
Hringrásarhagkerfið og 
byggingariðnaðurinn



“The earth is a spaceship, with the sun as our energy 

supplier. We are all astronauts.

The idea of the earth is as a mechanical vehicle that requires 

maintenance, and that if you do not keep it in good order it will 

cease to function” B. Fuller



● “Það virðist vera nokkuð skýrt að byggingariðnaðurinn 

er lykillinn að því að innleiða hringrásarhagkerfið

● Um 40% af öllu sorpi og spilliefnum kemur frá 

byggingariðnaðinum og er lítið eftirlit með því hvað ferð í 

endurnýtingu eða endurvinnslu.

● Helming auðlindanýtingar og allt að 30-40%
orkunotkunar og útblásturs til byggingariðnaðarins

● Mikil verðmæti fara í landfyllingu og verða þar með 

ónothæf.

Byggingariðnaðurinn lykillinn



MARGT Í GANGI



Heimsókn á álfnes 29. maí



Heimsókn á álfnes 29. maí





Hringrásarhagkerfið
● Umræðan um hringrænt hagkerfi byrjaði upp úr 

1970. 

○ Cradle to Cradle 2012 (Michael Braungart 

and William McDonough)

○ Ellen Macarthur Foundation 2010

○ EU áætlun fyrir hringrásarhagkerfið 2015

● Snýst um að læra af náttúrunni og hugsa hvað er 

rétt fyrir fólk og umhverfið



Hringrásarhagkerfið

● Lágmarka úrgang og hámarka nýtingu 

● Meginreglur

○ Býr til tækifæri til þess að ,,hanna út” úrgang 

og mengun

○ Tryggja það að vörur og efniviður viðhaldi 

gæðum sínum

○ Náttúruleg kerfi nái að vaxa og endurnýja sig

● Hagkerfið okkar er línulegt eins, “taka - nota -

henda” sem í raun gerir ráð fyrir því að jörðin sé 

ótakmarkað rými

● Deilihagkerfi, þjónusta, viðgerðarmenning





Stórar hindranir

● Á World Circular Economy Forum sem haldin var í Helsinki í byrjun júní kom skýrt 

fram að sóunin er gríðarleg í byggingariðnaðinum og nýtingin léleg

○ 10-15% af byggingarefni sóað á meðan framkvæmd stendur. 

○ 60% af skrifstofumrýmum eru ekki í notkun í Evrópu og 50% af íbúum Evrópu 

finnst þeir búa í of stóru húsnæði

○ Sóun á orku í rekstri bygginga er gríðarleg

○ 54% af niðurrifsúrgangi fer í landfyllingu í Evrópu

● Það er erfiðara að finna þennan ,,pressure point” í byggingariðnaðinum því vistferillinn er 

svo langur, illa rekjanlegur með mörgum hagsmunaaðilum. 

● Gler er 100% endurvinnanlegt og hægt er að endurvinna það óendanlega oft, en hver vill 

taka að sér þá endurvinnslu og hvernig gerum við það hagkvæmt?



Hvað þarf að gera?
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Hvað er grænni byggð að 

gera?
● Grænni byggð vill vera leiðandi afl fyrir hringrásarhagkerfið í byggingariðnaðinum

● Í vor byrjaði nýtt rannsóknarverkefni sem Grænni byggð hefur umsjá með sem snýst um 

að:

○ kortleggja byggingarúrgang á Íslandi

○ Gera leiðbeiningar um hvernig má lágmarka þann úrgang

○ Kortleggja sóknarfæri til samdráttar slíks úrgans

● Það er gríðarlega stórt og mikilvægt skref þegar kemur að innleiðingu 

hringrásarhagkerfisins í íslenskan byggingariðnað

● Leiðbeiningar fyrir umhverfisvænan rekstur fjölbýlishúsa

○ Rekstur bygginga er mikilvægur partur af vistferli þeirra og eiga leiðbeiningarnar að 

hjálpa húsfélögum í fjölbýlishúsum að gera húsrekstur þeirra umhverfisvænni.

● Grænni byggð mun hafa upplýsingar inn á heimasíðu sinni um hringrásarhagkerfið og 

hlekki inn á skýrslur sem nýlega hafa verið gefnar út. 




