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Innihald
Rb

Rb-blöð

Ástand á Íslandi
◦ Raki og mygla

◦ Holur

◦ Ending og sprungur

Umsagnir

Vottun

CE-merking
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Rannsóknastofa 
byggingariðnaðarins, Rb

Er „mygla“ orðin faraldur?

◦ Kostar tugi miljarða + veikindi ?

◦ Því miður “nánast engar” rannsóknir

Holur í malbikinu

◦ Ekki bara vöntun á viðhaldi?

Rannsóknir á steinsteypu

◦ Gátum kveðið niður alkalídrauginn

◦ Nýr sprungudraugur með rýrnun?
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Miðlun upplýsinga
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Hlutir sem Rb stefnir að
Upplýsingar um fyrirbyggjandi aðgerðir

◦ Aðrir sjá um greiningu og viðhald

Sjá fyirir um nýungar

◦ og hvaða áhrif það hefur í Íslensu umhverfi

Gera umsagnir um ný innflutt hús/consept

Miðla lausnum til almennings og fagmanna 

◦ t.d. Sérrit, námsgögn og Rb-blöð

Gera rannsóknir miðað við íslenskar aðstæður
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Miðlun upplýsinga
Til iðnaðarins

Til almennings 

Til verkkaupa
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Fyrirlestraröð Rb
Dr. Johan Mattson 
◦ Juni

Dr. S. Fufa
◦ Ágúst

Dr. Kjartan Guðmundsson
◦ Ágúst

Dr. S. Fufa
◦ Október

W. Mansour, UAE
◦ Nóvember
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Vistvæni bygginga
Vistferilsgreining

◦ LCA

Umhverfismerking byggingarvöru

◦ EPD
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Ekki eiða í “vistvæni”
nema að það hafi 

vistvæn áhrif
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Aðrir meta eða votta 
byggingar m.t.t. vistvæni

BREEAM 

Svanurinn

LEED

…
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Losun CO2

Í EU er ¾ CO2e orkunnar í notkun byggingar
◦ Rafmagn, hiti, og kæling

Á Íslandi er þessu öfugt farið (langmest í efninu)
◦ Hér vantar sárlega byggingarannsóknir og LCA greiningar

Góð ending bygginga er vistvæn
◦ Sem sést á LCA greiningu

Við eigum auðlindir
◦ T.d. heita vatnið

◦ Vatn, stein og sand
◦ Steinsteypa (staðbundið efni)

Muna að aðlaga matskerfin að íslenskum aðstæðum
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Svo hvert sinn sem þið heyrið um 
vistvæni bygginga
segið við sjálf ykkur:

Hér vantar þekkingu
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Af hverju er svo lítil áhersla lögð á 
endingu?

Ein kenning er:

Af því það vantar þekkingu?
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Svo hvert sinn sem þið keyrið í holu
segið við sjálf ykkur:

Hér vantar þekkingu
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New techniques 
New solutions

Doctoral thesis of 

Ævars Harðarsson
NTNU
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Samvinna við KTH
Dr. Kjartan Guðmundsson
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Samvinna við KTH
Kjartan Guðmundsson, KTH

◦ Íslenski útveggurinn

◦ WUFI og tilraun

◦ Nemi í tvær annir

◦ Annar nemi er líka að meta

Kjartan kemur aftur í haust

◦ Fyrirlestraröð Rb

Námskeið í vor …
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Svo hvert sinn sem þið heyrið um myglu
segið við sjálf ykkur:

Hér vantar þekkingu
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Er í lagi að eyða
Tugum milljóna…

Hundruðum milljóna …

Eða jafnvel tugum milljarða …

í viðhald

og nánast engu í fyrirbyggjandi þekkingu?



Árangur næst 
með rannsóknum
T.d. fyrir steinsteypu

SCC: Self compating concrete

VFC: Vibration free stiff concrete

HSC: High strength concrete

Rheology (flotfræði)

HPC: High performance 
concrete

Ecocrete: (Vistvæn steinsteypa)

Rýrnunar sprungur

Alkalí skemmdir
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Svo hvert sinn sem þið heyrið um seigju
segið við sjálf ykkur:

Ha ha hér höfum við þekkingu
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Við eigum helst ekki að flytja inn 
vandamál

NB:

Við eigum nóg af þeim fyrir?
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ÁLITSGERÐIR 
Rb á NMÍ
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ÁLITSGERÐIR
NMÍ lætur í té tvennskonar álitsgerðir:

Umsögn

◦ samanburður á hönnunargögnum og ákvæðum í lögum og 
reglugerðum

Yfirlýsingu um nothæfi 

◦ gagnasöfnun og staðfesting á notagildi byggingarvöru sem ekki hefur 
fengið CE-merkingu eða tæknisamþykki
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Umsögn
Tilgangur umsagnar er að meta hvort 

◦ byggingin muni uppfylla öll helstu ákvæði byggingarreglugerðar

Byggingarreglugerðin er ýtarleg

◦ og mikil vinna að athuga hvort henni er fylgt út í æsar

Umsögn: tekur bara á aðalatriðum



Grunnkröfur 
ESB til 
mannvirkja

Umsögn tekur mið af grunnkröfum ESB til 
mannvirkja 

◦ Lög um byggingarvörur, I viðauki í reglugerð 
ESB nr. 305/2011 • Burðarþol og stöðugleiki

• Varnir gegn eldsvoða

• Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

• Öryggi við notkun og 
aðgengi

• Hávaðavarnir

• Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

• Sjálfbær nýting 
náttúruauðlinda
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:
Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Dæmi um athuganir:

Svignun burðarvirkja 
◦ þök, gólf, veggir, bitar, m.m. sbr. 

BR gr. 8.2.4

Hliðarfærsla burðarvirkja, sbr. BR 
gr. 8.2.5
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:
Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Þessum hluta sleppum við, heyrir 
undir Mannvirkjastofnun
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:
Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Dæmi um athuganir:

Lagnaefni

Lofthæð í vistarverum

Birtuskilyrði

Þéttleiki
◦ Loftþéttleiki

◦ Slagregnsþéttleiki glugga

Rakaþéttingarhætta

Rakavarnir í votrýmum
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:

Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Dæmi um athuganir:

Aðgengi fyrir fatlaða

Eiturefni í byggingarefnum

Einnig:
◦ Raflagnir og raflagnaefni 
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:
Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Dæmi um athuganir:

Hljóðeinangrun í 
◦ veggjum

◦ gólfum

Högghljóðeinangrun

Hávaði frá 
◦ tæknibúnaði

◦ lögnum
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:
Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Dæmi um athuganir:

Hitaeinangrun 
◦ Útveggjum

◦ Þak

Kuldabrýr

Orkurammi 
◦ orkunotkun á rúmmálseiningu
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Grunnkröfur ESB til mannvirkja:
Burðarþol og stöðugleiki

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir heilbrigði og 
umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og 
hitaeinangrun

Sjálfbær nýting 
náttúuauðlinda

Dæmi um athuganir:

Þetta atriði er enn sem komið er 
látið liggja milli hluta en svo verður 
ekki til frambúðar

Bream-vottun

Svans-vottun

Umhverfismerking byggingarvöru, 
EPD
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Yfirlýsing um nothæfi vöru sem ekki er 
CE-merkt. Hún skal varða einn eða fleiri eftirtalinna eiginleika:

◦ Viðbragðs við bruna

◦ Brunamótstöðu

◦ Burðarþols og styrks efnis

◦ Einangrunargildis

◦ Hljóðeinangrunar og annarra þátta er varða hljóðvist

◦ Loftþéttleika 

◦ Slagregnsþéttleika

◦ Hitaþols

◦ Frostþols

◦ Efnaþols

◦ Gufuþéttleika

◦ Að varan spilli ekki gæðum neysluvatns

◦ Innihalds efna sem falla undir 57. grein reglugerðar 
Evrópuþingsins...(eiturefnagæsla)

◦ Uppgufunar/losunar mengandi efna
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Rb gefur ekki yfirlýsingar um nothæfi 
byggingarvöru m.t.t: 
Viðbragðs við bruna

Brunamótstöðu

Raffanga
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Umsögn
Að jafnaði ætlar NMÍ sér þrjá mánuði til að semja og skila 
yfirlýsingu um nothæfi. 

◦ Það fer þó eftir umfangi, sér í lagi ef gera þar prófanir. 

Umsögn getur tekið styttri tíma 

◦ en stundum eru prófanir nauðsynlegar og þá eykst afgreiðslufresturinn 
að sama skapi.

Í sumum tilfellum er ekki hægt að skila umsögn innan þriggja 
mánaða, 

◦ t.d. ef verulega óhefðbundnar byggingar koma til umsagnar.  
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https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
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CE-merking
Ákvæði um CE-merkingu á byggingarvörum eru ekki alltaf virt

Í Rb umsögnum bendum við á ef farið er á svig við CE-merkingu 
byggingarvara 

◦ Óvissa um gildi CE-merkingar

Óvissa um heimild til CE-merkinga á bak við sumar CE-merkingar

◦ Tilnefndur aðili (Notified body)
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Hvað er vandamálið?
Valdar lausnir sem ekki henta

Fúsk

Þekkingarskortur

Verkflýtir

Efnisval

Innflutt vandamál
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Lokaorð
Rakavandamál er mjög gott dæmi um 
aðkallandi rannsóknir

Við viljum ekki innflutt vandamál

Umsagnir Rb er góð ábending um 
mögulega galla
◦ CE-merkingum er stundum ábótavant

Rannsóknir skila árangri
◦ En það verður að vera samstarf/tenging

við iðnaðinn

Hvað getur Rb gert ?


