og tækninefndum er nú komið að því að innleiða CE-merkingar 

á byggingavörur, sjá mynd 29. Evrópska staðlaráðið (CEN) hefur nú þegar samið yfir 150 samræmda 

byggingarstaðla auk þeirra rúmlega fimmtíu staðla sem bíða endanlegrar samþykktar. Þetta þýðir að í 

nánustu framtíð verða æ fleiri byggingavörur á markaðnum CE-merktar.[23]  

Byggingavörutilskipunin – varðar innbyrðis samræmi á lögum og reglugerðum um byggingavörur til að 

tryggja að hægt sé að flytja og nota byggingavörur án hindrana innan allra ESB-landa.[23]  

CE-merkið er ekki ávísun á gæði! Ef frá eru taldar grunnkröfur um öryggi og heilbrigði er ekkert 

gæðalágmark þegar um CE- merktra framleiðslu er að ræða.[23] 

http://www.environdec.com/
http://www.epd-norge.no/
http://ibu-epd.com/


 

46  

Ef CE-merkið segir ekkert til um gæði, hvað þá? CE -merkið má skilja sem „vegabréf” vörunnar sem 

tryggir henni frjálst flæði yfir landamæri allra ESB og EES landanna án tæknilegra þjóðlegra 

viðskiptahindrana.[23] 

 

Mynd 29 CE merkið. [23] 

 

Hin íslenska Byggingarreglugerð varðandi byggingavörur byggist að miklu leiti á þessari tilskipun 

Framkvæmdaráðs ESB. Markmið byggingarreglugerðar skv. 1. hluta um markmið og gildissvið er: 

a. Að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning 

mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að kröfum um öryggi mannvirkja og heilnæmi sé fullnægt. 

 b. Að stuðla að endingu og hagkvæmni mannvirkja, m.a. með því að tryggja að þau séu hönnuð þannig 

og byggð að þau henti íslenskum aðstæðum.  

c. Að stuðla að vernd umhverfis með því að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við hönnun og gerð 

mannvirkja.  

d. Að stuðla að tæknilegum framförum og nýjungum í byggingariðnaði.  

e. Að tryggja aðgengi fyrir alla.  

f. Að stuðla að góðri orkunýtingu við rekstur bygginga. [24] 

Þetta er göfug markmið en hvernig tekst til að uppfylla þau er önnur saga.  En hvað segir 

byggingarreglugerðin um byggingavörur? 

Í 5. hluta byggingarreglugerðar um byggingarvörur kafla 5.1 um sannprófun eiginleika byggingarvöru 

grein 5.1.1. byggingarvörur á markaði segir: 
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 „Byggingarvörur á markaði skulu vera CE-merktar sbr. þó 2. mgr. Mannvirkjastofnun skal birta á 

heimasíðu sinni yfirlit yfir þá staðla sem gera kröfur til þessara vara.  

Á meðan ekki eru til samhæfðir evrópskir staðlar eða evrópskt tæknisamþykki fyrir byggingarvöru er 

markaðssetning hennar heimil, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. ef henni fylgir umsögn um að hún uppfylli 

kröfur þessarar reglugerðar og laga um mannvirki, standist staðla og falli að verklagi og séríslenskum 

aðstæðum, sbr. einnig 3. mgr. Við ákvörðun um það hvaða byggingarvörur falla undir þessa málsgrein 

og hvaða aðferð skal beitt við staðfestingu á samræmi skal höfð hliðsjón af kröfum sem settar eru fram 

í ákvörðunum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um hlutverk framleiðanda og tilnefnds aðila 

við staðfestingu á samræmi við kröfur. Ef ekki liggja fyrir samþykktir frá framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins um einstaka vöruflokka skal höfð hliðsjón af ákvörðunum um hliðstæðar 

vörur.“[25]  

Krafa um CE merkingu er augljós í Byggingarreglugerðinni um byggingarvörur en ekkert er fjallað um 

umhverfislegar kröfur til byggingarefna en vísað í lög um mannvirki sem rétt er að rannsaka nánar og 

vitnað í ákvarðanir framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins.  

þann 24. Apríl 2015 tók gildi reglugerð nr. 385 um gildistöku framseldra reglugerða 

framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 574/2014 um breytingu á III. viðauka og nr. 568/2014 um 

breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 að því er varðar mat 

á nothæfi byggingarvara, sannprófun á stöðugleika þess og fyrirmyndina sem skal nota við gerð 

yfirlýsingar um nothæfi byggingarvara. 2. grein þessarar reglugerðar má sjá á mynd 30. Þar sem vísað 

er í EES viðbætin nr. 305/2011. 

 

Mynd 30 Um gildistöku framseldra reglugerða framkvæmdarstjórnarinnar. [26] 

Í þessum EES viðbæti nr. 305/2011 eru þrjár greinar sem vert er að skoða nánar. Grein 54 , 55 og 56. 

Í grein 54) segir: 

„Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu, í samstarfi við hagsmunaaðila, setja af stað 

upplýsingaherferðir til að upplýsa byggingageirann, einkum rekstraraðila og notendur byggingarvara, 

um innleiðingu á sameiginlegu fagmáli, dreifingu ábyrgðar á milli einstakra rekstraraðila og notenda, 

festingu CE-merkisins á byggingarvörur, endurskoðun á grunnkröfum um mannvirki og kerfi fyrir mat á 

nothæfi og sannprófun á stöðugleika þess.“ 

Í grein 55) segir:  

„Í grunnkröfunni um mannvirki varðandi sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda skal einkum taka tillit 

til endurvinnanleika mannvirkja, byggingarefna þeirra og hluta eftir niðurrif, endingu mannvirkja og 

notkun umhverfisvænna hráefna og endurunninna efna í mannvirkjum.“ 
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Í grein 56) segir: 

„Fyrir mat á sjálfbærri nýtingu auðlinda og á áhrifum mannvirkja á umhverfið skal nota 

umhverfisyfirlýsingu vöru ef hún er fyrirliggjandi.“ 

Eins og sést að þá er íslenska regluverkið byrjað að vísa í sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda í vistferli 

mannvirkja skv. grein 55) og einnig í  umhverfisyfirlýsingar vöru í grein 56).  

Ekki er enn farið að gera kröfur um notkun umhverfisyfirlýsinga en segja má að þetta sé þrýstingur í þá 

átt. Í hinum fullkomna heimi eru allar vörur og þjónustur með slíkar umhverfisyfirlýsingar svo 

auðveldara sé að bera saman umhverfisáhrifin. Vilji framleiðendur og seljendur byggingarvara ekki 

heltast úr lestinni skulu þeir kynna sér og láta gera umhverfisyfirlýsingar fyrir sínar vörur, t.d. hjá Eflu 

verkfræðistofu.  

Vöndum okkur! 
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Upphaflegt markmið verkefnisins var að gera vistferilsgreiningu á nýbyggingu skrifstofu Alþingis við 

Vonarstræti í Reykjavík sem er liður í því að fá BREEAM gæðavottun á bygginguna sem leitast er eftir. 

Finnski hugbúnaðurinn One Click var notaður við greininguna og er það í fyrsta skipti sem það er gert 

á Íslandi. Einhverjir tæknilegir örðugleikar, vegna þessa nýja hugbúnaðar, seinkuðu framgangi 

verkefnisins sem er eðlilegt í ljósi þess að Ísland hefur ákveðna sérstöðu á mörgum sviðum svo sem 

staðsetningu landsins og orkubúskap. 

Fjallað var um gæðavottunarkerfi BREEAM og Svansins sem eru að ryðja sér til rúms á Íslandi og því ber 

að fagna.  

Rannsókn var gerð á fyrirbærinu Umhverfisyfirlýsing (e. Environmental product declaration – EPD) sem 

er grunnurinn að gerð vistferilsgreininga með One Click.  

Það sem helst skarar fram úr við þann lærdóm sem öðlaðist við vinnu verkefnis, er að höfundur telur 

sig hafa tileinkað sér vísindaleg vinnubrögð við gagnaöflun, úrvinnslu gagna og á sama tíma tileinkað 

sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð. 

Vonandi nýtist þessi vinna til að Efla nái þeim markmiðum sem sem þau sækjast eftir og að einhver 

umhverfislegur ávinningur hafi unnist við gerð þessa verkefnis.     
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