
GRÆNT BÓKHALD LANDSPÍTALA 2020
LOFTSLAGSÚRBÆTUR  
– BETRI FRAMTÍÐ
Loftslagsmarkmið Landspítala 2016-2020 voru að draga saman losun 
kolefnisspors um 40% á tímabilinu. Stór skref voru stigin í að draga úr 
losun og með góðum árangri. Árið 2020 fékk Landspítali tvær 
viður kenning ar í loftslagsmálum, loftslagsviðurkenningu  Festu og 
Reykjavíkurborgar og Climate Champion Awards frá Healthcare 
Without Harm. 

Markmið um samdrátt voru um 1.520 tonn CO2-íg og átti að ná þeim 
með úrbótum í samgöngum, orkunotkun og glaðlofti. Í lok árs 2020 
hafði kolefnisspor minnkað um 1.660 tonn CO2-íg. Upphafleg markmið 
voru án úrgangs og þannig varð samdrátturinn 40% en nú er úrgangur 
hluti af umfangi og nemur samdráttur þá 34% á tíma bilinu. Gert var ráð 
fyrir breytingum á aðferðafræði og reikni aðferðum, sem hefur gengið 
eftir,  aukið umfang starfsemi skýrir einnig misræmi og sumt fer öðruvísi 
en ætlað er. Betur gekk til dæmis að draga saman losun í glaðlofti en 
síður vegna eigin bíla og olíuketils á Tunguhálsi svo dæmi séu tekin. 

Landspítalinn hefur heilmikil áhrif á loftslagsmál og getur nýtt krafta 
sína til góðs með því að setja kröfur á samstarfsaðila sína, vera til 
fyrirmyndar og stórhuga. Nú þarf að setja ný markmið sem munar 
um, það er allra hagur.

Loftslagsviðurkenning Reykjavíkurborgar og Festu veitt Landspítala 2020 fyrir 
árangur við að minnka kolefnisspor sitt. Páll Matthíasson forstjóri Landspítala 
og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri við afhendingu viðurkenningarinnar.

Landspítali hlaut loftslagsviðurkenningu Health Care without Harm, Climate 
Challenge Award fyrir að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, hlutdeild 
endurnýjanlegrar orku og að vera leiðandi á þessu sviði.

Landspítali

Josh Karliner
International Director of Program and Strategy

Health Care Without Harm

Health Care Without Harm presents
the following awards to

Gold - Greenhouse Gas Reduction (Energy)
Gold - Renewable Energy

   Silver - Climate Leadership

2020

Nick Thorp
GGHH Network Director

Health Care Without Harm

2011
Verkefni 
•	 Umhverfisúttekt

2013
Verkefni 
•	 Skýrt verklag um 

spilliefni og 
efnameðhöndlun

•	 Fyrstu umhverfis
kröfur í útboð

2012
Verkefni 
•	 Umhverfisstjóri ráðinn
•	 Umhverfisnefnd stofnuð
•	 Umhverfisstefna og 

starfs áætlun samþykkt 
•	 Hætt með einnota plastyfir

breiðslur í þvottahúsi
•	 Sérhannaðir hjólabogar
•	 Grænt bókhald kynnt

2014
Verkefni 
•	 Innleiðing á pappírsflokkun
•	 Hætt með einnota frauðbox  

í matsölum
•	 Samgönguátak  samgöngu

samningar  bætt aðstaða   
aukin þátttaka starfsmanna

•	 Fyrsta krafan í útboð um 
hjúkrunarvöru án PVC 

Viðurkenningar og vottanir
•	 Viðurkenningar fyrir sam göngu

átak hjá Reykjavíkurborg og 
félagasamtökum hjólreiða manna

2015
Verkefni 
•	 Innleiðing á plastflokkun
•	 Endurvinnsla á textíl hefst
•	 Lífræn flokkun í öllum matsölum  

frá eldhúsi og leifum sjúklinga 

Viðurkenningar og vottanir
•	 Svansvottun eldhúss og matsala
•	 Umhverfisverðlaun umhverfis

ráðuneytisins, Kuðungurinn

2017 2019
Verkefni 
•	 Sýnaplöst án PVC
•	 Hætt að kaupa frauðglös
•	 Vottun  allt rafmagn frá vatnsorku
•	 3 Zipcar við Hringbraut
•	 Hætt notkun á svartolíu
•	 Skoðunarhanskar án PVC og latex
•	 Hjólaskýli í Fossvogi

Viðurkenningar og vottanir
•	 Viðurkenning sem „Sustainable 

healthcare organiser of the year”  
by NCSH

•	 Tilnefning til umhverfisverðlauna 
Norðurlandaráðs

Verkefni 
•	 Hætt notkun á olíukatli
•	 Glaðloftseyðingabúnaður 
•	 Nýr samgöngupakki  strætó á 

hálfvirði og bætt þjónusta
•	 Hjólaskýli við Hringbraut

2016
Verkefni 
•	 Facebooksíða stofnuð  

„Umhverfismál Landspítala”
•	 Loftslagsmarkmið um 40% minni 

CO2losun Landspítala 
•	 30% endurvinnsla
•	 Blóðbanki safnar og skilar frauðkössum 

og kæligelum
•	 Landspítali gerist félagi í Health Care 

Without Harm og Nordic Center for 
Sustainable Healthcare.

Viðurkenningar og vottanir
•	 Hjólavottun 10 starfsstöðva  silfur

2018
Verkefni 
•	 Hleðslustöðvar á Landakoti,  

Kleppi og í Fossvogi
•	 Zipcar í Fossvogi
•	 Notkun hætt á plastglösum
•	 Einnota umbúðir í matsölum  

eingöngu úr plöntusterkju
•	 Fyrsti rafbíllinn keyptur

2020
Verkefni 
•	 Hjólaskýli í Fossvogi
•	 Rafbílum fjölgar
•	 Sjálfskömmtun í matsölum  

minnka matarsóun
•	 Starfsfólki fjölgar fjórfalt í Strætó
•	 Örflæði í vinnuferðum 

  rafhlaupahjól ofl.

Viðurkenningar og vottanir
•	 Loftslagsviðurkenning 2020  

Festu og Reykjavíkurborgar
•	 Climate Champion Awards 2020 

Health Care Without Harm
•	 Græn skref í ríkisrekstri,  

skref 14 í Skaftahlíð



UPPGJÖR Á LOFTSLAGSMARKMIÐUM 2016-2020

Sjá nánar umfjöllun um kolefnisspor og árangur loftslagsmarkmiða og starfsáætlunar umhverfismála spítalans á landspitali.is

KOLEFNISSPOR LANDSPÍTALA - UPPSPRETTUR - tonn CO2 (CO2- ígildi)
Kolefnisspor Landspítala er mælikvarði á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda vegna starfseminnar. 

Akstur vegna flutninga á mat og líni 
Úrgangur
Markmið

Rafmagnsnotkun
Akstur starfsmanna í og úr vinnu
Flug starfsmanna vegna vinnuferða

Gufuframleiðsla - Ketilhús 
Gufuframleiðsla - Tunguháls
Akstur leigubíla

Glaðloft og önnur svæfingagös
Akstur bíla í eigu Landspítala
Akstur starfsmanna á eigin bíl í vinnuferðum

GLAÐLOFT OG SVÆFINGAGÖS - 44% samdráttur vegna glaðloftseyðingarbúnaðar á 
kvennadeild og hætt notkun á svæfingagasinu desfluoran. Verið að laga leka á glaðlofti.

AKSTUR BÍLA SPÍTALANS - 2% aukning þrátt fyrir fjölgun á hreinorkubílum í 13%; 4 rafbílar og 
1 metanbíll. Endurnýjun hreinorkubíla hefur verið of hæg.

AKSTUR STARFSFÓLKS Á EIGIN BÍL - 42% samdráttur. Framboð jókst af vistvænni leiðum; 
skutla milli starfsstöðva, rafhjól og rafhlaupahjól, deilibílar og  fjarfundamenning. Hleðslustöðvar 
fyrir rafbíla. 

GUFUFRAMLEIÐSLA KETILHÚS - 96% samdráttur, hætt er daglegri notkun en áfram varaketill.

GUFUFRAMLEIÐSLA TUNGUHÁLSI - 396% aukning, gamall búnaðar í rafskautakatli hefur 
reynt á varaolíuketil. Í skoðun eru úrbætur.

LEIGUBÍLANOTKUN - 37% samdráttur. Framboð jókst af vistvænni leiðum; skutla milli 
starfsstöðva, rafhjól og rafhlaupahjól, deilibílar og  fjarfundamenning.

RAFORKA dróst saman um 27% vegna endurnýjunar ljósabúnaðar yfir í LED og orkunýtnari tæki.

AKSTUR STARFSFÓLKS Í OG ÚR VINNU dróst saman um 26%. Bætt aðstaða fyrir hjólandi, 
samgöngusamningar og strætótilboð og COVID jók fjarfundamenningu.

FLUGFERÐIR, losun dróst saman um 84% en 2020 var ódæmigert ár. Framvegis verður þó minni 
losun vegna fjarfundamenningar.

AKSTUR MATAR OG LÍNS, 28% aukning vegna aukinna umsvifa m.a. þvotti á sængum og COVID.

ÚRGANGUR, losun jókst um 30% þrátt fyrir bætta flokkun á textíl (2015), plasti (2016), gleri 
(2017) og átak í flokkun á málmum, raftækjum og rafeindabúnaði. Sjálfskömmtun í matsölum dró 
úr matarsóun og lífrænum úrgangi. En á tímabilinu jókst úrgangur vegna aukins umfangs, stórra 
viðhaldsverkefna og tímabundinna vanda með förgun lífræns úrgangs sem var leyst í lok árs.

TAXI


