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Byggingariðnaður og loftslagsmál

Hönnun bygginga, staðsetning, efnisnotkun og orku- og vatnsnotkun íbúa hefur
mikið að segja varðandi losun gróðurhúsalofttegunda.

Rekja má 30-40% orkunotkunar og útblásturs gróðurhúsalofttegunda til
byggingariðnaðar. 

Áætlað er að byggingariðnaðurinn noti árlega hráefni sem samsvarar um 40-
50% af heimsveltunni. 



Vistvænar lausnir í byggingariðnaði

Ein af stóru áskorunum samtímans.

Byggt er til langs tíma og nauðsynlegt að slíkar fjárfestingar standist tímans
tönn og neikvæð umhverfisáhrif séu lágmörkuð eftir fremsta megni.

Sé rétt staðið að hönnun og skipulagi getur byggingariðnaðurinn spilað
lykilhlutverk í því að stuðla að sjálfbærri þróun. 

Þörf á nýjum lausnum. 



Ávinningur

Umhverfi Efnahagur Heilsa

Dregur úr orkunotkun, eykur líftíma og dregur úr viðhaldi
bygginga, minni eiturefnanotkun og stuðlar að heilnæmu

umhverfi



Vistvottunarkerfi fyrir byggingar

Mynd. (Irish Green Building Council, e.d.; íslenskað af höfundi)



BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Stjórnun Heilsa og 
vellíðan

Orka Samgöngur Vatn

Byggingarefni Úrgangur Landnotkun Mengun Nýsköpun

BREEAM Flokkar



BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Mynd. Níu umhverfisáhrifaflokkar vistvottunarkerfisins BREEAM og vægi þeirra samkvæmt
BREEAM New Construction Non-domestic buildings 2011 kröfurammanum (Parker, 2012)



Ástæður fyrir vali á rannsóknarefni

Sjálfbærni í byggingariðnaði er aðkallandi

Skortur á rannsóknum á vistvottunarkerfum á Íslandi

Þekkingarsköpun og umræða

Arkitektúr + umhverfismál

Hagnýt aðferðafræði



Rannsóknaraðferð

Eigindleg rannsókn – byggir á tilfinningu, upplifun og skilningi þátttakenda

Tilviksrannsókn - hentar vel til að rannsaka ákveðið tilvik ítarlega og í rauntíma.

Tilvik: Vistvottnarkerfið BREEAM og aðlögun þess að íslenskum aðstæðum.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar afmarkast við hérlendar aðstæður og
viðmælendur rannsóknarinnar, sem varpa ljósi á þær aðstæður.



Markmið

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt:

1. Að útskýra uppbyggingu og eiginleika vistvottunarkerfisins BREEAM. 

2. Að varpa ljósi á aðlögun og notkun kerfisins á Íslandi, sem er gert með
því að framkvæma tilviksrannsókn á íslenskum byggingariðnaði. 

Rannsóknin skiptist því í fræðilega umfjöllun og tilviksrannsókn. 



Rannsóknarspurningar

• Hvernig hentar vistvottunarkerfið BREEAM til þess að stuðla að, útfæra og meta sjálfbærar 
lausnir í íslenskum byggingariðnaði? 

• Hverjir eru helstu hvatarnir í íslenskum byggingariðnaði með tilliti til þeirra krafna sem 
settar eru fram í vistvottunarkerfinu BREEAM?

• Hverjar eru helstu hindranirnar í íslenskum byggingariðnaði með tilliti til þeirra krafna sem 
settar eru fram í vistvottunarkerfinu BREEAM?

• Hvernig áhrif hefur BREEAM á fagaðila í byggingariðnaði og verkefnateymi sem vinna að 
BREEAM vottuðum byggingum á Íslandi? 



Framkvæmd rannsóknar og val á viðmælendum

Rannsóknargagna er aflað með fimm hálf-stöðluðum viðtölum við aðila sem
starfa innan byggingariðnaðarins á Íslandi. 

Viðtöl - Innsýn í ákveðið viðfangsefni, gefa fólki rödd

Opnar spurningar – gefa viðmælendur kost á að miðla þekkingu sinni á
ítarlegan hátt. 

Horft var til þess að viðmælendur hefðu komið að nýlegum BREEAM 
vottuðum verkefnum með ólíkum hætti á vegum mismunandi fyrirtækja. 



Viðmælendur

Aðalheiður Atladóttir: Arkitekt og eigandi A2F arkitekta

Elín Vignisdóttir: Landfræðingur og  BREEAM matsmaður síðan 2010, Verkís 

Kristín Ósk Þórðardóttir:Rafmagnsverkfræðingur og BREEAM matsmaður síðan 
2012, Verkhönnun. 

Örn Erlendsson: Umhverfis- og byggingarverkræðingur, verkefnastjóri 
umhverfismála hjá FSR 

Sólveig Björk Ingimarsdóttir: Byggingarverkfræðingur, umsjónarmaður 
BREEAM mála fyrir Sjúkrahótel Landspítalans, Munck verktakar



Helstu niðurstöður

• Persónuleg reynsla af BREEAM

• Hvatar fyrir aðlögun BREEAM á Íslandi 

• Hindranir fyrir aðlögun BREEAM á Íslandi 

• Hönnun og ákvarðanataka

• Félagsleg áhrif BREEAM

• Vottun 

• Fræðsla og miðlun 

• Þverfræðilegt samtal 

• Umhverfisáhrifaflokkar og tæknileg atriði

• Virði BREEAM 

• íslensk útgáfa af BREEAM 

• Umbætur og frekari aðlögun BREEAM að 

íslenskum aðstæðum.

Tólf meginþemu greind  með innihaldsgreiningu



Rannsóknarspurningum svarað



Er vistvottunarkerfið BREEAM vel til þess fallið að stuðla að, útfæra og 
meta sjálfbærar lausnir í íslenskum byggingariðnaði?

Hjálplegt verkfæri til þess að stuðla að sjálfbærum lausnum í íslenskum
byggingariðnaði. 

Skapar viðmiðunarramma um sjálfbæra þróun og stuðlar að nýjum aðferðum.

Ýtir undir þverfræðilegt samtal, þekkingarsköpun og framþróun. 

Þekkingarsköpunin sem kerfið skapar skilar sér þó ekki nógu vel út á við – þarf að
auka fræðslu og bæta aðgengileika kerfisins. 

Hefur reynst þungt í vöfum – leiðarvísir flókinn og ýmis tæknileg atriði sem þarf að 
aðlaga betur að íslenskum aðstæðum. 



Hverjir eru helstu hvatarnir í íslenskum byggingariðnaði með tilliti til 
þeirra krafna sem settar eru fram í vistvottunarkerfinu BREEAM?

Hvatar Nánari	útskýring:	

Heilsa	og	vellíðan

Það	er	margt		sem	er	auðvelt	að	uppfylla	

undir	þeim	umhverfisáhrifaflokki	á	Íslandi.	

Þættir	á	borð	við		loftgæði,	dagsbirta,	lýsing	

og	hljóð.

Samfélagsábyrgð	og	ímynd	

ráðgjafarfyrirtækja

Ímynd	fyrirtækja	og	ábyrg	viðskipti	eru	

veigamiklir	hvatar	fyrir	því	að	sækjast	eftir	

BREEAM	vottun	hér	á	landi.	Sá	stimpill	sem	

BREEAM	vottuð	bygging	fær	virkar	

jákvæður	út	á	við	fyrir	ráðgjafarfyrirtæki	sem	

veita	slíka	þjónustu	og	sýnir	að	lögð	er	

áhersla	á	samfélagsábyrgð.	

Félagslegir	hvatar

Samstaða	og	miðlun	þekkingar.	Fagaðilar	

eru	viljugir	til	að	hjálpa	hver	öðrum	við	

innleiðingu	og	útfærslu	BREEAM	hér	á	

landi,	þvert	á	fyrirtæki	og	stofnanir.	

Íslenska	byggingarreglugerðin

Ákveðin	atriði	sem	krafist	er	í	BREEAM	eru	

nú	þegar	komin	inn	í	íslensku	

byggingarreglugerðina.	Íslendingar	eiga	

auðvelt	með	að	uppfylla	þær	kröfur.

Orka

Gott	aðgengi	Íslendinga	að	vatni,	fersku	lofti	

og	endurnýjanlegri	orku	auðveldar	úrlausn	

ákveðinna	krafna	sem	settar	eru	fram	í	

BREEAM.	

Eftirspurn	á	markaði

Í	kjölfar	umhverfisvakningar	á	Íslandi	

undanfarið	hefur	eftirspurn	eftir	vottuðum	

vörum	aukist	á	markaði.	Heildsölur	leitast	í	

auknu	mæli	eftir	því	að	selja	vottaðar	vörur	

til	þess	að	vera	leiðandi	á	markaði	varðandi	

umhverfisstefnu.



Hverjar eru helstu hindranirnar í íslenskum byggingariðnaði með tilliti 
til þeirra krafna sem settar eru fram í vistvottunarkerfinu BREEAM? 

Hindranir Nánari	útskýring:	

Samgöngur

Staða	samgöngumála	á	Íslandi	er	ekki	góð	með	

tilliti	til	þeirra	krafna	sem	settar	eru	fram	í	

BREEAM.	Almenningssamgöngur	og	

aðgengismál	mætti	víða	bæta.	Tryggja	þarf	

hjólastæði,	betri	göngu-	og	hjólastíga	og	

samgöngur	almennt.

Neikvætt	viðmót

Sú	tregða	sem	fyrirfinnst	sums	staðar	innan	

bygginariðnaðarins	gagnvart	BREEAM	getur	

virkað	sem	hindrun	við	innleiðingu	kerfisins.	Það	

þarf	að	ganga	á	eftir	upplýsingum	frá	sumum	og	

hamra	á	því	að	fólk	fylgi	kröfunum	út	í	gegnum	allt	

byggingarferlið.	

Skortur	á	fræðslu	og	miðlun

Þrátt	fyrir	þá	vitundarvakningu	sem	átt	hefur	sér	

stað	varðandi	umhverfismál	á	Íslandi	undanfarið,	

vantar	ennþá	mikið	upp	á	fræðslu	um	

umhverfisvottanir	fyrir	byggingar	og	sjálfbærar	

lausnir	innan	byggingariðnaðarins.

Flókið	tæknilegt	viðmót

Tæknilegt	viðmót	kerfisins	virðist	vefjast	fyrir	

notendum	BREEAM	kröfurnar	eru	taldar	

ósveigjanlegar,	leiðarvísirinn	flókinn	og	það	þykir	

horft	of	mikið	í	smáatriði	við	BREEAM	vottun.	

Skortur	á	stuðningi	frá	ríkinu

Aukinn	stuðningur	frá	ríkinu	getur	verið	hjálplegur	

til	að	auka	á	sjálfbæra	þróun	innan	

byggingariðnaðarins.	Það	vantar	einhvers	konar	

sjóði	eða	styrki	á	vegum	hins	opinbera	til	þess	að	

ýta	undir	þessa	þróun.	

Hindranir Nánari	útskýring:	

Byggingarefni

Það	hefur	gengið	erfiðlega	að	uppfylla	kröfur	um	

byggingarefni	hér	á	landi.	BREEAM	gerir	kröfu	um	

vottað	umhverfisstjórnunarkerfi	hjá	framleiðendum	

byggingarefna	og	því	falla	efnistengdar	kröfur	í	vissum	

tilfellum	á	þeim	forsendum.	Einnig	er	verið	að	flytja	of	

mikið	að	efnum	inn.

Íslensk	steypuframleiðsla

Steypuframleiðsla	á	Íslandi	stendur	illa	hvað	varðar	

þær	kröfur	sem	settar	eru	fram	um	upprunavottun	

byggingarefna	í	BREEAM.	Það	vantar	

umhverfisvottun	á	íslenska	steypuframleiðslu.	

Vöntun	á	vistferilsgreiningum

Það	vantar	upp	á	vistferilsgreiningar	á	byggingarefni	á	

Íslandi.	Það	er	að	sýna	fram	á	umhverfisáhrif	

vörunnar.	Innlend	byggingarefni	fá	oft	ekki	stig	í	

BREEAM	vegna	þessa.	Slíkar	greiningar	eru	þó	að	

ryðja	sér	til	rúms.

Landnotkun	og	vistfræði

Umhverfisáhrifaflokkur	sem	virðist	ekki	hafa	verið	lögð	

mikil	áhersla	á	við	innleiðingu	BREEAM	hingað	til	á	

Íslandi,	eða	verið	tekinn	inn	í	verkefni	of	seint.	Það	

þarf	að	huga	að	þessum	flokki	við	upphaf	verks	og	

vanda	betur	til	verka.	

Orkunýtni	húsa

Það	hefur	reynst	erfitt	að	uppfylla	ákveðnar	kröfur	

undir	orkukaflanum	í	BREEAM.	Þörf	er	á	að	þróa	og	

útfæra	aðferðafræði	til	að	reikna	orkunýtni	húsa	hér	á	

landi.



Hvernig áhrif hefur BREEAM á fagaðila í byggingariðnaði og 
verkefnateymi sem vinna að BREEAM vottuðum byggingum á Íslandi?

Samkvæmt viðmælendum virðast áhrif kerfisins á fagaðila og verkefnateymi 
vera tvíþætt: 

Aðkoma að BREEAM vottuðu verkefni er ákveðið lærdómsferli sem leiðir af sér
þekkingarsköpun fyrir þátttakendur.

BREEAM setur ákveðnar áherslur inn í byggingarferlið sem útheimtir oft og 
tíðum auka vinnu af hálfu þátttakenda í slíku ferli. Getur reynst íþyngjandi fyrir 
þáttakendur. 



Umræður



Fræðilegt gildi rannsóknar

Skortir rannsóknir um vistvottunarkerfi á Íslandi

Þróa tillögur til frekari athugana/rannsókna á viðfangsefninu. 

Stuðlar að þekkingarsköpun og umræðu varðandi sjálfbærar aðferðir innan
byggingariðnaðarins á Íslandi almennt. 

Rannsókninni er ætlað að stuðla að auknum skilningi fagaðila og almennings á
vistvottunarkerfinu BREEAM. Hagnýt þekking. 

Getur nýst stjórnvöldum og hinu opinbera við stefnumótun. 



Helstu annmarkar rannsóknar

Eigindleg rannsókn – ekki hægt að alhæfa um rannsóknarniðurstöður.

Staða rannsakanda og áreiðanleiki gagna – ekki við tölfræði að styðjast.

Rannsókn er hvorki stór í sniðum né víðtæk. Gefur aðeins vísbendingar um 
innleiðingu BREEAM á Íslandi. 

Sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi - ekki við margt að styðjast varðandi
samanburðarrannsóknir og ákjósanlegt rannsóknarsnið



Frekari rannsóknir

Áhrif BREEAM á notendur vottaðra bygginga á Íslandi.

Greining á matsskýrslum og sönnunargögnum úr BREEAM vottunum
hérlendis.

Efnahagslega hlið BREEAM – virðist ríkja óvissa um hana hér á landi. 

Ræða við stærri og fjölbreyttari hóp. Sveitarfélög, eigendur bygginga, 
rekstraraðila vottaðra bygginga, ófaglærða, iðnaðarmenn o.s. frv. 



Snæfellsstofa – Vatnajökulsþjóðgarði

Mynd: Rafn Sig. 



Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ



Efla verkfræðistofa, Höfðabakka



Hús Náttúrufræðistofnunar Íslands



Veröld – Hús Vigdísar

Mynd: Vigfús Birgisson



Veröld – Hús Vigdísar

Mynd: Vigfús Birgisson



Fangelsið á Hólmsheiði

Mynd: Karl Petersson



BREEAM vottuð verkefni í gangi hjá
Framkvæmdasýslu ríkisins 

F r a m k v æ m d a s ý s l a  r í k i s i n s
G o v e r n m e n t  C o n s t r u c t i o n  C o n t r a c t i n g  A g e n c y



Hjúkrunarheimili – Árborg Mynd/teikning: Urban arkitektar



Gestastofa - Kirkjubæjarklaustri Mynd: Arkís arkitektar 



Hakið gestastofa - viðbygging Mynd: FSR 



Hringbrautarverkefni – Sjúkrahótel
Mynd: Gláma Kím arkitektar 



Hús íslenskra fræða Mynd: Hornsteinar arkitektar 
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