
Markmiðasetning nefnda

Samgöngumál

Nemendur Háskóla Íslands þurfa að komast á milli staða á skilvirkan máta, hratt og

örugglega án óþarfa kostnaðar fyrir umhverfið og fjárhagslega fyrir þá sjálfa. Spáð er mikilli

aukningu ferða um og í kringum háskólasvæðið, en Háskóli Íslands hefur mikla möguleika á

því að búa til aðstæður fyrir fjölbreytta samgöngumáta sem hentar öllum og umhverfinu.

Markmið Aðgerðir

Stuðla að því að nemendur nýti sér umhverfisvænni
samgöngumáta t.d. að hjóla, ganga og nýta sér

almenningssamgöngur í stað einkabílsins

❏ Þrýsta á að stúdentar fái betri kjör hjá
Strætó BS eða eitthvað í líkingu við U-Pass

❏ Þrýsta á að bóksala stúdenta selji vörur sem
styðja við þá sem nýta sér umhverfisvæna
samgöngumáta, t.d. lása fyrir
rafmagnshlaupahjól og aukahluti fyrir
reiðhjól

Aðgengilegra háskólasvæði fyrir þau sem nýta sér
umhverfisvæna samgöngumáta

❏ Fá læstar hjólageymslur á háskólasvæðið

❏ Fá fleiri hleðslustöðvar fyrir rafbíla á
háskólasvæðið

Ábyrgðaraðilar: Öll
Þessu á að vera lokið: Unnið í þessu yfir allt starfsárið

Umhverfisvitund

Háskóli Íslands er einn stærsti vinnustaður landsins. Ríkisstofnanir þurfa að vera ábyrgar í

umhverfismálum og eru stúdentar og starfsfólk háskólans ekki þar undanþegin og þurfa að

sýna gott fordæmi í þessum málum.

Markmið Aðgerðir

Auka fræðslu um umhverfismál og vekja athygli á
umhverfisvænni lifnaðarháttum

❏ Skipuleggja fyrirlestra og útbúa plaköt tengd
umhverfismálum

❏ Herferðir varðandi umhverfismál á Instagram
og Facebook

❏ Birta kolefnisfótspor rétta dagsins í Hámu

Halda fleiri viðburði til að stuðla að fræðslu í ❏ Veganvika



umhverfis- og samgöngumálum ❏ Skiptifatamarkaður
❏ Samgönguvika
❏ Umhverfisvika
❏ Flokkunarvika
❏ Loftslagsvika
❏ Umhverfisdagur SHÍ
❏ Grænir dagar

Vinna í samstarfi með FS og HÍ að umhverfisvænna
háskólasvæði

❏ Viðhalda úrvali vegan valkosta í Hámu
❏ Viðburðir á vegum HÍ bjóði ekki upp á

einnota drykkjarmál
❏ Hætta sölu plastpoka hjá FS

Ábyrgðaraðilar: Öll
Þessu á að vera lokið: Unnið yfir allt starfsárið

Neysla og úrgangur

Neysla og úrgangur er einn helsti þáttur í umhverfismálum þar sem almenningur getur látið

til sín taka og látið gott af sér leiða. Til að lágmarka mengunarspor Háskólans og efla

umhverfisvitund nemenda og starfsfólks vill SHÍ að háskólasamfélagið leggi sitt af mörkum

við að minnka ruslframleiðslu.
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Betrumbæta flokkunarkerfi ❏ Setja blindraletur á allar flokkunartunnur
❏ Fækka svörtum/almennum tunnum
❏ Finna leiðir til að fá fólk til að auka flokkun

t.d með því að setja upp plaköt, birta á
Instagram og Facebook, og halda kynningar
um árangur og stöðu flokkunar innan HÍ

❏ Kynna fyrir nemendum og starfsfólki áhrif
einnota umbúða

❏ Útbúa flokkunarleiðbeiningar sem hægt
væri að setja upp við tunnurnar og á netið

Auka flokkun á stúdentagörðum ❏ Bæta skilyrði fyrir vinnslu lífræns úrgangs á
stúdentagörðum

❏ Láta einfaldar flokkunartunnur fylgja með
öllum stúdentaíbúðum

Stuðla að minni notkun pappírs og einnota umbúða í
HÍ

❏ Funda með rektor til að ræða það að
viðhalda rafrænum skilum og rafrænum
prófum eftir C-19

❏ Ýta á aðstöðu til að þrífa fjölnota ílát
❏ Auka sýnileika grænna kaffikorta með

auglýsingum á Instagram og Facebook
❏ Hvetja Hámu til að sleppa einnota bollum í

viku/lengur

Ábyrgðaraðilar: Öll



Þessu á að vera lokið: Lok starfsárs

Grænfánaverkefnið

Háskóli Íslands flaggaði Grænfánanum í fyrsta skipti árið 2020. Markmið Grænfánans er að

auka umhverfismennt, menntun til sjálfbærni og að styrkja umhverfisstefnur skóla. Verkefnið

er mikilvægur liður í því að sýna að HÍ sýni ábyrgð í umhverfismálum. Við viljum halda

þessarri stefnu og tryggja Háskólanum Grænfánann á ný árið 2021.

Markmið Aðgerðir

Tryggja Háskóla Íslands Grænfánann ❏ Búa til markmið og framkvæmdaáætlun
❏ Vinna út frá þeim markmiðum

Ábyrgðaraðilar: Öll
Þessu á að vera lokið: Lok starfsárs


