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Inngangur
Rannsóknarverkefnið Umhverfisvitund starfsmanna stofnana og fyrirtækja, mæling og þróun er unnið
fyrir styrk úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar. Markmið verkefnisins er að gera tillögu að
aðferðafræði til að meta umhverfisvitund starfsmanna fyrirtækja og stofnana og jafnframt að meta
hvaða aðferðir eru áhrifaríkastar við að efla umhverfisvitund starfsmanna sem vinna að
mannvirkjagerð.
Í fyrri áfanga verkefnisins voru kannaðar aðferðir við að mæla viðhorf starfsmanna til umhverfismála í
þeim tilgangi að fylgjast með þróun umhverfisvitundar. Þannig gætu fyrirtæki og stofnanir mælt
árangur af innra starfi við að miðla fræðslu um umhverfismál og efla umhverfisvitund starfsmanna.
Fyrri afurð þessa áfanga er niðurstaða könnunar sem mælir umhverfisvitund. Könnunin var lögð fyrir
starfsmenn Vegagerðarinnar í lok árs 2016. Seinni afurð þessa áfanga eru tillögur að aðgerðum til
vitundarvakningar á umhverfismálum þar sem m.a. reynsla Mannvits, Landsvirkjunar og
Vegagerðarinnar er höfð til hliðsjónar.
Eftir að könnunin var lögð fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar var það í höndum gæðadeildar
stofnunarinnar að keyra áfram aðgerðir til vitundarvakningar á umhverfismálum.
Seinni áfangi verkefnisins fólst í því að stilla upp annarri mælingu á umhverfisvitund að ári liðnu, til að
meta árangurinn af innri aðgerðum til vitundarvakningar. Það var gert í lok árs 2017. Niðurstaða
könnunarinnar gefur mat á breytingu á umhverfisvitund.
Markmiðið með verkefninu er:
• Að við lok verkefnisins liggi fyrir aðferðafræði til að meta umhverfisvitund starfsmanna
fyrirtækja og stofnana.
• Að meta hvaða aðgerðir eru áhrifaríkastar við að efla umhverfisvitund starfsmanna sem
vinna að mannvirkjagerð.
• Að niðurstöður mælingar í lok verkefnisins, þ.e. seinni mælingar af tveimur, sýni jákvæða
þróun á viðhorfi starfsmanna til umhverfismála.
Höfundar skýrslunnar eru Sandra Rán Ásgrímsdóttir sjálfbærniverkfræðingur, Ólöf Kristjánsdóttir
samgönguverkfræðingur og María Stefánsdóttir umhverfisverkfræðingur hjá Mannviti. Verkefnið var
unnið í samstarfi við Matthildi Báru Stefánsdóttur deildarstjóra umhverfisdeildar hjá Vegagerðinni.
Einnig var Ragnheiður Ólafsdóttir umhverfisstjóri Landsvirkjunar fengin til viðtals um aðgerðir til að
bæta umhverfisvitund starfsmanna.
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1. Aðferðir til að mæla umhverfisvitund
Þorvarður Árnason skilgreinir í Landsbréfi árið 2004 umhverfisvitund sem samheiti yfir þekkingu,
viðhorf, gildi og atferli manna gagnvart umhverfismálum. Umhverfisvitund hefur verið mæld á
Vesturlöndum frá því á sjöunda áratug síðustu aldar, með bæði eigindlegum og megindlegum
rannsóknaraðferðum. Þær kannanir sem framkvæmdar hafa verið sýna aukna umhverfisvitund
almennings undanfarin ár [1]. Með aukinni umhverfisvitund almennings aukast kröfur um ábyrga
umhverfisstjórnun fyrirtækja um allan heim. Bein afleiðing aukinnar umhverfisvitundar eru því auknar
áherslur fyrirtækja á að gera vel gagnvart umhverfinu í sínum daglega rekstri [2], [3].
Erfitt getur verið að meta og mæla umhverfisvitund með tilliti til viðhorfs og aðgerða. Megindlegar
rannsóknir hafa sýnt fram á misræmi milli niðurstaðna um viðhorf annars vegar og raunverulegrar
hegðunar fólks hins vegar sem hefur reynst erfitt að útskýra. Þetta misræmi hefur einkum verið tengt
við eftirfarandi þætti [4]:
a) Bein reynsla af áhrifum mengunar sem dæmi, getur haft önnur áhrif en óbein reynsla. Það að
læra um ákveðin vandamál í skóla getur haft áhrif á viðhorf en bein upplifun af vandamálinu
er líklegri til að hafa áhrif á hegðun.
b) Félagsleg viðmið eru líkleg til að hafa áhrif á viðhorf og hegðun einstaklinga, þar sem ríkjandi
menning í umhverfinu hefur áhrif á aðgerðir þeirra. Einstaklingur sem býr við ósjálfbæra
menningu, getur t.d. haft jákvætt viðhorf til umhverfismála en er ólíklegur til þess að sýna þá
hegðun.
c) Ef það líður langt á milli könnunar á viðhorfi og hegðunar getur það líka leitt í ljós misræmi þar
sem viðhorf getur breyst mikið á stuttum tíma.
d) Mælingar á viðhorfi hafa oft mun víðara umfang en þegar spurt er um hegðun sem gerir það
að verkum að fleiri geta frekar tengt við viðhorfin en hegðunina.
NEP mælikvarðinn (e. New Evironmental Paradigm Scale) um vistfræðilega hugmyndafræði er vel
þekkt og samþykkt aðferðarfræði til að mæla viðhorf til umhverfisins og hefur verið beitt í fjölda tilfella
[5]–[8]. Aðferðarfræðin miðar að því að kortleggja skoðanir þátttakenda á áhrifum manna á náttúruna,
tilvist takmarkana á hagvöxt og þróun og rétt mannsins til að stjórna náttúrunni. Sánches og Lafuente
[7] benda hins vegar á að NEP mælikvarðinn mælir aðeins eina vídd umhverfisvitundar. En þar sem
hún er margþætt og allar víddirnar tengist leggja þau til módel sem kannar allar hliðar
umhverfisvitundar, þ.e. gildi, þekkingu, viðhorf og atferli. Algengt er að þegar aðeins er spurt um atferli
manna eða aðgerðir séu oft listaðir upp nokkrir þættir eða athafnir og spurt hversu oft viðkomandi
framkvæmi þær, t.d. að endurvinna rusl, og boðið sé upp á valmöguleika frá „aldrei“ upp í „oft“. Þetta
er aðferð til að mæla viðhorf þátttakanda til umhverfisvænnar hegðunar en gallinn er sá að fólk leggur
oft rangt mat á eigin hegðun [9].
Hérlendis eru helst tvær kannanir sem líta má til þegar kemur að mati á umhverfisvitund. Það eru
kannanir sem Þorvarður Árnason framkvæmdi árið 2004 og Rannsóknarmiðstöð ferðamála
framkvæmdi árið 2009. Þorvarður skoðaði umhverfisvitund Íslendinga út frá umhverfissjónarmiðum
og þekkingu á hugtakinu um sjálfbæra þróun. Könnunin var framkvæmd sem einföld spurningakönnun
fyrir 1500 manna úrtak þar sem svarhlutfallið var 40% [1]. Rannsóknarmiðstöð ferðamála skoðaði
umhverfisvitund og stjórnun ferðaþjónustuaðila og ferðamanna og skipti sinni könnun upp í tvo hluta.
Fyrri hluti var útsend spurningakönnun sem fékk um 50% svarhlutfall og var henni síðan fylgt eftir með
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hálfopnum viðtölum. Í seinni hlutanum var spurningalisti lagður fyrir rúmlega 200 ferðamenn á
nokkrum ferðamannastöðum í Skaftárhreppi og Sveitarfélaginu Hornafirði [3].
Erlendis hafa rannsóknir á umhverfisvitund oftast verið framkvæmdar með spurningalistum. Á
Indlandi var netkönnun lögð fyrir í 19 ríkjum landsins þar sem að fólk var beðið um að leggja mat á
ástand umhverfisins í sínu eigin ríki ásamt nokkrum nærliggjandi ríkjum. Lagðar voru fyrir spurningar
um öll ríki saman og svarendur beðnir um að raða niðurstöðunum inn á tvívítt línurit þar sem þeir gátu
sett inn punkta fyrir hvert ríki. Spurt var um ástand umhverfisins, þekkingu og menntun þátttakenda,
ásamt persónulegum áhuga og hæfileikum til þess að bæta umhverfið [10]. Rannsókn á
umhverfisvitund í Kína og Japan var skoðuð árið 2011. Sú rannsókn byggði á könnun sem lögð var fyrir
handahófskennd úrtök í nokkrum borgum. Spurningar voru settar upp með staðhæfingum og
svarmöguleikum frá „mjög gott“ yfir í „mjög slæmt“ sem svarendur merktu við eftir því sem þeir töldu
eiga best við [11]. Brighter Planet er tæknifyrirtæki í Bandaríkjunum sem býður fyrirtækjum og öðrum
aðilum uppá lausnir sem miða að því að takmarka umhverfisáhrif viðskiptavina. Þar er lögð áhersla á
mikilvægi þátttöku starfsmanna og hafa þeir því mótað nokkrar spurningakannanir til að skoða
umhverfisvitund starfsmanna og yfirmanna. Kannanir eru venjulega sendar út rafrænt þar sem spurt
er út í afstöðu og aðgerðir vinnuveitanda til ýmissa þátta sem varða umhverfismál, hvaða orkusparandi
lausnum sé beitt o.s.frv. Í sömu könnunum er einnig skoðað hvaða aðferðir eru notaðar til þess að
hvetja starfsmenn til þátttöku [12]. Enn fleiri kannanir og aðferðir eru til sem meta umhverfisvitund
einstaklinga. Misjafnt er hvernig þær eru settar upp en oft eru þátttakendur beðnir um að raða
aðgerðum eftir mikilvægi, botna staðhæfingar eða svara staðhæfingum með mikilvægi frá „mjög“
niður í „lítið“ eða „sammála“ yfir í „ósammála“ [2], [11]–[15].
Aðferðarval við mat á umhverfisvitund er háð því hvaða þátt umhverfisvitundar skal meta. Uppfærður
NEP mælikvarði er viðurkennd aðferð til að meta umhverfisviðhorf. Ef meta á aðgerðir eða atferli þarf
að beita annars konar aðferðarfræði. Sánches og Laufante, sem dæmi, leggja fram einfalda könnun
sem talið er að nái yfir alla þætti umhverfisvitundar [7]. Margir virðast einnig hafa farið í mat á
umhverfisvitund án þess að beita neinni einni viðurkenndri aðferð, þó flestir beiti svipuðum aðferðum
við matið.

1.1 Aðferðarfræði
Líkt og komið hefur verið inn á eru margar aðferðir þekktar til að meta umhverfisvitund. Könnun
Þorvarðar Árnasonar sem lögð var fyrir vorið 2003 fellur ágætlega að NEP aðferðarfræðinni og er því
hentug fyrirmynd í könnun fyrir Vegagerðina. Til að aðlaga spurningarnar að atferli starfsmanna á
vinnutíma eða mati starfsmanna á þeirra framtaki á sviði umhverfismála er hægt að líta til
spurningalista Brighter Planet [12].
Spurningar í könnuninni, sem lögð var fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar í þessu rannsóknarverkefni,
eru fengnar úr NEP mælikvarðanum, könnun Þorvarðar Árnasonar frá 2003 og
umhverfisvitundarkönnun sem lögð var fyrir starfsmenn Mannvits [1], [16].
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1.2 Spurningalisti
Spurningalistinn sem lagður var fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar samanstendur af 13 spurningum. Af
þeim snúa 11 að umhverfisvitund og hegðun starfsmanna en 2 eru bakgrunnspurningar þar sem spurt
er um aldursbil og starfsstöð. Spurningarnar eru eftirfarandi:
1. a) Hversu miklar áhyggjur hefur þú af eftirtöldum umhverfisþáttum?
Engar
áhyggjur

Einhverjar
áhyggjur

Töluverðar
áhyggjur

Miklar
áhyggjur

Loftslagsbreytingar
Göt á ósonlaginu
Loftgæði
Drykkjarvatn
Hnattræn hlýnun
Bráðnun jökla og hækkun sjávar
Mengun frá farartækjum
Mengun frá iðnaði
Mengun matvæla vegna skordýraeiturs
Mengun matvæla vegna vaxtarhormóna og
sýklalyfja
Rafsegulmengun (rafmagnslínur, farsímar,
o.fl.)
Erfðabreytt (bioengineered) matvæli
Súrnun sjávar
Jarðvegseyðing
Eyðing skóga og annars gróðurs
Fækkun tegunda í lífríkinu
Fólksfjölgun
Mengun umhverfis vegna hættulegra efna
Landfyllingar vegna sorps
1.b) Eru fleiri umhverfisþættir sem þú hefur áhyggjur af en þeir sem koma fram í spurningu 1?
Vinsamlegast listaðu upp ef svo er.
Svarið þitt:___________________________________________
2.a) Hvaða umhverfisógn hefur þú mestar áhyggjur af?
Svarið þitt:___________________________________________
2.b) Hvaða umhverfisógn telur þú að heiminum standi mest ógn af?
Svarið þitt: __________________________________________________
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3. Hafa áhyggjur þínar af umhverfisþáttum í spurningu 1 haft áhrif á hegðun þína, varðandi:
Já

Nei

Að drekka ferskan ávaxtasafa?
Að kaupa og borða grænmeti og ávexti?
Val á samgöngumáta?
Kaup á bifreið?
Notkun á heimilisbílnum?
Fjölda bíla á heimilinu?
Staðsetningu heimilis þíns?
Notkun skordýraeiturs við heimili þitt?
Endurvinnslu á pappír, rusli og garðúrgangi
Viðskipti við umhverfisvæna þjónustuaðila?
Val á vörum á borð við þvottaefni, hreinsiefni o.s.frv.?
Notkun á fjölnotapokum í stað plastpoka?
Val á rafmagnstækjum?
4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum/staðhæfingum?
Mjög
ósammála

Ósammála

Hvorki
né

Sammála

Mjög
sammála

Ég er tilbúin/n að greiða hærra verð fyrir
vöru sem veldur umhverfinu minni skaða
vegna framleiðslu og umbúða.
Þörf er á þrengri ramma og reglum fyrir
iðnað til að draga úr mengun lofts, vatns,
jarðvegs og matvæla, þrátt fyrir möguleg
neikvæð fjárhagsleg áhrif.
Ég er tilbúin/n að leggja meira á mig en
ella til þess að skapa hagstæðari
aðstæður fyrir komandi kynslóðir (t.d.
sleppa því að nota eldhúsrúllur og
plastpoka).
Ég er tilbúin/n að kaupa vörur/þjónustu
sem framleiddar/framkvæmdar eru á
ábyrgan máta gagnvart náttúrunni, þrátt
fyrir að þær séu aðeins dýrari, þegar því
verður við komið.
Ég er tilbúin/n að styrkja sjálfbær og ábyrg
samtök.
Ég er reiðubúin/n að gerast sjálfboðaliði í
verkefnum sem leiða til hreinna og betra
umhverfis.
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5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum/staðhæfingum?
Mjög
Ósammála Hvorki Sammála
Mjög
ósammála
né
sammála
Við nálgumst þolmörk jarðarinnar hvað varðar
fólksfjölda.
Fólk hefur rétt til þess að breyta náttúrulegu
umhverfi svo að það henti þörfum þess.
Þegar fólk truflar hefðbundinn gang náttúrunnar
hljótast oft af því hörmulegar afleiðingar.
Hugvitsemi mannfólksins mun sjá til þess að
jörðin verði ekki óbyggileg.
Mannkynið misþyrmir umhverfinu alvarlega.
Jörðin býr yfir gnægð náttúruauðlinda sem við
þurfum aðeins að læra að þróa/nýta betur.
Plöntur og dýr hafa sama rétt til þess að lifa og
menn.
Jafnvægi náttúrunnar er nægilega traust til að
ráða við áhrif frá iðnaðarþjóðum nútímans.
Þrátt fyrir hugvitsemi mannsins þá lútum við samt
lögum náttúrunnar.
Þau umhverfisvandamál sem eru sögð snúa að
mannkyninu eru stórlega ýkt.
Jörðin er eins og geimskip, með takmarkað rými
og auðlindir.
Mannkyninu er ætlað að ráða yfir öðru í
náttúrunni.
Jafnvægi jarðarinnar er viðkvæmt og auðvelt að
raska því.
Mannkynið mun á endanum læra nógu mikið um
náttúruna til að geta stjórnað henni.
Ef hlutirnir halda áfram að ganga eins og þeir hafa
gert munum við á endanum upplifa hörmulegt
vistfræðilegt slys/náttúruhamfarir.
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6. Hvernig eiga eftirfarandi fullyrðingar/staðhæfingarnar við þig í dag?
Alltaf

Oftast

Stundum Kemur fyrir

Aldrei

Ég kaupi nánast eingöngu lífrænt ræktaða
ávexti og grænmeti án skordýraeiturs.
Ég huga að kolefnissporum mínum þegar ég
ferðast.
Þegar ég versla leitast ég við að kaupa
umhverfisvottaðar vörur (t.d. Svansmerktar).
Ég leitast við að hjóla eða ganga styttri
vegalengdir í stað þess að nota einkabílinn.
Ég nota almenningssamgöngur eins oft og ég
get.
Þegar ég keypti/valdi núverandi bíl heimilisins
hafði ég í huga að hann verði sem
umhverfisvænastur.
Ég reyni að samnýta ferðir með öðrum (carpooling).
Við kaup á húsgögnum fyrir heimilið leitast ég
við að endurnýta frá öðrum eða versla við
Góða hirðinn eða sambærilega verslun.
Ég reyni að lágmarka rafmagnsnotkun
heimilisins t.d. með því að slökkva á ljósum eða
rafmagnstækjum sem ekki er verið að nota.
Ég endurnýti pappír og umslög.
Ég takmarka notkun á einnota mat og
drykkjarumbúðum.
Ég kaupi raftæki í A-flokki orkumerkinga þegar
ég kaupi ný raftæki.

7. Hversu mikið meira ertu reiðubúin/n að greiða fyrir umhverfisvænar/sjálfbærar vörur eða
þjónustu?
Vinsamlegast setjið x við þá fullyrðingu sem við á:
Jafnmikið og fyrir vöru/þjónustu sem ekki er umhverfisvæn/sjálfbær
Allt að 5% meira
Allt að 10% meira
Allt að 15% meira
Allt að 20% meira
Allt að 50% meira
Mun greiða nánast hvaða verð sem er, að því gefnu að
varan/þjónustan sé betri en aðrar tegundir þessarar vöru/þjónustu
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8. Hvaða sorp flokkar þú frá almennu heimilissorpi á þínu heimili?
Merktu við allt sem við á:
Drykkjarumbúðir með skilagjaldi (t.d. plast- og glerflöskur, áldósir)
Rafhlöður
Dagblöð, tímarit og annar pappír
Spilliefni (t.d. málning, rafbúnaður, lyf o.fl.)
Pappírsumbúðir (t.d. mjólkurfernur)
Plast
Lífrænn úrgangur
Gler
Annað
9. Hér að neðan eru talin upp nokkur algeng umhverfismál sem menn glíma við á Íslandi.
Vinsamlegast tilgreindu hversu mikilvæg þú sjálf(ur) telur þessi umhverfismál vera
Ekki
Lítið
Hlutlaus Mikilvægt
Mjög
mikilvægt mikilvægi
mikilvægt
Að stöðva jarðvegs- og
gróðureyðingu.
Að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda.
Að vernda stofna nytjafiska í sjónum
umhverfis Ísland.
Að auka endurvinnslu á sorpi.
Að minnka áhrif á umhverfið vegna
bílaumferðar.
Að auka skógrækt.
Að vernda ósnortna náttúru.
10. Hér að neðan eru talin upp nokkur atriði sem mörgum finnst skipta máli í heiminum um þessar
mundir. Vinsamlegast tilgreindu hversu mikilvægt hvert þessara atriða er að þínu mati.
Ekki
Lítið
Hlutlaus Mikilvægt
Mjög
mikilvægt mikilvægi
mikilvægt
Að búa í haginn fyrir velferð komandi
kynslóða.
Að bæta lífskjör fólks í fátækum
löndum.
Að sporna gegn hnattrænum
umhverfisvandamálum.
Að auka nýtni í meðferð
náttúruauðlinda.
Að auka hagvöxt á Íslandi og í ríkjum
heims.
Að auka áhrif almennings í
ákvörðunum um umhverfismál.
Að minnka neyslu almennings á
Vesturlöndum.
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Vinsamlega tilgreindu hvaða starfssvæði þú tilheyrir.
Vinsamlegast tilgreindu hvað starfssvæði þú tilheyrir
Suður
Vestur
Norður
Austur
Miðstöð

Vinsamlega tilgreindu hvorum aldursflokknum þú tilheyrir.
Vinsamlegast tilgreindu hvorum aldursflokknum þú tilheyrir
Undir 50
50+
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2. Niðurstöður könnunar
Könnun var lögð fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar á tímabilinu 30. desember 2016 – 11. janúar 2017.
Fyrir þá könnun var ekki búið að fara í sérstakar aðgerðir tengdar umhverfisvitund aðrar en tengjast
hefðbundnu starfi sem unnið er innan Vegagerðarinnar. Alls svöruðu 97 starfsmenn könnuninni og er
það um 30% starfsmanna.

2.1 Niðurstöður mælingar fyrir aðgerðir
Helstu niðurstöður könnunarinnar eru eftirfarandi:
-

Starfsmenn Vegagerðarinnar hafa mestar áhyggjur af mengun umhverfis vegna hættulegra
efna eða iðnaðar og hnattrænni hlýnun. Þeir hafa minnstar áhyggjur af drykkjarvatni og
rafsegulmengun.

-

80% svarenda finnst vera þörf á þrengri ramma og reglum fyrir iðnað til að draga úr mengun.

-

70% svarenda eru tilbúnir að kaupa vörur/þjónustu sem eru framleiddar/framkvæmdar á
ábyrgan máta gagnvart náttúrunni, þrátt fyrir að þær séu aðeins dýrari. Fæstir eru tilbúnir að
greiða meira fyrir vörur/þjónustu sem er umhverfisvæn/sjálfbær en hefðbundna vöru eða tæp
28%. Þó eru 24% tilbúin að greiða allt að 10% meira.

-

70% svarenda segjast lágmarka rafmagnsnotkun á heimili sínu og kaupa raftæki í A flokki þegar
keypt eru ný raftæki.

-

Rúm 50% takmarka notkun á einnota matar- og drykkjarumbúðum eða endurnýta pappír og
umslög.

-

Yfir 90% flokka drykkjarumbúðir, rafhlöður og dagblöð á sínu heimili og um 90% flokka
pappírsumbúðir og spilliefni. Aðeins 30% svarenda flokka lífrænan úrgang á sínu heimili.

-

Rúm 70% segjast sjaldan eða aldrei nota almenningssamgöngur og rúm 50% segjast ekki
samnýta ferðir með öðrum.

-

Þau umhverfisatriði sem 80% eða meira finnst mikilvæg eða mjög mikilvæg í heiminum í dag
eru:
o Að búa í haginn fyrir velferð komandi kynslóða.
o

Að bæta lífskjör fólks í fátækum löndum.

o

Að sporna gegn hnattrænum umhverfisvandamálum.

o

Að auka nýtni í meðferð náttúruauðlinda.

Nánari niðurstöður mælingarinnar má sjá í viðauka A.
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3. Aðferðir til að efla umhverfisvitund
Margir aðilar víðsvegar um heim hafa lagt mat á og gripið til aðgerða til að efla umhverfisvitund.
Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna hefur skoðað hvernig sé best að efla umhverfisvitund
starfsmanna og hverjar séu helstu hindranirnar í slíkri vinnu. Sameinuðu þjóðirnar telja að eftirfarandi
fimm atriði séu mikilvægust þegar kemur að eflingu umhverfisvitundar [17]:
-

Að hafa starfsmenn með í þróun umhverfisstefnu fyrirtækis.
Að hafa stjórnendur með við innleiðingu breytinga (það getur haft áhrif á aðila sem hafa ekki
mikinn áhuga á umhverfismálum fyrir).
Keppni og verðlaun geta haft áhrif, hvatt fólk til þátttöku og vakið áhuga á umhverfismálum.
Halda reglulega kynningar um stefnu fyrirtækisins og hvernig starfsmenn geta leikið
lykilhlutverk.
Það að þróa aðferðir fyrir starfsmenn til að auðvelda þeim að tjá sig og koma áhyggjum sínum
af umhverfismálum áleiðis til stjórnenda getur eflt frumkvæði og þátttöku nýrra aðila.

Ráðherranefnd Norðurlandaráðs lét vinna fyrir sig verkefni í þeim tilgangi að skoða hvaða áhrif
„hnipping“ (e. nudging) geti haft þegar kemur að því að stuðla að umhverfisvænni hegðun samanborið
við stjórntæki stjórnvalda, s.s. lög og reglugerðir. Hnipping snýst um að virkja ósjálfráða hegðun og
stuðla þannig að því að við veljum með öðrum hætti án þess að við vitum endilega af því sjálf [18].
Niðurstöður sýndu að hnipping leiddi oftar til sjálfbærari breytinga í hegðun en lög og reglur [19]. Dæmi
um aðferðir (hnippingu) sem voru skoðaðar og taldar stuðla að aukinni umhverfisvitund voru meðal
annars:
-

Gera upplýsingar aðgengilegar, s.s. um orkunotkun og umhverfisáhrif, bæði á
samfélagsmiðlum og vinnustöðum.
Breytingar í umhverfi, s.s. breytt sorpflokkunarkerfi eða diskastærð í mötuneytum.
Breytingar á sjálfvöldum möguleikum, s.s. kolefnisjöfnun, hitastig innandyra, sjálfvirk ljós o.fl.
Notkun félagslegra viðmiða og regluleg endurgjöf, s.s. um orku- og auðlindanotkun,
samanborið við aðra svipaða hópa og áherslur á samfélagslega ábyrgð
vinnustaðar/einstaklinga.

Auk Umhverfisstofnunar, Sameinuðu þjóðanna og Norðurlandaráðs eru fleiri stofnanir og fyrirtæki
sem hafa birt gögn um aðgerðir til að efla umhverfisvitun, þar á meðal eru Landsbankinn, Brighter
Planet o.fl. Niðurstöður þessara verkefna eru mjög svipaðar en eins og kemur fram í skýrslu
Norðurlandaráðs þá vantar samanburðarhæf gögn til að geta fært óyggjandi rök fyrir því hvað virkar
og hvað ekki þegar kemur að því að efla umhverfisvitund.
Fræðsla er grundvallarforsenda þess að breyta hegðun fólks. Erfitt getur reynst að fá aðila til að breyta
hegðun sinni ef það sér hvorki tilgang með því né ávinning af því. Eftir því sem einstaklingar verða
meðvitaðri um umhverfismál þeim mun líklegra er að þeir séu tilbúnir að breyta einhverju í daglegum
athöfnum sínum að eigin frumkvæði. Mynd 1 sýnir hvernig breyting á sér stað meðal einstaklinga og
inni á vinnustöðum með tímanum. Fyrsta skrefið er fræðsla og aukin vitund, í framhaldi af því kemur
aukinn skilningur á viðfangsefninu. Þegar einstaklingar hafa skilning á verkefninu eða vandamálinu eru
þeir líklegri til að taka þátt, breyta hegðun sinni og styðja við stefnu stofnana og fyrirtækja.
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Mynd 1. Breytingar á stuðningi starfsmanna við stefnur fyrirtækja og stofnana yfir ákveðinn tíma.

3.1 Reynsla af aðgerðum
Ýmis innlend fyrirtæki og stofnanir hafa einnig reynslu af því að vinna að bættri umhverfisvitund.
Landsvirkjun, Mannvit og Vegagerðin hafa til að mynda unnið að fjölda verkefna undanfarið og má
draga lærdóm af þeim aðgerðum. Við vinnslu þessa verkefnis var skoðað hvaða aðgerðir Vegagerðin,
Landsvirkjun og Mannvit hafa farið í og hvað hefur virkað vel og hvað ekki, sjá kafla 3.1.1 til 3.1.3.
Sammerkt með reynslu þessara fyrirtækja er að fræðsla, samtöl og vitundarvakning séu það sem skiptir
mestu máli varðandi umhverfisvitund starfsmanna. Aðgerðir sem stuðla að aukinni fræðslu séu
líklegastar til þess að stuðla að því að starfsmenn sýni frumkvæði í umhverfismálum, jafnt í verkefnum
sem daglegum athöfnum.
Fyrir stofnanir og fyrirtæki sem vinna að mannvirkjagerð er mjög mikilvægt að umhverfismál séu í
réttum farvegi því umhverfis- og samfélagsmál geta jafnvel komið í veg fyrir framkvæmdir ef svo er
ekki.
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3.1.1 Vegagerðin
Innan Vegagerðarinnar hefur verið unnið töluvert að umhverfismálum síðustu ár. Meðal helstu
aðgerða eru:
-

-

-

-

-

Umhverfisstefna Vegagerðarinnar var sett árið 1997 og ákveðið var þá að vinna að innleiðingu
umhverfisstjórnunarkerfis í samræmi við ISO 14001 staðallinn. Þeirri vinnu er að mestu lokið
samanber mynd 2.
Vegagerðin hefur gefið út umhverfisskýrslu frá 1998.
Umhverfis- og öryggisnefndir hafa verið starfandi á öllum svæðum frá 1998 og haldnir hafa
verið árlegir umhverfisdagar.
Frá 2000 hefur Vegagerðin haldið árlega rannsóknarráðstefnu þar sem eitt af meginþemunum
er umhverfismál.
Frá 2005 hefur vinnustaðurinn tekið þátt í „Hjólað í vinnuna“.
Reglulega er umhverfis- og öryggistengd fræðsla í tengslum við umhverfis- eða tiltektardaga
Vegagerðarinnar.
Vinna við greiningu þýðingarmikilla umhverfisþátta og vöktun á þeim hófst árið 2007.
Umhverfisþættirnir eru; röskun umhverfis, steinefni og námur, eldsneyti og olíur, bik (asfalt),
eiturefni og hættuleg efni, spilliefni, fastur úrgangur, fráveitur og skólp og auðlindir jarðar.
Frá 2007 hafa vinnulýsingar um vöktun og stýringu umhverfisþátta verið til staðar í
áhaldahúsum og á verkstæðum.
Frá 2011 hefur umhverfis- og öryggishandbók verið færð starfsmönnum og frá 2015 hefur
fræðsla um umhverfismál farið fram á nýliðanámskeiðum.
Árið 2013 voru öllum starfsmönnum gefnir fjölnota innkaupapokar með nýjum gildum
stofnunarinnar.
Námskeið um notkun eiturefna og hættulegra efna hafa verið haldin frá 2012.
Frá 2015 hefur vinnustaðurinn tekið þátt í Grænum skrefum í ríkisrekstri og er með mælanlegt
markmið um innleiðingu. Sérstök tilraun hefur verið í gangi á Norðursvæði Vegagerðarinnar
til að auka velgengni 1. græna skrefsins og virkja starfsmenn. Samhliða því eru reglulega send
heilræði í tölvupósti og fræðsluerindi haldin á öllum svæðum og í miðstöð.
Af og til eru birtar greinar og fræðsla innanhúss, sem er innanhússrit, m.a. um sorpflokkun,
hættuleg efni, vélahitara, ferðavenjur o.fl.
Unnið hefur verið að endurheimt votlendis til mótvægis við það sem raskað er vegna
vegagerðar og hefur Vegagerðin sett sér mælanlegt markmið þar um. Þá hefur einnig verið
sett mælanlegt markmið um að draga úr innkaupum og notkun efna sem eru hættuleg heilsu
og umhverfi.
Vegagerðin er með 10 bílastæði með möguleika á hleðslu fyrir rafbíla við miðstöðina í
Borgartúni, Stofnunin á einnnig rafmagnsbíl og metantvinnbíl og starfsmenn hafa aðgang að
rafmagnsvespu í miðstöð til styttri ferða.. Þá hefur Vegagerðin boðið starfsmönnum sínum
sem ferðast með vistvænum hætti til vinnu samgöngustyrk frá 2012.
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Mynd 2. Staðan á innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis Vegagerðarinnar í mars 2017.
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3.1.2 Mannvit
Mannvit er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001 frá því árið 2011. Helstu aðgerðir í
umhverfismálum hjá Mannviti síðustu ár eru:
- Frá 2008 hafa verið í boði samgöngusamningar og -styrkir til starfsmanna sem ferðast með
vistvænum hætti til og frá vinnu.
- Greining þýðingarmikilla umhverfisþátta og vöktun á þeim. Umhverfisþættirnir eru; hættuleg
efni, innkaup, pappír, rafmagn, samgöngur, úrgangur og vistvænar lausnir við hönnun og
ráðgjöf.
- Kynningar haldnar fyrir alla starfsmenn um umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins og
þýðingarmiklu umhverfisþættina. Einnig eru haldnar kynningar reglulega um umhverfismál
almennt.
- Sorpflokkun var komið á árið 2011.
- Átak við innleiðingu umhverfisvænna hreinsiefna og efnamál yfirfarin og ferlar vegna þeirra.
- Í upphafi allra verkefna skulu verkefnisstjórar huga að umhverfismálum og skrá í
verkefnishandbók.
- Allir sviðsfundir skulu hefjast á innslögum um öryggis-, heilsu-, gæða- eða umhverfismál og
hvað starfsmenn geta gert til að leggja sitt af mörkum.
- Árlega er framkvæmd ferðavenjukönnun og starfsmönnum hefur verið boðið á námskeið í
vistakstri.
- Reglulega eru settir umhverfismolar inn á innri vef fyrirtækisins og starfsmenn eru hvattir til
að gefa endurgjafir vegna umhverfismála.
- Öllum starfsmönnum hafa verið gefnir fjölnota innkaupapokar tvisvar sinnum og
vatnsflöskur.
- Notkun einnota bolla hætt.
- Við innkaup á fyrirtækisbílum er lögð áhersla á vistvæna bíla.
Hjá Mannviti hefur verið ákveðið að leggja meiri áherslu á að fara í aðgerðir sem fræða og stuðla að
því að frumkvæði sé tekið í umhverfismálum innan verkefna í stað þess að vakta eftir á það sem hefur
verið gert. Vöktun virðist ekki leiða til þess að meira sé hugað að umhverfismálum í verkefnum. Meiri
þungi verður því settur í fræðslu og vitundarvakningu meðal starfsmanna, þannig að þeir sýni frekar
frumkvæði í umhverfisvænni hönnun og ráðgjöf.

3.1.3 Landsvirkjun
Hjá Landsvirkjun er mikil reynsla af því að bæta umhverfisvitund starfsmanna og hefur verið lagt mikið
til þessa málaflokks, jafnt innan fyrirtækisins og úti í samfélaginu. Draga má lærdóm af þeirra reynslu.
Dæmi um aðgerðir sem Landsvirkjun hefur ráðist í og tekist hafa vel eru:
- Uppsetning bílastæða fyrir rafbíla og kaup stofnunarinnar á rafbílum. Starfsmenn sem koma á
rafmagnsbíl til vinnu fá samgöngustyrk líkt og þeir sem ganga, hjóla og nota strætó.
- Landsvirkjun vinnur eftir ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðlinum og vinnur að uppfærslu
hans. Ný útgáfa staðalsins byggir meira á áhættumati en sú eldri og stóreykur ábyrgð
stjórnenda. Einnig eru kröfur um ítarlegri vistferilsgreiningu, m.a. á innkaupum og að kallað
sé eftir ítarlegum upplýsingum frá birgjum.
Reynsla Landsvirkjunar af umhverfisvitund er sú að fræðsla og samtöl við starfsmenn virki best.
Mikilvægt sé einnig að mæla árangur. Mælingin sé í raun mikilvægari en markmiðin og fólk taki
niðurstöður mælinga frekar til sín er markmiðin sjálf. Mælingar sýni starfsmönnum stöðuna í dag og
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fræðslan hvetji það til þess að gera betur. Þeirra reynsla sýni að starfsmenn hafi gjarnan gert úrbætur
upp á eigin spýtur út frá niðurstöðu mælinganna. Einnig er það reynslan að endurgjafir geti alveg eins
komið frá starfsmönnum þegar gengið er um sviðin eða starfsstöðvarnar og spjallað við fólk eins og á
rafrænu formi.

3.2 Tillögur að aðgerðum
Til að efla umhverfisvitund starfsmanna Vegagerðarinnar er mikilvægt að fara í skipulagðar aðgerðir.
Tillögum að aðgerðum er forgangsraðað út frá niðurstöðum könnunar sem framkvæmd var í lok árs
2016 hjá Vegagerðinni. Efst eru þær aðgerðir sem mælt er eindregið með að farið verði í og eftir því
sem neðar er komið á listann dregur úr mikilvægi aðgerða. Niðurstöður könnunar sýna að ábyrg neysla
og notkun vistvænna ferðamáta eru þeir þættir sem starfsmenn hafa minnstar áhyggjur af en eru engu
að síður mikilvæg umhverfismál. Því er lagt til að áhersla verði lögð á þessa málaflokka. Mælst er til
þess að gerð verði áhættugreining við val á aðgerðum og sett markmið um það til hverra aðgerðirnar
eigi að ná.
Óháð því hvaða leið verður farin eru hér á eftir birtar tillögur að nokkrum mögulegum aðgerðum:

1

-

Virkja starfsmenn með því að auðvelda þeim að koma skoðunum sínum á framfæri og senda
inn endurgjafir varðandi umhverfismál hjá Vegagerðinni.

-

Fræðsla með formlegum og óformlegum hætti:
o Upplýsingar á innra neti / fréttabréfi um það sem grænu skrefin hjá Vegagerðinni fela
í sér, t.d. hver mikilvægustu umhverfismál stofnunarinnar eru, af hverju o.s.frv.
o Bjóða starfsmönnum upp á fundi eða vinnustofur þar sem þessi atriði eru rædd.
o Halda upp á ýmsa alþjóðlega umhverfisdaga, t.d. World Water Day, Earth Day o.s.frv.

-

Virkja starfsmenn með því að búa til hópa sem þurfa hver um sig að keyra áfram eitthvað
umhverfisátak.

-

Vera með reglulegar mælingar á mikilvægum umhverfisþáttum Vegagerðarinnar og birta
starfsmönnum niðurstöður.

-

Námskeið og kynningar fyrir starfsmenn um umhverfismál – fá utanaðkomandi aðila.
o Leggja áherslu á jákvæða og uppbyggilega fræðslu, við getum ekki öll gert allt en það
geta allir gert eitthvað.
o Reyna að sýna fram á orsök og afleiðingu.
o Senda þá sem sjá um eftirlit og akstur á vistakstursnámskeið.

-

Hægt er að efna til keppni milli sviða þar sem skráð eru stig fyrir árangur í fyrirfram
skilgreindum verkefnum og endað á gleðskap. Kannski í svipuðum dúr og one world challenge1
eða tiltektardagar Vegagerðarinnar. Verkefnin gætu t.d. verið:
o Reikna kolefnispor hvers sviðs eða starfsstöðvar, það gæti virkað hvetjandi fyrir
starfsmenn að gera betur.
o Setja upp kökurit sem sýnir flokkun úrgangs frá hverju sviði eða starfsstöð og hverjir
stærstu flokkar úrgangsins eru.
o Hengja upp lista sem sýnir hvað hvert svið eða starfsstöð er að nota mikinn pappír.

-

Innleiða fleiri atriði grænna skrefa á starfsstöðvum.

-

Flytja ábyrgðina á sviðin og starfsstöðvar, starfsmenn séu ábyrgir fyrir umhverfismálum á sínu
sviði/starfsstöð.

-

Sýna hverju Vegagerðin hefur áorkað samanborið við aðrar stofnanir. Það að sýna ávinninginn
getur virkað hvetjandi fyrir fólk.

Keppni milli háskóla í umhverfisvænni hegðun, sjá nánar á https://www.oneworldchallenge.me/
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4. Aðgerðir
Á árinu 2017 var reynt að fara í reglulegar aðgerðir sem höfðu áhrif á umhverfisvitund starfsmanna.
Ekki tókst að fara í allar þær aðgerðir sem lagðar voru til í fyrri hluta skýrslunnar en hér á eftir eru
taldar upp þær aðgerðir sem farið var í.
Janúar
Framkvæmdaáætlun umhverfisstjórnunar var send til forstjóra með afriti á gæðastjóra og
upplýsingafulltrúa.
Febrúar
Fræðslubæklingi um 2. græna skrefið í ríkisrekstri var dreift til starfmanna í miðstöð. Deildarstjóri
umhverfisdeildar Vegagerðarinnar gekk um húsið, dreifði bæklingnum og spjallaði við fólk. Þá hófst
endurskoðun umhverfis- og öryggishandbókar fyrir starfsmenn.
Mars
2. græna skrefið vottað í miðstöð Vegagerðarinnar af Umhverfisstofnun. Starfsmönnum var boðið upp
á kaffi og köku af því tilefni. Innkaupalisti var endurskoðaður með hliðsjón af umhverfiskröfum í
samvinnu við Ríkiskaup í jan.-feb. en náðist ekki að gefa út.
Apríl
Á Degi umhverfisins var birtur endurskoðaður uppgræðslukafli vefsins namur.is. Vefurinn er
samvinnuverkefni Vegagerðarinnar, Umhverfisstofnunar, Landsvirkjunar, Landbúnaðarháskóla Íslands
og Orku Náttúrunnar. Kynnt á vefsíðum Vegagerðarinnar, Umhverfisstofnunar og Landsvirkjunar, og
einnig á innri vef Vegagerðarinnar.
Í samvinnu við Ökukennarafélagið var haldið vistakstursnámskeið fyrir þá starfsmenn miðstöðvar sem
keyra mest. Þetta var gert í tengslum við innleiðingu 3. græna skrefsins í ríkisrekstri.
Maí
Fræðslubæklingi um vistakstur dreift til allra starfsmanna á höfuðborgarsvæðinu. Deildarstjóri
umhverfisdeildar gekk um húsið, dreifði bæklingnum og spjallaði við fólk. Orðsendingu[1] um
ferðakostnað og akstur var breytt þ.a. við bættist ákvæði um að starfsmenn skuli óska eftir visthæfum
bílaleigu- og leigubílum í samræmi við græn skref í ríkisrekstri. Þá var árlegur fundur formanna
umhverfis- og öryggisnefnda, umhverfisráðs og öryggisráðs. Starfið á landsvísu samræmt,
vinnulýsingar endurskoðaðar o.fl.
Júní
Vegagerðin gekk til samninga við Nýherja um rekstur á prentlausnum, sem þýðir að Nýherji á og rekur
prentarana og sér um viðhald þeirra. Til að koma í veg fyrir að starfsfólk sendi prentskipun á prentara
og gleymi að sækja blöðin þá þurfi aðgangskort til að sækja prentunina og þannig er pappírsnotkun
minnkuð.
Umhverfisdagur haldinn í Heiðmörk þar sem innlendar trjáplöntur voru gróðursettar í samvinnu við
Skógræktina. Pylsur, gos og leikir að lokinni vinnu. Börnum og barnabörnum starfsmanna boðið að
vera með.

[1]

Verklagsregla sem yfirstjórn endurskoðar árlega.
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Júlí
Gæðadeild gaf út nýja gæðahandbók með endurskoðuðum verklagsreglum.
September
Orðsendingu um fundi og móttökur breytt þ.a. við bættust ákvæði um að:
• Forsvarsmenn funda skuli huga að lágmörkun umhverfisáhrifa og öruggum frágangi.
• Við notum vistvæna ferðamáta til og frá viðburðum, hvetjum fundarmenn í auglýsingum til að
gera slíkt og/eða skipuleggjum vistvæna ferðamáta s.s. samakstur eða rútuferðir. Starfsmenn
samnýta ferðir á fundi eins og kostur er og óska eftir visthæfum leigubílum eða bílaleigubílum
þegar þörf er á og mögulegt er.
• Við höldum dreifiefni / gögnum í lágmarki.
• Á viðburðum geta gestir flokkað að lágmarki pappír og skilagjaldsumbúðir.
• Við veljum þjónustuaðila sem bjóða upp á úrgangsflokkun og bera fram veitingar í margnota
borðbúnaði. Ef ekki verður hjá því komist að nota einnota borðbúnað eða umbúðir reynum
við að kaupa umbúðalitlar veitingar þar sem umbúðirnar eru endurvinnanlegar og brotna
auðveldlega niður í náttúrunni.
• Við bjóðum ekki upp á sykur, salt, sultu og því um líkt í smáumbúðum.
• Við bjóðum upp á kranavatn en ekki vatn í einnota drykkjarumbúðum.
• Við höfum aðgang að fjarfundabúnaði og notum hann þegar mögulegt er.
• Á fundum okkar er einungis boðið upp á margnota borðbúnað og umhverfisvænar
servíettur. Við notum margnota ílát undir vatn, sykur og mjólk og veljum vörur í stærri
einingum þegar það er umhverfisvænna.
• Í fundarherbergjum þar sem úrgangur fellur til eru viðeigandi flokkunarílát og eru
flokkunarleiðbeiningar staðsettar í þeim herbergjum.
• Við slökkvum öll ljós í lok fundar.
• Við slökkvum á kaffivél og hraðsuðukatli og tökum þau úr sambandi.
• Við skráum okkur út úr tölvunni (log out). Í vikulok og fyrir lengri leyfi slökkvum við á henni.
• Við veljum sparnaðarstillingu á uppþvottavélinni (eco), þekkjum skammtastærðir þvottaefnis
(1 msk hámark) og setjum einungis fullhlaðnar vélar í gang þegar mögulegt er.
• Við bendum gestum á að:
o Upplýsingar um strætóleiðir eru aðgengilegar í anddyri starfsstöðva þar sem við á.
o Hjólagrind er fyrir fundagesti og starfsmenn.
o Sérmerkt stæði eru í Borgartúni fyrir visthæfa bíla.
Í september var einnig nýtt sniðmát verklýsinga um uppgræðslu á vegsvæðum birt á vef
Vegagerðarinnar, „Endurnýjun svarðarlags og plantna“. Í tengslum við það hélt Vegagerðin í samvinnu
við Landbúnaðarháskóla Íslands og Orku Náttúrunnar námskeið fyrir verktaka og eftirlitsmenn um
uppgræðslu með staðargróðri á framkvæmdasvæðum. Haldið í október.
Loks fór deildarstjóri umhverfisdeildar á svæðisfund Vestursvæðis á Patreksfirði og hélt erindi um
hættuleg efni og öryggisblöð. Í kjölfarið fengu yfirmenn starfsstöðva sent veggspjald með fræðslu um
hættumerkingar og leiðbeiningar um notkun efnalistans, sem er í skýjalausninni EcoOnline, ásamt
beiðni um endurskoðun listans og að stuðla að fækkun efnanna.
Október
Deildarstjóri umhverfisdeildar fór á svæðisfund Suðursvæðis í Grafarholti í Reykjavík og hélt erindi um
hættuleg efni og öryggisblöð. Í kjölfarið fengu yfirmenn starfsstöðva sent veggspjald með fræðslu um
hættumerkingar og leiðbeiningar um notkun efnalistans, sem er í skýjalausninni EcoOnline, ásamt
beiðni um endurskoðun listans og að stuðla að fækkun efnanna.
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Nóvember
Yfirmönnum þjónustustöðva send ábending um hreinsun sláttuvéla til að draga úr útbreiðslu ágengra
framandi tegunda. Þá var athuguð staðan á því að geta sent inn nafnlausar ábendingar vegna
umhverfismála.
Desember
Á nýjum innanhússvef sem var opnaður 1. des. er sérstakur tengill fyrir græn skref og
umhverfisskýrslur.
Deildarstjóri umhverfisdeildar hélt erindi í gegnum Skype fyrir Austursvæði um hættuleg efni og
öryggisblöð. Í kjölfarið fengu yfirmenn starfsstöðva sent veggspjald með fræðslu um hættumerkingar
og leiðbeiningar um notkun efnalistans, sem er í skýjalausninni EcoOnline, ásamt beiðni um
endurskoðun listans og að stuðla að fækkun efnanna.
Umhverfis- og öryggisnefnd stóð fyrir hinum árlega tiltektardegi, sem er einnig helgaður fræðslu um
umhverfis- eða öryggismál. Sesselja Traustadóttir frá Hjólafærni á Íslandi hélt erindi um „Best of“ í
hjólamenningu.
Þá er vinna hafin við að gera Euro kröfur til bifreiðaverktaka.

4.1 Græn skref á svæðunum
Umhverfisráð er skipað einum aðila frá hverju svæði og deildarstjóra umhverfisdeildar sem staðsettur
er í miðstöð og er formaður. Hver meðlimur er verkefnisstjóri á sínu svæði. Á árinu voru teknir upp
mánaðarlegir stöðufundir og ráðið byrjaði að nota verkefnisstjórnunarkerfið Jira til að halda utan um
skrefin og til að auðvelda yfirsýn og samskipti.
Svæðisstöðvar Vestur- og Norðursvæðis fengu vottun á fyrsta græna skrefið í ríkisrekstri á árinu.
Svæðisstöðvar Suður- og Austursvæðis eru tilbúnar eða nánast tilbúnar og verða teknar út við næsta
tækifæri af Umhverfisstofnun (www.graenskref.is/thatttakendur).
Deildarstjóri umhverfisdeildar sendi verkefnisstjórum á svæðunum fræðslubæklingana um 2. græna
skrefið í ríkisrekstri og um vistakstur sem þau geta notað til að kynna málefnin á sínu svæði. Svæðin
skipuleggja eigin umhverfis- og tiltektardaga í júní og desember.
Heilræði grænna skrefa
Sem hluti af grænum skrefum var starfsmönnum sendur tölvupóstur reglulega með heilræðum
grænna skrefa, eftirfarandi póstar voru sendir á árinu 2017:
Febrúar
Starfsmenn hvattir til að nýta sér samakstur til og frá vinnu.
Júní
Við slökkvum á tölvum fyrir fríið. Við slökkvum ljósin. Hugaðu sérstaklega að fundarherbergjum,
geymslum og öðrum stöðum þar sem viðvera er lítil. Við göngum tryggilega frá öllum rafmagnstækjum,
slökkvum t.d. á kaffivélum, hraðsuðukötlum og brauðristum og tökum úr sambandi. Höfum hæfilegan
hita á miðstöðvarofnum. Ef þú hefur góðar ábendingar um það hvernig Vegagerðin getur sparað
rafmagn og hita þá tökum við gjarnan við þeim og deilum áfram.
Ágúst
Við veljum sparnaðarstillingu á uppþvotta- og þvottavélum, þekkjum skammtastærðir og gangsetjum
einungis fullhlaðnar vélar.
September
Plastlaus mánuður. Athygli vakin á heimildamynd sem var sýnd á RÚV um plastmengun úthafanna.
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Nóvember
Upprifjun á kröfum grænu skrefanna um plast.
1. skref) Stofnunin kaupir ekki einnota drykkjamál og borðbúnað. Á viðburðum og fundum
bjóðum upp á kranavatn en ekki vatn í plastflöskum.
2. skref) Við notum margnota burðarpoka í stað einnota plastpoka við innkaup á smávöru. Við
flokkum að lágmarki í fjóra úrgangsflokka (m.a. plast).
3. skref) Við flokkum að lágmarki í sex úrgangsflokka (m.a. plast). Á viðburðum okkar er
einungis boðið upp á margnota borðbúnað.
4. skref) Á viðburðum og fundum bjóðum við upp á máltíðir sem ekki eru pakkaðar í plast. Ef
ekki verður hjá því komist er leitast við að kaupa umbúðalitlar máltíðir þar sem umbúðirnar
eru endurvinnanlegar og brotna auðveldlega niður í náttúrunni.
5. skref) Er lokið fyrir utan innri úttektir. Þessu hefur Vegagerðin unnið að frá því að fyrsta
umhverfisstefnan var sett í desember 1997. Hér þarf að vinna að stöðugum umbótum og
meðal þýðingarmikilla mála sem eru framundan er að allir stórsekkir og vegstikur fari í
endurnýtingu eða endurvinnslu þegar þau hafa skilað sínu. Einnig hafa komið ábendingar um
að plasthár úr lélegum sópum liggi eftir á vegunum sem skilar sér ekki í góðu orðspori fyrir
Vegagerðina í umhverfismálum.
Þá var sent heilræði um mikilvægi vistkerfa og endurheimtar votlendis fyrir framtíðina og m.a. bent á
stefnu Reykjavíkurborgar um líffræðilega fjölbreytni.
Desember
Sent var heilræði um tiltektardag:
Tilgangur tiltektarinnar er ekki bara glens og grín, heldur líka að:
‐ Fræðast um umhverfis- og öryggismál.
‐ Uppfæra lista yfir eiturefni og hættuleg efni.
‐ Kynna sér öryggisblöð fyrir hættulegu efnin sem þú ert að nota í vinnunni
(www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/umhverfismal).
‐ Geyma hættuleg efni á öruggum stöðum (t.d. í lekabyttu).
‐ Fara með spilliefni til viðurkennds móttökuaðila, skrá magn þeirra fyrir græna bókhaldið og
skila til gæðadeildar.
‐ Flokka ruslið sem þú losar þig við.
‐ Rifja upp rýmingaráætlanir og staðsetningu slökkvitækja.
‐ Draga úr hættu á fallslysum (t.d. vegna hluta sem liggja á miðju gólfi eða öðrum óheppilegum
stöðum). Draga úr eldsmat (t.d. óþarfa pappírsmagni).
Þá var send áminning um hvernig skyldi ganga frá fyrir jólafríið:
Við slökkvum á tölvum. Við slökkvum ljósin, hugum sérstaklega að fundarherbergjum, geymslum og
öðrum stöðum þar sem viðvera er lítil. Við göngum tryggilega frá öllum rafmagnstækjum, slökkvum
t.d. á kaffivélum, hraðsuðukötlum og brauðristum og tökum úr sambandi. Við höfum hóflegan hita á
miðstöðvarofnum. Við slökkvum á kertum, ljósaseríum og öðru því sem eldhætta getur stafað af.
Ofangreind atriði snúast ekki aðeins um umhverfismál, heldur einnig um að spara fjármuni og draga
úr eldhættu.
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5. Samanburður mælinga
Seinni könnun verkefnisins var lögð fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar í lok árs 2017. Könnunin var send
út 12. desember 2017 og lokað fyrir hana 2. janúar 2018. Alls bárust 101 svar sem eru svipuð svörun
og ári áður en þá bárust 97 svör. Það er um 30% svarhlutfall.

5.1 Niðurstöður mælinga eftir aðgerðir
Helstu niðurstöður könnunarinnar eru eftirfarandi:
-

Starfsmenn Vegagerðarinnar hafa mestar áhyggjur af bráðnun jökla og hækkunar sjávar,
mengun umhverfis vegna hættulegra efna eða iðnaðar og hnattrænni hlýnun. Þeir hafa
minnstar áhyggjur af drykkjarvatni og rafsegulmengun. Bráðnun jökla og hækkunar sjávar
hefur nú mun meira vægi en það hafði í síðustu könnun þó að önnur atriði séu svipuð.

-

80% svarenda finnst vera þörf á þrengri ramma og reglum fyrir iðnað til að draga úr mengun.
Þetta er sama hlutfall og í könnuninni árið áður.

-

Tæp 80% svarenda eru tilbúnir að kaupa vörur/þjónustu sem eru framleiddar/framkvæmdar
á ábyrgan máta gagnvart náttúrunni, þrátt fyrir að þær séu aðeins dýrari. Þá eru 80% einnig
tilbúin að greiða 5% eða meira fyrir vöru/þjónustu sem er umhverfisvæn eða sjálfbær, þar af
eru 15% tilbúin til að greiða 20% hærra verð. Þetta er töluvert hærra hlutfall en í fyrri
könnuninni.

-

Rúm 75% svarenda segjast lágmarka rafmagnsnotkun á heimili sínu og kaupa raftæki í A flokki
þegar keypt eru ný raftæki. Þetta er aukning um rúm 5% frá fyrri könnun.

-

Rúm 60% takmarka notkun á einnota matar- og drykkjarumbúðum eða endurnýta pappír og
umslög. Í fyrri könnun voru þetta rétt rúm 50% svarenda.

-

Tæp 100% flokka drykkjarumbúðir, rafhlöður og dagblöð á sínu heimili og um 90% flokka
pappírsumbúðir og spilliefni. Þá flokka 70% svarenda plast á sínu heimili. Aukning hefur verið
í flokkun á öllum flokkum að undanskildum lífrænum úrgangi þar sem dróg úr.

-

69% segjast sjaldan eða aldrei nota almenningssamgöngur og 50% segjast ekki samnýta ferðir
með öðrum. Þetta er örlítið lægra hlutfall en í fyrri könnun.

-

Þau umhverfisatriði sem 80% eða fleirum finnst mikilvæg eða mjög mikilvæg í heiminum í dag
voru þau sömu og í síðustu könnun og eru eftirfarandi:
o Að búa í haginn fyrir velferð komandi kynslóða.

‐

o

Að bæta lífskjör fólks í fátækum löndum.

o

Að sporna gegn hnattrænum umhverfisvandamálum.

o

Að auka nýtni í meðferð náttúruauðlinda.

Einkunn úr spurningu 5 samkvæmt NEP skalanum er 3,46 en var 3,35 í síðustu könnun.
Niðurstöður samkvæmt NEP skala sýna þannig aukna umhverfisvitund.

Nánari niðurstöður mælingar er að sjá í viðauka B.

Höfundaréttur © 2018 Mannvit. Allur réttur áskilinn.

│Bls. 21 af 27

UMHVERFISVITUND STARFSMANNA STOFNANA OG FYRIRTÆKJA, MÆLING OG ÞRÓUN
LOKASKÝRSLA

5.2 Samanburður milli ára
Lítill munur er á niðurstöðum kannananna en þó eru vísbendingar sem sýna fram á aukna
umhverfisvitund. Í meirihluta spurninga eru að finna einhverjar breytingar í svörun þó þær séu mis
afgerandi, í flestum tilfellum eru breytingar til aukinnar umhverfisvitundar.
Meðal þess sem má sjá úr samanburði niðurstaðna er að notkun á fjölnotapokum hefur aukist og
svarendur huga frekar að því að versla við umhverfisvæna þjónustuaðila ásamt því sem að innkaup á
lífrænt ræktuðu grænmeti og ávöxtum hefur aukist (spurning 3).
Þá er 10% meiri vilji meðal svarenda til þess að leggja meira á sig til að vernda umhverfi, t.d. sleppa
plastpokum og eldhúsrúllum, kaupa umhverfisvottaðar vörur eða vera sjálfboðaliði ásamt því sem að
fleiri huga orðið að kolefnisspori sínu á ferðalögum (sbr. mynd 3).
Svarendur eru töluvert líklegri til þess að greiða meira fyrir umhverfisvæna vöru eða þjónustu miðað
við svörun 2017 (sbr. mynd 4.) ásamt því sem að endurvinnsla á heimilissorpi hefur heldur aukist (sbr.
mynd 5).
Samanburður niðurstaðna úr spurningu eitt sína að meðaltali 5% meiri áhyggjur af þeim
umhverfismálum sem spurt er úti í árið 2017 (sbr. mynd 6) ásamt því sem að samanburður niðurstaðna
á NEP skalanum sína var á hækkun í einkunn um 0,1.

4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi
fullyrðingum/staðhæfingum?
Ég er reiðubúin(n) að vera sjálfboðaliði í verkefnum sem
leiða til hreinna og betra umhverfis

Ég er tilbúin(n) að styrkja sjálfbær og ábyrg samtök.

Ég er tilbúin(n) að kaupa vörur/þjónustu sem
framleiddar/framkvæmdar eru á ábyrgan máta gagnvart
náttúrunni, þrátt fyrir að þær séu aðeins dýrari, þegar
því verður við komið.
Ég er tilbúin(n) að leggja meira á mig en ella til þess að
skapa hagstæðari aðstæður fyrir komandi kynslóðir (t.d.
sleppa því að nota eldhúsrúllur og plastpoka)
Þörf er á þrengri ramma og reglum á iðnað til að draga
úr mengun á lofti, vatni, jarðvegi og matvælum, þrátt
fyrir möguleik neikvæð fjárhagsleg áhrif
Ég er tilbúin(n) að greiða hærra verð fyrir vöru sem
veldur umhverfinu minni skaða með framleiðslu sinni og
umbúðum
0%
2016

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2017

Mynd 3. Samanburður niðurstaðna úr spurningu 4 á milli ára
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7. Hversu mikið meira ertu reiðubúin(n) að greiða fyrir
umhverfisvænar/sjálfbærar vörur eða þjónustu? Vinsamlegast
merkið við þá fullyrðingu sem við á.
Mun greiða nánast hvaða verð sem er, að því gefnu
að varan/þjónustan sé betri en aðrar tegundir
þessarar vöru/þjónustu

Allt að 50% meira

Allt að 20% meira

Allt að 15% meira

Allt að 10% meira

Allt að 5% meira

Jafnmikið og fyrir vöru/þjónustu sem er ekki
umhverfisvæn/sjálfbær
0%

2016

10%

20%

30%

40%

2017

Mynd 4. Samanburður milli ára á niðurstöðum úr spurningu 7, um vilja til að greiða meira fyrir
umhverfisvæna vöru/þjónustu.
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8. Hvaða sorp flokkar þú frá almennu heimilissorpi á
þínu heimili? Merktu við allt sem við á.

Gler

Lífrænn úrgangur

Spilliefni (t.d. málning, rafbúnaður)

Plast

Pappírsumbúðir (t.d. mjólkurfernur)

Dagblöð, auglýsingapóstur, tímarit

Rafhlöður
Drykkjarumbúðir með skilagjaldi (t.d. áldósir, plastflöskur
o.s.frv.)
0%

2016

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017

Mynd 5. Samanburður á niðurstaðna milli ára úr spurningu 8, um flokkun heimilisúrgangs, milli ára.
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Áhyggjur af mismunandi umhverfisþáttum
Súrnun sjávar
Rafsegulmengun (rafmagnslínur, farsímar
o.fl.)
Mengun umhverfis vegna hættulegra efna
Mengun frá iðnaði
Mengun frá farartækjum
Mengun á matvælum vegna
skordýraeiturs
Loftslagsbreytingum
Loftgæðum
Landfyllingum vegna sorps
Jarðvegseyðingu
Hnattrænni hlýnun
Fækkun tegunda í lífríkinu
Fólksfjölgun
Eyðingu/götum á ósonlaginu
Eyðingu skóga og annars gróðurs
Erfðabreyttum matvælum
Drykkjarvatni
Bráðnun jökla og hækkun sjávar
0

0,5

1

1,5

2

2,5

4

4,5

5

Miklar áhyggjur

2017

3,5

Töluverðar áhyggjur

Einhverjar

Engar áhyggjur

2016

3

Mynd 6. Samanburður á áhyggjum af mismunandi umhverfisþáttum samkvæmt spurningu 1
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6. Niðurstöður
Umhverfisvitund hefur verið mæld á Vesturlöndum, með bæði eigindlegum og megindlegum
rannsóknaraðferðum, um skeið eða frá því um 1970. Þær kannanir sem framkvæmdar hafa verið sýna
aukna umhverfisvitund almennings undanfarin ár [1]. Í þessari rannsókn var lögð til aðferðarfræði til
að meta umhverfisvitund starfsmanna fyrirtækja og stofnanna, lagðar til aðgerðir til að bæta
umhverfisvitund og framkvæmdar tvær kannanir meðal starfsmanna Vegagerðarinnar til að meta
niðurstöður aðgerða.
Aðferðarfræðin sem beitt var við mat á umhverfisvitund var í formi rafrænnar könnunar þar sem
starfsmenn voru beðnir um að svara spurningum tengdum viðhorfi og atferli þeirra varðandi
umhverfismál. Könnunin sem lögð var fyrir byggir á innlendum og erlendum rannsóknum þar sem
reynt var að ná utan um sem flest svið umhverfisvitundar. Könnunin var lögð fyrir í lok árs 2016 og
aftur í lok árs 2017.
Milli kannanna var áhersla lögð á að farið yrði í aðgerðir til að efla umhverfisvitund starfsmanna og
lagður til listi af mögulegum aðgerðum. Ekki tókst að fara í allar aðgerðir sem lagðar voru til en þó var
töluvert gert og stofnunin vann í því að vinna sér inn græn skref í ríkisrekstri á öllum starfstöðvum
sínum. Ekki var farið í aðgerðir með það skipulögðum hætti að hægt sé að meta hvað aðgerðir reyndust
árangurríkastar.
Niðurstöður kannanna milli ára sína jákvæða þróun í viðhorfi starfsmanna til umhverfismála. Þar má
meðal annars nefna 10% meiri vilja til að leggja meira á sig til að vernda umhverfi, t.d. sleppa
plastpokum og eldhúsrúllum, kaupa umhverfisvottaðar vörur eða vera sjálfboðaliði. Einnig má sjá
meiri vilja til þess að borga hærra verð fyrir umhverfisvæna/sjálfbæra vöru eða þjónustu og aukna
flokkun á heimilissorpi.
Þessi jákvæða þróun á umhverfisvitund starfsmanna Vegagerðarinnar gefur til kynna að einhver
árangur sé af þeim aðgerðum sem Vegagerðin fór í á árinu 2017 þó að utanaðkomandi þættir geti líka
haft áhrif á umhverfisvitund starfsmanna. Lagt er til að Vegagerðin haldi áfram vinnu við að auka
umhverfisvitund starfsmanna og að þessi eða sambærileg könnun verði lögð fyrir árlega til að meta
árangur þeirrar vinnu. Árleg könnun myndi auk þess gefa gagnlegar upplýsingar um þróun
umhverfisvitundar og mögulega einnig hafa jákvæð áhrif á þróunina.
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Viðauki A Niðurstöður könnunar 2016
Niðurstöður könnunarinnar sem var lögð fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar fyrir aðgerðir, í lok árs
2016:

1. Hversu miklar áhyggjur hefur þú af eftirtöldum
umhverfisþáttum
Landfyllingum vegna sorps
Mengun umhverfis vegna hættulegra efna
Fólksfjölgun
Fækkun tegunda í lífríkinu
Eyðingu skóga og annars gróðurs
Jarðvegseyðingu
Súrnun sjávar
Erfðabreyttum matvælum
Rafsegulmengun (rafmagnslínur, farsímar o.fl.)
Mengun frá iðnaði
Mengun á matvælum vegna skordýraeiturs
Mengun frá farartækjum
Bráðnun jökla og hækkun sjávar
Hnattrænni hlýnun
Drykkjarvatni
Loftgæðum
Eyðingu/götum á ósonlaginu
Loftslagsbreytingum
0%
Miklar áhyggjur
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3. Hafa áhyggjur þínar af umhverfisþáttum í spurningu 1 haft
áhrif á hegðun þína varðandi:
Val á rafmagnstækjum?

Notkun á fjölnotapokum í stað plastpoka?

Val á vörum á borð við þvottaefni, hreinsiefni o.s.frv.?

Viðskipti við umhverfisvæna þjónustuaðila?

Endurvinnslu á pappír, rusli og garðúrgangi?

Notkun skordýraeiturs við heimili þitt?

Staðsetningu heimilis þíns?

Fjölda bíla á heimilinu?

Notkun á heimilisbílnum?

Kaup á bifreið?

Val á samgöngumáta?

Að kaupa og borða lífrænt ræktað grænmeti og ávexti?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Já
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4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi
fullyrðingum/staðhæfingum
Ef hlutirnir halda áfram að ganga eins og þeir hafa gert
munum við á endanum upplifa hörmulegt vistfræðilegt
slys/náttúruhamfarir.
Mannkynið mun á endanum læra nógu mikið um náttúruna
til þess að geta stjórnað henni.
Jafnvægi jarðarinnar er viðkvæmt og auðvelt að raska því.

Mannkyninu er ætlað að ráða yfir öðru í náttúrunni.

Jörðin er eins og geimskip, með takmarkað rými og auðlindir.

Þau umhverfisvandamál sem eru sögð snúa að mannkyninu
eru stórlega ýkt.
Þrátt fyrir hugvitssemi mannsins þá lútum við samt lögum
náttúrunnar.
Jafnvægi náttúrunnar er nægilega traust til að ráða við áhrif
frá iðnaðarþjóðum nútímans.
Plöntur og dýr hafa sama rétt til þess að lifa og menn.

Jörðin býr yfir gnægð náttúruauðlinda sem við þurfum aðeins
að læra að þróa/nýta betur.

Mannkynið fer illa með umhverfi sitt.
Hugvitssemi mannfólksins mun sjá til þess að það jörðin verði
ekki óbyggileg.
Þegar fólk truflar hefðbundinn gang náttúrunnar hljótast oft
af því hörmulegar afleiðingar.
Fólk hefur rétt til þess að breyta náttúrulegu umhverfi svo að
það henti þörfum þess.

Við nálgumst þolmörk jarðarinnar hvað varðar fólksfjölda.
0%
Mjög sammála
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5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi
fullyrðingum/staðhæfingum

Ég er reiðubúin(n) að vera sjálfboðaliði í verkefnum sem leiða
til hreinna og betra umhverfis
Ég er tilbúin(n) að styrkja sjálfbær og ábyrg samtök.
Ég er tilbúin(n) að kaupa vörur/þjónustu sem
framleiddar/framkvæmdar eru á ábyrgan máta gagnvart
náttúrunni, þrátt fyrir að þær séu aðeins dýrari, þegar því…
Ég er tilbúin(n) að leggja meira á mig en ella til þess að skapa
hagstæðari aðstæður fyrir komandi kynslóðir (t.d. sleppa því
að nota eldhúsrúllur og plastpoka)
Þörf er á þrengri ramma og reglum á iðnað til að draga úr
mengun á lofti, vatni, jarðvegi og matvælum, þrátt fyrir
möguleik neikvæð fjárhagsleg áhrif
Ég er tilbúin(n) að greiða hærra verð fyrir vöru sem veldur
umhverfinu minni skaða með framleiðslu sinni og umbúðum
0%
Mjög sammála
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6. Hvernig eiga eftirfarandi fullyrðingar/staðhæfingar við þig í dag?
Við kaup á jólagjöfum hef ég hugað að því að gefa upplífanir,
s.s. tónleika- og leikhúsferðir í stað hluta
Ég kaupi raftæki í A-flokki orkumerkinga þegar ég kaupi ný
raftæki
Ég takmarka notkun á einnota matar- og drykkjarumbúðum
og drykkjarumbúðum.
Ég endurnýti pappír og umslög.
Ég reyni að lágmarka rafmagnsnotkun heimilisins t.d. með því
að slökkva á ljósum eða rafmagnstækjum sem ekki er verið að
nota.
Við kaup á húsgögnum fyrir heimilið leitast ég við að
endurnýta frá öðrum eða versla við Góða hirðinn eða
sambærilega verslun.
Ég reyni að samnýta ferðir með öðrum (car-pooling).
Þegar ég keypti/valdi núverandi bíl heimilisins hafði ég í huga
að hann væri sem umhverfisvænastur.
Ég nota almenningssamgöngur eins oft og ég get.
Ég leitast við að hjóla eða ganga styttri vegalengdir í stað þess
að nota einkabílinn
Þegar ég versla leitast ég við að kaupa umhverfisvottaðar
vörur (t.d. Svansmerktar)
Ég huga að kolefnissporum mínum þegar ég ferðast.
Ég kaupi nánast eingöngu lífrænt ræktaða ávexti og grænmeti
án skordýraeiturs
0%
Alltaf
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7. Hversu mikið meira ertu reiðubúin(n) að greiða fyrir
umhverfisvænar/sjálfbærar vörur eða þjónustu? Vinsamlegast
merkið við þá fullyrðingu sem við á.
Mun greiða nánast hvaða verð sem er, að því gefnu að
varan/þjónustan sé betri en aðrar tegundir þessarar
vöru/þjónustu
Allt að 50% meira

Allt að 20% meira

Allt að 15% meira

Allt að 10% meira

Allt að 5% meira
Jafnmikið og fyrir vöru/þjónustu sem er ekki
umhverfisvæn/sjálfbær
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

8. Hvaða sorp flokkar þú frá almennu heimilissorpi á þínu heimili
Gler
Lífrænn úrgangur
Spilliefni (t.d. málning, rafbúnaður)
Plast
Pappírsumbúðir (t.d. mjólkurfernur)
Dagblöð, auglýsingapóstur, tímarit
Rafhlöður
Drykkjarumbúðir með skilagjaldi (t.d. áldósir, plastflöskur
o.s.frv.)
0%
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9. Hér að neðan eru talin upp nokkur algeng umhverfismál sem
menn glíma við á Íslandi. Vinsamlegast tilgreindu hversu mikilvæg
þú sjálf(ur) telur þessi umhverfismál vera:
Að vernda ósnortna náttúru
Að auka skógrækt
Að minnka áhrif á umhverfið vegna bílaumferðar
Að auka endurvinnslu á sorpi
Að vernda nytjastofna sjónum umhverfis Ísland
Að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
Að stöðva jarðvegs- og gróðureyðingu
0%
Mjög mikilvægt

10%

Mikilvægt

20%

Hlutlaus

30%

40%

50%

Lítið mikilvægi

60%

70%

80%

90%

100%

Ekki mikilvægt

10. Hér að neðan eru talin upp nokkur atriði sem mörgum finnst
skipta máli í heiminum um þessar mundir. Vinsamlegast tilgreindu
hversu mikilvægt hvert þessara atriða er að þínu mati.
Að minnka neyslu almennings á Vesturlöndum.
Að auka áhrif almennings í ákvörðunum um umhverfismál.
Að auka hagvöxt á Íslandi og í ríkjum heims.
Að auka nýtni í meðferð náttúruauðlinda.
Að sporna gegn hnattrænum umhverfisvandamálum.
Að bæta lífskjör fólks í fátækum löndum.
Að búa í haginn fyrir velferð komandi kynslóða.
0%
Mjög mikilvægt
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Hlutfall þátttakenda eftir starfsvæði
Suður

Vestur

Norður

Austur

Miðstöð

9%

22%

52%

10%
7%

Aldursbil þáttakanda
51 árs eða eldri

50 ára og yngri

31%

69%
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Viðauki B Niðurstöður könnunar 2017
Niðurstöður könnunarinnar sem var lögð fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar fyrir aðgerðir, í lok árs
2017:

1. a) Hversu miklar áhyggjur hefur þú af eftirtöldum
umhverfisþáttum?
Landfyllingum vegna sorps
Mengun umhverfis vegna hættulegra efna
Fólksfjölgun
Fækkun tegunda í lífríkinu
Eyðingu skóga og annars gróðurs
Jarðvegseyðingu
Súrnun sjávar
Erfðabreyttum matvælum
Rafsegulmengun (rafmagnslínur, farsímar o.fl.)
Mengun frá iðnaði
Mengun á matvælum vegna skordýraeiturs
Mengun frá farartækjum
Bráðnun jökla og hækkun sjávar
Hnattrænni hlýnun
Drykkjarvatni
Loftgæðum
Eyðingu/götum á ósonlaginu
Loftslagsbreytingum
0%
Miklar áhyggjur
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Umhverfisþáttum raðað eftir meðaltali
Bráðnun jökla og hækkun sjávar
Mengun umhverfis vegna hættulegra
efna
Hnattrænni hlýnun
Loftslagsbreytingum
Súrnun sjávar
Mengun frá iðnaði
Fólksfjölgun
Mengun á matvælum vegna
skordýraeiturs
Mengun frá farartækjum
Loftgæðum
Fækkun tegunda í lífríkinu
Eyðingu skóga og annars gróðurs
Eyðingu/götum á ósonlaginu
Jarðvegseyðingu
Landfyllingum vegna sorps
Erfðabreyttum matvælum
Drykkjarvatni
Rafsegulmengun (rafmagnslínur,
farsímar o.fl.)
0

2

3

4

5

Miklar áhyggjur

Töluverðar
áhyggjur

Einhverjar
áhyggjur

Engar
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3. Hafa áhyggjur þínar af umhverfisþáttum í spurningu 1 haft
áhrif á hegðun þína varðandi:
Val á rafmagnstækjum?

Notkun á fjölnotapokum í stað plastpoka?

Val á vörum á borð við þvottaefni, hreinsiefni o.s.frv.?

Viðskipti við umhverfisvæna þjónustuaðila?

Endurvinnslu á pappír, rusli og garðúrgangi?

Notkun skordýraeiturs við heimili þitt?

Staðsetningu heimilis þíns?

Fjölda bíla á heimilinu?

Notkun á heimilisbílnum?

Kaup á bifreið?

Val á samgöngumáta?

Að kaupa og borða lífrænt ræktað grænmeti og ávexti?
0%
Já
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4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi
fullyrðingum/staðhæfingum?
Ég er reiðubúin(n) að vera sjálfboðaliði í verkefnum sem
leiða til hreinna og betra umhverfis

Ég er tilbúin(n) að styrkja sjálfbær og ábyrg samtök.

Ég er tilbúin(n) að kaupa vörur/þjónustu sem
framleiddar/framkvæmdar eru á ábyrgan máta gagnvart
náttúrunni, þrátt fyrir að þær séu aðeins dýrari, þegar því
verður við komið.
Ég er tilbúin(n) að leggja meira á mig en ella til þess að
skapa hagstæðari aðstæður fyrir komandi kynslóðir (t.d.
sleppa því að nota eldhúsrúllur og plastpoka)

Þörf er á þrengri ramma og reglum á iðnað til að draga úr
mengun á lofti, vatni, jarðvegi og matvælum, þrátt fyrir
möguleik neikvæð fjárhagsleg áhrif

Ég er tilbúin(n) að greiða hærra verð fyrir vöru sem veldur
umhverfinu minni skaða með framleiðslu sinni og
umbúðum
0%
Mjög sammála
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5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi
fullyrðingum/staðhæfingum?
Ef hlutirnir halda áfram að ganga eins og þeir hafa gert
munum við á endanum upplifa hörmulegt vistfræðilegt
slys/náttúruhamfarir.
Mannkynið mun á endanum læra nógu mikið um náttúruna
til þess að geta stjórnað henni.

Jafnvægi jarðarinnar er viðkvæmt og auðvelt að raska því.

Mannkyninu er ætlað að ráða yfir öðru í náttúrunni.

Jörðin er eins og geimskip, með takmarkað rými og
auðlindir.
Þau umhverfisvandamál sem eru sögð snúa að mannkyninu
eru stórlega ýkt.
Þrátt fyrir hugvitssemi mannsins þá lútum við samt lögum
náttúrunnar.
Jafnvægi náttúrunnar er nægilega traust til að ráða við
áhrif frá iðnaðarþjóðum nútímans.

Plöntur og dýr hafa sama rétt til þess að lifa og menn.

Jörðin býr yfir gnægð náttúruauðlinda sem við þurfum
aðeins að læra að þróa/nýta betur.

Mannkynið fer illa með umhverfi sitt.

Hugvitssemi mannfólksins mun sjá til þess að það jörðin
verði ekki óbyggileg.
Þegar fólk truflar hefðbundinn gang náttúrunnar hljótast
oft af því hörmulegar afleiðingar.
Fólk hefur rétt til þess að breyta náttúrulegu umhverfi svo
að það henti þörfum þess.

Við nálgumst þolmörk jarðarinnar hvað varðar fólksfjölda.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mjög sammála

Sammála
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6. Hvernig eiga eftirfarandi fullyrðingar/staðhæfingar við þig í
dag?
Við kaup á jólagjöfum hef ég hugað að því að gefa
upplífanir, s.s. tónleika- og leikhúsferðir í stað hluta

Ég kaupi raftæki í A-flokki orkumerkinga þegar ég kaupi ný
raftæki

Ég takmarka notkun á einnota matar- og drykkjarumbúðum
og drykkjarumbúðum.

Ég endurnýti pappír og umslög.

Ég reyni að lágmarka rafmagnsnotkun heimilisins t.d. með
því að slökkva á ljósum eða rafmagnstækjum sem ekki er
verið að nota.
Við kaup á húsgögnum fyrir heimilið leitast ég við að
endurnýta frá öðrum eða versla við Góða hirðinn eða
sambærilega verslun.

Ég reyni að samnýta ferðir með öðrum (car-pooling).

Þegar ég keypti/valdi núverandi bíl heimilisins hafði ég í
huga að hann væri sem umhverfisvænastur.

Ég nota almenningssamgöngur eins oft og ég get.

Ég leitast við að hjóla eða ganga styttri vegalengdir í stað
þess að nota einkabílinn

Þegar ég versla leitast ég við að kaupa umhverfisvottaðar
vörur (t.d. Svansmerktar)

Ég huga að kolefnissporum mínum þegar ég ferðast.

Ég kaupi nánast eingöngu lífrænt ræktaða ávexti og
grænmeti án skordýraeiturs
0%
Alltaf
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7. Hversu mikið meira ertu reiðubúin(n) að greiða fyrir
umhverfisvænar/sjálfbærar vörur eða þjónustu? Vinsamlegast
merkið við þá fullyrðingu sem við á.
Mun greiða nánast hvaða verð sem er, að því gefnu að
varan/þjónustan sé betri en aðrar tegundir þessarar
vöru/þjónustu
Allt að 50% meira

Allt að 20% meira

Allt að 15% meira

Allt að 10% meira

Allt að 5% meira
Jafnmikið og fyrir vöru/þjónustu sem er ekki
umhverfisvæn/sjálfbær
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

8. Hvaða sorp flokkar þú frá almennu heimilissorpi á þínu heimili?
Merktu við allt sem við á.
Gler

Lífrænn úrgangur

Spilliefni (t.d. málning, rafbúnaður)

Plast

Pappírsumbúðir (t.d. mjólkurfernur)

Dagblöð, auglýsingapóstur, tímarit

Rafhlöður
Drykkjarumbúðir með skilagjaldi (t.d. áldósir, plastflöskur
o.s.frv.)
0%
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9. Hér að neðan eru talin upp nokkur algeng umhverfismál sem
menn glíma við á Íslandi. Vinsamlegast tilgreindu hversu mikilvæg
þú sjálf(ur) telur þessi umhverfismál vera:

Að vernda ósnortna náttúru

Að auka skógrækt

Að minnka áhrif á umhverfið vegna bílaumferðar

Að auka endurvinnslu á sorpi

Að vernda nytjastofna sjónum umhverfis Ísland

Að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

Að stöðva jarðvegs- og gróðureyðingu

0%
Mjög mikilvægt
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10. Hér að neðan eru talin upp nokkur atriði sem mörgum finnst
skipta máli í heiminum um þessar mundir. Vinsamlegast
tilgreindu hversu mikilvægt hvert þessara atriða er að þínu mati.
Að minnka neyslu almennings á Vesturlöndum.

Að auka áhrif almennings í ákvörðunum um umhverfismál.

Að auka hagvöxt á Íslandi og í ríkjum heims.

Að auka nýtni í meðferð náttúruauðlinda.

Að sporna gegn hnattrænum umhverfisvandamálum.

Að bæta lífskjör fólks í fátækum löndum.

Að búa í haginn fyrir velferð komandi kynslóða.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mjög mikilvægt
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Starfssvæði
Suður

Vestur

Norður

Austur

Miðstöð

11%

19%

44%

19%
7%

Aldursbil
51 árs eða eldri

50 ára og yngri

33%

67%
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