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Hvar stöndum við og hvað 
þurfum við að gera? 

Taka auðlindir

Framleiða

Nota

Henda

Línulegt hagkerfi einkennir enn nútímann

Virði verður til vegna notkunar nýrra
auðlinda

Alls staðar í ferlinu verður til mengun í ýmsu
formi og úrgangur

Fyrirtæki horfa á “sína” framleiðslueiningu
og  bæta framleiðni, draga úr mengun, 
flokka úrgang og auka endurvinnslu

Er það nóg? 
Er þessi nálgun sjálfbær?   
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Magn heimilisúrgangs árið 2018 innan ESB var að meðaltalið 492 kg/íbúa/ári en á Íslandi 712 kg/íbúa/ári.

Árið 2019 fór 61% heimilisúrgangs til förgunar eða tæp 145 þús tonn og alls tæp 200 þús. tonn af úrgangi fóru til urðunar það ár.  

Mynd:  Vísir/Valli  

Hvernig miðar í átt að hringrásarhagkerfinu? 

Hringrásarhagkerfið – ný nálgun

Virði fæst með: 
• minni notkun nýrra auðlinda
• aukinni framleiðni
• aukinni orkunýtni
• minni mengun
• minna magni úrgangs til förgunar

En einnig:
• lengri líftími
• fleiri nota sama hlut – deiliþjónusta

Ný hugsun:
• þarfir eru endurhugsaðar og virði byggir á nýrri nálgun
• Til dæmis að veita þjónustu í stað sölu nýrrar vöru

• Dæmi: selja lýsingu í stað peru. 

Heimild: Í átt að hringrásarhagkerfi, Stefna umhverfis- og auðlindaráðherra í úrgangsmálum
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Heimild: The circularity Gap report 2021 

Hagkerfi heimsins er 8,6% hringrásarhagkerfi
skv. “The circularity Gap report 2021 

ddddddddddd

Hagkerfis heimsins

Notkun auðlinda
og losun gróðurhúsa-

lofttegunda

Hringrásarhagkerfið þarf ákveðin skilyrði til að virka

Hvert vistkerfi þarf rétt
skilyrði til að lífverurnar
þrífist.

Hringrásarhagkerfið þarf líka
réttu ytri skilyrðin til að virka. 
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• Gefin út í júní 2021 með 27 aðgerðum er varða úrgangsmál

• Áhersla lögð á úrgangsforvarnir í anda úrgangs-þríhyrningsins
• Flokkun lífræns úrgangs
• Framlengd framleiðendaábyrgð tekur gildi á Íslandi 2023.  Nýtt

innheimtukerfi , greiða um leið og hent er og lægra gjald fyrir
flokkaðan úrgang

Sjálfbær hönnun og framleiðsla 

• Settar reglur um sjálfbærar vörur og aðgerðir til að auka 
hringrásarhugsun í framleiðsluferlum 

• Áhersla á að breyta neyslumynstri  til að enginn úrgangur falli 
til og stuðla að enn öflugri markaði fyrir notuð hráefni. 

Ný aðgerðaáætlunar Evrópusambandsins um hringrásarhagkerfið
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Hringrásarhagkerfið
krefst vistferilshugsunar

• Tekin er ábyrgð á allri
virðiskeðjunni auk 
eigin framleiðslu

Leggjum áherslu á vandaðan undirbúning
Á því stigi ræðst stærstur hluti umhverfisáhrifa 
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Vistferill mannvirkis

Viðbygging við 
Sundhöll Reykjavíkur
Kolefnisspor
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Lok líftíma

Notkun

Flutningar og
framkvæmd

Byggingarefni

Endurvinnsla

Förgun

Flutningur til förgunar

Niðurrif

Heitavatnsnotkun í rekstri

Raforkunotkun í rekstri

Endurnýjun

Viðhald og viðgerðir

Efni notuð við byggingu

Byggingarúrgangur

Rafmagnsnotkun á verkstað

Eldsneytisnotkun á verkstað

Sjóflutningar

Landflutningar

Önnur efni

Jarðefni

Múr

Plast

Ál og gler

Stál

Steypa

Endurvinnsla

• Kolefnisspor byggingar
• Fyrir byggingu í heild: 

610 t CO₂
• Á fermeter:

860 kg CO₂/m²

• Hlutdeild steypu: 22%
• Hlutdeild stáls: 6%
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Viðbygging við 
Sundhöll Reykjavíkur
Auðlindanotkun

• Auðlindanotkun
• Fyrir byggingu í heild:

1,4 kg Sb ígildi
• Á fermeter:

0,002 kg Sb ígildi/m²

• Hlutdeild steypu: 16%
• Hlutdeild stáls: 10%
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Lok líftíma

Notkun

Flutningar og
framkvæmd

Byggingarefni

Endurvinnsla

Förgun
Meðhöndlun úrgangs
Flutningur til förgunar
Niðurrif
Heitavatnsnotkun í rekstri
Raforkunotkun í rekstri
Endurnýjun
Viðhald og viðgerðir
Rokgjörn lífræn efni
Efni notuð við byggingu
Byggingarúrgangur
Heitavatnsnotkun á verkstað
Rafmagnsnotkun á verkstað
Eldsneytisnotkun á verkstað
Sjóflutningar
Landflutningar
Glertrefjar
Gifs
Frauðgler
Vikur
Keramik
Timbur
Steinull
Jarðbik
Málning
Jarðefni
Múr
Plast
Ál og gler
Stál
Steypa
Endurvinnsla

Vistferilsgreiningar (LCA) notaðar til að finna umbótamöguleika

Dæmi úr
vistferilsgreiningu sem
EFLA gerði fyrir
Landsvirkjun fyrir vinnslu
raforku í Búðarhálsstöð

Umhverfisáhrifaflokkar

Byggingaþættir
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Kolefnisspor
Hvar eru tækifæri til umbóta?

-3.4% 0.0% 3.4% 6.8% 10.1% 13.5% 16.9% 20.3% 23.6%

-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

Bergboltar
Bik

Jarðefni
Sementsgrautur

Smíðajárn
Sprengiefni

Stálrör
Steypa

Steypustyrktarstál
Önnur byggingarefni

Fallpípur
Krani
Lokur

Rafalar
Rafbúnaður

Spennar
Stjórnbúnaður

Strengir
Túrbínur

Framleiðsla eldsneytis, flutningar
Bruni eldsneytis, flutningar byggingarefna

Bruni eldsneytis,flutningar búnaðar
Framleiðsla eldsneytis, framkvæmdir

Bruni eldsneytis, framkvæmdir
Raforkunotkun, framkvæmdir

Bruni eldsneytis, ferðir starfsfólks
Framkvæmdaúrgangur

Flutningar og förgun úrgangs frá rekstri
Losun frá lónum

Smíðajárn, viðhald
Steypa, viðhald

Steypustyrktarstál, viðhald
Flutningar byggingarefna, viðhald

Endurvinnsla búnaðar
Rafalar, endurnýjun

Rafbúnaður, endurnýjun
Spennar, endurnýjun

Stjórnbúnaður, endurnýjun
Strengir, endurnýjun

Túrbínur, endurnýjun
Framleiðsla eldsneytis, flutningar, endurnýjun

Bruni eldsn. flutningar búnaðar, endurnýjun
Framleiðsla eldsneytis, rekstur

Bruni eldsneytis, rekstur
Raforkunotkun, rekstur

Endurvinnsla (D)

g CO2 ígildi /kWst

A1
-A

3
A4

-A
5

B1
-B

6
D

Kröfur til verktaka á 
framkvæmdartíma

Lok líftíma: Endurvinnsla og endurnýting

Innkaupakröfur:
Steypa og stál í stíflum, 
undirstöðum o.fl. 
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Sjálfbær rekstur og viðhald: 
Markmið um kolefnis-
hlutlausan rekstur

Sýnir umhverfisáhrif vöru
Byggð á vistferilsgreiningu (LCA)

Vottuð umhverfisyfirlýsing vöru (EPD)
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Framleiðsla

Flutn. til verksmiðju

Vinnsla hráefna

Kolefnisspor steinullar
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Hvernig fara hjólin að snúast? 

• Lagalegar kröfur að aukast

• Grænar fjárfestingar

• Ríki og sveitarfélög skapa hvata

• Gera greiningu á 
viðskipamódelinu/starfssemi sinni

• Bæta ferli yfir alla virðiskeðjuna

• Nýta tækifærið til nýsköpunar

• Nýta tól og tæki sem til eru

Umgjörðin er að breytast Fyrirtæki og stofnanir þurfa að: 

Helga Jóhanna Bjarnadóttir
Sviðsstjóri Samfélagssviðs

Helga.j.bjarnadottir@efla.is
665 6109
/helga-johanna-bjarnadottir
Efla.is
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