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Urðun, orkuhleifur eða jarðgerð
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Endurvinnsla eða urðun



VistferilsgreiningarVistferilsgreiningar-- LifeLife CycleCycle AssessmentAssessment

Aðferðarfræði til þess að meta:
Notkun auðlinda (ílag)

Hnattræn og staðbundin umhverfisáhrif (frálag)

fyrir ákveðið ferli, vöru eða þjónustu yfir allan 
líftímann 

….frá vöggu til grafar

Nám 
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Framleiðsla 
hráefna

Framleiðsla 
vöru

Notkun 
vöru

Förgun 
efna



UmhverfisUmhverfisááhrif    Notkun auðlindahrif    Notkun auðlinda

Gróðurhúsaáhrif

Súrt regn

Eyðing ósonlagsins

Næringarefnaauðgun

Eituráhrif á fólk

Eituráhrif á umhverfi

Hráolía

Jarðgas

Kol

Grunnvatn

Málmar

Malarefni

Einingin Person Equivalent (PE) (einstaklings jafngildi) oft 
notuð til að sýna niðurstöður LCA greininga



ForgangsrForgangsrööðun                         ðun                         

Einföld, auðveld að útskýra 
og auðveld í aðhaldi og 
stefnumótun.

Sorpmeðhöndlun er nú
orðin mun flóknari en áður 
og innan hvers þreps 
forgangsraðarinnar eru 
mismunandi lausnir sem 
geta haft mismikil 
umhverfisáhrif.

-- er her húún ennþn ennþáá fullnfullnæægjandi verkfgjandi verkfææri?ri?

Lágmörkun úrgangs

Endurnotkun

Endurnýting

Förgun

Þess vegna notum við LCA



Hvað er vistferilsgreining Hvað er vistferilsgreining áá
sorpmeðhsorpmeðhööndlun?ndlun?
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Lífrænn

Pappír

Fernur

Gler

Plast

Málmar

Pappi

Myndun úrgangs

Sorphirða

Grenndargámar

Gámastöð

Flutningur

Jarðgerð

Endurvinnsla

Orkuhleifur

Urðun

Brennsla

Lífgas

Meðhöndlun

Áburður

Pappír/pappi

Rafmagn

Hráolía

Málmar

Plast

Sparað



á vit góðra verka...

UmbUmbúúðaðaúúrgangur fyrir allt landiðrgangur fyrir allt landið



ÞÞöörf fyrir mikið magn af upplýsingumrf fyrir mikið magn af upplýsingum

Dæmi:

Efnainnihald úrgangstegunda

Orku- og auðlindanotkun allra ferla

Losun efna til umhverfisins við 
sorpmeðhöndlunaraðferðir

Ílag og frálag við framleiðslu auðlinda sem 
sparast 



ÚÚr gagnabanka EASEWASTE r gagnabanka EASEWASTE 
Fylki sem skilgreinir Fylki sem skilgreinir úúrgangsflokkanargangsflokkana

Yfir 20 mismunandi 
efnafræðilegir þættir sem 
ráða umhverfisáhrifum

Yfir 30 mismunandi úrgangsflokkar



Fyrir meðhFyrir meðhööndlunarmeðferðirnar ndlunarmeðferðirnar 
eru settar inn upplýsingareru settar inn upplýsingar



ÚÚtskolun og umhverfistskolun og umhverfisááhrif frhrif fráá urðunarstaðurðunarstað áá
grundvelli grundvelli úútreikninga hugbtreikninga hugbúúnaðarinsnaðarins



LCA notað við LCA notað við áákvkvöörðunartrðunartöökuku
Lífrænn úrgangur: Brennsla eða lífgas í
Árósum í Danmörku?

Lágmörkun úrgangs

Endurnotkun

Endurnýting

Brennsla m. 
orkunýtingu

Förgun

Lífgas

Brennsla



LCA LCA –– sorpmeðhsorpmeðhööndlun ndlun íí ÁÁrróósumsum
300.000 300.000 ííbbúúarar

81.000 t

Gler 4.500 t

Pappír 18.000 t

Sótt á heimili 
58.500 t

Svartur 35.500 t

Grænn 17.000 t

Sorpmeðhöndlunarkerfi 2004

Lífgas 6.000 t

Brennsla 11.000 t

Brennsla 35.500 t

Sterkari pokar voru notaðir



LCA LCA –– sorpmeðhsorpmeðhööndlun ndlun íí ÁÁrróósumsum
300.000 300.000 ííbbúúarar

81.000 t

Gler 4.500 t

Pappír 18.000 t

Brennsla 
58.500 t

Samanburðar sorpmeðhöndlunarkerfi



Allt sorpmeðhAllt sorpmeðhööndlunarkerfiðndlunarkerfið
Lífgas Brennsla Betri kostur Munur

PE PE PE
Gróðurhúsaáhrif -6860 -6921 - -61
Súrt regn -180 -155 Lífgas 25
Myndun ósons 318 283 - -35
Næringarefnaauðgun -237 -226 - 11
Eituráhrif á menn (vatn) 3576 3506 - -70
Eituráhrif á menn (loft) -25 -17 Lífgas 8
Eituráhrif á menn (jarðvegur) 1085 607 Brennsla -478
Bráðaeituráhrif á umhverfi (vatn) 59 77 Lífgas 18
Langvinn eituráhrif á umhverfi (vatn) -114 -93 Lífgas 21
Eituráhrif á umhverfi (jarðvegur) 0 0 - 0
Eyðing ósons 0 0 - 0
Jarðgas 19586 19123 Brennsla -463
Hráolía 453 163 Brennsla -290
Kol -65733 -65113 Lífgas 620
Lignite -833 -807 - 26
Vatn -30 -30 - 0
Ál 328 314 - -14
Járn -8876 -9296 Brennsla -420
Mangan -29 -30 - -1
Orka -21670 -21792 Brennsla -122
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Waste Management & Research, Kirkeby et al. 2006



Einungis lEinungis líífrfrææni ni úúrgangurinn rgangurinn 
17.000 tonn17.000 tonn

81.000 t

Gler 4.500 t

Pappír 18.000 t

Sótt á heimili 
58.500 t

Svartur 35.500 t

Grænn 17.000 t
Lífgas 6.000 t

Brennsla 11.000 t

Brennsla 35.500 t



Einungis lEinungis líífrfrææni ni úúrgangurinn rgangurinn 
17.000 tonn17.000 tonn

Að sleppa flokkun lífræns úrgangs 
og brenna úrganginn í Árósum:

Minni plastnotkun (211 tonn)

Jákvæð gróðurhúsaáhrif meiri

Eituráhrif á menn minni

Minni orkunotkun

Waste Management & Research, Kirkeby et al. 2006



LokaorðLokaorð
Vistferilsgreiningar (LCA) gefa mikilvægar upplýsingar við 
ákvörðunartöku þegar velja á milli mismunandi 
meðhöndlunaraðferða
Notkun LCA við ákvörðunartöku í sorpmálum fer vaxandi og er 
mikilvægur þáttur í stefnumótun fyrir sorpmeðhöndlun, bæði á
landsvísu og svæðabundið
Mikilvægt er að gera vistferilsgreiningu fyrir þá staðhætti sem 
um ræðir
Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður úr erlendum LCA 
greiningum beint yfir á íslenskar aðstæður þar sem t.d. 
fjarlægðir, orkuframleiðsla og aðgangur að auðlindum er mjög 
mismunandi milli landa
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