
Grænni byggð
Morgunfundur 21. mars 2019

Reynsla ARKÍS af

BREEAM vottunarkerfum

GRÆNNI FRAMTÍÐ ?

EGILL GUÐMUNDSSON  



Græn hugsun að leiðarljósi

• ARKÍS hefur haft að leiðarljósi að vinna með græna hugsun í 
skipulagi – og byggingum í góðan áratug

• Teljum græna hugsun nauðsynlega þróun til framtíðar þannig 
að okkar kynslóð geti mæt þörfum sínum án þess að ganga á 
getu komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum - höfum

= bara eina jörð-að láni!

• Vottunarkerfin eru ekki „kerfanna“ vegna heldur til þess að 
tryggja að unnið sé á alþjóðlega viðurkenndan hátt með grænt 
skipulag og byggingar og auka skilning á mikilvægi þess.

• BREEAM eitt þeirra kerfa og það mest notaða á heimsvísu og á 
Íslandi



BRREAM

Fjallað er um 4 BREEAM - vottuð verkefni:

• Urriðaholt í Garðabæ

• Snæfellsstofu í Vatnajökulsþjóðgarði

• Náttúrufræðistofnun í Urriðaholti

• Fangelsið á Hólmsheiði

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

Matskerfið er  útbreiddasta alþjóðlega matskerfið í dag, er valkvætt, ætlað 
að hafa áhrif á lög og reglur viðkomandi landa til að þoka þeim í “rétta “ átt 
að sjálfbærari byggð. BREEAM Communities og BREEAM fyrir byggingar. 

Bæði kerfin byggjast upp á svipaðan átt. Kerfin eru notuð til að bæta, mæla 
og votta sjálfstætt sjálfbærni skipulags annars vegar og bygginga hins vegar 
Mögulegt að standast ekki matið; en annars eru flokkarnir , Pass, Good, Very
Good, Exelent og Outstanding. Í verkefnum ARKÍS var stefnt á Very Good



Urriðholt í Garðabæ rammaskipulag  2006

NÝ HUGSUN Í RAMMASKIPULAGI OG DEILISKIPULAGI URRIÐAHOLTS

Leiðarljós við skipulag í Urriðaholti er einstök og mannvæn byggð 
fyrir íbúana í sátt við umhverfið og náttúruna. 
Áhersla er lögð á gæði byggðarinnar og heilbrigt og aðlaðandi 
umhverfi. 
Ýmsar nýjar leiðir hafa verið farnar til að ná markmiðum 
skipulagsins svo sem varðandi þéttleika, gatnahönnun og 
meðhöndlun ofanvatns. 





Urriðaholt séð úr lofti



Urriðaholt, ekki hugsað vottað  samkvæmt BC fyrr en 
á vinnslustigi deiliskipulags.   Reynsla 

• Rammaskipulag var forvottað samkvæmt BC sem 
gerði mögulegt að votta þá deiliskipulagsáfanga sem 
eftir voru og nýta þá vinnu við að bæta skipulagið 

• Dæmi:Meira umferðaröryggi, dregið úr áherslum 
einkabílsins í umhverfinu, aukið vægi Strætó, 
markvissar blágrænar lausnir, hjólastæði í götum og 
við fjölbýlishús, rafhleðslustæði við fjölbýlishús

• Vottunaraðili Ólöf Kristjánsdóttir – Mannvit

• Búið að votta tvo áfanga skipulagsins með Very Good



Snæfellsstofa grunnmynd







Snæfellsstofa - Reynsla

• Snæfellsstofa er fyrsta bygging á Íslandi þar sem BREEAM 
vottunarkerfið var nota, er því „Pilot Project“. Hönnun hófst 
2009 en verkefnið náði ekki vottun fyrr en mörum árum síðar, 
löngu eftir að byggingin var tekin í notkun. Niðurstaðan 
„Good“!

• „Kerfið“ kom að beinum notum við hönnun hússins eftir að 
samkeppni lauk en tikkaði ekki í öll nauðsynlegu boxin (Good). 

• Allir þátttakendur í ferlinu voru jákvæðir, verkkaupi, sem hefði 
þó mátt koma fyrr að verkinu, allir hönnuðir, verktaki og 
vottunaraðili sem var Helga Bjarnadóttir / Efla

• Lærdómur af þessu verki er að það er „Pilot Project“, kerfið 
ekki að fullu að nýtast á þessum stað og að verkkaupi hefði 
þurft að koma fyrr með sínar hönnunarlegu og tæknilegu óskir 



Náttúrufræðistofnun grunnmynd







Náttúrufræðistofnun - Reynsla
• Náttúrufræðistofnun átti fyrst að vottast samkvæmt LEED 

vottunarkerfinu en hætt við. Eftir  að hönnun var komin af 
stað og jarðvegsframkvæmdir hafnar var ákveðið að nota 
BREEAM. Þessi seinkun hafði mikil áhrif matsferlið og 
niðurstöðu matsins en byggingin fékk „Good“

• „Kerfið“ kom þó að beinum notum við lokahönnun hússins 
m.a  við allan utanhússfrágang og náttúrulega gotfræstingu. 

• Allir þátttakendur í ferlinu voru jákvæðir, verkkaupi, notandi 

(leiguhúsnæði-25 ár), allir hönnuðir, verktaki og vottunaraðili 

sem var Björn Guðbrandsson / ARKÍS

• Lærdómur af þessu verki er að það er að nauðsynlegt að að 
ákveða með vottunarkerfi-ferli strax á undirbúningsstigi. 
Heppilegra að Vottunaraðili sé ekki sami og fyrirtækið sem er 
aðalhönnuður



Fangelsið Hólmsheiði grunnmynd









Fangelsið Hólmsheiði - Reynsla

• Vottunarferlið gekk í held sinni vel og kostur að bæði FSR og 
flestir í hönnunarteyminu þekktu vel til BREEAM kerfisins. 
Kerfið hafði jákvæð áhrif á lausnir og útfærslur og jók gæði 
byggingarinnar fyrir notendur hennar, s.s dagsbirtukröfur, 
aðkomur, og lausnir í tæknikerfum, en hafði óverulega 
kostnaðaraukningu í för með sér. Byggingin hlaut Very Good

• Allir þátttakendur í ferlinu voru jákvæðir, verkkaupi, notandi 

, allir hönnuðir, verktaki og vottunaraðili sem var Björn   

Guðbrandsson/ ARKÍS. Verkkaupi setti markið á Very Good

• Lærdómur af þessu verki er að það er að náin samvinna allra 
aðila strax frá upphafi verks og til loka skilar sér. 

• Heppilegra að vottunaraðili sé ekki sami og fyrirtækið sem er 
aðalhönnuður



LOKAORÐ

Reynsla ARKÍS af þessum fjórum verkefnum er mismunadi 
Í þeim öllum komu þessi kerfi þó að beinum notum við 
hönunina og til að auka gæði.

Góður undirbúningur er mikilvægur og að ákvörðum um 
að nýta vottunarkerfi verði tekin strax við upphaf 
verkerfnis Viðmið BREEAM kerfanna höfðu þannig jákvæð 
áhrif á gæði byggðarinnar, bæði í skipulagi og í byggingum

Nýta má því «kerfin» til þess að skapa betra umhverfi og 
lífsgæði fyrir fólk í dag, á sama tíma og hugða er að  
framtíðinni fyrir komandi kynslóðir

GRÆN BYGGÐ er komin til að vera í GRÆNNI FRMTÍÐ



Tilvera okkar er undarlegt ferðalag
Við erum gestir og hótel okkar er jörðin
Einir fara og aðrir koma í dag
Því alltaf bætast nýir hópar í skörðin

En mörgum finnst hún dýr þessi hóteldvöl
Þó deilt sé um hvort hótelið sjálft muni 
græða
En við sem ferðumst eigum ei annars völ
Það er ekki um fleiri gististaði að ræða

Tómas Guðmundsson


