
Ábyrgur rekstur

Lykilverkefni: Aukin flokkun úrgangs 
og minni sóun

Skýrt verklag fyrir 
hættulegan úrgang

Aukin vistvæn innkaup Hvatt til vistvænna 
ferðamáta

Minni notkun á rafmagni og 
heitu vatni

Aukin miðlun upplýsinga 
um umhverfismál

Umhverfisáherslum nýs 
Landspítala fylgt eftir

Staðan:

Mikið magn af úrgangi 
fellur til vegna starfsemi 
Landspítala dag hvern1. 
Aðstaða til flokkunar er 
misgóð og upplýsingum 
um flokkunina ábótavant. 
Leiðsöguverkefni um 
flokkun á nokkrum 
deildum. Árangursríkt 
verkefni um minni sóun.

Hættulegur úrgangur m.a. 
efnaúrgangur, sóttmeng-
aður úrgangur og rafeinda-
búnaður fellur til víða á 
Landspítala. Í leiðsöguverk-
efni á rannsóknarsviði fer 
fram innleiðing á verklagi 
við meðhöndlun efnaúr-
gangs sem uppfyllir kröfur 
í löggjöf. Víða á sviðum er 
þörf á skýrara verklagi um 
hættulegan úrgang.

Innkaup Landspítala á 
vörum og þjónustu eru 
umfangsmikil. Ýmis dæmi 
eru um að umhverfisskilyrði 
við innkaup Landspítala 
hafi skilað margvíslegum 
ávinningi2. Landspítali tekur 
þátt í verkefni á vegum 
fjármálaráðuneytisins um 
vistvæn innkaup. 

Í ferðum og flutningum á 
vegum Landspítala losnar 
mikið magn af gróðurhúsa-
lofttegundum3 og öðrum 
efnum. Hlutfall vistvænna 
ferðamáta starfsmanna í og 
úr vinnu fer vaxandi. Flýta 
má þeirri þróun m.a. með 
betri aðstöðu og hagræn-
um hvötum. Hjólastæði 
endurbætt við stærstu 
starfstöðvar. 

Landspítali notar mikið af 
rafmagni og heitu vatni og 
er aðstaðan misjöfn eftir 
byggingum4. Orkuúttektir 
í nokkrum byggingum og 
úrbætur í kjölfarið skiluðu 
töluverðum árangri.

Upplýsingar um 
umhverfismál til starfsmanna 
eru af skornum skammti. 
Þróun græns bókhalds í 
gangi með mælikvörðum um 
umhverfismál.

Landspítali rýnir hönnun 
nýs Landspítala og kemur 
að gerð útboðsgagna. 
Metnaðarfull áform um 
umhverfismál nýs spítala m.a. 
umhverfisvottun BREEAM 
með fjórar stjörnur af fimm. 
Tryggja þarf uppfyllingu 
og kynningu á þessum 
áherslum.

Markmið:

• Magn úrgangs til 
urðunar og brennslu 
minnki um a.m.k. 15% 
frá árinu 2011 til 2013.

• Verklag við meðhöndlun 
hættulegs úrgangs sé 
skýrt og innleitt á öllum 
deildum Landspítala í 
samræmi við löggjöf.

• Innkaupareglur 
Landspítala nái til 
vistvænna innkaupa. 

• Umhverfisskilyrði í 5 
eða fleiri útboðum/
verðfyrirspurnum árið 
2013 sem hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif.

• Hlutfall starfsfólks sem fer 
til og frá vinnu með því að 
hjóla, ganga, hlaupa eða 
taka strætó aukist úr 21% 
í a.m.k. 30% frá 2011 til 
2013.

• Notkun á rafmagni minnki 
um 3% og heitu vatni um 
3% frá 2011 til 2013.

• A.m.k. fjórir umhverfis-
vísar birtir í ársskýrslu 
2012. 

• Upplýsingar til starfs-
manna um umhverfismál 
séu aðgengilegar.

Umhverfisáherslur nýs 
Landspítala séu vel uppfylltar 
og kynntar fyrir verktökum og 
almenningi.

Aðgerðir:

• Setja upp flokkunar-
aðstöðu á öllum 
deildum fyrir a.m.k. 
pappír, pappa og plast.

• Koma á lífrænni 
flokkun í öllum 
matsölum.

• Uppfæra ferla hjá 
flutningum vegna 
aukinnar flokkunar.

• Minnka notkun á 
einnota vörum.

• Þróa og innleiða verklag 
við meðhöndlun efna-
úrgangs á öllum deildum 
sem nota varasöm efni.

• Þróa og innleiða verklag 
við meðhöndlun annars 
hættulegs úrgangs á öllum 
deildum. 

• Endurskoða 
innkaupareglur spítalans 
m.t.t. stefnu um vistvæn 
innkaup ríkisins.

• Upplýsa birgja um auknar 
vistvænar áherslur í 
innkaupum spítalans.

• Nota viðurkennd um-
hverfisskilyrði í útboðum 
og verðfyrirspurnum með 
umtalsverð umhverfisáhrif.

• Auka hagræna hvata 
sem hvetja til vistvænni 
ferðamáta.

• Koma á a.m.k. þremur 
umtalsverðum aðgerðum 
sem auðvelda starfs-
mönnum að ferðast með 
vistvænum og heilsusam-
legum hætti.

• Kortleggja orkunotkun á 
Landspítala.

• Vinna að úrbótum þar 
sem bestu tækifærin liggja 
til minni orkunotkunar.

• Upplýsa starfsmenn 
og stjórnendur um 
orkunotkun.

• Þróa áfram grænt bókhald 
og velja marktæka 
árangursvísa. 

• Veita skýrar upplýsingar 
til starfsmanna um 
umhverfismál m.a. á vef.

• Kanna þekkingu starfs-
manna á umhverfisstarfi 
spítalans.

• Fylgja eftir og aðstoða við 
uppfyllingu á BREEAM 
kröfum. 

• Aðstoða við kynningu á 
umhverfisáherslum nýs 
spítala.

Þátttakendur:
Rekstrarsvið, tengiliðir 
umhverfismála, deildar-
stjórar, starfsmenn.

Rekstrarsvið, rannsóknar-
svið, tengiliðir á sviðum, 
ábyrgðaraðilar á deildum. 

Innkaupadeild, rekstrarsvið, 
notendur.

Mannauðssvið, rekstrarsvið, 
tengiliðir á sviðum.

Rekstrarsvið Rekstrarsvið, hagdeild, 
mannauðssvið, tengiliðir 
umhverfismála.

Rekstrarsvið, Nýr Landspítali.

1  Árið 2011 féllu til um 3,5 tonn af úrgangi á degi hverjum, 23% fóru til endurvinnslu, flokkað var í 12 flokka og yfir árið fóru um 1.000 tonn af úrgangi til urðunar eða brennslu.  2Hér má nefna útboð á prentþjónustu, 
prentskýið, sem leiðir bæði til sparnaðar og minni pappírsnotkunar og kaup á umhverfisvænum sendibíl fyrir flutningadeild sem lækkar eldsneytiskostnað og losun koltvísýrings verulega. Allur prentpappír sem Landspítali 
kaupir inn er umhverfisvottaður og 88% ræstinganna 2011 voru umhverfisvottaðar sem felur m.a. í sér að notuð eru umhverfismerkt ræstiefni.  3Losun koltvísýrings vegna aksturs á vegum Landspítala voru rúmlega 4 tonn 
CO2 á dag árið 2011. Þar af um 3 tonn vegna aksturs starsfmanna í og úr vinnu. Samkvæmt samgöngukönnun 2011 fór 21% starfsmanna til og frá vinnu með því að ganga, hlaupa, hjóla eða taka strætó.  4Árið 2011 var 
rafmagnsnotkun um 20 milljónir kWst sem samsvarar rafmagnsnotkun um 4.600 meðalstórra heimila. Notkun á heitu vatni sama ár var um 900.000 rúmmetrar sem samsvarar meðalnotkun um 1.600 heimila.
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