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HITASTIG JARÐAR

• Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna 
(IPCC):

• Hitastig jarðar hefur hækkað um 0,8°C á 
síðustu 100 árum

• Mikil hröðun hefur átt sér stað á síðustu 
30 árum

• Hitastig jarðar muni hækka um 0,3°C til 
4,8°C á næstu 100 árum





MÓTVÆGISAÐGERÐIR Í LOFTSLAGSMÁLUM 

• Parísarsáttmálann árið 2015

• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

• Halda hækkun hitastigs innan 1,5°C – 2°C 

• Markmið: Draga úr kolefnislosun um 40% fyrir árið 2030

• Markmið: Kolefnishlutleysi fyrir árið 2040



BYGGINGARIÐNAÐURINN Á ÍSLANDI

• Orkunotkun vegna byggingariðnaðar og rekstrar bygginga

40% af allri orkunotkun 

• Hráefnanotkun vegna byggingariðnaðar

40% af allri hráefnanotkun

• Úrgangur vegna byggingariðnaðar

40% af alls manngerðs úrgangs



KOLEFNISLOSUN FRÁ BYGGINGARIÐNAÐNUM 

• Byggingariðnaðurinn ber ábyrgð á 40% 
heildar kolefnislosun heims

• Innbyggð kolefnislosun

• Kolefnislosun vegna rekstrar

• Á Íslandi minna en innbyggt kolefni
vegur mögulega þyngra



KOLEFNISLOSUN FRÁ STEINSTEYPU

• U.þ.b. 8% af allri kolefnislosun heims er rakin til sements



HVERNIG NÁUM VIÐ MARKMIÐUM UM KOLEFNISLOSUN?

• Nota minna sement

• Nota minni steinsteypu

• Lágmarka byggingarúrgang og byggingartíma

• Hringrásarhagkerfið 

• Hanna til að taka í sundur

• Endurnotkun efna







HRINGRÁSARHAGKERFIÐ

• Einungis 20-30% af 
byggingarúrgangi er endurnýttur 

• Með því að halda byggingarefnum í 
lokaðri hringrás er verið að:

•Hámarka nýtingu
•Lágmarka úrgang 



HRINGRÁSARHAGKERFIÐ Í MANNVIRKJAHÖNNUN

• Hanna til að taka í sundur 

• Design for disessembly

• Efnisrakning og efnisbankar  

• Material passport, tracking and material banks

• Sérvalið niðurrif og endurnotkun 

• Selective demolition and upcycling



HANNA TIL AÐ TAKA Í SUNDUR

• Nýbyggingar hannaðar til 
þess að taka í sundur og 
setja saman aftur

• Sveigjanleiki sem leiðir til 
sjálfbærni

• Circle House, DK



EFNISRAKNING

• Strikamerki

• Viðgerðar- / viðhaldsskrá

• Helstu upplýsingar til að endurnota



EFNISBANKAR

• Núverandi byggingar „geyma“ byggingarefni



SÉRVALIÐ NIÐURRIF OG ENDURNOTKUN



• Mehrow, nálægt Berlin

• Plattenbau byggingar

• Plötur endurnotaðar 

• 30% lægri kostnaður



KOLEFNISSPOR STEINSTEYPU

• Kolefnislosun við:  

• Hönnun

• Öflun og meðhöndlun hráefna

• Flutning

• Uppbyggingu

• Afnot

• Viðhald   

• Niðurrif 
Taka í sundur

Endurnota



HRINGRÁSARHAGKERFIÐ OG KOLEFNISSPOR

• 40% lækkun í kolefnislosun með hringrásar-
lausnum



ENDURNOTKUN VS. ENDURNÝTING

• Endurnotkun: 

• Minni auðlinda og orkunotkun

• Minni CO2e



HVERNIG NÁUM VIÐ MARKMIÐUM UM KOLEFNISHLUTLEYSI Í 
STEINSTEYPTUM MANNVIRKJUM? 

• Vistferilsgreiningar

• Hvað erum við að gera núna? 
• Viðmiðun 

• Hvað getum við gert?
• Minnka sement? Íblöndunarefni?

• Hringrásarlausnir

• Hanna til að taka í sundur

• Endurnota





TAKK FYRIR!


