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ÓNÝTT
Veggflísar úr manngerðri hrafntinnu veita innsýn í 
hvernig við getum skapað verðmæti úr úrgangi. En 
breytist viðhorf okkar til náttúrunnar þegar hún er 
manngerð? 
Steinullarframleiðsla er eina glerframleiðslan úr 
íslensku náttúrulegu hráefni. Hingað til hefur steinull 
ekki verið endurunnin eftir notkun. Í verkinu er 
steinull endurnýtt og henni umbreytt í glerjað efni í 
ætt við hrafntinnu. 
Eldfjallaglerið hrafntinna er fágætt og eftirsótt efni, 
en áður var hrafntinna notuð í steiningu bygginga 
eins og Þjóðleikhússins en í dag er slík notkun ekki 
leyfileg. Manngerða hrafntinnu má nýta á marga 
vegu og endurvinna á ný að því loknu. 

Mynd 2 Steinullarflísar
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RANNSÓKNIN
Allt frá upphafi var ég staðráðin í því að vinna lokaverkefnið 
mitt í tengslum við endurnýtingu efna. Vitundarvakning hefur 
átt sér stað víða innan hönnunar síðustu ár, meðal annars 
varðandi umhverfismál tengdum hráefnum og framleiðslu 
vöru. Mörgu hlýtur að vera ábótavant í framleiðsluferlinu 
þegar hraði og magn framleiðslu er orðið yfirþyrmandi. Við 
höfum vanist einnota lífstíl, eðlilegt þykir að hlutir og efni 
eigi aðeins eitt líf áður en þeim er fleygt. Með því að huga 
að lífsferli vöru og líta ávallt á úrgangsefni sem ný hráefni er 
hægt að breyta heilmiklu til hins betra. 

Snemma í ferlinu fór ég í heimsókn í SORPU og 
Endurvinnsluna, í þeim tilgangi að fá innsýn í starfsemi þeirra. 
Eitt að því sem ég komst að var að við höfum ekki haft tök á 
að endurvinna það mikla magn af gleri sem við skilum inn til 
endurvinnslu. Notað gler hefur ekkert fjárhagslegt virði fyrir 
okkur og hefur ekki borgað sig umhverfislega að senda það 
til endurvinnslu erlendis, líkt og gert er með álið og plastið. 
Ekki höfum við heldur glerverksmiðju hér á landi sem gæti 
nýtt sér hráefnið. Þetta þýðir að undanfarin ár hafa mörg 
þúsund tonn af gleri safnast upp hérlendis á urðunarstaðnum 
Álfsnesi. Þó hafa verið gerðar tilraunir með að endurnýta 
hluta glersins, aðallega í malbik, steinteppi eða undirlag í 
stofnbrautir.1 Þar sem gler er 100% endurvinnanlegt efni er 
sorglegt að sá eiginleiki sé ekki nýttur hér á landi. Erlendis 
er glernotkun talin sjálfbær að því leyti að margsinnis er 
hægt að nýta sama glerið í framleiðsluna.2 Samanborið 
við nágrannaþjóðir er notkun okkar á innfluttu gleri mjög 
ósjálfbær.

1 Ársskýrsla, 2014, SORPA, sótt 8. febrúar 2016, http://www.sorpa.is/files/arss-
kyrslur/sorpa_arsskyrsla_2014_vefur.pdf, bls. 32.

2 „Sustainability & the environment“, 2015, Glass Alliance Europe, sótt 18. 
febrúar 2016, http://www.glassallianceeurope.eu/en/environment.

Mynd 3 Glermulningur úr Endurvinnslunni
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Í framhaldinu fór ég að rannsaka gler og aðferðir til 
endurnýtingar á því, en einnig að skoða þær lausnir sem gætu 
verið í boði á þessu stóra endurvinnslu vandamáli.
Meðal þess sem ég komst að var að fyrir nokkrum áratugum 
var þessum málum öðruvísi háttað. Til voru íslensk fyrirtæki 
sem notuðu sérstakar margnota glerflöskur, sem skilað var inn 
eftir notkun og þær endurnýttar eftir þvott.3 Sú aðferð hljómar 
eins og einföld og góð lausn. Vegna ýmissa ástæðna þurfti 
þó að hætta við notkun á margnota flöskum. Meðal annars sú 
staðreynd að margnota gler er þykkara og sterkara en einnota 
gler og er þar af leiðandi mun dýrara, notkun þess virðist ekki 
hafa borgað sig til lengri tíma. Lúturinn sem notaður var í 
flöskuþvottinn var auk þess mjög óumhverfisvænn. Það hefur 
því sýnt sig erlendis að endurvinnsla á flöskum yfir í hreinar 
flöskur hefur verri umhverfisáhrif en að nota flöskumulning 
til framleiðslu á nýjum flöskum. Ein helsta hindrunin fyrir því 
að Íslendingar endurvinni á þennan hátt er að við þurfum að 
senda glerið til endurvinnslu erlendis, sem hingað til hefur 
talist óumhverfisvænt.4

Eftir viðtal við Helga Lárusson, framkvæmdastjóra 
Endurvinnslunnar, komst ég að því að nýlega var unnin skýrsla 
sem sýnir fram á umhverfislegan ávinning þess að flytja út gler 
til endurvinnslu. Niðurstöður hennar eru gleðitíðindi, þar sem 
kemur í ljós að jákvæðu hliðar endurvinnslunnar vega þyngra 
en þær neikvæðu. Meðal þeirra atriða sem hafa haft jákvæð 
áhrif á getu okkar til að endurvinna gler eru framfarir í þróun 
flokkunarvéla erlendis, sem auðveldar endurvinnsluferlið. 
Þessar niðurstöður þýða að við munum senda út gler til 
endurvinnslu innan fárra ára.5

Ég var mjög ánægð að heyra þessar fréttir, segja má að 
vandamálið sem ég var að kljást við hafi fengið farsælan endi.

3 Dagný Bjarnadóttir, óformlegt viðtal höfundar við Dagnýju Bjarnadóttur landslag-
sarkitekt í síma, tekið þann 10. febrúar.

4 Helgi Lárusson, 2016, óformlegt viðtal höfundar við Helga Lárusson framkvæmdast-
jóra Endurvinnslunnar í síma, tekið þann 2. mars.

5 Vistferilsgreining fyrir söfnun og endurvinnslu glers, EFLA, 2014, sótt 2. mars 
2016, http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Vistferilsgreining-fyrir-sof-
nun-og-endurvinnslu-glers.pdf, bls. 29-30.

Mynd 4 Glermulningur upphaflega úr Endurvinnslunni, mulinn smærra og flokkaður
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FERLIÐ RÆÐUR FERÐINNI
Niðurstöður skýrslunnar höfðu áhrif á hvert verkefnið 
mitt stefndi. Ég ákvað að einbeita mér að möguleikum 
staðbundinnar glerframleiðslu í kjölfarið. Við erum algjörlega 
háð innflutningi á erlendu einnota gleri sem við höfum ekki 
geta endurunnið. Gætum við framleitt íslenskt gler og hvaða 
eiginleika hefði það? 
Þar sem meginuppistaða glers er sandur myndu Íslendingar 
að öllum líkindum notast við basaltsand til framleiðslunnar, 
sem í flestum tilfellum leiðir af sér svart gler.
Margir myndu telja eldfjallaglerið hrafntinnu koma næst því 
að vera náttúrulegt íslenskt gler. Biksvarta hrafntinnuglerið er 
á vissan hátt andstæða við það glæra gler sem við þekkjum 
einna best.

Eini íslenski gleriðnaðurinn í dag er Steinullarframleiðsla, 
nánar tiltekið verksmiðjan Steinull hf. á Sauðárkróki. Við 
höfum hingað til ekki endurnýtt notaða steinull, en sú 
staðreynd fannst mér spennandi viðfangsefni.
Ég ákvað því að skoða þetta einangrunarefni betur og gerði 
tilraunir með að bræða það með ýmsum aðferðum, meðal 
annars opnum eldi, keramikofni, glerofni og logsuðutæki. 
Aðferðirnar skiluðu mjög mismunandi niðurstöðum. 
Að nota glerofn eða opinn eld virkar ekki til bræðslu, 
einfaldlega vegna of lágs hitastigs. Ég komst að því að 
bræðslumark steinullar væri um 1250°C eftir nokkrar tilraunir 
í keramikofni. Þetta sannar það að hægt sé að bræða 
steinullina á lægri hita en hráefnin við fyrstu framleiðslu (um 
1550°C) sem er jákvætt með tilliti til endurvinnslu. Tilraunirnar 
úr kermikofninum komu hins vegar illa út, kólnunartíminn 
er of langur. Prufurnar urðu aldrei að gleri, heldur fengu á 
sig matta áferð steins. Til að mynda gler þarf að hraðkæla 
efnið á tiltekinn hátt. Óvænt kom í ljóst að besta útkoman 
varð af því að nota logsuðutæki til bræðslu á steinull og 
láta hana síðan hraðkólna, kom þá út fallegt svart gler 
skylt hrafntinnunni. Eftir að ég komst að þessum ónýttu 
eiginleikum efnisins var ég staðráðin í að fara lengra með 
það og kynna mér það betur.
Í kjölfarið fór ég í vettvangsferð til Sauðárkróks til að skoða 
starfsemi Steinullar hf.

Mynd 5 Fyrsta tilraun til steinullarbræðslu með logsuðutæki



1716 Mynd 6 Hráefnageymsla, Steinull hf.
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Á Sauðárkróki stendur verksmiðjan Steinull hf. 
sem er eini gleriðnaðurinn á Íslandi.  Megin 
innihaldsefni steinullarframleiðslunnar eru þrjár 
sandtegundir, stærstur hluti hennar er úr basalt 
fjörusandi, en hinar tegundirnar eru kalkríkur 
skeljasandur og magnesíumríkur ólivínsandur. Í 
framleiðsluferlinu eru öll innihaldsefnin brædd 
niður í fljótandi gler, við um 1550°C, sem síðan er 
látið renna að spunahjóli. Hjólið þeytir efninu og 
myndar glertrefjar, sem hægt er að líkja við „candy 
floss“.6

Tekið var vel á móti mér á Sauðárkróki og ég 
fékk leyfi til að mynda á staðnum. Ég fékk góða 
og ítarlega leiðsögn í gegnum framleiðsluferlið 
þeirra, allt frá kynningu á hráefnum yfir í bræðslu, 
þeytingu, herslu, skurð og innpökkun. Steinull hf. 
leggur mikla áherslu á umhverfisþætti og er sífellt 
að reyna að bæta sig í þeim efnum. Fyrirtækið var 
valið umhverfisfyrirtæki ársins 2015 af Samtökum 
atvinnulífsins.7 
Þrátt fyrir það vantar upp á endurvinnslu notaðrar 
steinullar og tel ég að við getum bætt okkur 
heilmikið á því sviði. Víða í Evrópu endurnýta 
fyrirtæki gamla steinull í nýja. Magn notaðrar/
ónýtrar steinullar getur á þeim stöðum verið allt 
upp í 40% af nýju steinullarframleiðslunni.8

Ég tel að möguleikar Íslendinga liggi ekki aðeins í 
því að geta endurunnið efnið í nýja steinull, heldur 
einnig til íslenskrar glerframleiðslu.

6 Skýrsla um grænt bókhald fyrir rekstrarárið 2011, Steinull hf., 2011, sótt 16. mars 
2016, https://www.ust.is/library/Skrar/Graent-bokhald/2011/Steinull.pdf, bls. 3.

7 Rafn Ingi Rafnsson, 2016, óformlegt viðtal höfundar við Rafn Inga Rafnsson fram-
leiðslustjóra Steinullar hf. í síma og heimsókn, tekið þann 15. mars og 29. mars.

8 „More old Rockwool insulation to be recycled“, Rockwool, 2012, sótt 15. apríl 2016, 
http://www.rockwool.com/about+the+group/media/corporate+news/news+viewer?newsid=4319.

Mynd 7 Ólivín sandur, Steinull hf.
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Umbreyting steinullarinnar í svart gler, sem minnti 
helst á hrafntinnu, hafði vakið mestu athygli mína. Á 
fyrri hluta 20. aldar var náttúrulega hrafntinnan notuð 
í steiningu bygginga á Íslandi, sem dæmi má nefna 
Þjóðleikhúsið. Landsvæðin sem innihéldu hrafntinnu 
voru seinna friðuð vegna þess hve fágæt hún var 
orðin.9 Í dag er hrafntinnan okkar af mjög skornum 
skammti, sem er áhugavert í því samhengi að við erum 
endurtekið að urða hráefni í manngerða hrafntinnu. 

Þar sem um er að ræða náttúruleg innihaldsefni 
í báðum tilvikum er áhugavert að velta fyrir sér 
muninum á náttúrulegu gleri og því manngerða. 
Breytist viðhorf okkar til náttúrunnar þegar hún er 
orðin manngerð?

Vegna tengingar hrafntinnunnar við byggingarsögu 
Íslands ákvað ég að búa til veggflísar úr manngerðu 
hrafntinnunni. Með slíkri endurnýtingu erum við ekki 
lengur bundin af takmörkuðu framboði hrafntinnunnar. 
Á sama tíma er ég að fjarlægja gamla steinull úr 
byggingum og skila henni aftur til baka með glænýja 
eiginleika og hlutverk. Steinullin sem áður var falin 
inni í veggnum er nú komin fram á yfirborðið sem 
veggflísar. 

9 Umhverfisstofnun, 2016, fyrirspurn í síma, þann 18. apríl.

Mynd 8 Veggflís úr manngerðri hrafntinnu, endurunnin úr steinull
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SÝNINGIN
Útskriftarsýning BA nemenda í LHÍ var haldin í Listasafni 
Reykjavíkur dagana 23. apríl til 8. maí. Undirbúningur hennar 
gekk vel og reyndum við að leggja áherslu á samræmi í 
framsetningu innan bekkjarins. Bókasafnið varð fyrir valinu og 
þurfti að breyta innréttingunni töluvert til að sníða rýmið að 
verkefnunum. 
Þema sýningarinnar í vöruhönnun var „cabinet of curiosities“ 
og vorum við með ýmsa hluti í hillum sýningarrýmisins, auk 
lokaútkomu, sem gáfu innsýn í rannsókn okkar og ferli.
Ég prófaði ýmsar mismunandi framsetningar áður en ég 
ákvað endanlega hvernig ég vildi sýna veggflísarnar. Áherslan 
varð að lokum á einfaldleika. Ég ákvað að sýna aðeins eina 
svarta veggflís með kastljósi í innfelldum kassa, í þeim 
tilgangi að gefa henni mikið vægi.
Til hliðar sýndi ég meðal annars myndband af umbreytingu 
steinullar í gler, en einnig steinull og glerstein úr 
verksmiðjunni á Sauðárkróki hlið við hlið. Í þremur krukkum 
hafði ég til sýnis þær sandtegunir sem steinullin er framleidd 
úr og opna bók með upplýsingum um Þjóðleikhúsið og að 
lokum lítið áferðar-módel af abstrakt byggingu sem sýndi 
efnið bæði sem flísar og steiningu.

Á sýningunni var áhugavert var að heyra skoðanir fólks á 
verkefninu. Margir töldu að hægt væri að taka verkefnið 
ennþá lengra, sem mér þótti gaman að heyra. Aðrir sögðu 
mér reynslusögur af því að hafa unnið með steinull og höfðu 
nokkrir lent í vandræðum þegar kom að því að losa sig við 
mikið magn efnisafganga. Þegar mætt er með fullan pallbíl 
af steinull á endurvinnslustöðvar er fólki því miður bent á að 
losa það í almennt sorp. Þessu þarf að mínu mati að breyta.

Mynd 9 Veggflís úr manngerðri hrafntinnu í Listasafni Reykjavíkur



2524

FRAMTÍÐARSÝN
Ferli verkefnisins hefur verið mjög spennandi. Margt hefur 
komið mér skemmtilega á óvart og tvímælalaust væri hægt að 
taka verkefnið enn lengra. Margar leiðir er hægt að fara í þeim 
efnum, á misstórum skala. Byrja þyrfti á því að móta og þróa 
tæknilegar útfærslur til að ná sem bestum eiginleikum glersins.
Í framhaldinu væri hægt að fara í samstarf við fyrirtæki með 
þá framtíðarstefnu að koma upp glerverksmiðju á Íslandi, sem 
aðeins notar úrgangs-hráefni til framleiðslu.
Einnig hefur þetta verkefni vakið áhuga minn að skoða önnur 
úrgangsefni í þeim tilgangi að finna í þeim nýja fjársjóði.

Mynd 10 Manngerð hrafntinna, fengin úr verksmiðju Steinullar hf.



2726

SÉRSTAKAR ÞAKKIR FÁ
Tinna Gunnarsdóttir
Rúna Thors
Bjarki Bragason
Ólöf Davíðsdóttir
Dagný Bjarnadóttir
Brynhildur Þorgeirsdóttir
Sigrún Ólöf Einarsdóttir
Ragnhildur Stefánsdóttir
Guðbjartur Þór Sævarsson
Markús Þór Andrésson
Huginn Þór Arason
Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir
Helgi Kristinn Björnsson
Þórdís Þórsdóttir
Rafn Ingi Rafnsson, Steinull hf.
Helgi Lárusson, Endurvinnslan hf.
G.A. Smíðajárn
GLIT ehf.
Glerborg

HEIMILDASKRÁ
Ársskýrsla, 2014, SORPA, sótt 8. febrúar 2016, http://www.sorpa.is/files/
arsskyrslur/sorpa_arsskyrsla_2014_vefur.pdf.

Dagný Bjarnadóttir, óformlegt viðtal höfundar við Dagnýju Bjarnadóttur 
landslagsarkitekt í síma, tekið þann 10. febrúar.

Helgi Lárusson, 2016, óformlegt viðtal höfundar við Helga Lárusson 
framkvæmdastjóra Endurvinnslunnar í síma, tekið þann 2. mars.

„More old Rockwool insulation to be recycled“, Rockwool, 2012, sótt 15. apríl 
2016, http://www.rockwool.com/about+the+group/media/corporate+news/
news+viewer?newsid=4319.

Rafn Ingi Rafnsson, 2016, óformlegt viðtal höfundar við Rafn Inga Rafnsson 
framleiðslustjóra Steinullar hf. í síma og heimsókn í verksmiðjuna, tekið þann 
15. mars og 29. mars.

Skýrsla um grænt bókhald fyrir rekstrarárið 2011, Steinull hf., 2011, sótt 16. 
mars 2016, https://www.ust.is/library/Skrar/Graent-bokhald/2011/Steinull.pdf. 

„Sustainability & the environment“, 2015, Glass Alliance Europe, sótt 18. 
febrúar 2016, http://www.glassallianceeurope.eu/en/environment.

Umhverfisstofnun, 2016, fyrirspurn í síma, þann 18. apríl.

Vistferilsgreining fyrir söfnun og endurvinnslu glers, EFLA, 2014, sótt 2. mars 
2016, http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Vistferilsgreining-fyrir-
sofnun-og-endurvinnslu-glers.pdf.

MYNDASKRÁ
Forsíða: Kristín Sigurðardóttir, án titils, apríl 2016.
Mynd 1: Kristín Sigurðardóttir, án titils, maí 2016. 
Mynd 2: Kristín Sigurðardóttir, án titils, apríl 2016.
Mynd 3: Kristín Sigurðardóttir, án titils, mars 2016.
Mynd 4: Kristín Sigurðardóttir, án titils, mars 2016.
Mynd 5: Kristín Sigurðardóttir, án titils, mars 2016.
Mynd 6: Kristín Sigurðardóttir, án titils, mars 2016.
Mynd 7: Kristín Sigurðardóttir, án titils, mars 2016.
Mynd 8: Kristín Sigurðardóttir, án titils, apríl 2016.
Mynd 9: Kristín Sigurðardóttir, án titils, maí 2016.
Mynd 10: Kristín Sigurðardóttir, án titils, apríl 2016.



28


