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Útdráttur 
Ritgerðin inniheldur samantekt á umhverfislegum áhrifum timbureiningahús samansett á 
Íslandi og byggt ofan á steyptan sökkul að stærð 92m2. Markmið verkefnisins var að finna 
umhverfisleg áhrif timbureiningahúss frá vöggu til grafar yfir 50 ára líftíma hússins. 
Greiningin á húsinu var skipt niður í 1m2 af þaki, 1m2 af út- og innvegg, 1m2 af gólfplötu 
að meðteknum sökkli, 1m3 af jarðvegsskiptum sem heimfærður var á 1m2 af sökkulplötu 
miðað við staðlað dýpi, allir gluggar, hurðir og baðherbergi voru tekin í heild. Greindir 
voru allir helstu byggingahlutir þess þar sem hver byggingaíhlutur fékk sína eigin 
greiningu. Byggingahlutir voru greindir frá vöggu til grafar að undanskildum sökklinum og 
jarðvegspúðanum. Aðallega voru greindir 6 umhverfisþættir. Af þessum umhverfisþáttum 
voru gróðurhúsaloftegundirnar (CO2 ígildin) tekin sérstaklega fyrir. Byggingatimbrið 
orsakar mest af gróðurhúsaloftegundum ef tekið er tillit til brennslu þess í lok líftíma, en 
jafnframt ávinnur timbrið kolefni á uppvaxtartíma trésins sem mótvægi við 
gróðurhúsaáhrifunum. Timbrið orsakar um 13% af heildargróðurhúsaáhrifum hússins ef 
tekið er tillit til brennslu timbursins. Mestu gróðurhúsaáhrif timbureiningahússins er 
steypan, á eftir kom þakjárnið og í þriðja sæti voru gifsplöturnar. Umhverfisáhrif lífsferils 
byggingahlutanna er breytilegur eftir því hvort timbrið sé tekið með eða ekki. Ef 
ávinningur timbursins er ekki tekinn með verða 43% af gróðurhúsaáhrifunum af völdum 
förgunar, framleiðslan 34%, viðhald og endurnýjun 16%, landflutningar 5% og 
sjóflutningar 2%. Birt eru frekari umhverfisáhrif hússins hér neðar í skýrslunni. Ekki var 
farið út í frekari túlkun á umhverfisáhrifum hússins. Orkunotkun á líftíma hússins er ekki 
tekin með. Ekki var hægt að bera húsið í heild sinni saman við aðrar greiningar vegna 
sérstöðu verkefnisins.      
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Abstract 
This thesis presents results of a life cycle anlysis that was done on a prefabricated wooden 
house built on Iceland and put on a concrete foundation. The aim of the project was to find 
the environmental impact of the whole process from cradle to grave over 50 years. The 
house analysis was divided into building pieces, 1m2 of roof, 1m2 of outer and inner wall, 
1m2 of floor includes the foundation, 1m3 of gravel bed that were transferred to 1m2 of the 
foundation floor regarding a fixed depth. All windows, doors and a bathroom were also 
included. All individual building pieces were analysed from cradle to grave except the 
foundation and the gravel bed. It was mainly focused on 6 environmental factors and from 
those six factors it was chosen to look further into the global warming potential (GWP). 
The timber contributes the most considering incineration at the end of life of the timber, 
but it also gains carbon while it is growing. Therefore it only contributes about 13% to the 
GWP. The biggest GWP comes from the production of the concrete. then the cladding of 
the roof and in the third place are the gypsum plates. The environmental impact of the life 
cycle is variable depending on the timber being analysed or not. If the timber is taken as a 
neutral zero factor. The life cycle impact divides as the waste contributes about 43%, 
production 34%, removal and maintenance 16%, transport by road 5% and transport by sea 
2%. The energy cost of the building use phase was not included. No weighting of the 
environmental impact was considered or any comparing because of the project’s 
uniqueness.              





ix 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er tileinkuð ömmu minni, Sigurbjörgu Ottesen.





xi 





xiii 

Efnisyfirlit 
Myndir .............................................................................................................................. xvii 

Töflur ................................................................................................................................. xxi 

Skammstafanir og ensk orð ......................................................................................... xxviii 

Þakkir ................................................................................................................................... 1 

1. INNGANGUR ................................................................................................................. 1 
1.1 Saga vistferilsgreiningar .......................................................................................... 1 
1.2 Skilgreining á vistferilsgreiningu ............................................................................ 1 
1.3 Ávinningur við að framkvæma vistferilsgreiningu LCA ........................................ 3 
1.4 Takmarkanir við gerð vistferilsgreiningar ............................................................... 3 

2. Fyrri verk ......................................................................................................................... 1 
2.1 Það sem áður hefur verið gert .................................................................................. 1 
2.2 Umhverfisáhrif ........................................................................................................ 2 
2.3 Veðurfar og landfræðilegar aðstæður ...................................................................... 2 
2.4 Kolefnisfótspor ........................................................................................................ 2 
2.5 Kolefnisinnihald timburs ......................................................................................... 2 
2.6 Framtíðarsýn ............................................................................................................ 2 

3. Markmið og umfang vistferilsgreiningar ..................................................................... 1 
3.1 Markmið verkefnisins.............................................................................................. 1 
3.2 Upplýsingar um timbureiningahúsið ....................................................................... 2 

3.2.1 Lýsing á byggingunni ................................................................................... 2 
3.3 Umfang verkefnisins ............................................................................................... 3 
3.4 Ferlar verkefnisins, yfirlit viðauka .......................................................................... 3 
3.5 Umhverfisvísar og skammstafanir........................................................................... 5 
3.6 Aðgerðaeining (e. Functional unit) ......................................................................... 6 
3.7 Kerfismörk timburhússins ....................................................................................... 6 

3.7.1 Flæðirit kerfisins .......................................................................................... 8 

4. Upplýsingaöflun .............................................................................................................. 1 
4.1 Almennt um upplýsingaöflun og greiningu gagna LCI........................................... 1 
4.2 Ástæða LCI.............................................................................................................. 1 
4.3 Túlkun niðurstaðna LCI .......................................................................................... 1 
4.4 Lykilskref við framkvæmd LCI .............................................................................. 1 

4.4.1 Flæðirit ferilsins ............................................................................................. 1 
4.4.2 Framkvæmd gagnasöfnunar og gæði hennar ................................................. 2 

4.4.3 Flokkun gagna og uppruni þeirra ............................................................... 2 

4.4.4 Gæði gagnanna ............................................................................................. 2 
4.4.5 Flutningar ....................................................................................................... 3 
4.4.6 Innlend orka ................................................................................................... 7 



xiv 

4.4.7 Innlend framleiðsla ........................................................................................ 8 
4.4.8 Urðun ............................................................................................................. 8 
4.4.9 Gagnasöfnun .................................................................................................. 9 

5. Mat á umhverfisáhrifum (LCA) ................................................................................... 21 
5.1 Áhrifaþættir ............................................................................................................ 21 
5.2 Umhverfisáhrif ....................................................................................................... 22 
5.3 Túlkun gagna - Niðurstöður ................................................................................... 23 
5.4 Niðurstöður byggingaeininga ................................................................................. 23 

5.4.1 Þakvirki ........................................................................................................ 26 
5.4.2 Útveggjaeining ............................................................................................. 27 
5.4.3 Innveggur ..................................................................................................... 27 
5.4.4 Steypt gólfplata ásamt hitakerfi ................................................................... 28 
5.4.5 Jarðvegspúði ................................................................................................ 29 
5.4.6 Gluggar og hurðir ........................................................................................ 31 
5.4.7 Umhverfisáhrif baðherbergis ....................................................................... 31 
5.4.8 Heildarumhverfisáhrif ................................................................................. 32 
5.4.9 Afgangsefni ................................................................................................. 43 

6. Lokaorð .......................................................................................................................... 45 

7. Umræður, takmarkanir verkefnisins og mögulegar úrbætur. .......................................... 47 

Heimildaskrá ....................................................................................................................... 49 

Viðaukar .............................................................................................................................. 53 

V.1 Baðherbergi .................................................................................................................. 55 

V.2 Byggingaplast ............................................................................................................... 63 

V.3 Byggingatimbur ........................................................................................................... 67 

V.4 Festingar ....................................................................................................................... 73 

V.5 Polyethylene froða ....................................................................................................... 79 

V.6 Frauðplasteinangrun ................................................................................................... 83 

V.7 Gifsplötur ..................................................................................................................... 87 

V.8 Spónaplata .................................................................................................................... 91 

V.9 Gluggi ásamt lökkuðum ramma ................................................................................ 97 

V.10 Ílögn og gólfhitakerfi ............................................................................................... 105 

V.11 Jarðvegsskipti .......................................................................................................... 111 

V.12 Kapall 3ja víra ......................................................................................................... 115 

V.13 Krossviður ................................................................................................................ 121 



xv 

V.14 Timbur í hurðir (Mahony) ..................................................................................... 125 

V.15 Málning, grunnur, lakk og viðarvörn ................................................................... 131 

V.16 Plaströr .................................................................................................................... 139 

V.17 Íslensk steypa .......................................................................................................... 143 

V.18 Sökkulplata .............................................................................................................. 147 

V.19 Steinull ..................................................................................................................... 155 

V.20 Þakjárn .................................................................................................................... 167 

V.21 Þakpappi .................................................................................................................. 173 

V.22 Kítti .......................................................................................................................... 179 
 





xvii 

Myndir 
Mynd 1-1. Stig lífsferilshrings (SAIC, 2011) ........................................................................ 2 

Mynd 1-2. Rammi vistferilshrings (iso, 1997) ...................................................................... 3 

Mynd 3-1 Grunnmynd af húsi ............................................................................................... 2 

Mynd 3-2 Kerfismörk ferilsins .............................................................................................. 6 

Mynd 3-3 Mismunandi kerfismörk ....................................................................................... 8 

Mynd 4-1 Kerfismörk byggingaíhluta ................................................................................... 2 

Mynd 4-2 Íslensk orkublanda 2002 ....................................................................................... 7 

Mynd 4-3 Íslensk orkublanda 2009 ....................................................................................... 8 

Mynd 4-4 Þak með uppteknu lofti. ...................................................................................... 10 

Mynd 4-5 Lárétt snið í veggjareiningu ................................................................................ 12 

Mynd 4-6 Frágangur útveggjaeininga við þak og sökkul .................................................... 13 

Mynd 4-7 Þversnið í glugga ................................................................................................ 14 

Mynd 4-8 Léttur innveggur ................................................................................................. 16 

Mynd 4-9 Grunnmynd sökkuls ............................................................................................ 17 

Mynd 4-10 Sniðmynd sökkuls ............................................................................................. 18 

Mynd 4-11 Þversniðs mynd af almennum jarðvegspúða .................................................... 19 

Mynd 4-12 Hefðbundið ferli við uppbyggingu púða fyrir húsgrunn................................... 19 

Mynd 5-1 Umhverfisleg áhrif 1kg byggingatimburs frá vöggu til grafar ........................... 25 

Mynd 5-2 Umhverfisáhrif timburs fyrir hvert kg frá vöggu til grafar án eituráhrifa á 
fólk úr vatni....................................................................................................... 26 

Mynd 5-3 Umhverfisleg áhrif 1m2 af þakvirki í 50 ár frá vöggu til grafar ......................... 26 

Mynd 5-4 Umhverfisáhrif 1m2 af vegg frá vöggu til grafar ................................................ 27 

Mynd 5-5 Umhverfisáhrif 1m2 af innvegg .......................................................................... 28 

Mynd 5-6 Umhverfisáhrif 1m2 af steyptri gólfplötu ásamt hitakerfi og parketi. ................ 28 



xviii 

Mynd 5-7 Umhverfisáhrif 1m2 af steyptri gólfplötu ásamt hitakerfi .................................. 29 

Mynd 5-8 Umhverfisáhrif af 1m3 við jarðvegsskipti .......................................................... 30 

Mynd 5-9 Umhverfisáhrif af jarðvegsskiptum fyrir hvern m2 af sökkulplötu .................... 30 

Mynd 5-10 Umhverfisleg áhrif af gerð, viðhaldi og förgun á öllum gluggum og 
hurðum yfir 50 ár. ............................................................................................. 31 

Mynd 5-11 Umhverfisáhrif við gerð, förgun og endurnýjun á baðherbergismunum 
yfir 50 ár. .......................................................................................................... 32 

Mynd 5-12 Umhverfisáhrif allra byggingahluta umreiknaða yfir á 1m2 að 
undanskildu baði. .............................................................................................. 33 

Mynd 5-13 Umhverfisáhrif (án gróðurhúsalofttegunda) allra byggingahluta 
umreiknaða yfir á 1m2 að undanskildu baði. .................................................... 33 

Mynd 5-14 Heildarumhverfisáhrif byggingahluta timbureiningahússins. .......................... 35 

Mynd 5-15 Umhverfisáhrif byggingahluta timbureiningahússins án gróðurhúsaáhrifa. .... 35 

Mynd 5-16 Samanburður á losun gróðurhúsalofttegunda greindra byggingahluta að 
meðteknum ávinningi og förgun timbursins .................................................... 41 

Mynd 5-17 Samanburður á losun gróðurhúsalofttegunda mismunandi byggingahluta 
þar sem timbur (byggingatimbur, krossviður og spónaplata) er tekið út ......... 42 

Mynd 7-1 Grunnmynd baðherbergi..................................................................................... 56 

Mynd 7-2 Sniðmynd af útvegg ............................................................................................ 64 

Mynd 7-3 Kerfismörk timburferilsins ................................................................................. 67 

Mynd 7-4 Umhverfisáhrif af 1kg byggingatimbri frá vöggu til grafar. .............................. 71 

Mynd 7-5 Timbur frá vöggu fram að gröf. .......................................................................... 71 

Mynd 7-6 Frágangur útveggjaeininga við þak og sökkul. .................................................. 74 

Mynd 7-7 Sniðmynd af glugga ............................................................................................ 80 

Mynd 7-8 Sniðmynd af sökkli ............................................................................................. 84 

Mynd 7-9 Kerfismörk spónaplötu ....................................................................................... 92 

Mynd 7-10 Mynd af hefðbundnu ferli í vinnslu spónaplötu ............................................... 92 

Mynd 7-11 Kerfismörk timburferilsins ............................................................................... 98 

Mynd 7-12 Sniðmynd af sökkli ......................................................................................... 106 



xix 

Mynd 7-13 Kerfismörk jarðvegsskipta .............................................................................. 111 

Mynd 7-14 Kerfismörk krossviðsins ................................................................................. 121 

Mynd 7-15 Umhverfisáhrif á 1kg krossviðs frá vöggu til grafar miðað við brennslu í 
lok líftíma........................................................................................................ 124 

Mynd 7-16 Kerfismörk timburferilsins ............................................................................. 125 

Mynd 7-17 Umhverfisáhrif Mahony viðar í hurð .............................................................. 128 

Mynd 7-18 Sniðmynd af þakvirki ..................................................................................... 140 

Mynd 7-19 Kerfismörk steinsteypu ................................................................................... 143 

Mynd 7-20 Sniðmynd af sökkli ......................................................................................... 148 

Mynd 7-21 Umhverfisáhrif 1m2 af steyptri plötu .............................................................. 153 

Mynd 7-22 kerfismörk steinullar ....................................................................................... 156 

Mynd 7-23 Umhverfisáhrif fyrir 1kg af steinull frá vöggu til grafar ................................ 165 

Mynd 7-24 Sniðmynd af þakvirki ..................................................................................... 168 

Mynd 7-25 Sniðmynd af þakvirki ..................................................................................... 174 

 





xxi 

Töflur 
Tafla 3-1 Lýsing á kerfinu ..................................................................................................... 2 

Tafla 3-2 Viðaukar, ferli og umfang ...................................................................................... 3 

Tafla 4-1 Flutningsvegalengdir ............................................................................................. 3 

Tafla 4-2 Byggingarefni, uppruni, flutningstæki og fjarlægðir ............................................. 4 

Tafla 4-3 Flutningstæki ......................................................................................................... 5 

Tafla 4-4 Byggingarefni og ferli þeirra að loknum líftíma .................................................... 9 

Tafla 4-5 Efni og magn í hverjum m2 af nettó þaki. ............................................................ 10 

Tafla 4-6 Viðhald þakvirkis ................................................................................................. 11 

Tafla 4-7 Efni og magn í hverjum m2 af útveggjareiningu.................................................. 13 

Tafla 4-8 Viðhald útveggja .................................................................................................. 14 

Tafla 4-9 Efni og magn allra glugga og hurða..................................................................... 15 

Tafla 4-10 Viðhald glugga og hurða.................................................................................... 15 

Tafla 4-11 Efni og magn í 1m2 af innvegg .......................................................................... 16 

Tafla 4-12 Viðhald innveggja .............................................................................................. 16 

Tafla 4-13 Efni og magn í 1m2 af gólfi ............................................................................... 17 

Tafla 4-14 Viðhald gólfs...................................................................................................... 18 

Tafla 4-15 Efni og magn í 1m2 af sökkli ............................................................................. 18 

Tafla 4-16 Ferli jarðvegsskipta ............................................................................................ 20 

Tafla 4-17 Efni og magn í púða ........................................................................................... 20 

Tafla 5-1 Áhrifaþættir og afleiðingar .................................................................................. 21 

Tafla 5-2: Áhrifaflokkar ...................................................................................................... 22 

Tafla 5-3 100 ára (e. GWP Index) eða stuðull til útreikningar á CO2 ígildum .................... 23 

Tafla 5-4 Byggingahlutar og hlutfall þeirra í nýbyggingu timbureiningahúss .................... 24 

Tafla 5-5 Heildarhlutfall gróðurhúsaáhrifa mismunandi byggingarhluta............................ 37 



xxii 

Tafla 5-6 Orkulosun og losun gróðurhúsalofttegunda. ....................................................... 38 

Tafla 7-1 Byggingarefni, þyngdir og ending. ...................................................................... 56 

Tafla 7-2 Orkuskipting á klósetsetu. ................................................................................... 57 

Tafla 7-3 Orkuskipting við framleiðslu 1 kg af klósetti og vaski ....................................... 58 

Tafla 7-4 Orkuskipting við framleiðslu 1kg af baði ............................................................ 58 

Tafla 7-5 Orkuskipting við framleiðslu 1kg af keramik flísum, glerhúðuðum ................... 59 

Tafla 7-6 Umhverfisáhrif mismunandi ferla. ...................................................................... 60 

Tafla 7-7 Umhverfisáhrif fyrir Baðherbergi frá vöggu til grafar 50 ár ............................... 61 

Tafla 7-8 Byggingarefni, þyngdir og ending. ...................................................................... 64 

Tafla 7-9 Uppruni, tæki og fjarlægðir ................................................................................. 64 

Tafla 7-10 Orkuskipting við framleiðslu PE plasts. ............................................................ 65 

Tafla 7-11  Umhverfisáhrif byggingaplasts frá vöggu til grafar miðað við 
mismunandi einingar ........................................................................................ 66 

Tafla 7-12 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1m2 af 0,2mm þykku þolplasti ......... 66 

Tafla 7-13 Byggingarefni, þyngd og líftími ........................................................................ 68 

Tafla 7-14 Uppruni, tæki og fjarlægðir ............................................................................... 68 

Tafla 7-15 Orkusamsetning fullnaðarvinnslu á 1m3 af timbri. ............................................ 69 

Tafla 7-16 Umhverfisáhrif timburs 1kg frá vöggu til grafar ............................................... 70 

Tafla 7-17 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................... 74 

Tafla 7-18 Uppruni, tæki og fjarlægðir ............................................................................... 75 

Tafla 7-19 Orkuskipting við framleiðslu á galvanseruðu stáli. ........................................... 75 

Tafla 7-20 Orkuskipting við framleiðslu á eðalstáli saumur og skrúfur. ............................ 76 

Tafla 7-21  Umhverfisáhrif festinga frá vöggu til grafar miðað við mismunandi 
einingar ............................................................................................................. 77 

Tafla 7-22 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1kg af festingum yfir 50 ár. .............. 77 

Tafla 7-23 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................... 80 

Tafla 7-24 Efni, uppruni, fjarlægð og tæki.......................................................................... 81 



xxiii 

Tafla 7-25 Orkuskipting við framleiðslu á Polyurethene frauði.......................................... 81 

Tafla 7-26 Umhverfisáhrif frauðplasts Polyurethane frauð frá vöggu að gröf komið til 
landsins miðað við 1 kg af Frauði. ................................................................... 82 

Tafla 7-27 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................... 84 

Tafla 7-28 Hráefni flutningur og fjarlægðir ........................................................................ 84 

Tafla 7-29 Orkuskipting við framleiðslu frauðplasts Polystyrene frauð 1m3. ..................... 85 

Tafla 7-30 Umhverfisáhrif Polystyrene frauð frá vöggu að gröf komið til landsins 
miðað við 1m3 af Frauði. .................................................................................. 86 

Tafla 7-31 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................... 88 

Tafla 7-32 Hráefni, flutningur og fjarlægðir ....................................................................... 88 

Tafla 7-33 Orkuskipting gólfhitakerfis. ............................................................................... 88 

Tafla 7-34 Umhverfisáhrif fyrir hvern m2 af 12,5mm gifsplötu frá vöggu til grafar 50 
ár ....................................................................................................................... 89 

Tafla 7-35 Byggingarefni, þyngd og líftími. ....................................................................... 92 

Tafla 7-36 Hráefni og flutningur ......................................................................................... 92 

Tafla 7-37 Orka og orkuskipting við vinnslu á 1m3 af spónaplötu ..................................... 93 

Tafla 7-38 Umhverfisáhrif 13mm spónaplötu 1m2 ............................................................. 94 

Tafla 7-39 Byggingarefni, þyngd og ending ....................................................................... 98 

Tafla 7-40 Efni, uppruni ...................................................................................................... 98 

Tafla 7-41 Orka við glervinnslu tvöfalds 4mm (1m2) glers samanber K-12 (8-9mm)........ 99 

Tafla 7-42 Orka við framleiðslu furu gluggaramma, lakkaður 1m (2,14kg) ....................... 99 

Tafla 7-43 1m2 af glugga losun efna umbreytt í mismunandi ígildi eftir CML2001. ....... 101 

Tafla 7-44 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................. 106 

Tafla 7-45 Hráefni og flutningur gólfhiti og ílögn ............................................................ 106 

Tafla 7-46 Orkuskipting gólfhitakerfi. .............................................................................. 107 

Tafla 7-47 Orkuskipting við framleiðslu a´1m3 af ílögn (þýskar aðstæður) ..................... 108 

Tafla 7-48 Magn ílagnar .................................................................................................... 109 

Tafla 7-49 Magn í 1m2 af gólfhitakerfi ............................................................................. 109 



xxiv 

Tafla 7-50 Umhverfisáhrif fyrir hvern m2 af gólfhitakerfi ásamt ílögn frá vöggu til 
grafar 50 ár ..................................................................................................... 109 

Tafla 7-51 Byggingarefni, ending og efnisþyngd. ............................................................ 111 

Tafla 7-52 hráefni og flutningur ........................................................................................ 112 

Tafla 7-53 Skipting orku ................................................................................................... 112 

Tafla 7-54 Umhverfisáhrif fyrir hvern m3 af jarðvegsskiptum. ........................................ 113 

Tafla 7-55 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................. 115 

Tafla 7-56 Orkuskipting við framleiðslu á kapli 1km 121kg. ........................................... 116 

Tafla 7-57 Orkuskipting við endurvinnslu á kapli. ........................................................... 117 

Tafla 7-58  Umhverfisáhrif kapals frá vöggu til vöggu miðað við mismunandi 
einingar ........................................................................................................... 118 

Tafla 7-59  Umhverfisáhrif flutnings á 1kg kapli ............................................................. 118 

Tafla 7-60 Umhverfisáhrif efna frá vöggu að vöggu komið til landsins miðað við 1m 
af kapli ásamt viðhaldi í 50 ár. ....................................................................... 119 

Tafla 7-61 Byggingarefni, þyngd og líftími. ..................................................................... 122 

Tafla 7-62 Hráefni og flutningur ....................................................................................... 122 

Tafla 7-63 Skipting orku við vinnslu á 1m3 af krossvið. .................................................. 122 

Tafla 7-64 1m2 af krossvið losun efna umbreytt í mismunandi ígildi eftir CML2001. .... 123 

Tafla 7-65 Byggingarefni, ending og þyngd ..................................................................... 126 

Tafla 7-66 uppruni, fjarlægðir og tæki .............................................................................. 126 

Tafla 7-67 Orka við vinnslu á 1m3 af timbri ..................................................................... 126 

Tafla 7-68 Mahony í hurð frá vöggu til grafar 25 ár. ........................................................ 127 

Tafla 7-69 Mahony í hurð frá vöggu til grafar 50 ár ein endurnýjun. ............................... 128 

Tafla 7-70 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................. 132 

Tafla 7-71 Hráefni, flutningur og fjarlægðir fyrir Málningu ............................................ 132 

Tafla 7-72 Orkuskipting við framleiðslu á 1kg innimálningu. .......................................... 132 

Tafla 7-73 Orkuskipting við framleiðslu á 1kg af útimálningu ........................................ 133 

Tafla 7-74 Orkuskipting við framleiðslu á grunni (gluggar) ............................................. 134 



xxv 

Tafla 7-75 Orkuskipting við framleiðslu á 1kg af lakki (gluggar). ................................... 135 

Tafla 7-76 Orkuskipting við framleiðslu á viðarvörn (klæðning). .................................... 136 

Tafla 7-77  Umhverfisáhrif þekjandi efna frá vöggu að hliði miðað við mismunandi 
einingar ........................................................................................................... 137 

Tafla 7-78  Umhverfisáhrif flutnings................................................................................. 137 

Tafla 7-79 Umhverfisáhrif efna frá vöggu að gröf komið til landsins miðað við 1 kg. .... 138 

Tafla 7-80 Umhverfisáhrif efna frá vöggu að gröf komið til landsins miðað við 1m2 
af þöktum fleti ásamt viðhaldi í 50 ár. ............................................................ 138 

Tafla 7-81 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................. 140 

Tafla 7-82 Hráefni og flutningur ....................................................................................... 140 

Tafla 7-83 Orkuskipting við framleiðslu 1kg af Polypropylene plastsrörs. ...................... 141 

Tafla 7-84 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar polypropylene rör ø32mm 4,4mm 
þykkt plast PP kg komið til landsins miðað við eitt kíló af röri. .................... 142 

Tafla 7-85 Almennt hlutfall efna í C25-30 steypu ............................................................ 143 

Tafla 7-86 Efni, uppruni og flutningstæki fyrir hráefni íslensks sements ......................... 144 

Tafla 7-87 Efni, uppruni og fjarlægði fyrir hráefni steinsteypu ........................................ 145 

Tafla 7-88 olíunotkun fyrir flutnings skeljasands.............................................................. 145 

Tafla 7-89 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................. 148 

Tafla 7-90 Uppruni, flutningur og flutningstæki ............................................................... 148 

Tafla 7-91 Orkuskipting í gerð kambstáls ......................................................................... 149 

Tafla 7-92 Orka við vinnslu á 1m3 af steypu ..................................................................... 149 

Tafla 7-93 Umhverfisáhrif mismunandi ferla. ................................................................... 150 

Tafla 7-94 Magn steypu ..................................................................................................... 151 

Tafla 7-95 Magn járns ....................................................................................................... 151 

Tafla 7-96 Umhverfisáhrif frá vöggu að hliði 1m2 af sökkulplötu .................................... 151 

Tafla 7-97 Umhverfisáhrif frá vöggu að hliði per meter af sökkulvegg ........................... 152 

Tafla 7-98 Byggingarefni, þyngdir og ending. .................................................................. 156 

Tafla 7-99 Hráefni í 1 tonni af framleiddri steinull ........................................................... 157 



xxvi 

Tafla 7-100 Efni uppruni, flutningur og flutningstæki ...................................................... 157 

Tafla 7-101 Förgun efna við framleiðslu og við lok líftíma ............................................. 159 

Tafla 7-102 Orkunotkun á hvert tonn af framleiddri steinull ............................................ 160 

Tafla 7-103 Olíu og bensín notkun fyrir árið 2009 á bíla og tæki. ................................... 160 

Tafla 7-104  Umhverfisáhrif vinnsla og flutningur súráls fyrir hvert kg af framleiddri 
steinull ............................................................................................................ 161 

Tafla 7-105 Umhverfisáhrif fyrir vinnslu og flutnings skeljasands fyrir hvert kg af 
framleiddri steinull ......................................................................................... 161 

Tafla 7-106 Umhverfisáhrif fyrir vinnslu og flutnings Basaltssands fyrir hvert kg af 
framleiddri steinull ......................................................................................... 161 

Tafla 7-107 Umhverfisáhrif fyrir vinnslu og flutnings Olivínsands fyrir hvert kg af 
framleiddri steinull ......................................................................................... 162 

Tafla 7-108 Umhverfisáhrif fyrir framleiðslu á 1kg steinull ............................................. 162 

Tafla 7-109 Umhverfisáhrif umbúða (palleta og plasts) frá vöggu til grafar fyrir hvert 
kg af steinull ................................................................................................... 163 

Tafla 7-110 Umhverfisáhrif íblöndunarefna fyrir framleiðslu á 1 kg steinull .................. 163 

Tafla 7-111 Umhverfisáhrif fyrir hvert kg af steinull ....................................................... 164 

Tafla 7-112 Byggingarefni, þyngdir og ending. ................................................................ 168 

Tafla 7-113 Uppruni efnis, fjarlægðir og flutningstæki .................................................... 169 

Tafla 7-114 Orkuskipting við framleiðslu málningar. ...................................................... 169 

Tafla 7-115 Orkuskipting við framleiðslu sinkhúðaðar skrúfu 1kg .................................. 170 

Tafla 7-116 Frá vöggu til grafar fyrir 1kg af þakjárni og málningu ................................. 171 

Tafla 7-117 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1m2 af sinkhúðaðu 0,7mm 
þakjárni yfir 50 ár. .......................................................................................... 172 

Tafla 7-118 Byggingarefni, þyngdir og ending. ................................................................ 174 

Tafla 7-119 Byggingarefni, uppruni og fjarlægð. ............................................................. 174 

Tafla 7-120 Orkuskipting við framleiðslu þakpappa. ....................................................... 175 

Tafla 7-121  Umhverfisáhrif Tjörupappa frá vöggu til grafar miðað við mismunandi 
einingar ........................................................................................................... 176 



xxvii 

Tafla 7-122 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1m2 af sinkhúðaðu 0,7mm 
þakjárn yfir 50 ár. ........................................................................................... 176 

Tafla 7-123 Byggingarefni, þyngdir og ending. ................................................................ 179 

Tafla 7-124 Hráefni og flutningur ..................................................................................... 180 

Tafla 7-125 Orkuskipting við framleiðslu á kítti (e. acrylic sealant). ............................... 180 

Tafla 7-126 Umhverfisáhrif efna frá vöggu til grafar komið til landsins miðað við 
1kg af kítti ásamt viðhaldi í 50 ár. .................................................................. 181 

 



xxviii 

Skammstafanir og ensk orð 
(e.)    Enskur texti 

CO2 equiv   Koltvíoxíðs ígildi (e. Carbon dioxide equivalence) 

CO2    Koltvíoxíð (e. Carbon dioxide) 

EEA    (e. European Environment Agency) 

EPA    (e. Environmental Protection Agency) 

Ethen equiv.  Virkni sólarljóss til myndunar ósons (e. Photochemical ozone      
    creation potential) 

Functional unit  Aðgerðaeining 

GWh    Gígavatt stund (e. gigawatt-hour)  

GWP    Gróðurhúsaáhrif (e. Global warming potential) 

Intepretation  Túlkun gagna (e. Life Cycle Intepretation) 

ISO    (e. The international Organization for Standadization) 

LCA    Vistferilsgreining (e. Life Cycle Assesment) 

LCI    Vistferilsgreining íhluta (e. Life Cycle Inventory) 

LCM    (e. Life cycle management) 

MJ     (e. Megajoule)  

Phosphat equiv.  Næringarefnaauðgun (e. Eutrophication potential) 

R11 equiv.   Eyðing ósonlagsins (e. Ozone layer depletion) 

SAIC    Scientific Applications International Corparation 

SB equiv.   Ágángur á auðlindir (e. Abiotic depletion) 

SO2 equiv.   Súrt regn (e. Acidification Potential) 

System boundaries Kerfismörk 

 



1 

Þakkir 
Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum. Dr. Birni Marteinssyni. fyrir alla þá hjálp og 
tilsögn sem hann hefur veitt mér. Þakkir eru veittar til SG-húss fyrir veittar upplýsingar og 
gögn. Þá vil ég þakka meðleiðbeinanda mínum. Dr. Hörpu Birgisdóttur. fyrir veitta hjálp og 
upplýsingar, Gyðu Mjöll Ingólfsdóttur fyrir hjálp og leiðbeiningar. Þakkir eru veittar til 
Steinullarverksmiðjunnar hf. fyrir höfðinglegar móttökur og veittar upplýsingar. Þakkir eru 
veittar til Baldurs Rafns Gylfasonar og fyrirtækisins Heggur ehf. fyrir leyfi á að nota lóð 
þeirra að Urðarbrunnum 1, 113 Rvík, sem fastan punkt til útreikninga á fjarlægðum flutninga. 
Fulltrúa deildar, Evu Yngvadóttur, fyrir góðar ábendingar og loka leiðsögn. Þráni Haraldssyni 
þakka ég fyrir yfirlestur og ábendingar.  Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginkonu minni, 
Brynhildi Steindórsdóttur, og dætrum mínum fyrir óendanlega þolinmæði, hjálp og skilning á 
meðan námsgöngunni stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

1. INNGANGUR 
Allt sem við gerum hefur afleiðingar. Þessar afleiðingar geta verið góðar eða slæmar. Veröld 
okkar byggir á auðlindum jarðar sem við notum til frekari framþróunar, hvort sem er til 
uppbyggingar eða annarra nota. Talið er að um 40% allra nýttra auðlinda Evrópuríkja fari til 
uppbyggingu og reksturs mannvirkja, þau skapa um 30% af heildarkoltvísýringslosuninni og 
um 40% úrgangs í allri Evrópu (Agenda 21, 1999). Mikilvægt er því að greina umhverfisleg 
áhrif mannvirkja með tilliti til hagkvæmustu lausnar til lengri tíma. Fram að þessu hefur 
aðaláherslan í byggingageiranum verið á arðbærustu lausnina með tilliti til fjárhagslegs 
sjónarmiðs við uppbyggingu mannvirkisins. Ókostur þessarar hugsunar er að oft getur ódýr 
vara verið dýrari þegar fram í sækir, bæði þá umhverfislega og fjárhagslega. Auðlindir okkar 
eru takmarkaðar og því þarf að hugsa fram í tímann til að ná fram arðbærni, bæði 
umhverfislega og fjárhagslega. Með því að horfa fram í tímann er hægt að koma í veg fyrir 
óheppilegan ágang okkar á auðlindirnar og þar með getum við búið til lausnir sem gerir 
komandi kynslóðum færi á að njóta svipaðra og jafnvel betri lífskjara en við búum nú þegar 
við. Lykillinn er að njóta vaxta náttúrunnar og passa upp á að ekki sé gengið á höfuðstólinn. 
Höfuðstóllinn eru óteknar auðlindir jarðar og vextirnir eru endurnýjanlegar auðlindir 
jarðarinnar. Til þess að greina vextina þarf að greina umhverfisáhrif framkvæmdarinnar, 
notkunar og förgunar. Ein leiðin til að greina umhverfisáhrif framleiðslu/vöru er með 
aðferðafræði vistferilsgreiningar (LCA). Greindur er líftími vöru og/eða hlutar frá vöggu til 
grafar og athugað hvort framkvæmdin gangi á höfuðstól náttúrunnar eða vextina. Lagt var af 
stað í þetta verkefni til þess að kanna hver umhverfisáhrif mannvirkisins væri og til frekari 
samanburða á efnisvali bygginga og bestunar á umhverfisáhrifum. Til að betrumbæta hluti 
þarf að vita hver áhrifin eru og er það því markmið verkefnisins að finna umhverfisleg áhrif 
byggingarinnar frá vöggu til grafar yfir 50 ára líftíma hennar.  

1.1  Saga vistferilsgreiningar 

Upphaf vistferilsgreiningar má rekja aftur til ársins 1960. Á þeim tíma fór að renna upp fyrir 
mönnum að auðlindirnar væru takmarkaðar og þá var komin þörf á að vita hver staðan væri 
og hvernig framtíðin liti út með tilliti til frekari notkunar á auðlindunum. Eitt fyrsta útgefna 
LCA ritið, svo vitað sé, var birt af manni að nafni Harold Smith sem fjallaði um samlægða 
orkuþörf fyrir framleiðslu á kemískum milliefnum og vörum á heimsorkuráðstefnu 1963. Eftir 
það voru nokkrir, þar á meðal Coca-Cola fyrirtækið, sem nýttu sér aðferðafræði LCA. Það var 
þó ekki fyrr en árið 1988 sem LCA fór að ná einhverri alvöru fótfestu sem verkfæri til að 
mæla umhverfisleg vandamál. Á árunum 1997 – 2002 var farið í þá vinnu að staðla LCA 
þegar International Standards Organization (ISO 1400) var gefin út og þar með voru drög að 
þeim vinnubrögðum sem við þekkjum í dag við vinnslu á LCA. (Scientific Applications 
International Corporation (SAIC), 2011).  

1.2  Skilgreining á vistferilsgreiningu 

Vistferilsgreining er yfirleitt skilgreind frá vöggu til grafar sem er greining á 
umhverfisáhrifum lífshlaups vöru frá framleiðslu til förgunar. Það þýðir að sérhver hlutur sem 
verður að vöru er búinn til úr hrávöru og unnið  áfram með. Hver einstakur hlutur 
vöruferilsins hefur áhrif á umhverfið á sínum vistferli. Hefðbundin vistferilsgreining tekur á 
þeim innlags- og frálagsþáttum sem sýndir eru á Mynd 1-1 hér að neðan.  
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Mynd 1-1. Stig lífsferilshrings (SAIC, 2011) 

Hver vistferilsgreining á að ná yfir umhverfisáhrif vöru frá framleiðslu til förgunar eða 
endurvinnslu. Vistferilsgreining er byggð upp í fjórum skrefum: Markmið, umfang og aðferð 
(e. Goal definition and scoping), skrásetning innviða og greining þeirra (e. Inventory 
analysis), mat á áhrifum (e. Impact assessment) og túlkun gagnanna (e. Interpretation). 
Vinnsla vistferilsgreiningarinnar skal vera undir sífelldri endurskoðun þar til raunhæfustu 
mynd er náð. Ferlið má sjá á mynd 1-2. Þegar rætt er um sífellda endurskoðun er átt við að 
byrjað er að greina ferlið með þeim gögnum sem til eru og auðvelt er að nálgast. Þannig er 
farið í gegnum heildarferilinn þar til  heildarmynd er náð. Í annarri tilraun er reynt að nálgast 
fleiri gögn sem skipta máli og einnig er reynt að rýna ofan í þau gögn sem notast var við 
fyrstu ítrun sem reynt er að betrumbæta og aðlaga þau enn frekar að þeim aðstæðum sem 
greint er í. Þannig gengur ferlið koll af kolli þar til að sem nákvæmastri greiningu er náð. Að 
lokum er gerð næmnisgreining m.a til að skoða helstu áhrifavalda umhverfisáhrifanna. 
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Mynd 1-2. Rammi vistferilshrings (iso, 1997) 

1.3  Ávinningur við að framkvæma 
vistferilsgreiningu LCA 

Vistferilsgreining (e. Life Cycle Assessment, LCA) er m.a. notuð til að lágmarka 
umhverfisáhrif sem felur í sér minnkun á skaðlegum áhrifum á menn og umhverfi með því að 
velja bestu framleiðsluna, framleiðsluaðferðina og/eða þjónustuna. Vistferilsgreining getur 
einnig leitt af sér framfarir á aðferðum og vörum sem leiðir af sér minni notkun á 
náttúrulegum auðlindum og þá minni losun á skaðlegum efnum út í umhverfið. Aðalmarkmið 
vistferilsgreiningar er að fá heildstæða mynd af umhverfisáhrifum sem ákveðin vara eða ferill 
leiðir af sér (Khasreen, Banfill, & Menzies, 2009). 

1.4  Takmarkanir við gerð vistferilsgreiningar 

Aðferðin við gerð á vistferilsgreiningu er frekar flókin og tímafrek. Það getur verið erfitt að 
meta réttmæti gagna og fá nákvæm landfræðileg gögn. Skortur er á gegnsæi gagna. Vegna 
fárra fyrirliggjandi greininga er erfitt að fá samanburð þar sem hluturinn þarf að vera svipaður 
þeim sem greindur er ásamt því að notagildið þarf að vera það sama. Vistferilsgreining 
ákvarðar ekki hvaða vara eða aðferð virkar best eða er ódýrust. Því er yfirleitt bætt við LCM 
(e. Life Cycle Management) sem tekur á fjárhagslegum kostnaði og virkni hlutarins 
(Remmen, Jensen, & Frydendal, 2007).  
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2. Fyrri verk 
Stutt er síðan að byrjað var að nota vistferilsgreiningu hér á landi. Gerð hefur verið ein skýrsla 
um samanburð á stálgrindar-, límtrés- og steyptrar skemmu sem unnin var af Línuhönnun. Sú 
skýrsla er fyrsta og eina vistferilsgreiningin sem gerð hefur verið á mannvirki hér á landi. 
Lítið er til af greiningum sem ná yfir innlendar framkvæmdir og ferli. Því þarf að nálga 
íslenskar aðstæður, eins og kostur er, með því að búa til ný ferli sem nálguð eru íslenskum 
aðstæðum. Tekin voru til nokkrar aðgengilegar erlendar skýrslur sem fjalla um 
vistferilsgreiningu erlendis og reynt að nýta þær við úrvinnslu þessarar greiningar. 

2.1  Það sem áður hefur verið gert 

2450 ft2 einbýlishús þar sem litið var á orkunotkun við framleiðslu byggingarhlutanna, 
uppbyggingu hússins, notkunina og förgunina yfir 50 ára tímabil. Einnig var litið á 
heildargróðurhúsaáhrifin (e. Life Cycle Global warming potential) og vistferilskostnaðinn (e. 
Life Cycle Cost) (Steven & Reppe, 1998). 

Ólympíuleikvangur í Ástralíu var greindur með aðferðafræði vistferilsgreiningar. Notuð var 
blanda af vistferilsgreiningu og vistferilskostnaðargreiningu til að komast að bestu 
niðurstöðunni (Dominique, Matthew, & Bill, 2000). 

LCA samanburður á þremur húsum staðsettum í Frakklandi með mismunandi einangrun og úr 
mismunandi byggingarefnum. Aðallega var skoðuð orkuþörf vegna húshitunar á 
notkunartímanum  (Peuportier, Maí 2001). 

Borin voru saman steinsteypt hús og timburhús þar sem umhverfisleg áhrif þeirra voru mæld í 
gróðurhúsaáhrifum (Leif, Kim, & Roger, Maí 2006).  

Samanburður á sjö mismunandi gerðum af byggingum. Ýmist voru þær steinsteyptar, 
stálgrindarbyggingar og/eða sambland af stáli og steypu. Skoðuð voru skrifstofurými og 
íbúðarrými. Notast var við aðferðarfræði vistferilsgreiningar og tekið var frá vöggu til grafar í 
öllum tilvikum. Stutt samantekt á víðamiklu verkefni (Åsa, Björklund, & Anne-Marie, Júlí 
1998). 

Samanburður á byggingarhlutum þar sem teknir voru fyrir helstu hlutir byggingarinnar á 
einfaldan hátt. Ekki var tekin með frumvinnslan á minni hlutum, minniháttar flutningar og 
hlutir sem ekki hafa stórt vægi þegar litið er til heildarmyndarinnar (Kellenberger & Hans-
Jörg, Apríl 2009). 

Samanburður á mismunandi gerðum af vöruskemmum. Metin voru umhverfisáhrif 
stálgrindar, límtrés og steyptrar skemmu. Skýrslan var tekin saman af Línuhönnun árið 2005. 
Nemandi í erlendum háskóla vann verkið að mestu í samstarfi við Límtré-Vírnet hf.  
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2.2  Umhverfisáhrif 

Umhverfisáhrif eru skilgreind sem notkun á auðlindum, orku, losun mengunar í andrúmsloft, 
jarðveg og vatn sem og allur úrgangur sem fellur til við framleiðsluna og yfir líftíma ákveðins 
ferils og/eða vöru. 

2.3  Veðurfar og landfræðilegar aðstæður 

Vegna veðurfarslegra og annarra landfræðilegra aðstæðna hér við land er gerð krafa um 
sterkari og þéttari hús en víða annarstaðar. Líklegt er að það komi til með að hafa áhrif á 
heildarmyndina miðað við hús af sambærilegri stærð annarsstaðar í heiminum. Ekki var gert 
ráð fyrir umhverfislegum áhrifum vegna notkunar húsnæðis. 

2.4  Kolefnisfótspor 

Kolefnisfótspor taka eingöngu til losunar gróðurhúsalofttegunda og eru oftast gefin upp sem 
kg CO2 ígildi. Algengasta gróðurhúsalofttegundin er koltvíoxíð (CO2). Litið er á hversu mikið 
er losað út í andrúmsloftið af CO2 af mannavöldum og hvernig hægt sé að vinna það tilbaka, 
t.d. með ræktun skóga sem mótvægi. Sú ályktun var dregin af lestri fjölda ritverka um 
vistferilsgreiningu byggingatengdra efna að mestu umhverfisáhrif bygginga lægi í þeirri 
lofttegund sem nefnist koltvíoxíð [CO2]. Koltvíoxíð er stærsti þátturinn í gróðurhúsaáhrifum 
og ber því að kanna hvort satt reynist um hlutfall stærðar þeirrar lofttegundar hér á eftir. Ekki 
er þó hægt að bera saman mismunandi umhverfisvísa.   

2.5  Kolefnisinnihald timburs 

Almennt er talið að timbur bindi um 1,8 kg af kolefni fyrir hvert kg trés yfir vaxtartíma  (PE 
international, 2005). Þetta háa hlutfall kolefnis gefur í flestum tilfellum jákvæða upptöku og 
helst yfirleitt þannig þar til tréið er brennt. Því þarf að taka tillit til ferils timburs frá vöggu til 
grafar ef greina á vistferil timbursins. 

Í blautu timbri er kolefnisinnihaldið um 40% af blautri þyngd timbursins. Í hverju kg af timbri 
er um 0,4 kg af kolefni [C]. Við bruna á 0,4 kg af kolefni skapast um 1,45 kg af CO2 sem 
vinnur niður þann ávinning sem getur verið eftir í timbrinu og skilar umhverfisáhrifum 

(GABOR, 2011). 

2.6  Framtíðarsýn 

Evrópusambandið telur að hægt sé að rjúfa tengsl hagvaxtar og umhverfisálags með því að 
draga úr áhrifum óbreytts neyslumynsturs með því að minnka umhverfisálagið á stigum 
framleiðslu, notkunar og förgunar almennra neysluvara og þjónustu. Með miklum umskiptum 
í neysluvenjum á þann hátt að eftirspurn eftir vörum og þjónustu færist niður í flokka með 
minni efnis- og orkunotkun (EEA, 2007
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3. Markmið og umfang 
vistferilsgreiningar 

3.1  Markmið verkefnisins 

Markmiðið er að beita aðferðafræði vistferilsgreiningar á timbureiningahús til að meta hvaða 
áhrif það hefur á allan líftíma þess.  

Tekið er fyrir timbureiningahús sem framleitt er af SG-húsum á Selfossi. Húsið er í 
hefðbundnum byggingarstíl og er ætlað til íbúðarnotkunar. Heildarflatarmál hússins er 
94,05m2, innra rúmmál er 302,4m3. Markmiðið er að ná fram heildarumhverfisáhrifum 
hússins fyrir helstu byggingahluta þess. 

Greiningin hefur upplýsingagildi fyrir hönnuði sem ætla að taka tillit til umhverfisáhrifa 
mannvirkja. 
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3.2  Upplýsingar um timbureiningahúsið 

3.2.1 Lýsing á byggingunni 

 

Mynd 3-1 Grunnmynd af húsi 

Timbureiningahúsið er 94,05m2 að stærð. Það er á einni hæð, grundað á púða með steyptri 
gólfplötu ásamt ísteyptu gólfhitakerfi. Húsið skiptist niður í tvö svefnherbergi, geymslu, 
þvottahús, baðherbergi, anddyri, hol og sambyggt eldhús og stofu. Sjá mynd 3-1. Nánari 
greining á hverjum byggingarhluta má sjá í töflu 3-1. 

Í kerfislýsingu, tafla 3-1, er lýsing á þeim byggingahlutum sem greiningin tekur á. 

Tafla 3-1 Lýsing á kerfinu 

Kerfiseining Lýsing á kerfi 

Útveggir Byggingahluturinn samanstendur af burðargrind úr timbri, 
festingum og stífum úr krossvið, steinull, rakavarnarlagi, 
límklæðning úr timbri, innri klæðning úr gifsi og spónaplötum.   

Innveggir Byggingahlutur samanstendur af 2x13mm gifsplötum 2x13 mm 
spónaplötum, 70mm steinull, burðargrind úr timbri og festingum. 

Gólf Byggingahlutur samanstendur af hitakerfi, frauðplasti, festingum, 
steyptri ílögn, steyptri plötu ásamt sökkulvegg og parketi (gegnheilli 
furu).  



3 

Þak og loftaklæðning Byggingahluturinn samanstendur af sperrum úr timbri, festingum, 
loftunarrörum, einangrun, borðatimbri, tjörupappa, timbur-listum og 
bárujárni.   

Grunnur  Jarðvegsskipti, frostfrítt malarefni 

Hurðir og gluggar Tvær hurðir samsettar úr mahoníi, 12 og 9mm gasfylltum tvöföldum 
gluggum, lökkuðum römmum, kítti og frauði. 

Rafmagn og rafmagnsvörur 3ja víra kapall er greindur í viðaukum en ekki tekinn með í 
greiningu.  

Lagnir og hreinlætistæki Baðherbergi sem inniheldur flísar á gólfið, klósett með plast setu, 
baðkar og vask. 

Því sem sleppt var í greiningu Það helsta sem ekki var tekið með er þakrenna, grunnur á þak, 
trélím, innihurðir, innréttingar, eldhústæki, allar rafmagnslagnir, 
dósir, hurðahúnar, lagnir o.fl. Ef hlutir eru ekki skilgreindir hér að 
ofan í töflu þá eru þeir ekki teknir með í greiningu.  

3.3  Umfang verkefnisins 

Við mat á umhverfisáhrifum voru teknir fyrir ílags- og frálagsþættir hrávinnslu 
byggingatimburs, krossviður, spónaplötur, gifsplötur, galvanseraða festingar, skrúfur og 
saumur, sinkað þakstál óvalsaðir, tvöfaldir gluggar 9 og 12 mm, gluggarammar úr furu, frauði 
og kítti, þakpappa, gólfhitakerfi, járnbent steypt plata, jarðvegsskipti, rakavörn, loftunarrör, 
rafmagnskapal, málning, olía á viði og lakk. Við upplýsingaöflun voru fyrirliggjandi 
gagnagrunnar aðlagaðir að íslenskum aðstæðum. Einnig var tekin sérstaklega fyrir framleiðsla 
á íslenskri steinull. Tekið var fyrir heildarferli þessara byggingahluta frá vöggu til grafar og 
má sjá ferlið á bakvið hvern hluta í viðaukum 1-22.   

3.4  Ferlar verkefnisins, yfirlit viðauka 

Í eftirtöldum viðaukum eru teknir saman ferlar mismunandi byggingahluta. 

Tafla 3-2 Viðaukar, ferli og umfang 

Viðauki Byggingahlutur Innihald Athugasemd 

V1 Baðherbergi Salerni ásamt plastásetu, 
vaskur, baðkar og glerhúðaðar 
gólfflísar frá vöggu til grafar. 

Framleitt á Ítalíu, flutt landleiðina til 
Rotterdam, sjóleiðina til Íslands og 
landleiðina í hús. 

V2 Byggingaplast (PE) þolplast frá vöggu til 
grafar.  

Framleitt í Lettlandi, flutt sjóleiðina 
til Íslands. Landflutningar eru 
nálgun en innifaldir. 

V3 Byggingatimbur Timbur 15% efnisraki, frá 
vöggu til grafar. 

Á uppruna sinn í Finnlandi, flutt 
sjóleiðina til Íslands. Landflutningar 
eru nálgun en innifaldir. 
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V4 Festingar Galvanseraðar festingar og 
skrúfur úr eðalstáli frá vöggu 
til grafar. 

Framleitt í Danmörku, flutt 
sjóleiðina til Íslands. Landflutningar 
eru nálgun en innifaldir. 

V5 Frauð í glugga og 
hurðir 

Polyethylene froða frá vöggu 
til grafar. 

Framleitt í Belgíu, flutt sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru 
innifaldir. 

V6 Frauðplast, 
einangrun 
botnplötu 

Extruded polystyrene foam 
frá vöggu til grafar. 

Framleitt í Belgíu, flutt sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru nálgun 
en innifaldir. 

V7 Gifsplötur 12,5mm gifsplötur frá vöggu 
til grafar. 

Gifsplötur eru framleiddar í 
Danmörku, fluttar sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru nálgun 
en innifaldir. 

V8 Spónaplata 13mm spónaplata frá vöggu 
til grafar. 

Spónaplötur koma frá Finnlandi, 
fluttar sjóleiðina til Íslands. 
Landflutningar eru nálgun en 
innifaldir. 

V9 Gluggar (furu 
rammi, tvöfaldir 9 
og 12mm 
gasfylltir)  

9mm og 12mm gluggar ásamt 
lökkuðum ramma frá vöggu 
og til grafar. 

Gluggar eru framleiddir í Finnlandi 
(ágiskun), fluttir sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru nálgun 
en innifaldir. 

V10 Ílögn og 
gólfhitakerfi 

30mm polystyrene einangrun, 
17mm PP plastsrör með 
100mm millibili og klemmum 
þakin með 50mm steyptri 
ílögn frá vöggu og til grafar. 

Gólfhitakerfið er framleitt í 
Þýskalandi. En ílögnin er íslensk. 
Kerfið er flutt sjóleiðina til Íslands. 
Landflutningar eru nálgun en 
innifaldir. 

V11 Jarðvegsskipti Flutt efni úr og í grunn ásamt 
hörpun efnis í grunn. Frá 
vöggu til hliðs. 

Keyrsla á efni úr grús ásamt 
ámokstri gröfu á Hólmsheiði. 
Hörpun grús í grunn hjá Höfða og 
flutt í grunn. Þjöppun ekki innifalin. 

V12 Kapall þriggja víra Frá vöggu til grafar Framleiddur í Englandi, fluttur 
sjóleiðina til Íslands. Landflutningar 
eru nálgun en innifaldir. 

V13 Krossviður 9mm krossviður frá vöggu til 
grafar. 

Á uppruna og er samsettur í 
Finnlandi, fluttur sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru nálgun 
en innifaldir. 

V14 Mahóní í hurðir Frá vöggu til grafar. Á uppruna í Honduras, fluttur 
sjóleiðina til Íslands. Landflutningar 
eru nálgun en innifaldir. 

V15 Málning og önnur 
þekjandi efni 

Latex- innimálning, 
viðargrunnur fyrir lakk, lakk, 
viðarvörn og akrílplast 
málning. Förgun er ekki tekin 

Framleitt í Danmörku, flutt 
sjóleiðina til Íslands. Landflutningar 
eru nálgun en innifaldir. 
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með. 

V16 Plaströr loftunarrör 4,4mm Ø32mm 
Polypropylene rör 

Framleitt í Noregi, flutt sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru nálgun 
en innifaldir. 

V17 Íslensk steypa * Framleiðsluferli sements og 
samsetning steypu 

Ekki tekið á sem greining 

V18 Steypa C25-30 + 
kambstál K10 og 
K12 

Innlend hráefni að 
undanteknu stálinu. Ekki 
tekin með förgun. 
Gagnagrunnur sem notaður er 
fyrir erlenda 
sementsframleiðslu. 

Ekki teknir inn sjóflutningar á 
steypunni. Sjóflutningar eru teknir á 
kambstálið sem kemur frá Eistlandi 
Landflutningar eru nálgun en 
innifaldir. 

V19 Steinull Frá vöggu til grafar Skeljasandur, Olívínsandur og 
íblöndunarefni flutt sjóleiðina frá 
upprunastöðum sínum. Annað flutt 
landleiðina. Landflutningar eru 
nálgun en innifaldir. 

V20 Þakjárn ásamt 
festingum og 
málningu 

Þakstál með sinkhúð, skrúfur 
með sinkhúð, og 
akrýlmálning. Frá vöggu til 
grafar 

Óvalsaðar sinkaðar stálþynnur 
ásamt festingum fluttar sjóleiðina 
frá Noregi. Málning frá Danmörku. 
Landflutningar eru nálgun en 
innifaldir. 

V21 Þakpappi Bitumen G 200 S4 frá vöggu 
til grafar 

Framleiddur í Noregi, fluttur 
sjóleiðina. Landflutningar eru 
nálgun en innifaldir. 

V22 Kítti (acrylic 
sealant) 

Frá vöggu til grafar Framleitt í Belgíu, flutt sjóleiðina til 
Íslands. Landflutningar eru nálgun 
en innifaldir. 

*Ekki er um fullkláraða greiningu að ræða 

3.5  Umhverfisvísar og skammstafanir 

Tekið verður á eftirtöldum umhverfisvísum í greiningu áðurnefndra þátta. 

Ágangur á auðlindir gefiinn upp sem SB ígildi (e. SB equivalent). 

Gróðurhúsaáhrif gefið upp sem koltvísýringsígildi, CO2 ígildi (e. CO2 equivalent). 

Súrt regn gefið upp sem SO2 ígildi (e. SO2 equivalent). 

Virkni sólarljóss til myndunar ósons gefið upp sem Ethenígildi (e. Ethen equivalent). 

Næringarefnaauðgun gefið upp sem fosfatígildi (e. Phosphat equivalent). 

Eyðing ósonlagsins gefið upp sem R11 ígildi (e. R11 equivalent).  
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3.6  Aðgerðaeining (e. Functional unit)  

Til þess að hægt sé að bera niðurstöður þessarar rannsóknar  við aðrar þarf að skilgreina hver 
aðgerðaeiningin er. Það hafa verið gerðar tilraunir til að staðla aðgerðaeininguna fyrir heila 
byggingu en enn sem komið er hefur það ekki borið árangur. Almennt verður notast við 
eininguna m2 af vegg, gólfi, þaki o.fl. sem virðist vera hefðbundnasta leiðin sem farin hefur 
verið í vistferilsgreiningu á heilli byggingu (Khasreen, Banfill, & Menzies, 2009).  

3.7  Kerfismörk timburhússins 

Úrvinnsla hrávöru

Framleiðsla byggingahluta

Viðhald

Endurvinnsla / Úrgangsstjórnun

Orka

Hrávara

Innlag Frálag

Loftlagsmengun

Vatnsmengun

Úrgangur

Hliðarvörur

Annar úrgangur

Kerfismörk

Flutningur að SG-húsum

Flutningur að uppsetningarstað

Grunnur (Jarðvergsskipti og 
uppsteypa plötu)

Jarðvegsmengun

 

Mynd 3-2 Kerfismörk ferilsins 

Ekki verður tekin sérstaklega fyrir samsetning né uppsetning timbureiningahússins. 

Stærðir einingahluta sem almennt eru tilteknir við gerð vistferilsgreiningar á 
íbúðarhúsi. 

• Nothæf stærð gólfflatar: 94,05m2 
• Nothæft innra rúmmál byggingarinnar: 302,4m3 
• Notendur byggingarinnar: (3)  
• Lífsferill byggingarinnar: 50 ár 
• Efnisval, öflun hrávöru og úrvinnsla. 
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• Orkunotkun við framleiðslu einstakra byggingahluta, flutning og förgun þeirra. 
• Heildaráhrif framkvæmdarinnar að meðtalinni efnisúrvinnslunni á lofti, vatni og 

jarðvegi. 
• Allt sem leiðir að sér úrgang, beinan og óbeinan úrgang. 
• Viðhald og förgun efna við framkvæmd og rekstur byggingarinnar yfir 50 ára tímabili. 
• Flutningur verður inni í öllum skrefunum. 

Hlutir sem almennt eru teknir með en sleppt  í þessari greiningu vegna ákvörðunar um 
að líta ekki frekar á notkunarstig byggingar eru: 

• Meðalhitastig byggingar inni,  22°C.  
• Loftgæði inni (raki, loftmengun o.fl.) 
• Hiti og rafmagnsnotkun frá almennum heimilistækjum, t.d.  sjónvörp, eldavél, tölvur, 

þvottavélar o.fl.  
• Vatnsnotkun, kalt og heitt vatn 
• Loftun (opnun glugga) 
• Varmatap byggingar 

Orkunotkun, það sem tekið var með: 

a)  Upptaka auðlinda og vinnsla hrávara 
b)  Framleiðsla á byggingareiningum  
c)  Flutningur á vörum frá hrávörunámum til hlutaframleiðslu og þaðan á 

samsetningarstað byggingarinnar. 
d) Orka sem fer í viðhald og umbætur byggingahlutanna (endurtekning á a,b og c). 
e) Flutningur niðurrifinna byggingahluta til endurvinnslu eða landfyllingar að 

undartekinni steyptri plötu og jarðvegspúða sem áætlað er að verði áfram í jörð. 
f) Jarðvegsskipti og grundun (þjappari ekki tekinn með) 

Orkunotkun sem almennt er tekið með en sleppt er í þessari greiningu 

g)  Uppsetning byggingarinnar á byggingarstað  
h)  Orkunotkun byggingarinnar yfir líftíma hennar 
i) Niðurrif byggingarinnar að loknum líftíma hennar 

Orkunotkun við framleiðslu íhluta var annað hvort fengin beint frá framleiðanda eða tekin úr 
gagnagrunnum. 

Ekki var tekin með orka sem fer í samsetningu eininga hjá S.G-húsum né á uppsetningarstað 
hússins. Einnig má sjá nánar hvað ekki var tekið með undir hverri greiningu, sjá viðauka 1-22. 
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3.7.1 Flæðirit kerfisins 

Efnisnáma Flutningur Frumvinnsla íhluta Flutningur Viðhald Förgun

 

Mynd 3-3 Mismunandi kerfismörk 

Almennt eru kerfismörk þessarar greiningar frá vöggu til grafar. 
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4. Upplýsingaöflun 

4.1  Almennt um upplýsingaöflun og greiningu 
gagna LCI 

Vistferilsgreining einstakra hluta er ferli þar sem litið er á heildarmagn á orku, efnum, losun 
mengunar í loft og vatn ásamt þeim úrgangi sem verður til við framleiðsluferlið og förgun þar 
sem litið er á hvern einstakan hlut sem notaður er í heildarferlið yfir lífsferil hlutarins.  

4.2  Ástæða LCI 

Ástæða þess að litið er á hvern einstakan hlut ferilsins er til að fá skýrari heildarmynd á ílags- 
og frálagsþáttum framkvæmdarinnar. Með nákvæmu bókhaldi allra einstakra hluta 
byggingarinnar fæst betri mynd yfir mestu mengunarvaldana, lengstu flutningsleiðirnar, 
mestu orkunotkunina o.fl. Hægt er að nota niðurstöður LCI til að hjálpa stjórnvöldum við 
þróun reglugerða sem hlúa að umhverfis- og auðlindanotkun.  

4.3  Túlkun niðurstaðna LCI 

Nákvæm upplýsingaöflun á öllum þeim þáttum sem byggingin samanstendur af leiðir af sér 
lista þar sem fram kemur magn orku og efnis sem notað er við framleiðslu hvers og eins 
hlutar. Upplýsingarnar eru notaðar til að meta umhverfisleg áhrif hvers byggingarhlutar fyrir 
sig.  

4.4  Lykilskref við framkvæmd LCI  

EPA 1993 skjalið, „Life-Cycle Assessment: Inventory Guidelines and Principles,“ gefur 
tóninn fyrir þeim fjórum skrefum sem skal fylgja við framkvæmdina á LCI. Skrefin eru 
skilgreind hér fyrir neðan.  

1. Flæðirit ferilsins búið til. 
2. Framkvæmd á gagnasöfnun skipulögð og gæði hennar metin. 
3. Gagnasöfnun. 
4. Túlkun og niðurstöður birtar. 

4.4.1 Flæðirit ferilsins  

Gerð var greining á öllum ílags- og frálagsþáttum byggingaríhlutanna sem byggingarhluturinn 
samanstendur af. Hér fyrir neðan eru sýnd kerfismörk byggingaíhluta. 
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Mynd 4-1 Kerfismörk byggingaíhluta 

4.4.2 Framkvæmd gagnasöfnunar og gæði hennar 

Upplýsingaöflun og greining gagna á heilu timbureiningahúsi tekur tíma. Notast verður við 
gagnagrunna þar sem framleiðsla á ákveðnum hlutum er tekin fyrir frá vöggu til hliðs. Þar á 
eftir eru flutningar teknir sem innihalda umhverfisleg áhrif af brennslu eldsneytis og 
frumvinnslu þess en ekki framleiðslu, notkun eða afskriftir flutningstækjanna sjálfra. Til að 
sameina valda íhluti byggingarinnar er hver hlutur greindur í gegnum framleiðslu- og 
flutningsferlið með hjálp gagnagrunnanna. Gagnagrunnarnir eru oft á tíðum takmarkaðir og 
því eru notaðar nálganir fyrir framleiðsluland sem gerir það að verkum að ósamræmi kann að 
skapast. Orkublandan sem í raun er notuð kann að vera önnur en sú sem gagnagrunnurinn 
tekur á. Einnig er tekið fram í gagnagrunni að óvissa sé að lágmarki 10%. 

4.4.3 Flokkun gagna og uppruni þeirra 

Tekið er fyrir flæðirit hvers ferils fyrir sig og þau gögn sem tengjast honum. Að mestu verður 
reynt að setja upp upplýsingar þannig að gerð verður grein fyrir þeim og því flæði sem þeim 
fylgja. Notast verður við forrit og gagnagrunn úr „GaBi 4 Educational“ ásamt því að nota 
gagnagrunn sem nefnist „Ökobau.dat 2009“ (Bundesministerium fur Verkehr & international, 
2009). Ökobau er gagnagrunnur sem ráðuneyti Þýskalands í flutningum, byggingum og 
byggðarskipulagi hefur tekið saman. Gagnagrunnurinn byggist á útreikningum GaBi 4,4 um 
mismunandi byggingaríhluti. Gagnagrunnurinn er nefndur þýskur gagnagrunnur eða Ökobau í 
viðaukum. Gerð verða skil á helstu ílags- og frálagsþáttum sem forritið og gagnagrunnarnir 
taka til. 

4.4.4 Gæði gagnanna 

 Almennt markmið er að gæði gagnanna mæti kröfum markmiðs verkefnisins. Samkvæmt 
umhverfisstaðlinum ISO 14044 skulu gögnin uppfylla eftirtalin atriði: 

•  Tímaskipt atriði. Aldur gagna, lágmarks söfnunartími, hvenær var gögnunum safnað 
saman og hefur orðið breyting sem gæti breytt niðurstöðum? 
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•  Landfræðileg gögn. Fyrir hvaða svæði (land) gilda gögnin og hvaðan koma þau? 
•  Tækni (e. Best Available Technology BAT).  Hversu þróuð er sú tækni sem notuð er 

við framleiðsluferlið? 
•   Nákvæmni. Mismunur greindur á milli gagna og hvort gögnin séu sniðin að þörfum 

verkefnisins? 
•  Utanumhald og endanleiki verkefnisins. Vantar einhver gögn og hvernig eru 

gagnaholur fylltar? 
•  Framsetning. Eru gögnin  svo vel uppsett að hægt sé að sýna þau og er þá hægt að 

vinna áfram með þau? 
•   Óvissa upplýsinga. Geta um hvað eru raunveruleg gögn og hvað eru ágiskanir? 

Öll gögn sem notuð eru úr gagnagrunnum eru gefin upp með dagsetningu við gerð þeirra, 
uppfærslu og gildistíma. Einnig kemur fram gerð tækja, stærð tækja, uppruni vara og hráefna 
ásamt flutningsfjarlægðum. Sjá nánar í viðaukum 1-22. 

4.4.5 Flutningar 

Hér á landi er ekki mikið framleitt af byggingarefnum. Því þarft við að flytja mest af þeim til 
landsins og er það að mestu leyti gert með stórflutningaskipum og gámaflutningaskipum. Í 
neðangreindri töflu, tafla 4-2 , eru upptalin helstu hráefni sem tekin eru fyrir, uppruni þeirra, 
flutningstæki og fjarlægðir.  

Vegalengdir fyrir sjóflutninga voru fengnar af heimasíðu Eimskips (Eimskipafélag Íslands, 
2011) og fundnar með hjálp reiknivélar á heimasíðu (World shipping register, 2011). 
Vegalengdir innanlands voru gróft áætlaðar. 

 Tafla 4-1 Flutningsvegalengdir 

Flutningur til landsins miðað 
við áfangastaðinn Sundahöfn 
RVK. 

  Sjóflutningur Landflutningur 
að höfn (önnur 
leið) 

Landflutningur 
frá höfn til SG 
og frá SG að 
húsgrunni 

Land Höfn [km] [km] [km] 

Noregur Fredrikstad 2910 50 150 

Finnland Kotka 3460 150 150 

Belgía Rotterdam 2350 350 150 

Danmörk Aarhus 2300 250 150 

Lettland Tallinn 3310 300 150 

Ítalía Rotterdam  2340 1200 150 

England Immingham  1900 50 150 

Honduras Tela 7740 50 150 
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Þýskaland Hamburg 2450 350 150 

 Bein flutningsleið miðað við stórflutningaskip 

 Höfn [km] [km] [km] 

Eistland (kambstál) Tallinn 3310 50 150 

Finnland (Timbur)  Kotka 3460 150 150 

Lettland Tallinn 3310 300 150 

 

Tafla 4-2 Byggingarefni, uppruni, flutningstæki og fjarlægðir 

Byggingarefni Uppruni vöru Flutningstæki Fjarlægð 
sjó [km] 

Fjarlægð 
land [km] 

Steypa * Ísland Sanddælingarskip  
Vöruflutningabíll    
Steypubíll 

Sjá 
viðauka 

Sjá 
viðauka 

Kambstál Eistland Stórflutningaskip, 
flutningabíll 

3310 200 

Timbur Finnland Stórflutningaskip,  
flutningabíll 

3460 300 

Krossviður Finnland Stórflutningaskip,  
vöruflutningabíll 

3460 300 

Einangrun Ísland Sanddælingarskip,  
vöruflutningabíl  

Sjá 
viðauka 
(númer?) 

Sjá 
viðauka 
(númer?) 

Þakjárn Noregur Gámaskip,  vöruflutningabíll 2910 200 

Byggingarplast Lettland Gámaskip,vöruflutningabíll 3310 450 

Gluggar /Fura viður Finnland Stórflutningaskip,  
vöruflutningabíll 

3460 300 

Hurðir/Mahóní viður Honduras Gámaskip,  vöruflutningabíll 7740 200 

Gifsplötur Danmörk Gámaskip,  vöruflutningabíll 2300 400 

Járn/festingar Danmörk Gámaskip,  vöruflutningabíll 
(eins fyrir neðan) 

2300 400 

Parket Þýskaland Gámaskip  Vöruflutningabíll 2450 500 

Tjörupappi Noregur Gámaskip  Vöruflutningabíll 2910 200 
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Loftunarör Noregur Gámaskip  Vöruflutningabíll 2910 200 

Þakrenna Noregur Gámaskip  Vöruflutningabíll 2910 200 

Einangrun frauðplast Þýskaland Gámaskip  Vöruflutningabíll 2450 500 

Frauð Belgía Gámaskip  Vöruflutningabíll 2350 500 

Spónaplata Finnland Stórflutningaskip,  
Vöruflutningabíll 

3460 300 

Málning og lakk Danmörk Gámaskip,  vöruflutningabíll 2300 400 

Kítti Belgía Gámaskip,  vöruflutningabíll 2350 500 

Baðherbergi ásamt 
klósetti, baði, vaski 
og gólfflísum 

Ítalía Gámaskip,  vöruflutningabíll 2340 1350 

Rafmagnskapall England Gámaskip,  vöruflutningabíll 1900 200 

Gólfhitakerfi Þýskaland Gámaskip,  vöruflutningabíll 2450 500 

*Ekki er notast við greiningu á íslenskri steypu, þess í stað er notast við erlenda greiningu án flutninga 

til landsins 

Val á flutningstækjum takmarkast að einhverju leyti við gagnagrunna. Hægt er að gagnrýna 
vöruflutningabílinn fyrir smæð en hann kemur til með að gefa verri niðurstöður og verri 
umhverfisleg áhrif en kann að vera. Þá sérstaklega í lengri ferðum, líkt og því sem notað er í 
greiningu sem er flutningur frá Ítalíu til Rotterdam. Gámaflutningaskipið er í stærra lagi þegar 
tekið er tillit til þeirra flutningaskipa sem notuð eru hér við land. Goðafoss er 14664 tonn og 
er stærsta gámaflutningaskipið sem notað er (Eimskipafélag Íslands, 2011). Því má áætla að 
það muni nokkuð á því skipi sem í raun er notað og því sem notað er í gagnagrunninum. 
Stórflutningarnir koma til með að vera samkvæmir sjálfum sér þar sem hægt er að aðlaga 
grunninn í GaBi að raunverulegri stærð stórflutningaskipanna sem notuð eru, eða um 6000 
tonn  (Breiðfjörð, 2011). 

 

Tafla 4-3 Flutningstæki 

Flutningstæki Lýsing tækis Burðargeta Skýring 
gagnagrunns 

Vöruflutningabíll  EURO 3 Díselknúin af 
stærð 14 – 20 tonn. 
Meðalstór trukkur. 
Blandaður akstur 

11,4 tonn. Innifalið í grunni 
er olíuvinnslan alla 
leið að 
flutningstæki 
ásamt brennslu 
olíunnar. Ekki er 
tekið á viðhaldi, 
framleiðslu eða 
förgun 

Vöruflutningabíll  EURO 3 Díselknúin af 
stærð 7,5 – 12 tonn. 
Lítill trukkur. Blandaður 
akstur 

5 tonn 
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Gámaflutningaskip  27500 tonn  svört olía. 
Millilandaskip 

27500 tonn flutningstækis. 

Stórflutningaskip 6000 tonna skip með 
4000 tonna 
flutningsfarm, 66% 
nýtni. Millilandaskip  
svört olía 

4000 tonn 

 

Útreikningur GaBi 4 Educational á flutningi með skipi byggist á notkun olíu fyrir hvert flutt 
kg af varningi og má sjá hér að neðan hvernig eldsneytiseyðsla er reiknuð og svo umbreytt í 
koltvíoxíð. 

Jafna 1 Magn eldsneytis fyrir hvert flutt tonn, einn km. 

�� �����	
 
�×� � = ��×��� �

����×���	
  ���
� �

�����  ���
� �× !�"�#

    (1) 

Til einföldunar á jöfnu (Jafna 1) er búið að setja saman jöfnur sem GaBi tekur á fyrir 
eldsneytisnotkun mismunandi gerða skipa, sjá jöfnu 2 (PE international, 2005). 

Jafna 2 Magn eldsneytis fyrir hvert flutt tonn einn km miðað við Bulk flutningaskip með 1500 – 20000 
tonna burðargetu. 

V% = 0,1657 × ,-./�,0�12    (2) 

Eftir að eldsneytisnotkun hefur verið fundin út þarf að áætla eldsneytisgerð til að finna magn 
útblástursefna sem myndast við brennslu. Eldsneyti er að mestum hluta kolvetni, þ.e. 
[CnH2n+2] og aðalefnið sem myndast við bruna þeirra er koltvíoxíð, CO2 . Massahlutfall  
kolefnis í eldsneytinu er á bilinu 85,0 – 87,5%, en það fer eftir eldsneytisgerð. Atómmassi 
kolefnis [C] er 12,011 og súrefnis [O] er 16,000. Samanlagt er 
CO2=(12,011+2x15,999)/12,011=3,664. Til einföldunar verður skotið á miðgildi 
massahlutfalls eða 86,25% sem gefur massahlutfall kolefnis, jafna 3. (The Marine 
environment protection committee, 2005). 

Jafna 3 Hlutfall kolefnis í eldsneyti 

3456789 = 3,664 × 0,8625 = >,?�� �899 @AB
�899 CD E9CF�G      (3) 

Magn kolefnis, jafna 4.  

Jafna 4 Kolefnislosun 

H456789 × �E = HI1 JKLMN         (4) 

Nýtnin á stórflutningaskipinu er talin vera um 66% af heildarburði skipsins  sem gerir dwt. 
upp á 4000 tonn. Þar með verður heildarútlosun kolefnis fyrir hvert tonn flutt einn km. 

3,16 × 0,1657 × 4000.KNN/�,0�12 = 0,011299 �� @AB 
�899×�      



Að öðru leyti er notað GaBi 4 
flutningsferilsins. 

4.4.6 Innlend orka 

Gagnagrunnarnir GaBi Educational og Ökobau taka á orku þess lands
íhlutarins fer fram. Gagnagrunnurinn er takmarkaður 
orkublöndu frá öðrum löndum en 
skekkja  heildarmyndina aðeins
hún skilgreind á eftirtalinn hátt.

Mynd 4-2 Íslensk orkublanda 2002

Inni í GaBi er til ferli yfir íslenska orkublöndu 
kemur frá vatnsaflsvirkjunum, 17% frá 
International, 2002). Núverandi orkuskipting er sú sama og fyrir árið 2009 og sést hún á 
Mynd 4-3 (Orkustofnun, 2011)
jarðolíu, 22% frá jarðvarmavirkjunum og 
olíu um 4,9% á þessum tíma. 

Í greiningunni var notuð íslenska orkublandan úr GaBi
eingöngu notuð fyrir steinullina. Að
gagnagrunnunum. Hægt er að sjá hvernig orkan skiptist niður fyrir hvern byggingaíhlut í 
viðaukum 1-22.  

 

Íslensk orkublanda 2002

GaBi 4 Educational ásamt Ökobau til að finna heildarumhverfisáhrif 

ducational og Ökobau taka á orku þess lands þar
agnagrunnurinn er takmarkaður  og því þarf stundum að notast við 

orkublöndu frá öðrum löndum en þar semframleiðslan fer  fram í og kemur þetta til með að 
aðeins. Inn í GaBi Educational er til orkublanda fyrir Ísland og er 
hátt. 

Íslensk orkublanda 2002 

GaBi er til ferli yfir íslenska orkublöndu frá árinu 2002 og skiptist hún eftirfarandi
atnsaflsvirkjunum, 17% frá jarðvarmavirkjunum og 0,1% frá jarðolíu

. Núverandi orkuskipting er sú sama og fyrir árið 2009 og sést hún á 
Orkustofnun, 2011). Þar kemur fram að 73% komi frá vatnsaflsvirkjun

jarðolíu, 22% frá jarðvarmavirkjunum og hefur því vægi jarðvarmavirkjan
 

Í greiningunni var notuð íslenska orkublandan úr GaBi frá árinu 2002. Sú orkublanda var
eingöngu notuð fyrir steinullina. Að öðru leyti var notast við orkublöndu sem 

Hægt er að sjá hvernig orkan skiptist niður fyrir hvern byggingaíhlut í 

0%

83%

17%

Íslensk orkublanda 2002

Jarðollía

Vatnsaflsvirkjun

Jarðvarmavirkjun
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ð finna heildarumhverfisáhrif 

þar sem framleiðsla 
þarf stundum að notast við 

kemur þetta til með að 
ducational er til orkublanda fyrir Ísland og er 

 

frá árinu 2002 og skiptist hún eftirfarandi: 83% 
arðvarmavirkjunum og 0,1% frá jarðolíu (PE 

. Núverandi orkuskipting er sú sama og fyrir árið 2009 og sést hún á 
Þar kemur fram að 73% komi frá vatnsaflsvirkjunum, 5% frá 

hefur því vægi jarðvarmavirkjana aukist um 5% og 

. Sú orkublanda var 
orkublöndu sem fundin er  í 

Hægt er að sjá hvernig orkan skiptist niður fyrir hvern byggingaíhlut í 

Vatnsaflsvirkjun

Jarðvarmavirkjun
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Mynd 4-3 Íslensk orkublanda 2009

4.4.7 Innlend framleiðsla

Flest efni til húsbygginga eru innflutt. Það eru þó þrjú
bygginga sem framleidd eru hér á landi
jarðvegspúða. Umfjöllun um framleiðsluferli
neðan. Gerð voru skil á framleiðsluferli í
grunni, hörpun og flutningi fylliefna í jarðvegsgrunn. E
sementi og var því notast við greiningu
Samsetning á gleri var tekin erlendis og því kann það að skekkja 

Íslensk steinull 

Steinull hefur verið framleidd hér á landi frá árinu
Innflutt hráefni eru olívínsandur
hinum ýmsu stöðum í Evrópu. A
Nánar má sjá greiningu steinullar í viðauka

Íslenskt sement og íslensk steypa

Steypa er ein af algengustu byggingarefnunum á markaðinum í dag. Aðalinnihald steypu eru 
náttúruleg steinefni (70-80%), 
íblöndunarefni til að ná sérstakri áfer
2005). Rúmþyngd steypu varir á milli 600 
eða þungsteypa. Fyrir venjuleg íbúðarhúsnæði er notuð steypa sem er með rúmþyngd á bilinu 
1500 – 2500 kg/m3 (Aalborg Portland, 1985)
18. 

4.4.8 Urðun 

Samkvæmt SORPU ehf. eru eftirtaldir byggingahlutir meðhöndlaðir á eftirfarandi hátt, sjá 
Tafla 4-4 

22%

Íslensk orkublanda 2009

Íslensk orkublanda 2009 

Innlend framleiðsla 

eru innflutt. Það eru þó þrjú efni sem bera nokkuð mikið vægi 
eidd eru hér á landi. Þessi efni eru steinull, sement

mfjöllun um framleiðsluferli steinullarinnar og sementsins er að finna hér 
ð voru skil á framleiðsluferli íslensku steinullarinnar og flutning ja

fylliefna í jarðvegsgrunn. Ekki var lokið við greiningu á
sementi og var því notast við greiningu sem byggðist á þýskri framleiðslu sementsins

á gleri var tekin erlendis og því kann það að skekkja aðeins niðurstöður.

Steinull hefur verið framleidd hér á landi frá árinu 1985 af Steinullarverksmiðjunni hf. 
olívínsandur sem kemur frá Noregi og  íblöndunarefni sem koma frá 

. Að öðru leyti eru hráefni innlend og fremur stutt að sækja 
Nánar má sjá greiningu steinullar í viðauka 19. 

Íslenskt sement og íslensk steypa 

Steypa er ein af algengustu byggingarefnunum á markaðinum í dag. Aðalinnihald steypu eru 
80%), sement (10-20%) og vatn (7-9%). Kemur fyrir að 

íblöndunarefni til að ná sérstakri áferð á steypuna (minna en 1% er bætt þá við).
. Rúmþyngd steypu varir á milli 600 – 6000 kg/m3, allt eftir því hvort

. Fyrir venjuleg íbúðarhúsnæði er notuð steypa sem er með rúmþyngd á bilinu 
(Aalborg Portland, 1985). Nánar má sjá greiningu á steypu í viðauka

Samkvæmt SORPU ehf. eru eftirtaldir byggingahlutir meðhöndlaðir á eftirfarandi hátt, sjá 

5%

73%

22%

Íslensk orkublanda 2009

Jarðollía

Vatnsaflsvirkjun

Jarðvarmavirkjun

 

efni sem bera nokkuð mikið vægi 
. Þessi efni eru steinull, sement og fylliefni í 

teinullarinnar og sementsins er að finna hér að 
og flutning jarðvegs úr 

var lokið við greiningu á íslensku 
sem byggðist á þýskri framleiðslu sementsins. 

aðeins niðurstöður.  

af Steinullarverksmiðjunni hf. 
sem kemur frá Noregi og  íblöndunarefni sem koma frá 

ð öðru leyti eru hráefni innlend og fremur stutt að sækja þau. 

Steypa er ein af algengustu byggingarefnunum á markaðinum í dag. Aðalinnihald steypu eru 
Kemur fyrir að  notaðar eru 

ð á steypuna (minna en 1% er bætt þá við). (Sjunnesson, 
allt eftir því hvort það er léttsteypa 

. Fyrir venjuleg íbúðarhúsnæði er notuð steypa sem er með rúmþyngd á bilinu 
steypu í viðauka 17-

Samkvæmt SORPU ehf. eru eftirtaldir byggingahlutir meðhöndlaðir á eftirfarandi hátt, sjá 

Jarðollía

Vatnsaflsvirkjun

Jarðvarmavirkjun
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Tafla 4-4 Byggingarefni og ferli þeirra að loknum líftíma 

Byggingarefni Skýring notkunar Landfylling Endurvinnsla 

Plast Byggingaplast, 
umbúðaplast o.fl. 

Nei Brennt, notað til 
orkuvinnslu hér á 
landi og erlendis 
ásamt annarri 
endurvinnslu. 

Timbur, ómálað Burðargrind, 
krossviður, 
spónarplötur og 
klæðning 

Nei Brennt, notað til orku 
í járnblendinu á 
Grundartanga. 

Timbur, málað Innréttingar, parket 
o.fl. 

Urðað með 
hefðbundnum 
úrgangi 

Nei 

Gifsplötur Klæðning innandyra Urðaðar með 
hættulegum úrgangi 

Nei 

Málmhlutir Festingar o.fl. Nei Pressað og sent utan 
til bræðslu og 
endurvinnslu 

Gler og steinefni Gluggar, steinsteypa, 
múrsteinar  o.fl. 

 Notað sem 
fyllingarefni, m.a. í 
vegaframkvæmdir 
o.fl. 

Jarðvegur Uppgröftur jarðvegs Keyrt  á Hólmsheiði  

Spilliefni Málning, olíur o.fl. Komið til 
viðkomandi 
móttökustöðva? 

Að einhverju leyti 

Ljósaperur Lýsing Að einhverju leyti Að einhverju leyti 

Annar óflokkaður 
úrgangur 

 Að einhverju leyti Að einhverju leyti 

 

Úr GaBi Educational gagnagrunninum er hægt að sjá hverju förgun, ýmist sem brennsla eða 
landfylling, skilar til umhverfisins. 

4.4.9 Gagnasöfnun 

Ákveðið var að raða greiningunni eftir byggingahlutum. Hér fyrir neðan kemur frekari 
skilgreining á íhlutum byggingahluta og framkvæmd við greiningu þeirra. 
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Þakvirki 

Brúttó þakflötur er af stærð 110m2og notuð er sú stærð við útreikninga á heildarinnihaldi 
þaksins sem deilt er svo niður á nettó þak af stærðinni 98m2. 

 

Mynd 4-4 Þak með uppteknu lofti. 

Þakið á mynd 4-5 er ekki alveg eins og þakbygging hússins. Þak byggingarinnar er með 
niðurteknu lofti (lárétt loft) og því ekki eins og mynd 4-5 sýnir. Efnismagn verður þó mjög 
svipað, nema smávægileg aukning vegna kraftsperra. Skil veggjar og þaks eru við rauðu 
línuna, sjá Mynd 4-4. 

Til að finna umhverfisáhrif þakvirkisins verður notuð aðgerðareiningin 1m2 af þaki sem 
inniheldur byggingarefni eins og tafla 4-9 sýnir. 

Tafla 4-5 Efni og magn í hverjum m2 af nettó þaki. 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [ár] 

Timbur 26,82 50 

Gifsplata 13mm 8,94 50 

Spónarplata 13mm 7,48 50 

Einangrun steinull 200mm 6,77 50 

Þolplast 0,2mm 0,19 50 
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Þakpappi 0,5 kg/m2 1,02 40 

Þakjárn og blikk 7,49 40 

Heitgalvanseraðar festingar 0,54 40 

Saumur, skrúfur og aðrar festingar 0,51 40 

Loftunarrör 32mm 0,08 50 

 

Heildarþyngd í 1m2 af þaki er því 59,8kg miðað við það að deila öllum byggingahlutum 
þakvirkisins niður á nettóflatarmál þaksins. 

Viðhald þakvirkis 

Gert er ráð fyrir skiptum á þakjárni, þakpappa og þakskrúfum á 40 ára fresti og að þak verði 
málað á 10 ára fresti.  

Tafla 4-6 Viðhald þakvirkis 

Efni Massi [kg/m2] Líftími 
[árum] 

Málning 0,22 10 
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Timbureiningarveggur / útveggur 

Brúttóflatarmál útveggjar er 104m2 að meðteknum gluggum og hurðum. Brúttó flatarmál 
glugga og hurða er 27,5m2. Því er nettó flatarmál útveggja án glugga og hurða 76,4m2 sem 
deilt er niður á heildarmagn brúttóflatarins, að undanteknum gluggum og hurðum.  

 

Mynd 4-5 Lárétt snið í veggjareiningu 

Skipting þaks og veggjar er við rauðu línuna, sjá Mynd 4-6, þar sem festing veggjarins við 
þakið tilheyrir þaki. Skipting veggjar við sökkulplötu er við rauðu línuna þar sem borðaboltar 
ætlaðir til festingar á veggjareiningar við sökkul tilheyra vegg.  

Magn í hverjum m2 af vegg er summa af heildarmagni brúttóflatamáls útveggjarins að 
meðtekinni timburgrind í kringum glugga sem er svo deilt niður á nettóflatarmál veggjarins. 
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Mynd 4-6 Frágangur útveggjaeininga við þak og sökkul  

Tafla 4-7 Efni og magn í hverjum m2 af útveggjareiningu 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [árum] 

Byggingatimbur / timburgrind 23,71 50 

Byggingatimbur / klæðning 13,18 25 

Krossviður 6,80 25 

Krossviðarlistar 0,45 25 

Galvanseraðar festingar 1,54 50 

Saumur og skrúfur 1,74 50 

Þolplast 0,2mm 0,40 50 

Trélím rakavarið 0,04 50 

Gifsplata 13mm 9,67 40 

Spónarplata 8,7 40 

Þéttull 150mm 4,5 50 

 

Heildarþyngd í 1m2 af útvegg er 66,45kg/m2. 
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Viðhald útveggja 

Á 10 ára fresti er borin viðarvörn á klæðningu útveggja og klæðning innandyra er máluð. 

Tafla 4-8 Viðhald útveggja 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [ár] 

Olía til að bera á klæðningu 0,1 10 

Innimálning Latex 0,1 10 

 

Gluggar og hurðir 

Brúttóflatarmál glugga og hurða er 27,5 m2 og af því eru hurðir ásamt gluggum sem tilheyra 
þeim um 6,1m2. Skipting glugga er á þann veg að 10 m2 eru af 12 mm gleri og 5,2 m2 af 9 
mm gleri. Það sem eftir er af flatarmálinu, um 6,6 m2, eru rammi og annar frágangur í 
kringum glugga og hurðir 

 

Mynd 4-7 Þversnið í glugga 

Skipting veggja og glugga er þannig að frauð, kítti, vatnsbretti, gler og rammi tilheyra glugga 
en annað vegg. Sólbekkur var ekki tekinn með inn í greininguna. 

Eingöngu verður greindur mahóní viðurinn sem fer í útidyrahurð. 
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Tafla 4-9 Efni og magn allra glugga og hurða 

Efni Massi [kg] Líftími [ár] 

Kítti (butyrub polybutene 15 25 

Polyurethane Frauð 4,55 25 

Áfella rakavarnar (spónarplata) 16,86 25 

Hurð 123 25 

12mm gler 300 25 

9mm gler 104 25 

Rammi og annar frágangur 73,62 25 

   

Viðhald glugga og hurða  

Á 10 ára fresti eru gluggarammar lakkaðir. 

Tafla 4-10 Viðhald glugga og hurða 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [ár] 

Lakk 0,1 10 

 

Inniveggir 

Brúttóflatarmál innveggja er 101m2 og þegar hurðarop eru tekin frá er nettóflatarmál 82m2. 
Efnismagni innveggja er deilt er niður á nettóflatarmál þeirra. Innihurðum er sleppt í 
greiningunni. 
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Mynd 4-8 Léttur innveggur 

Léttur innveggur inniheldur ofantalin efni á mynd ásamt festingum við timbursperrur og 
sökkulplötu. Einnig verður tekið tillit til viðhalds og förgunar 

Tafla 4-11 Efni og magn í 1m2 af innvegg 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [árum] 

Timbur 12,4 50 

Einangrun 4,5 50 

Gifsplata 20,8 50 

Spónaplata 17,4 50 

Festingar galvaníseraðar 0,07 50 

Skrúfur og saumur 0,55 50 

Heildarmagn innveggja 55,7 kg/m2 

Viðhald innveggja 

Á 10 ára fresti eru innveggir málaðir með latex plast málningu. Málningin byggist upp þar til 
innveggi er fargað. Ekki er tekið sérstaklega á förgun málningarinnar. Massi tekur á beggja 
vegna veggs. 

Tafla 4-12 Viðhald innveggja 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [árum] 

Innimálning Latex 0,2 10 
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Gólf 

Gólf samanstendur af gólfhitakerfi, ílögn og parketi. Brúttóflatarmál gólfflatar er 92m2, 
nettóflatarmál er 89,5m2 sem gólfhitakerfið og ílögnin leggjast ofan á. Gólfhitakerfi 
samanstendur af 30mm takkamottu sem ofan í leggjast plaströr fest saman með 
koparklemmum. Ílögnin er 50mm þykk. 22mm gegnheilt parket leggst svo ofan á gólf að 
frádregnum veggjum og baðherbergi sem gerir nettóflatarmál parkets 77,5m2.   

 

 

Mynd 4-9 Grunnmynd sökkuls 

Sökkulplata er 92m2 að stærð. Gólfflötur hússins er að innanmáli 84m2. Gólfhitakerfi er 
reiknað yfir 84m2. 

Tafla 4-13 Efni og magn í 1m2 af gólfi 

Efni Massi 
[kg/m2] 

Líftími [ár] 

Parket 6,5 25 

Gólfhitakerfi 26,5 50 

Efni [m3] Líftími [ár] 

Ílögn 0,05 50 
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Viðhald gólfs 

Við viðhald parkets þarf að pússa gólf, þrífa og lakka. Hér verður eingöngu tekið á lakkinu. 

Tafla 4-14 Viðhald gólfs 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [árum] 

Lakk 0,18 10 

 

Sökkulplata og sökkulveggur 

Brúttóflatarmál sökkulplötu er 92m2 og brúttóflatarmál sökkulveggjar er 47,5m2. 
Heildarmagn steypu er 18,7m3 og heildarmagn járna er 877 kg. Heildarmagn frauðplasts er 
u.þ.b. 207 kg. Öllu þessu er deilt niður á brúttóflatarmál sökkulplötu. Sjá á Mynd 4-10 
Sniðmynd sökkuls.  

 

Mynd 4-10 Sniðmynd sökkuls 

 

Tafla 4-15 Efni og magn í 1m2 af sökkli 

Efni Massi [kg/m2] Líftími [ár] 

Járn /kambstál 9,5 50+ 

Frauðplast 2,25 50+ 

Efni [m3] Líftími [árum] 

Steypa C25-30 0,20 50+ 

 

Ekki er gert ráð fyrir viðhaldi á sökkli. 
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Jarðvegspúði og jarðvegsskipti 

 

Mynd 4-11 Þversniðs mynd af almennum jarðvegspúða 

Til að fá fastan punkt til útreikninga á fjarlægðum efnis var ákveðið að staðsetja húsið að 
Freyjubrunni 1, 113 Reykjavík.  

Grundað er á þjappaðan púða eða niður á fasta klöpp. Ef langt er niður á klöpp er grundað á 
púða og er það haft til hliðsjónar við vinnslu þessarar greiningar. Grafið er að jafnaði um 
0,5m niður fyrir sökkulvegg sem gerir heildardýpt jarðvegsgrunns um 1,7m og 
heildarflatarmál jarðvegsgrunns um 140m2. Keyrt er burt um 197m3 af jarðvegi og því er 
sama magni keyrt í húsgrunninn af grús. Móttökustaður jarðefna er á Hólmsheiði. Vegalengd 
aðra leið á burtkeyrðum jarðvegi er 6 km og keyrsla á grús í púðann er 7km. Bíllinn kemur 
alltaf tómur aðra leiðina og því verður tekið sem svo að bíllinn sé með 50% afköst. Það þýðir 
að bíllinn fer aðra leiðina með 6 km fullfermi upp á 2100 kg/m3 en kemur tómur tilbaka. 
Heildarvegalengd er þá 12 km og hlass er því 1050 kg/m3 fram og tilbaka. Vélavinna við 
uppgröft er um 9,38 klst., við lagningu á grús og þjöppun um 4,8 klst. Ekki verður miðað við 
förgun á húsgrunni.  

 

Mynd 4-12 Hefðbundið ferli við uppbyggingu púða fyrir húsgrunn. 

Almenn afköst við gröft með Broyt x-2 er 21m3/klst. og útjöfnun er 41m3/klst.  (Kristinsson, 
2010). Flutningur með vörubíl er 7m3/klst. Gert er ráð fyrir 20% rúmmálsaukningu við 
uppgröft vegna  hve laus jarðvegurinn getur verið þegar hann er lestaður á vörubílspall. Það 
þýðir að vörubíllinn tekur einungis um 80% af fullri getu í hverri ferð (Olsen, Fisker, Møller, 
Mathiasen, & Markussen, 2004). Rúmmálsþyngd jarðvegs (blautur) er 2100 kg/m3 og grús 
(þurr) til fyllingar er 1500 kg/m3. 
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Tafla 4-16 Ferli jarðvegsskipta 

Aðgerð Tæki sem notað er Ferli 

Uppgröftur 
jarðvegs 

Broyt x-2. Jarðvegur er grafinn upp með gröfu og 
skilað á vörubíllspall. 

Flutningur Scania P94GB 4x2NA 260. Mesta 
flutningsgeta er ca. 9 tonn en gert ráð 
fyrir að flutt séu 7 tonn.  

Bið eftir áfyllingu palls, keyrsla að 
urðunarstað. Afferming og keyrsla tilbaka. 

Urðun Scania P94GB 4x2NA 260. Mesta 
flutningsgeta er ca. 9 tonn. 

Gert er ráð fyrir flutningstækið sturti 
hlassinu til landfyllingar. Keyrsla að 
landfyllingu og snúningur, bakka og sturta. 

Námuvinnsla Broyt x-2 og Scania P94GB 4x2NA 
260. 

Hörpun á grús ásamt fermingu vörubíls með 
gröfu. 

Flutningur 
grús 

Scania P94GB 4x2NA 260. Mesta 
flutningsgeta er ca. 9 tonn. 

Grús er keyrð í grunn. 

Þjöppun púða Ekki tekin með  

 

Tafla 4-17 Efni og magn í púða 

Efni [kg/m3] Líftími [árum] 

Blautur grús 2100 0 

Frostfrítt fyllingarefni 1500 50+ 

 

Brúttóflatarmál sökkulplötu er 92m2. Undirstaða þessarar sökkulplötu er jarðvegspúði. Áætlað 
er að magn burtkeyrðs jarðefnis og svo íkeyrðs sé um 197m3 hvora leið. Þessir 197m3 verða 
deildir niður á brúttóflatarmál sökkulplötu sem gefur 2,14 m3 fyrir hvern 1m2 af sökkulplötu.  

Þegar búið er að gera greiningu á hverjum íhlut (LCI) er hægt að raða saman íhlutum 
byggingaeininganna og greina hver umhverfisáhrif þeirra eru. Til að mynda samanstendur 
timbureiningarveggur af mörgum byggingaíhlutum, hver íhlutur hefur sína sjálfstæðu 
vistferilsgreiningu sem  gefur okkur umhverfisáhrif ákveðins stærðarflatars veggs. Þegar 
margir íhlutir eru samansettir verður til vistferilsgreining (LCA) þess hlutar. Í kaflanum hér á 
eftir verða birtar niðurstöður vistferilsgreiningarinnar. 
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5. Mat á umhverfisáhrifum (LCA) 

5.1  Áhrifaþættir 

Tafla 5-1 Áhrifaþættir og afleiðingar 

 Áhrifa þættir Afleiðingar 

Hnattræn áhrif Global warming (hækkandi 
hitastig) 

Bráðnun jökla, uppgufun jarðvegsvatns, 
lengri árstíðir, eyðing skóga og breyting á 
vindáttum og sjávarstraumum. 

Ozone Depletion (Eyðing 
ósonlagsins) 

Aukning á útfjólubláum geislum. 

Resource Depletion 
(Minnkun auðlinda) 

Minni auðlindir fyrir komandi kynslóðir 

Svæðisbundin áhrif Photochemical smog (Virkni 
sólarljóss til myndunar 
ósons) 

Sjónræn mengun (mistur), óþægindi fyrir 
augu, öndunarfæraskjúkdómar og minnkandi 
gróðurfar.  

Acidification (súrt regn) Tæring bygginga, mengun vatnsbóla, 
minnkandi gróðurfar, jarðvegur súrnar. 

Staðbundin áhrif Heilsa fólks Aukin sjúkdóms- og dánartíðni 

Terrestrial Toxicity (mengun 
jarðvegs) 

Minnkandi fjölgun dýra og gróðurs 

Aquatic Toxicity (mengun 
vatns) 

Minni líffræðilegur fjölbreytileiki. Sum dýr 
deyja út eða flytja sig annað, ekki heppilegt 
að veiða sér til matar vegna mengunar   

Eutrophication (ofauðgun) Næringarefni  (fosfór og nitur) fara í vötn, 
auka plöntulíf og gróður sem smám saman 
ná yfirtöku vatna sem veldur súrefnisnauð 
vatnsins. 

Landnotkun  Svæðisminnkun villtra dýra og framboð 
ónotaðs lands. (Á  ekki við enn sem komið er 
um Ísland) 

Vatnsnotkun  Minnkun grunn- og yfirborðsvatns. (Á ekki 
við á stóru svæði landsins eins og er)  

(Scientific Applications International Corparation (SAIC), 2006) 
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5.2  Umhverfisáhrif 

Tafla 5-2: Áhrifaflokkar 

Umhverfisáhrif Skammstöfun Mælieining Áhrifa svæði Helstu efnasambönd 

Gróðurhúsaáhrif  (e. Global 
Warming Potential) 

GWP kg CO2 ígildi Hnattræn Carbon Dioxide (CO2) 
Nitrous dioxide (NO2) 
Methane (CH4) 
Chlorofluorocarbons 
(CFCs)                      
Hydro 
chlorofluorocarbons 
(HCFCs)                  
Methyl Bromide (CH3Br) 

Súrt regn (e. Acidification 
Potential)  

AP kg SO2 ígildi Svæðis-
bundið/Staðbundið 

Sulphur Oxides (SOx) 
Nitrogen Oxides (NOx) 
Hydrochloric Acid (HCL) 
Hydrofluoric Acid (HF) 
Ammonia (NH4) 

Næringarefnaauðgun (e. 
Eutrophication Potential) 

EP 

 

kg fosfat 
ígildi 

Staðbundið Phosphate (PO4)   
Nitrogen Oxide (NO) 
Nitrogen Dioxide (NO2) 
Nitrates, and Ammonia 
(NH4) 

Eyðing ósónlags (e. Ozone 
Layer Depletion Potential)  

ODP kg R11 ígildi Hnattræn Chlorofluorocarbons 
(CFCs)                       
Hydro 
chlorofluorocarbons 
(HCFCs)                 
Halons, and Methyl 
Bromide (CH3Br) 

Ágangur á auðlindir (e. 
Abiotic Depletion) 

ADP 

 

kg Sb ígildi Hnattræn Ýmis efnasambönd 

Virkni sólarljóss til 
myndunar ósons (e. 
Photochem. Ozone 
Creation Potential)  

POCP kg Ethene 
ígildi 

Staðbundið Ýmis efnasambönd 

(Scientific Applications International Corparation (SAIC), 2006) 

Á öllum stigum vistferilsins verða til efnasambönd sem geta haft neikvæð áhrif á umhverfið 
(loft, vatn og jarðveg). Efnin eru flokkuð niður í mismunandi gróðurhúsaáhrif og notast var 
við CML2001 í GaBi til að umreikna í viðurkennt mæligildi. Sem dæmi má sjá í töflu 5.2 
mismunandi gróðurhúsalofttegundir sem hafa áhrif á hlýnun jarðar. Sjá má að þessar 
lofttegundir hafa mismikil áhrif á umhverfið. Methane er t.d.25 sinnum öflugra en CO2 og 
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Nitrous oxide 298 sinnum öflugra. CO2 er algengasta gróðurhúsalofttegundin og er notuð sem 
mælieining á gróðurhúsaáhrifum sem CO2 ígildi.  

Tafla 5-3 100 ára (e. GWP Index) eða stuðull til útreikningar á CO2 ígildum 

Nafn gastegundar Efnaformúla Gróðurhúsaáhrif 
(GWP) 100 ára 

Carbon dioxide CO2 1 

Methane CH4 25 

Nitrous oxide N2O 298 

CFC-12 CCl2F2 10 900 

HCFC-22 CHClF2 1 810 

Tetrafluoromethane CF4 7 390 

Hexafluoroethane C2F6 12 200 

Sulphur hexafluoride SF6 22 800 

Nitrogen trifluoride NF3 17 200 

 

Til að reikna ígildin er eftirfarandi jöfnu beitt: 

Umhverfisígildi = útlosun efna * stuðull ígildis 

Ef reiknað væri fyrir gróðurhúsaáhrifin og litið væri t.d. á magn metans sem gæti verið 
0,001kg. þá væri magn metans umreiknað yfir í gróðurhúsaáhrif = 0,001 x 298 = 0,298 kg. 

5.3  Túlkun gagna - Niðurstöður  

Túlkun gagna (e. Life cycle interpretation)  

Túlkun gagna og niðurstöður byggðust á fyrirliggjandi gögnum. Hér fyrir neðan er 
samanburðurinn greindur. 

5.4  Niðurstöður byggingaeininga 

Hlutfallslegt magn valinna byggingahluta timbureiningahússins að undanskyldum 
jarðvegspúða. 
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Tafla 5-4 Byggingahlutar og hlutfall þeirra í nýbyggingu timbureiningahúss 

Byggingahlutur [kg] [%] 

Timbur 6446 8,73% 

Krossviður 551 0,75% 

Gifsplata 13mm 3315 4,49% 

Spónarplata 13mm 2175 2,94% 

Steinull 1374 1,86% 

Þakpappi 0,5 kg/m2 100 0,14% 

Þakjárn og blikk 734 0,99% 

Heitgalvanseraðar festingar 176 0,24% 

Saumur, skrúfur og aðrar festingar 221 0,30% 

Loftunarrör 32mm 7 0,01% 

Steypa 43945 59,49% 

Kambstál 877 1,19% 

Frauðplast 207 0,28% 

Gólfhitakerfi 2438 3,30% 

Ílögn 10514 14,23% 

12mm gler 300 0,41% 

9mm gler 104 0,14% 

Rammi  185 0,25% 

Hurð 123 0,17% 

Kítti 4,6 0,01% 

Frauð 15 0,02% 

Þolplast 60 0,08% 

Samtals byggingamagn  73873 100,00% 

 

Úr töflu 5-4 er hægt að sjá helstu byggingarefni og hlutfall þeirra af heildarþyngd byggingar. 
Hlutfallslega vegur steypan mest, eða um 60% af heildarþyngdinni. Því næst er ílögnin með 



14% hlutfall og þar á eftir er timbrið. Ef við tökum a
með brennslu, (byggingatimbur, krossvið og spónarplötur
heildarþyngd byggingarinnar. Timbrið er notað sem orkugjaf
Grundartanga. Því er hægt að segja að förgun timbursins sé í raun hluti af öðru ferli og ætti 
því ekki að vera tekið með í greiningunni.
á vaxtartíma trésins eða um 1,8
Á mynd 5-1 er hægt að sjá umhverfisleg áhrif 
þurrkað, flutt til landsins og brennt

Mynd 5-1 Umhverfisleg áhrif 1kg byggingatimburs frá vöggu til grafar

Hér sést hver umhverfislegu 
myndinni sést að umhverfisáhrif
flutning. Upptaka trésins vinnur upp öll gróðurhúsaáhrif
umtalsverðan ávinning. Í raun er gróðurhúsaáhrif
0,21 kg fyrir hvert kg timburs
að líta svo á að timbrið sé umhverfislega hlutlaus
með í greiningunni.  

Að þessu sinni verður timbrið
grafar. Eituráhrif á fólk úr vatni
almennt horft framhjá þeim umhverfislegu

-2,0E+00 -1,0E+00 0,0E+00

Ágangur á auðlindir [kg]

Gróðurhúsaáhrif [kg]

Súrt regn [kg]

Virkni sólarljóss til myndunar 
ósons [kg]

Næringarefnaauðgun [kg]

Eyðing ósonlagsins [kg]

Eituráhrif á fólk úr vatni [kg]

timbrið. Ef við tökum allt timbur byggingarinnar sem
byggingatimbur, krossvið og spónarplötur) gerir það um 12,5% af 

heildarþyngd byggingarinnar. Timbrið er notað sem orkugjafi í stað kola í Járnblendinu á 
t að segja að förgun timbursins sé í raun hluti af öðru ferli og ætti 

með í greiningunni. Timbrið upptekur kolefni og umbreytir því í súrefni 
á vaxtartíma trésins eða um 1,8 kg af kolefni fyrir hvert kg timburs (PE international, 200
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Mynd 5-2 Umhverfisáhrif timburs fyrir hvert kg frá vöggu til grafar án eituráhrifa á fólk úr vatni.  

5.4.1 Þakvirki 

Umhverfisleg áhrif þakvirkis frá vöggu til grafar miðað við 50 ára tímabil voru metin. Yfir 50 
ár er skipt út þakjárni, festingum og þakpappa einu sinni og kom þar í ljós að framleiðsluferli 
þakjárnsins skapar mestu gróðurhúsaáhrifin í 1m2 af þaki eða um 48%. Næst á eftir kom 
steinullin með um 11%. 

  

Mynd 5-3 Umhverfisleg áhrif 1m2 af þakvirki í 50 ár frá vöggu til grafar 

Þrátt fyrir að tekið sé tillit til brennslu timbursins er það einungis um 2% af heildarlosun 
gróðurhúsaáhrifa þakvirkisins en ber um 45% massans (31% ef tekið með tilliti til 50 ára) og 
er því tiltölulega umhverfisvænt miðað við önnur byggingarefni þakvirkisins. 
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5.4.2 Útveggjaeining 

Umhverfisáhrif 1m2 af útveggjaeiningu miðast við fullt ferli frá vöggu til grafar. Á Mynd 5-4 
má sjá hvernig umhverfisáhrifin í 1m2 af útvegg skiptast. Ef litið er á gróðurhúsaáhrifin sést 
að gifsplatan veldur um 17,4% af heildarlosuninni fyrir lífsferil útveggjarins. Fróðlegt er að 
sjá hversu lítið magn af saumum og skrúfum veldur, eða um 17% af heildarlosuninni, en ber 
ekki nema um 2,5% massa veggjarins. Einnig er áhugavert að sjá hversu mikill munur virðist 
vera á umhverfisáhrifum galvanseruðu festinganna og skrúfanna. Galvaníseruðu festingarnar 
bera um 2,2% massans en umhverfisáhrif við framleiðslu þeirra er rúmlega helmingi lægri en 
á saumunum og skrúfunum. Kanna þyrfti nánar í hverju mismunurinn liggur með nánari 
samanburði á öðrum gagnagrunnum sem ekki verður gert hér. Framleiðsluferill steinullarinnar 
orsakar að mestu áhrif í formi af súru regni. Líklegt er að þessi frávik steinullarinnar skýrist af 
íblöndunarefnum steinullarinnar, sjá nánar í viðauka 19.   

 

 

Mynd 5-4 Umhverfisáhrif 1m2 af vegg frá vöggu til grafar 

Líftími veggjar er skilgreindur til 50 ára. Heildarmagn málningar sem fer innan á 1m2 af vegg 
á þeim tíma ásamt viðarvörn á útvegg er um 0,5 lítri.  

5.4.3 Innveggur 

Umhverfisáhrif 1m2 af innveggjareiningu miðast við fullt ferli frá vöggu til grafar.  

Hér er það gifsplata sem skapar mestu gróðuhúsaáhrifin. Af þeim þáttum sem mynda mestu 
áhrifin sést að gifsveggurinn veldur um 37%, spónaplatan 26% og  innimálningin með fimm 
umferðir beggja vegna veggjar valdi16% af heildarlosun gróðurhúsalofttegundanna. 
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Mynd 5-5 Umhverfisáhrif 1m2 af innvegg  

Heildarmagn málningar sem fer á 1m2 flöt veggjarins beggja vegna er um 1 lítri yfir þessi 50 
ár sem veggurinn er reiknaður til sem og að ein útskipti fara fram á gifs- og spónaplötunum.  

5.4.4 Steypt gólfplata ásamt hitakerfi 

Gólfplatan samanstendur af steypu, kambstáli, gólfhitakerfi, ílögn og parketi sem er lakkað á 
10 ára fresti. 

 

Mynd 5-6 Umhverfisáhrif 1m2 af steyptri gólfplötu ásamt hitakerfi og parketi. 

Ef tekið væri parket ásamt viðhaldi myndi það, sökum upptöku trésins á vaxtartíma, skila 
meiri ávinningi en áhrifum gróðurhúsaloftegunda yfir 50 ár.  
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Ákveðið var að taka parketið ekki með. Þess í stað er litið á steypta plötu ásamt gólfhitakerfi 
og ílögn, sjá Mynd 5-7.  

 

Mynd 5-7 Umhverfisáhrif 1m2 af steyptri gólfplötu ásamt hitakerfi 

Sjá má að samanlagt skapar steypan mestu gróðurhúsaáhrifin. Umreiknaður 1m2 af steyptri 
gólfplötu skilar um 45kg af gróðurhúsaáhrifum, gólfhitakerfi tæpum 34kg, járn tæpum 9kg og 
frauðplast tæpum 4kg. 

5.4.5 Jarðvegspúði 

Líkt og áður hefur verið tekið fram eru umhverfisþættir sem teknir eru inn í greininguna fyrir 
jarðvegsskiptin vinna tækja að undanskilinni þjöppun við gerð púða fyrir gólfplötu að stærð 
92m2.  Mynd 5-8 sýnir hver umhverfisáhrif 1m3 af jarðvegsskiptum skilar. 
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Mynd 5-8 Umhverfisáhrif af 1m3 við jarðvegsskipti

Tekið var inn í greininguna að fyrir
fyllingu og sjá má því að á móti hverjum m
jarðveg. Sjá má umhverfisleg áhrif

Mynd 5-9 Umhverfisáhrif af jarðvegsskiptum fyrir hvern m
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5.4.6 Gluggar og hurðir 

Gluggar og hurðir bera um 24,5 m2 af brúttóflatarmáli útveggja. Skipting umhverfislegra 
áhrifa glugganna er skýrð á mynd 5-10. Myndin sýnir umhverfisleg heildaráhrif sem hlýst af 
öllum gluggum og hurðum hússins yfir 50 ára tímabil þess. 

 

Mynd 5-10 Umhverfisleg áhrif af gerð, viðhaldi og förgun á öllum gluggum og hurðum yfir 50 ár. 

Sjá má að vinnsla á gleri skilar mestum umhverfisáhrifum í formi gróðurhúsalofttegunda. 
Heildarmassi glugga og ramma er um 77% af heildarþyngd glugga og hurða.   

5.4.7 Umhverfisáhrif baðherbergis 

Baðið inniheldur gólfflísar, klósett, bað og vask. Gert er ráð fyrir að vaskur, bað og klósetti sé 
skipt út einu sinni yfir 50 árin. Ferlið skilgreinist frá vöggu til grafar. 
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Mynd 5-11 Umhverfisáhrif við gerð, förgun og endurnýjun á baðherbergismunum yfir 50 ár. 

Líklegt má telja að flutningsmyndin sé ekki að öllu leyti rétt, bæði er ekki hægt að notast við 
hrá kg við útreikninga á flutningi þar sem klósett, vaskur og bað pakkast ekki  vel. Einnig er 
tekinn afar langur flutningur á landi, eða frá Ítalíu til Hollands. Einnig er mögulegt að 
keramik vörunnar komi frá löndum sem liggja nær Íslandi. 

5.4.8 Heildarumhverfisáhrif 

Hér að neðan sjáum við heildarumhverfisáhrif allra byggingahluta umbreyttum yfir á 1m2 af 
byggingahlut án baðherbergis. Sjá má að umhverfisáhrifin skiptast nokkuð jafnt þegar 
stærðarflöturinn 1m2 er borinn saman.  

Við samanburð á 1m2 af byggingahlutum sést að þakvirki og gólf bera mest af 
gróðurhúsaáhrifum. Þar á eftir eru það gluggar og hurðir, timbureiningaveggur, innveggir og 
svo umreiknuðu jarðvegsskiptin. 
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Mynd 5-12 Umhverfisáhrif allra byggingahluta umreiknaða yfir á 1m2 að undanskildu baði. 

 

 

Mynd 5-13 Umhverfisáhrif (án gróðurhúsalofttegunda) allra byggingahluta umreiknaða yfir á 1m2 að 
undanskildu baði. 
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Fermetrafjöldi hvers byggingahlutar skiptist eftirfarandi. 
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• Þakvirki brúttó 110 m2 

• Timbureiningarveggur brúttó 104 m2 að meðteknum gluggum og hurðum 

• Timbureiningarveggur án glugga og hurða nettó 76,4m2. 

• Gluggar og hurðir nettó 27,5 m2. 

• Innveggir brúttó 101 m2. 

• Innveggir að frádregnum hurðaropum 82m2. 

• Hurðir innveggja brúttó 19 m2. 

• Gólfflötur brúttó 92 m2. 

• Jarðvegsskipti 197m3. 

Umhverfisáhrif timbureiningahússins yfir 50 ár, að meðteknu viðhaldi, skipt eftir 
byggingahlutum sést á mynd 5-14. 
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Mynd 5-14 Heildarumhverfisáhrif byggingahluta timbureiningahússins. 

 

Mynd 5-15 Umhverfisáhrif byggingahluta timbureiningahússins án gróðurhúsaáhrifa. 

Heildarumhverfisáhrif gróðurhúsaáhrifa eru um 94% af massa þeirra umhverfisþátta sem 
greiningin tók tillit til. Ekki er þó hægt að bera saman mismunandi umhverfisvísa og því 
þyrfti að greina mismunandi áhrif þeirra eftir byggingahlutum.  

Hlutfallsleg skipting mismunandi umhverfisígilda eftir byggingarhlutum sést í töflu 5-5. 
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Tafla 5-5 Heildarhlutfall gróðurhúsaáhrifa mismunandi byggingarhluta 

Byggingahlutir 

Hlutfall  
ágangs á 
auðlindir 
[%] 

Hlutfall 
gróður-
húsa-
áhrifa [%] 

Hlutfall 
súrs regns 
[%] 

Hlutfall virkni sólarljóssins 
til myndunar ósons            
[%] 

Hlutfall 
næringarefna 
auðgunar [%] 

Hlutfall 
eyðingar óson-
lagsins [%]  

Heildar-
þyngd 
[kg] 

Þyngdarhlutfall 
byggingarhluta 
[%] 

Timbureiningarveggur 19% 13% 19% 13% 19% 0% 5,4E+03 0,29% 

Gluggar og hurðir 4% 6% 4% 6% 3% 0% 7,3E+02 0,04% 

Innveggur 20% 13% 20% 13% 19% 0% 4,6E+03 0,25% 

Þakvirki 38% 31% 38% 29% 36% 100% 5,2E+03 0,29% 

Gólf 13% 25% 13% 31% 17% 0% 5,8E+04 3,15% 

Jarðvegspúði 5% 7% 5% 6% 4% 0% 1,8E+06 95,98% 

Baðherbergi 1% 4% 1% 2% 1% 0% 1,9E+02 0,01% 

Samtals 
timbureiningahús 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,8E+06 100,00% 

 

Tafla 5-6 sýnir heildarumhverfisáhrif framkvæmdarinnar, mæld í gróðurhúsaáhrifum fyrir hvert greint framkvæmdarskref. 

Mynd 5-16 sýnir hver gróðurhúsaáhrif framkvæmdarinnar að meðteknum ávinningi timburs. 

Mynd 5-17 sýnir hver gróðurhúsaáhrif framkvæmdarinnar er án timburs. Þ.e. litið væri á timbrið sem hlutlausan þátt (e. Neutral)og þá myndi 
timbrið hvorki skila jákvæðum né neikvæðum umhverfisáhrifum.
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Tafla 5-6 Orkulosun og losun gróðurhúsalofttegunda. 
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Timbur Finnland 30,1 194273,1 -9668,6 309,394 
257,82
9 10958 0 1856 6,069% 0 0% 

Krossviður Finnland 30,6 16869,8 -825,8 39,638 22,858 936 0 173 0,564% 0 0% 

Gifsplata 13mm Danmörk 5,5 18088,6 1127,2 314,960 
109,40
7 40 1591 3183 10,405% 3183 12% 

Spónaplata 13mm Finnland 27,3 59329,8 -2500,6 155,034 75,017 4351 0 2080 6,801% 0 0% 

Steinull Ísland 8,6 11808,4 626,1 111,306 0,000 1168 0 1905 6,229% 1905 7% 

Þakpappi 0,5 kg/m2 Noregur 37,1 3710,0 68,0 4,800 4,365 1 78 157 0,512% 157 1% 

Þakjárn og blikk  
(óvalsað) Noregur Vantar í gagnagrunn 1689,0 35,248 30,842 3 1758 3516 11,495% 3516 14% 

Heitgalvaníseraðar 
festingar Danmörk 26,8 4713,7 334,7 16,734 5,989 6 0 364 1,189% 364 1% 

Saumur, skrúfur og 
aðrar festingar Danmörk 65,1 14382,3 972,4 20,994 7,514 138 0 1139 3,723% 1139 4% 

Byggingarplast Lettland 4560,0 33744,0 602,3 3,150 7,000 181 0 793 2,593% 793 3% 

Loftunarrör 32mm Noregur 92,1 4047334,5 21,5 0,355 0,311 46 0 68 0,222% 68 0% 

Steypa Ísland 0,7 572,2 4076,6 210,936 0,000 0 0 4288 14,016% 4288 17% 

Kambstál Eistland 13,4 2774,2 766,5 21,048 7,811 0 0 795 2,600% 795 3% 

Frauðplast Belgía 89,7 218789,9 574,0 19,132 6,377 0 0 599 1,960% 599 2% 

Gólfhitakerfi Þýskaland 6,5 68332,9 506,0 292,560 87,768 29 916 1831 5,986% 1831 7% 

Ílögn Ísland 0,0 2,5 969,2 50,467 0,000 0 1020 2039 6,667% 2039 8% 

12mm gler Finnland 654,2 68041,0 442,1 21,316 15,000 0 478 957 3,128% 957 4% 



39 

9mm gler Finnland 436,2 80733,2 141,1 7,429 5,200 0 154 308 1,005% 308 1% 

Rammi/lakkaður Finnland 44,6 5489,0 -65,7 18,510 12,957 315 280 561 1,833% 0 0% 

Hurð Honduras 29,3 133,1 -184,5 5,904 11,070 205 38 76 0,248% 0 0% 

Kítti Belgía 79,9 1198,5 13,7 0,455 0,137 14 28 56 0,182% 56 0% 

Frauð Belgía 107,4 6469,2 60,0 1,500 0,450 45 107 214 0,699% 214 1% 

Viðarvörn Danmörk 70,9 5229709,0 0,4 0,010 0,001 0 4 4 0,014% 4 0% 

Lakk á glugga Danmörk 28,1 140,5 0,2 0,019 0,001 0 1 1 0,004% 1 0% 

Lakk grunnur Danmörk 48,7 ? 0,5 0,019 0,001 0 1 2 0,005% 2 0% 

Málning á þak Danmörk 29,9 3289,0 0,3 0,019 0,001 0 2 2 0,006% 2 0% 

Innimálning Danmörk 63,2 2414,2 0,4 0,014 0,001 0 2 3 0,009% 3 0% 

Bað Ítalía 5595,1 5595,1 300,0 

62,0 6,6 2 697 

454 1,483% 454 2% 

Klósetseta Ítalía 328,4 328,4 17,0 171 0,558% 171 1% 

Klóset Ítalía 775,8 775,8 47,0 201 0,656% 201 1% 

Vaskur Ítalía 581,9 581,9 230,0 384 1,254% 384 1% 

Flísar glerhúðaðar Ítalía 562,5 562,5 32,0 186 0,607% 186 1% 

Jarðvegsskipti Ísland 0,0 17,5 1142,6 492,500 0,000 591  2226 7,277% 2226  

Samtals orka   10100203,8       100,000%   

Samtals CO2 ígildi með ávinningi timburs 1515,4 2215,5 674,5 19028,9 7155,0 30589    

Vægi CO2 ígildi að meðteknum ávinningi timburs 5% 7% 2% 62% 23% 100%    

Samtals CO2 ígildi án ávinnings timburs 14760,6 2215,5 674,5 19028,9 7155,0 43834,4    

Vægi CO2 ígildi án ávinnings timburs 34% 5% 2% 43% 16% 100%    

Samtals CO2 ígildi án timburs 14760,6 1687,0 294,8 2264,2 6836,7 25843,3    

Vægi CO2 ígildi án timburs 57% 7% 1% 9% 26% 100%    

             
             

             





Mynd 5-16 Samanburður á losun gróðurhúsalofttegunda
ávinningi og förgun timbursins

-20000,0 -10000,0

Framleiðsla [CO2 ígildi]

Landflutningar [CO2 ígildi]

Sjóflutningur [CO2 ígildi]

Förgun [CO2 ígildi]

Endurnýjun [CO2 ígildi]

á losun gróðurhúsalofttegunda greindra byggingahluta að meðteknum 
ávinningi og förgun timbursins 

0,0 10000,0 20000,0

Timbur

Krossviður

Gifsplata 13mm

Spónarplata 13mm

Steinull

Þakpappi ath 0,5 kg/m2

Þakjárn og blikk  (óvalsað)

Heitgalvanseraðar festingar

Saumur, skrúfur og aðrar festingar

Byggingarplast

Loftunarrör 32mm

Steypa

Kambstál

Frauðplast

Gólfhitakerfi

Ílögn

12mm gler

9mm gler

Rammi/lakkaður

Hurð

Kítti

Frauð

Viðarvörn

Lakk á glugga

Lakk grunnur

Málning á þak

Innimálning

Bað

Klósetseta

Klóset

Vaskur

Flísar glerhúðaðar

Jarðvegsskipti

41 
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Mynd 5-17 Samanburður á losun gróðurhúsalofttegunda
timbur (byggingatimbur, krossviður og spónaplata) er tekið
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ossviður og spónaplata) er tekið út 
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5.4.9 Afgangsefni 

Við framkvæmd er alltaf eitthvert efni sem ekki nýtist og er áætlað að um 1% falli til fyrir 
gler, 5% fyrir steypu, 10-20% fyrir timbur, 3% fyrir einangrun og 4% fyrir málmhluti 
(Kellenberg & Althaus, 2008) sem kemur heim og saman við reynslutölur frá S.G-hús. 
Ekki var þó tekið tillit til afgangsefna í greiningunni.  
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6. Lokaorð 
Tekin var ákvörðun um að greina á milli skiptingu gróðurhúsaáhrifa og var því rýnt frekar í 
skiptingu þeirra. 

Heildarlosun gróðurhúsaáhrifa skiptist  í tvennt, annars vegar þar sem timbrið er tekið með 
og hins vegar þar sem timbrið er ekki tekið með. Fyrst lítum við á þar sem timbrið er tekið 
með og skiptist sú greining upp sem hér segir. Heildarlosun gróðurhúsaáhrifa 
timbureiningahússins að meðteknu timbri er um 30589 kg. Losunin skiptist þannig, um 5% 
gróðurhúsaáhrifa af framleiðslu timburs. Það skýrist vegna ávinnings timbursins. Um 7% 
kemur frá flutningi innanlands, 2% af sjóflutningi, 62% við förgun og 23% við endurnýjun 
byggingaríhluta. Inn í förgunina kemur förgun allra byggingaíhluta að 50 árum liðnum, að 
undanteknum sökkli.  

Mest losar steypan af gróðurhúsaáhrifum, eða um 14%, og má ætla að það sé sökum 
mikillar útlosunar gróðurhúsalofttegunda við framleiðslu sements. Ef tekið er allt 
timburverkið (byggingatimbur, krossviður og spónaplata) verða samanlögð 
gróðurhúsaáhrif þess um 13,4%, því næst er það þakjárnið með um 11,5%. Í þriðja sæti eru 
gifsplöturnar með um 10,4%, 7,3% skapast af jarðvegsskiptunum, ílögnin með 6,7% og 
steinullin með um 6,3% af gróðurhúsaáhrifunum. Restina má svo lesa út úr töflu 5-7. Ætla 
má að timbrið skili í raun engu þar sem ekki er rétt að taka förgunina með sem gerir það að 
verkum að timbrið ávinnur sér inneign upp á tæplega 9100kg af CO2 ígildum. 

Ef við gefum okkur að timbrið sé hlutlaust, samanber að förgunin sé hluti af 
framleiðsluferli járnblendisins, breytist greiningin. Til verða 25843 kg af 
gróðurhúsaáhrifum. Á lífsferilsferlinu skapast um 57% af völdum framleiðslunnar, 26% 
við viðhald og endurnýjun, 9% við förgun, 7% við landflutning og 1% við sjóflutning. Af 
einstökum byggingarhlutum orsakar steypan um 16,6%, þakjárn og blikk um 13,6%, 
gifsplata um 12,3%, ílögnin um 7,9% og steinullin um 7,4%.  

Ekki verður um frekari túlkun á umhverfisvísunum  þar sem takmarkið var að finna 
heildarumhverfisáhrif timbureiningahússins yfir fyrrgreindan lífsferil þess. 
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7. Umræður, takmarkanir verkefnisins og 
mögulegar úrbætur. 

Vistferilsgreining getur verið tiltölulega frábrugðin frá einu landi til annars. Vegna lítilla 
rannsókna hér á landi þurfti að búa til sérstaka greiningu fyrir þá íhluti sem framleiddir eru 
hér á landi. Fullbúin heimfærð greining var gerð á steinullinni en annað var nálgað með 
erlendum gagnagrunnum. Allir hlutir þurfa að fara í gegnum ferli  þar sem fjarlægðir eru 
aðlagaðar íslenskum aðstæðum. Orkublanda hvers íhlutar miðast við það land þar sem 
hann er framleiddur í. Vegna sérstöðu okkar og tiltölulega litla greiningu á viðfangsefninu 
var ekki að finna neina greiningu sem var að fullu samanburðarhæf við þá greiningu sem 
fram fór hér. Einnig vantar að bæta við afgangsefnum inn í greininguna eða þ.e. þeim 
efnum sem fara til spillis, afsagi sem ekki nýtist o.fl. Tekið er á afgangshlutfalli ofar í 
ritgerðinni. 

Í upphafi var lagt upp með greiningu á fullbúnu timbureiningahúsi frá vöggu til grafar. 
Einnig var lagt upp með samanburð á timbureiningarveggjum og staðsteyptum veggjum. 
Ekki náðist að greina alla hluti timbureiningarhússins og eru þeir sem upp á vantar eru 
taldir hér fyrir neðan. Við gerð verkefnisins voru greindir ferlar og uppruni byggingavara. 
Þegar ferlarnir voru tilbúnir hófst vinna við nálganir ferla og efna með hjálp forritisins og 
gagnasafnsins GaBi Educational og með gagnasamantektinni Ökobau. Gagnagrunnarnir 
voru oft svo takmarkaðir að ekki var alltaf hægt að nota  sömu efni og í raun eru notuð í 
byggingunni eða framleiðsluferli byggingarhluta. Vegna stærðar umhverfisáhrifa á skrúfur 
og saum í greiningunni þyrfti að kanna fleiri gerðir úr gagnagrunni og sömuleiðis betri 
samræmingu á þeim efnum sem notuð voru í gagnagrunnum og þeim sem raunverulega eru 
notuð.   

Það sem ekki var tekið með í greininguna er eftirtaldir þættir: 

• Þjöppun jarðvegspúða 
• Samsetning byggingarhluta og orkunotkun í verksmiðju S.G-húss og á 

framkvæmdastað 
• Rafmagn og leiðslur 
• Lagnir 
• Allar innréttingar og skápar 
• Þakrennur og niðurföll 
• Helstu rafmagnstæki 
• Notkun á húsnæðinu í 50 ár 

Sökum stærðarvægis steypunnar á heildarlosun gróðurhúsaáhrifanna þyrfti að greina 
íslensku framleiðsluna á sementi og bera hana saman við þau umhverfisáhrif sem steypan 
skilar í þessari greiningu. Fróðlegt væri að sjá fleiri byggingarefna líkt og önnur efni en 
gifsplötur til klæðningar innandyra og væri það útaf fyrir sig efni í heilt meistaraverkefni.
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V.1 Baðherbergi 
Markmið verkefnisins  
Meta umhverfisáhrif baðherbergis sem inniheldur klósett, baðkar, vask og gólfflísar.  

Aðgerðareining (e. functional unit)  

1.stk. plast klósetseta, 1stk. Klóset, 1stk. Vaskur, 1stk. Bað og 8,2 m2 gólfflísar 

Kerfismörk (e. System boundaries)  

 

Takmarkanir verkefnis 

Framleiðsla einstakra hluta eru fengin úr þýska gagnagrunninum, orkusamsetning og 
samsetning einstakra hluta þurfa ekki að endurspegla 100% þá hluti sem valdir voru í þetta 
ákveðna hús. Ekki var gert ráð fyrir niðurfalli, lögnum,blöndunartækjum eða innréttingum í 
greiningunni. 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  
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Mynd 7-1 Grunnmynd baðherbergi. 

Af Mynd 7-1 má m.a. sjá klóset, bað og vask. Gert er ráð fyrir flísalögn yfir allt 
baðherbergisgólfið.  

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-1 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Stærðir Þyngd Líftími 
[ár] 

Klóset seta  2,6 kg 25 

Klóset  18 kg 25 

Bað 180 cm 45,6 kg 25 

Vaskur 55 x 45 cm 13,5 kg 25 

Flísar 
glerhúðaðar 

7 mm 114,8 kg 25 

 

Hráefni og flutningur 

 

 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Allt keramik var til 
einföldunar tekið frá sama 
stað 

Ítalía / keyrt til 
Rotterdam 

2340 skip + 1350 á 
landi 

Gámaflutningaskip og 
flutningabíll 
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Orka 

Gólfhitakerfið er tekið úr þýskum gagnagrunni og er skipring orkunnar sem fer í 
framleiðsluna skipt upp eftirfarandi. 

Tafla 7-2 Orkuskipting á klósetsetu. 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall 
[%]  

Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   323,0     

  Brúnkol    8% 25,8 

  Steinkol    8% 25,8 

  Gas    25% 80,8 

  Jarðeldsneyti    45% 145,4 

  Úran    13% 42,0 

Endurnýtanleg orka   5,4     

  Vatnsafl   47% 2,5 

  Vindafl   49% 2,7 

  Sólarorka   5% 0,3 

  Lífræn orka   0% 0,0 

Önnur brennslu efni   0,0  MJ   

Vatns innstreymi   41,9 kg    

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

36 kg   

Almennur úrgangur 0,058 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0387 kg   
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Tafla 7-3 Orkuskipting við framleiðslu 1 kg af klósetti og vaski 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   42,8     

  Brúnkol    4% 1,7 

  Steinkol    4% 1,7 

  Gas    86% 36,8 

  Jarðeldsneyti    1% 0,4 

  Úran    6% 2,6 

Endurnýtanleg orka   0,3     

  Vatnsafl   45% 0,1 

  Vindafl   50% 0,2 

  Sólarorka   5% 0,0 

  Lífræn orka   0% 0,0 

Önnur brennslu efni   0,0  MJ   

Vatns innstreymi   0,8  Kg   

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

2,69 kg   

Almennur úrgangur 1,2E-08 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0009 kg   

 

 

Tafla 7-4 Orkuskipting við framleiðslu 1kg af baði 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   117,0     

  Brúnkol    6% 2,6 

  Steinkol    8% 3,4 

  Gas    53% 22,7 
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  Jarðeldsneyti    25% 10,7 

  Úran    9% 3,9 

Endurnýtanleg orka   5,7     

  Vatnsafl   11% 0,0 

  Vindafl   11% 0,0 

  Sólarorka   78% 0,3 

  Lífræn orka   0% 0,0 

Önnur brennslu efni   0,0  MJ   

Vatns innstreymi   13,9  Kg   

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

9,1 kg   

Almennur úrgangur 0,0681 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0292 kg   

Tafla 7-5 Orkuskipting við framleiðslu 1kg af keramik flísum, glerhúðuðum 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   4,8     

  Brúnkol    6% 0,3 

  Steinkol    5% 0,2 

  Gas    79% 3,8 

  Jarðeldsneyti    1% 0,0 

  Úran    9% 0,4 

Endurnýtanleg orka   0,1     

  Vatnsafl   45% 0,0 

  Vindafl   51% 0,0 

  Sólarorka   5% 0,0 

  Lífræn orka   0% 0,0 

Önnur brennslu efni   0,0  Mj   

Vatns innstreymi   0,5 kg    



60 

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

0,621 kg   

Almennur úrgangur 0 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,000147 kg   

 

Umhverfisáhrif efnisþátta 

Tafla 7-6 Umhverfisáhrif mismunandi ferla. 

  Gagna
grunn
ur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosp
hat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

DCB 
equiv. 
[kg] 

Fram-
leiðsla á 
klóseti 

Þýskur kg 1,9E-02 2,6E+00 2,6E-03 2,8E-
04 

3,2E-
04 

6,8E-
08 

0,0E+0
0 

Fram-
leiðsla á 
klóset-
setu  

Þýskur stk 1,4E-01 1,7E+01 3,0E-02 3,9E-
03 

4,4E-
03 

1,1E-
06 

0,0E+0
0 

Fram-
leiðsla á 
Baðkari 

Þýskur kg 5,2E-02 6,7E+00 1,5E-02 3,1E-
03 

2,0E-
03 

2,7E-
07 

0,0E+0
0 

Fram-
leiðsla á 
vaski 

Þýskur kg 1,4E-01 1,7E+01 3,0E-02 3,9E-
03 

4,4E-
03 

1,1E-
06 

0,0E+0
0 

Flísar þýskur kg 2,1E-03 2,8E-01 5,6E-04 3,3E-
05 

4,6E-
05 

1,1E-
08 

0,0E+0
0 

Flutning
ur sjó 

Þýskur tonn*k
m 

8,5E-05 1,5E-02 5,0E-04 2,7E-
05 

4,5E-
05 

2,3E-
11 

0,0E+0
0 

Flutning
ur land 

Þýskur tonn*k
m 

1,6E-03 2,4E-01 1,5E-03 1,2E-
04 

2,5E-
04 

3,9E-
10 

0,0E+0
0 

Land-
fylling 

GaBi tonn 7,9E-05 1,2E-02 8,8E-05 8,2E-
06 

1,6E-
04 

3,0E-
10 

2,5E+0
0 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Uppruni framleiðslu vara hefur áhrif á orkusamsetningu og fjarlægðir flutningsleiða. 
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Niðurstöður 

Tafla 7-7 Umhverfisáhrif fyrir Baðherbergi frá vöggu til grafar 50 ár 

  Gagna
grunn
ur 

Func-
tional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phos-
phat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla á 
klóseti 

Þýskur stk 3,5E-01 4,7E+01 4,7E-02 5,0E-03 5,7E-03 1,2E-
06 

Framleiðsla á 
klósetsetu plast 

Þýskur stk 1,4E-01 1,7E+01 3,0E-02 3,9E-03 4,4E-03 1,1E-
06 

Framleiðsla á 
Baðkeri 

Þýskur stk 2,4E+00 3,0E+02 7,0E-01 1,4E-01 9,0E-02 1,2E-
05 

Framleiðsla á 
vaski 

Þýskur stk 1,8E+00 2,3E+02 4,0E-01 5,2E-02 5,9E-02 1,5E-
05 

Flísar þýskur 8,2m2 2,4E-01 3,2E+01 6,4E-02 3,8E-03 5,3E-03 1,3E-
06 

Flutningur sjó Þýskur komið til 
landsins 

3,9E-02 6,6E+00 2,3E-01 1,2E-02 2,1E-02 1,1E-
08 

Flutningur land Þýskur komið á 
áfangast
að 

4,2E-01 6,2E+01 3,8E-01 3,3E-02 6,6E-02 1,0E-
07 

Förgun á 
keramyki / 
landfilling 

GaBi allt 1,5E-02 2,4E+00 1,7E-02 1,6E-03 3,0E-02 5,9E-
08 

Samtals bað frá vöggu til 
grafar 25 ár 

  5,4E+00 7,0E+02 1,9E+00 2,5E-01 2,8E-01 3,1E-
05 

Samtals bað frá vöggu til 
grafar 50 ár 

  1,1E+01 1,4E+03 3,7E+00 5,0E-01 5,6E-01 6,2E-
05 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna og nánari greining á flutningsfjarlægðum. Einnig þyrfti 
að fá annan bíl í flutning þar sem notaður er flutningsbíll með einungis 5 tonna burðargetu 
sem gefur skekkju í flutning á landi. 
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V.2 Byggingaplast 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings endurnýjunar og förgunar á byggingaplasti 
(rakavarnarlagi).  

Aðgerðareining (e. functional unit) 

1m2 af 0,2mm þykku byggingarplasti (PA) frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk (e. system boundaries) 

 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfislegan kostnað ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli byggingaplastsins, flutningi til landsins, flutningi 
innanlands, förgun og endurnýjun.  
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Magntaka efna, orkunotkun og  líftími efna 

 

Mynd 7-2 Sniðmynd af útvegg 

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-8 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Þolplast 0,2 885,76 0,17 50 

Heildarmagn Þolplasts í byggingu er 350m2 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-9 Uppruni, tæki og fjarlægðir 

Efni Land Fjarlægð önnur 
leið 

Tæki 

Þolplast (flutningur 
úti) 

Lettland 300 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Þolplast (skip) Lettland - Ísland 3310 6000 tonna skip með 4000 
tonna flutningsfarm 66% 
nýtni. Millilandaskip þung 
svart olía 

Þolplast (flutningur 
innanlands) 

Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Orka 

Plastið er tekið úr þýskum gagnagrunni og er skipring orkunnar sem fer í framleiðsluna skipt 
upp eftirfarandi. 

Tafla 7-10 Orkuskipting við framleiðslu PE plasts. 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   74,7     

  Brúnkol    2% 3,7 

  Steinkol    6% 11,0 

  Gas    31% 56,7 

  Jarðeldsneyti    58% 106,1 

  Úran    3% 5,5 

Endurnýtanleg orka   1,3     

  Vatnsafl   16% 0,2 

  Vindafl   11% 0,1 

  Sólarorka   74% 0,7 

  Lífræn orka   0% 0,0 

Önnur brennslu efni         

Vatns innstreymi   1,6 L    

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

4 kg   

Almennur úrgangur 0,00187 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0303 kg   
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Umhverfisáhrif efnisþátta 

Tafla 7-11  Umhverfisáhrif byggingaplasts frá vöggu til grafar miðað við mismunandi einingar 

  Gagna-
grunnur 

Functio
nal unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla 
þolplasts 

Þýskur kg 8,5E-02 1,0E+01 8,3E-03 3,0E-03 2,4E-03 1,7E-
07 

Flutningur 
sjó 

Þýskur Tonn*k
m 

8,5E-05 1,5E-02 5,0E-04 2,7E-05 4,5E-05 2,3E-
11 

Flutningur 
land 

Þýskur Tonn*k
m 

1,6E-03 2,4E-01 1,5E-03 1,2E-04 2,5E-04 3,9E-
10 

Förgun GaBi tonn 0,0E+00 3,2E+03 1,9E-01 2,7E-02 2,9E-02 3,1E-
07 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Líftími plastsins er langur en ýmislegt getur komið fyrir svo gat komi. Áætlað er að plastið 
endist í 50 ár en sé svo fargað. Ekki er tekin með endurnýjun á plastinu. 

Niðurstöður 

Tafla 7-12 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1m2 af 0,2mm þykku þolplasti 

  Gagnagrunnur SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

framleiðsla 
þolplasts 

Þýskur 2,E-02 2,E+00 1,E-03 5,E-04 4,E-04 3,E-08 

Flutningur 
sjó 

Þýskur 5,E-05 9,E-03 3,E-04 2,E-05 3,E-05 1,E-11 

Flutningur 
land 

Þýskur 1,E-04 2,E-02 1,E-04 1,E-05 2,E-05 3,E-11 

Förgun GaBi 0,E+0
0 

6,E-01 3,E-05 5,E-06 5,E-06 5,E-11 

Samtals 1m2 af 0,2mm þolplasti frá 
vöggu til grafar 

2,E-02 2,E+00 2,E-03 6,E-04 5,E-04 3,E-08 
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V.3 Byggingatimbur 
Markmið verkefnisins  
Meta umhverfisáhrif úrvinnslu timburs komið frá skógi í Þýskalandi. 

Aðgerðareining (e. functional unit) 

1kg af byggingatimbri 15% raki. 

Kerfismörk 

Tekið verður skógarhöggið, flutningur að sögunarmillu, sögun, flutningur að skipi, flutningur 
til Íslands, flutningur að verksmiðju, uppsetning og förgun. 

 

Mynd 7-3 Kerfismörk timburferilsins 

Takmörkun verkefnis 

Ekki verður tekið með orkan sem fer í samsetningu timbureininganna í húsinu né niðurrif. 
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

Tafla 7-13 Byggingarefni, þyngd og líftími 

Byggingarefni Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Þykkt 
[mm] 

Breid
d 
[mm] 

Þyngd 
[kg/m] 

Lengd 
[m] 

Heildar
-þyngd 
[kg] 

Líftími [ár] 

Byggingatimbur 
(sagskorið) 

            50 

48x148 529 0,048 0,148 3,8 168,6 634 50 

48x98 529 0,049 0,098 2,5 45 114 50 

45x95 529 0,045 0,095 2,3 10 23 50 

45x145 529 0,045 0,145 3,5 190 656 50 

34x145 529 0,034 0,145 2,6 210 548 50 

45x120 529 0,045 0,12 2,9 80 229 50 

21x120 529 0,021 0,12 1,3 650 867 50 

15x70 529 0,015 0,07 0,6 630 350 50 

25x150 529 0,025 0,15 2,0 950 1885 50 

21x145 529 0,021 0,145 1,6 110 177 50 

Samtals      5481  

Heildarmagn byggingatimburs byggingar er 6446kg 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-14 Uppruni, tæki og fjarlægðir 

Efni Land Fjarlægð önnur 
leið 

Tæki 

Timbur (flutningur 
úti) 

Finnland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Timbur (skip Finnland - Ísland 3460 6000 tonna skip með 4000 
tonna flutningsfarm 66% 
nýtni. Millilandaskip þung 
svart olía 

Timbur (flutningur Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
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Orka 

Orkusamsetningin inniheldur fullnaðarvinnslu á 1m3 af byggingartimbri að hliði 
sögunarmyllu. 

Tafla 7-15 Orkusamsetning fullnaðarvinnslu á 1m3 af timbri. 

Timburvinsla (1m3) Orkunotkun [MJ] Orkumiðlar  Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka 5144       

    Brúnkol  14% 720,16 

    Steinkol  12% 617,28 

    Gas  7% 360,08 

    Jarðeldsneyti  46% 2366,24 

    Úran  20% 1028,8 

Endurnýtanleg orka 10800       

    Sólarorka  99% 10692 

    Vindorka  1% 108 

 

Úrgangsmál 

Afföll eru alltaf einhver, tekið er á úrgangsmálum inní þýska gagnagrunninum. Ekki er tekið 
með afskriftir tækja eða annara hluta líkt og viðhaldi þeirra.  

Ákvarða nákvæmni og mikilvægi upplýsinga. 

Upplýsingar varðandi magn efna (timburs) eru fengin frá SG-Húsum Selfossi. Upplýsingar 
varðandi magn orku í timburvinnsluna og losun efna út í umhverfið er fengið úr Þýskum 
gagnagrunni og fyrir förgunina eru gögnin sótt úr GaBi sem báðir byggja á CML2001 
sköluninni.  

  

 

 

Uppsetning gagna 

innanlands) Blandaður akstur 



70 

Umhverfisáhrif á 1kg af timbri 15% raki komið til landsins og fargað. 

Tafla 7-16 Umhverfisáhrif timburs 1kg frá vöggu til grafar 

  Gagna
grunn
ur 

Func
tional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phospha
t  equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

DCB 
equiv. 
[kg] 

Timburv
innsla 

Þýskur kg 3,7E-
03 

-1,5E+00 8,6E-
04 

1,0E-04 1,3E-04 5,3E-08 0,0E+
00 

Flutning
ur á sjó 

Þýskur kg 0,0E+
00 

4,0E-02 1,1E-
03 

6,1E-05 9,5E-05 0,0E+0
0 

0,0E+
00 

Flutning
ur á 
landi 

Þýskur kg 3,2E-
04 

4,8E-02 2,9E-
04 

2,5E-05 5,1E-05 7,9E-11 0,0E+
00 

Förgun / 
landfillin
g 

GaBi kg 8,5E-
05 

1,4E+00 5,4E-
04 

3,4E-04 1,9E-03 2,8E-09 8,1E+
00 

Förgun / 
bruni 

GaBi kg 4,7E-
10 

1,7E+00 8,2E-
04 

4,1E-05 1,4E-04 2,7E-09 4,2E+
00 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Greiningin byggst að megninu til á þýskum gagnagrunni sem tekur á framleiðsluferli hvers 
einstaks hlutar og orkusamsetningu þess lands sem hluturinn er framleiddur í sem er í þessu 
tilfelli timbur. Möguleg áhrif geta því legið í orkunni sem fer í sögunarmilluna og 
fullnaðarframleiðslu timbursins.  

Túlkun gagna, tillögur að úrbótum og samanburður 

Umhverfisáhrif byggingatimburs skiptist eftirfarandi. 



Mynd 7-4 Umhverfisáhrif af 1kg byggingatimbri frá vöggu til grafar.

Ekki er gert ráð fyrir umhverfisáhrifum
er hefðbundin timbrið kurlað niður og brennt sem er líkast því sem gerist hér á landi. 

Af mynd 8-4 má sjá að timbur ge
að uppvaxtartími trésins gleypir nánast allt CO
meðteknum flutningum. Einnig er brennslan á timbrinu hluti af annari framleiðslu því væri 
hægt að sleppa förgunarhluta timbursins í byggingunni og þar með myndi timbrið skapa me
ávinning en neikvæð umhverfisáhrif

Mynd 7-5 Timbur frá vöggu fram að gröf.

Hér er förgun sleppt og verður þá t
timbur. Almennt er timbrið ekki tekið se
hlutlaust sem þýðir að timburvinnslan, flutningurinn og notkun þess verður jafnt og 0kg.

-2 -1 0

Gagnagrunnur

Functional unit

SB  equiv. [kg]

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

R11 equiv. [kg]

-2 -1,5 -1

Gagnagrunnur

Functional unit

SB  equiv. [kg]

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

R11 equiv. [kg]

byggingatimbri frá vöggu til grafar. 

áð fyrir umhverfisáhrifum við notkun né er tekin með áhrif niðurifsins. Urðunin 
er hefðbundin timbrið kurlað niður og brennt sem er líkast því sem gerist hér á landi. 

má sjá að timbur getur því sem næst talist vera CO2 hlutlaust (
résins gleypir nánast allt CO2 sem fer í framleiðslu timbursins að 

Einnig er brennslan á timbrinu hluti af annari framleiðslu því væri 
hægt að sleppa förgunarhluta timbursins í byggingunni og þar með myndi timbrið skapa me

en neikvæð umhverfisáhrif eins og sjá má á mynd 8-5. 

Timbur frá vöggu fram að gröf. 

sleppt og verður þá til inneign upp á 1,46kg af CO2 ígildum 
ð ekki tekið sem inneign heldur er litið á það sem nautral eða 

hlutlaust sem þýðir að timburvinnslan, flutningurinn og notkun þess verður jafnt og 0kg.

1 2

Timburvinnsla

Flutningur á sjó

Flutningur á landi

Förgun / bruni

-0,5 0 0,5

Gagnagrunnur

Functional unit

SB  equiv. [kg]

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

R11 equiv. [kg]

Timburvinnsla

Flutningur á sjó

Flutningur á landi
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niðurifsins. Urðunin 
er hefðbundin timbrið kurlað niður og brennt sem er líkast því sem gerist hér á landi.  

hlutlaust (e. nautral) eða það 
sem fer í framleiðslu timbursins að 

Einnig er brennslan á timbrinu hluti af annari framleiðslu því væri 
hægt að sleppa förgunarhluta timbursins í byggingunni og þar með myndi timbrið skapa meiri 

 

ígildum fyrir hvert kg 
heldur er litið á það sem nautral eða 

hlutlaust sem þýðir að timburvinnslan, flutningurinn og notkun þess verður jafnt og 0kg. 
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V.4 Festingar 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings endurnýjunar og förgunar á galvanseruðum festingum.  

Aðgerðareining (e. functional unit)  

1 kg af festingum frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis er litið á umhverfisáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli Skrúfur og naglar úr eðalstáli og galvanseruðum 
járnhlutum, flutningi til landsins, flutningi innanlands og förgun.  

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  
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Mynd 7-6 Frágangur útveggjaeininga við þak og sökkul.  

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-17 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Þyngd  Líftími 
[ár] 

Skrúfur og 
saumur 

7850 stk er að meðaltali u.þ.b. 
8g 

50 

Galvanseraðar 
festingar, BMF 
o.fl. 

7850  50 

Múrboltar  150g  50 

Alls er notað í byggingu 176kg af heitgalvaníseruðum festingum og 221kg af saumum, 
boltum og skrúfum. 
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Hráefni og flutningur 

Tafla 7-18 Uppruni, tæki og fjarlægðir 

 

Orka 

Plastið er tekið úr þýskum gagnagrunni og er skipting orku framleiðslunnar eftirfarandi. 

Tafla 7-19 Orkuskipting við framleiðslu á galvanseruðu stáli. 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka  25,9   

  Brúnkol  0,01 0,259 

  Steinkol  0,79 20,461 

  Gas  0,11 2,849 

  Jarðeldsneyti  0,09 2,331 

  Úran  0,01 0,259 

Endurnýtanleg orka  0,858   

  Vatnsafl  0,53 0,45474 

  Vindafl  0 0 

  Sólarorka  0,47 0,40326 

  Lífræn orka  0 0 

Efni Land Fjarlægð önnur 
leið 

Tæki 

Festingar skrúfur og 
saumur (flutningur 
úti) 

Danmörk 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Sjóflutningur Danmörk - Ísland 3460 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart olía 

Flutningur innanlands Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Flutningur út til 
endurvinnslu 

Ísland - Þýskaland 2450 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart olía 
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Önnur brennslu efni  0 MJ  

Vatns innstreymi  0,23 kg  

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

9,25 kg   

Almennur úrgangur 0,0223 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0231 kg   

 

Tafla 7-20 Orkuskipting við framleiðslu á eðalstáli saumur og skrúfur. 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   56,7   

  Brúnkol   0,04 2,268 

  Steinkol   0,34 19,278 

  Gas   0,18 10,206 

  Jarðeldsneyti   0,2 11,34 

  Úran   0,23 13,041 

Endurnýtanleg orka   8,38   

  Vatnsafl  0,44 3,6872 

  Vindafl  0,02 0,1676 

  Sólarorka  0,55 4,609 

  Lífræn orka  0 0 

Önnur brennslu efni   0 MJ  

Vatns innstreymi   26,5 kg   

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

16,5 kg   

Almennur úrgangur 0,263 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,222 kg   

 

 

Umhverfisáhrif valdra efnisþátta 
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Tafla 7-21  Umhverfisáhrif festinga frá vöggu til grafar miðað við mismunandi einingar 

  Gag
nagr
unnu
r 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Skrúfur Þýsk
ur 

kg 2,1E-02 4,4E+00 2,7E-02 1,6E-03 9,3E-03 3,5E-
07 

Járn 
galvaníseruð 

Þýsk
ur 

kg 1,2E-02 1,9E+00 5,3E-03 8,4E-04 5,0E-04 7,4E-
09 

Flutningur sjó Þýsk
ur 

kg*km 8,5E-08 1,5E-05 5,0E-07 2,7E-08 4,5E-08 2,3E-
14 

Flutningur 
land 

Þýsk
ur 

kg*km 1,6E-06 2,4E-04 1,5E-06 1,2E-07 2,5E-07 3,9E-
13 

Förgun / 
Endurvinnsla 

GaBi kg 2,3E-03 5,9E-01 1,1E-03 1,7E-04 7,9E-05 5,7E-
08 

Flutningur / 
Endurvinnsla 

Þýsk
ur 

kg*km 8,5E-08 1,5E-05 5,0E-07 2,7E-08 4,5E-08 2,3E-
14 

Samtals kg 
festinga í 50 
ár 

    3,6E-02 6,9E+00 3,3E-02 2,6E-03 9,9E-03 4,2E-
07 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Efnisþyngd getur haft einhver áhrif, þyngd byggist á ágiskun. Einnig hefur stærð 
gámaflutningaskips áhrif þar sem að það er umtalsvert stærra en þau skip sem eru notuð til 
flutninga til Íslands 

Niðurstöður 

Tafla 7-22 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1kg af festingum yfir 50 ár. 

  Gagnagrunnu
r 

Functi
onal 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phos
phat  
equi
v. 
[kg] 

R11 
equiv
. [kg] 

Skrúfur Þýskur kg 2,1E-02 4,4E+00 2,7E-02 1,6E-
03 

9,3E-
03 

3,5E-
07 

Járn 
galvaníserað 

Þýskur kg 1,2E-02 1,9E+00 5,3E-03 8,4E-
04 

5,0E-
04 

7,4E-
09 

Flutningur sjó Þýskur kg 2,0E-04 3,4E-02 1,2E-03 6,4E- 1,1E- 5,4E-
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05 04 11 

Flutningur 
land 

Þýskur kg 6,4E-04 9,5E-02 5,8E-04 5,0E-
05 

1,0E-
04 

1,6E-
10 

Förgun / 
Endurvinnsla 

GaBi kg 2,3E-03 5,9E-01 1,1E-03 1,7E-
04 

7,9E-
05 

5,7E-
08 

Flutningur / 
Endurvinnsla 

Þýskur kg 2,1E-04 3,6E-02 1,2E-03 6,7E-
05 

1,1E-
04 

5,7E-
11 

Samtals kg 
festinga 50 ár 

    3,7E-02 7,1E+00 3,6E-02 2,8E-
03 

1,0E-
02 

4,2E-
07 

 

Tillögur að úrbótum  

Betri samanburður við aðra gagnagrunna og nákvæmari greining á mismunandi einingum 
ásamt nákvæmari greiningu á skipaflutningnum. 
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V.5 Polyethylene froða 
Markmið verkefnisins  
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings og förgunar á óuppblásnu frauði (polyethylene foam) 
notuð til þéttingar og lokunar í kring um hurðir og glugga. 

Aðgerðareining (e. functional unit) 

1 kg af Polyethylene froðu frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk (e. System boundaries) 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfisáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar samanburð. 
Tekið var á framleiðsluferli frauðplasts froðunnar ásamt flutningi og förgun.   

 

 

 

 

 

 



80 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna 

 

Mynd 7-7 Sniðmynd af glugga 

Af Mynd 7-1 sést frágangur í kring um glugga.  

Hér verður tekið fyrir Polyurethane frauð.   

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-23 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni þyngd 
[kg/m3] 

Líftími [ár] 

Polyurethane 
frauð 

27,5 25 

Heildarmagn froðu í byggingu er 15kg. 
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Hráefni og flutningur 

Tafla 7-24 Efni, uppruni, fjarlægð og tæki 

 

Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-25 Orkuskipting við framleiðslu á Polyurethene frauði. 

 Orka við framleiðslu 
á Polyurethane frauð 
1kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   106,0     

   Brúnkol    6% 6,4 

   Steinkol    6% 6,4 

   Gas    27% 28,6 

   Jarðeldsneyti    51% 54,1 

   Úran    9% 9,5 

 Endurnýtanleg orka   1,4     

   Vatnsafl   46% 0,6 

   Vindafl   49% 0,7 

   Sólarorka   4% 0,1 

   Lífræn orka   0% 0,0 

Efni Land Fjarlægð önnur 
leið 

Tæki 

Festingar skrúfur og 
saumur (flutningur 
úti) 

Belgía 350 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Sjóflutningur Belgía - Ísland 2350 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart olía 

Flutningur innanlands Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   4,3     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

8,98 kg   

 Almennur úrgangur 8E-05 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,0064 kg   

Umhverfisáhrif valdra efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á olíuvinnslunni, 
olíunni sem notuð er og hliðarvörum, en ekki á framleiðsluferli flutningstækjanna. 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Annað frauð notað, framleitt annarstaðar, önnur orkublanda o.s.frv. 

Gagnagrunnur sem ég nota er varðar framleiðsluna á frauðinu getur gefið misræmi við 
raunverulega framleiðslu frauðsins, t.d. önnur orkublanda gæti farið í ferlið. 

Niðurstöður 

Tafla 7-26 Umhverfisáhrif frauðplasts Polyurethane frauð frá vöggu að gröf komið til landsins miðað 
við 1 kg af Frauði. 

  Gagnagrunnu
r 

Functio
nal unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsl
a á frauði 

Þýskur kg 5,E-02 4,E+00 7,E-03 2,E-03 8,E-04 3,E-07 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg 2,E-04 3,E-02 1,E-03 6,E-05 1,E-04 5,E-11 

Flutningur 
land 

Þýskur kg 8,E-04 1,E-01 7,E-04 6,E-05 1,E-04 2,E-10 

Förgun / 
Landfyllin
g 

GaBi kg 5,E-04 3,E+00 3,E-04 4,E-05 4,E-05 4,E-10 

Samtals fyrir kg af frauði 5,E-02 7,E+00 9,E-03 2,E-03 1,E-03 3,E-07 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna. 
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V.6 Frauðplasteinangrun 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfislegáhrif frauðplasts (e. Extruded polystyrene foam) notað til einangrunar á 
botnplötu húsgrunns. 

Aðgerðareining (e. functional unit) 

1m2  af 50 og 75mm þykkri frauðplastseinangrun frá vöggu að gröf. 

Kerfismörk 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis er litið á umhverfisáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Þar sem að frauðplastið er flutt óuppblásið inn til landsins vantar ferlið á 
uppsteypu plastsins í einangrunar kork og vinnsluna við það. Tekið var á framleiðsluferli 
óuppblásins frauðplasts ásamt flutningi.   
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Magntaka efna, orkunotkun, líftími efna o.fl.  

 

Mynd 7-8 Sniðmynd af sökkli 

Af Mynd 7-1 sést frágangur sökkuls.  

Hér verður tekin fyrir 50mm og 75mm frauðplast einangrunin.   

 

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-27 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

þyngd 
[kg/m3] 

þyngd 
[kg/m2] 

Líftími [ár] 

Frauðplast  50 32,5 1,625 50+ 

Frauðplast 75 32,5 2,43 50+ 

Heildarmagn frauðplasts í grunni er 207kg. 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-28 Hráefni flutningur og fjarlægðir 

Efni Land Fjarlægð önnur 
leið 

Tæki 

Óuppblásið frauð 
(flutningur úti) 

Þýskaland 350 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-29 Orkuskipting við framleiðslu frauðplasts Polystyrene frauð 1m3. 

  Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   2891,0     

   Brúnkol    4% 115,6 

   Steinkol    4% 115,6 

   Gas    20% 578,2 

   Jarðeldsneyti    65% 1879,2 

   Úran    7% 202,4 

 Endurnýtanleg orka   25,6     

   Vatnsafl   52% 13,3 

   Vindafl   42% 10,8 

   Sólarorka   6% 1,5 

   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0  MJ   

 Vatns innstreymi   95,8  Kg   

 Framleiðsluleifar af málmgrýti 
og yfirborðsjarðvegi  

147 kg   

 Almennur úrgangur 0,0111 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,216 kg   

 

 

Sjóflutningur Þýskaland - Ísland 2450 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart olía 

Flutningur innanlands Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Umhverfisáhrif mismunandi efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á olíuvinnslunni, 
olíunni sem notuð er og hliðarvörum, en ekki á framleiðsluferli flutningstækjanna. 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Gagnagrunnur sem ég nota er varðar framleiðsluna á frauðplastinu getur gefið misræmi við 
raunverulega framleiðslu Frauðplastsins sem notað er, t.d. önnur orkublanda gæti farið í 
ferlið. Einnig vantar umhverfisáhrif við uppsteypu frauðplastsflekana. 

Niðurstöður 

Tafla 7-30 Umhverfisáhrif Polystyrene frauð frá vöggu að gröf komið til landsins miðað við 1m3 af 
Frauði. 

  Gagna-
grunnu
r 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla á 
frauðplasti 

Þýskur m3 1,E+00 9,E+01 2,E-01 9,E-02 2,E-02 5,E-06 

Flutningur sjó Þýskur m3 7,E-03 1,E+00 4,E-02 2,E-03 4,E-03 2,E-09 

Flutningur land Þýskur m3 2,E-02 3,E+00 2,E-02 1,E-03 3,E-03 4,E-09 

Förgun / 
brennsla 

GaBi m3 Ekki tekin með fyrir einangrun undir botnplötu líftími 50+ 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna. Finna umhverfisáhrif uppblásturs og uppsteypu 
frauðplasts í fleka hér á landi. 
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V.7 Gifsplötur 
Markmið verkefnisins  
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings endurnýjunar og förgunar á gifsplötu.  

Aðgerðareining (e. unit) 

1m2 af 12,5mm þykkri gifsplötu komin til landsins frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis er litið á umhverfislegáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. 

Magntaka efna, orkunotkun, líftími efna o.fl.  

Léttur veggur samanstendur af 2 x 12,5mm gifsplötum, 70mm þykkri steinull, timburstoðum 
og festingum. 

Tekin verður einungis 12,5mm gifsplatan hér en tekið verður í byggingunni tillit til að allir 
veggir og loft verður klædd með gifsi.   
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Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-31 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Gifsplata 12,5 800 10 40 

Heildarþyngd gifsplatna í byggingu er 3315kg. 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-32 Hráefni, flutningur og fjarlægðir 

 

Orka 

Gólfhitakerfið er tekið úr þýskum gagnagrunni og er skipting orkunnar sem fer í 
framleiðsluna skipt upp eftirfarandi. 

Tafla 7-33 Orkuskipting gólfhitakerfis. 

Orka við vinnslu gifsplötu [1m2] Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfal
l  

Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   53,9     

  Brúnkol    6% 3,234 

  Steinkol    8% 4,312 

  Gas    67% 36,113 

  Jarðeldsneyti    9% 4,851 

Efni Land Fjarlægð önnur 
leið 

Tæki 

Gifsplata Danmörk 250 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Sjóflutningur Danmörk - Ísland 2300 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart olía 

Flutningur innanlands Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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  Úran    9% 4,851 

Endurnýtanleg orka   0,657     

  Vatnsafl   46% 0,30222 

  Vindafl   49% 0,32193 

  Sólarorka   4% 0,02628 

  Lífræn orka   0% 0 

Önnur brennslu efni   0     

Vatns innstreymi   6,49 kg   

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

5,18 kg   

Almennur úrgangur 5,83E-07 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,00185 kg   

 

Umhverfisáhrif efnisþátta 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Líftími á gifsplötunum er ágiskun, einnig eru gifsplötur viðkvæmar fyrir ýmiskonar hnjaski 
svo áætla má að eitthvað magn af sparsli fari í viðhald þeirra sem og breytingar á 
herbergisskipulagi getur haft áhrif til lengri tíma. 

Niðurstöður 

Tafla 7-34 Umhverfisáhrif fyrir hvern m2 af 12,5mm gifsplötu frá vöggu til grafar 50 ár 

  Gagna-
grunnu
r 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosp
hat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Vinnsla á 
12,5mm 
gifsvegg 

Þýskur m2 2,4E-02 3,4E+00 4,2E-
03 

4,0E-
04 

7,1E-
04 

1,4E-07 

Flutningur með 
skipi 

Þýskur m2 2,0E-03 3,3E-01 1,1E-
02 

6,3E-
04 

1,0E-
03 

5,3E-10 

flutningur með 
vöruflutningabíl 

Þýskur m2 6,4E-03 9,5E-01 5,8E-
03 

5,0E-
04 

1,0E-
03 

1,6E-09 

Urðun 
gifsplatna 
(glers)(e. inert 

GaBi m2 0,0E+00 1,2E-01 8,8E-
04 

8,2E-
05 

1,6E-
03 

0,0E+0
0 
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waste) 

Endurnýjun gifs 
eftir 40 ár 

  m2 3,2E-02 4,8E+00 2,2E-
02 

1,6E-
03 

4,3E-
03 

1,4E-07 

Samtals eftir 50 ár fyrir 12,5mm 
gifsplötu 

6,4E-02 9,6E+00 4,5E-
02 

3,2E-
03 

8,6E-
03 

2,8E-07 

 

Tillögur að úrbótum er betri samanburður á vinnslu gifsplatnanna við aðra gagnagrunna. 
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V.8 Spónaplata 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif úrvinnslu spónarplötu, timbur komið frá skógi í Finnlandi, sagað, flutt til 
Íslands, flutt til Selfoss og tilbaka til Reykjavíkur, notað og fargað. Timbrið ávinnur sér inn 
CO2 á vaxtartíma trésins. 

Aðgerðareining (e. functional unit) 

1kg af spónaplötu 

Kerfismörk 

Tekið verður skógarhögg, flutningur að sögunarmillu, sögun, flutningur að skipi, flutningur til 
Íslands, flutningur að verksmiðju, uppsetning og förgun. 
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Mynd 7-9 Kerfismörk spónaplötu 

 

Mynd 7-10 Mynd af hefðbundnu ferli í vinnslu spónaplötu 

Spónaplata er líkt og nafnið gefur til kynna unnið úr spæni þ.e. berki, afsagi og öðru kurli frá 
timburmillu sem bætt er við lími og öðrum efnum. Þegar búið er að blanda saman öllum 
efnunum er þessu öllu pressað saman og hitað þar til spónaplötur í mismunandi þykktum eru 
tilbúnar . 

Ekki tekið með (e. Cutt off criteria) 

Ekki verður tekin með samsetning byggingarhluta og orku sem fer í það. 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna.  

Spónarplata 

Tafla 7-35 Byggingarefni, þyngd og líftími. 

Byggingarefni Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Þykkt 
[mm] 

Þyngd 
[kg/m2] 

Heildarþyngd 
[kg] 

Líftími 
[ár] 

Spónarplata 669 13mm 8,7 2175 50 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-36 Hráefni og flutningur 

Flutningur Uppruni efnis Fjarlægð önnur 
leið [km] 

Tæki 

Frá sögunarmillu að 
höfn. 

Finnland 

 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Magn hráefna (Spónaplötu) voru samtals fyrir húsið, 2175kg. 

 

Orka 

Tafla 7-37 Orka og orkuskipting við vinnslu á 1m3 af spónaplötu 

 Orkunotkun [MJ] Orkumiðlar  Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka 5298       

    Brúnkol  6% 317,88 

    Steinkol  10% 529,8 

    Gas  56% 2966,88 

    Jarðeldsneyti  15% 794,7 

    Úran  14% 741,72 

Endurnýtanleg orka 12955       

    Sólarorka  99% 12825,5 

    Vatnsaflsvirkjanir 1% 129,55 

 

Úrgangsmál 

Afföll eru alltaf einhver, tekið er á úrgangsmálum inní þýska gagnagrunninum. Ekki er tekið 
með afskriftir tækja eða annara hluta líkt og viðhaldi þeirra og framleiðslu.  

Ákvarða nákvæmni og mikilvægi upplýsinga. 

Upplýsingar varðandi magn efna (spónaplötu) eru fengin frá SG-Húsum Selfossi. Upplýsingar 
varðandi magn orku í spónaplötuvinnsluna og losun efna út í umhverfið er fengið úr Þýskum 
gagnagrunni og fyrir förgunina eru gögnin sótt úr GaBi sem báðir byggja á CML2001 
sköluninni. 

 

  

Lettland – Ísland 3460 6000 tonna skip með 4000 
tonna flutningsfarm 66% 
nýtni. Millilandaskip þung 
svart olía 

Sundahöfn – Selfoss - 
Reykjavík 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Umhverfisáhrif 

Tafla 7-38 Umhverfisáhrif 13mm spónaplötu 1m2 

  Gagna-
grunnu
r 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosp
hat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equi
v. 
[kg] 

DC
B 
equi
v. 
[kg] 

Framleiðsla 
á 
spónarplötu 

Þýskur m2 3,E-02 -1,E+01 2,E-02 1,E-03 3,E-03 3,E-
07 

0,E+
00 

Flutningur 
sjó 

Þýskur m2 0,E+00 3,E-01 9,E-03 5,E-04 8,E-04 0,E+
00 

0,E+
00 

Flutningur 
land 

Þýskur m2 4,1E-03 6,2E-01 3,8E-03 3,2E-
04 

6,6E-
04 

1,0E-
09 

0,0E
+00 

Förgun / 
brennsla 

GaBi m2 4,05E-
09 

1,45E+0
1 

7,12E-
03 

3,55E-
04 

1,24E-
03 

2,38
E-08 

3,61
E+0
1 

Samtals 1m2 af 12mm 
spónarplötu komin til landsins 

3,E-02 6,E+00 4,E-02 3,E-03 6,E-03 3,E-
07 

4,E+
01 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Greiningin byggist að megninu til á þýskum gagnagrunni sem tekur á framleiðsluferli hvers 
einstaks hlutar og orkusamsetningu þess lands sem hluturinn er framleiddur í. Möguleg áhrif 
geta því legið í orkunni sem fer í fullnaðarframleiðslu spónaplötunnar.  
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Niðurstöður 

Niðurstöður fyrir 1m2 af 13mm spónaplötu frá vöggu til grafar 

 

Mynd 1 Umhverfisáhrif spónaplötu frá vöggu til grafar miðað við brennslu í lok líftíma. 

Ekki er gert ráð fyrir umhverfisáhrifum við samsetningu, notkun né er tekin með áhrif 
niðurifsins. Við urðun er hefðbundin spónaplatan kurluð niður og brennd sem er líkast því 
sem gerist hér á landi. 

 

-2,E+01

-1,E+01

0,E+00

1,E+01

2,E+01

3,E+01

4,E+01

SB  equiv. [kg]

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

R11 equiv. [kg]

DCB equiv. [kg]
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V.9 Gluggi ásamt lökkuðum ramma 
Markmið verkefnisins (e. AIM OF THE GOAL) 
Meta umhverfisáhrif úrvinnslu timburs í ramma glugga ásamt vinnslu glugga komið í hús á 
Íslandi, notkun og förgun. 

Aðgerðareining (e. Functional unit) 

1m2 af glugga ásamt lökkuðum ramma. 

Kerfismörk (e. System boundaries) 

Timbur: Tekið verður skógarhöggið, flutningur að sögunarmillu, sögun, flutningur að skipi, 
flutningur til Íslands, flutningur að verksmiðju og í hús, uppsetning og förgun. 

Gler: Tekið verður vinnsla glersins 9mm og 12mm flutningur, notkun og förgun. 

Þar sem að líftími glugga verður tekin sem 25 ár gert er ráð fyrir að skipt sé um glugga einu 
sinni á ferlinu sem þýðir tvöföld umhverfisáhrif. 
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Mynd 7-11 Kerfismörk timburferilsins 

Ekki tekið með (e. Cutt off criteria) 

Ekki verður tekið með samsetningu glugga, uppsetningu eða niðurrif. 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími.  

Tafla 7-39 Byggingarefni, þyngd og ending 

Gluggakarmar      

Timbur [m] [m2] [kg/m] [kg] Ending [ár] 

Fura 66,954 0,003575 2,14 143,4 25 

      

Timbur [m] [m2] [kg/m] [kg] Ending [ár] 

Fura 25,95 0,003575 1,6 41,7 25 

Gler [m2] [kg/m2] [kg] Ending [ár] 

K-gler 12mm 9,96 30 298,8 25 

K-gler 9mm 5,17 20 103,4 25 

  

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-40 Efni, uppruni 

 

 

 

Orka 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

 Gler og timbur 
(flutningur innanlands 
úti) 

Finnland 150 

 

Flutningabíll Euro 3 11,4 
tonna farmur 

Gler og timbur 
(flutningur á sjó 

Finnland - Ísland 3460 Gámaflutningaskip 

Timbur (flutningur 
innanlands ísl.) 

Ísland 150 Flutningabíll Euro 3 11,4 
tonna farmur 
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Tafla 7-41 Orka við glervinnslu tvöfalds 4mm (1m2) glers samanber K-12 (8-9mm) 

 Orkunotkun 
[MJ] 

Orkumiðlar  Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka 432     

    Brúnkol  5% 22 

    Steinkol  19% 82 

    Gas  53% 229 

    Jarðeldsneyti  16% 69 

    Úran  7% 30 

Endurnýtanleg orka 4,16     

    Vatnsfallsorka 48% 

 

2 

    Vindorka  47% 2 

    Sólarorka  5% 0 

 

Tafla 7-42 Orka við framleiðslu furu gluggaramma, lakkaður 1m (2,14kg)  

 Orkunotkun 
[MJ] 

Orkumiðlar  Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka 43,8     

    Brúnkol  21% 22 

    Steinkol  19% 82 

    Gas  12% 229 

    Jarðeldsneyti  16% 69 

    Úran  31% 30 

Endurnýtanleg orka 51,7     

    Vatnsfallsorka 2% 

 

2 

    Vindorka  2% 2 

    Sólarorka  97% 0 
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Úrgangsmál 

Afföll eru alltaf einhver, tekið er á úrgangsmálum í þýska gagnagrunninum og GaBi. Ekki er 
tekið með afskriftir tækja eða annara hluta líkt og viðhald þeirra.  

Ákvarða nákvæmni og mikilvægi upplýsinga 

Upplýsingar varðandi magn efna eru fengnar frá SG-Húsum Selfossi. Upplýsingar varðandi 
magn orku og losun efna út í umhverfið fyrir vinnslu glugga, timburs og flutning efnis 
sjóleiðina er fengnar úr Þýskum gagnagrunni en fyrir flutning landleiðina og förgunina eru 
gögnin sótt úr GaBi. Báðir gagnagrunnarnir byggja á CML2001 sköluninni til að framreikna 
umhverfislegu ígildin líkt og GWP o.fl.  
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Gagnavinnsla 

Tafla 7-43 1m2 af glugga losun efna umbreytt í mismunandi ígildi eftir CML2001. 

  Gagnagrunn
ur 

Aðgerðareining kg 1m2 gluggi 
ásamt karmi 
og fögum [kg] 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

DCB 
equiv. 
[kg] 

Vinnsla 
gluggakarmar 

Þýskur 4m   2,9E-02 -1,5E+00 2,8E-02 1,1E-02 2,1E-03 7,4E-07 0,0E+00 

Vinnsla gler 
12mm 

Þýskur m2   2,9E-01 5,6E+01 2,4E-01 1,6E-02 3,7E-02 1,3E-06 0,0E+00 

Vinnsla gler 9mm þýskur m2   1,9E-01 3,8E+01 1,6E-01 1,1E-02 2,4E-02 8,4E-07 0,0E+00 

Flutningur á sjó 
(gáma) 12mm 

Þýskur 1 m2 

gluggi*fluttir km 
38 1,1E-02 1,9E+00 6,5E-02 3,6E-03 5,9E-03 3,0E-09 0,0E+00 

Flutningur á sjó 
(gáma) 9mm 

Þýskur 1 m2 gluggi* 
fluttir km 

28 8,3E-03 1,4E+00 4,8E-02 2,6E-03 4,4E-03 2,2E-09 0,0E+00 

Flutningur á landi 
12mm 

GaBi 1 m2  
gluggi*fluttir km 

38 1,8E-02 2,7E+00 1,7E-02 1,4E-03 2,9E-03 4,5E-09 0,0E+00 

Flutningur á landi 
9mm 

GaBi 1 m2 gluggi* 
fluttir km 

28 1,3E-02 2,0E+00 1,2E-02 1,0E-03 2,1E-03 3,3E-09 0,0E+00 

Notkun (25 ár) x2 
við ferlið 

GaBi 1 m2 gluggi 
ásamt öllu 

                

Förgun / bruni GaBi 1 m2 af glugga 6,435 3,0E-09 1,1E+01 5,3E-03 2,6E-04 9,1E-04 1,8E-08 2,7E+01 

Samtals per m2 af glugga innan 25 ára notkunar 5,6E-01 1,1E+02 5,8E-01 4,7E-02 7,9E-02 2,9E-06 2,7E+01 
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Niðurstöður 

Umhverfisáhrif 1m2 af glugga ásamt lökkuðum ramma frá vöggu til grafar. 

 

Graf 2 Umhverfisáhrif 1m2 af glugga ásamt ramma frá vöggu til grafar.  

Ekki er gert ráð fyrir umhverfisáhrifum við hefðbundið viðhald líkt og fúgaverja timbur. 
Gert er ráð fyrir niðurifi timburs að 50 árum liðnum ekki er tekið með niðurrifið sjálft né 
flutning úrgangs eða framtíðarsýn á förgun heldur er gert ráð fyrir förgun við núverandi 
aðstæður þar sem timbrið er kurlað niður og brennt. Að einhverju leiti er notaður 
gagnagrunnur sem tekur á orkuávinningi brennslunnar þar sem það er nýtt sem 
orkuaukandi efni við járnblendið á grundartanga. Ekki er tekið á förgun glersins þar sem 
það er endurnotað í aðrar framkvæmdir og telst því til annars ferils. 

-2,0E+01

0,0E+00

2,0E+01

4,0E+01

6,0E+01

8,0E+01

1,0E+02

1,2E+02

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

R11 equiv. [kg]
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V.10 Ílögn og gólfhitakerfi 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif gólfhitakerfis og ílagnar.  

Aðgerðareining (e. Functional unit) 

Aðgerðareining verður 1m2 af gólfhitakerfi sem samanstendur af 30mm polystyrene 
einangrun, 17mm PP plastsrörum með 100mm millibili og klemmum sem þakin er 50mm 
steyptri ílögn. 

Kerfismörk  

 

Takmarkanir verkefnis 

Framleiðsla á ílögninni og þá meðtalin framleiðsla á sementinu er tekin úr þýskum grunni 
sem gerir greininguna ekki að fullu samanber íslenskum aðstæðum.  
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Magntaka efna, orkunotkun líftími efna o.fl.  

 

Mynd 7-12 Sniðmynd af sökkli 

Af Mynd 7-1 má m.a. sjá gólfhitakerfi og þykkt ílagnar. Gólfhitakerfi samanstendur af 
einangrunardúk, klemmum og pp plastsrörum með 100mm millibili og 50mm ílögn sem 
steypist ofan á kerfið. 

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-44 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Gólfhitakerfi 30  26,5 40 

Ílögn 50 2365  40 

 

Tafla 7-45 Hráefni og flutningur gólfhiti og ílögn 

Efni Land Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Gólfhitakerfi 
(flutningur úti) 

Þýskaland 350 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Sjóflutningur Þýskaland - Ísland 2450 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart 
olía 
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Orka 

Gólfhitakerfið er tekið úr þýskum gagnagrunni og er orkunni sem fer í framleiðsluna skipt 
upp eftirfarandi. 

Tafla 7-46 Orkuskipting gólfhitakerfi. 

Orka við framleiðslu á m2 af PP 
gólfhitakerfi 100mm á milli lagna og 
30mm þykkur dúkur ásamt klemmum 

Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   171     

  Brúnkol    3% 5,13 

  Steinkol    3% 5,13 

  Gas    25% 42,75 

  Jarðeldsneyti    63% 107,73 

  Úran    6% 10,26 

Endurnýtanleg orka   1,23     

  Vatnsafl   51% 0,6273 

  Vindafl   44% 0,5412 

  Sólarorka   5% 0,0615 

  Lífræn orka   0% 0 

Önnur brennslu efni   0     

Vatns innstreymi   6,37 kg   

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

7,61 kg   

Almennur úrgangur 0,0059 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0249 kg   

 

Flutningur 
innanlands 

Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Ílögn Ísland 20km á landi Steypuflutningabíll 
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Tafla 7-47 Orkuskipting við framleiðslu a´1m3 af ílögn (þýskar aðstæður) 

 Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   13     

  Brúnkol    26% 3,38 

  Steinkol    23% 2,99 

  Gas    10% 1,3 

  Jarðeldsneyti    2% 0,26 

  Úran    33% 4,29 

Endurnýtanleg orka   0,00129     

  Vatnsafl   45% 0,0005
805 

  Vindafl   51% 0,0006
579 

  Sólarorka   4% 0,0000
516 

  Lífræn orka   0% 0 

Önnur brennslu efni   0     

Vatns innstreymi   1,36 kg   

Framleiðsluleifar af málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

4,54 kg   

Almennur úrgangur 0 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,00184 kg   

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Gagnagrunnurinn við framleiðslu ílagnarinnar tekur á öllu ferlinu, eða þar að segja 
sementsframleiðsla og orka, hráefnisflutningar og blöndun ílagnarinnar. Þar sem að lítil 
orka fer í blöndun ílagnarinnar er talið að sementsframleiðslan vegi mest. 

Þar sem að hægt er að kaupa sement sem unnið er hér á landi kemur þessi mynd til með að 
skekkjast nokkuð þar sem að framleiðslan á sementinu hér á landi myndi minnka 
umhverfislegan kostnað á orku blöndunni við framleiðsluna. Einfaldað var með því að 
notast við gagnagrunninn án flutnings til landsins á ílögninni.  
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Niðurstöður 

Tafla 7-48 Magn ílagnar 

ílögn Þykkt [m] Magn [m3/m2] Þyngd [kg/m2] 

Yfir botnplötu og lagnakerfi 0,05 0,05 118,25 

Tafla 7-49 Magn í 1m2 af gólfhitakerfi 

Magn í 1m2 af gólfhitakerfi   Þyngd [kg]  

PP rör 10 m 1  

Klemmur Ekki vitað stk   

Dúkur 1 m2 26,571 Ágiskun 

 

Tafla 7-50 Umhverfisáhrif fyrir hvern m2 af gólfhitakerfi ásamt ílögn frá vöggu til grafar 50 ár 

  Gagna
grunn
ur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Lagnakerfi Þýskur m2 7,8E-02 5,5E+00 1,1E-02 1,9E-03 1,1E-03 2,6E-07 

Ílögn Þýskur m2 1,9E-04 4,2E-02 7,1E-05 4,7E-06 5,9E-06 6,9E-09 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg 2,1E-04 3,6E-02 1,2E-03 6,7E-05 1,1E-04 5,7E-11 

Flutningur 
land 

Þýskur kg 8,0E-04 1,2E-01 7,3E-04 6,2E-05 1,3E-04 2,0E-10 

Förgun / 
landfylling 

Þýskur m2 9,6E-03 1,5E+00 1,1E-02 9,9E-04 1,9E-02 3,7E-08 

Endurnýjun 
gólfhitakerfis ásamt 
ílögn 

m2 1,9E-01 2,2E+01 1,4E-01 1,2E-02 3,8E-02 3,3E-07 

Samtals fyrir ílögn + gólfhiti 
1m2 50 ár 

3,8E-01 4,5E+01 2,8E-01 2,4E-02 7,7E-02 6,5E-07 

Tillögur að úrbótum Líkt og áður hefur verið upptalið þyrfti að bera sementsframleiðsluna 
hér á landi saman við sementsframleiðsluna sem notuð er til að finna raunverulegustu 
umhverfisáhrif ílagnarinnar. Einnig þyrfti að greina alla efnisþætti betur sem fengnir eru úr 
þýska gagnagrunninum líkt og gólfhitakerfið. 
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V.11 Jarðvegsskipti 
Markmið verkefnisins (e. AIM OF THE GOAL) 
Meta umhverfislegáhrif jarðvegsskiptanna.  

Aðgerðareining (e. functional unit) 

Aðgerðareining verður 1m3 af fluttu efni. 

Kerfismörk 

 

Mynd 7-13 Kerfismörk jarðvegsskipta 

Magntaka efna, orkunotkun líftími efna o.fl.  

Tafla 7-51 Byggingarefni, ending og efnisþyngd. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Mold, og annar 
blautur 
jarðvegur 

1000+ 2100 2100+ 50+ 

Völsuð grús 
Þurr 

1000+ 1500 1500+ 50+ 
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Hráefni og flutningur 

Reiknað er með að grafa af gerðinni Bagger 15kw grafi jarðveginn upp á vörubílspall sem 
flytji hann í jarðvegstipp upp á Hólmsheiði og komi svo tómur til baka. Útreikningar fyrir 
jarðvegsfyllingu byggja á hörpun grús, uppgröft grús á vörubílspall, flutning frá Björgun 
að húsgrunni og að vörubíllinn komi tómur tilbaka. 

Tafla 7-52 hráefni og flutningur 

Heildarmagn flutts jarðvegs er um 197m3. Meðalþyngd í 1m3 af grús fram og tilbaka er 
750kg og jarðvegs 1050kg. 

Orka 

Fengin úr þýskum gagnagrunni 

Tafla 7-53 Skipting orku 

Orka við hörpun grús [m3] Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   0,0345     

  Brúnkol    19% 0,006555 

  Steinkol    17% 0,005865 

  Gas    8% 0,00276 

  Jarðeldsneyti    26% 0,00897 

  Úran    29% 0,010005 

Endurnýtanleg orka   0,00129     

  Vatnsafl   45% 0,000581 

  Vindafl   51% 0,000658 

  Sólarorka   4% 5,16E-05 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð önnur 
leið [km] 

Tæki Hlutfall farms 

Mold og annar 
blautur 
jarðvegur 

Húsgrunnur 6 Vörubíll Euro 3 7,5 – 
12 tonna þyngd, 5 
tonna burðargeta 

85% 

Þurr grús Björgun 7 Vörubíll Euro 3 7,5 – 
12 tonna þyngd, 5 
tonna burðargeta 

85% 
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  Lífræn orka   0% 0 

Önnur brennslu efni   0     

Vatns innstreymi   0,00385 kg   

 

Að öðru leiti er orkan komin frá díselolíu. 

Úrgangsmál 

Afföll eru alltaf einhver, tekið er á úrgangsmálum í þýska gagnagrunninum og GaBi. Ekki 
eru teknar með afskriftir tækja eða annarra hluta líkt og viðhald eða framleiðsla þeirra.  

Að ákvarða nákvæmni og mikilvægi upplýsinga. 

Upplýsingar varðandi magn efna eru fengin frá S.G-Húsum Selfossi. Upplýsingar varðandi 
magn orku og losun efna út í umhverfið fyrir jarðvegsskiptin eru fengið úr Þýskum 
gagnagrunni. Gagnagrunnurinn byggir á CML2001 sköluninni til að framreikna 
umhverfislegu ígildin líkt og GWP o.fl.  Hörpunin byggir á þýskum aðstæðum. þar sem 
þýsk orkusamsetning fer í ferlið er hörpunin ekki full samber við íslenskar aðstæður. 
Líklega má telja að íslensku aðstæðurnar myndu vera umhverfislega betri en þær þýsku þar 
sem að orkan er samsett úr vatnsafli og jarðvarma.  

 Uppsetning gagna 

Tafla 7-54 Umhverfisáhrif fyrir hvern m3 af jarðvegsskiptum. 

 Gagna-
grunnur 

Functi
onal 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phospha
t  equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Jarðvegur 
grafin burt 

Þýskur m3 8,0E-03 1,2E+00 1,5E-02 2,5E-03 2,4E-03 2,0E-
09 

Jarðvegur 
keyrður burt 

Þýskur 1050kg
*12km
/m3 

2,0E-02 3,0E+00 1,8E-02 1,6E-03 3,2E-03 5,0E-
09 

Grús hörpuð Þýskur 1500kg
/m3 

1,8E-02 3,4E+00 7,7E-03 7,2E-04 8,9E-04 4,1E-
07 

Grús grafin 
upp á 
vörubílspall 

Þýskur m3 8,0E-03 1,2E+00 1,5E-02 2,5E-03 2,4E-03 2,0E-
09 

grús keyrð í 
grunn 

Þýskur 750kg*
14km/
m3 

1,7E-02 2,5E+00 1,5E-02 1,3E-03 2,7E-03 4,1E-
09 
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grús 
þjöppuð 

  Ekki tekin með að sinni 

Samtals m3 
af 
jarðvegsskip
tum 

    7,1E-02 1,1E+01 7,1E-02 8,5E-03 1,2E-02 4,2E-
07 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöðurnar 

Greiningin byggir að megninu til á þýskum gagnagrunni sem tekur á framleiðsluferli hvers 
einstaks hlutar og þá orkusamsetningu þess lands sem hluturinn er framleiddur í. Það 
vantar gögn fyrir olíueyðslu og þá umhverfislegan kostnað þjappara. 
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V.12 Kapall 3ja víra 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings og förgunar á kapli 3ja víra. (Að sinni verður 
kaplinum ekki bætt inn í greininguna.) 

Aðgerðareining (e. functional unit) 

1m af kapli þriggja víra frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfislegan kostnað ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli þessara efna frá vöggu til grafar. 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

Tafla 7-55 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni þyngd [kg/m] Líftími [ár] 

Kapall þriggja 
víra 

0,121 25 
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Hráefni og flutningur 

 

Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-56 Orkuskipting við framleiðslu á kapli 1km 121kg. 

 Orka við framleiðslu 
á kapli 1km 121kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   8003,0     

   Brúnkol    6% 480,2 

   Steinkol    10% 800,3 

   Gas    30% 2400,9 

   Jarðeldsneyti    41% 3281,2 

   Úran    13% 1040,4 

 Endurnýtanleg orka   451,0     

   Vatnsafl   81% 365,3 

   Vindafl   9% 40,6 

   Sólarorka   9% 40,6 

Flutningur Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Frá framleiðsluhliði 
að höfn. 

Bretland 

 

50 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Bretland – Ísland 1900 Gámaflutningaskip 27500 
tonn. Millilandaskip þung 
svart olía 

Sundahöfn – Selfoss - 
Reykjavík 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0 MJ   

 Vatns innstreymi   2624,0 kg   

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

7863 kg   

 Almennur úrgangur -0,217 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,568 kg   

 

Tafla 7-57 Orkuskipting við endurvinnslu á kapli. 

 Orkuávinningur og 
orkukostnaður við 
endurvinnslu kapals 
1km 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   -1511,0     

   Brúnkol    -4% 60,4 

   Steinkol    6% -90,7 

   Gas    33% -498,6 

   Jarðeldsneyti    66% -997,3 

   Úran    -1% 15,1 

 Endurnýtanleg orka   -382,0     

   Vatnsafl   77% -294,1 

   Vindafl   -1% 3,8 

   Sólarorka   24% -91,7 

   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0 MJ   

 Vatns innstreymi   396,0 kg   
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 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

-12965 kg   

 Almennur úrgangur -0,000756 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,0601 kg   

 

Umhverfisáhrif mismunandi efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á 
olíuvinnslunni, olíunni sem notuð er og hliðarvörum, en ekki á framleiðsluferli 
flutningstækjanna. 

Tafla 7-58  Umhverfisáhrif kapals frá vöggu til vöggu miðað við mismunandi einingar 

 Gagna-
grunnu
r 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsl
a kapals 3 
víra 

Þýskur 121kg*km 4,E+00 4,E+02 2,E+00 1,E-01 1,E-01 0,E+0
0 

Endur-
vinnsla 

GaBi 121kg*km -9,E-01 1,E-01 -2,E+00 -1,E-01 -4,E-02 1,E-
06 

 

Tafla 7-59  Umhverfisáhrif flutnings á 1kg kapli 

  Gagna-
grunnur 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg*km 1,6E-08 2,7E-06 9,2E-08 5,0E-09 8,4E-09 4,3E-
15 

Flutningur 
land 

Þýskur kg*km 1,6E-06 2,4E-04 1,5E-06 1,2E-07 2,5E-07 3,9E-
13 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Gagnagrunnurinn sem ég nota er varðar framleiðsluna á kapals getur gefið misræmi við 
raunverulega framleiðslu efnisins, t.d. önnur orkublanda gæti farið í ferlið. Einnig má 
gagnrýna endurvinnsluna. 
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Niðurstöður 

Tafla 7-60 Umhverfisáhrif efna frá vöggu að vöggu komið til landsins miðað við 1m af kapli ásamt 
viðhaldi í 50 ár. 

  Gagna-
grunnu
r 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv
. [kg] 

Framleiðsl
a kapals 3 
víra 

Þýskur 0,121kg/m 7,E-03 9,E-01 3,E-03 3,E-04 2,E-04 0,E+0
0 

Flutningur 
sjó 

Þýskur m 6,E-04 1,E-01 4,E-03 2,E-04 3,E-04 2,E-
10 

Flutningur 
land 

Þýskur m 1,E-03 2,E-01 1,E-03 1,E-04 2,E-04 3,E-
10 

Endur-
vinnsla 

GaBi 0,121kg/m -2,E-03 2,E-04 -3,E-03 -2,E-04 -7,E-05 2,E-
09 

Samtals 1m 3ja leiðslu kapall 50ár 
með endurvinnslu 

7,E-03 1,E+00 5,E-03 3,E-04 7,E-04 3,E-
09 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna og sannprófun fjarlægða flutninga. 
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V.13 Krossviður 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif úrvinnslu timburs komið frá skógi í Finnlandi, sagað, flutt til Íslands, 
flutt til Selfoss og tilbaka til Reykjavíkur, notað og fargað. Litið á bæði landfyllingu og 
brennslu í förgunarhlutanum. Timbrið ávinnur sér inn CO2 við vaxtartíma trésins. 

Aðgerðareining (e. functional unit)  

1m2 af 9mm þykkum krossviði. 

Kerfismörk 

Tekið verður skógarhöggið, flutningur að sögunarmillu, sögun, flutningur að skipi, 
flutningur til Íslands, flutningur að verksmiðju, uppsetning og förgun. 

 

Mynd 7-14 Kerfismörk krossviðsins 

Takmörkun (e. Cutt off criteria) 

Ekki verður tekið með samsetning byggingarhluta og orku sem fer í það. 
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna.  

Byggingarefni, ending og þyngd 

Krossviður 

Tafla 7-61 Byggingarefni, þyngd og líftími. 

Byggingarefni Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Þykkt 
[mm] 

Flatarmál 
[m2] 

Þyngd 
[kg/m2] 

Heildarþyngd 
[kg] 

Líftími 
[ár] 

Krossviður OBS   619  9  98,82 6 550,5262 50 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-62 Hráefni og flutningur 

Magn hráefna (krossviðar) voru samtals fyrir húsið, 550kg. 

 

Orka 

Tafla 7-63 Skipting orku við vinnslu á 1m3 af krossvið. 

Vinnsla á krossvið 
(1m3) 

Orkunotkun 
[MJ] 

Orkumiðlar  Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka 5210       

    Brúnkol  6% 312,6 

    Steinkol  7% 364,7 

Flutningur Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Frá sögunarmillu að 
höfn. 

Finnland 

 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Lettland – Ísland 3460 6000 tonna skip með 4000 
tonna flutningsfarm 66% 
nýtni. Millilandaskip þung 
svart olía 

Sundahöfn – Selfoss - 
Reykjavík 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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    Gas  44% 2292,4 

    Jarðeldsneyti  29% 1510,9 

    Úran  13% 677,3 

Endurnýtanleg orka 13758       

    Sólarorka  100% 13758 

 

Úrgangsmál 

Afföll eru alltaf einhver, tekið er á úrgangsmálum inní þýska gagnagrunninum. Ekki er 
tekið með afskriftir tækja eða annara hluta líkt og viðhaldi þeirra og framleiðslu.  

Ákvarða nákvæmni og mikilvægi upplýsinga. 

Upplýsingar varðandi magn efna (krossvið) eru fengin frá S.G-Hús Selfossi. Upplýsingar 
varðandi magn orku í krossviðarvinnsluna og losun efna út í umhverfið er fengið úr 
þýskum gagnagrunni og fyrir förgunina eru gögnin sótt úr GaBi sem báðir byggja á 
CML2001 sköluninni.  

Upplýsingar varðandi útlosun hina ýmsu þátta ferilsins 

Tafla 7-64 1m2 af krossvið losun efna umbreytt í mismunandi ígildi eftir CML2001. 

 

Gagna-
grunnu
r Eining 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phospha
t  equiv. 

[kg] 

R11 
equiv. 

[kg] 

DCB 
equiv. 

[kg] 

Vinnsla á 
krossvið Þýskur kg 3,5E-03 -1,5E+00 1,7E-03 2,3E-04 2,6E-04 4,2E-08 

0,0E+0
0 

Flutningur á 
sjó Þýskur Kg*km 0,0E+00 1,2E-05 3,1E-07 1,8E-08 2,7E-08 

0,0E+0
0 

0,0E+0
0 

Flutningur á 
landi Þýskur Kg*km 1,6E-06 2,4E-04 1,5E-06 1,2E-07 2,5E-07 3,9E-13 

0,0E+0
0 

Förgun / 
landfylling GaBi kg 8,5E-05 1,4E+00 5,4E-04 3,4E-04 1,9E-03 2,8E-09 

8,1E+0
0 

Förgun / 
bruni GaBi kg 4,7E-10 1,7E+00 8,2E-04 4,1E-05 1,4E-04 2,7E-09 

4,2E+0
0 

Samtals með 
landfyllingu kg 3,6E-03 -8,5E-02 2,3E-03 5,7E-04 2,1E-03 4,4E-08 

8,1E+0
0 

Samtals með brennslu kg 3,5E-03 2,1E-01 2,5E-03 2,7E-04 4,0E-04 4,4E-08 
4,2E+0

0 
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Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Greiningin byggist að megninu til á þýskum gagnagrunni sem tekur á framleiðsluferli 
hvers einstaks hlutar og orkusamsetningu þess lands sem hluturinn er framleiddur í. 
Möguleg áhrif geta því legið í orkunni sem fer í fullnaðarframleiðslu krossviðarins.  

Niðurstöður 

Fyrstu drög að niðurstöðum varðandi umhverfisáhrif krossviða eru eftirfarandi. 

 

Mynd 7-15 Umhverfisáhrif á 1kg krossviðs frá vöggu til grafar miðað við brennslu í lok líftíma. 

Ekki er gert ráð fyrir umhverfisáhrifum við notkun né niðurif. Urðun er hefðbundin, 
krossviðurinn er kurlaður niður og brenndur sem er líkast því sem gerist hér á landi. 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Gagnagrunnur

Functional unit

SB  equiv. [kg]

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

R11 equiv. [kg]

Samtals með brennslu
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V.14 Timbur í hurðir (Mahony) 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir úrvinnslu timburs komið frá skógi í 
Honduras. 

Aðgerðareining 

1kg af byggingatimbri (Mahony). 

Kerfismörk 

Tekið verður skógarhöggið, flutningur að sögunarmillu, sögun, flutningur að skipi, 
flutningur til Íslands, flutningur að verksmiðju, uppsetning og förgun. 

 

Mynd 7-16 Kerfismörk timburferilsins 

Takmarkanir 

Ekki verður tekið með samsetning timbureininganna né notkunartími timbursins í húsinu. 
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

Tafla 7-65 Byggingarefni, ending og þyngd 

Byggingarefni Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Þykkt 
[m] 

Breidd 
[m] 

Þyngd 
[kg/m] 

Heildarþyngd 
[kg] 

Líftími [ár] 

Timbur í 
útidyrahurðir 
Mahony 

545 0,055 0,115 3,4 123 50 

 

 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-66 uppruni, fjarlægðir og tæki 

Magn hráefna (Mahony) voru samtals fyrir húsið, 123kg. 

 

Orka 

Tafla 7-67 Orka við vinnslu á 1m3 af timbri 

Timburvinsla (1m3) Orkunotkun [MJ] Orkumiðlar  Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka 5144       

    Brúnkol  14% 720,16 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Timbur (flutningur 
úti) 

Honduras 50 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Timbur Honduras - RVK 7740 6000 tonna skip með 4000 
tonna flutningsfarm 66% 
nýtni. Millilandaskip þung 
svart olía 

Timbur (flutningur 
innanlands) 

RVK – Selfoss- RVK 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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    Steinkol  12% 617,28 

    Gas  7% 360,08 

    Jarðeldsneyti  46% 2366,24 

    Úran  20% 1028,8 

Endurnýtanleg orka 10800       

    Sólarorka  99% 10692 

    Vindorka  1% 108 

 

Úrgangsmál 

Afföll eru alltaf einhver, tekið er á úrgangsmálum inní þýska gagnagrunninum. Ekki er 
tekið með afskriftir tækja eða annara hluta líkt og viðhaldi þeirra.  

Ákvarða nákvæmni og mikilvægi upplýsinga. 

Upplýsingar varðandi magn efna timburs í hurðum eru fengin frá S.G-Hús Selfossi. 
Upplýsingar varðandi magn orku í timburvinnsluna og losun efna út í umhverfið er fengið 
úr Þýskum gagnagrunni Ökobau.dat 2009 og fyrir förgunina eru gögnin sótt úr GaBi sem 
báðir byggja á CML2001 sköluninni.  

 Umhverfisáhrif  

Niðurstöður 

Tafla 7-68 Mahony í hurð frá vöggu til grafar 25 ár. 

  Gagna-
grunnu
r 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. [kg] 

SO2  
equiv. [kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

Timbur-
vinnsla 

Þýskur kg 3,6E-03 -1,5E+00 8,4E-04 1,0E-04 1,2E-04 

Flutningur 
á sjó 

Þýskur kg 0,0E+00 9,0E-02 2,4E-03 1,4E-04 2,1E-04 

Flutningur 
á landi 

Þýskur kg 3,2E-04 4,8E-02 2,9E-04 2,5E-05 5,1E-05 

Förgun / 
bruni 

GaBi kg 4,66E-10 1,67E+00 8,18E-04 4,09E-
05 

1,42E-04 

Samtals kg af timbri (hurð) 3,9E-03 3,1E-01 4,3E-03 3,1E-04 5,3E-04 
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Tafla 7-69 Mahony í hurð frá vöggu til grafar 50 ár ein endurnýjun. 

  Gagnagrunn
ur 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phospha
t  equiv. 
[kg] 

Timburvin
nsla 

Þýskur kg 7,2E-03 -3,0E+00 1,7E-03 2,0E-04 2,5E-04 

Flutningur 
á sjó 

Þýskur kg 0,0E+0
0 

1,8E-01 4,8E-03 2,8E-04 4,2E-04 

Flutningur 
á landi 

Þýskur kg 6,4E-04 9,5E-02 5,8E-04 5,0E-05 1,0E-04 

Förgun / 
bruni 

GaBi kg 9,3E-10 3,3E+00 1,6E-03 8,2E-05 2,8E-04 

Samtals kg af timbri (hurð) 7,9E-03 6,2E-01 8,7E-03 6,1E-04 1,1E-03 

 

Fyrstu drög að niðurstöðum varðandi umhverfisáhrif byggingatimburs eru eftirfarandi. 

 

Mynd 7-17 Umhverfisáhrif Mahony viðar í hurð 

Ekki er gert ráð fyrir umhverfisáhrifum við notkun né er tekin með umhverfisáhrif 
niðurifsins. Timbrið er kurlað niður og sent til Járnblendisins á Grundartanga þar sem það 
er brennt. Timbrið kemur að hluta í stað innfluttra kola því má segja að það öðlist enn 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Gagnagrunnur

Functional unit

SB  equiv. [kg]

CO2  equiv. [kg]

SO2  equiv. [kg]

Ethen  equiv. [kg]

Phosphat  equiv. [kg]

Förgun / bruni

Flutningur á landi

Flutningur á sjó

Timburvinnsla
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meiri umhverfislegan ávinning. Reynt er að líkja að einhverju leiti eftir því þar sem 
gagnagrunnur um brennsluna tekur á hluta áunna orkuígilda í formi ávinnings.   
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V.15 Málning, grunnur, lakk og 
viðarvörn 
Markmið verkefnisins  
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings og notkunar á málningu, grunni, lakki og 
viðarvarnar, sem ætlað er til varnar hússins og fegrunar innan og utandyra. 

Aðgerðareining og takmarkanir verkefnisins. 

1kg af latex innimálningu frá vöggu fram að gröf. 

1kg af viðargrunni fyrir lakk ætlað á glugga frá vöggu fram að gröf. 

1kg af lakki ætlað á glugga frá vöggu fram að gröf. 

1kg af viðarvörn utanhús frá vöggu fram að gröf. 

1kg af akríl plast málningu ætluð á bárujárn utan hús frá vöggu fram að gröf. 

Kerfismörk 

 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfisáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli þessara efna frá vöggu fram að gröf. 
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

Tafla 7-70 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni þyngd [kg/m2] Líftími [ár] 

Málning Inni (latex) 0,15 10 

Málning úti, þak (e. silicate) 0,2 10 

Grunnur fyrir lakk, gluggar  0,2 25 

Lakk, gluggar 0,1 10 

Viðarvörn, útiklæðning 0,1 5 

(Málning hf, 2011) 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-71 Hráefni, flutningur og fjarlægðir fyrir Málningu 

 

Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-72 Orkuskipting við framleiðslu á 1kg innimálningu. 

 Orka við framleiðslu 
á innimálningu (latex) 
1kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   62,2     

Efni Land Fjarlægð önnur leið Tæki 

Málning (flutningur 
úti) 

Danmörk 250 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Sjóflutningur Danmörk - Ísland 2300 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart 
olía 

Flutningur 
innanlands 

Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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   Brúnkol    9% 5,6 

   Steinkol    10% 6,2 

   Gas    29% 18,0 

   Jarðeldsneyti    41% 25,5 

   Úran    11% 6,8 

 Endurnýtanleg orka   1,0     

   Vatnsafl   51% 0,5 

   Vindafl   42% 0,4 

   Sólarorka   8% 0,1 

   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   4,3     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

8,68 kg   

 Almennur úrgangur 0,000124 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,00599 kg   

 

Tafla 7-73 Orkuskipting við framleiðslu á 1kg af útimálningu 

 Orka við framleiðslu 
á útimálningu (silicate) 
kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   28,9     

   Brúnkol    9% 2,6 

   Steinkol    15% 4,3 

   Gas    34% 9,8 

   Jarðeldsneyti    29% 8,4 

   Úran    13% 3,8 
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 Endurnýtanleg orka   1,0     

   Vatnsafl   47% 0,47 

   Vindafl   22% 0,22 

   Sólarorka   31%  0,31 

   Lífræn orka   0%  0 

 Önnur brennslu efni         

 Vatns innstreymi   3,1     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

4,58 kg   

 Almennur úrgangur 0,0001 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,0114 kg   

 

Tafla 7-74 Orkuskipting við framleiðslu á grunni (gluggar) 

 Orka við framleiðslu á 
grunni, hvítur (43% föst 
efni ,5% lífræn 
leysiefni, 52% vatn.) 1kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   47,9     

   Brúnkol    9% 6,3 

   Steinkol    11% 7,7 

   Gas    32% 22,4 

   Jarðeldsneyti    37% 25,9 

   Úran    11% 7,7 

 Endurnýtanleg orka   0,8     

   Vatnsafl   51% 0,4 

   Vindafl   42% 0,3 

   Sólarorka   7% 0,1 
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   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   4,3     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

6,8 kg   

 Almennur úrgangur 0,000469 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,0158 kg   

 

Tafla 7-75 Orkuskipting við framleiðslu á 1kg af lakki (gluggar). 

  Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   27,6     

   Brúnkol    8% 2,2 

   Steinkol    15% 4,1 

   Gas    18% 5,0 

   Jarðeldsneyti    47% 13,0 

   Úran    12% 3,3 

 Endurnýtanleg orka   0,5     

   Vatnsafl   59% 0,3 

   Vindafl   30% 0,3 

   Sólarorka   10% 0,1 

   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   3,4     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

3,71 kg   

 Almennur úrgangur 0,000392 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,0206 kg   
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Tafla 7-76 Orkuskipting við framleiðslu á viðarvörn (klæðning). 

 Orka við framleiðslu 
á Viðarvörn, klæðning 
1kg  

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   70,1     

   Brúnkol    5% 3,5 

   Steinkol    5% 3,5 

   Gas    42% 29,4 

   Jarðeldsneyti    41% 28,7 

   Úran    7% 4,9 

 Endurnýtanleg orka   0,8     

   Vatnsafl   43% 0,3 

   Vindafl   39% 0,3 

   Sólarorka   18% 0,1 

   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   5,9     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

4,29 kg   

 Almennur úrgangur 0,0063 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,00833 kg   

 

Umhverfisáhrif efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á 
olíuvinnslunni, olíunni sem notuð er og hliðarvörum, en ekki á framleiðsluferli 
flutningstækjanna. 
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Tafla 7-77  Umhverfisáhrif þekjandi efna frá vöggu að hliði miðað við mismunandi einingar 

  Gagna-
grunnu
r 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla 
á inni-
málningu 

Þýskur kg 2,7E-02 2,8E+00 4,2E-02 7,5E-03 6,7E-04   

Framleiðsla 
á úti-
málningu 
(þak) 

Þýskur kg 1,2E-02 1,5E+00 2,1E-02 6,6E-03 3,6E-04 9,7E-
08 

Framleiðsla 
á grunni 
fyrir glugga  

Þýskur kg 2,1E-02 2,4E+00 4,1E-02 2,1E-02 5,8E-04 1,4E-
07 

Framleiðsla 
á lakki fyrir 
glugga 

Þýskur kg 1,2E-02 1,6E+00 2,9E-02 2,2E-02 3,8E-04 8,6E-
08 

Framleiðsla 
á viðarvörn 

Þýskur kg 3,1E-02 3,8E+00 7,3E-03 9,9E-03 1,3E-03 1,3E-
07 

 

Tafla 7-78  Umhverfisáhrif flutnings 

  Gagna-
grunnu
r 

Functional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg*km 1,6E-08 2,7E-06 9,2E-08 5,0E-09 8,4E-09 4,3E-
15 

Flutningur 
land 

Þýskur kg*km 1,6E-06 2,4E-04 1,5E-06 1,2E-07 2,5E-07 3,9E-
13 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Gagnagrunnur sem ég nota er varðar framleiðsluna á þekjuefnunum getur gefið misræmi 
við raunverulega framleiðslu efnanna, t.d. önnur orkublanda gæti farið í ferlin.  
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Niðurstöður 

Tafla 7-79 Umhverfisáhrif efna frá vöggu að gröf komið til landsins miðað við 1 kg. 

  SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Samtals kg af 
innimálningu komin til 
landsins 

2,7E-02 2,8E+00 4,2E-02 7,5E-03 6,9E-04 1,0E-11 

Samtals kg af 
útimálningu komin til 
landsins 

1,3E-02 1,5E+00 2,2E-02 6,6E-03 3,8E-04 9,7E-08 

Samtals kg af grunni 
komin til landsins 

2,1E-02 2,4E+00 4,2E-02 2,1E-02 6,0E-04 1,4E-07 

Samtals kg af lakki 
komin til landsins 

1,2E-02 1,6E+00 2,9E-02 2,2E-02 4,0E-04 8,6E-08 

Samtals kg af 
viðarvörn komin til 
landsins 

3,2E-02 3,8E+00 7,5E-03 9,9E-03 1,3E-03 1,3E-07 

 

Tafla 7-80 Umhverfisáhrif efna frá vöggu að gröf komið til landsins miðað við 1m2 af þöktum fleti 
ásamt viðhaldi í 50 ár. 

  SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Samtals kg af 
innimálningu komið til 
landsins 

4,1E-02 4,2E+00 6,4E-02 1,1E-02 1,1E-03 5,9E-13 

Samtals kg af 
útimálningu komið til 
landsins 

1,3E-02 1,5E+00 2,2E-02 6,7E-03 4,3E-04 9,7E-08 

Samtals kg af grunni 
komin til landsins 

8,5E-03 9,6E-01 1,7E-02 8,5E-03 2,6E-04 5,5E-08 

Samtals kg af lakki 
komið til landsins 

1,2E-02 1,6E+00 3,0E-02 2,2E-02 4,4E-04 8,6E-08 

Samtals kg af 
viðarvörn komin til 
landsins 

3,2E-02 3,8E+00 8,0E-03 9,9E-03 1,4E-03 1,3E-07 
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V.16 Plaströr 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings og förgunar á Polypropylene röri. 

Aðgerðareining  

1m af 4,4mm Ø32mm Polypropylene röri frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfislegan kostnað ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli rörsins ásamt flutningi og förgun. 
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

 

Mynd 7-18 Sniðmynd af þakvirki 

Af Mynd 7-1 sést uppbygging þakvirkis þar verður tekið fyrir loftunarrörið.  

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-81 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt [mm] þyngd [kg/m] Líftími [ár] 

Loftunarrör 32 0,37 50 

 

Tafla 7-82 Hráefni og flutningur 

Flutningur Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið [km] Tæki 

Frá framleiðsluhliði 
að höfn. 

Noregur 

 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Noregur – Ísland 2910 Gámaflutningaskip. 
Millilandaskip þung svart olía 

Sundahöfn – Selfoss 
- Reykjavík 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-83 Orkuskipting við framleiðslu 1kg af Polypropylene plastsrörs. 

  Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   91,2     

   Brúnkol    5% 4,6 

   Steinkol    4% 3,6 

   Gas    26% 23,7 

   Jarðeldsneyti    58% 52,9 

   Úran    7% 6,4 

 Endurnýtanleg orka   0,9     

   Vatnsafl   47% 0,4 

   Vindafl   49% 0,4 

   Sólarorka   4% 0,0 

   Lífræn orka   0% 0,0 

 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   3,8     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

6 kg   

 Almennur úrgangur 0,00557 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,00793 kg   

 

Umhverfisáhrif efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á 
olíuvinnslunni, olíunni sem notuð er og hliðarvörum en ekki á framleiðsluferli 
flutningstækjanna. 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 
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Ekki er áætlað að skipta um plastsrörið á 50 ára tímabili hússins en þó er tekin 
förgunarhluti rörsins með inn í ferilin til að fá heildarmyndina frá vöggu til grafar. 

Niðurstöður 

Tafla 7-84 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar polypropylene rör ø32mm 4,4mm þykkt plast PP kg 
komið til landsins miðað við eitt kíló af röri.  

  Gagna-
grunnu
r 

Func-
tional 
unit 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla 
á 
loftunarröri 

Þýskur kg 4,1E-02 2,9E+0
0 

5,5E-03 9,4E-04 5,1E-04 1,8E-
07 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg 2,5E-04 4,2E-02 1,4E-03 7,9E-05 1,3E-04 6,7E-
11 

Flutningur 
land 

Þýskur kg 3,2E-04 4,8E-02 2,9E-04 2,5E-05 5,1E-05 7,9E-
11 

Förgun / 
brennsla 

GaBi kg 5,2E-04 3,2E+0
0 

2,6E-04 3,7E-05 4,1E-05 3,5E-
10 

Samtals   kg 4,2E-02 6,2E+0
0 

7,5E-03 1,1E-03 7,3E-04 1,8E-
07 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna. Einnig þyrfti að kanna fleiri gerðir af plast rörum. 
Kanna þyrfti frágang röra og mögulega skiptingu þeirra fyrr en gert er að þessu sinni. 
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V.17 Íslensk steypa 
Steypa miðað við íslenska framleiðslu sements 

Við uppsteypu þarf að greina framleiðslu hrávöruna og flutning hennar, framleiðslu 
sementsins, Blöndun, flutninga, uppsteypu, notkun og viðhald. 

 

Mynd 7-19 Kerfismörk steinsteypu 

Almennt hlutfall efna í steypu C25-30. Hlutfallið getur verið breytilegt og er t.d. 
heildarþyngd steypu sem notuð er í greiningunni 2350kg/m3. 

Tafla 7-85 Almennt hlutfall efna í C25-30 steypu 

Efni Hlutfall 
[%] 

Rúmmálsþyngd efnis 
[kg/m3] 

Hlutfall þyngdar hvers efnis í 
steypu [kg/m3] 

Sement 15 305 45,75 

Steinefni 2-60mm 75 2650 1987,5 

Vatn 10 980 98 

Heildarþyngd steypu 100   2131,25 

Ef við gefum okkur að heildarmagn steypu sem færi í grunninn væri 20m3 þá er magn 
hvers efnis fyrir sig  

• Sement 3m3 
• Steinefni 15m3. 
• Vatn 2m3. 

Sement 

Skref að fullvinnslu sements. 

• Efnistaka 
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• Blöndun: (85% skeljasandur, 13% Líparít og 2% Basalt) Þessi þrjú efni eru 
blönduð saman og úr verður leðja sem inniheldur um 32% vatn. 

• Gjallframleiðsla: Leðjunni er blásið inn í ofna af gerð Folax. Afköst ofnsins eru um 
325 tonn á sólahring. Hitastig við inntak ofnsins er 180°C og 1450°C í 
brennsluhólfi hans.  

• Sementsframleiðsla: Sementsgjallið er malað í tveimur sementskvörnum 
(Unidagerð). Afköst eru um 30 tonn á klukkustund. Það er bætt við 
íblöndunarefnum 5-6% gips og 4-6% af járnblendiryki. Útblástur verksmiðjunar fer 
í gegnum rafsíu svo loftmengun er lágmörkuð. 

Flutningur hrávörunnar til framleiðslu á sementi (Sementsverksmiðjan hf, 2011).  

Miðað við 3m3 af sementi þá skiptist hlutfall farms niður eftirfarandi miðað við 0% rýrnun 
á hrávörunni. 

Tafla 7-86 Efni, uppruni og flutningstæki fyrir hráefni íslensks sements 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð Tæki Hlutfall farms 

Skeljasandur Lag á botni sjós á 
ca. 30 metra dýpi 

8-10 sjómílur Sanddælingarskip 
(Sóley) ber allt að 
1450m3 af efni í 
einu 

Miðað við full lestað 
skip er hlutfall 
farmsins 2,55m3 = 
0,17% af 
heildarfarminum 

Líparít Náma í botni 
Hvalfjarðar 

50 km Vöruflutningabíll  
og grafa 

Miðað við 7m3 í 
hverri ferð þá er 
hlutfall farmsins 
0,39m3 = 5,5% af 
heildarfarminum 

Basalt sandur Sandfjara 
Hvítárnes 

12,5 km Vöruflutningabíll 
og grafa 

Miðað við 7m3 í 
hverri ferð þá er 
hlutfall farmsins 
0,06m3 = 0,8% af 
heildarfarminum 

 

3m3 af sementi jafngildir 915kg.  

Hægt er að sjá úr grænu bókhaldi Sementsverksmiðjunnar að koltvisírings útstreymi á 
hverju framleiddu kg af sementi er 0,94kg. Svo heildar koltvisírings útstreymi fyrir 915kg 
af framleiddu sementi er 859kg af CO2 en þá á eftir að bæta við flutningi á hráefnum til 
sementsverksmiðjunnar. Líklega má telja að stór partur af þessari háu kolefnisútblæstri sé 
m.a. af völdum kolanotkunar við framleiðsluna. 

Steinefni í steinsteypu  
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Efnistaka fer fram úti á sjó þar sem að Björgun sér um að dæla efnum um borð í skip sitt 
Sóley sem ber allt að 1450m3 í hverri ferð. Áætluð fjarlægð í sjávarnámu (Hvalfirði) eru 
45km (24,3 sjómílur).  

Tafla 7-87 Efni, uppruni og fjarlægði fyrir hráefni steinsteypu 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð Tæki Hlutfall farms 

Steinefni í 
steinsteypu 

(Grófur 
Björgunarsandur) 
(0-8mm) 

Lag á botni 
sjós á ca. 30 
metra dýpi 

24-25 sjómílur Sanddælingarskip 
(Sóley) ber allt að 
1450m3 af efni í 
einu 

Miðað við full 
lestað skip er 
hlutfall farmsins 
15m3 = 1% af 
heildarfarminum 

Steinefni í 
steinsteypu 
Perlumöl           
(16-32mm) 

Lag á botni 
sjós á ca. 30 
metra dýpi 

24-25 sjómílur Sanddælingarskip 
(Sóley) ber allt að 
1450m3 af efni í 
einu 

Miðað við full 
lestað skip er 
hlutfall farmsins 
15m3 = 1% af 
heildarfarminum 

 

Olíunotkun við dælingu, flutning og losun efnis úr einni af námum Björgunar í Hvalfirði 
nemur um 1.6 – 1.8  lítrum/rúmmetra (Björgun ehf, 2011). 

Tafla 7-88 olíunotkun fyrir flutnings skeljasands  

 Olíunotkun [L/m3] úr 
námu í Hvalfirði 

Olíunotkun fram og tilbaka í 
námu fyrir 15m3 af steinefnum. 

Tómt / Fulllestað 1,6 - 1,8 27 L 

 

Vatn 

Ekki er tekið sérstaklega fyrir vegna sérstöðu á Ísland. 
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V.18 Sökkulplata 
Notast verður við þýskan gagnagrunn fyrir fullvinnslu steypu. Horft var framhjá flutningi 
að utan á sementinu. 

Markmið verkefnisins (e. AIM OF THE GOAL) 

Meta umhverfisáhrif steypts grunns sem samanstendur af kambstáli og steypu.  

Aðgerðareining  

Aðgerðareining verður 1m2 af steyptri plötu sem er 100mm þykk ásamt 200mm þykkum 
skökulveggjum. 

Kerfismörk 

 

Framleiðsla á steypa og þá meðtalin framleiðsla á sementinu er tekin úr þýskum grunni 
sem gerir greininguna ekki samanber íslenskum aðstæðum. 
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

 

Mynd 7-20 Sniðmynd af sökkli 

Af  mynd 8-20 má m.a. sjá þykkt plötu og staðsetningu járna. Annarsvegar verður 
umhverfisáhrif sökkulveggs skoðaður í 1m2 og svo hinsvegar 1m2 af sökkulplötu án ílagnar 
og gólfhitakerfis sem verður tekið sér. 

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-89 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Kambstál K10 10  4,94 50+ 

Steypa C25-30 100 2365 473 50+ 

 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-90 Uppruni, flutningur og flutningstæki 

 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð önnur 
leið [km] 

Tæki Hlutfall farms 

Kambstál K10 Eistland 3311 skip + 100 á 
landi 

Bulk skip og 
flutningabíll 

100% 

Steypa C25-30 Ísland 20km á landi Steypuflutningabíll 100% 
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Orka 

Kambstálið er unnið út í Eistlandi og byggir því á orkusamsetningu þaðan. Notast var þó 
við þýskan gagnagrunn sem gerir það að verkum að misræmi kann að vera á orku í 
gagnagrunninum og í Eistlandi en þó er vinnslan sú sama. Kann þetta að skekkja myndina 
eitthvað. 

Tafla 7-91 Orkuskipting í gerð kambstáls 

Orka við framleiðslu 
steypustyrktarjárns 
kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka  12,4     

  Brúnkol    15% 1,86 

  Steinkol    36% 4,464 

  Gas    20% 2,48 

  Jarðeldsneyti    5% 0,62 

  Úran    23% 2,852 

Endurnýtanleg orka  0,985     

  Vatnsaflsvirkjanir   38% 0,3743 

  Vindafl   18% 0,1773 

  Sólarorka   44% 0,4334 

  Lífræn orka   0% 0 

Önnur brennslu efni  0     

Vatns innstreymi  5,26 kg   

 

Tafla 7-92 Orka við vinnslu á 1m3 af steypu 

Orka við framleiðslu 
á einum m3 steypu 
C25-30 

Orkumiðlar  Orkunotkun 
[MJ] 

Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka   1119     

  Brúnkol    33% 369,27 

  Steinkol    18% 201,42 
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  Gas    6% 67,14 

  Jarðeldsneyti    27% 302,13 

  Úran    16% 179,04 

Endurnýtanleg orka   20,3     

  Vatnsaflsvirkjanir   38% 7,714 

  Vindafl   18% 3,654 

  Sólarorka   44% 8,932 

  Lífræn orka   0% 0 

Önnur brennslu efni   394  MJ   

Vatns innstreymi   1090 kg   

 

Gagnagrunnur byggir á framleiðslu sementsins annarstaðar en á Íslandi. 

Til að fá nákvæma greiningu á íslenskri steypu verður að leggjast ofan í nánari greiningu á 
sementsframleiðslunni sem ekki verður gert hér að sinni. 

Umhverfisáhrif efnisþátta 

Tafla 7-93 Umhverfisáhrif mismunandi ferla. 

  Gagna-
grunnu
r 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phos
phat  
equi
v. 
[kg] 

R11 
equi
v. 
[kg] 

Bendistál 
framleitt 

Þýskur kg 4,6E-03 8,7E-01 1,6E-03 2,7E-04 1,4E
-04 

7,9E
-08 

Bendistál flutt 
m skipi 

Þýskur 1000kg*k
m 

1,6E-05 2,7E-03 9,2E-05 5,0E-06 8,4E
-06 

4,3E
-12 

Járn flutt með 
vöruflutningabí
l 

Þýskur 1000kg*k
m 

1,6E-03 2,4E-01 1,5E-03 1,2E-04 2,5E
-04 

3,9E
-10 

Steypuvinnsla 
C25-30 

Þýskur m3 4,5E-01 2,2E+0
2 

3,9E-01 4,0E-02 5,5E
-02 

5,9E
-06 

Steypa flutt í 
grunn 

Þýskur 1000kg*k
m 

1,6E-03 2,4E-01 1,5E-03 1,2E-04 2,5E
-04 

3,9E
-10 
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Steypa dælt Þýskur m3 8,8E-03 1,3E+0
0 

1,2E-02 7,1E-04 2,0E
-03 

2,2E
-09 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Gagnagrunnurinn við framleiðslu steypunnar tekur á öllu ferlinu, eða þar að segja 
sementsframleiðsla og orka, hráefnisflutningar og blöndun steypunnar. Þar sem að lítil 
orka fer í blöndun steypunnar er talið að sementsframleiðslan vegi mest. 

Þar sem að hægt er að kaupa sement sem unnið er hér á landi kemur þessi mynd til með að 
skekkjast nokkuð þar sem að framleiðslan á sementinu hér á landi myndi minnka 
umhverfislegan kostnað á orku blöndunni við framleiðsluna. Einfaldað var með því að 
notast við gagnagrunninn án flutnings til landsins á steypunni (sementinu).  

Niðurstöður 

Magn steypu sem fer í sökkul  

Tafla 7-94 Magn steypu 

Steypa Þykkt [m] Magn   

Botnplata 0,1 0,1 [m3/m2] 

Sökkulveggur 0,2 0,24 [m3/m] 

 

Magn járns sem fer í sökkul 

Tafla 7-95 Magn járns 

Kambstál Magn  

Botnplata 4,52  [kg/m2] 

 Heildamagn járna í 1,2m x 1m af sökkulvegg að meðteknum K12 og vinkiljárnum 

Sökkulveggur 9,71 [kg/m] 

 

Tafla 7-96 Umhverfisáhrif frá vöggu að hliði 1m2 af sökkulplötu 

  Gagna-
grunnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

bendistál framleitt Þýskur m2 2,1E-02 4,0E+00 7,4E-03 1,2E-03 6,3E-04 3,6E-
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07 

bendistál flutt m 
skipi 

Þýskur m2 2,4E-04 4,0E-02 1,4E-03 7,6E-05 1,3E-04 6,4E-
11 

Járn flutt m 
vöruflutningabíl 

Þýskur m2 1,4E-03 2,2E-01 1,3E-03 1,1E-04 2,3E-04 3,6E-
10 

Steypuvinnsla 
C25-30 

Þýskur m2 4,5E-02 2,2E+01 3,9E-02 4,0E-03 5,5E-03 5,9E-
07 

Steypa flutt í grunn Þýskur m2 7,5E-03 1,1E+00 6,9E-03 5,9E-04 1,2E-03 1,9E-
09 

Steypa pumpuð Þýskur m2 8,8E-04 1,3E-01 1,2E-03 7,1E-05 2,0E-04 2,2E-
10 

Samtals m2 af steyptri plötu m2 7,6E-02 2,7E+01 5,7E-02 6,1E-03 7,9E-03 9,4E-
07 

Tafla 7-97 Umhverfisáhrif frá vöggu að hliði per meter af sökkulvegg 

 

 

Gagna-
grunnur 

Ein-
ing 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. [kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

bendistál 
framleitt 

Þýskur m 4,4E-
02 

8,5E+00 1,6E-02 2,7E-03 1,3E-03 7,6E-07 

bendistál 
flutt m 
skipi 

Þýskur m 5,1E-
04 

8,6E-02 3,0E-03 1,6E-04 2,7E-04 1,4E-10 

Járn flutt 
m 
vöruflut-
ningabíl 

Þýskur m 1,4E-
03 

2,2E-01 1,3E-03 1,1E-04 2,3E-04 3,6E-10 

Steypu-
vinnsla 
C25-30 

Þýskur m 1,1E-
01 

5,2E+01 9,3E-02 9,5E-03 1,3E-02 1,4E-06 

Steypa 
flutt í 
grunn 

Þýskur m 9,0E-
04 

1,4E-01 8,2E-04 7,0E-05 1,4E-04 2,2E-10 

Steypa 
pumpuð 

Þýskur m 2,1E-
03 

3,1E-01 3,0E-03 1,7E-04 4,8E-04 5,2E-10 

 Samtals 1m x 1,2m af 
1,6E- 6,2E+01 1,2E-01 1,3E-02 1,6E-02 2,2E-06 
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sökkulvegg 01 

 

Tillögur að úrbótum  

Líkt og áður hefur verið upptalið þyrfti að bera sementsframleiðsluna hér við land saman 
við sementsframleiðsluna sem ég nota til að finna rétt umhverfisáhrif steypunnar. 

 

Mynd 7-21 Umhverfisáhrif 1m2 af steyptri plötu 

 

0,0E+00

5,0E+00

1,0E+01

1,5E+01

2,0E+01

2,5E+01

bendistál framleitt Þýskur 
m2

bendistál flutt m skipi Þýskur 
m2

Járn flutt m vöruflutningabíl 
Þýskur m2

Steypuvinnsla C25-30 Þýskur 
m2

Steypa flutt í grunn Þýskur 
m2

Steypa pumpuð Þýskur m2
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V.19 Steinull 
Framleiðsluferli steinullar 

Basaltsandur, skeljasandur, olívínsandur og súrál eru þurrkuð í tromluþurrkara, sem búinn 
er olíubrennara. Hráefnunum er síðan blandað saman og þau brædd í rafbræðsluofni með 
forbökuðum kolarafskautum og er hámarks uppsett afl bræðslunnar 2,5 kVA. Úr 
bráðnuðum hráefnum eru spunnir þræðir, og úðað á þá bindiefnablöndu sem að uppistöðu 
til er „Phenol formaldehyde resin“. Bindiefnin eru blönduð í vatn í sjálfvirkri 
blöndunarstöð. Þráðunum er síðan safnað með sogi á færiband og þannig mynda þeir 
stöðugt flæði ullarmassa sem síðan er hitaður í hersluofni.  Hersluofninn er búinn 1200 
kVA rafhitara sem herðir blönduna.  Eftir að ullarmassinn hefur verið kældur niður eftir 
hersluna er ullin söguð niður í plötur eða rúllur sem er pakkað í sjálfvirkum 
pökkunarbúnaði í plastsumbúðir og staflað á vörubretti úr timbri til flutnings á markað 
(Steinull hf., 2009). 

Flutningur frá verksmiðju 

Framleiðsla fyrirtækisins fer að mestu leiti til Reykjavíkur. Um þriðjungur til útflutnings 
og um tveir þriðju hlutar fyrir íslenska byggingarmarkaðinn. Í flestum tilfellum er um að 
ræða flutningavagna á vegum kaupenda. Steinull er að jafnaði flutt á hverjum degi fyrir 
Húsasmiðjuna og Byko og má áætla að félögin séu stærstu einstöku viðskiptavinir 
Steinullar hf. 

Markmið verkefnisins  

Helsta markmið verkefnisins er að greina þann umhverfisáhrif sem verður vegna 
framleiðslu á steinull hjá Steinull hf. ásamt förgun hennar.  Tekið verður tillit til allra 
helstu þátta framleiðslunnar svo sem aðföng, flutningar, framleiðslu og förgunar steinullar.  

Aðgerðareining 

1 kg af steinull frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

Þau kerfismörk sem valin voru sjást á Mynd 7-22. Eins og sést á myndinni er tillit tekið til 
allra helstu hráefna sem notuð eru til framleiðslu á steinull. Flutningar á hráefnum frá 
upprunalandi ásamt þeirri olíu sem er notuð er einnig tekin inn í greininguna. Gert er ráð 
fyrir raforku frá íslenska raforkumarkaðnum og framleiðslu á þeirri díselolíu sem notuð er 
við framleiðslu steinullar.  Plast til pökkunar ásamt timburpalletum er tekið með í 
vistferilsgreiningunni auk þess sem smurolía og rafskaut til framleiðslunnar eru metin. 
Ferlið er full vistferilsgreining á steinull frá vöggu til grafar. 
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Gagnasöfnun 

Farin var vettvangsferð í Steinull hf. á Sauðárkróki Þar voru fengnar upplýsingar um 
nákvæmt hlutfall íhluta steinullarinnar ásamt orku sem fer í framleiðsluferlið, uppruna 
hráefnis og flutt magn. Notast var við nálganir ferla með hjálp gagnabankanna í GaBi 
educational og Ökobau.dat 2009. Ökobau.dat 2009 er að mestu unnin upp úr GaBi 4,4 og 
eldri útgáfum.  

Takmarkanir verkefnis 

Þó svo að fjarlægðs tölur og innihald steinullarinnar séu skilgreindar geta skekkjur leynst í 
gagnagrunnum sem notaðir eru til þess að finna umhverfisáhrifin.  Ekki verður tekið á 
notkuninni sem slíkri en hún myndi skapa ávinning í formi orkusparnaðar á líftíma hússins. 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  

Tvær gerðir af steinull eru notuð í greiningunni þakull og steinull. Nánari lýsing á þeim eru 
að finna í neðangreindri töflu (Steinull hf., 2011). 

Tafla 7-98 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Þakull 200 27 5,4 50 

Þéttull 150 30 4,5 50 

 

 

Mynd 7-22 kerfismörk steinullar 

Hráefni
Skeljasandur

Basaltsandur

Olívínsandi 

Framleiðsla 

Rafskaut Smurolí

Súrál

Flutningur

Dísel olía Dísiolía Raforka

Orka 

Flutningur Notkun Urðun

Bindiefni

Kerfismörk

Dísel olía 

LoftmengunVatnsmengun Jarðvegsmengun

Pallettur Plast
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Hráefni og flutningur 

Tafla 7-99 Hráefni í 1 tonni af framleiddri steinull 

Hráefni Notkun í 1 tonn af steinull Uppruni 

   

Basalt sandur 820 kg Fjara við Héraðsvatnabrú 

Skeljasandur 220 kg Faxaflói 

Olívínsandur 100 kg Noregur 

Súrál 50 kg Ástralía / Alcan, straumsvík 

Rafskaut 3,5 kg Evrópa (áætlað) 

Ofnfóðring 50 mg Evrópa (áætlað) 

Phenol formaldeyde resin 50 kg Evrópa (áætlað) 

Urea 8 kg Evrópa (áætlað) 

Ammoníak 20% vatnslausn 7 kg Evrópa (áætlað) 

Ammonium súlfat 0,3 kg Evrópa (áætlað) 

Silane 0,06 kg Evrópa (áætlað) 

Rykbindiolía 7 kg Evrópa (áætlað) 

Plastsumbúðir 15 kg Evrópa (áætlað) 

Timbur vörubretti 40 kg Evrópa (áætlað) 

Um 1190 kg þarf af hráefnum (Basaltsands, skeljasands, olivínsands og súráls) til 
framleiðslu á 1 tonni af steinull. Magn hjálparefna (rafskaut, álímingarefni, umbúðaplast, 
lím og merkimiðar) eru að sama skapi um 58,5 kg fyrir hvert framleitt tonn. 

Tafla 7-100 Efni uppruni, flutningur og flutningstæki 

Efni 

 

Uppruni efnis og 
flutningur 

Fjarlægð 
önnur leið 
[km] 

Tæki 

    

Basaltsandur Sauðárkrókur Land 12 km EURO 3 Díselknúin af stærð 7,5 – 12 
tonn. Lítill trukkur. Blandaður akstur 
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Úrgangsmál 

Í  

Tafla 7-101 má sjá hvernig förgun mismunandi efna er háttað.  Mismunandi aðferðum er 
beitt við förgunina þar með talið moltugerð, endurnýting í framleiðslu og landfyllingu. 

Skeljasandur Faxaflói / RVK Sjó 40km 

 

Sóley sanddælingarskip 

1450 tonna skip með 1000 tonna 
flutningsfarm. Millilandaskip þung svart 
olía. Sandur harpaður í vél sem gengur 
fyrir olíu. 

Skeljasandur Rvík / 
Sauðárkrókur 

Sjó 630km 1450 tonna skip með 1000 tonna 
flutningsfarm. Millilandaskip þung svart 
olía 

Olívínsandi Noregur / 
Sauðárkrókur 

Sjó 1710km 1450 tonna skip með 1000 tonna 
flutningsfarm. Millilandaskip þung svart 
olía 

Súrál Ástralía / 

Straumsvík / 
Sauðárkrókur 

Sjó 22460km 

Land 500km 

Millilandaskip 10000-200000 tonna skip 
með 25000 tonna flutningsfarm Önnur 
leið. þung svart olía.  EURO 3 
Díselknúin af stærð 34 – 40 tonn, farmur 
27tonn. langakstur 

Rafskaut Evrópa 

Reykjavík / 
Sauðárkrókur 

Sjó 2400km 

Land 440km 

27500 tonna gámaflutningsskip 

EURO 3 Díselknúin af stærð 34 – 40 
tonn, farmur 27tonn. langakstur 

Íblöndunarefni Evrópa / RVK 

/ Sauðárkrókur 

Sjó 2400km 

Land 500km 

27500 tonna gámaflutningsskip 

EURO 3 Díselknúin af stærð 34 – 40 
tonn, farmur 27tonn. langakstur 

Umbúðaplast Lettland / 

Rvík / 
Sauðárkrókur 

Sjó 3310km 

Land 500km 

27500 tonna gámaflutningsskip. EURO 
3 Díselknúin af stærð 34 – 40 tonn, 
farmur 27tonn. langakstur 

Vörubretti Finnland / 

Rvík / 
Sauðárkrókur 

Sjó 3460km 

Land 500km 

1500 - 20000 tonna skip með 4000 
tonna flutningsfarm. Millilandaskip 
þung svart olía. EURO 3 Díselknúin af 
stærð 34 – 40 tonn, farmur 27tonn. 
langakstur 
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Tafla 7-101 Förgun efna við framleiðslu og við lok líftíma 

Efni Skýringar Förgun 

   

Óspunnin sandur Fellur til við framleiðslu úr spunavélum Landfylling á 
urðunarstað 5,5% af 
framleiðslu 

Hrafntinna Fellur til þegar ullarframleiðsla er stöðvuð Landfylling við 
verksmiðju 1,45% af 
framleiðslu 

Járnkökur Hluti hráefnisins hvarfast í hreint járn við 
framleiðslu og botnfellur í bræðsluofninum 

Endurvinnsla 0,1% af 
framleiðslu 

Steinefnaryk Við þurrkun á sandi fellur til steinefnaryk Moltugerð 0,5% af 
framleiðslu 

Ullaryk Við sögun og skurð fellur til ullarryk Landfylling á 
urðunarstað 0,9% af 
framleiðslu 

Steinull Fellur til við þvott Endurnýtist í framleiðslu 

Steinullarplötur Notaðar til við að sía útblástursloft frá 
safnfæribandi. Skipt út á tveggja til þriggja 
vikna fresti. 

Moltugerð 0,55% 

Úrkast Steinull sem fellur til vegna galla og svo 
afklippur sem ekki nýtast vegna 
framleiðsluskipta 

Endurnýtist í framleiðslu 

Olía og feiti Notað til að smyrja og kæla vélbúnað (X) Ekki tekið með 

Vélar og rafbúnaður Endurnýjun, brotmálmar (X) Ekki tekið með 

 

Almennt verður ekki tekið á úrgangsmálum framleiðslunnar sjálfrar en við lok líftíma 
verður tekið á ullinni sem endar í landfyllingu. 

Íblöndunarefni 

Ekki var unnt að finna öll íblöndunarefni í gagnagrunnunum en sambærileg efni voru þá 
notuð í staðin. Þau efni sem notuð voru í greiningunni sjást í töflu 10 hér að neðan. 
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Tafla 10: Íblöndunarefni sem notuð voru í greiningunni 

Raunverulegt efni Hlutfall 
hráefnis [%] 

Notað í GaBi 

Phenol formaldehyde resin 4,20 US: Phenol-resorcinol-formaldehyde resin, at 
plant USLCI 

Urea 0,67 US: Melamine-urea-formaldehyde hardener, 
at plant USLCI 

Ammoníak 20% vatnslausn 0,59 DE: Ammonia (NH3) PE 20% 80% vatn 

Ammonium súlfat 0,02 Ekki notað í greiningunni 

Silane 0,005 Ekki notað í greiningunni 

Rykbindiolía (Garo 217) 0,59 Ekki notað í greiningunni 

 

Orka 

Orkan sem notuð er skiptist eftirfarandi 

Tafla 7-102 Orkunotkun á hvert tonn af framleiddri steinull 

Aðgerð Vél Orkunotkun 

Bræðsla hráefna Bræðsluofn Raforka 1200 kWh 

Hersla bindiefna Rafhitari Raforka 600kWh 

Orka til annarra nota Vélar og ljós Raforka 400kWh 

Þurrkun á sandi Flotaolía 187kwh (16kg) 

 

Tafla 7-103 Olíu og bensín notkun fyrir árið 2009 á bíla og tæki. 

Aðgerð Vél Orkunotkun 

Dísel notkun Bifreiðar og tæki 108273 kWh (9262L) 

Bensín notkun Bifreiðar 37677kwh (3223 L) 

 

Í Tafla 7-103 má sjá orkunotkun fyrir árið 2009. Framleiðsla þess árs var 6544 tonn af 
steinull og voru því 1,4 lítrar af dísel olíu og 0,49 lítrar af bensíni notaðir á móti hverju 
tonni af steinull (Steinull hf., 2009). 
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Ekki verður sérstaklega tekið á olíu og bensín notkun bíla og tækja vegna smæðar hennar á 
heildarmynd framleiðsluferlisins og breytileika. 

Umhverfisleg áhrif efnisþátta 

Tafla 7-104  Umhverfisáhrif vinnsla og flutningur súráls fyrir hvert kg af framleiddri steinull 

  Gagna-
grunnur 

Einin
g 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Námuvinnsla 
á báxít 

GaBi kg 2,4E-05 4,0E-03 6,5E-05 4,6E-06 1,0E-05 1,3E-
13 

Flutningur á 
sjó 

GaBi 
(25000 
tonn í 
ferð) 

kg 3,3E-05 5,5E-03 1,9E-04 1,0E-05 1,7E-05 8,6E-
12 

Flutningur á 
landi 

GaBi (27 
tonn í 
ferð) 

kg 7,4E-06 1,2E-03 7,2E-06 5,5E-07 1,2E-06 1,9E-
12 

 

Tafla 7-105 Umhverfisáhrif fyrir vinnslu og flutnings skeljasands fyrir hvert kg af framleiddri steinull 

  Gagna-
grunnu
r 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Skeljasandur 
harpaður 

Öbobau.
dat2009 

kg 2,6E-06 5,0E-04 1,1E-06 1,0E-07 1,3E-07 6,0E-
11 

Flutningur á 
sjó 

Öbobau.
dat2009 
1000 
tonn í 
hverri 
ferð 

1000kg 2,0E-05 3,4E-03 8,3E-05 5,0E-06 7,4E-06 5,2E-
12 

 

Tafla 7-106 Umhverfisáhrif fyrir vinnslu og flutnings Basaltssands fyrir hvert kg af framleiddri 
steinull 

  Gagna-
grunnur 

Einin
g 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 
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Flutningur á 
landi 

Öbobau.d
at2009 5 
tonn í 
hverri 
ferð 

kg 1,6E-05 2,3E-03 1,4E-05 1,2E-06 2,5E-06 3,9E-
12 

 

Tafla 7-107 Umhverfisáhrif fyrir vinnslu og flutnings Olivínsands fyrir hvert kg af framleiddri steinull 

  Gagnagr
unnur 

Einin
g 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Olívínsandur 
harpaður 

Öbobau.
dat2009  

kg 1,2E-06 2,3E-04 5,2E-07 4,8E-08 5,9E-08 2,7E-
11 

Flutningur 
skip 

Öbobau.
dat2009 
1000 
tonn í 
hverri 
ferð 

kg 2,5E-05 4,2E-03 1,0E-04 6,1E-06 9,1E-06 6,4E-
12 

 

Tafla 7-108 Umhverfisáhrif fyrir framleiðslu á 1kg steinull 

 Gagna-
grunnu
r 

Einin
g 

SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Íslensk orka GaBi kg 3,8E-05 5,4E-02 3,8E-03 2,5E-06 4,1E-06 1,5E-
10 

Dísel olía GaBi kg 1,2E-09 6,3E-03 3,9E-05 4,4E-06 2,7E-06 1,0E-
10 

Flutningur 
olíu 25 tonn í 
ferð 

GaBi kg 2,1E-06 3,5E-04 2,0E-06 1,6E-07 3,5E-07 5,4E-
13 

Frumvinnsla 
CO 

GaBi kg 2,3E-05 3,1E-03 3,9E-06 3,4E-07 2,6E-06 2,7E-
10 

Flutningur sjó Öbobau.
dat2009  

kg 7,2E-07 1,2E-04 4,2E-06 2,3E-07 3,8E-07 1,9E-
13 

Flutningur 
land 25 tonn í 
ferð 

GaBi kg 4,5E-07 7,6E-05 4,4E-07 3,4E-08 7,7E-08 1,2E-
13 
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Tafla 7-109 Umhverfisáhrif umbúða (palleta og plasts) frá vöggu til grafar fyrir hvert kg af steinull 

  Gagna-
grunnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Hrávinnsla 
plasts 

GaBi kg 5,3E-04 3,6E-02 1,8E-04 2,2E-05 1,0E-05 0,0E+
00 

Flutningur 
sjó Gáma 

Öbobau.d
at2009  
27500 
tonn 
DTW 

kg 4,2E-06 7,2E-04 2,5E-05 1,4E-06 2,2E-06 1,7E-
13 

Flutningur 
land  

GaBi 27 
tonn í ferð 

kg 2,2E-06 3,7E-04 2,2E-06 1,7E-07 3,7E-07 5,7E-
13 

Timburpallet
ur 

Öbobau.d
at2009   

kg 3,0E-05 -8,1E-
02 

1,9E-05 5,2E-06 2,3E-06 0,0E+
00 

Flutningur 
sjó 

GaBi 
BULK 
4000 tonn 
DTW 

kg 1,0E-05 1,8E-03 4,4E-05 2,6E-06 3,9E-06 2,7E-
12 

Flutningur 
land 

GaBi kg 5,9E-06 9,8E-04 5,8E-06 4,4E-07 1,0E-06 1,5E-
12 

Förgun plasts GaBi kg 6,3E-06 4,8E-02 2,9E-06 4,0E-07 4,4E-07 4,6E-
12 

Förgun 
timburs 

GaBi kg 1,9E-11 6,7E-02 3,3E-05 1,6E-06 5,7E-06 1,1E-
10 

 

Tafla 7-110 Umhverfisáhrif íblöndunarefna fyrir framleiðslu á 1 kg steinull 

 Gagnag
runnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Hrávinnsla 
Phenol 
formaldehyde 
resin 

GaBi kg 2,1E-03 2,0E-01 7,9E-02 3,1E-03 1,5E-02 0,0E+
00 

Hrávinnsla 
Melamine - 

GaBi kg 1,7E-04 1,2E-02 1,1E-04 1,3E-05 9,7E-06 0,0E+
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Urea-
formaldehyde 

00 

Hrávinnsla 
Ammoníak 

GaBi kg 2,4E-05 3,5E-03 2,2E-06 2,8E-07 1,0E-06 7,7E-
11 

Flutningur 
allra efnanna 
sjó 

Öbobau.
dat2009  
27500 
tonna 
gáma-
skip 

tonn*k
m 

1,3E-05 2,3E-03 7,7E-05 4,2E-06 7,0E-06 3,6E-
12 

Flutningur 
allra efnanna 
land 

GaBi 25 
tonna 
trukkur 

tonn*k
m 

9,6E-06 1,6E-03 9,4E-06 7,2E-07 1,6E-06 2,5E-
12 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Notkunarávinningur ullarinnar er ekki tekin með í greininguna, né niðurif og flutningur í 
landfyllingu.  

Niðurstöður 

Tafla 7-111 Umhverfisáhrif fyrir hvert kg af steinull 

Efni / Ferli Skýring SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg]. 

Súrál   6,5E-05 1,1E-02 2,6E-04 1,6E-05 2,9E-05 1,1E-11 

Skeljasandur   2,2E-05 3,9E-03 8,4E-05 5,1E-06 7,5E-06 6,5E-11 

Basalt sandur   1,6E-05 2,3E-03 1,4E-05 1,2E-06 2,5E-06 3,9E-12 

Olívínsandur   2,6E-05 4,4E-03 1,0E-04 6,2E-06 9,1E-06 3,3E-11 

Framleiðsla   6,4E-05 6,4E-02 3,8E-03 7,7E-06 1,0E-05 5,2E-10 

Umbúðir   5,9E-04 7,4E-02 3,1E-04 3,4E-05 2,6E-05 1,2E-10 

Íblöndunarefni   2,3E-03 2,2E-01 7,9E-02 3,2E-03 1,5E-02 8,3E-11 

Flutningur - RVK   5,4E-04 8,1E-02 4,9E-04 4,2E-05 8,6E-05 1,3E-10 

Förgun / 
Landfylling 

  
4,9E-04 8,5E-01 4,4E-04 2,1E-04 2,3E-03 2,8E-09 

Samtals Fyrir hvert kg af 4,1E-03 4,1E-03 1,3E+00 8,4E-02 3,5E-03 1,7E-02 
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framleiddri steinull 

 

 

Mynd 7-23 Umhverfisáhrif fyrir 1kg af steinull frá vöggu til grafar 
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Súrál
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V.20 Þakjárn 
Markmið verkefnisins  
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings, viðhalds, endurnýjunar og förgunar á þakjárni og 
festingum.  

Aðgerðareining. 

1m2 af þakjárni ásamt festingum og málningu frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfisáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli járnþynna óvölsuðum, festinga og málningar 
(silicate) ásamt flutningi til landsins, flutningi innanlands, förgun og endurnýjun.  

Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna  
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Mynd 7-24 Sniðmynd af þakvirki 

Af Mynd 7-1 sést uppbygging þakvirkis.  

Hér verður tekið fyrir þakstálið, festingar og málning.   

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-112 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

     

Þakstál (1,5mm 
sink húð)  

0,7 7914 5,54 40 

Skrúfur (sink 
húðaðar) 

  0,17 40 

Málning   0,22 10 

Grunnur Vantar í greininguna 40 

 

 

 

 



169 

Hráefni og flutningur 

Tafla 7-113 Uppruni efnis, fjarlægðir og flutningstæki 

 

Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-114 Orkuskipting við framleiðslu málningar. 

Orka við framleiðslu á 
Silicate emulsion 
málningu 1 kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   28,9     

  Brúnkol    9% 2,6 

  Steinkol    15% 4,3 

  Gas    34% 9,8 

  Jarðeldsneyti    29% 8,4 

Efni Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Þakstál óvalsað Noregur 2910 skip + 200 á landi EURO 3 Díselknúin af 
stærð 7,5 – 12 tonn. Lítill 
trukkur. Blandaður akstur 
og 24500 tonna 
gámaskip. Millilandaskip 
þung svart olía 

Festingar  Noregur 2910 skip + 200 á landi EURO 3 Díselknúin af 
stærð 7,5 – 12 tonn. Lítill 
trukkur. Blandaður akstur 
og 24500 tonna 
gámaskip. Millilandaskip 
þung svart olía 

Málning Danmörk 2300 skip + 400 á landi EURO 3 Díselknúin af 
stærð 7,5 – 12 tonn. Lítill 
trukkur. Blandaður akstur 
og 24500 tonna 
gámaskip. Millilandaskip 
þung svart olía 
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  Úran    13% 3,8 

Endurnýtanleg orka   1,0     

  Vatnsafl   47% 0,5 

  Vindafl   22% 9,5 

  Sólarorka   31%   

  Lífræn orka   0%   

Önnur brennslu efni         

Vatns innstreymi   3,1     

Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

4,58 kg   

Almennur úrgangur 0,0001 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0114 kg   

 

Tafla 7-115 Orkuskipting við framleiðslu sinkhúðaðar skrúfu 1kg 

Orka við framleiðslu á 
sinkhúðaðar skrúfu 1 kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka 
[MJ] 

Óendurnýtanleg orka   43,6     

  Brúnkol    8% 3,5 

  Steinkol    52% 22,7 

  Gas    18% 7,8 

  Jarðeldsneyti    7% 3,1 

  Úran    14% 6,1 

Endurnýtanleg orka   1,9     

  Vatnsafl   52% 1,0 

  Vindafl   19% 0,4 

  Sólarorka   28% 0,5 

  Lífræn orka   0% 0,0 
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Önnur brennslu efni   0,0 MJ   

Vatns innstreymi   9,0 kg   

Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

14,7 kg   

Almennur úrgangur 0,0233 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,0483 kg   

 

Vantar orkuskiptingu fyrir stálþynnu. GaBi notar þýska orkublöndu fyrir framleiðslu 
stálþynnanna ásamt sink húðuninni.  

Umhverfisleg áhrif efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á 
olíuvinnslunni, olíunni sem notuð er og hliðarvörum en ekki á framleiðsluferli 
flutningstækjanna. 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Áætlað er að þakjárnið sé málað að jafnaði á 10 ára fresti það þarf um 17 galfaniseraðar 
skrúfur til að festa niður hvern 1m2 af þakjárni. Ending á þakjárninu og skrúfunum er um 
40 ár. Tekið er á einum útskiptum af þakjárni að meðtalinni förgun og framleiðslu ásamt 5 
umferðum af málningu yfir 50 ára tímabil. Það vantar grunnmálningu 2 lög ásamt völsun á 
þakjárninu inn í grunninn. 

Niðurstöður 

Tafla 7-116 Frá vöggu til grafar fyrir 1kg af þakjárni og málningu 

 Gagnag
runnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

framleiðsla 
sinkhúðaðar 
stálþynnu 

GaBi kg 1,3E-02 2,3E+0
0 

5,7E-03 8,5E-04 5,1E-04 5,4E-
08 

framleiðsla 
sinkhúðaðar 
skrúfa 

Þýskur kg 1,8E-02 3,0E+0
0 

8,0E-03 1,0E-03 7,3E-04 1,7E-
07 

Málning Þýskur kg 1,2E-02 1,5E+0
0 

2,1E-02 6,6E-03 3,6E-04 9,7E-
08 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg 2,5E-04 4,2E-02 1,4E-03 7,9E-05 1,3E-04 6,7E-
11 
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Flutningur 
land 

Þýskur kg 3,2E-04 4,8E-02 2,9E-04 2,5E-05 5,1E-05 7,9E-
11 

Förgun / 
endurvinnsl
a 

GaBi kg -3,0E-
03 

4,2E-03 7,5E-04 5,7E-04 1,4E-03 5,7E-
04 

 

Tafla 7-117 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1m2 af sinkhúðaðu 0,7mm þakjárni yfir 50 ár.  

  Gagna-
grunnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosp
hat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

framleiðsla 
sinkhúðaða
r stálþynnu 

GaBi m2 járn  x 
2 

1,5E-01 2,6E+01 6,3E-02 9,4E-03 5,7E-
03 

6,0E-
07 

framleiðsla 
sinkhúðaða
r skrúfa 

Þýskur 17 stk / 
m2 x2 

4,1E-03 5,0E-01 7,3E-03 2,2E-03 1,2E-
04 

3,3E-
08 

Málning Þýskur m2 málað 
x 5 

1,3E-02 1,6E+00 2,4E-02 7,3E-03 4,0E-
04 

1,1E-
07 

Flutningur 
sjó 

Þýskur m2 fluttur 
m sjó 
málað 5x  

3,1E-03 5,3E-01 1,8E-02 9,9E-04 1,6E-
03 

8,4E-
10 

Flutningur 
land 

Þýskur m2 fluttur 
landi 
málað 5 
sinnum  

4,0E-03 6,0E-01 3,6E-03 3,1E-04 6,3E-
04 

9,8E-
10 

Förgun / 
endurvinns
la 

GaBi 2m2 plata -1,8E-
02 

5,1E-02 9,1E-03 6,9E-03 1,7E-
02 

6,9E-
03 

Samtals m2 af járni málað 5 
sinnum og fargað 2sinnum 

1,5E-01 2,9E+01 1,2E-01 2,7E-02 2,5E-
02 

6,9E-
03 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna ásamt viðbót með því að taka fyrir völsun 
stálþynnanna ásamt málningargrunni.
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V.21 Þakpappi 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings, viðhalds, endurnýjunar og förgunar á þakpappa 
(tjörupappi, 6.3.1 Bitumen G 200 S4, 0,5 kg/m2). 

Aðgerðareining  

1m2 af þakpappa frá vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfislegan kostnað ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli þakpappans ásamt flutningi, förgun og 
endurnýjun.  
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Magntaka efna, orkunotkun og líftími efna   

 

Mynd 7-25 Sniðmynd af þakvirki 

Af Mynd 7-1 sést uppbygging þakvirkis.  

Hér verður tekið fyrir þakpappinn.   

Byggingarefni, ending og þyngd 

Tafla 7-118 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Þykkt 
[mm] 

Rúmþyngd 
[kg/m3] 

Flatarmálsþyngd 
[kg/m2] 

Líftími 
[ár] 

Þakpappi (Bitumen 
G200 S4)  

0,7 7914 0,5 25 

 

Tafla 7-119 Byggingarefni, uppruni og fjarlægð. 

Efni Land Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Þakpappi (flutningur 
úti) 

Noregur 50 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Sjóflutningur Noregur - Ísland 2910 24500 tonna gámaskip. 
Millilandaskip þung svart 
olía 
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Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-120 Orkuskipting við framleiðslu þakpappa. 

Orka við framleiðslu á 
tjörupappa (Bitumen 
G200 S4) 1 kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

Óendurnýtanleg orka   36,9     

   Brúnkol    1% 0,4 

   Steinkol    1% 0,4 

   Gas    12% 4,4 

   Jarðeldsneyti    83% 30,6 

   Úran    2% 0,7 

Endurnýtanleg orka   0,2     

  Vatnsafl   65% 24,0 

  Vindafl   29% 10,7 

  Sólarorka   6% 2,2 

  Lífræn orka   0% 0,0 

Önnur brennslu efni   0,0     

Vatns innstreymi   0,8     

Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

1,46 kg   

Almennur úrgangur 0,0137 kg   

Skaðlegur úrgangur 0,00115 kg   

 

 

 

Flutningur 
innanlands 

Ísland 150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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Umhverfisáhrif valdra efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á 
olíuvinnslunni, olíunni sem notuð er og hliðarvörum en ekki á framleiðsluferli 
flutningstækjanna. 

Tafla 7-121  Umhverfisáhrif Tjörupappa frá vöggu til grafar miðað við mismunandi einingar 

  Gagna
grunn
ur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosph
at  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla 
á tjörupappa 

GaBi kg 1,7E-02 6,8E-01 2,4E-03 4,4E-04 2,2E-04 2,3E-
08 

Flutningur 
sjó 

Þýskur tonn*km 8,5E-05 1,5E-02 5,0E-04 2,7E-05 4,5E-05 2,3E-
11 

Flutningur 
land 

Þýskur tonn*km 1,6E-03 2,4E-01 1,5E-03 1,2E-04 2,5E-04 3,9E-
10 

Förgun / 
Landfilling / 
hættulegur 
úrgangur 

GaBi kg 7,9E-05 1,2E-02 8,8E-05 8,2E-06 1,6E-04 3,0E-
10 

 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Áætlað er að skipta út þakjárni og þá einnig þakpappa á 40 ára fresti. Þakpappinn sem ég 
nota er af gerðinni bitumen G200 S4 og kann að vera af annari gerð en notuð er í raun. 

Niðurstöður 

Tafla 7-122 Umhverfisáhrif frá vöggu til grafar fyrir 1m2 af sinkhúðaðu 0,7mm þakjárn yfir 50 ár.  

  Gagnagr
unnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla 
á tjörupappa 

GaBi m2  2,E-02 7,E-01 2,E-03 4,E-04 2,E-04 2,E-08 

Flutningur 
sjó 

Þýskur m2  2,E-04 4,E-02 1,E-03 8,E-05 1,E-04 7,E-11 

Flutningur 
land 

Þýskur m2  3,E-04 5,E-02 3,E-04 2,E-05 5,E-05 8,E-11 
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Förgun / 
Landfilling 
/ hættulegur 
úrgangur 

GaBi m2  8,E-05 1,E-02 9,E-05 8,E-06 2,E-04 3,E-10 

Samtals m2 af tjörupappa eftir 50 ár 2,E-02 8,E-01 4,E-03 6,E-04 6,E-04 2,E-08 

 

Tillögur að úrbótum  

Samanburður við aðra gagnagrunna. Einnig þyrfti að kanna fleiri gerðir af þakpappa.  
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V.22 Kítti 
Markmið verkefnisins 
Meta umhverfisáhrif vinnslu, flutnings og förgunar á kítti (e. Acrylic sealant) 

Aðgerðareining 

1kg af akríl kítti ætlað til þéttinga og lokunar meðfram gluggum og hurðum skoðað frá 
vöggu til grafar. 

Kerfismörk 

 

 

Takmarkanir verkefnis 

Einungis litið á umhverfisáhrif ferilsins út frá einum gagnagrunni svo það vantar 
samanburð. Tekið var á framleiðsluferli þessara efna frá vöggu fram að gröf. 

Magntaka efna, orkunotkun og líftími.  

Tafla 7-123 Byggingarefni, þyngdir og ending. 

Byggingarefni Líftími [ár] 

Kítti 25 
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Tafla 7-124 Hráefni og flutningur 

 

Orka 

Orkan sem fer í eftirtalda framleiðslu er tekið úr þýskum gagnagrunni og er eftirfarandi. 

Tafla 7-125 Orkuskipting við framleiðslu á kítti (e. acrylic sealant). 

 Orka við framleiðslu 
á Kítti 1kg 

Orkumiðlar  Orkunotkun [MJ] Hlutfall  Orka [MJ] 

 Óendurnýtanleg orka   79,1     

   Brúnkol    4% 3,2 

   Steinkol    5% 4,0 

   Gas    31% 24,5 

   Jarðeldsneyti    53% 41,9 

   Úran    7% 5,5 

 Endurnýtanleg orka   0,8   0,0 

   Vatnsafl   52% 41,1 

   Vindafl   42% 33,2 

   Sólarorka   6% 4,7 

   Lífræn orka   0% 0,0 

Flutningur Uppruni efnis Fjarlægð önnur leið 
[km] 

Tæki 

Framleiðsluhliði að 
höfn. 

Finnland 

 

350 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 

Rotterdam – Ísland 2350 Gámaflutningaskip 27500 
tonn. Millilandaskip þung 
svart olía 

Sundahöfn – Selfoss - 
Reykjavík 

150 EURO 3 Díselknúin af stærð 
7,5 – 12 tonn. Lítill trukkur. 
Blandaður akstur 
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 Önnur brennslu efni   0,0     

 Vatns innstreymi   5,8     

 Framleiðsluleifar af 
málmgrýti og 
yfirborðsjarðvegi  

5,053 kg   

 Almennur úrgangur 0,00299 kg   

 Skaðlegur úrgangur 0,00209 kg   

 

Umhverfisáhrif valdra efnisþátta 

Allir stakir efnisþættir eru teknir frá vöggu til hliðs. Flutningsþættirnir taka á 
olíuvinnslunni, olíunni sem notuð er og hliðarvörum, en ekki á framleiðsluferli 
flutningstækjanna. 

Möguleg áhrif á lokaniðurstöður 

Gagnagrunnur sem ég nota er varðar framleiðsluna á kítti getur gefið misræmi við 
raunverulega framleiðslu efnisins, t.d. önnur orkublanda gæti farið í ferlið.  

Niðurstöður 

Tafla 7-126 Umhverfisáhrif efna frá vöggu til grafar komið til landsins miðað við 1kg af kítti ásamt 
viðhaldi í 50 ár. 

  Gagna-
grunnur 

Eining SB  
equiv. 
[kg] 

CO2  
equiv. 
[kg] 

SO2  
equiv. 
[kg] 

Ethen  
equiv. 
[kg] 

Phosphat  
equiv. 
[kg] 

R11 
equiv. 
[kg] 

Framleiðsla 
á acrylic 
sealant  

Þýskur kg 4,E-02 3,E+00 1,E-02 1,E-03 6,E-04 1,E-07 

Flutningur 
sjó 

Þýskur kg 2,E-04 3,E-02 1,E-03 6,E-05 1,E-04 5,E-11 

Flutningur 
land 

Þýskur kg 8,E-04 1,E-01 7,E-04 6,E-05 1,E-04 2,E-10 

Förgun / 
Landfylling 

GaBi kg 5,E-04 3,E+00 3,E-04 4,E-05 4,E-05 4,E-10 

Samtals fyrir kg af kítti 4,E-02 6,E+00 2,E-02 1,E-03 8,E-04 1,E-07 

 

 


