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Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í arkitektúr við Listaháskóla 
Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 
Við stöndum öll frammi fyrir þeim áhrifum sem loftslagsbreytingar munu hafa á okkur. Við 

þurfum öll að standa saman til að ná tökum á þeim skelfilegu afleiðingum sem þær munu 

hafa á okkur. Mörg ríki heims, Ísland þar á meðal, hafa gripið í taumana og sett sér markmið 

um kolefnishlutleysi fyrir ákveðinn tíma til að hækkun á hitastigi jarðar fari ekki yfir 1,5°C. 

Vert er að skoða byggingar í þessu samhengi því byggingariðnaðurinn er valdur af um það bil 

39% af heildarlosun í heiminum. Mikilvægt er að minnka losun frá þessum geira ásamt því 

að binda kolefnið í andrúmsloftinu við jörðu. Kolefnishlutleysi er í grófum dráttum jafnvægi 

á milli losunar og bindingar kolefna og á við um alla anga samfélagsins en í þessari ritgerð 

verður kolefnishlutleysi bygginga skoðað almennt og sett í samhengi við það sem hægt er að 

gera hér á Íslandi. Markmiðið er að komast að því hvort þær byggingar sem byggðar eru í dag 

á Íslandi séu þær byggingar sem við munum koma til með að halda áfram að byggja í 

framtíðinni eða hvort við þurfum að breyta venjum okkar til að ná kolefnishlutleysi.  
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Inngangur  

Ég geng um borgina, horfi í kringum mig og sé þessar steinsteyptu, álklæddu byggingar með 

breiðum og stórum gluggum hringinn sem gefa svo fallegt útsýni yfir Esjuna og velti fyrir 

mér hvort svona byggingar verði byggðar í framtíðinni? 

Í gegnum tíðina höfum við byggt byggingar án þess að þurfa að hugsa um framtíðina. Við 

höfum bara byggt og annað eftirspurninni í góðri trú um að við séum að gera heiminn að betri 

stað. Í dag stöndum við frammi fyrir breyttum tímum og breyttum hugsunarhætti þegar 

kemur að okkar byggða umhverfi. Nýjar útfærslur og ný nálgun á það hvernig, hvar og hvað 

við byggjum hafa verið að ryðja sér til rúms.   

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um kolefnishlutleysi bygginga, hvað það þýðir og þá 

sérstaklega á Íslandi. Skoðaðar verða leiðir sem önnur lönd í Evrópu eru að fara til að ná 

kolefnishlutleysi og þær settar í samhengi við Ísland.  

Það sem maðurinn hefur byggt í gegnum tíðina allt frá iðnbyltingu hefur ollið því að 

styrkur kolefna og gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu er hærri en nokkru sinni fyrr. Í 

kjölfarið hefur hitastig jarðar hækkað hratt síðustu hudruð ár.1 Árið 2015 komu þjóðir heims 

komu saman 2 og náðu samkomulagi um aðgerðir til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Með samkomulaginu á að tryggja að hlýnun jarðar af mannavöldum 

sé undir 2°C en reynt að takmarka hana við 1,5°C.3 Árið 2018 var svo farið í enn frekari 

aðgerðir í Parísarsamkomulaginu og ákveðið að heildarsamdráttur aðildarríkja myndi vera 

40% í losun gróðurhúsalofttegunda fram til ársins 2030. Að samkomulaginu komu 195 þjóðir 

og saman bera þær ábyrgð á 97% af allri losun gróðurhúsalofttegunda.4 Í samkomulaginu er 

talað um að það þurfi bæði að minnka losun en líka að binda kolefni úr andrúmsloftinu við 

jörðu. Því fylgir breytt landnotkun, skógrækt en líka sameiginleg ábyrgð landa um losun 

gróðurhúsalofttegunda.5 Losun í byggingargeiranum er alltaf stærsti þátturinn þar sem sá 

                                                
1 V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud og fleiri, „Climate Change 
2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.“ ICPP, 2021: Summary for Policymakers. In, (2021): 1–42.  
2 „Parísarsamkomulagið í höfn,“ Stjórnarráð Íslands, 12. desember 2015, sótt 3. nóvember 2021 á 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/12/12/Parisarsamkomulagid-i-hofn/. 
3  „The Paris Agreement.“ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (2016):  
1–60. 
4 Masson-Delmotte og fleiri, „Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.“ 
5 „Skuldbindingar Íslands gagnvart Parísarsamkomulaginu staðfestar,“ Stjórnarráð Íslands, 1. júlí 2020, sótt 3. 
nóvember 2021 á https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/07/01/Skuldbindingar-Islands-
gagnvart-Parisarsamkomulaginu-stadfestar-/. 
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geiri losar meira en aðrir geirar.6 Það er erfitt að ákvarða nákvæmlega orkumagnið sem 

byggingargeirinn notar vegna þess að hann er ekki ein sjálfstæð atvinnugrein heldur koma 

margir aðilar og fyrirtæki að hverri byggingu. Talað er um að byggingariðnaðurinn sé valdur 

að allt að 39% orkutengdri losun í heiminum í dag. Í löndum sem eru iðnvæddari og þróaðri 

er hlutfallið hærra, til að mynda í Bandaríkjunum þar sem hlutfallið er á bilinu 43% til 49%.  

Áætlað er að losun bygginga á gróðurhúsalofttegundum hafi náð 8,6 milljörðum tonna árið 

2004.  Árið 2030 er áætlað að hún hafi náð 15,6 milljörðum tonna eða næstum tvöfaldast.7 

Það er ljóst að til þess að hafa raunveruleg áhrif á loftslagsbreytingar þurfum við að grípa inn 

í og gera miklar breytingar, sérstaklega í byggingargeiranum. 

Margar þjóðir hafa talað um markmið um kolefnishlutleysi í borgum innan ákveðinna ára. 

Í nýrri skýrslu Loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna (IPCC) er undirstrikað að grípa þurfi 

fljótt inn í.8 Talið er nauðsynlegt að dregið sé hratt úr losun koltvíoxíðs og annarra 

gróðurhúsalofttegunda en einnig að ná markmiðum um mínus losun og ná þannig sem fyrst 

kolefnishlutleysi í borgum heims.9  

En hvað er kolefnishlutleysi? Stutta svarið við því er að kolefnishlutleysi er jafnvægi milli 

losunar og bindingar kolefna og gildir um atvinnurekstur, skipulag, húsnæði, byggingar og 

margt annað.10 Í þessari ritgerð verður farið aðeins dýpra í hvað kolefnishlutleysi þýðir í raun 

og veru og hvernig hægt sé að ná markmiðum um kolefnishlutleysi. Leitast verður við að 

svara spurningunni um hvort byggingar framtíðarinnar verði þessar álklæddu og 

steypubyggingar eða hvort við þurfum að fara að skoða nýjar leiðir til að byggja.  

 
 
 
 
 

                                                
6 Pablo La Roche, Carbon-neutral architetural design, 2. útg. (Boca Raton: CRC Press , 2017), bls 7. 
7 La Roche, Carbon-neutral architetural design, bls 7. 
8 „Til mikils að vinna að ná kolefnishlutleysi sem fyrst,“ Umhverfisstofnun, 10. ágúst 2021, sótt 30. september 
2021 á https://ust.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2021/08/10/Til-mikils-ad-vinna-ad-na-kolefnishlutleysi-
sem-fyrst/. 
9 Masson-Delmotte og fleiri, „Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.“ 
10 „Til mikils að vinna að ná kolefnishlutleysi sem fyrst.“ 
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1.  Kolefnishlutlaus bygging 

Til að ná kolefnishlutlausri byggingu sem uppfyllir áætlanir Parísasamkomulagsins ætti losun 

gróðurhúsalofttegunda á líftíma hennar að vera núll. Í kolefnishlutlausri byggingu ætti 

byggingarefni að vera með núll losun eða aðfangakeðja (e. zero-emission supply chain) hvers 

byggingarefnis með núll losun, framkvæmdastaður sem losar ekkert, engin losun á 

rekstartíma hennar og engin losun við enda líftíma hennar. 11 Í dag eru möguleikar á að ná 

núll losun við rekstur bygginga með endurnýjanlegri orku en því miður er enn losað mikið af 

gróðurhúsalofttegundum í aðfangakeðjum endurnýjanlegrar orku, við framleiðslu 

byggingarefnis og á framkvæmdarstað. Enn er því erfitt að gera byggingu sem losar engar 

gróðurhúsalofttegundir á líftíma sínum en það er þó mögulegt. Til eru leiðir til að ná 

samdrætti í losun bygginga og til að nálgast markmið um kolefnishlutleysi þeirra.12 Sem 

dæmi má nefna nálgun sem heitir nettó jöfnuður, sem þýðir í grunninn að jafnvægi er á milli 

losunar og bindingar gróðurhúsalofttegunda. Nettó-losun er því núll, eða engin. Þetta er síðan 

hægt að yfirfæra á afmarkað efni eins og byggingar með því að reikna út losun á lífsferli 

þeirra. Til að nálgast kolefnishlutleysi bygginga ætti nettó-losun þeirra á líftíma sínum því að 

vera núll sem þýðir að þær eru búa til jafn mikla eða meiri orku en þær nota á líftíma sínum. 

Önnur aðferð er jöfnunaraðferðin þar sem losun frá framkvæmd, notkun og enda líftíma 

byggingar er ákvörðuð. Losunin er jöfnuð með kaupum á kolefnisvottorðum sem gefin eru út 

af samtökum sem fjárfesta í verkefnum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þessi 

nálgun vegur upp á móti losuninni sem kemur frá byggingunni.  Enn ein aðferðin er tæknileg 

nálgun þar sem ákvörðuð er losun frá framkvæmd, rekstri og enda líftíma byggingar. Fjárfest 

er í tæknilegum minnkunaraðgerðum til að ná sama magni og byggingin losar yfir líftíma. 

Nálgunin byggir á neikvæðri losunartækni eins og með lífrænum orkuauðlindum sem fanga 

kolefni og eru kolefnisgeymslur, til dæmis tré eða votlendi.13 Í sumum löndum þarf að horfa 

meira á orkuna til að ná kolefnishlutleysi og í öðrum þarf að horfa meira til efnisnotkunar. 

Svo að ná megi kolefnishlutleysi þarf þetta þó á endanum allt að vinna saman sem ein heild 

og þarf hvert land finna leið sem er best.  

                                                
11 Thomas Lützkendorf og Rolf Frischknecht, „(Net-) Zero-Emission Buildings: A Typology of Terms and 
Definitions.“ Buildings and Cities 1, 1 (25. september 2020): 662–675, doi.org/10.5334/bc.66. 
12 Lützkendorf og Frischknecht, „(Net-) Zero-Emission Buildings: A Typology of Terms and Definitions.“ 
13 Lützkendorf og Frischknecht, „(Net-) Zero-Emission Buildings: A Typology of Terms and Definitions.“ 
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Til að ná kolefnishlutleysi í heiminum fyrir árið 2040 þarf að draga hratt úr losun og auka 

bindingu. Losunin þarf að helmingast fram til ársins 2030 og helmingast svo aftur næsta 

áratuginn á eftir eða frá 2030 til 2040.14  

Mikil losun gróðurhúsalofttegunda er vegna uppbyggingar og reksturs bygginga. Það þarf  

því að huga vel að þáttum eins og staðsetningu byggingar, hönnun, efnisvali, byggingu og 

orkunotkun við byggingu og rekstri hennar, hvernig hún er nýtt, viðhaldi hennar, 

endurbótum, niðurrifi og úrgangi.15  

Losun bygginga á gróðurhúsalofttegundum er gjarnan skipt í tvo flokka. Annars vegar 

innbyggða kolefnislosun og hins vegar kolefnislosun vegna rekstrar. Eins og nefnt er í 

inngangi þessarar ritgerðar er byggingariðnaðurinn ábyrgur fyrir um 39% orkutengdri losun í 

heiminum.16 Af því eru 11% vegna innbyggðrar kolefnislosunar (e. embodied carbon) og 

28% kolefnislosun vegna rekstrar (e. operational carbon). Þetta getur þó verið mismunandi 

eftir löndum þar sem orkan hefur mismunandi fótspor eftir því hver orkugjafinn er. Með 

innbyggðri losun er átt við kolefni sem er losað þegar verið er að afla sér hráefna, meðhöndla 

þau og framleiðsla ásamt flutningi, uppbyggingu, niðurrifi, meðhöndlun úrgangs og 

endurvinnslu.  Kolefnislosun rekstrar vísar hins vegar til kolefnis sem losað er á lífstíma 

byggingarinnar, til dæmis losun vegna loftræsingar, rafmagnsnotkunar, lýsingar og 

viðhalds.17  

Til að geta lágmarkað kolefnislosun byggingar þarf að meta nákvæmlega umhverfisálag 

hennar og reikna, greina og meta allt til að minnka losun á líftíma hverrar byggingar og þá er 

nauðsynlegt að gera svokallaða vistferilsgreiningu (e. life cycle assessment) en það er gert á 

hönnunarstigi hennar.18 Vistferilsgreining er notuð til að reikna heildarumhverfisáhrif á 

framleiðslu byggingarefnis, smíði, atvinnu, notkun, endurbætur og förgun á byggingunni eða 

þjónustu hennar. Þannig er hægt að sjá þá þætti sem hafa mest áhrif á umhverfið og á hvaða 

stigi hver bygging losar mest. Þessar upplýsingar er síðan hægt að nýta og færa yfir á hönnun 

og framleiðslu. Framleiðandi eða söluaðili getur notað þessar upplýsingar til að veita 

viðskiptavinum gagnsæjar og tölulegar upplýsingar um umhverfisáhrifin og 

                                                
14 „Loftslagsáætlun 2021-2025,“ Reykjavík, febrúar 2021, bls. 9, sótt 29. september 2021 á 
https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf. 
15 „Vistvænar áherslur í íslenskum byggingariðnaði,“ Byggjum grænni framtíð, desember 2020, bls. 5, sótt 6. 
október 2021 á https://byggjumgraenniframtid.is/wp-content/uploads/2021/02/BGF_Skyrslan-1.pdf. 
16 Sigríður Ósk Bjarnadóttir, „Er kolefnishlutleysi bygginga raunhæft markmið?,“ VSÓ, 30. október 2019, sótt 7. 
október 2021 á https://www.vso.is/frettir/er-kolefnishlutleysi-bygginga-raunhaeft-markmid/. 
17 Sigríður Ósk Bjarnadóttir, „Er kolefnishlutleysi bygginga raunhæft markmið?“ 
18 Jui-Sheng Chou og Kuan-Chih Yeh, „Life Cycle Carbon Dioxide Emissions Simulation and Environmental 
Cost Analysis for Building Construction Elsevier Enhanced Reader.“ Journal of Cleaner Production 101, 1 
(2015): 137–147, doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.001. 
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viðskiptavinurinn getur sömuleiðis notað niðurstöðurnar til að bera saman sambærilega 

kosti.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Chou og Yeh, „Life Cycle Carbon Dioxide Emissions Simulation and Environmental Cost Analysis for 
Building Construction Elsevier Enhanced Reader.“ 
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2.  Hvar stendur Ísland? 

Líkt og aðrar þjóðir heims hefur Ísland unnið að viðamiklli aðgerðaráætlun í tengslum við  

loftslagsmál til að geta staðið við markmið Parísarsamkomulagsins til ársins 2030 og 

markmið um kolefnishlutleysi ríkisstjórnarinnar árið 2040.20 

Ríkisstjórnin á Íslandi ætlar að styðja við atvinnugreinar, fyrirtæki, stofnanir og 

sveitarfélög í að setja sér loftslagsmarkmið. Svo að markmiðum um kolefnishlutleysi árið 

2040 verði náð verði stuðlað að því að öll stærri fyrirhuguð verkefni ríkisins verði skoðuð í 

samhengi við loftslagsmarkmið og að nýfjárfestingar muni byggjast á því að viðkomandi 

verkefnið hafi verið metið út frá loftslagsáhrifum. Svo að hægt verði að draga verulega úr 

losun gróðurhúsalofttegunda leggur ríkistjórnin mikla áherslu á að allir geirar samfélagsins, 

ásamt almenningi, taki þátt. Ákveðið hefur verið að setja af stað Loftslagsráð ásamt 

aðgerðaráætlun um hvernig fjármagna og tímasetja eigi þetta stóra verkefni. Í því samhengi 

er talað um markmið um samgöngur, til dæmis að hækka hlutfall farartækja sem ganga fyrir 

endurnýjanlegriorku. Einnig er talað um orkunýtingu í atvinnulífinu, græn skref í ríkisrekstri 

og loftslagssjóð ásamt samningum um vernd hafsins og bann við notkun svartolíu við 

strendur Íslands og í íslenskri lögsögu.21  

 Segja má að það séu tvö stór verkefni sem saman munu leiða til þess að Ísland nái 

kolefnishlutleysi. Annað þeirra snýr að orkuskiptum sem felst í því að hætt verði að nota 

jarðefnaeldsneyti í samgöngur og þess í stað verði orkugjafar sem losa töluvert minna magn 

gróðurhúsalofttegunda notaðir. Hitt snýr að bættri landnotkun sem beinir sjónum sínum að 

losun sem er dregin saman með endurheimt votlendis og binding kolefnis í andrúmsloftinu 

aukin með skógrækt og landgræðslu. Erfitt er að ná kolefnishlutleysi nema með stóraukinni 

kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi. 22 

 Losun frá íslenskum byggingariðnaði árið 2014 var um 3% af heildarlosun Íslands og 

vað það aðeins vegna bruna á jarðefnaeldsneyti á farartæki. Almennt var fólk þó ekki 

sammála þessu og vildi meina að losun frá íslenskum byggingum væri meiri en þetta en þó 

mun minni en geris meðal annarra þróaðra ríkja. Hægt er að útskýra það með því að næstum 

öll okkar raforka og varmi til upphitunar bygginga er fengin með endurnýjanlegum 

                                                
20 „Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018-2030,“ Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, september 2018, bls. 4, 
sótt 28. september 2021 á  https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b1bda08c-b4f6-11e8-942c-
005056bc4d74. 
21 „Sáttmáli,“ Stjórnarráð Íslands, 30. nóvember 2017, bls 21-22, sótt 29. september 2021 á 
https://www.stjornarradid.is/library/05-Rikisstjorn/sattmali-rikisstjornarsamstarf.pdf 
22 „Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018-2030,“ bls. 9 
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orkugjöfum. Þó þarf að hafa í huga að framleiðsla á byggingarefni sem notað er á Íslandi fer 

að stórum hluta fram í öðrum löndum og er flutt þaðan til landsins. Vegna þessa er losun frá 

þeim hluta byggingariðnaðarins lítil á Íslandi miðað við það sem gerist erlendis en ætti 

framleiðsla byggingarefna að sjálfsögðu að vera tekið með og öll virðiskeðjan skoðuð.23  

Árið 2018 ræddu byggingarmálaráðherrar Norðurlandanna um mögulega 

samræmingu á byggingarregluverki landanna í samhengi við loftslagsmál. Ári seinna var 

yfirlýsing um minnkandi kolefnisspor frá byggingarstarfsemi undirrituð. Þar kemur fram að 

ráðherrar ætli að halda áfram samstarfi um samræmingu til að geta náð kolefnishlutleysi 

bygginga.24  Í júní árið 2020 var ný aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem gildir til ársins 

2030 kynnt.25 Í þeirri aðgerðaráætlun er til dæmis að finna fyrirhugaða aðgerð um að draga 

saman losun byggingargeirans og að minnka umhverfisáhrif frá honum. Með þessu eru 

íslensk stjórnvöld í fyrsta skiptið að einblýna sérstaklega á að draga saman losun frá 

byggingariðnaðinum.26 Í kjölfarið var stofnað til samstarfsverkefnis sem kallast Byggjum á 

grænni framtíð en í því á að gera vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð til ársins 2030. Með 

verkefninu á að mæla losun gróðurhúsalofttegunda frá mannvirkjagerð á viðmiðunarári eða 

2030. Einnig á að setja markmið um að draga úr losun og minnka þau áhrif sem 

byggingariðnaðinum hefur á umhverfið. Í verkefninu verður lagt áherslu á skipulag, hönnun, 

byggingu, rekstur og niðurrif bygginga. Þetta samstarfsverkefni á að vera unnið í nánu 

samstarfi stjórnvalda og fyrirtækja úr byggingariðnaðinum.27  

  

 

 

                                                
23 „Vistvænar áherslur í íslenskum byggingariðnaði,“ bls. 7.  
24 „Vistvænar áherslur í íslenskum byggingariðnaði,“ bls. 13. 
25 „Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum - Aðgerðir íslenskra stjórnvalda til að stuðla að samdrætti í losun 
gróðurhúsalofttegunda til 2030,“ Stjórnarráð Íslnds, júní 2020, bls. 52-53, sótt 29. september 2021 á  
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og 
skrar/Adgerdaaetlun%20i%20loftslagsmalum%20onnur%20utgafa.pdf. 
26 „Vistvænar áherslur í íslenskum byggingariðnaði,“ bls. 13. 
27 „Vistvænar áherslur í íslenskum byggingariðnaði,“ bls. 3. 
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3.  Áherslur og árangur í Evrópu 

Einn helsti vandi í Evrópu er hvernig húsin eru hituð þar sem flest öll hafa kol, olíur og gas 

sem orkugjafa í hitun og kælingu þeirra.28 Það er ljóst að Evrópa þarf að herða reglur um 

jarðefnaeldsneyti og stuðla að notkun endurnýjanlegrar orku. Mengun frá raforkuframleiðslu 

minnkar stöðugt með hjálp kröfu Evrópusambandsins þar sem kveðið er á um að mengun frá 

iðnaði þurfi að minnka og að það þurfi að skipta út kolum fyrir endurnýjanlegt eldsneyti og 

jarðgas.  Árið 2019 hafði losunin minnkað um helming frá árinu 1990 og ef þetta heldur 

svona áfram mun raforkuframleiðsla í Evrópu verða kolefnishlutlaus árið 2050. Aukin notkun 

á hitaveitu í Evrópu hefur orðið til þess að hægt hefur verið að afnema nánast alla 

olíukyndingu í byggingum.29 Kolefnisskattur og hvatning til að nota endurnýjanlega orku 

hefur líka átt stóran þátt í að færa Evrópu nær markmiðum um kolefnishlutleysi. 

Norðurlöndin eru einstök þegar kemur að orkugjöfum. Í Danmörku kemur stór hluti 

raforkunnar frá blöndu af hita og orku (e. Combined heat and power CHP) sem er mjög 

skilvirkt ferli sem fangar og nýtir hita sem aukaafurð raforkuframleiðslu en einnig frá 

vindorku. Noregur og Svíþjóð hafa einnig mestu fallvatnsframleiðslu meðal 

Evrópusambandsríkja og fá rafmagn sitt frá fallvatnsvirkjunum.30  

Krafa um að einangrun veggja í nýjum byggingum sé meiri en áður var er komin inn í  

byggingarreglugerðir á mörgum stöðum í Evrópu. Þessar byggingar eru þar af leiðandi með 

þykkari veggi og betri einangrun til að minnka orkuna sem fer í að hita og kæla rýmið. Krafa 

er um að lágmarka U-gildi í til að mynda gluggum, hurðum, veggjum, þaki, einangrun. Auk 

þess er gerð krafa um að gæta að flæði lofts að utan sem fer inn í bygginguna, það er passa að 

loftræsing sé góð.31 Í framhaldinu er gerð krafa um að allar byggingar sem eru leigðar út eða 

seldar séu með vottorð um orkunotkun (e. Energy performance of buildings) en það er 

                                                
28 Wesam Salah Alaloul og Muhammad Ali Musarat, „Impact of Zero Energy Building: Sustainability 
Perspective.“ Í Sustainable Sewage Sludge Management and Resource Efficiency, Başak Kiliç Taşeli ritstýrði, 
123–130, (London: IntechOpen, 2020), bls. 129, doi.org/10.5772/intechopen.92906. 
29 „Nordic Energy Technology Perspectives 2016,“ Nordic Energy Research, 2016, bls. 15, sótt 12. október 
2021 á https://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2016/04/Nordic-Energy-Technology-Perspectives-
2016.pdf. 
30 Pernille Seljom og Eva Rosenberg, „A Scandinavian Transition Towards a Carbon-Neutral Energy System.“ Í 
Limiting Global Warming to Well Below 2°C: Energy System Modelling and Policy Development, George 
Giannakidis, Kenneth Karlsson, Maryse Labriet og Brian Ó Gallachór ritstýrðu, 105–121, (Lecture Notes in 
Energy 64, 2018): bls. 105–106, doi.org/10.1007/978-3-319-74424-7. 
31 Remy Carlier, Mohammad Dabbagh, og Moncef Krarti, „Impact of Wall Constructions on Energy 
Performance of Switchable Insulation Systems.“ Energies 13, 22 (19. nóvember 2020): 1–19, 
doi.org/10.3390/en13226068. 
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vottorð sem krafist er víðsvegar í Evrópu. 32 Vottorðið er útreikningur á orkunotkun 

byggingar sem er síðan sett í flokk eftir því hversu há eða lág orkunotkun hennar er. Í nýjum 

byggingum er krafa um að orkunni sé ráðstafað sem best en einnig að dregið sé úr 

umhverfisáhrifum af orkunotkun hennar. Í eldri byggingum er reiknað út hvað sé best að gera 

til að minnka orkunotkunina þegar kemur að endurbótum byggingarinnar. Þetta vottorð mun 

leiða til aukinna gæða bygginga ásamt því að   bæta upplýsingar um hverja byggingu fyrir 

sig.33  

Ein leið til að fá endurnýjanlega og hreina orku hefur að gera með sólarpanela (e. 

photovoltaic cells) en þeir umbreyta sólargeislun í rafmagn. Rafmagnið er síðan hægt að nota 

til að hita eða kæla loftið inni.34 Það hentar þó ekki að nota sólarpanela allstaðar í heiminum. 

Annars vegar vegna þess að sum lönd eru með lágt kolefnisspor á orku og hver sólarpanell 

losar 20-38 grömm af kolefnum á hvert kílóvatt á sínum lífsferli og hins vegar vegna þess að 

það er tiltölulega lítil sólarorka í sumum löndum.35 Það tæki því svo langan tíma að borga 

upp hvern panel. Sem dæmi má taka Ísland en losun frá hitaveitu er um 25 grömm kolefna á 

hver kílóvött.36 Önnur leið tengist vindorku en vindmyllur (e. wind turbines) eru vélar sem 

breyta aflinu í vindinum í rafmagn. Þær eru á mörgum stöðum í Evrópu og streymir 

rafmagnið eftir stóru raforkuneti. Vindmyllurnar hafa galla samt sem áður. Þær hafa innbyggt 

kolefnisspor, eru stórar og fyrirferðamiklar, hávaðasamar og ekki fallegar fyrir augað.37  

Dæmi um verkefni sem hafa tileinkað sér áherslur síns lands eru Oodi bókasafnið í 

Helsinki og Powerhouse í Noregi. Fjallað verður um þau verkefni og helstu áherslur þeirra 

landa í næstu tveimur köflum.  

 

                                                
32 Claude-Alain Roulet og B Anderson, „CEN Standards for Implementing the European Directive on Energy 
Performance of Buildings.“ PLEA2006, 6-8. september 2006, bls 1, sótt 13. október 2021 á 
https://infoscience.epfl.ch/record/87991?ln=en. 
33 Roulet og Anderson, „CEN Standards for Implementing the European Directive on Energy Performance of 
Buildings.“ bls 1. 
34 Samson Shittu, Guiqiang Li, Yousef Golizadeh Akhlaghi, Xiaoli Ma, Xudong Zhao og Emmanuel Ayodele,  
„Advancements in Thermoelectric Generators for Enhanced Hybrid Photovoltaic System Performance.“ 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 109 (júlí 2019): 24–54, doi.org/10.1016/j.rser.2019.04.023. 
35  John J. Burkhardt, Garvin Heath, og Elliot Cohen, „Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Trough and 
Tower Concentrating Solar Power Electricity Generation: Systematic Review and Harmonization.“ Journal of 
Industrial Ecology 16 (apríl 2012): 93–109, doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00474.x. 
36  Nicolae Scarlat, Matteo Prussi og Monica Padella, „Quantification of the Carbon Intensity of Electricity 
Produced and Used in Europe.“ Applied Energy 305 (september 2021): 1–15, 
doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117901. 
37 James F. Manwell, Jon G. McGowan, og Anthony L. Rogers, Wind Energy Explained: Theory, Design and 
Application (New York: John Wiley & Sons, 2010) bls. 2. 
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3.1 Oodi bókasafnið í Helsinki 

Byggingariðnaðurinn er ábyrgur fyrir losun á allt að þriðjungi gróðurhúsalofttegunda í 

Finnlandi og er það að mestu leiti vegna bruna á jarðefnaeldsneyti. Einnig fer mikið af 

jarðeldsneyti í upphitun bygginga. Mikil áhersla er því lögð á að skipta jarðeldsneyti út fyrir 

hreinni orkugjafa í byggingariðnaðinum.38 Finnar leggja ríka áherslu á lífsferilsgreiningar og 

útreikning kolefnisspors bygginga og vilja í framtíðinni leggja meiri áherslu á að byggt sé úr 

timbri enda er 86% af Finnlandi þétt vaxið skógi og bara brot af því notað. Þeir vilja að 

timbrið verði nýtt til fullnustu og sem best sem byggingarefni.39 Timbur er mjög gott 

byggingarefni þegar horft er á bindingu kolefna. Það geymir kolefnið úr andrúmsloftinu sem 

gerir það að loftslagsvænasta og sjálfbærasta byggingarefninu í Finnlandi.40 

 Innleiða á losunarviðmið byggingariðnaðarins fyrir mismunandi tegundir bygginga 

árið 2025. Finnska umhverfisráðuneytið hefur þróað aðferð til að meta lífsferil bygginga og 

reikna út kolefnisspor þeirra, þar koma fram áreiðanlegar losunartölur fyrir hvert 

lífsferilsskeið.41 Helsinki vill vera með losunarlaus byggingar- og framkvæmdasvæði en horft 

er til Oslóar með framkvæmd á slíkum verkefnum. Finnar ætla að innleiða hringrásarkerfi í 

byggingariðnaðinum þar er lögð sérstök áhersla á endurunnin efni í nýjar byggingar.42 Í 

úrgangsáætluninni sem gildir til ársins 2023 eru fjögur forgangsatriði þegar skoðaður er 

byggingarúrgangur. Þau eru að minnka myndun úrgangs við gerð bygginga, reyna að 

endurvinna 70% efna, auka nýtingu byggingar-, niðurrifs- og jarðefnaúrgangs og auka 

nákvæmar skráningar um magn úrgangs frá byggingum og niðurrifi.43  

 Oodi bókasafnið í Helsinki er dæmi um flotta byggingu hvað varðar hönnun og 

markmið sem Finnland hefur sett sér. Hún er ekki bara falleg, bylgjandi hönnun sem ljúft er 

að horfa á heldur fylgir hún ströngum reglum og viðmiðum Finnlands um orkunýtni.  

Húsið er byggt úr efnivið sem kemur frá Finnlandi og má þar nefna framhliðina sem 

er gerð úr 33 millimetra þykkri greniviðarklæðningu. Búið var til ákveðið gæðaeftirlit sem sá 

um timbrið, sögun þess og meðhöndlun klæðningarinnar. Mikil og flókin parametrísk 

                                                
38 Matti Kuittinen og Tarja Häkkinen, „Reduced Carbon Footprints of Buildings: New Finnish Standards and 
Assessments.“ Buildings and Cities 1, 1 (3. júní 2020): 182–197, doi.org/10.5334/bc.30. 
39 „Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges,“ Ministry of Economic Affairs and Employment of 
Finland, febrúar 2017, bls. 35, sótt 13. október 2021 á  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79985/TEM_oppaat_2_2017_Wood_based_Bioecono
my_Solving_Global_challange_29052017web.pdf?sequence=1. 
40 „Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges,“ bls. 37. 
41 Kuittinen og Häkkinen, „Reduced Carbon Footprints of Buildings: New Finnish Standards and Assessments.“  
42 „Byggjum grænni framtíð: Samantekt á stöðu umhverfismála í byggingariðnaði á Norðurlöndunum,“ Grænni 
Byggð, bls. 36-37, sótt 12. október 2021 á https://cfb5f439-74b6-493e-a7fd-
f59376383508.filesusr.com/ugd/54e708_48844692f65d4a959516b811e29e4337.pdf . 
43 „Byggjum grænni framtíð: Samantekt á stöðu umhverfismála í byggingariðnaði á Norðurlöndunum,“ bls. 40. 
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hönnunarlíkön voru þau sem leiddu hönnunarteymin að þessum flókna og bogadregna 

strúktúr. Sólarpanelar, mjög skipulagt byggingarkerfi og módel með byggingarupplýsingum 

er það sem hefur hjálpað til með að halda orkunotkun byggingarinnar í lágmarki.44 Sérstök 

áhersla var lögð á notkun dagsbirtu í byggingunni og eru gluggarnir stórir til að hleypa sem 

mestri birtu inn og þannig minnka notkun ljósa, sem veitir notendanum einstaka upplifun og 

vellíðan. Útlit byggingarinnar mun þróast með árunum. Með veðri og vindum mun áferð 

timbursins og litir þess verða dýpri og ríkari. Rými eru gerð sveigjanleg til að auðvelda 

breytingu á byggingunni á líftíma hennar. Talið er að líftími hennar, eða ferlið frá vöggu til 

grafar, verði um 150 ár ef viðhald og eftirlit með henni er gott.45 

  

3.2 Powerhouse í Noregi 

Í Noregi hefur hið opinbera verið að láta þá sem losa mest borga kolefnisskatta svo hægt sé 

að draga sem mestum saman í losun og er skattur á um 80% af allri losun þar.46 Ef 

byggingariðnaðurinn er skoðaður hefur losun þar verið lágt hlutfall af heildarlosun Noregs 

eða um 15%, svipað og á Íslandi. Norðmenn hafa hægt og rólega verið að banna 

olíukyndingu en hún var alfarið bönnuð árið 2020. Í dag eru byggingar í Noregi aðallega að 

nota endurnýjanlega vatnsorku til upphitunar en það er með mjög lágt kolefnisspor.47 

 Norðmenn eru leiðandi í Evrópu hvað varðar græn opinber innkaup og í því samhengi 

má nefna fyrirtæki eins og Enova. Það er frumkvöðlafyrirtæki sem hjálpar öðrum fyrirtækjum 

fjárhagslega að verða loftslagsvænni og taka loftlagsvænni skref. Þeir fjárfesta einnig í 

lausnum sem gera Noregi kleift að verða grænni, til að mynd í tengslum við notkun 

sólarpanela og um orkunýtni. Þeir hafa til dæmis verið að þróa losunarlaus byggingar- og 

framkvæmdasvæði þar sem vinnuvélar eru rafvæddar.48 Þeir hafa líka verið að hjálpa 

fyrirtækjum fjárhagslega við að nota vetni í samgöngur og iðnað því vetni er mikilvæg leið til 

að koma í veg fyrir kolefnislosun í þessum geirum.49 Það eru til fleiri svona fyrirtæki eins og 

Enova sem styrkja fyrirtæki og verkefni í að verða grænni. Í því samhengi má nefna 

                                                
44 Lucy Wang, „Near Net-Zero Energy Helsinki Central Library Boasts an Award-Winning, Prefab Design,“ 
Inhabitat, 25. júlí 2019, sótt 18. október 2021 á https://inhabitat.com/near-net-zero-energy-helsinki-central-
library-boasts-an-award-winning-prefab-design/. 
45 Karl van Es, „Oodi Is Helsinki’s Library of the Future,“ Åvontuura, 11. janúar 2019, sótt 18. október 2021 á 
https://www.avontuura.com/oodi-is-helsinkis-library-of-the-future/. 
46 „Byggjum grænni framtíð: Samantekt á stöðu umhverfismála í byggingariðnaði á Norðurlöndunum,“ bls. 23.	  
47 „Byggjum grænni framtíð: Samantekt á stöðu umhverfismála í byggingariðnaði á Norðurlöndunum,“ bls. 23. 
48 „Utslippsfri Bygge- Og Anleggsplass,“ Enova, 25. janúar 2021, sótt 19. október 2021 á 
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/utslippsfri-bygge--og-anleggsplass/. 
49 „Hydrogen – Søk Om Støtte Til Ny Teknologi,“ Enova, sótt 19. október 2021 á 
https://www.enova.no/bedrift/hydrogen/. 
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Innovasjon og Klimasats sem hefur styrkt verkefni eins og FutureBuilt sem er fyrirtæki sem 

þróar lausnir til að byggja kolefnishlutlausa borg. FutureBuilt er líklega með þeim fyrstu sem 

þróa með sér loftslagsviðmið fyrir byggingarverkefni. Fyrsta verkefni fyrirtækisins var að 

byggja fimmtíu fyrirmyndarbyggingar sem eru með 50% lægra kolefnisspor en aðrar 

byggingar. Það hefur skilgreint hringrásarbyggingar, kolefnishlutlausar byggingar og 

plúsorku byggingar.50 Fyrirmyndarverkefni fyrirtækisins snúast um að draga úr losun 

bygginga á lífsferli sínum, bæði á byggingarstigi en líka í rekstri. Allar byggingarnar verða að 

uppfylla annaðhvort kolefnishlutleysi eða plús orku. Lögð er áhersla á að velja byggingarefni 

sem er með litla losun við framleiðslu og förgun og forðast efni sem eru hættuleg 

umhverfinu. Auk þess er lögð áhersla á að velja staðsetningu út frá umhverfisvænum 

samgöngumáta sem mun draga úr losun frá flutningum í tengslum við bygginguna.51 Annað 

flott fyrirtæki er Klima 2050 en það er nýsköpunarsetur þar sem einblínt er á að aðlaga Noreg 

að loftslagsbreytingum. Fyrirtækið hefur rannsakað núlllosunarsvæði og snjallborgir og 

komið af stað verkefni í hverfi í Bergen sem heitir Zero Village Bergen. Þetta er eitt stærsta 

kolefnishlutlausa verkefnið fyrir heimili í Noregi. Það mun vera leiðandi varðandi 

orkulausnir á heimilum og mun það styðja framtíðar húsnæðiskröfur varðandi orkunýtingu í 

byggingum. Skipulag hverfisins, hvað varðar bygginga- og tæknilausnir sem uppfylla kröfur 

um minni orkuþörf í byggingum ásamt lausnum fyrir endurnýjanlega orku, hefur verið í 

þróun frá árinu 2009. Verkefnið er unnið af teymi fólks sem kemur úr mismunandi áttum, til 

að mynda iðnaðarmönnum, arkitektum og aðilum frá mismunandi rannsóknarsetrum, sem 

hefur það að markmiði að setja nýja staðla fyrir íbúabyggingar í Noregi og öllum 

heiminum.52  

Powerhouse Brattørkaia er staðsett í Þrándheimi í Noregi. Þar er mikill munur á 

sólarljósi milli árstíða sem býður upp á einstakt tækifæri til að kanna hvernig sólarpanelarnir 

virka, hvernig á að uppskera og geyma sólarorku. Byggingin er staðsett við höfnina og tengist 

aðallestarstöðinni í Þrándheimi. Framhliðin/þak er klædd svörtu áli og sólarpanelum. Að 

meðaltali framleiðir byggingin tvöfalt meira rafmagn en hún notar daglega sem gerir hana að 

plúsorkubyggingu. Vegna þess hve mikið af rafmagni hún framleiðir umfram það sem hún 

notar getur hún veitt nágrannabyggingum, rafmagnsstrætóum og bátum auka rafmagnið í 

                                                
50 „Byggjum grænni framtíð: Samantekt á stöðu umhverfismála í byggingariðnaði á Norðurlöndunum,“ bls. 27. 
51 Laura Rote, „FutureBuilt is Changing the Way Buildings are Built in Oslo,“ GB&D Magazine, 3. júlí 2017, 
sótt 19. október 2021 á https://gbdmagazine.com/futurebuilt/. 
52 Savis Gohari og Stig Larssæther, „Sustainable energy planning as a co-creative goverance challenge. Lessons 
from the Zero Village Bergen.“ International Journal of Sustainable Energy Planning and Management 24 
(október 2019): 147–154, doi.org/10.5278/ijsepm.3353. 
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gegnum net sem raforkan streymir um. Markmiðið var að byggingin myndi framleiða eins 

mikið af hreinni orku og hægt er, lágmarka orkunotkun sem þarf í rekstur hennar og vera 

þægilegt rými að vera í fyrir þá sem koma og starfa í henni.53  Þrátt fyrir það er byggingin 

með meira af kolefnislosun frá byggingarefnum sínum en venjulegar skrifstofubyggingar í 

Noregi. Losa þarf mun meira af kolefni við að byggja bygginguna, það er hún er með hátt 

innbyggt kolefni en svo er engin losun við orkunotkun á líftíma hennar.54 

Staðsetning byggingarinnar er sérstaklega valin með það í huga að fá sem mesta 

sólarljós á sig yfir daginn á öllum árstíðum. Þess vegna er lag byggingarinnar eins og það er 

svo að sólarpanelarnir sem eru á þakinu nái í sem mest sólarljós. Næg geymsla er fyrir orkuna 

sem kemur á sumrin, þegar bjart er nánast allan sólarhringinn, til að geyma fram á vetur 

þegar meira myrkur er. Byggingin er hönnuð þannig að nægt loftstreymi kemst um hana og 

sjór er notaður til upphitunar og kælingar. Þegar horft er á bygginguna frá höfninni halla allar 

hliðar byggingarinnar inn á við. Frá bænum séð sérðu hallandi þak með skurð í miðjunni sem 

gerir byggingunni kleift að fá sem mesta náttúrulega birtu inn.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Paula Pintos, „Powerhouse Brattørkaia / Snøhetta,“ ArchDaily, 6. september 2019, sótt 19. október 2021 á 
https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta. 
54 Marit Kindern Thyholt, „The change that has taken place in the Norwegian construction industry in the terms 
of sustainability, and the drivers behind this change.“ Myndband, 16:44, sótt 13. nóvember 2021 á 
https://www.graennibyggd.is/vidburdir-1 
55 Pintos, „Powerhouse Brattørkaia / Snøhetta.“ 
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4.  Kolefnishlutlaus bygging við íslenskar aðstæður 

Ísland er ólíkt flestum þeim löndum sem fjallað hefur verið um hér að framan. Hér þurfum 

við ekki að huga eins mikið að orkunotkuninni í byggingu heldur þurfum við miklu frekar að 

skoða hvaða byggingarefni sé best að nota, því hlutfallslega losa þau meira en orkunotkunin á 

líftímanum, ásamt því að skoða hvernig við framkvæmum verkið. Skoða þarf þá þætti sem 

tengjast innbyggðri kolefnislosun, vistvænna byggingarefni, sóa minna af byggingarefnum, 

bæta flokkun úrgangsefna og skipuleggja byggðir til að stuðla að samdrætti í losun. Hér fyrir 

neðan verður talað um þá möguleika sem við höfum til að ná kolefnishlutleysi bygginga í 

íslensku samhengi og kynntir þeir þættir sem þyrfti að skoða við íslenskar aðstæður. 

 

4.1 Náttúruleg byggingarefni 

Timbur er mjög gott byggingarefni, á meðan tré vaxa bindur það kolefni úr andrúmsloftinu 

sem varðveitist svo í byggingum sem eru gerðar úr timbri. Kolefnið losnar í raun ekki út í 

andrúmsloftið fyrr en bygging er rifin og timbrinu eytt.56 Þá er töluverð binding kolefnis eða 

um 50-70% vegna skógræktar sem felst í myndun jarðvegs og rótarkerfis sem getur varðveist 

í vistkerfum.57 Íslensk skógrækt á sér ekki langa sögu og bendir allt til að það sé hægt að hafa 

hér blómlega skógrækt og timburiðnað sem væri sjálfbær. Það hefur orðið mikil þróun í 

notkun á timbri í byggingargerð og eftirspurn eftir því í mannvirki og þá sérstaklega 

krosslímdum timbureiningum (e. cross laminated timber CLT) sem hafa náð fótfestu á Íslandi 

eins og annarstaðar í heiminum. Vegna aukinnar eftirspurnar á timbri í heiminum fer verð á 

því hækkandi og því er um að gera að nýta það sem við á Íslandi höfum og byrja að rækta 

okkar eigin skóga til nota í byggingar og að auki stuðla að sjálfbærum byggingarefnum. Það 

er þó jákvætt að nota það timbur sem okkur býðst þangað til skógar verða fullvaxta hér því 

timbur er mun vistvænna en steypa þó timbrið sé innflutt.58   

                                                
56Matti Kuittinen, Caya Zernicke, Simon Salbik og Anette Hefner, „How can carbon be stored in the built 
environment? A review of potential options.“ Architectural Sience Review (mars, 2021): 1–17. 
doi.org/10.1080/00038628.2021.1896471 
57 Karina Clemmensen, A. Bahr, O. Ovaskainen, A. Dahlberg, A. Ekblad, H. Wallander, J. Stenlid og fleiri, 
„Roots and Associated Fungi Drive Long-Term Carbon Sequestration in Boreal Forest.“ Science, 339 (29. mars, 
2013): 1615–1617. doi: 10.1126/science.1231923. · 
58 Eiríkur Þorsteinsson, Jón Sigurjónsson, Trausti Jóhannsson og Logi Unnarson Jónsson, „Límtrésbitar úr 
íslensku timbri:Samstarfsverkefni Límtré Vírnets og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands,“ 10. janúar 2019, bls. 4, 
sótt 19. október 2021 á https://limtrevirnet.is/wp-content/uploads/2019/10/L%C3%ADmtr%C3%A9sbitar-
%C3%BAr-%C3%ADslenskum-vi%C3%B0i-1.pdf. 
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Límtré Vírnet er iðnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu á timbri, áli og stáli fyrir 

íslenskan byggingariðnað. Forsvarsmenn fyrirtækisins vilja að það verði leiðandi í 

umhverfismálum í íslenskum byggingariðnaði. Árið 2019 fékk Límtré Vírnet Skógræktina og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands í lið með sér til að rannsaka notkun á íslensku timbri í 

framleiðslu Límtré Vírnets. Fjórar trjátegundir voru notaðar í þetta rannsóknarverkefni, það 

er ösp, lerki, fura og greni. Þessar tegundir voru valdar því það er langmest af þeim hér á 

Íslandi og henta þær best í timburframleiðslu. Þessi tré voru öll fengin úr svipuðum 

aðstæðum og höfðu fengið einhverja umhirðu á sínum vaxtartíma. Viðurinn var svo 

meðhöndlaður og skorinn í hæfilegar spýtur sem voru á endanum þurrkaðar, brot- og 

beygjuþolnar. Öspin kom best út úr þessum prófunum en hinar tegundirnar komu líka vel út 

miðað við samanburðinn, sem var sænskt rauðgreni. Nokkuð ljóst er því að vel er hægt að 

nota íslenskt timbur í límtrésbita til byggingarframleiðslu en það þarf að sjálfsögðu að prófa 

þetta allt betur sem Límtré Vírnet er að gera.59   

Iðnaðarhampur sem byggingarefni er eitthvað sem er að ryðja sér til rúms aftur í 

Evrópu. Hampsteypa, eins og það er kallað, er aðferð sem var notuð til byggingar fyrir 

hundruðum ára. Hampur er planta sem vex mjög hratt eða á aðeins nokkrum mánuðum. Þetta 

byggingarefni er mjög umhverfisvænt og dregur í sig kolefni á sínum vaxtartíma líkt og 

timbrið sem talað er um hér að framan. Steypan hefur hátt einangrunargildi, hún getur andað, 

hún brennur ekki og myglar ekki. Hún er aðeins blönduð með náttúrulegum innihaldsefnum, 

trefjum hampsins, kalki og vatni. Ein og sér kemur hampsteypa ekki í staðinn fyrir venjulega 

steypu en hægt er að styrkja hana með timbri60 og þá sérstaklega með því að nýta íslenskt 

timbur sem burðavirki hennar. Hér á Íslandi eru tækifæri til að rækta iðnaðarhamp. Græni 

steinninn ásamt Háskólanum í Reykjavík og Eflu verkfræðistofu hafa verið að vinna saman 

að rannsókn og þróun hampsteypunnar við íslenskar aðstæður fyrir grænni möguleika í 

byggingarefnum hér á landi.61  

 

4.2 Orkunotkun 

Sérstaða Íslands er að við höfum lágt kolefnisspor á rekstrartíma, þó svo að við höfum 

einhverja losun frá orkunotkun, sökum endurnýjanlegrar orku sem við höfum sem er 

                                                
59 Eiríkur Þorsteinsson og fleiri, „Límtrésbitar úr íslensku timbri:Samstarfsverkefni Límtré Vírnets og 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands,“ bls. 6. 
60 Hana Bedlivá og Nigel Isaacs, „Hempcrete – an environmentally friendly material?“ Advanced Material 
Research 1041 (október 2014): 83–86, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.83.  
61 Logi Jónsson, „Græni Steinninn,“ F6S-Græni steinninn, sótt 20. október 2021 á https://www.f6s.com/graeni-
steinninn. 
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vatnsorka, jarðvarmi og vindorka en stærstur hluti okkar raforku kemur frá vatnsafli eða um 

70%. Mestur hluti af jarðvarmanum er nýttur til upphitunar húsa. Framleiðsla á rafmagni með 

vindorku er tilltölulega ný á Íslandi. Tvær vindmyllur komu til landsins árið 2013 og mun 

raforkan frá þeim sjá 1.600 heimilum fyrir rafmagni daglega. Öll orka sem notuð er á 

heimilum og í samfélaginu í dag fæst með virkjunum sem krefjast framkvæmdar og reksturs 

sem losar kolefni.62 Allir þurfa því að taka höndum saman og minnka orkusóun eins og að 

slökkva ljós þegar þau eru óþörf, nýta sólarljósið, slökkva á raftækjum sem ekki er verið að 

nota, þvo þvotta á lágum hita og hita byggingar hóflega. Í þróun er tækni sem heitir Carbfix 

en hún gæti orðið til þess að kolefnisspor bygginga í framtíðinni verði enn lægra. Carbfix 

byrjaði árið 2007 sem samstarfsverkefni Orkuveitu Reykjavíkur, Háskóla Íslands, CNRS í 

Touluse og Columbia háskóla. Síðan þá hafa fjölmargir háskólar og rannsóknastofnanir bæst 

við. 63 Þeir eru að reyna að binda kolefni á svipaðan hátt og það er bundið í steindum í bergi 

nema vísindafólki Carbfix hefur tekist að hraða þetta náttúrulega ferli kolefnisbindingar. Þeir 

leysa kolefni í vatni og dæla því niður í berglög þar sem á tveimur árum það breytist í 

steindir. Kolefninu er dælt í hentuga bergtegund sem er hverfgjörn og hefur mikið af 

holrýmum eins og basalt. Carbfix vatnið er kolsýrt og það hvarfast við basaltið. Við það losna 

málmar eins og kalsíum, magnesíum og járn. Með tímanum bindast þessir málmar og leysa 

upp kolefnið og myndi karbónatsteindir sem fylla upp í holótta basaltið. Steindirnar eru síðan 

stöðugar í þúsundir ára sem gerir kolefnisgeymsluna varanlega og örugga. Carbfix hefur 

verið hluti af daglegum rekstri Hellisheiðarvirkjunar síðan árið 2014 og hefur 

kolefnisútblástur hennar minnkað um 30%. Stefnt er að því að farga allri losun á kolefnum 

frá Hellisheiðarvirkjun með tímanum. Þessi tækni getur nýst til að farga kolefnum í 

mismunandi iðnaði sem mengar mikið og kannski í framtíðinni byggingum. 64 

 Í samhengi við Carbfix er líka gott að hugsa út í byggingarefnin, það er að þau losi 

sem minnst af kolefni. Þau þurfa helst að vera kolefnisgeymslur eins og timbur eða hampur, 

því með þessu fær losunin frá byggingarefnunum meira vægi og það þarf að huga vel að því.  

 

                                                
62 „Raforkuframleiðsla ársins 2014,“ Orkustofnun, 9. mars 2015, sótt 19. október 2021 á 
https://orkustofnun.is/orkustofnun/frettir/nr/1645. 
63 „Carbfix,“ Orkuveita Reykjavíkur, sótt 21. október 2021 á https://www.or.is/umhverfi/loftslagsmal/carbfix/. 
64 Juerg M. Matter, W.S. Broecker, S.R. Gíslason, E. Gunnlaugsson, E.H. Oelkers, M. Stute, H. Sigurðarsóttir 
og fleiri, „The CarbFix Pilot Project-Storing Carbon Dioxide in Basalt.“ Energy Procedia 4 (2011): 5579-5585, 
doi:10.1016/j.egypro.2011.02.546. 
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4.3 Framkvæmdastaður 

Ef við skoðum lífsferil bygginga þá er ekki bara nóg að byggja þær úr efnivið sem geymir 

kolefni úr andrúmsloftinu og nota endurnýjanlegu orkuna okkar heldur þurfum við líka að 

skoða framkvæmdarstaðinn. Eins og nefnt er í ritgerðinni eru Norðmenn komnir langt með að 

prófa að rafvæða vinnuvélar og gera framkvæmdastaði losunarlausa. Til eru fleiri grænir 

orkugjafar sem knýja stærri farartæki eins og flutningabíla, vinnuvélar og skip enda er 

rafvæðing þessara tækja ekki alltaf besta lausnin. Dæmi um þá eru vetni eða annað 

rafeldsneyti í formi ammóníaks, metanóls eða metans.65 

 Landsvirkjun er að byrja að skipta út bifreiðum sem nota jarðefnaeldsneyti fyrir þær 

sem nota vistvænni orkugjafa. Þeir ætla einnig að fara í að minnka notkun á jarðefnaeldsneyti 

vinnuvéla í framhaldinu. Árið 2030 miða þeir við að allar þeirra vélar og farartæki brenni 

ekki jarðefnaeldsneyti. Að sama skapi munu þeir gera kröfu til verktaka sinna um að 

lágmarka kolefnisspor á framkvæmdastað eins og þegar þeir velja vinnuvélar, svæði þar sem 

efni eru tekin og áætlun um ferðir í kring um verkstað.66 Orkuskipti í samgöngum eru hluti af 

aðgerðaráætlunum íslenskra stjórnvalda. Auk þess er leitast við að bæta framkvæmdastaði 

hér á landi með hagræðingu í flutningi jarðefna til og frá verkstað og með því að skoða efni 

sem til eru á staðnum áður en ný efni eru nýtt til framkvæmdanna. Ef allt þetta væri skoðað 

og unnið að þessu samhliða hvort öðru yrði losun frá framkvæmdastað mun minni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Egill Tómasson, „Vetni - Orka úr 100% endurnýjanlegum orkugjöfum,“ sótt 3. nóvember 2021 á 
https://www.landsvirkjun.is/vetni-og-rafeldsneyti. 
66 „Vistvænar áherslur í íslenskum byggingariðnaði,“ Byggjum grænni framtíð, október 2021, bls. 32, sótt 3. 
nóvember 2021 á https://byggjumgraenniframtid.is/wp-content/uploads/2021/10/BGF_Skyrslan.Okt_.2021.pdf. 
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Niðurlag 

Kolefnishlutleysi er mikið og flókið mál en engu að síður mjög mikilvægur þáttur í því að ná 

áhrifum loftslagsbreytinga tilbaka. Eftir að hafa skoðað umfjöllunarefnið kolefnishlutleysi 

bygginga og sett í samhengi við Ísland myndi ég segja að huga þyrfti sérstaklega vel að efni 

bygginga, leggja gríðarlega áherslu á lífsferilsgreiningar og taka í kjölfarið ákvörðun sem 

myndi hafa sem best áhrif á Ísland.  

Hvaða þætti þarf bygging á Íslandi að vera með til að vera kolefnishlutlaus? Út frá 

þeim lærdómi sem ég hef dregið af viðfangsefni þessarar ritgerðar er mín sýn sú að á 

framkvæmdarsvæði þar sem bygging myndi byggjast upp á myndu vinnuvélar ganga fyrir 

endurnýjanlegri orku þannig að losun frá því væri sem minnst. Einnig að framkvæmdastaður 

yrði skoðaður vel með tilliti til efna sem eru þar fyrir og íhugað hvort að annar 

framkvæmdastaður gæti mögulega nýtt það efni sem þarf að fara með í burtu. Gera þarf 

lífsferilsgreiningar á verkefninu í heild en líka á hverju og einu byggingarefni fyrir sig, 

ákveða hvaða byggingarefni losa minnst af gróðurhúsalofttegundum miðað við 

lífsferilsgreininguna og taka ákvörðun út frá þeirri niðurstöðu. Best væri að nota 

byggingarefni sem eru kolefnisgeymslur, til dæmis timbur og ákjósanlegast væri ef 

efniviðurinn kæmi úr íslenksum skógum og hefði verið unnin hér á landi. Vonandi verður í 

nánustu framtíð kominn upp góður grunnur af umhverfisvænum byggingarefnum sem eru 

framleidd á Íslandi. Við höfum lágt kolefnisspor á rekstrartíma bygginga vegna 

endurnýjanlegrar orku hér svo við þurfum ekki að huga eins vel að því og aðrar þjóðir. Við 

getum hins vegar frekar einbeitt okkur að orkunýtni og leitast við að fara sparlega með þá 

orku sem við höfum þrátt fyrir að hún sé græn og endurnýjanleg. Í framtíðinni verður Carbfix 

vonandi orðið aðgengilegra og ódýrara í framkvæmd svo hægt verði að nota þá tækni til að 

minnka enn frekar kolefnisspor hverrar byggingar. Þegar bygging væri fullgerð myndi maður 

planta nokkrum trjám á lóðina til að fanga það litla kolefni sem mögulega kæmi frá henni, því 

fleiri tré því betra. Í gegnum líftíma hennar myndi svo vera vel staðið að viðhaldi svo hún 

geti staðið eins lengi og hægt er. Þegar líftíma hennar er svo lokið er mikilvægt að skoða 

hvaða efni eru endurnýtanleg og eins og áður hefur komið fram, skoða hvort önnur verkefni 

geti notað eitthvað af því sem á að farga og reyna þannig að nýta áfram allan úrgang úr 

byggingunni.  

Það mikilvægasta sem við hér á Íslandi getum gert til að ná kolefnishlutleysi felst í 

því að við förum að skoða kolefnisspor frá efnisnotkuninni. Þá skiptir einnig miklu máli að fá 

vottaðar lífsferilsgreiningar fyrir hin ýmsu efni í byggingum svo hægt sé að taka upplýstar 
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ákvarðanir um efnisval. Út frá því getum við skoðað hvaða efni hér á Íslandi er best að nota í 

samhenginu. Í framtíðinni getum við svo vonandi farið að skoða og velja úr byggingarefnum 

sem eru framleidd hér á landi. Lífsferilsgreiningar þurfa að vera fleiri, víðtækari og vottaðar. 

Greina þarf lífsferil allra byggingarefna og staðkvæmdarvara svo hægt sé að áætla hvaða efni 

eru best til að ná markmiðum um minni losun og sérstaklega til að meta hversu mikla 

bindingu eða samdrátt í losun þarf að tryggja í gegnum bindingareiningar. Heildarlífsferill 

byggingarinnar þarf að vera alveg sérstaklega vel athugaður, alveg út frá minnstu 

smáatriðum. Ísland hefur alla burði til að ná settum markmiðum um kolefnishlutleysi 

bygginga fyrir árið 2040 ef þessir þættir eru sérstaklega skoðaðir. 

 Til að svara spurningunni sem ég kom með í byrjun ritgerðar, um hvort byggingar 

framtíðar séu álklæddar og steinsteyptar, er svarið nei. Við þurfum einfaldlega að fara að 

skoða náttúruleg innlend efni eins og timbur og hamp, sem eru kolefnisgeymslur, skoða 

lífsferil byggingarefna og nota þau efni sem losa minnst af gróðurhúsalofttegundum og koma 

best út fyrir Ísland, skoða framkvæmdastaðina og stuðla að orkuskiptum þar eins vel og hefur 

verið gert með einkabílinn. Ef mannfólkið á að lifa og dafna á þessari jörðu sem við búum á 

þarf að fara að hugsa um hvernig við byggjum byggingarnar okkar og taka sérstakt tillit til 

náttúrunnar, hvernig við nýtum orkuna, hvaða efni við erum að nota og í leiðinni þægindi 

fólksins sem í byggingunni er.  

 Ég er þakklát fyrir að hafa sest niður og ákveðið að skrifa um þetta viðamikla en 

mikilvæga málefni. Það hefur kennt mér svo margt sem ég mun taka með mér áfram í námi 

og starfi. 
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