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Grænni byggð er samráðsvettvangur 
fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana 
sem vilja vinna að sjálfbærari byggð.

Í þessu blaði má finna fréttir af 
starfinu og stefnumálum félagsins, 
aðildarfélögum, nýju fræðsluefni og 
yfirlit yfir næstu viðburði.



 
          

GRÆNNI
BYGGÐ

Grænni byggð vinnur nú að BREEAM – IS viðauka, fyrir 
BREEAM International new construction 2016. Markmiðið 
með þessari vinnu er að fá BRE Group til þess að samþykkja 
einfalda aðlögun á einstökum kröfum fyrir íslenskar aðstæður 
og mun BRE Group fara yfir hugmyndir Grænni byggðar að 
viðaukanum á næstu misserum. 

Haldinn var fundur 7. maí síðastliðinn þar sem helstu 
niðurstöður og hugmyndir að viðauka voru kynntar á Zoom og 
góðar umræður sköpuðust.  Hafðu samband við tk@graennib-
yggd.is ef þú villt fá sent drög að viðauka, en mikilvægt er að 
fá sem flest sjónarmið hagsmunaaðila inn í þessa vinnu. 

Ársskýrsla Grænni byggðar 2019, 
ársreikningur og starfs-
áætlun eru nú komin út og 
aðgengileg á heimasíðu félags-
ins. Starfsemi félagsins var í 
miklum blóma á síðastliðnu ári 
þar sem sett var aukin áhersla 
á gera félagið sýnilegra og að 
vinna faglega að rannsóknar-
verkefnum. Mikið magn 
fræðsluefnis var gefið út á árinu 
og öðlaðist  félagið sess sem 
leiðandi aðili í miðlun upplýsinga 
um vistvænar byggingar. 

Ársskýrsla, ársreikningur 
og starfsáætlun

BREEAM íslenskur viðauki 
- aðlögun að íslenskum aðstæðum
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Grænni byggð varð formlegur aðili að samtökunum World 
Green Building Council 1. Nóvember 2018. Aðild að 
alþjóðasamtökunum er í þremur stigum og er Grænni 
byggð á byrjendastigi (e. Prospective member). Markmiðið 
er núna sett á að taka félagið á næsta stig aðildar, og gerast 
svokallaður upprennandi aðili (e. Emerging member) sem 
veita mun aukinn aðgang að þátttöku í verkefnum á vegum 
alþjóðasamtakanna í Evrópu. Aðild að WGBC og umræðan 
um hvaða málefni Grænni byggð á að forgangsraða næstu 
1-3 árin er umræðuefni á stefnumótunarfundi félagsins þann 
28. Ágúst kl 11:30-13:30. Allir velkomnir, fundurinn verður 
nánari auglýstur síðar.  

Grænni byggð lagði nýlega loka-
hönd á tvær skýrslur sem voru hluti 
af rannsóknarverkefni um vistvott-
unarkerfi fyrir byggingar og styrktar 
af Mannvirkjastofnun árið 2019. 

Lífsferilsgreiningar - Umhverfisáhrif 
bygginga frá vöggu til grafar var 
gefinn út á dögunum en hann var 
unninn af EFLU verkfræðistofu í 
samstarfi við Grænni byggð.  

BREEAM gæða- og umhverfisstjór-
nun - Kröfurnar og hvernig hefur 
gengið að uppfylla þær á Íslandi var 
unnin af Grænni byggð og EFLU 
verkfræðistofu. Báðar skýrslurnar má 
finna á heimasíðu Grænni byggðar.

Nýtt fræðsluefni

Aðild að World Green Building 
Council og stefnumótun félagsins
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Aðalfundi félagsins, Degi Grænni byggðar, þáttaka í Verk og vit og fleiri viðburðir 
sem Grænni byggð var með á döfinni var frestað vegna Covid19 og samkomu-
banns til haustsins. 

Dagur Grænni byggðar verður haldinn 10. september í stað 30. apríl og aðalfun-
dur félagsins verður daginn eftir eða 11 september sem halda átti fyrst 7. apríl.   

Grænni byggð hefur haldið tvö viðburði núna í apríl og maí, en það var 
annars vegar námskeið um sjálfbærni í byggingariðnaði í samstarfi við IÐUNA, 
en það var fyrirlestrarröð sem nú er aðgengileg inn á heimasíðunni. 7. maí var 
svo morgunfundur um BREEAM viðauka. Góð þáttaka var í báðum viðburðum 
og áhugavert hvað það hefur gefið góða raun að vera með kynningar í gegnum 
fjarfundarbúnaði. 

Elísabet Sara Emilsdóttir tók til starfa í 
byrjun maí. Hún lauk meistaragráðu í 
arkitektúr frá Umeå School of 
Architecture í Svíþjóð 2019. Hún hefur 
m.a. unnið hjá Glámu Kím arkitektum og 
Icert vottunarstofu. Grænni byggð hefur 
fengið tvo verkefnastyrki núna 2020, einn 
frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 
um Grænni rekstur fjölbýlishúsa í sam-
starfi við Eignaumsjón og annan frá 
Reykjavíkurborg um Loftgæði og leik-
skóla. Elísabet mun meðal annars vin-
na við þessi verkefni. Við óskum Söru 
velkomna til starfa og hlökkum til að 
vinna með henni að ýmsum verkefnum 
sem stuðla að grænni byggð. Netfangið 
hennar er sara@graennibyggd.is

Viðburðir og Covid19

Nýr starfsmaður 4
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23. Júní kl 08:30-10
Morgunspjall: Ferðavenjur og útivist í borgarumhverfi 
eftir Covid19, Borgartúni 21, hjá HMS.

24. - 28. júní
Og hvað svo? Hið byggða umhverfi og hamfarahlýnun 
( í samstarfi við AÍ og FÍLA). Geirsgata 2, Hafnartorg

25. Ágúst kl. 11:30-13:00
Rafhjólavæðingin (Græna orkan, Hjólavottun, 
Stjórnvísir) hjá Orkustofnun)

28. Ágúst kl. 11:30-13:30
Stefnumótunarfundur Grænni byggðar með aðilum

10 september kl. 13-17:30 
Dagur Grænni byggðar, Ráðhús Reykjavíkur.

18-20 september 
Grænni byggð er Grænn vinur sýningarinnar Lifum 
betur sem verður í Laugardalshöll og mun kynna þar 
verkefnið um Grænni rekstur fjölbýlishúsa.

20 september 
Bíllausi dagurinn   

15-18 október 
Þátttaka í stórsýningunni Verk og vit  

Viðburðir á næstunni
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Vistbyggð ehf sérhæfir sig í vistvæ-
num lausnum fyrir byggingariðnaðinn 
og eru nýjir aðilar að Grænni byggð.
Grænni byggð fagnar því að fá Vist-
byggð ehf. sem nýja aðila, en 
Vistbyggð hefur komið að mörgum 
metnaðarfullum byggingarverkefnum 
á Íslandi, meðal annars Fosshótelinu 
á Hnappavöllum við Jökulsárlón og 
Waldorfskólanum í Sóltúni 6. 

Ragnar Ómarsson frá Grænni byggð, Karl Sigfússon og Benedikt Ingi Tómasson 
frá Vistbyggð, og Þórhildur Fjóla frá Grænni byggð..

Vistbyggð og Umhverfisstofnun 
nýir aðilar að Grænni byggð
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Nýtt hús Hafrannsóknarstofnunar við 
Hafnarfjarðarhöfn var vígt á dögunum. 
Húsið er BREEAM vottað og er stærsta 
timburhús landsins. 

Í Urriðaholti vinnur Vistbyggð að 
byggingu 16 raðhúsa og er verkefnið í 
Svansvottunarferli í samstarfi við 
Umhverfisstofnun. Í framhaldinu verður 
svo ráðist í byggingu 19 raðhúsa í 
Urriðaholti sem byggir á sömu 
hugmyndafræði. Líklegt er að raðhúsin 
verði fyrsta Svansvottaða íbúðar-
húsnæðið sem fer í almenna sölu.

Spennandi verkefni aðildarfélaga

Grænni byggð
Laugavegi 176, 2. hæð
105 Reykjavík 

gb@gb.is
www.graennibyggd.is
692-2202

Ritstjóri: Elísabet Sara Emilsdóttir

Ábyrgðamaður: Þórhildur Fjóla 
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Grænni byggðar
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