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Fréttabréf
Grænni byggðar

Viðburðaríkt ár að baki
Árið sem var að líða hefur verið einstaklega
viðburðaríkt og skemmtilegt í starfi Grænni
byggðar. Starfið fer vaxandi ár frá ári og ekki síst
samhliða auknum áhuga og meðvitund á
umhverfismálum í samfélaginu. Því hefur Grænni
byggð bætt við sig fjölmörgum meðlimum á
árinu og staðið að viðburðum um umhverfismál
sem hafa verið gríðarvel sóttir.
Þá hefur Grænni byggð lagt lokahönd á nokkur
stór verkefni en um þau má lesa nánar hér að
neðan þar sem einnig er stiklað á stóru um
starfsemina síðustu mánuði.

Í þessu
tölublaði:
Vel sóttir viðburðir í
haust
Dagur Grænni byggðar
og 10 ára afmæli
framundan
Rannsóknarverkefni um
byggingarúrgang
Ítarlegar úttektir á
vistvottunarkerfum í
íslenskum aðstæðum

Bíllausir dagar 2019 og 2020

Ráðstefnur í október
Októbermánuður var viðburðaríkur í starfi
Grænni byggðar sem meðal annars stóð fyrir
vel sóttu morgunspjalli um hönnun skólalóða
með tilliti til vistvænna samgangna.
Í samstarfi við Grænu orkuna og Orkustofnun
stóð Grænni byggð einnig fyrir viðburði um
notkun á metani en Þórhildur Fjóla
framkvæmdastjóri Grænni byggðar sá einnig
um fundarstjórn.

Mynd: Hjördís Jónsdóttir

Bíllausi dagurinn fór fram með pomp og prakt þann
22. september. Miklubraut var lokað fyrir umferð bíla
og fylktu borgarbúar liði niður götuna á fjölbreyttum
fararmátum. Gangan var vel sótt en viðburðurinn vakti
heilmikla athygli og prýddi meðal annars forsíðu
Fréttablaðsins daginn eftir.
Grænni byggð lagði hönd á plóg við skipulagningu
ásamt Samtökum um bíllausan lífsstíl, Hjólafærni og
fleirum. Skipulagning fyrir Bíllausa daginn 2020 er
hafin.

Vel sóttir viðburðir um timbur
og loftræstingu

Húsfyllir var í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands þegar Grænni byggð í samstarfi við Betri
Byggingar blés til ráðstefnu um gæði innilofts,
orkunýtni og vistvottanir. Erindi komu víða að en
miklar og faglegar umræður sköpuðust á
ráðstefnunni og greinilegt að mikill hugur sé í fólki
að standa vel að loftræstimálum. Einnig er
greinanleg frekari þörf fyrir rannsóknir og umræðu
um málefnið sem Grænni byggð hlakka til að taka
frekari þátt í.

Í lok mánaðarins kom einnig til landsins
BREEAM sérfræðingurinn Glen Watts sem fór
yfir stefnur og strauma vistvottunarkerfisins
sem nýtur sívaxandi vinsælda hérlendis sem
erlendis.

Tine Hegli á Degi Grænni
byggðar 30. apríl
Árlegur Dagur Grænni byggðar kemur til
með að vera haldinn 30. apríl
næstkomandi í Tjarnarsal Ráðhúss
Reykjavíkur. Norski arkitektinn Tine Hegli
flytur erindi en hún starfar fyrir hina
margrómuðu arkitektastofu Snöhetta sem
hefur verið leiðandi í hönnun
kolefnisjákvæðra bygginga. Fyrirtækið
stefnir á að allar byggingar á þeirra vegum
séu kolefnisjákvæðar. Nánari dagskrá
auglýst síðar.

Grænni byggð lýkur
rannsóknarverkefnum
Sem stendur er verið að leggja lokahönd á fjölmörg rannsóknarverkefni á vegum
Grænni byggðar. Í krafti styrks frá Mannvirkjastofnun hefur Grænni byggð haft
yfirumsjón með rannsókn á vistvottunarkerfum BREEAM og Svansins í íslensku
samhengi. Eftirfarandi skýrslum er lokið en hægt er að smella á þær til að sækja.

Samgöngu- og
landnotkunarkröfur
BREEAM

Orkukröfur BREEAM

Sjónræn þægindi í
BREEAM

Kynningarbæklingur um
BREEAM

Kynningarbæklingur um
BREEAM In-Use

Yfirlit yfir orkunotkun,
orkuverð og orkukröfur

Að auki eru væntanlegar
fimm aðrar skýrslur um
vistvottunarkerfi í íslensku
samhengi sem sjá má hér til
hliðar.

Reynslan af Svaninum Hluti 2 Stigamatskerfið

BREEAM kortlagning og
leiðbeiningar
byggingarefna og
úrgangs
Efnisnotkun og úrgangur í BREEAM
Vistferilsgreiningar fyrir byggingar og
byggingarefni
Verkefnastjórnunarkröfur BREEAM
BREEAM viðauki
Reynslan af Svaninum - Hluti 1 Almenn yfirferð

Niðurstöður rannsóknarverkefnis
um byggingarúrgang birtar
Mannvirkjastofnun fjármagnaði einnig rannsóknarverkefni um byggingarúrgang í
samvinnu við Grænni byggð en sú vinna skilaði af sér fjórum skýrslum sem nálgast má
hér að neðan.

Leiðbeiningar um
meðhöndlun
byggingarúrgangs

Úttekt á hættulegum
efnum í byggingar- og
niðurrifsúrgangi

Grænni fjölbýli
Í samstarfi við Eignaumsjón vann Grænni
byggð leiðbeiningabækling fyrir húsfélög
sem vilja tileinka sér umhverfisvænni hætti í
rekstri. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
styrkti gerð bæklingsins sem lesa má hér að
neðan.

Kortlagning
byggingarúrgangs

Hringrásarhagkerfið og
byggingariðnaðurinn

10 ára afmæli
Grænni byggðar!
Grænni byggð er sannur heiður að bjóða til
veislu í tilefni tíu ára afmæli félagsins sem
lengst af gekk undir nafninu Vistbyggðaráð.
Mánudaginn 24. febrúar næstkomandi verður
haldið upp á afmælið í húsakynnum
Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar að
Borgartúni 21 frá 11:30 - 13:30.
Haldin verða stutt erindi, meðal annars frá Dr.
Hörpu Birgsdóttur. Kaffi, kökur og samlokur á
boðstólnum og öll velkomin. Hlökkum til að
sjá ykkur!
Hlekkur á facebook-viðburðinn hér.

Arkitektafélag Íslands, Félags íslenskra landslagsarkitekta og Grænni byggð fengu 300.000 kr
styrk frá Menningar-, íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkurborgar fyrir samsýninguna: Og
hvað svo? Hið byggða umhverfi og hamfarahlýnun, á HönnunarMars í ár

Stjórnarformaður
heimsækir aðildarfélög
Ragnar Ómarsson stjórnarformaður Grænni byggðar hefur gert
víðreist síðustu misseri og heimsótt aðildarfélög. Ragnar stefnir
að því að ná að heimsækja og taka tali við fulltrúa allra
aðildarfélaga í stjórnarformennskutíð. Ragnar gerði sér einnig
ferð á ráðstefnuna Nordic Climate Forum for Construction í
Malmö í október síðastliðnum. Um er að ræða samnorrænan
vettvang til umræðna og fræðslu um sjálfbærnismál í
byggingargeirum hinna norrænu ríkja.

Egill Guðmundsson
1952-2019
Í haust kvaddi traustur liðsmaður Grænni byggðar - arkitektinn
og hugsjónamaðurinn Egill Guðmundsson. Mikill missir er af
Agli og hans ríkulega framlagi til umhverfismála. Grænni
byggð er afar þakklát fyrir að hafa kynnst Agli.
Grænni byggð vottar fjölskyldu, aðstandendum og
samstarfsfólki samúð.
Grænni byggð er samráðsvettvangur fyrirtækja, sveitarfélaga og
stofnana sem hafa sjálfbærni í hinu byggða umhverfi að markmiði.
Grænni byggð
Laugavegi 176, 2.h
105, Reykjavík

Ritstjóri: Dagur Bollason

692-2202
gb@graennibyggd.is
graennibyggd.is

Ábyrgðarmaður: Þórhildur Fjóla
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Grænni
byggðar

