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Ýmis Breeam verkefni

• Skólar, menningar- og íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal • Hús Náttúrufræðastofnunar Íslands • Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

• Fangelsið á Hólmsheiði • Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur • Veröld – Hús Vigdísar



10 meginþættir Breeam
Stjórnun (MAN)
Virkni og viðtökuprófanir
Umhverfisstjórnun á byggingarstað
Handbók hússins

Úrgangur (WST)
Byggingarúrgangur
Endurnotkun steinefna
Aðstaða til endurvinnslu

Heilsa og vellíðan (HEA)
Dagsljós
Hitavist
Hljóðvist
Inniloft og vatnsgæði
Lýsing

Mengun (POL)
Notkun kælimiðla og lekaleit
Flóðahætta
Nox útstreymi
Mengun vatns
Útilýsing og ljósmengun

Orka (ENE)
Losun CO2
Tækni með lágt kolefnisspor
Orkumælar
Orkunýtni kerfa og tækja

Landnotkun og vistfræði (LE)
Staðsetning
Vernd vistkerfa
Auka vistfræðilegt gildi lóðar

Samgöngur (TRA)
Nálægð við almenningssamgöngur
Aðstaða fyrir gangandi og hjólandi
Nálægt við þjónustu
Ferðaáætlanir og  upplýsingar

Byggingarefni (MAT)
Vistferilsgreining byggingarefna
Endurnotkun byggingarefna
Einangrun
Ábyrgur upprunni
Endingargóð efni

Vatn (WAT)
Vatnsnotkun
Lekaleit
Endurnýting og endurnotkun vatns

Nýsköpun (INV)
Nýsköpun
BREEAM AP
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Lífsferilsgreiningar og val byggingarefna



Byggingarefni og búnaður

• Umhverfisvottun; efni valin m.t.t. 
þess að framleiðsla þeirra sé 
umhverfisvottuð. 

• Slitsterk og hljóðdempandi: 
Gólfefni slitsterk og bæta hljóðvist

• Eiturefni og hættuleg efni: Forðast 
að nota eiturefni og hættuleg efni 
við framkvæmdina og efni sem 
innihalda lífræn rokgjörn efni, t.d. 
lím undir teppi og milliveggi. 

• Kælimiðlar: uppfylla kröfur 
varðandi gróðurhúsaáhrif (GWP) 
og eyðingu ósonlagsins (ODP).



Heilsa og vellíðan

‒ Hafa fyrirkomulag þannig að dagsbirta nýtist 
sem best.

‒ Hafa náttúrulega loftræsingu þegar mögulegt 
er.

‒ Leggja áherslu á góða hljóðvist.

‒ Forðast byggingarefni með rokgjörnum 
efnasamböndum

‒ Áhersla á notendastýringu, t.d. á loftræsingu 
og hita.
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Lýsingarhönnun



Dagsbirtugreining/nýting

• Mikilvægt að hanna með 
dagsbirtu í huga á Íslandi:
‒ Lágt sólarhorn

‒ Dagsbirtustundir sveiflast mikið milli 
mánaða

• Dagsbirta hefur áhrif á heilsu 
manna:
‒ Líkamlega

‒ Andlega

• Heldur orkukostnaði niðri

• Kröfur notenda um gott aðgengi 
að dagsbirtu



Vistvænar samgöngur



Vistfræðiúttekt

• Úttekt á vistfræði 
svæðisins

• Tillögur hvernig megi 
halda í það sem 
mikilvægt er
‒ Gróður

‒ Lágmarka rask

‒ Ofanvatnslausnir

• Samvinna við 
landslagsarkitekt

• Áfram unnið með 
vistfræðilegar áherslur 
með skólanum



Orka og vatn

‒ Auka einangrun og loftþéttleika bygginga.

‒ Lágmarka þörf á kælingu.

‒ Velja lausnir sem krefjast minni orku á 
rekstrartíma.

‒ Leggja áherslu á notendastýringu.

‒ Velja vatnssparandi blöndunartæki og 
salerni.

‒ Gera ráð fyrir mælingu á notkun orku og 
vatns, sérstaklega „stóra notendur“.
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Framkvæmdatími

• Gæða, - umhverfis og 
öryggisstjórnun verktaka á 
framkvæmdatíma 
‒ Úrgangsflokkun og endurnýting 

‒ Fylgja vinnuverndarreglum í hvívetna

‒ öruggt aðgengi innan svæðis og á 
svæði

‒ Góð samskipti við nágranna

• Viðtökuprófanir á kerfum 
byggingarinnar

• Hússtjórnarhandbók um notkun 
kerfa í byggingunni



• Lágmarka neikvæð umhverfisáhrif

• Hámarka notagildi

• Lágmarka líftímakostnað

• Lágmarka sóun




