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Útdráttur 
Lifnaðarhættir mannsins síðan á tímum iðnbyltingarinnar hafa valdið gífurlegum 

breytingum á loftslagi, náttúru og lífríki jarðarinnar. Ljóst er að til þess að mannkynið geti 

þrifist hér á jörð þurfi stórtækar breytingar að eiga sér stað. Sá skaði sem þegar hefur átt 

sér stað er ekki síst tilkominn vegna byggingariðnaðarins. Vistvænni vinnubrögð innan 

hans myndu því hafa mikil áhrif. Ritgerðin varpar ljósi á mikilvægi vistvæni í 

byggingariðnaði og skoðar hvort Ísland standi sig jafnvel í þeim efnum og það hefur burði 

til. Saga vistvæni í íslenskum byggingariðnaði er rakin en síðustu ár hefur hröð þróun átt 

sér stað hér á landi. Þá er staða Íslands skoðuð meðal nágrannaþjóða. Farið er yfir helstu 

byggingarefni sem hafa verið framleidd á Íslandi og sjónum beint að innflutningi og förgun 

byggingarefna. Heimilda er aflað úr bókum, opinberum skýrslum, af heimasíðum 

fyrirtækja og úr viðtölum. Viðtölin eru tekin af höfundi sem ræðir við tvo aðila sem vinna 

hjá sitthvoru verktakafyrirtækinu. Annar viðmælenda starfar sem forstjóri en hinn sem 

innkaupastjóri. Niðurstöður leiða í ljós að Ísland er ekki meðal þeirra landa sem leggja 

mestan metnað í vistvæni í byggingariðnaði og gæti staðið sig mun betur á því sviði. 

Umhverfismálin stjórnast gjarnan af efnahag og eru fyrirtækjum settar erfiðar 

efnahagslegar skorður í stað þess að þau séu hvött til þess að gera betur. Þörf er á 

kerfisbundnum breytingum sem greiða myndu leið í átt að vistvænni byggingariðnaði. 
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Inngangur  

Lifnaðarhættir mannsins síðan á tímum iðnbyltingarinnar hafa valdið loftslagsbreytingum, 

eyðileggingu vistkerfa, útdauða dýrategunda, súrnun sjávar og því að margar 

óendurnýjanlegar náttúruauðlindir verða brátt þurrausnar, svo fátt eitt sé nefnt.1 Ljóst er að 

til þess að mannkynið geti þrifist á jörðinni þurfa stórtækar breytingar að eiga sér stað. 

Þrátt fyrir að margt hafi breyst til hins betra á síðustu áratugum þá er hið manngerða 

umhverfi okkar enn að mestu leyti hannað í hinu línulega afla-framleiða-farga (e. take-

make-dispose) formi þar sem efnis er aflað, það er notað og endar svo sem úrgangur.2 

Byggingariðnaðurinn nýtir bæði stóran skerf alls þess hráefnis sem aflað er á heimsvísu og 

ber ábyrgð á vænni prósentu af árlegri orkutengdri koltvísýringslosun. Vistvænni 

vinnubrögð innan þeirra starfsgreina sem ná til iðnaðarins myndu því óneitanlega hægja á 

þeim sívaxandi snjóbolta sem mannkynið hefur sett af stað.3 

Ísland hefur hingað til ekki verið meðal þeirra landa sem setja vistvæni sem 

forgangatriði í byggingariðnaði4 þrátt fyrir að hafa skuldbundið sig til þess og að hafa 

burði til þess að vera á meðal þeirra fremstu á vissum sviðum. Þessa hægu þróun má að 

vissu leyti rekja til stöðu Íslands í orkumálum en hér er hlutfall endurnýjanlegrar orku 

óvenju hátt. Því gæti ein ástæðan verið sú að ekki sé jafnmikill fjárhagslegur drifkraftur til 

þess að finna orkusparandi lausnir og í öðrum löndum. Önnur ástæða gæti tekið til þess að 

þau lög og reglur sem gilda um þessi mál séu ekki nægilega hvetjandi fyrir fyrirtæki til 

þess að gera betur. Sú þriðja gæti tengst því hversu hátt hlutfall byggingarefna sem notað 

                                                
1 D. J. Wuebbles, D. W. Fahey, K. A. Hibbard, B. DeAngelo, S. Doherty, K. Hayhoe, R. Horton, J. P. Kossin, 
P. C. Taylor, A. M. Waple og C. P. Weaver, „Executive Summary of the Climate Science Special Report: 
Fourth National Climate Assessment, Volume I,“ (Washington, DC, USA: U.S. Global Change Research 
Program, 2017), 1-2, sótt 20. september 2019 af: 
https://science2017.globalchange.gov/downloads/CSSR2017_PRINT_Executive_Summary.pdf. 
2 Devni Acharya, R. Boyd og O. Finch, „From Principles to Practices: First steps towards a circular built 
environment,“ (London, United Kingdom: ARUP/Ellen MacArthur Foundation, 2018), 3, sótt 20. september 
2019 af: https://docs.wixstatic.com/ugd/54e708_25a8b6447131458885e0c218308712bd.pdf. 
3 European Commission, „Global demand for resources,“ 2017, sótt 2. október 2019 af: 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/aggravating-resource-scarcity/global-demand-
resources-materials_en. 
4 Halldóra Vífilsdóttir, Helga J. Bjarnadóttir, Lena Kadmark, Kristveig Sigurðardóttir, Sigríður B. Jónsdóttir, 
„Vistvottunarkerfi fyrir byggingar,“ (Reykjavík: Vistbyggðarráð, 2013), 6, sótt 20. september 2019 af: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/54e708_0243df50f0cb4b17823211013139b693.pdf. 
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er hér á landi er innflutt en líkt og gefur að skilja eru flutningsleiðir til eyju í Atlantshafi 

flóknari innan meginlandinsins.5 

Vistvæni í byggingariðnaði er afar yfirgripsmikið viðfangsefni og fjölþættara en í 

fyrstu gæti virst. „Ef vel á að vera þarf við val vistvænni byggingarefna að huga að 

uppruna, framleiðslu, flutningi, framkvæmd, virkni, endingartíma, viðhaldi og rekstri, 

beinum áhrifum á notendur, áhrifum á lífríki í nánasta umhverfi og síðast en ekki síst 

niðurrifi og möguleikum á endurvinnslu eða endurnýtingu.“6 Þeir aðilar sem koma að 

hönnun og byggingu mannvirkja þurfa því að vera upplýstir og með góða yfirsýn ef vel á 

að takast til. Yfirsýn með stóru verkefni getur verið flókin og til eru vel hönnuð ferli sem 

eru í sífelldri þróun og hægt er að nota sem verkfæri til þess að auðvelda ýmsar ákvarðanir 

til muna, til dæmis um val á byggingarefnum. Í útskriftarverkerkefni sínu rannsakar 

Kenneth Breiðfjörð, mastersnemi við Umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla 

Íslands, uppruna og flutninga bygggingarefna til landsins. Hann segir vistferlisgreiningu 

mikilvægt tól í verkfærakistuna en með henni er hægt að meta visthæfi byggingarefnis: 
 
Sama varan getur haft mismunandi mikil umhverfisleg áhrif allt eftir þeim aðferðum 
sem hver framleiðandi notar og þeim aðstæðum sem viðkomandi framleiðandi býr 
við. Einnig er nauðsynlegt að geta borið saman umhverfisleg áhrif vörunnar milli t.d. 
mismunandi framleiðanda og framleiðsluaðferða. Markmið vistferilsgreiningar er að 
greina umhverfisáhrif sem rekja má til vöru eða þjónustu svo velja megi þá vöru eða 
þjónustu sem er minnst íþyngjandi.7 

 

Efnisval bygginga er aðeins einn hluti af mun stærri og flóknari heild þegar kemur að 

því að meta hversu vistvæn bygging er. Hér verður fjallað um efnisval og hverju það getur 

breytt að vanda valið, en einnig verður gerð grein fyrir nokkrum öðrum áhrifavöldum og 

matsþáttum. Reynt verður að varpa ljósi á stöðuna í íslenskum byggingariðnaði í dag og 

hin síðustu ár, hvort hægt sé að gera betur og þá á hvaða sviðum. Skoðað verður hvers 

vegna einungis örlítið hlutfall byggingarefna er framleitt inannlands og kannað hvort 

grundvöllur sé fyrir öðrum lausnum. Upplýsinga er aflað með heimildum og viðtölum. 

Viðtölin eru annars vegar við forstjóra verktakafyrirtækis, sem hér eftir verður vísað til 

sem viðmælanda A, og hins vegar innkaupastjóra annars verktakafyrirtækis, sem vísað 

verður til sem viðmælanda B. 

                                                
5 Kenneth Breiðfjörð, „Byggingarefni á Íslandi: Uppruni, flutningar til landsins ásamt kolefnisspori timburs,“ 
(meistararitgerð, Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, Háskóli Íslands, 2011), 4, sótt 20. september 2019 
af: http://hdl.handle.net/1946/8940. 
6 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason og Egill Guðmundsson, 2014, Val á vistvænni byggingarefnum, 
í Kristín Þorleifsdóttir (ritst. ritr.), Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á Íslandi, (1. útg. 2 bindi),  
(Reykjavík: Vistmennt og Arkitektafélag Íslands), 3. 
7 Kenneth Breiðfjörð, „Byggingarefni á Íslandi,“ 25. 
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1. Mikilvægi vistvæni í byggingariðnaði  

Samkvæmt alþjóðlegri skýrslu Global Alliance for Building and Construction á vegum 

Umhverfisstofnunar SÞ og International Energy Agency bar rekstur bygginga og 

byggingariðnaðurinn í heild sinni ábyrgð á 39% af orkutengdri koltvísýringslosun á 

heimsvísu og 36% af endanlegri orkunotkun fyrir árið 2017.8 Þessi sami iðnaður nýtir 

jafnframt 40% alls hráefnis sem aflað er í heiminum og var árið 1995 um 3 milljarðar 

tonna á ári.9 Þar sem maðurinn hefur gengið harðar að flestum náttúruauðlindum með 

hverju árinu síðan þá má reikna með að þessi tala sé nú mun hærri en 3 milljarðar tonna. 

Eins og staðan er í dag þyrfti mannkynið 1.7 jarðir til þess að svara eftirspurn þess eftir 

hráefni.10 Hin áþreifanlegustu beinu áhrif byggingariðnaðarins á jörðina eru eyðing skóga 

og vistkerfa sem og landrof11 en þeirra gætir þó mun víðar. 

1.1 Hver ber ábyrgðina? 
Visthæfi byggingar tekur mið af líftíma hennar, kostnaði og umhverfismálum en ekki síður 

af þáttum sem hafa áhrif á heilsu og vellíðan. Birtuskilyrði, hitastýring og loftgæði eru 

mikilvægir eiginleikar sem stuðla að heilbrigðara líferni notenda bygginganna.12 Það fer 

því ekki á milli mála að mikil ábyrgð hvílir á höndum þeirra sem koma að þessum iðnaði 

og eru þekking og yfirsýn mikilvæg verkfæri þegar kemur að ákvarðanatökum. Þessir 

aðilar, sem eru til að mynda arkitektar og aðrir hönnuðir, verktakar og verkkaupar, geta 

allir haft áhrif á það hversu vistvæn bygging verður.  

Í viðtali við viðmælanda A, forstjóra verktakafyrirtækis, kemur fram að 

byggingargeirinn hafi verið seinn að taka við sér í umhverfismálum en upp á síðkastið hafi 

örlað á breytingum til hins betra, sérstaklega hjá opinberum verkkaupum og einstaka 

arkitektum sem hafa skipt við fyrirtæki viðmælanda.13 Viðmælandi B, innkaupastjóri 

annars verktaktafyrirtækis, segir verkkaupa og hönnuði vera skör framar í vistvænni 

                                                
8 International Energy Agency and the United Nations Environment Programme, „2018 Global 
Status Report towards a zero- emission, efficient and resilient buildings and construction sector,“ (útgáfustað 
vantar: Global Alliance for Buildings and Construction, 2018), 11, sótt 5. október 2019 af: 
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/2018%20GlobalABC%20Global%20Status%20Report.pdf, 11. 
9 D. M. og N. Lenssen, Worldwatch Paper #124 „A Building Revolution: How Ecology and Health Concerns 
Are Transforming Construction“ (Washington, DC: Worldwatch Institute, 1995). 
10 Global Footprint Network, Ecological Footprint, 2019, sótt 2. október 2019 af: 
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/. 
11 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason, Egill Guðmundsson og Kristín Þorleifsdóttir, Val á vistvænni 
byggingarefnum, 7. 
12 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason, Egill Guðmundsson og Kristín Þorleifsdóttir, Val á vistvænni 
byggingarefnum, 69. 
13 Viðmælandi A, 2019, „Viðtal við Viðmælanda A, forstjóra verktakafyrirtækis, um vistvæni í 
byggingariðnaði,“ tekið 30. september. 
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hugsun en aðrir í sama geira. Verkkaupar séu það mögulega af þeirri einföldu ástæðu að 

hönnuðir reyni að innleiða hana á frumstigi hönnunar og hafa þannig áhrif á verkkaupana á 

meðan verktakar reki lestina.14 Viðmælandi A telur sitt fyrirtæki standa sig betur en mörg 

önnur verktakafyrirtæki á landinu en það sé ennþá margt sem megi bæta og bundnar séu 

vonir við að læra mikið af því ferli sem stendur nú yfir hjá fyrirtækinu, en þar er verið að 

innleiða svokallað BREEAM vottunarkerfi. Aðspurður segir viðmælandi A að sér þyki 

almennt of lítil áhersla lögð á vistvæni og umhverfismál meðal verktakafyrirtækja og sé 

kostnaður helsta hindrun í því að gera betur: 
 
Kannski vegna þess að byggingarkostnaður hefur farið mjög hækkandi undanfarin 
ár og verktakar eiga fullt í fangi með að ná endum saman þó þeir séu ekki að „flækja“ 
framleiðsluna sína. Þarna stangast hagkvæmni á við það sem er rétt og best fyrir 
umhverfið. Mér þætti mjög sniðugt að setja inn opinbera hvata fyrir vistvænar 
byggingaraðferðir. Til að mynda í formi skattafsláttar. Ef kvaðir verða settar á sem 
auka kostnað mun það skila sér í enn hærra íbúðarverði – sem ég held að sé ekki 
svigrúm fyrir.15  
 

Viðmælanda B finnst hins vegar áherslan vera í samræmi við aðstæður en skortur á 

framtíðarsýn sé helst það sem dragi úr metnaði á þeim stöðum þar sem áherslan er lítil. 

Hann hnykkir á mikilvægi þess að hvert skref í innleiðingu vistvænni vinnuhátta sé vel 

ígrundað áður en það er tekið: 
 
Persónulega vil ég ekki að svona innleiðing gerist of hratt eða sé með einhverjum 
hætti þvinguð í gegn. Það eru margvísleg vandamál og barnasjúkdómar sem fylgja 
breytingum af þessu tagi og arkitektar þurfa hafa það hugfast. Ég treysti þeim hins 
vegar ágætlega til að leiða þetta. Við erum markvisst að reyna að minnka 
kolefnisspor fyrirtækisins með hjálp hugbúnaðar frá Klöppum sem greinir ýmsa 
þætti í rekstri fyrirtækisins svo sem magn og samsetningu á sorpi, vatns- og 
orkunotkun ofl. Eins viljum við að húsnæði sem við framleiðum sé vel úr garði gert 
þegar kemur að endingu og orkunýtingu svo eitthvað sé nefnt. Við erum síðan nýlega 
byrjuð að færa bílaflotann okkar yfir í rafmagnsbifreiðar.16 

 

1.2 Stefnumótun hins opinbera 
Árið 1992 gerðist Ísland aðili að Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna á leiðtogafundi 

sem gjarnan er kallaður Ríófundurinn. Í kjölfar hans var mikill vilji hjá íslenskum 

sveitarfélögum til þess að uppfylla ákvæði Ríósamþykktarinnar og var því, árið 1998, sett 

af stað sameiginlegt átak Umhverfisráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitafélaga til 

                                                
14 Viðmælandi B, 2019, „Viðtal við Viðmælanda B, innkaupastjóra verktakafyrirtækis, um vistvæni í 
byggingariðnaði,“ tekið 14. október. 
15 Viðmælandi A, 2019. 
16 Viðmælandi B, 2019. 
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þess að hjálpa íslenskum sveitarfélögum við að koma sér upp Staðardagskrá 21. Hún var 

eins konar yfirlit árangurs og markmiða í baráttunni við loftslagsvandann þar sem velferð 

komandi kynslóða væri sett í forgang.17 Samstarfið stóð í 11 ár en var svo slitið árið 2009 

þar sem ekki þóttu forsendur til endurnýjunar.18 Árið 2001 var gefin út fyrsta samþykkta 

útgáfa Staðardagskrár 21 Reykjavíkurborgar. Þar kom fram að stefnumótun borgarinnar 

væri byggð á hugmyndafræði um sjálfbæra þróun og voru talin upp þau markmið sem 

borgaryfirvöld hygðust framkvæma í nánustu framtíð. Allt miðaði þetta að því að gera 

Reykjavík að vistvænustu höfuðborg norðursins.19 Listinn var langur og þau markmið sem 

sneru að byggingariðnaðnum og við komu byggingarefnum með tilliti til vistvæni voru 

eftirfarandi: Hvatt er aukinnar endurnotkunar og endurnýtingar byggingarúrgangs, tekið er 

tillit til umhverfisáhrifa við hönnun og framkvæmdir og vistvæn innkaupastefna mótuð 

fyrir Reykjavík á næstu árum á umhverfisvænu byggingarefni.20  

Undirbúningsátak um grænt bókhald og vistvænan rekstur ríkisins fór af stað árið 

2009. Þá var upplýsingaefni, leiðbeiningar og gátlistar útbúnir og kynningarfundir og 

vinnustofur um vistvæn innkaup stóðu öllum stofnunum til boða. Í lok sama árs var 

samþykkt að með lögum um umhverfis- og auðlindaskatta yrði komið á sérstöku 

kolefnisgjaldi, sem fljótt hafði áhrif á rekstur margra framleiðslufyrirtækja. Stefna ríkisins 

fyrir árin 2013-2016 segir að Svansvottuðum fyrirtækjum hafi fjölgað úr 4 í 25 frá því að 

átakið um grænt bókhald hefði farið í gang en markmið um að umhverfisskilyrði yrðu sett 

á útboð ríkisins hefðu hins vegar ekki náðst. Einungis fjögur útboð ríkiskaupa á tímabilinu 

uppfylltu slík skilyrði en nýtt markmið var sett fram um að fyrir árið 2016 myndu að 

minnsta kosti 50% útboða gera það. Í stefnuyfirlýsingunni var lögð áhersla á skýrari 

skilaboð ríkisstofnanna til markaðarins um að umhverfissjónarmið vægju jafnt og 

kostnaður og gæði og ætti það að ýta undir virka samkeppni, aukið vöruúrval og nýsköpun. 

Einnig væri mikilvægt að það starfsfólk ríkisstofnana sem sæi um útboð hefði betri 

skilning og þekkingu á því hvað fælist í vistvænum innkaupum og þeim verkfærum sem 

                                                
17 Arnheiður Hjörleifsdóttir og Stefán Gíslason, 2003 „Hvað getið þið sagt mér um Staðardagskrá 21?“ 
Vísindavefurinn, sótt 13. október 2019 af: http://visindavefur.is/svar.php?id=3580. 
18 Stefán Gíslason, 2010. „Staðardagskrá 21 á Íslandi. Lokaskýrsla um samstarfsverkefni Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og umhverfisráðuneytisins 1998-2009,“ sótt 5. október 2019 af: 
https://www.samband.is/media/sjalfbaer-throun---stadardagskra-
21/Lokaskyrsla_SD21_Island_agust2010.pdf. 
19 Hjalti J. Guðmundsson, „Umhverfisáætlun Reykjavíkur: Leiðin til sjálfbærs samfélags – Staðardagskrá 
21,“ (Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2001), 3, sótt 5. október 2019 af: 
http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0000246.PDF. 
20 Hjalti J. Guðmundsson, 2001, 18. 
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hægt væri að beita til þess að þau væru sem skilvirkust, svo sem umhverfisskilyrðum og 

útreikningum á líftímakostnaði.21  

Árið 2013 var gerð könnun á stöðu vistvænna innkaupa og ríkisreksturs meðal 

ríkisstofnana og kom þar í ljós að þriðjungur stofnana hyggði að vistvænni rekstri.22 

Skoðun viðmælanda A endurspeglar þetta en hann segist feginn finna fyrir auknum kröfum 

um vistvæni frá verkkaupum hins opinbera. Drifkrafturinn fyrir því að fyrirtækið sé að 

tileinka sér BREEAM vottunina sé sá að það sé að hefja störf fyrir Reykjavíkurborg.23 

Eitthvað vatn hefur því runnið til sjávar síðan fyrstu drög voru gerð að grænu bókhaldi en 

mörgum fagaðilum þykir staðan þó enn ekki nógu góð. Viðmælandi B segir fyrirtækið sem 

hann starfar hjá hafa unnið nokkrar byggingar sem fylgja BRREAM vottunarkerfi og að 

hann upplifi auknar kröfur ekki sem kvöð heldur hvatningu. Hann bendir á að nú sé tíminn 

til þess að tileinka sér vistvænna vinnulag: 
 
Þetta er það sem koma skal og þeir sem ekki tileinka sér þetta verklag verða 
einfaldlega undir í samkeppninni þegar til langs tíma er litið. Það á bæði við um 
hönnuði og verktaka. Markmiðið er í raun það að auka gæði framleiðslunnar og bæta 
rekstrarniðurstöðu fyrirtækisins. Við höfum reynt að innleiða þetta með jákvæðu 
hugarfari til að fylkja öllum að baki hugmyndinni um að gera þetta vel en ekki bara 
til að skreiðast yfir einhverja marklínu.24 
 

Vert er að hafa það í huga að alþjóðlegir samningar, sem Ísland hefur samþykkt, og 

markmið sem hér hafa verið sett sem snúa að umhverfisvernd, hafa yfirleitt verið gerð með 

efnahagsleg tækifæri að leiðarljósi. Alþjóðlegur þrýstingur hefur orðið til þess að málin 

hafa verið tekin fyrir af stjórnvöldum en fjárhagslegur kostnaður eða efnahagslegur 

ávinningur hefur svo ráðið því hvaða mál komast til framkvæmda.25 Stefna stjórnvalda í 

loftslagsmálum ræðst að miklu leyti af markaðnum og hún virðist fyrst og fremst vinna að 

því að stýra markaðnum í átt að aukinni sjálfbærni. Þegar öllu er á botninn hvolft verði það 

svo í höndum markaðsaflanna að taka ákvarðanirnar sem snúa að umhverfismálum.26  

                                                
21 Fjármálaráðuneytið, „Vistvæn innkaup og grænn ríkisrekstur: Stefna ríkisins 2013-2016,“ (Reykjavík: 
Ríkisstjórn, 2013), 6, sótt 5. október 2019 af: 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=670f15dd-55db-11e7-941c-005056bc530c. 
22 Fjármálaráðuneytið, 2013, 2. 
23 Viðmælandi A, 2019. 
24 Viðmælandi B, 2019. 
25 Birgir Þór Harðarson, „Visin hönd Adams Smith gegn loftslagsbreytingum: Íslensk stjórnvöld og 
loftslagsmál,“ (lokaritgerð til BA-gráðu í stjórnmálafræði, Háskóli Íslands, 2017), 38, sótt 20. október 2019 
af: http://hdl.handle.net/1946/27249. 
26 Birgir Þór Harðarson, „Visin hönd Adams Smith gegn loftslagsbreytingum,“ 37. 
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1.3 Vottunarkerfi 
Vistbyggðarráð (nú Grænni byggð) útbjó greiningu á hagkvæmni og aðlögunarhæfni 

erlendra vottunarkerfa fyrir íslenskan byggingamarkað árið 2013. Þar kemur fram að þó að 

til séu margar tegundir umhverfisvottana þá séu markmið þeirra yfirleitt þau sömu; „Að 

auka gæði bygginga, að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum við mannvirkjagerð, að 

byggja heilnæmar og öruggar byggingar, að draga úr heildarkostnaði bygginga á öllum 

líftímanum (framkvæmd+rekstur).“27 Vottunarkerfin þrjú sem tekin eru fyrir í skýrslunni; 

BREEAM, DGNB og Miljöbyggnad, eru alþjóðleg og falla því ekki fullkomlega að 

íslenskum aðstæðum. Mörg lönd hafa sniðið vistvottunarkerfi sérstaklega að sínu umhverfi 

og verða þau skilvirkari og ódýrari í framkvæmd fyrir vikið.  

Í skýrslunni voru vistvottunarkerfin þrjú borin saman og niðurstöðunum ætlað að gefa 

mynd af kostum þeirra og takmörkunum þegar kemur að íslenskum aðstæðum. Þar kom 

fram að ekki færi á milli mála að aukið fjármagn og ívilnanir þyrfti að veita fyrir vistvænar 

byggingar og þróunarverkefni á þessu sviði. Lagt var til að fjárhagslegir hvatar til þess að 

ná tiltekinni einkunn gætu falist í lægri tollum á vistvænum byggingarvörum eða lækkun 

fasteignagjalda. Tekið var fram að einnig þyrfti að leggja talsverða vinnu í betri 

leiðbeiningar og staðla til að styðjast við og framfylgja þar sem Ísland notaðist ekki við 

marga þá verkferla sem sjálfsagðir þættu hjá nágrannaþjóðum.28 Viðmælandi A nefnir nýja 

byggingarreglugerð sem dæmi um hömlur á að framkvæma á vistvænni hátt en þar hafi 

verið settar miklar og kostnaðarsamar kvaðir á verktaka.29 Viðmælandi B bendir á að eftir 

að kostnaður við úrgangsförgun hafi hækkað hafi orðið tilfinnanlegar breytingar meðal 

verktaka þegar kemur að því að flokka og endurnýta betur það efni sem fellur til á 

byggingarstað.30 Af svörum viðmælendanna að dæma þá virðist ábyrgðin helst liggja hjá 

ríkinu sem setur viðmið og reglur sem og hjá þeim sem hanna sjálfar byggingarnar. Vilji 

og hvati til vistvænni vinnubragða séu fyrir hendi af hálfu verktaka en mikilvægt sé að 

eftirspurn kalli eftir því eða reglugerðir krefjist þess. 

                                                
27 Halldóra Vífilsdóttir, Helga J. Bjarnadóttir, Lena Kadmark, Kristveig Sigurðardóttir, Sigríður B. Jónsdóttir, 
„Vistvottunarkerfi fyrir byggingar,“ 2. 
28 Halldóra Vífilsdóttir, Helga J. Bjarnadóttir, Lena Kadmark, Kristveig Sigurðardóttir, Sigríður B. Jónsdóttir, 
„Vistvottunarkerfi fyrir byggingar,“ 2. 
29 Viðmælandi A, 2019. 
30 Viðmælandi B, 2019. 
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2. Innlend framleiðsla 

Líkt og áður sagði er byggingariðnaðurinn ágengastur allra iðnaða á hráefni og nýtir um 

40% þess efnis sem aflað er á heimsvísu. Þau efni sem notuð eru á Íslandi eru að mestu 

leyti aðflutt og hingað til hafa fá íslensk hráefni verið nýtt til framleiðslu á 

byggingarefnum. Erfitt er að meta endanlegt visthæfi innfluttrar byggingarvöru en ljóst er 

að væri til sambærileg framleiðsla innanlands úr innlendum hráefnum þá væri hún að 

öllum líkindum vistvænni.31 Meðal þeirra byggingarefna sem framleidd hafa verið hér á 

landi mætti helst nefna sement og steinull en þau hafa bæði verið mikið notuð af 

landsmönnum síðustu áratugi. Viðmælandi B nefnir að einu innlendu efnin sem fyrirtækið 

noti séu einmitt steinsteypa með innfluttu sementi og steinull.32  

2.1 Sement 
Langlífasta fyrirtækið sem framleitt 

hefur byggingarefni úr innlendu 

hráefni var Sementsverksmiðjan á 

Akranesi. Hún starfaði í 60 ár og á 

fyrstu 50 árum starfseminnar 

framleiddi hún rúmlega 5,5 milljónir 

tonna af sementi úr 95% af íslensku 

hráefni. Íslendingar voru ekki algerir 

nýgræðingar þegar kom að steypu 

fyrir tilkomu verksmiðjunnar en fyrsta steinsteypuhúsið var reist árið 1895 í Sveinatungu í 

Borgarfirði. Eftir brunann mikla árið 1915 var byggingu timburhúsa sett það miklar 

skorður í byggingarreglugerð að nánast ómögulegt var að byggja úr neinu öðru en 

steinsteypu.  

Steypan setti mark sitt á land og þjóð og gekk í garð svokölluð steinsteypuöld.33 Í dag 

eru til að mynda um 75% allra útveggja hér á landi úr steinsteypu sem er ákveðið 

einsdæmi.34 Steypan var notuð til uppbyggingar nútíma þjóðfélags og „Íslendingar voru 

óvenju fljótir að tileinka sér notkun steinsteypu, sem er ekki að furða þar sem hún gerði 

                                                
31 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason, Egill Guðmundsson og Kristín Þorleifsdóttir, Val á vistvænni 
byggingarefnum, 70. 
32 Viðmælandi B, 2019. 
33 Guðmundur L. Hafsteinsson, „Hvenær var steinsteypa fyrst notuð í byggingar á Íslandi?“ Vísindavefurinn,  
2014, sótt 16. október 2019 af: http://visindavefur.is/svar.php?id=66972. 
34 Björn Marteinsson, „Efnis- og orkunotkun vegna fjölbýlis í Reykjavík: Efnisframleiðsla, flutningur, 
byggingarstarfsemi og rekstur í 50 ár,“ (meistaraverkefni, verkfræðideild Háskóla Íslands, 2002), 4. 

Mynd 1: Sementsverksmiðjan á Akranesi árið 2009. 
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mögulegt að nýta á nútímalegan hátt eina byggingarefni Íslendinga, sand og möl.“35 Í 

kringum aldamótin bar þó skugga fyrir sólu hjá Sementsverksmiðjunni og innflutt sement 

frá Danmörku og Noregi varð sífellt meira áberandi. Orku- og kolefnisskatturinn lagðist 

þungt á verksmiðjuna á Akranesi36 og var henni endanlega lokað árið 2017.  

Steypa er næstmest notaða efni heims, á eftir vatni, og er framleitt tvöfalt meira af 

henni en samanlagt öllum öðrum byggingarefnum. Árið 2015 jafngilti magn framleiddrar 

steypu sem svaraði 625 kg, eða 2m3, á hvern jarðarbúa.37 Steypa og önnur sementsblönduð 

efni bera ábyrgð á um 5-8% heimslosunar þrátt fyrir að hlutfallslega hafi steypan lægra 

kolefnisspor en mörg önnur efni. Ástæðan fyrir þessu felst í hinu gríðarlegu magni sem 

hún er framleidd í en framleiðsluferli sementsins er ákaflega mengandi þar sem kol og olía 

eru notuð til brennslu.  

Í gegnum tíðina hafa Íslendingar gjarnan haft það til siðs að vera örlátir á þykkt veggja 

í hönnun húsa og þar af leiðandi hefur verið notað meira magn byggingarefna en 

nauðsynlegt er. Ástæðurnar fyrir þessu gætu verið þær sérstæku aðstæður sem hér ríkja, 

svo sem flókið veðurfar og jarðskjálftahætta. Hér fara veðrakerfin hratt yfir og dramatískar 

breytingar geta orðið, að því virðist, á örskotsstundu. „Á vetrum er „dansinn“ kringum 

frostmarkið einkennandi fyrir veðráttuna, einkum á sunnanverðu landinu. Slíkt veldur því 

að oft er stutt á milli snjókomu og rigningar eða hláku og frosts sem skapar sérstakt álag á 

yfirborð og mannvirki vegna ísmyndunar, frostþenslu og vindveðrunar.“38 Íslensk hús eru 

því þyngri og orkufrekari en sambærilegar byggingar erlendis.39 Íslendingar hafa verið 

tregir við að tileinka sér notkun á steypu sem hefur minni áhrif á umhverfið þrátt fyrir að 

hún sé vissulega til. Rannsóknarstofa byggingariðnaðarins hefur unnið að því að þróa 

loftslagsvænni steypu í mörg ár og segir forstöðumaður „Við höfum alla þekkingu til 

staðar, stóru stöðvarnar á Íslandi hafa gert slíka steypu. Við höfum bara ekki notað þessa 

tækni á Íslandi ... Vegna þess að verkkaupar hafa aldrei beðið um að nota vistvæn efni.“40 

Samkvæmt þessu og viðmælanda A hafa verkkaupar oft úrslitavald þegar kemur að því að 

                                                
35 Guðmundur Arason, Hákon Ólafsson og Ríkharður Kristjánsson, „Öld steinsteypunnar,“ Lesbók 
Morgunblaðsins nr. 71 (1996): 1, sótt 5. október 2019 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=242732&lang=fo. 
36 Einar K. Guðfinnsson, 2009, „Málefni Sementsverksmiðjunnar,“ Alþingistíðindi, 138, sótt 4. október 2019 
af: https://www.althingi.is/altext/138/11/r04151241.sgml. 
37 Einar Einarsson, 2019, „Steypan og loftlagsmálin,“ Sigmál nr. 1 (2019): 13, sótt 20. október 2019 af: 
http://www.steinsteypufelag.is/uploads/9/0/1/7/90170111/frettabref_ststf2019_finfin_web_s.pdf. 
38 Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014, Veðurfar og byggt umhverfi, í Kristín Þorleifsdóttir (ritst. 
ritr.), Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á Íslandi, (1. útg. 3 bindi),  (Reykjavík: Vistmennt og 
Arkitektafélag Íslands), 13. 
39 Björn Marteinsson, „Efnis- og orkunotkun vegna fjölbýlis í Reykjavík,“ 63. 
40 Arnhildur Hálfdánadóttir, 2019, „Fréttir: Ólafur H. Wallevik, forstöðumaður Rannsóknarstofu 
byggingariðnaðarins,“ RÚV, https://www.ruv.is/frett/loftslagsvaen-steypuuppskrift-naer-ekkert-notud. 
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velja hvaða leiðir eru farnar í framkvæmdum og þar af leiðandi hversu umhverfisvænar 

þær eru.  

Í nýjasta tölublaði Sigmáls, fréttablaði Steinsteypufélags Íslands, leggur 

verkfræðingurinn Guðbjartur Jón Einarsson fram hugmyndir um hvernig sé hægt að nota 

minna sement í steypuframkvæmdir og Einar Einarsson, framkvæmdarstjóri steypu-, hellu- 

og garðeiningaframleiðslu hjá BM-Vallá, hamrar á mikilvægi þverfaglegrar samvinnu allra 

sem koma að byggingariðnaðnum til að minnka sementsmagn án þess að rýra gæði 

steypunnar.41 Það hlýtur því að teljast jákvætt að augu fagaðliða séu vakandi og 

steypusamfélagið sé opið fyrir því að gera betur.   

2.2 Steinullareinangrun 
Á Sauðárkróki árið 1985 hóf Steinull hf. framleiðslu á einangrunarefni með mun 

umhverfisvænni aðferðum en algengt var erlendis. Eins og nafnið gefur til kynna eru 

afurðir fyrirtækisins steinullareinangrun og enn þann dag í dag ber það höfuð og herðar 

yfir flestar sambærilegar verksmiðjur þegar kemur að orkulosun. Það er vegna þess að 

margar hverjar notast við olíu eða kol til bræðslu hráefnanna á meðan Steinull hf. nýtir 

umhverfisvæna raforku úr vatnsaflsvirkjunum. Fyrirtækið sækir stóran hluta hráefnis í 

Skagafjörð og tekur fram á heimasíðu sinni að öflugar mengunarvarnir séu notaðar til þess 

að draga úr umhverfisáhrifum og vel þjálfað starfsfólk sé mikilvægur liður í starfseminni. 

Tamörkun áhrifa á umhverfið eru höfð að leiðarljósi og segir fyrirtækið eiga þeirri stefnu 

því að þakka hversu auðvelt það hefur verið að standast síauknar kröfur til 

umhverfisverndar undanfarin ár.42 Það er jafnframt það eina sem annar eftirspurn íslenska 

markaðarins en um 65% framleiðslunnar eru notuð innanlands á meðan restin er seld til 

Evrópulanda. Steinull hf. er einn af stofnaðilum Grænni byggðar og hlaut 

Umhverfisverðlaun atvinnulífsins árið 2015.43  

2.3 Timbur 
Timbur er eitt af algengustu byggingarefnum sem notuð eru hérlendis og meginþorri þess 

er innflutt frá Evrópulöndum.44 Lítið framboð er af timbri til burðarvirkis á Íslandi en fyrir 

                                                
41 Einar Einarsson, „Steypan og loftlagsmálin,“ 14. 
42 Steinull hf., „Gæða og umhverfisstefna,“ sótt 10. október 2019 af:  
https://steinull.is/um-okkur/gaeda-og-umhverfisstefna/. 
43 Steinull hf., „Steinull hf. fær umhverfisverðlaun atvinnulífsins 2015,“ sótt 10. október 2019 af: 
https://steinull.is/steinull-hf-faer-umhverfisverdlaun-atvinnulifsins-2015/. 
44 Kenneth Breiðfjörð, „Byggingarefni á Íslandi,“ 4. 
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um 70 árum var sett á stofn markviss nýskógrækt45 og vonir eru bundnar við að með 

áframhaldandi ræktun skóga muni framboð svara eftirspurn innan nokkurra áratuga. Elstu 

reitirnir eru farnir að gefa af sér hráefni til viðarvinnslu46 en það innlenda timbur sem nýtt 

er til byggingar fer aðallega í klæðningar og gólfefni.  

Lerki er gjarnan notað í klæðningar og pallaefni sem og annað sem þarf að standast 

íslenskt veðurfar en það þykir heppilegt vegna náttúrulegu fúavarnarinnar sem það býr 

yfir.47 Ef þess er gætt að skógur sé ekki höggvinn hraðar en hann vex telst hann til 

dýrmætrar, endurnýjanlegrar 

auðlindar sem gefur af sér fleira 

en einungis byggingarefni. 

Skógar binda til dæmis loftraka 

og mengunarefni og temprar 

vatnsrennsli á leið til sjávar og 

er gróðursetning þeirra því 

kjörið vopn í baráttunni við 

loftlagsvána.  

 

2.4 Væri hægt að nýta fleiri hráefni? 
Þótt Íslendingar sitji enn frekar aftarlega á merinni þegar kemur að sjálfbærni í 

byggingariðnaði þá kenndi neyðin forverum okkar að reisa sér íverustaði úr frekar 

óhentugu hráefni við mjög krefjandi aðstæður. Torfbæirnir voru fullkomlega sjálfbærir, 

yfirleitt gerðir úr því sem fannst í allra nánasta umhverfi og brotnuðu aftur niður í 

frumeindir sínar að líftíma loknum. Því er eilítið hjákátlegt að hugsa til þess að fyrsta 

sjálfbæra húsið síðan þá, Sesseljuhús, hafi ekki verið byggt fyrr en árið 2002. Húsið er ekki 

algjörlega sjálfbært en telst þó vistvænna en torfbæirnir en í þeim voru loftgæði að öllum 

líkindum ónóg og lítil birta.48 Sesseljuhús er fræðslusetur um umhverfismál, það er hannað 

af arkitektinum Árna Friðriksyni og staðsett að Sólheimum í Grímsnesi. Þar var leitað 

                                                
45 Sævar Hreðarsson, „Eiginleikar íslensks trjáviðar: Þéttleiki og ending,“ (meistararitgerð, Auðlinda- og 
umhverfisdeild, Landbúnaðarháskóli Íslands, 2017), ii, sótt 20. október 2019 af: 
http://hdl.handle.net/1946/28242. 
46 Pétur Andreas Maack, „Mikilvægi sjálfbærni og vistvæni bygginga,“ (lokaritgerð til BA-prófs, Hönnunar- 
og arkitektúrdeild, Listaháskóli Íslands, 2015), 17, sótt 20. október 2019 af: http://hdl.handle.net/1946/25306. 
47 Skógargátt, „Rússalerki,“ sótt 7. október 2019 af: https://www.skogargatt.is/russalerki. 
48 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason, Egill Guðmundsson og Kristín Þorleifsdóttir, Val á vistvænni 
byggingarefnum, 69. 

Mynd 2: Veröld, hús Vigdísar, er klætt íslensku lerki. 
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óhefðbundinna leiða þegar kom að byggingarefnum og var til dæmis íslensk kindaull og 

tættir pappírsafgangar nýttir til einangrunar.  

Það þarf ekki að leita lengra en til Danmerkur til þess að fá hugmyndir að vistvænum 

byggingarefnum sem forvitnilegt væri að skoða hvort grundvöllur væri fyrir að framleiða 

hér á Íslandi. Þari hefur hingað til verið afar lítið nýttur af Íslendingum en hann er 

endurnýjanleg auðlind og var til að mynda notaður í einangrandi þakklæðningar í hundruði 

ára á ákveðnum stöðum sem liggja að sjó á Norðurlöndum. Þá var þara hlaðið í mjög 

þykku lagi á timburhús til þess að halda hitanum inni og eru þau elstu sem enn standa um 

400 ára gömul, sem segir nokkuð til um endingargæði þarans.49 Í dag framleiðir danska 

fyrirtækið Zostera Cradle2Cradle vottaðar einangrunarmottur úr þara sem eru verkaðar á 

þann hátt að þær eru mun þéttari og umfangsminni en hlaðni þarinn þó að þær þjóni sama 

tilgangi. Motturnar ganga í gegnum ferli þar sem þarinn er skolaður, hitaður, pressaður, 

skorinn og að lokum húðaður með náttúrulegum vatns- og eldfælandi efnum sem einnig 

eru rykbindandi.50 

 

 

Fyrir nokkrum árum var reist timburhús á dönsku eynni Læsø sem klætt var með 

þurrkuðum þara. Þarinn var bundinn í bagga sem haldið var saman með ullarneti og þeim 

svo hlaðið á veggi og þak hússins að utan en gólf og veggir einangraðir að innan með 

mottunum. Húsið sneri kolefnisspori framkvæmdanna snarlega yfir í neikvæða tölu þar 

sem þari bindur koltvísýring og er húsið því afar vistvænt. Í ljós kom að 

einangrunareiginleikar þarans gerðu hljóðvist hússins einstaklega góða auk þess sem 

einangrunin tempraði rakastig andrúmsloftsins en þarinn dregur bæði í sig og gefur frá sér 

raka eftir aðstæðum.51 Fyrirtækið Zostera bendir á að þegar þarinn liggur í fjörunni og 

rotnar gefi hann frá sér vænan skammt af koltvísýringi sem hægt er að koma í veg fyrir 

                                                
49 Amy Frearson, „The Modern Seaweed House by Vandkunsten and Realdania Byg,“ Dezeen, 2013, sótt 17. 
október 2019 af:  
https://www.dezeen.com/2013/07/10/the-modern-seaweed-house-by-vandkunsten-and-realdania/. 
50 Convert, „Eelgrass for insulation and rooftops.“ 2019, sótt 17. október 2019 af: 
https://convert.as/eelgrass-for-insulation-and-rooftops/. 
51 Amy Frearson, „The Modern Seaweed House by Vandkunsten and Realdania Byg.“ 

Mynd 3: Einfölduð skýringarmynd af framleiðsluferli þaraeinangrunarmottu. 
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með því að safna honum og verka áður en ferlið fer af stað.52 Þarinn er umhverfisvænn, 

endingargóður og eiturefnalaus valkostur til byggingarefnis auk þess að vera 

endurnýjanleg auðlind og því væri spennandi að rannsaka möguleikana á því að nýta þetta 

vannýtta hráefni sem umlykur landið. 
 

    
  

 

3. Innflutningur byggingarefna, förgun og endurnýting steypu  

Eins og fyrr var nefnt gerir hráefnaþurrð Íslands það að verkum að það þarf að flytja inn 

meginhluta þeirra byggingarefna sem notuð eru. Húsin hérlendis hafa ekki verið byggð úr 

íslenskum hráefnum einvörðungu síðan Íslendingar bjuggu í torfbæjum. Sögulegar 

heimildir segja frá verslunarhúsum danskra kaupmanna sem flutt voru inn frá Danmörku í 

kringum miðja 18. öld. Húsin komu hingað tilsniðin og voru svo reist hér af dönskum 

smiðum. Innflutt timbur var okkar helsta byggingarefni þar til steypan tók við en þó voru 

hlaðin hér nokkrar veglegar kirkjur og steinhús, sem yfirleitt þjónuðu opinberum tilgangi. 

Þar á meðal voru Alþingishúsið, Dómkirkjan í Reykjavík, Landsbankinn við Austurstræti 

og Safnahúsið við Hverfisgötu.53 

3.1 Innflutningur byggingarefna 
Árin 2008-2010 var heildarinnflutningur byggingarefna til landsins 538.826 tonn og voru 

sement, timbur, steypustyrktarjárn og vörur úr gipsefnum rúm 68% af því magni. 

                                                
52 Convert „Eelgrass for insulation and rooftops.“ 
53 Guðmundur L. Hafsteinsson, „Ágrip íslenskrar húsagerðarsögu fram til 1970,“ Minjastofnun, 95-100, sótt 
5. október 2019 af: http://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/agripislhusagG.pdf. 

Mynd 4: Húsið á Læsø er einangrað og klætt 
með þara. 

Mynd 5: 150 ára timburhús á Læsø með þaki 
úr hlöðnum þara. 
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Byggingarvörur eru yfirleitt fluttar milli landa með skipum og veldur bæði smæð þjóðar og 

fjarlægð frá nálægustu birgjum því að minna magn er sent í lengra ferðalag en gengur og 

gerist hjá nágrannaþjóðum. Nær 70% af innfluttum byggingarvörum á árunum 2008-2010 

komu frá einungis fimm löndum en tæp 40% þeirra koma frá Danmörku.54 Þessar 

upplýsingar koma fram í rannsókn Kenneths Breiðfjörð, sem nefndur var í inngangi, og 

segir hann þar:  
 
Það virðist því vera að mestur innflutningur sé frá þeim löndum sem eru 
landfræðilega næst okkur. Hugsanleg skýring á þessu er að framleiðendur 
byggingavara í þessum löndum eru samkeppnisfærir í verðum við aðra 
framleiðendur. Auk þess má ætla að flutningskostnaður hafi veruleg áhrif á val 
innflytjenda á birgjum því sá kostnaður er oft á tíðum stór liður í verði vörunnar.55 
 

Svo gott sem allt sement sem notað er á Íslandi í dag kemur frá Danmörku eða Noregi 

og nam það eitt og sér um 33,5% af heildarinnflutningi á árunum 2008-2010. Kolefnisspor 

innflutnings þess til Íslands nemur 17% af heildarkolefnisspori þess en þá eiga eftir að 

bætast við þættir eins og flutningar milli landsvæða, akstur á fylliefnum og steypu á 

verkstað.56 Fyrir utan það að vera löng er sjóleið til Íslands frá þessum löndum erfið vegna 

sjólags og vinda sem stækkar kolefnissporið enn frekar. En líkt og áður kom fram þarf að 

skoða heildarmyndina til þess að átta sig á hversu mikið vægi hver þáttur hefur. „Þó er vert 

að hafa í huga að vistferlistgreiningar hafa í mörgum tilfellum sýnt fram á lítið vægi 

flutninga í heildarmyndinni.“57 Fyrir utan að vera ódýrara hefur danska sementið reynst 

bæði veðurþolnara og endingarbetra en það íslenska og er það metið sem svo að það 

trompi í flestum tilvikum flutningana þegar til langs tíma er litið. 

3.2 Förgun og endurnýting steypu 
Nýbyggingar krefjast mikils magns hráefna og því var lengi vel lítill gaumur gefinn hvort 

öflun þeirra hefði skaðleg eða jafnvel óafturkræf áhrif á náttúruna. Hugmyndin um að 

endurnýta byggingarefni er tiltölulega nýtilkomin á Íslandi, kannski vegna þess að flest eru 

þau innflutt og áhrif þeirra ekki jafn sýnileg í umhverfi okkar. Byggingariðnaðurinn er 

stærsti mengunarvaldur jarðar og ber í sumum löndum ábyrgð á allt að helmingi þess 

úrgangs sem fellur til.58 Ekkert byggingarefni hefur endalausan líftíma og er mikilvægt 

                                                
54 Kenneth Breiðfjörð, „Byggingarefni á Íslandi,“ 4. 
55 Kenneth Breiðfjörð, „Byggingarefni á Íslandi,“ 5. 
56 Guðbjartur J. Einarsson, 2019, „Ábyrg notkun sements.“ Sigmál nr. 1 (2019): 12, sótt 15. október 2019 af: 
http://www.steinsteypufelag.is/uploads/9/0/1/7/90170111/frettabref_ststf2019_finfin_web_s.pdf. 
57 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason, Egill Guðmundsson og Kristín Þorleifsdóttir, Val á vistvænni 
byggingarefnum, 19. 
58 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason, Egill Guðmundsson og Kristín Þorleifsdóttir, Val á vistvænni 
byggingarefnum, 2. 
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skref að velja efni sem hægt er að endurnýta eða endurvinna þegar það hefur lokið 

hlutverki sínu í stað þess að því sé fargað í landfyllingu. 
 
Endurnýting kallast það þegar viðkomandi hlutur er notaður aftur án þess að hann sé 
unninn frekar, á meðan endurvinnsla felur í sér umbreytingu eða vinnslu úrgangsefna 
í vöru til upprunalegra eða annarra nota. Endurvinnsla er mun umhverfisvænni en 
förgun og má með henni skapa mikil verðmæti og spara náttúruauðlindir.59  
 

Síðustu áratugi hefur steypa verið 

mest notaða byggingarefnið á Íslandi 

og að sama skapi það byggingarefni 

sem mest hefur verið urðað af. Það var 

ekki fyrr en nýlega sem sett var 

spurningarmerki við það hvers vegna 

Íslendingar væru ekki að endurnýta 

eða endurvinna steypuna betur en raun 

bar vitni en árið 2004 var Ísland eina 

Norðurlandið sem ekki nýtti endurunna steypu að neinu leyti. Danir og Finnar nýttu 15-

30% af rifinni steypu til mannvirkjagerðar sama ár og árið 2012 voru Danir farnir að 

endurnýta um 95% af steypu sem þar féll til. Hin Norðurlöndin fylgdu fast á hæla þeirra en 

árið 2016 voru steypuafgangar enn einungis notaðir í landfyllingu, til landmótunar eða 

urðaðir á Íslandi. Í skýrslu um verkefni á vegum verkfræðistofunnar Eflu og 

Vegagerðarinnar frá árinu 2019 segir að árið 2000 hafi um 50 þúsund tonn af steypu á 

höfuðborgarsvæðinu verið rifin og þótti þeim tilefni til að kanna hvort hægt væri að nýta 

íslenska steypu í vegagerð.60 Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að full ástæða væri til 

að endurvinna mikið af því efni sem félli til við niðurrif og vonir væru bundnar við að 

niðurstöður yrðu til þess að minna efnismagn færi til urðunar og í landfyllingar.61  

                                                
59 Guðni Jónsson, Sigurður L. Thorlacius, Vigdís Bjarnadóttir og Þorbjörg Sævarsdóttir, „Endurunnin steypa 
í burðarlög vega,“ (Reykjavík: Efla, 2019), 5, sótt 15. október 2019 af: 
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/endurvinnsla_steypu_skyrsla/$file/Endurunnin%20steypa%20%C
3%AD%20bur%C3%B0arl%C3%B6g%20vega.pdf. 
60 Guðni Jónsson, Sigurður L. Thorlacius, Vigdís Bjarnadóttir og Þorbjörg Sævarsdóttir, „Endurunnin steypa 
í burðarlög vega,“ 5. 
61 Guðni Jónsson, Sigurður L. Thorlacius, Vigdís Bjarnadóttir og Þorbjörg Sævarsdóttir, „Endurunnin steypa 
í burðarlög vega,“ 30. 

Mynd 6: Hvað verður um byggingarúrganginn? 
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Lokaorð 

Af því sem hér hefur verið fjallað um er ljóst að brýn þörf er á að vistvænni vinnubrögðum 

sé beitt innan byggingariðnaðarins. Róttækar breytingar gætu hægt verulega á skaðlegum 

áhrifum hans, svo sem losun koltvísýrings, tæmingu óendurnýjanlegra hráefna og 

uppsöfnun úrgangs. Hér hefur hröð þróun átt sér stað á sviðum vistvæni og sjálfbærni 

síðustu ár en Ísland er þrátt fyrir það enn statt mun aftar en nágrannaþjóðir þegar kemur að 

lögum og reglum, forgangsröðun umhverfismála og þekkingu á visthæfi. Bent var á að 

þróun og innleiðing nýrra vinnubragða gangi yfirleitt betur ef þeim er leyft að gerjast hægt 

og rólega og að fyrirtæki séu betur í stakk búin til þess að takast á við ný verkefni þegar 

aðlögunartími breytinga er rýmri.  

Fyrstu háleitu markmiðin í umhverfismálum á Íslandi voru sett árið 1998 með 

Staðardagskrá 21 en þar var sagt að Reykjavík ætti að verða vistvænasta höfuðborg 

norðursins. Litlar breytingar urðu þó fyrr en orku- og kolefnisskattur, ásamt hækkuðu 

förgunargjaldi byggingarefna, var sett á mörgum árum síðar. Það varð til þess að 

iðnaðarfyrirtæki þurftu að aðlagast hratt og héldu sum þeirra ekki í við breytingarnar. 

Viðmælandi A nefnir að nánast engir fjárhagslegir hvatar séu að því að byggja vistvænt á 

Íslandi og hafi fyrirtækjum verið gert erfitt fyrir með nýrri byggingarreglugerð. 

Kostnaðasamar kvaðir hennar voru hamlandi og erfitt að ná endum saman eftir 

breytingarnar. Hagkvæmni og umhverfisvæni stangast á og kvaðir sem þessar skila sér 

einungis í hærra húsnæðisverði.  

Mörg fyrirtæki taka áskorununum hins vegar fagnandi og keppast við að gera eins vel 

og þau geta. Samkvæmt viðmælendum er fólk innan byggingargeirans almennt meðvitaðra 

um eigin ábyrgð gagnvart umhverfinu og jákvæðara fyrir því að breyta vinnulagi en fyrir 

nokkrum árum. Vottunarkerfi, eins og BREEAM, voru nánast óþekkt á Íslandi þar til árið 

2010 en eru orðin mun algengari í dag. Hönnuðir og verktakar eru margir hverjir að 

innleiða verkferla þeirra í vinnu sína og dæmi eru um að stórir verkkaupar krefjist þess að 

þeim sé fylgt. Viðmælandi B nefnir að nú sé tími til breytinga og að þau fyrirtæki sem ekki 

tileinki sér betra verklag verði einfaldlega undir í samkeppninni. Þetta rímar við þá 

staðreynd að stefna stjórnvalda í loftslagsmálum hafi að miklu leyti ráðist af markaðnum. 

Þegar alþjóðlegir samningar og markmið eru samþykkt af stjórnvöldum hafa efnahagsleg 

tækifæri vegið þyngra en umhverfisvernd. Stjórnvöld axla minni ábyrgð en þau gætu gert 

með því til dæmis að beina markaðnum í átt að aukinni sjálfbærni. Það er svo í höndum 

markaðsaflanna að taka ákvarðanirnar sem snúa að umhverfismálum. Ríkið er gott dæmi 
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um þetta, en þegar það setur strangari kröfur í útboðum harðnar samkeppni meðal 

fyrirtækja og framboð þeirra ákvarðar hversu umhverfisvænar leiðir eru farnar í 

innkaupum og framkvæmdum á vegum ríkisins.   

Hráefnaþurrð landsins gerir það að verkum að flest byggingarefni þarf að flytja hingað 

inn með skipum. Þrátt fyrir að sjóleiðin sé löng hefur kolefnisspor flutninganna oft lítið 

vægi þegar litið er á heildarmyndina ef efni er valið á réttum forsendum. Þessar 

niðurstöður er hægt að fá úr svokölluðum vistferlisgreiningum. Þær hjálpa til við mat á 

einstökum þáttum, svo sem vali á byggingarefnum, þegar ákvarðanir út frá vistvæni eru 

teknar og eru því mjög gott verkfæri sem mikilvægt er að sem flestir tileinki sér að nota 

eða styðjast við.  

Að mínu mati er verið að ráðast á vandamálið frá öfugum enda. Fjárhagslegar kvaðir 

sem settar hafa verið til þess að reyna að færa byggingariðnaðinn í vistvænni átt verka bara 

upp að vissu marki eða jafnvel þveröfugt við það sem þær eiga að gera. Þrátt fyrir að mörg 

fyrirtæki vilji gera vel á sviðum vistvæni þá er erfitt að gera svo ef það kostar þau mun 

meira en óbreytt ástand. Þörf er á kerfi sem myndi gera fyrirtækjum auðveldara fyrir og 

hvetja þau til kapps með fjárhagslegum ívilnunum og viðurkenningum, eins konar 

umbunarkerfi í stað refsikerfis. Nágrannaþjóðir Íslands hafa verið mörgum skrefum á 

undan okkur í flestu sem viðkemur sjálfbærni og vistvæni og tel ég að íslensk stjórnvöld 

gætu grætt töluvert á að fylgjast betur með því sem þar fer fram og reyna að aðlaga þeirra 

reglugerðir að okkar aðstæðum. Mesta ábyrgðin hefur hingað til hvílt á herðum hönnuða 

og verkkaupa þegar hún ætti í raun að liggja hjá stjórnvöldum. Rétt væri að setja skýrari og 

markvissari reglur sem greiða myndu leið þeirra sem að byggingariðnaði koma í átt að 

vistvænni iðnaði.  
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