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Efni:

1) Parísarsamningurinn og skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum

2) Þáttur mannvirkja og byggingariðnaðar í losun gróðurhúsalofttegunda

3) Afleiðingar loftslagsbreytinga – áhrif á skipulag og hönnun húsa

4) Loftslagsvænni byggingargeiri – tækifæri fyrir Ísland?
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Staða Íslands m.t.t. losunar GHL

• Hæsta hlutfall endurnýjanlegrar orku í heiminum; nær 100% 

rafmagns og hitunar með vatnsafli og jarðhita 

• Mest losun frá stóriðju: Veruleg aukning í losun frá 1990

• Mikil losun á mann                                                                        

frá vegasamgöngum

• Möguleikar til bindingar                                                              

CO2 með skógrækt og                                                           

landgræðslu

• Losun á íbúa: 14 tonn                                                                     

(7,5 í ESB; 5 á heimsvísu)

• Byggingariðnaður:                                                                      

Afar lítill hluti losunar
Losun 2014 (án landnotkunar)
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• Loftslagssamningur S.þ. 1992:
– Bókhald um útstreymi GHL; almenn krafa um minnkun losunar

• Kýótó-bókunin 1997 (varðar losun 2008-2020):
– Tölulegar skuldbindingar fyrir um 40 þróuð ríki; kvótakerfi

– 1. tímabil 2008-2012; 2. tímabil 2013-2020

• EES-samningurinn:
– Ísland hefur tekið upp viðskiptakerfi ESB f. stóriðju og flug (ETS)

– Tæplega 40% af losun Íslands í ETS

• Parísarsamningurinn 2015 (losun eftir 2020):
– Nær til allra ríkja, en strangari kröfur á þróuð ríki; halda hlýnun innan 2°C

– Ísland með 30 ríkjum í sameiginlegu markmiði um að minnka losun um 

40% til 2030 miðað við 1990

– Hlutur einstakra ríkja útfærður væntanlega 2017

Alþjóðlegar skuldbindingar Íslands
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• Losun hefur aukist 26% 1990-2014; hámark 2008

• Losun á íbúa næstum óbreytt 

• Mest aukning í stóriðju; aukning í samgöngum; minnkun í sjávarútvegi; 

Ísland – þróun losunar
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Skuldbindingar Íslands 2021-2030

28 ríki ESB + Ísland + Noregur:

-40% árið 2030 m.v. 1990

Ekkert einstakt markmið fyrir Ísland        

eða önnur ríki

ETS: Markmið fyrir Evrópu í 

heild: -43% frá 2005

Ekkert einstakt markmið fyrir 

Ísland eða önnur ríki; stóriðja 

fellur hér undir

Losun utan ETS: Markmið fyrir 

Evrópu í heild: -30% frá 2005

Markmið Íslands: ?

(lík ríki með -35-40% kröfu) 
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Þáttur mannvirkja í losun – á alþjóðavísu

• ESB: 36% CO2-losunar vegna bygginga; eldri byggingar þurfa 25 lítra

af hitunarolíu á m2 á ári, en nýjar 3-5 lítra

• Hægt að minnka CO2-losun í Evrópu um 5% með bættri orkunýtingu

• Bretland: Losun vegna bygginga fer minnkandi vegna

betri einangrunar, orkunýtnari heimilistækja og hlýnandi

veðurfars

• BNA: 39% CO2-losunar vegna bygginga, meira en                                              

frá samgöngum eða iðnaði; fer vaxandi
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Þáttur mannvirkja í losun á Íslandi

• Losun frá mannvirkjum og byggingariðnaði miklu minni á Íslandi en í 

flestum þróuðum ríkjum

• Losun frá byggingariðnaði um 3% af heildar- losun

Íslands 2014, einkum bruni jarðefna-

eldsneytis frá vélum og tækjum

• Byggingariðnaður dróst mikið saman eftir 2008, losun byrjar að aukast

aftur frá 2013, en er samt 18% minni árið 2014 en 2007

• Töluverð losun var frá sementsframleiðslu, hætti 2011

• Losun frá jarðhitavirkjunum um 4% af heildarlosun, mest vegna

húshitunar
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Tækifæri til að draga úr losun

• Minni losun frá vélum og tækjum í byggingariðnaði (lífeldsneyti, metanól, 

rafmagn)

• Betri einangrun og orkunýtni í húsum

• Nota byggingarefni með lágt kolefnisfótspor

• Innviðir fyrir loftslagsvænt samfélag við hönnun húsa: Tenglar fyrir

rafbíla, hjólageymslur, flokkun úrgangs

• Skipulag byggðar taki mið af því að minnka losun
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• Nýsköpun

• Tæknilausnir

• Endurnýjanleg orka

• Græn ímynd fyrirtækja og greina

• Græn ímynd Íslands

• Kolefnishlutlaus byggingargeiri?

Loftslagsmál – tækifæri fyrir atvinnulífið?
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Breytt loftslag, skipulag og hönnun húsa

• Breytingar á hitastigi, vindafari og veðurlagi – þarf að taka tillit til

• Hækkuð sjávarstaða – hönnun mannvirkja við strendur, varnir gegn flóðum

• Ný vísindaskýrsla um áhrif loftslagsbreytinga á Ísland 2017
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• Hver er nákvæmlega losun tengd byggingum á Íslandi? Er hægt

að gera góðan samanburð við önnur lönd?

• Er rétt að skoða möguleika á að draga úr losun? Loftslagsvæn

orka á vélar og tæki, minni orkuþörf húsa, fleira?

• Hvert er kolefnisfótspor byggingarfyrirtækja? Hvað geta þau gert til

að draga úr því?

• Hvað þarf að skoða í hönnun bygginga til að þjóna loftslagsvænu

samfélagi? 

• Hvernig getur skipulag best stutt loftslagsmarkmið?

• Þarf að taka tillit til loftslagsbreytinga við hönnun bygginga? 
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Byggingar og loftslag – nokkrar spurningar
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TAKK FYRIR
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