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Um skýrsluna

Skýrsla WGBC um kolefnisfótspor mannvirkja er unnin í 
samvinnu við C40 Cities og Ramboll og með fjárstuðningi frá 
European Climate Foundation (ECF) og Children‘s 
Investment Fund Foundation (CIFF).

World Green Building Council eru alheimssamtök um 
grænni byggð með aðildarfélög í um 70 löndum. Markmið 
samtakanna er að hvetja til og styðja við sjálfbæra þróun í 
mannvirkjagerð í samræmi við Parísarsamkomulagið um að 
stöðva allan útblástur gróðurhúsalofttegunda í mannvirkja-
gerð fyrir árið 2050.

Grænni byggð, Green Building Council Iceland, er aðili að 
alheimssamtökunum.

https://www.worldgbc.org/embodied-carbon

https://www.worldgbc.org/embodied-carbon


Helstu hugtök

Í skýrslunni er kolefnisfótspori mannvirkja skipt á tvo vegu:

Bundið kolefni (e. embodied carbon): Sú losun á gróðurhúsalofttegundum sem á 
sér stað áður en mannvirki er tekið í notkun vegna úrvinnslu og flutnings hráefnis 
og framleiðslu og flutnings byggingarefna:

á meðan að mannvirki er í notkun vegna viðhalds, viðgerða, endurnýjunar og 
endurbyggingar og,

eftir að notkun mannvirkis er hætt vegna niðurrifs, brottflutnings, endurnýtingar 
og förgunar.

Kolefnisnotkun (e. operational carbon): Sú losun á gróðurhúsalofttegundum sem 
á sér stað á meðan að mannvirki er í notkun vegna hverskyns orkunotkunar 
tengdri starfsemi mannvirkisins, s.s. húshitun og raforkunotkun.

Í skýrslunni er vísað til alþjóðlegs staðals um nánari útskýringar á vistferli 
mannvirkja (ÍST/EN 15978).



Tilgangur skýrslunnar

Mannvirki og notkun þeirra eru talin valda 39% af allri 
kolefnislosun mannsins. Þessi losun skiptist í 28% af völdum 
kolefnisnotkunar og 11% sem er bundið í mannvirkjunum.

Nú þegar hafa flest ríki heims sett sér markmið til þess að 
draga úr kolefnisnotkun mannvirkja, þ.e. vegna húshitunar, 
kælingar og raforkunotkunar o.s.frv.

Með skýrslunni vilja WGBC beina sjónum sínum að 
markmiðum og aðgerðum til þess að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda sem bundin er í mannvirkjum.



Bundið kolefni

Kolefnisnotkun

Vistferilsskeiðin innihalda eftirfarandi 
kolefnisfótspor:

A: Frá framleiðslu byggingarefna og 
aðflutningum.

Frá byggingarframkvæmd.

B: Frá viðhaldi, viðgerðum, 
endurnýjun, endurbyggingu og
orkunotkun.

C: Niðurrif, brottflutning, 
endurnýtingu og förgun.

Fyrir notkun:

Vistferilsskeið A

Í notkun:

Vistferilsskeið B

Eftir notkun:

Vistferilsskeið C

Samtals 
kolefnisfótspor 

á líftíma

Kolefnisfótspor mannvirkja

Hlutfallsleg skipting í algengu erlendu húsnæði
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Markmið WGBC

Árið 2030

Dregið verði úr bundnu kolefni í nýjum mannvirkjum um 40%.

Kolefnisnotkun frá nýjum byggingum verði engin.

Árið 2050

Ekkert kolefni verði bundið í nýjum mannvirkjum.

Kolefnisnotkun frá öllum mannvirkjum, líka eldri 
mannvirkjum, verði engin.



Hvernig má minnka kolefnisfótspor sem bundið er í mannvirkjum

Byggjum ekkert100%

0%

Byggjum minna

Byggjum af útsjónarsemi

Byggjum skynsamlega

Fjögur lykilatriði til að minnka 
kolefnisfótspor:

1. Fyrirbyggjandi aðgerðir
Metum þörfina á nýbyggingum og berum 
saman við mögulega endurnýjun eða 
endurnotkun.

2. Minnkum og hagræðum
Færri einingar. Minni einingar.

3. Skipuleggjum með framtíðina í huga
Metum áhrifin á líftíma mannvirkja.

4. Kolefnisjöfnum
Ef annað bregst, notum kolefnisjöfnun á 
staðnum eða hjá viðurkenndum aðilum.



Markmið hagsmunaaðila

Öll samtök byggingariðnaðarins 

beiti sér fyrir gerð vegvísis í átt 

að kolefnishlutleysi bygginga

Stjórnvöld hefji vinnu við 

aðgerðaráætlun sem miðar að 

því að ná kolefnishlutleysi 

bygginga

Sveitarfélög hefji vinnu við 

aðgerðaráætlun sem miðar að 

því að ná kolefnishlutleysi 

bygginga

Allir fasteignafjárfestar tileinki 

sér viðeigandi vegvísi í átt að 

kolefnishlutleysi bygginga

Allir aðilar byggingarframkvæmda 

tileinki sér viðeigandi vegvísi í átt 

að kolefnishlutleysi og geri kröfu til 

efnisbirgja að þeir veiti upplýsingar 

um hráefna- og kolefnisnotkun 

byggingarefna

Allir hönnuðir tileinki sér viðeigandi 

vegvísi í átt að kolefnishlutleysi 

bygginga og bjóði ráðgjöf um 

aðgerðir til að ná settum 

markmiðum á frumstigi hönnunar

Fagfélög og 

félagasamtök

Stefnumótandi aðilar

Stjórnvöld Sveitarfélög

Fjárfestar Framkvæmdaaðilar Hönnuðir Framleiðendur og 

birgjar

Allir framleiðendur og birgjar tileinki 

sér viðeigandi vegvísi í átt að 

kolefnishlutleysi bygginga og hafi 

sett sér skýr markmið á því sviði 

sem nást eiga árið 2050

Sameiginleg markmið 2050

Vegvísir

Tól

Gögn

Vottun

Markmið/ 

viðmið

Umhverfisyfirlýsing

Stefna

Fjármagn

Upplýsingagjöf

Endurnýjanleg orka

Bygging/þróun

Hönnun

Aðgerðir leiðtoga

Innleiða staðlaðar reikniaðferðir til að 

kortleggja bundið kolefni bygginga og 

hönnunaraðferðir til úrlausnar á vanda

Leggja sitt af mörkum við að koma á fót 

gagnagrunnum og aðstoða við 

markmiðssetningar annarra aðila

Allar vottunaraðferðir geri kröfur um 

kolefnishlutleysi

Stjórnvöld setji markmið um 

kolefnishlutleysi fyrir nýjar opinberar 

byggingar, fyrir viðhald á byggingum og 

fyrir alla opinbera innviði

Sveitarfélög tileinki sér markmið um 

kolefnishlutleysi fyrir mannvirki og marki 

sér skýra braut um það hvernig þeim 

markmiðum skuli náð

Fjármögnunaraðilar fjárfesti einungis í 

verkefnum sem hafa skýr markmið um 

að draga úr kolefnisfótspori

Allir aðilar byggingarframkvæmda setji 

sér skýr markmið um kolefnishlutleysi 

mannvirkja og byggingarframkvæmda og 

setji framleiðendum og birgjum skilyrði 

um það sama

Allir hönnunaraðilar deila með sér 

gögnum úr líftímagreiningum

Hönnunaraðilar leggi til bestu leiðirnar til 

þess að draga úr bundnu kolefni í 

byggingum og innleiði meginreglur 

hringrásarhagkerfisins í 

hönnunarlausnum sínum

Allir byggingavöruframleiðendur hafi 

gefið út umhverfisyfirlýsingar fyrir a.m.k. 

40% af vöruframleiðslu sinni

Stjórnvöld hafi innleitt stefnu um 

róttækar aðgerðir til að draga úr bundnu 

kolefni í byggingum og sett fram 

markmið um hvenær krafan um 

kolefnishlutlaus mannvirki verður lögfest

Sveitarfélög hafi innleitt stefnu um 

róttækar aðgerðir til að draga úr bundnu 

kolefni í byggingum og sett fram 

markmið um hvenær krafan um 

kolefnishlutlaus mannvirki verður skilyrt
Fjármögnunaraðilar fjárfesti einungis í 

verkefnum sem eru kolefnishlutlaus

Allir byggingarstaðir séu 

kolefnishlutlausir og allar 

framkvæmdir og 

tilflutningar vegna þeirra 

eru knúnar 

endurnýjanlegum 

orkugjöfum

Framkvæmdaaðilar 

byggja einungis 

kolefnishlutlaus 

mannvirki

Hönnuðir ráðleggja ávallt 

kolefnishlutlausar 

mannvirkjalausnir

Allir framleiðendur 

byggingarefna hafa gefið 

út umhverfisyfirlýsingu 

fyrir allar framleiðsluvörur 

sínar

Öll orkunotkun kemur frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum og 

öll kolefnislosun frá öllum ferlum 

er kolefnisjöfnuð með 

mótvægisaðgerðum

Öll raforka fyrir 

framleiðslu og flutninga 

kemur frá 

endurnýjanlegum 

orkugjöfum



Takk fyrir


