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Ávarp stjórnarformanns

Árið 2019 var ár framfara og breytinga í starfsemi Grænni byggðar. Í fyrsta sinn 
voru tekjur af verkefnavinnu meiri en tekjur af aðildargjöldum félaga sem markar 
þáttaskil í því að auka sjálfstæði félagsins. Með auknu fjármagni sem aflað er 
á sjálfstæðan máta er grunnur lagður að þeim félagsskap sem stjórn félagsins 
hefur einsett sér að stefna að í framtíðinni. Hófst sú vegferð með aðild Grænni 
byggðar að World Green Building Council haustið 2018 en alþjóðasamtökin 
leggja mikla áherslu á að aðildarfélögin starfi sem sjálfstæðar einingar. Aðild að 
alþjóðasamtökunum er í þremur stigum og er Grænni byggð á byrjendastigi (e. 
Prospective member). Árangur félagsstarfs Grænni byggðar síðustu tvö árin ge-
fur vonir um að unnt verði að taka næsta skref aðildarinnar og gerast svokallaður 
upprennandi aðili (e. Emerging member) sem veita mun aukinn aðgang að 
þátttöku í verkefnum á vegum alþjóðasamtakanna í Evrópu. 

Á síðasta ári var aukin áhersla lögð á að gera félagið sýnilegra og aðgengilegra. 
Starfsfólk félagsins með framkvæmdastjórann í fararbroddi hefur unnið mikið 
starf við uppsetningu á endurnýjaðri heimasíðu sem og að gera félagið sýnilegt 
á samfélagsmiðlum. Auk þess hafa fulltrúar félagsins verið fengnir til að koma 
fram í fjölmiðlum til að gefa álit sitt um ýmis álitaefni. Á heimasíðu Grænni 
byggðar má nú finna mikið af fræðsluefni og skýrslum um þau málefni byggin-
gariðnaðarins sem tengjast sjálfbærni mannvirkja. Grænni byggð hefur með 
þessu öðlast sess sem leiðandi aðili í miðlun upplýsinga um málefnið á Íslandi. 

Á árinu 2019 vann Grænni byggð, í samstarfi við Mannvirkjastofnun, þrjú 
rannsóknarverkefni um byggingarúrgang og vistvottunarkerfi mannvirkja, ásamt 
gerð leiðbeininga fyrir fjölbýlishús um umhverfisvænan rekstur. Við úrvinnslu 
þessara verkefna var leitað til fjölmargra aðildarfélaga um samstarf og tókst það 
mjög vel. Sýnir það að félagið Grænni byggð er vel i stakk búið til þess að taka 
að sér krefjandi brautryðjandastarf á sviði slíkra rannsókna. Eru niðurstöður þes-
sara verkefna aðgengilegar öllum á heimasíðu félagsins. 

Starfsemi félagsins á síðasta ári hefur verið með miklum blóma. Fyrir hönd 
stjórnarinnar vil ég þakka öllum aðildarfélögum fyrir þeirra mikilvæga framlag til 
Grænni byggðar. Saman horfum við til bjartrar framtíðar.

Ragnar Ómarsson, 
stjórnarformaður.
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Stjórn

Í stjórn Grænni byggðar sitja 7 stjórnarmenn; fimm aðalmenn og tveir til vara. 
Í stjórn starfsárið 2019-2020 voru þau: 

Ragnar Ómarsson, 
stjórnarformaður,
byggingafræðingur, 
Verkís.

Ólafur H. Wallevik, 
prófessor við HR 
og forstöðumaður 
Rannsóknarstofu  
byggingariðnaðarins.

Kristjana Ósk 
Jónsdóttir, gjaldkeri, 
markaðsstjóri, Rei-
tum fasteignafélagi.

Olga Árnadóttir, 
verkefnastjóri 
umhverfismála hjá 
Framkvæmdasýslu 
ríkisins.

Gyða Mjöll Ingólfs-
dóttir, umhverfis- 
verkfræðingur, 
verkefnastjóri 
Samorku.

Bjarni Þór Þórólfs-
son, framkvæmdast-
jóri Búseta.

Kristján Arinbjarnar, 
framkvæmdastjóri 
tækni og þjónustu, 
Íslenskum aðalverk-
tökum.
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Starfsemi stjórnar

Reglulegir stjórnarfundir voru haldnir á um fjögurra vikna fresti yfir starfsárið. 
Starfsemi stjórnarinnar hefur verið afar kraftmikil þetta starfsár og mikil samstaða 
um verkefni og áherslur félagsins. 

Stjórnarformaður nýtti árið sérstaklega í að heimsækja fjölmörg aðildafélög 
Grænni byggðar til þess að kynnast betur starfsemi þeirra, heyra áherslur hjá 
þeim ásamt því að kynna það sem er í gangi hjá félaginu. Stjórnarformaðurinn 
mun halda áfram að heimsækja aðildafélög 2020.   Fundargerðir stjórnarfunda 
og power point kynningar frá heimsóknum stjórnarformanns eru að finna á hei-
masíðu Grænni byggðar, www.graennibyggd.is.   

Stjórnarformaður hefur einnig nýtt árið í að þýða áhugavert efni yfir á íslensku 
sem gefið hefur verið út af móðursamtökunum, World Green Building Council 
(WGBC).  Til dæmis upplýsingar um Evrópska verkefnið um samhæfingu á sjálf-
bærniviðmiðum fyrir byggingar, „Levels“, en á heimasíðunni má finna kynningu 
á „Levels“ sem á íslensku er kallað Stig.  Einnig má þar finna samantekt á skýrslu 
WGBC um „Bringing embodied carbon upfront“ á íslensku, þar sem allar helstu 
upplýsingar og loftslagsmarkmið um bundið kolefni koma fram.  

Aðilar

Grænni byggð þakkar aðilum sínum  fyrir samstarfið og stuðninginn á árinu 
2019. Í lok árs 2019 voru 47 aðilar um Grænni byggð. Á árinu bættust við 11 nýir 
aðilar sem er næsta fordæmalaust í starfi félagsins og í takti við aukna umhverfis-
vitund og áhuga í samfélaginu á málefnum umhverfisins.
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Aðilar í fyrsta flokki: Verkís verkfræðistofa, Reitir fasteignafélag, Húsnæðis og 
mannvirkjastjofnun, Framkvæmdasýsla Ríkisins og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Aðilar í öðrum flokki: Landsvirkjun, Búseti,  Reykjavíkurborg, Fasteignir Ríkisins, 
EFLA verkfræðistofa og Hafnafjarðarbær. 
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Aðilar í þriðja flokki: Alverk, Alta ráðgjöf, Arkís ehf, ASK arkitektar, Basalt Arkitek-
tar, BM Vallá, BYKO, Eignaumsjón, Háskólinn í Reykjavík, Hornsteinar, Íslenskir 
aðalverktakar, Landslag ehf., Lota ehf, HBH byggir ehf., IÐAN, Jáverk, LímtréVír-
net, Mannvit verkfræðistofa, Reginn fasteignafélag, Ríkiskaup, Samstæða Orku-
veitu Reykjavíkur, Skipulagsstofnun, Sólhús, Steinull hf., Teiknistofan Tark ehf., 
Teiknistofan Tröð ehf., THG arkitektar, Urriðaholt ehf., VA Arkitektar, Vegagerðin, 
Vista verkfræðistofa, VSB verkfræðistofa og VSÓ Ráðgjöf.

6

GRÆNNI
BYGGÐ



Aðrir aðilar í fjórða flokki (einstaklingsfyrirtæki): Pago hús,  Studio Arnhildur Pál-
madóttir og Magnús Jensson, arkitekt.
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Rekstur

Starfsfólk

Framkvæmdarstjóri er ráðinn af stjórn Grænni byggðar, Þórhildur Fjóla Kristjáns-
dóttir starfar sem framkvæmdastjóri félagsins. 

Starfshlutfall framkvæmdstjóra yfir árið 2019 var um 85%. 

Dagur Bollason var ráðinn í 80% starfshlutfall í maí 2019 og var að störfum fram 
að 19. júní þegar hann tók sér 4ra vikna fæðingarorlof. Dagur kom aftur til starfa 
út ágústmánuð og var svo Grænni byggð innan handar fram að miðjum febrúar 
2020, en þá hóf Dagur störf hjá aðildafélagi Grænni byggðar, Búseta. 

Vigdís Bergsdóttir var einnig ráðin í 80% starfshlutfall í maí 2019 og starfaði fyrir 
félagið til miðs ágústsmánaðar þegar hún fór utan í framhaldsnám í sjálfbærum 
arkitektúr í Þrándheimi. 

Mynd 1. Dagur Bollason, Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir og Vigdís Bergsdóttir.
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Aðsetur

Heimasíða og samfélagsmiðlar

Grænni byggð var með samning um starfsaðstöðu hjá Skipulagsstofnun í Bor-
gartúni 7b frá febrúar 2017 til tveggja ára og rann því út í febrúar 2019. Samþykki 
fékkst þó til þess að framlengja dvölinni til sumars en þaðan flutti Grænni byg-
gð sig í júni 2019 um set til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands við Árleyni 2-8. Þar 
fékk félagið góða aðstöðu fyrir sína þrjá starfsmenn en Grænni byggð vill koma 
á færi innilegum þökkum til Skipulagsstofnunar fyrir samveruna og samstarfið 
en félagið fékk einnig reglulega að hýsa viðburði á sínum vegum í húsakynnum 
Skipulagsstofnunar. Einnig vill Grænni byggð þakka Rannsóknarstofu byggin-
gariðnaðarins á Nýsköpunarmiðstöð Íslands kærlega fyrir fyrirtaks aðstöðu í 
sumar. 

Haustið 2019 flutti svo Grænni byggð inn í skrifstofuhúsnæði á Laugavegi 176 
og leigja þar rými undir starfsemina af Reitum fasteignafélagi. Aðsetur Grænni 
byggðar verður að Laugavegi 176 fram í janúar 2021. 

Lagt var upp með að viðhalda metnaði varðandi heimasíðu félagsins. Á heima-
síðu Grænni byggðar – graennibyggd.is, má nú finna gott yfirlit um starfsemi 
félagsins og áherslur. Auk þess er þar að finna allt útgefið efni á vegum Grænni 
byggðar, upplýsingar um viðburði sem félagið hefur í burðarliðnum og he-
fur áður staðið að með einhverjum hætti. Vefsíðan er í stöðugri uppfærslu og 
endurbótum.  Grænni byggð er með um 1700 fylgjendur á Facebook og leitast 
við að vera virkt í að dreifa faglegu efni og viðburðum bæði frá aðildarfélögum 
Grænni byggðar og okkar eigin efni.  
 
Yfir þriggja mánaða tímabil voru um 750 einstakar heimsóknir á heimasíðu 
Grænni byggðar, eða um 12 á dag. 
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Tekjur

Rekstrartekjur ársins 2019 námu tæplega 40 milljónum króna, aðildagjöldin 
námu um 10 milljónum, ýmsir styrkir námu um 1,3 milljónum og svo fengust 27 
milljónir í styrki frá Mannvirkjastofnun í þrjú mismunandi rannsóknarverkefni. 
Nánar má lesa um rekstrartekjur og rekstrarkostnað félagsins í ársreikningi.

Viðburðir

Grænni byggð hefur verið ötul í viðburðahaldi á starfsárinu. Sem áður hefur 
Grænni byggð notið þess að Skipulagsstofnun leyfi félaginu að halda viðburði 
í húsakynnum sínum að Borgartúni 7b. Hér að neðan má sjá yfirlit yfir viðburði 
ársins en á heimasíðu félagsins má einnig fylgjast með væntanlegum viðburðum 
og finna fyrirlestra frá fyrri viðburðum. 

31. janúar – Spjall um arkitektúr, vellíðan fólks og félagslega sjálfbærni
Morgunspjall um áhrif arkitektúrs og hins byggða umhverfi á líðan fólks og 
félagslega sjálfbærni. Með erindi voru Hildigunnur Sverrisdóttir, Hildur Gunnars-
dóttir og Áslaug Traustadóttir.

7. mars – Morgunspjall um ALDIN Biodome 
Morgunspjall um Aldin Biodome verkefnið í Elliðaárdal, græna veggi og ræk-
tun kryddjurta. Með erindi voru Auður Rafnsdóttir, Magnús Bjarklind og Hjördís 
Sigurðardóttir.

21. mars – Morgunspjall um reynsluna af BREEAM vistvottunarkerfinu
Morgunspjall um þá reynslu sem hlotist hefur af BREEAM vistvottunarkerfinu í 
íslenskum byggingariðnaði. Með erindi voru Egill Guðmundsson, Arkís, Olga 
Árnadóttir, Framkvæmdasýslu Ríkisins, Karl Magnús Karlsson, Ólafur Axelsson 
hjá VA arkitektum og Elín Vignisdóttir, Verkís. 
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22 mars - Vísó í Grænni byggð, Ungir Umhverfissinnar í heimsókn 
Grænni byggð tók á móti ungum umhverfissinnum þann 22. mars og var með 
kynningu á starfsemi félagsins. Mikið var um góðar umræður á fundinum.

11. apríl – Dagur Grænni byggðar
Árlegur Dagur Grænni byggðar var haldinn með pompi og prakt í Háskóla 
Íslands. Blásið var til ráðstefnu um sjálfbærni í byggingariðnaði og skipulagi. 
Meðal fyrirlesara voru Katharina Bramslev, framkvæmdastjóri Green Building 
Council í Noregi,  James Drinkwater, Framkvæmdastjóri Evróputengslanets 
WGBC,  Ólöf Örvarsdóttir, Sviðsstjóri Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur-
borgar,  Helga Jóhanna Bjarnadóttir, sviðsstjóri umhverfismála hjá EFLU og 
Finnur Sveinsson, umhverfisfræðingur, Visthús.  

Mynd 2. Frá degi Grænnar byggðar 2019. Mynd 3. Ásmundur Einar Daðason 
ráðherra húsnæðismála, Bjarni Þór 
Þórólfsson og Þórhildur Fjóla Krist-
jánsdóttir.

15. apríl – Aðalfundur Grænni byggðar
Aðalfundur Grænni byggðar var haldinn þann 15. apríl hjá Skipulagsstofnun og 
hefðbundin aðalfundarstörf fóru fram.  Sjá fundargerð aðalfundar á heimasíðu 
félagsins.
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30. apríl – Morgunspjall um Oakland EcoBlock
Fyrirlestur frá Gregory Thompson sem fjallaði um Oakland Ecoblock verkefnið 
þar sem markmiðið er að útfæra heildstæða lausn til að stórbæta vistspor þegar 
byggðs umhverfis. Viðburðurinn var skipulagður að frumkvæði og í samstarfi við 
T.ark arkitektastofu. 

31. maí – Morgunspjall um Svaninn
Morgunspjall um reynsluna af vistvottunarkerfi Svansins. Með erindi voru Guðrún 
Lilja Kristinsdóttir, Finnur Sveinsson, Björn Marteinsson og Rakel Sif S. Thora-
rensen.

20. september Vísindaferð Naglanna í Grænni byggð 
Umhverfis - og byggingarverkfræðinemar HÍ komu í heimsókn til Grænni byg-
gðar að Árleyni 2-8 og fræddust um umhverfismál og áherslur Grænni byggðar.
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18.október – Morgunspjall: hönnun á skólalóðum fyrir vistvænar samgöngur
Fjölbreyttar úttektir á hönnunarmöguleikum skólalóða til þess að hvetja til og 
stuðla að vistvænum samgöngumátum. Með erindi voru Ólöf Kristjánsdóttir, 
Mannvit, Herborg Árnadóttir, Alta, Hermann Georg Gunnlaugsson og Dagur 
Bollason.

23. október – Hvað á að gera við metanið?
Ráðstefna um þær leiðir sem hægt er að fara við aukna nýtingu metans á Íslandi 
– hlutverk þess í orkuskiptum og fyrirhugaða framleiðslu þess. Fjölmörg fróðleg 
erindi voru flutt á ráðstefnunni en Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir framkvæmdast-
jóri Grænni byggðar sá um fundarstjórn. Viðburðurinn var skipulagður í samstarfi 
við Grænu Orkuna. 

22. september – Bíllausi dagurinn
Grænni byggð tók þátt í skipulagningu Bíllausa dagsins með Hjólafærni, 
Hjólavottun, Samtökum um bíllausan lífstíl, Landsamtökum Hjólreiðamanna og 
Reykjavíkurborg sem var með óvenjustóru sniði þetta árið þar sem Miklubraut 
var lokað fyrir Bíllausu göngunni þar sem fjölbreyttir og vistvænir fararmátar 
fengu að njóta sín. 
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31. október – Fræðslufundur og vinnustofa um BREEAM
BREEAM sérfræðingurinn Glen Watts heimsótti Grænni byggð og fór yfir stefnu 
og strauma í þróun BREEAM new construction og BREEAM In-Use. Haldinn var 
opinn fræðslufundur en einnig lokuð vinnustofa fyrir aðila Grænni byggðar.

14. nóvember – Gæði innilofts, orkunýtni og vistvottun
Ráðstefna um gæði innilofts, orkunýtni og vistvottun haldin í samstarfi við 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Betri byggingar. Fjölmörg erindi og líflegar um-
ræður um málefni sem þarf frekari opinbera umfjöllun og rannsóknir. 

5. desember – Íslenskt límtré, timburbyggingar og húsgögn
Morgunspjall um möguleika timburs í íslenskum byggingariðnaði og hönnun. 
Með erindi voru Sigurður Haraldsson, Hafnafjarðarbæ, Logi Unnarson Jónsson, 
LímtréVírnet, Sigurður Einarsson, batteríið, Svava Björk Hjaltalín, Björn Steinar 
Blumenstein og Hlynur Gauti Sigurðsson.
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Grænni byggð tók þátt í eftirfarandi viðburðum:

12. mars – Loftslagsmál – Liggur okkur lífið á?
Fundur á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar með öflugu 
fólki úr grasrótinni. Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Grænni byg-
gðar tók þátt í fundinum. 

ReInventing Cities 2019
Framkvæmdastjóri Grænni byggðar var í dómnefnd ReInventing Cities verkefni-
sins á vegum Reykjavíkurborgar í apríl/maí.

Níunda þing Samiðnar 11 maí 
Framkvæmdastjóri Grænni byggðar var með erindi á níunda þingi Samiðnar 
þann 11 maí 2019 um vistvænar áherslur í byggingariðnaði. 

Fundur NBO – Housing Nordic í  Reykjavík 7. október 
Í boði framkvæmdastjóra Búseta, Bjarna Þórs Þórólfssonar, var framkvæmdastjóri 
Grænni byggðar þáttakandi í dagskrá norræna fundarins í Reykjavík og var með 
erindi um umhverfisáherslur í hinu byggða umhverfi á fundinum. 
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Fjölmiðlar

Hér að neðan er farið yfir umfjöllun Grænni byggðar í fjölmiðlum árið 2019. 

11. apríl -  viðtal við Þórhildi Fjólu Í Ríkisútvarpinu í kjölfar Dags Grænni byggðar.

8. ágúst - Grein eftir Vigdísi Bergsdóttur og Dag Bollason um hringrásarhagker-
fið á vef Vísis.

8. ágúst - viðtal við Vigdísi og Dag í síðdegisútvarpi Rásar 2 í kjölfar greinarinnar.

Grein eftir Dag í Viðskiptablaðinu um fjárhagslega hvata. 

26. október - umfjölllun í Kjarnanum með viðtali við Þórhildi Fjólu um umhver-
fisáhrif byggingariðnaðsins.

12. júlí - viðtal við Dag Bollason á vef Vísis um bíllaus svæði í kringum leikskóla á 
gráum dögum.

23. júlí - Ragnar Ómarsson stjórnarformaður var með grein í Fréttablaðinu um 
Skref í sjálfbærri þróun í Mannvirkjagerð.

19. ágúst - Þórhildur Fjóla var í viðtali í sjónvarpsfréttum RÚV um að lítið sé búið 
að kortleggja loftslagsáhrif byggingariðnaðsins.

ágúst - umfjöllun í sjónvarpsfréttum RÚV um umhverfisvæna steypu og byggin-
garúrgang og viðtal við bæði Þórhildi Fjólu og Ólaf H. Wallevik stjórnarmeðlim. 

12. júní - Ólafur Ingi Tómasson bæjarfulltrúi í Hafnarfirði ritar grein um sjálf-
bærnisáherslur bæjarins í Fréttablaðið þar sem hann greinir einnig frá 
nýtilkominni aðild Hafnarfjarðar að Grænni byggð. Áform bæjarins um lóða- og 
gatnagerðarafslátt á vistvænum forsendum hlutu víða athygli í fjölmiðlum.
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Erlent samstarf

Rannsóknarverkefni

Stjórnarformaður Grænni byggðar, Ragnar Ómarsson, tók þátt í norrænum fundi 
um samræmingu á umhverfisáherslum fyrir byggingar á norðurlöndum. Fun-
durinn fór fram í Malmö, 3. október.  Fundurinn birti yfirlýsingu með eftirfarandi 
áskorun frá norrænu Green Building Councils: 

 “The Nordic GBCs are willing and ready to partake in further actions towards 
Nordic harmonisation efforts, policies and practices of low carbon construction. 
Together we provide a shared venue for the front runners of the construction in-
dustry in the Nordic countries. We propose to built upon the good work already 
undertaken by the World Green Building Council in their recent report - “Brin-
ing embodied carbon upfront”. The report demands radical cross-sector coordi-
nation to revolutionise the buildings and construction sector towards a net zero 
future and tackle embodied carbon emissions.”

Grænni byggð tók þátt í ráðstefnu í Þrándheimi um núlllosunar svæði og byg-
gingar í nóvember. Ráðstefnan var haldinn af rannsóknarsetrinu Zero Emission 
Neighbourhoods in Smart Cities, stýrt af Inger Andresen. Framkvæmdastjóri 
stýrði málstofu um bundið kolefni.

Framkvæmdastjóri áætlaði að taka þátt í ráðstefnu í Osló og norrænum fundi 
GBC tengslanetsins í maí 2019, en komst ekki. 

Í árslok 2018 undirritaði Grænni byggð samninga við Mannvirkjastofnun um 
framkvæmd eftirfarandi rannsóknarverkefna á árinu 2019:

• Leiðbeiningar og kortlagning á byggingarúrgangi
• Rannsóknir á erlendum vistvottunarkerfum fyrir Ísland
• Prófun á vistvottunarkerfum og gerð leiðbeininga um notkun þeirra 

Grænni byggð hlaut einnig styrk frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til þess 
að vinna leiðbeiningar um vistvænan rekstur fjölbýlishúsa.

Afrakstur þessara verkefna eru aðgengilegar á www.graennibyggd.is/utgefidefni 
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Hér að neðan er farið yfir útgefið efni sem kom út úr þessum verkefnum.

• Yfirlit yfir orkuverð, okunotkun og orkukröfur til upphitunar á Íslandi 
• Vistvottunarkerfi BREEAM– Sjónræn þægindi
• Vistvottunarkerfi BREEAM– Yfirferð á orkukröfum
• Vistvottunarkerfi BREEAM– Kynningarbæklingur
• Vistvottunarkerfi BREEAM– Byggingarefni og úrgangur
• Vistvottunarkerfi BREEAM– BREEAM In-Use
• Vistvottunarkerfi BREEAM– Landnotkun og samgöngur
• Vistvottunarkerfi BREEAM– Stjórnun 
• Vistvottunarkerfi Svansins – Hluti I: Almenn yfirferð
• Vistvottunarkerfi Svansins – Hluti II: Stigamatskerfið
• Vistvottunarkerfi Svansins – Hluti III: Viðaukar
• Úttekt á hættulegum efnum í byggingar- og niðurrifsúrgangi
• Grænni fjölbýli – leiðbeiningar fyrir húsfélög um umhverfisvænni rekstur
• Kortlagning byggingarúrgangs
• Hringrásarhagkerfið og byggingariðnaðurinn, bæklingur 
• Leiðbeiningar um meðhöndlun byggingarúrgangs
• Umhverfislýsing byggingarefna, bæklingur
• Vistferilsgreining, bæklingur 

Úr niðustöðum verkefnanna er markmiðið að vinna íslenskan viðauka fyrir 
BREEAM, svokallaðan BREEAM- IS appendix.  Vinna við það er hluti af star-
fsáætlun fyrir 2020.
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