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Hammel, 15-03-2013 

 
 

Livscyklus analyse  

 
 
Undersøgelser viser, at den største miljøbelastning i forbindelse med afløbsrør sker under selve 
lægningen. Endvidere viser undersøgelsen, at PVC-rør miljømæssigt er på højde med andre typer 
af rør. 
 
Det er konklusionen på en undersøgelse, som de danske miljøkonsulenter DOR har udført for den 
Nordiske Plastrørsgruppe. Undersøgelsen skal være et redskab til fremtidig produktudvikling, så 
der udvikles driftssikre afløbsrør, der påvirker miljøet mindst muligt. 
 
Undersøgelsen bygger på en sammenligning af alle de miljøbelastninger, der opstår ved 
henholdsvis fremstilling, transport, lægning og genbrug af tre forskellige plastrørstyper og betonrør 
- fra råstofudvinding til genanvendelse. 
 
 

Livscyklusanalyse viser, at PVC-rør er blandt de mindst... 

 
En ny undersøgelse viser, at den største miljøbelastning i forbindelse med afløbsrør sker under 
selve lægningen. Endvidere viser undersøgelsen, at PVC-rør miljømæssigt er på højde med andre 
typer af rør. 
 
Det er konklusionen på en netop afsluttet undersøgelse, som de danske miljøkonsulenter DOR 
har udført for den Nordiske Plastrørsgruppe. Undersøgelsen skal være et redskab til fremtidig 
produktudvikling, så der udvikles driftssikre afløbsrør, der påvirker miljøet mindst muligt. 
 
Undersøgelsen bygger på en sammenligning af alle de miljøbelastninger, der opstår ved 
henholdsvis fremstilling, transport, lægning og genbrug af tre forskellige plastrørstyper og betonrør 
- fra råstofudvinding til genanvendelse. 
 
 

Størst miljøbelastning under lægningen 
 
Undersøgelsens vigtigste resultat er, at de største miljøbelastninger sker under lægningen, mens 
produktionsfasen viser sig at være den mindst miljøbelastende livsfase for alle rørtyper. 
 
Samtidig er konklusionen, at miljøforskellen mellem de forskellige materialer fra 'vugge til grav' er 
marginal, om end med små plusser til plastmaterialerne. 
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Mangler driftsfasen 
Undersøgelsen viser dog, at der stadig er områder, der ikke er undersøgt tilbundsgående. Det er 
især i forbindelse med driftsfasen, hvor miljøbelastningerne fra driftsforstyrrelser, energiforbrug 
ved udrykning, spuling, rodskæring, renoveringer og reparationer af rørsystemerne bør 
undersøges nærmere. 
 
Undersøgelsen viser endvidere, at genanvendelse giver plastrør en miljømæssig gevinst, idet man 
mindsker forbruget af ikke-fornybare ressourcer og genanvender energi og materiale i plasten. De 
danske rørproducenter har igennem flere år haft en landsdækkende genanvendelsesordning for 
gamle PVC-rør. 
 
 

Dansk analysemetode 
 
Rapportens forfattere, DOR, har valgt den mest omfattende LCA-metode, den dansk udviklede 
UMIP-metode, og sammenlignet konklusionerne herfra med andre metoder, bl.a. den svenske 
EPS-metode og den hollandske CML-metode. Det udelukker et resultat, hvor en bestemt metode 
favoriserer et bestemt produkt. 
 
Den 350 sider store undersøgelse gennemgår teknikken bag en miljøvurdering ved hjælp af en 
livscyklusanalyse (LCA) og medtager også arbejdsmiljøet, som endnu er usædvanligt for 
livscyklusundersøgelser. 
 
Uafhængig ekspertgruppe 
Analyserapporten er kritisk gennemgået af en uafhængig ekspertgruppe bestående af Göran 
Svensson, Miljökompetens i Göteborg og Lars-Gunnar Lindfors, Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning i Stockholm. 
 
Den Nordiske Plastrørsgruppe er en forening af plastrørs- og råvareproducenter i Norden. 
Foreningen har til formål at fremme forskning, udvikling, standardisering, uddannelse og 
information på plastrørsområdet. 
 


