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Earth Science Communications Team NASA's Jet Propulsion Laboratory 

| California Institute of Technology

400ppm

http://www.jpl.nasa.gov/
http://caltech.edu/


Umhverfisbylting til að ná Parísarmarkmiðunum 

2⁰C 

The IPCC’s fifth assessment outlines for future warming scenarios — RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 — for carbon dioxide 

emissions from fossil fuels and cement. The black line marks our former choices. The red line — RCP8.5 — represents what will 

happen if habits don’t change. Photo by the Global Carbon Project

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Loftslagsmál á Íslandi
 Spáð aukinni losun um 33-79% til 2030 (miðað 

við 2010)

 Þarf að snúa blaðinu við

 Draga úr losun um 40% fyrir 2030 (EC)

 Vantar skýrari tölur fyrir byggingariðnaðinn

◦ Efnanotkun (sérst.innflutt)

◦ Orkunotkun

◦ Úrgangur

◦ Skipulag og losun frá samgöngum

Auðveldar skýrari markmiðasetningu



Áskoranir á Íslandi 
 Draga úr losun en auka þjónustu

 Fjöldi ferðamanna 2 milljónir á ári?

 115 000 fleiri íbúar fyrir 2030?

 70 000 fleiri íbúar í Reykjavík fyrir 2040?

 Hvernig ætlum við að byggja fyrir framtíðina?

 State of the art – Umhverfisvænt!

Heimild: 

Ferðamálastofa og 

Orkustofnun

Náttúruvernd

Loftslagmál



Byggingar nota bæði efni og orku 

 Orka (35%)
◦ Upphitun

◦ Lýsingar og tæki

◦ Loftræsting

◦ Heitt vatn

• Efni 
• Steypa
• Stál
• Ál 
• Kopar 
• Gler
• Sandur/Möl 
• Timbur
• Efnasambönd 
• Plast
• Einangrunarefni
• Steinn
• Leir
• Zink

20-25% af CO2e losun í 

heiminum

Buildings are responsible for 40% of energy consumption and 36% of CO2 emissions in the EU. 

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings)



Torcellini og Evrópska byggingarreglugerðin

2010

 Orkumerkingar á byggingum

 Orkueftirlit með byggingum

 Allar byggingar næstum orkuhlutlausar

byggingar fyrir 31.12.2020 

 Opinberar byggingar fyrir 31.12.2018

 Lágmarkskröfur um orkunýtni í byggingum

 Fókus á aukna orkunýtni í gömlum byggingum

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings



NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ON ZERO 

EMISSION BUILDINGS (2009 – 2017)



Hvað er kolefnis/orkuhlutlaus bygging 

Lágmarkar orkunotkun:
Vel einangruð

Stýrir orkunotkun

Endurnýtir orku (loftræstikerfi)

Nýtir vel sólarorku/dagsbirtu

Orkunýtin tæki

LED lýsing

Orkugjafar
 Framleiðir meiri endurnýtanlega orku

enn byggingin notar á ári

 Oft jarðvarmadæla (há nýtni)

Kolefnishlutleysi mælt í CO2e

Orkuhlutleysi mælt í orkueiningu t.d. 

kWSt af frumorku

Sama prinisipp! 

MARKMIÐ: 

• Draga úr orku sóun

• Auka framboð á hreinni orku

• Draga úr kolefnisspori byggingarefna



Efnisnotkun meira vægi 



Kolefnisjöfnuð– yfir líftíma

www.zeb.no

EFNISVAL LYKILATRIÐI 



Orkunotkun í byggingum

Upphitun með jarðvarma: um 150 kWh/m2 á ári

Rafmagn til tækjabúnaðar um 25 kWh/m2 á ári

Heimild: Orkusetur



Íslenskar orkuaðstæður 
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Hlutfall endurnýjanlegrar orku af heildarorkunotkun 

85%

Heimild: Orkustofnun, www.os.is



Orkunýtni – þurfum ekki að sóa



Byggingarreglugerðir 

Kolefnishlutlausar byggingar ganga lengra og eru með allt niður í 0,65 U-gildis glugga



Kolefnisspor einbýlishúsa í Noregi (vatnsorka)
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15 grömm CO2e/kWh 



Aðgerðir til að draga úr kolefnisspori 

byggingarefna

 Minnka sóun 

 Nota endurnýtt efni 

 Nota endurunnin efni 

 Nota endingargóð efni 

 Umhverfisvæn/vottuð efni 

 Nota hreinar timburvörur 

 Nota „græna steypu“ 

 Bera saman mismunandi 
efni með tilliti til 
umhverfisáhrifa

 Umhverfisyfirlýsing vöru

30 tonn CO2e 



Endurunnið - Endurvinnanlegt

Endurnýtt

Mikilvægast að draga úr losun núna og á 

næstu árum, ekki eftir 60 ár



Kolefnisjafnaðarbyggingar á Íslandi

 Skilgreina fyrir íslenskar aðstæður

 Umhverfisvænt efnisval mikilvægast

 Draga úr óþarfa orkusóun

 Byggingar utan hitaveitu og landsnets sem “case”?

 Ísland er með kjöraðstæður fyrir umhverfisvænustu
byggingar í heimi! 


