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Umhverfisráðgjöf EFLU

 5 fagsvið innan umhverfissviðs með 28 starfsmenn 
- Skipulagsmál

- Landupplýsingar 

- Umhverfismál; 

- Fráveitur og vatnsveitur

- Jarðtækni og jarðfræði

 EFLA er með starfsstöðvar víða um landið. 



 Val á byggingarefnum – hvaða kröfur, staðlar og tól eru til staðar?

 Umhverfisyfirlýsingar vöru (EPD) 

- Umfang, innihald og tilurð

- Vistferilsgreiningar og umhverfisáhrifaflokka 

 Kröfur BREEAM til efnisgæða

- Mismunandi vottanir og staðlar

Efni fyrirlestrar



Horft til visthæfi byggingarefna á mismunandi
stigum

Hönnun byggingar

Efnisval

Val á 
byggingarvörum

Form og strúktúr
Sveigjanleiki og nýtni efna

Endurnotkun byggingahluta 

Vistferilsgreiningar
Endurnotkun efna

Lítil umhverfisáhrif á notkunartíma

Viðmið fyrir eiginleika vöruflokka 
Kröfur til vöruyfirlýsinga

Heimild: Nordic guide to sustainable materials, January 2016 



Val á byggingarefnum – hvaða 
kröfur, staðlar og tól eru til staðar?



 Lög og reglugerðir
- Löggjöf um innihald varasamra efna í byggingarvörum
- Á Norðurlöndunum er það aðeins í Noregi að skylt er að setja fram 

umhverfisupplýsingar á byggingavörur

 Staðlar
- Aljóðlegir (ISO) og evrópskir staðlar (EN) mynda ramma um hvernig setja á 

fram umhverfisupplýsingar fyrir vörur. 

 Vottunarkerfi / matskerfi
- Ýmis valfrjáls matskerfi / vottunarkerfi fyrir byggingar og byggingavörur sem 

skilgreina kröfur, t.d. BREEAM, LEED og DBNG

 Verkfæri til að meta umhverfiseiginleika vöru; 
- BASTA, Byggevarubdömningen, SundaHus, Svanurinn, EPD, Classification of 

Indoor Environment

Val á byggingarefnum-umgjörðin



Hvernig er visthæfi metið?

Umhverfisstjórnunarkerfi
ISO 14001

Umhverfismerki 
Vistferilsgreiningar (LCA) , 

Umhverfisyfirlýsingar fyrir vörur

Mat á fyrirtæki Mat á vöru og þjónustu



Umhverfisyfirlýsingar vöru
(EPD)



Evrópustaðlar fyrir sjálfbærni í byggingariðnaði
CEN/TC350
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EN 15643-1 General Framework
EN 15643-2 Sustainability of construction works –

Assessment of buildings - Environmental Framevork 
EN 15643-3 Framework for assessment of social performance of buildings
EN 15643-4 Framework for the assessment of economic performance 

EN 15978 Sustainability of construction works –
Assessment of environmental performance of buildings 
um reikniaðferðir fyrir LCA 

EN 15804 (og ISO 21900) 
Staðlar um hvernig gera á 
EPD fyrir byggingarvörur



Umhverfisyfirlýsing vöru (EPD) hvað er það?

 EPD er að mörgu leiti líkt 
og innihaldslýsingar á 
matvörum, en í stað 
upplýsinga um 
næringargildi eru þarna 
upplýsingar um 
umhverfisáhrif vörunnar 



Umhverfisyfirlýsing vöru (EPD) hvað er það?

 Skjal sem gefur staðfestar 
upplýsingar um umhverfisáhrif 
yfir vistferil (líftíma) vörunnar. 

 Umhverfisyfirlýsingar vöru eru 
gerðar samkvæmt 
alþjóðlegum stöðlum (ISO 
14025/ EN 15804).  

 Allar umhverfisyfirlýsingar 
fyrir vörur eru viðurkenndar af 
þriðja aðila og gilda í 5 ár.



Umhverfisyfirlýsingar vöru – EPD 

Mismunandi aðilar gefa út umhverfisyfirlýsingar fyrir vörur,

Mikilvægt að athuga hvort slíkar séu vottað af þriðja aðila og byggja 
á  ISO 14025 og EN 15804/ISO 21900. 

Slíkir aðilar eru t.d. 

 Environdec.com
- 650 EPD blöð fyrir mism. Vöruflokka fyrir vörur framleiddar í 34 

löndum. 

 EPD Norge.no
- Yfir 350 EPD blöð frá 100 fyrirtækjum

 IBU

 BRE



Vistferill byggingar og byggingarvöru
Umhverfisyfirlýsingar vöru (EPD) horfa til vistferilsins

Framleiðsla hráefna, 
byggingarefna 
og flutningar. 

Bygging byggingar 
og flutningar

Notkunartími,
viðhald, 
orkunotkun o.fl.

Niðurrif,
úrgangsmeðhöndlun,
flutningar

Endurvinnsla / 
endurnýting í 
næstu 
framleiðsluvöru

Skilgreining vistferils skv. CEN/TC 350 stöðlum
Myndir úr skýrslu SBI; http://www.ens.dk/byggepolitisk-strategi 



Hversu stór hluti vistferilsins er tekinn með?
Umhverfisyfirlýsingar fyrir vörur (EPD) – umfangið

Heimild: EN15804:2012



Dæmi um EPD fyrir þak og klæðningarefni úr zinki



Framsetning umhverfisáhrifa í EPD - teppi



Framsetning umhverfisáhrifa í EPD



Gróðurhúsaáhrif
Dæmi um áhrif flutninga á byggingastað 

Heimild: Nordic Guide for sustainable materials



 Gróðurhúsaáhrif

 Eyðing auðlinda

 Notkun varasamra efna

 Losun efna í innra umhverf (indoor emissions)

 Skilgreind eru 3 metnaðarstig

- Best nordic practice

- High ambitions

- Good ambitions

Umhverfisáhrif í norrænu EPD 
leiðbeiningunum



Kröfur BREEAM til efnisgæða
Út frá umhverfislegum- og heilsufarslegum 

þáttum



Dæmi: BREEAM bespoke international 2010  

 Mat 1 - Efnisval fyrir megin byggingarhluta (4 stig í boði)

- Green guide eða 

- Gera vistferilsgreiningu sem nær til 3 flokka umhverfisáhrifa þ.m.t. 
gróðurhúsaáhrifa. Skal ná til allra stiga vistferils þ.m.t. notkunartíma og 
niðurrifs 

- Skal gert fyrir  ytri veggi, glugga, þak, efri gólfplötur

 Mat 2 – Efnisval fyrir hörð efni utandyra (2 stig í boði)

- Green Guide eða 

- Vistferilsgreiningar sbr. og fyrir Mat 1. 

Mat á byggingarefnum í vottunarkerfinu BREEAM



Dæmi:  Sjúkrahótel, Nýr Landspítali, BREEAM bespoke 2010

Uppfylli viðeigandi evrópustaðla er varða losun rokgjarnra lífrænna efna (VOCs),

- Parket t.d. Uppfylli EN 14342:2005 og að losun formaldehyde E1 viðmið, 
prófunarkrafa req.1   

- Málning:  skal  uppfylla  ISO  11890-2:2006  og  stig  II  um  hámarks  gildi  í  
Viðhengi  II . Leiðbeiningar um málningu 2004/42/CE varðandi VOC og 
sveppa og þörungavöxt (fungal and algal resistant). (Á ensku: Phase II 
maximum VOC content limit values set in Annex II of Decorative Paint
Directive 2004/42/CE)

- Gólflím (flooring adhesives) skulu  uppfylla  EN  13999-1:2007  og  EN  
13999-2-4:2007 varðandi krabbameinsvaldandi  efni  og  lífræn  rokgjörn  
efni  (no  carcinogenic or  sensitising volatile substances are absent) 

Viðmið fyrir rokgjörn lífræn efni 
Málning, lím og lökk, timburklæðning, límtré o.fl. 



Ábyrgur uppruni  - innkaup byggingarefna 
(Mat 5 ) 

Dæmi: Sjúkrahótel, Nýr Landspítali
Byggingarefni þurfa að uppfylla skilyrðin um ábyrgan uppruna.
Um er að ræða byggingarefni í flokkunum: 
- Útveggir; sement, steypu, stál, dúkur, álprófílar, náttúrusteinn, 
- Þak;  límtrésbitar, krossviður og asfaltdúkur 
- Þak: sement og stál í steypunni, dúkur, plastklossa og sement í 

hellum sem eru steyptar, náttúrusteinn (basalt) 
- Botnplata og gólfplötur; steypa, sement og málmur 
- Innri veggir; gifs plötur
- Sökklar;  steypa, sement og málmur
- Stigagangar; sement í forsteyptar einingar, framleiðsla 

forsteyptra eininga.  



Skilyrði um ábyrgan uppruna er (BREEAM bespoke 2010):

• Að efnið sé með BES6001:2008 vottun, best ef hún er excellent,  
annars very good, good eða passed (Tier level 1 og 2) 

• Að til staðar sé vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001 
eða EMAS  fyrir virðiskeðju framan við framleiðslu og framleiðslu 
(Tier level 3)

• Að til staðar sé vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001 
eða EMAS  fyrir framleiðslu (Tier level 4)

Fyrir timbur gildir:

• Möguleikar á mism. stöðlum; FSC, CSA, SFI, með CoC. Einnig 
PEFC  (Tier level 1)

• MTCC, Verified, SGS og TFT (Tier level 3) 

Ábyrgur uppruni  - innkaup byggingarefna  
(Mat 5 ) 



Einangrunarefni (Mat 6) 

Einangrunarefni fyrir bygginguna sjálfa (Building fabric insulation)

Einangrunarefni í kerfum byggingarinnar – í lögnum ( building services insulation)

TYPE 13 20mm stonewool insulation 80kg/m3 0,034 90A

TYPE 14 25mm stonewool insulationn 70kg/m3 0,034 4,63A

TYPE 15 50mm stonewool insulation 70kg/m3 0,034 0,9A

TYPE 16 50mm stonewool insulation 70kg/m3 0,034 1,9A

Dæmi; Sjúkrahótel, Nýr Landspítali, BREEAM bespoke 2010
Eitt stig fyrir að uppfylla skilyrði varðandi umhverfisáhrif einangrunarinnar

Stig tvö fyrir að uppfylla skilyrði um ábyrgan uppruna  „responsible sourcing“ 
Öll ofangreind efni þurfa að uppfylla skilyrðin um ábyrgan uppruna.
Skilyrðin eru að viðkomandi steinull sé framleidd þar sem er vottað 
umhverfisstjórnunarkerfi og einnig að 20% af ílagsefnum úr námum séu fengin úr námu 
þar sem vottuð umhverfisstjórnun er til staðar. Fyrir frauðplast þarf bæði framleiðsa 
einangrunarinnar og framleiðsla megin poymerans að hafa umhverfisstjórnunarvottun. 

TYPE 1 100mm EPS INSULATION 24kg/m3 0,036 1070A

TYPE 2 100mm stonewool 125kg/m3 0,036 775B

TYPE 3 125mm stonewool 80kg/m3 0,034 1490A

TYPE 4 220mm stonewool insulation 30kg/m3 0,037 51A+

TYPE 5 180mm rigid xps insulation 0,033 813A



Takk fyrir



VISTFERILSGREINING TIL AÐ META OG SÝNA 
UMHVERFISÁHRIF 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eyðing ólífrænna auðlinda

Eyðing jarðefnaeldsneytis

Súrt regn

Næringarefnaauðgun

Visteiturhrif á ferskvatnslífverur

Gróðurhúsaáhrif

Eituráhrif á fólk

Eyðing ósonlagsins

Virkni sólarljóss til myndunar ósons

Visteiturhrif í jarðvegi

Losun frá lónum Rekstrartími Byggingartími

Niðurstöður birtar í tölulegum 
upplýsingum.



Dæmi um framsetningu niðurstaðna úr
vistferilsgreiningu
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DÆMI UM FRAMSETNINGU 


