
 

 
Leiðbeiningar 

8.3.6 
Útgáfa 1.0 

Dags. 05.12.2022 
  

 

 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun  

Bls. 1 af 6 

 
 

8.3.6. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012 sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016, 
666/2016, 722/2017, 669/2018, 1278/2018, 977/2020, 667/2021, 1321/2021 og 859/2022 

Lög um mannvirki, nr. 160/2010 

Útreikningur kolefnisspors steypu 
Í grein 8.3.6. í byggingarreglugerð segir:  

„Meginregla: Velja skal steypusamsetningu með það að markmiði að tryggja endingu 
steypunnar og að lágmarka umhverfisáhrif hennar á líftíma mannvirkisins.  

Viðmiðunarregla: Í eftirfarandi töflum og lýsingum er viðmið um kröfur til steypu eftir 
áreitisflokki. Samhliða kröfum um steypusamsetningu skal hönnuður leggja fram 
áætlað kolefnisspor fyrirhugaðrar steypublöndu.  

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun setur leiðbeiningar um framkvæmd þessa ákvæðis. 

“ 

Leiðbeiningar 

1. Inngangur 
Með ákvæðinu er lögð sú skylda á hönnuði að tryggja endingu steypunnar og að 
umhverfisáhrif hennar séu lágmörkuð.  Í þeim tilgangi skal hönnuður reikna út og áætla 
kolefnisspor steypugerða sem hann skilgreinir í verklýsingu. 

2. Uppruni kolefnisspors 

Kolefnisspor steypu ræðst af gerð og magni sementsins að mestu leyti, en steinefni og 
aðrir þættir hafa einnig áhrif. Hlutdeild einstakra framleiðsluþátta er u.þ.b. eftirfarandi:  

 Sement1 –                                                                                              => 80-90% 
 Steinefni1, íaukar1, aðrir flutningar2 og  framleiðsla steinsteypu3 => 10-20% 

Kolefnisspor sements, steinefna og íauka kemur vegna öflunar og flutninga á hráefnum 
og framleiðslu þeirra og aðrir flutningar tengjast flutningum frá birgjum til 
framleiðanda. Við framleiðslu steinsteypunnar er síðan kolefnisspor vegna orkunotkun 
tækja og búnaðar sem þarf til framleiðslunnar.   

Nákvæmt kolefnisspor steypugerða er fundið með lífsferilsgreiningu (vistferilsgreining, 
LCA) viðeigandi þátta og upplýsingar vottaðar af þriðja aðila. Útkoman er vottað skjal 
sem heitir umhverfisyfirlýsing (EPD).  
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3. Kolefnisspor áætlað 

Ef til er á markaði steypugerð með skilgreint kolefnisspor, sem byggir á vottaðri 
umhverfislýsingu, getur hönnuður vísað í þá umhverfislýsingu í útboðslýsingu.  
 
Ef vottuð umhverfisyfirlýsing (EPD) liggur ekki fyrir getur hönnuður áætlað kolefnisspor 
skilgreindrar steypublöndu út frá eftirfarandi forsendum: 

- Ef ekki er fyrirfram ljóst hvaða sementsgerð verður notuð skal hönnuður afla sér 
upplýsinga um kolefnisspor þeirra sementstegunda sem eru á íslenskum markaði í 
gegnum birgja eða beint hjá framleiðanda. Viðbúið er að fyrir liggi vottuð 
umhverfisyfirlýsing á öllum þeim sementegundum.  
Á árinu 2022 eru til á markaði tvær gerðir af hreinu óblönduðu sementi (CEM I). 
Sementsgerðirnar hafa aðeins misjafnt kolefnisspor, annað um 860 kg CO2/tn en 
hin 730 kg CO2/tn framleitt sement. Hugsanlegt er þó að það endurspegli ekki 
kolefnisspor þessara sementgerða í steypu því misjafnlega mikið gæti þurft af þeim 
í steypuna til að uppfylla kröfur. Til einföldunar skal miða við hærri töluna 860 kg 
CO2/tn.  Blandaðar sementsgerðir með t.d. fluguösku eru einnig á markaðnum. 
Þær geta haft verulega lægra kolefnisspor. 

- Reikna skal með að kolefnisspor annarra þátta en sements sé 40 kg CO2/ m3 
steypu. 

- Dæmi um samband kolefnisspors og sementsmagns (CEM I meðaltal) í hverjum 
framleiddum rúmmetra af steypu (2022 tölur) ef vottuð umhverfisyfirlýsing liggur 
ekki fyrir væri eftirfarandi: 

o Steypa með 300 kg sement/m3: 860 kg CO2/(tn framleitt)/m3*0,3 (tn 
framleitt sement)/m3 + 40 kg CO2/m3=  298 kg CO2/ m3 

o Steypa með 350 kg/m3 -  341 kg CO2/m3 
o Steypa með 400 kg/m3-   384 kg CO2/m3 
 

- Sementsmagn steypunnar. Beint samband er milli sementsmagns og  þrýstistyrks, 
v/s tölu og loftinnihalds. Í Töflu (að neðan) um áreitisflokka og kröfur til steypu er 
gefið viðmiðunar sementsmagn og reiknað út kolefnisspor steypugerðar í hverjum 
áreitsflokki út frá forsendum sem fjallað er um hér að ofan.  

Ef vikið er frá kröfum í töflunni þarf að reikna áhrif breytinganna á kolefnissporið. 

Kolefnisspor steypu ( kg CO2/ m3) =  Kolefnisspor sements * Magn sements +  Viðbót frá öðru en sementi 
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- Ef krafa til v/s tölu steypunnar er aukin úr 0,55 í 0,50 fyrir áreitisflokk XÚ1 þarf að 
hækka viðmiðunarsementsmagnið úr 320 í 370 kg/m3 

- Ef krafa er gerð um loftinnihald 5% í áreitsflokkum XC1 og XC2 hækkar 
sementsmagnið sem miða skal við um 20 kg/m3.  

- Tafla miðar við hámarkssteinastærð  25 mm. Ef krafa er gerð um minni kornastærð 
16 mm skal reikna með að sement aukist um 15 kg/m3. 
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Ryðgun vegna kolsýringar Frost-þíðu áhrif 

Áreitisflokkur  XC1 XC2 XC3 XC4 XÚ1 XÚ2 XÚ3 XÚ4 

Lýsing á umhverfi 
Ójárnbent 
innisteypa 

og 
járnbent 

steypa þar 
sem er 

mjög lágt 
rakastig 

Þurrt með lágu loft 
rakastigi lofts 30 - 

65%. 

Blautt og sjaldan 
þurrt. Rakastig lofts 

yfir  85% eða 
stöðugt mettað 

Meðal rakstig 
lofts: 65 – 85% 

Þar sem steypa 
blotnar og 

þornar á víxl 

Án 
saltáhrifa 

Að mestu laus 
við saltáhrif           

Loftborið salt 

Mikil veðrunar- 
áhrif án salts 

Mikil veðrunar- og 
saltáhrif 

Dæmi um hvar umhverfisflokkur 
gæti verið 

Upphitað innanhúss, 
og útveggir með 

vindheldri einangrun 
og vatnsheldri 

klæðningu 

Steypa varanlega á 
kafi í vatni 

Inni í 
þvottahúsum og 

baðstöðum. 
Útisteypa sem er 
vernduð frá regni 

Þar sem steypa 
fær langan tíma 
til að þorna en 

blotnar svo 

Útveggir 
húsa 

Lóðréttir, 
óvarðir fletir 
nálægt sjó  

Hallandi og láréttir 
fletir t.d. útiplön og 

gangstéttar 

Hafnar-mannvirki og 
plötur í 

bílastæðahúsum 

Umhverfisflokkar EN 206 X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XF1  
XS1, XD1, 

XF2, 
XF3 XD2, XD3, XS2, 

XS3, XF4 

Hámarks v/s tala  (*) - 0,90 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 0,40 

Lágmarks styrkleikaflokkur  - C12/15 C25/30 C25/30 C30/37 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 

Lágmarks bindiefnis innihald 
(kg/m3) 

- - 200 200 200 200 200 225 300 (***) 

Lágmarks loft innihald eftir 
dælingu (%) 

     5,0(**) 5,0(**) 5,0(**) 5,0(**) 

Mesta frostflögnun 56 umf. 
(kg/m2) 

- - - - - 2,0 1,5 1,0 0,5 

Viðmiðunar sementsmagn v 
útreiknings á kolefnisspori kg/m3 

200 235 300 320 370 320 370 385 390 

Viðmiðunar kolefnisspor kg 
CO2/m3 steypu 

212 242 298 315 358 315 358 371 375 

(*)v/s tala er skilgreind í 8.3.9. gr. 
(**) Mælingar á loftinnihaldi miða við meðalþétt steinefni (mettivatn steinefnis um 3%), og Dmax > 16 mm.. Ef ekki er frostáraun þá þarf ekki að taka tillit til lágmarks loft innihalds eftir dælingu eða 
frostflögnunarkröfur   
(***) Bindiefnið í flokki XÚ4 skal innihalda minnst 6% kísilryk. Steinsteypa sem verður fyrir efnaáraun skal fylgja áreitisflokkum XA1, XA2 eða XA3 eins og lýst er í Töflu 1 og Töflu F.1 í ÍST EN 206. Hönnuðir 
skulu sérstaklega taka tillit til þess við mat á kröfum til samsetningar hennar. 
Slaka má á kröfum til steypu frá gildum í töflu ef hula á járnum er aukin eða ef notað er ryðfrétt stál eða önnur ótæranleg efni sem beranleg bending.  
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4. Tryggja endingu og lágmarka umhverfisáhrif 

Mikill munur er á lágmarksbindiefnamagni og viðmiðunarsementsmagni til útreikningar 
kolefnisspors. Hönnuðir, verktakar og steypuframleiðendur hafa því möguleika að nota 
umhverfisvænni steypublöndur. Alltaf skal velja steypugerð með það að markmiði að tryggja 
endingu steypunnar og að lágmarka umhverfisáhrif hennar á líftíma mannvirkisins. 

Í töflu 2 er að finna yfirlit yfir viðmiðunarkolefnismagn (sjá einnig töflu að ofan) og mögulega 
umhverfisflokka sem steypuframleiðendur geta boðið upp á. Áður en þessir flokkar eru 
skilgreindir skal hafa í huga að þeir séu í boði á þvi markaðssvæði sem framkvæmdirnar eru. 
Gæta skal sérstaklega að þjálni steypu í lágkolefnisflokkum hæfi steypuframkvæmdinni. 

Tafla 2 Viðmiðunarkolefnisspor og mögulegir lágkolefnisflokkar 

Styrkleikaflokkar C12/15 C16/20 C20/25  C25/30   C25/30  C30/37 C35/45 C35/45  

Hámarks v/s tala   0,9 0,9 0,9 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

Áreitisflokkar nýrrar 
byggingarreglugerðar XC1 XC1 XC1 XC2 XÚ1, XC3 XÚ2 XC4 XÚ3 XÚ4 

Lýsing á umhverfi 
Upphitað innanhúss, og útveggir með 

vindheldri einangrun og vatnsheldri klæðningu 

Steypa 
varanlega á 
kafi í vatni 

Útveggir 
húsa. Í 

þvottahúsum 
og 

baðstöðum. 
Útisteypa 

vernduð frá 
regni  

Lóðréttir, 
óvarðir fletir 
nálægt sjó, 

og innanhúss 
þar sem 

steypa fær 
langan tíma 
til að þorna 
en blotnar 

svo  

Hallandi og 
láréttir fletir t.d. 

útiplön og 
gangstéttar 

Hafnar-
mannvirki og 

plötur í 
bílastæða- 

húsum 

Viðmiðunar kolefnisspor kg CO2/m3 
steypu 242 260 275 298 315 358 371 375 

Lágkolefnisflokkur C 194 208 220 238 252 286 297 300 

Lágkolefnisflokkur B  169 182 193 209 221 251 260   

Lágkolefnisflokkur A 145 156 165 179 189 215 223   

 

  



 
Leiðbeiningar 

8.3.6. 
Útgáfa 1.0 

Dags. 05.12.2022 
  

 

 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun  

Bls. 6 af 6

 

Yfirlit yfir breytingar sem gerðar hafa verið á leiðbeiningunni: 

Útgáfa Lýsing á breytingu: Dags. 
   

 


