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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 til 

4,8°C á næstu 100 árum 
• Hitastigið á Íslandi gæti hækkað um         

1,4 – 2,4 °C fyrir lok þessarar aldar  



  

  

VEÐURFAR OG LOFTSLAGSBREYTINGAR 

• Úrkoma aukist um 2-4% fyrir hverja 
gráðu sem hitastigið hækkar 

• Úrkomudögum muni fjölga  

• Meðal vindhraði muni hækka lítillega 
á norðurslóðum  

• Aukning í úrkomuákefð og 
öfgaveðri! 

Mynd: Fritz Ahlefeldt 



  

  

HVERNIG BREGÐUMST VIÐ VIÐ?  

1.  Aðlögunaraðgerðir fyrir byggingar  

2.  Mótvægisaðgerðir fyrir byggingar  

Mynd: Pjetur Sigurðsson 

Mynd: Kristinn Magnússon 

Mynd: úr safni Vísis 



AÐLÖGUNARAÐGERÐIR 



  

  

ÁREIÐANLEIKI BYGGINGA 

• Byggingar eru hannaðar til þess að standast ákveðnar 
álagsforsendur 



  

  

RANNSÓKNIR 

• Áhrif loftslagsbreytinga á fellibyli og 
tjónnæmi bygginga á austurströnd 
Bandaríkjanna  



  

  

TJÓNNÆMI BYGGINGA 

•  5% til 10% aukning í vindhraða yfir 
50 ár  
à30% til 66% hækkun í 
tjónnæmi  bygginga 
 
 
 
 



  

  

HVERNIG ER HÆGT AÐ DRAGA 
ÚR TJÓNNÆMI BYGGINGA? 

• Byggingum aldurskipt, miðað við 
uppfærslur á byggingareglugerð: 

1.  Weak:   built before 1970   
2.  Medium:   built 1970–85   
3.  Strong:   built 1986–97  
4.  Stronger:  built after 1998   

•  Hagkvæmt að styrkja elstu byggingar 

 

Mynd: Ásta Jónína 

Kjalarnesið 14.02.2020 
 

febrúar 2020 lægð, vindhraði 32 m/s á Seltjarnarnesi 

Medium:     7,3% 
Strengthened I:  3,7% 



MÓTVÆGISAÐGERÐIR  



  

  

MÓTVÆGISAÐGERÐIR Í LOFTSLAGSMÁLUM  

• Parísarsáttmálann árið 2015 
•  55 þjóðir með það að markmiði að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda 
•  Halda hækkun hitastigs innan 1,5°C-2°C 

•  Ísland hefur það markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
um 40% fyrir árið 2030 

• Norðurlöndin gáfu frá sér sameinginlega yfirlýsingu um 
loftslagsmál 2019 þar sem er stefnt að kolefnishlutleysi árið 
2050 



  

  



  

  

KOLEFNISLOSUN FRÁ BYGGINGARIÐNAÐINUM  

• Byggingariðnaðurinn ber ábyrgð 
á 40% heildar kolefnislosun 
heims 
•  Innbyggð kolefnislosun 
•  Kolefnislosun vegna rekstrar 

• Meirihluta íslenskra bygginga er 
steinsteypt 



  

  

KOLEFNISLOSUN FRÁ STEINSTEYPU 

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

•  Spár sýna að sements framleiðsla á heimsvísu muni aukast um 23% 
fyrir 2050 



  

  

VISTFERILSGREININGAR 

• Meta umhverfisáhrif við:  
•  Hönnun 
• Öflun og meðhöndlun 

hráefna 
•  Flutning 
•  Uppbyggingu 
•  Afnot 
•  Viðhald    
•  Niðurrif  



  

  



  

  

HRINGRÁSARHAGKERFIÐ Í BYGGINGARIÐNAÐINUM 

• Einungis 20-30% af byggingarúrgangi á heimsvísu er endurnýttur  

• Steinsteypa hefur þann eiginleika að vera 100% endurnýtanlegur 

Mynd: FinalStraw 



  

  

HANNA TIL AÐ TAKA Í SUNDUR 

•  3XN Architects og GXN Innovation í DK  

• Design for Disassembly 



  

  

AÐ LOKUM…. 


