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Umhverfisstefna sem bítur?

Umhverfisstarf á Landspítala

Birna Helgadóttir, verkefnastjóri umhverfis- og samgöngumála, rekstrarsvið Landspítala
Grænn opinber rekstur
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Árið 2012 störfuðu á Landspítala 4.600 manns og að 

auki 1.500 nemar
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Árið 2011 námu innkaup Landspítala  25 milljónum á dag 

og birgjarnir voru 2800 talsins
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Úrgangur frá Landspítala árið 2012 

gæti fyllt  6,6 Laugardalslaugar 
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Rafmagns-
notkun 
Landspítala 
2012 var á 
við notkun 

4.044
heimila
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Heitt vatn 
notað á  
Landspítala  
árið 2012 gæti 

fyllt 9,5 
Hörpur
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Útblástur CO2 í andrúmsloftið vegna aksturs, flugs og 
glaðlofts hjá Landspítala árið 2012 er á við akstur 

1.047 fólksbíla á ári.
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Stærð skóglendis sem 
þarf til að binda það 
CO2 sem losnar árlega  
vegna starfsemi 

Landspítala er 8 km2 , 

eða á við  4 Viðeyjar 

með 1,6 milljónum 

trjáa
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Árið 2012 voru 
notaðar  á 
Landspítala 

5.600.000
pappírsarkir.  Sá 
fjöldi gæti farið 

1,3 sinnum 

kringum landið á 
þjóðvegi 1  
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Landspítalinn og umhverfið

Umhverfisvænar 
lausnir fyrirtækja

Sjúkrahús erlendis 
ná árangri

Kröfur og 
væntingarÁhugi, þekking, 

umræða
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Dæmi um margfaldan ávinning
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Tæknilegar úrbætur og stillingar:

• Árið 2012 minnkaði notkun 
af heitu vatni um 4% sem 
samsvarar 74 heimilum.

• Þetta sparar 5 milljónir 
króna á ári

Orkustjórnun

Margnota yfirbreiðslur yfir þvotta-
og dauðhreinsunarvagan:

• Spara 6 milljónir króna á ári 

• Minnka notkun á plasti um 
10 tonn á ári

Minna af einnota vörum
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Miðlæg prentumsjón, prentskýið:

• Pappírsnotkun minnkaði úr 48 tonnum 
árið 2009 í 28 tonn árið 2012. 

• Prenturum fækkaði á sama tíma úr 
1200 í um 300. 

• Sparar 50 milljónir á ári vegna lægri 
rekstrarkostnaðs.

Nýr bíll í sendiferðir – umhverfisskilyrði:

• Um hálf milljón sparast í 
eldsneytiskostnaði

• Verulega dregur úr losun CO2.

• Ánægja með bílinn, uppfyllir þarfir

Vistvæn innkaup
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Hvernig skilar umhverfisstefnan 
sér inn í starfsemina?

Hvað er það sem bítur?
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Magn úrgangs til urðunar 
og brennslu minnki um 

a.m.k. 15%.

Verklag við meðhöndlun 
hættulegs úrgangs sé skýrt 
og innleitt á öllum deildum.

Umhverfisskilyrði í 5 eða 
fleiri útboðum eða 
verðfyrirspurnum.

Hlutfall starfsfólks sem fer 
til og frá vinnu með 

vistvænum ferðamátum 
aukist úr 21% í a.m.k. 30%.

Notkun á rafmagni og 
heitu vatni minnki um 

a.m.k. 3% .

A.m.k. fjórir umhverfisvísar 
birtir í ársskýrslu 2012. 

Upplýsingar um umhverfismál 
séu aðgengilegar.

Hættulegur úrgangurAukin flokkun og minni sóun Vistvæn innkaup

Vistvænir ferðamátar Rafmagn og heitt vatn Miðlun upplýsinga

Setjum fram skýra starfsáætlun:
Lykilverkefni – Mælanleg markmið – Aðgerðir



18

Mælum árangur og miðlum skýrum 
upplýsingum um hann
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Vinnum með aðilum innan og utan 
Landspítala til að finna bestu lausnir
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Birna Helgadóttir, birnahel@landspitali.is, s. 543 5846, 820 9491

http://www.landspitali.is/um-lsh/almennar-upplysingar/umhverfismal-a-landspitala/

Takk fyrir!
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Umhverfisstefnan tengd við yfirstefnu 
Landspítala


