Umhverfis– og öryggisskýrsla 2021
Hópbílar og Hagvagnar
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Ávarp framkvæmdastjóra
Árið 2021 var annað árið í viðjum Covid heimsfaraldurs og hafði það auðvitað sín áhrif á starfsemi Hópbíla og Hagvagna. Það ástand sem óneitanlega fylgdi Covid kallaði á ýmis konar
áskoranir fyrir félögin og starfsemi og starfsmenn þeirra. Allt gekk þó upp að lokum og eiga starfsmenn miklar þakkir skildar fyrir hversu vel tókst til að takast á við þessar krefjandi
aðstæður.
Þrátt fyrir krefjandi ástand þá var hvergi slegið af í kröfum varðandi umhverfis- og öryggismálefni félaganna. Þessi mál hafa alla tíð verið höfð í öndvegi í starfseminni og má segja að þau
hafi gengið ótrúlega vel þrátt fyrir skrýtið ástand og náðu félögin að standast allar reglubundnar úttektir á umhverfis- og öryggisvottunum skv. ISO 14001 og ISO 45001.
Það er ljóst að í nánustu framtíð munu kröfur í umhverfismálum aukast til mikilla muna. Hjá Hópbílum og Hagvögnum hefur ávallt verið fylgst vel með þróun í þessum málum og ljóst að
ekki er svo langt í að félögin geti, og jafnvel þurfi, að taka í notkun rafmagnsbíla.
Hópbílar og Hagvagnar styðja heilshugar markmið stjórnvalda um samdrátt í losun gróðurhúsategunda og að 40% samdrætti verði náð í lok árs 2030. Nú þegar hefur allur akstur
rútubílaflotans verið kolefnisjafnaður í 2 ár í samstarfi við Kolvið. Á árinu 2021 voru það um 18% af allri losun félaganna vegna aksturs. Stefnan er ótrauð sett á að auka þetta hlutfall í
nánustu framtíð og leggja okkar af mörkum til að ná þessu háleita markmiði stjórnvalda. Það samræmist mjög vel þeim áherslum sem félögin hafa ávallt haft, og munu hafa, í
umhverfismálum.
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Lýsing á stjórnkerfi
Hópbílar hf. eiga og reka hópferðabíla og sjá um almenningssamgöngur utan höfuðborgarsvæðis og
allan almennan akstur fyrir fólk sem vill ferðast. Hópbílar sjá einnig um skólaakstur í Hafnarfirði,
akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og starfsmannaflutninga.

Hópbílar/Hagvagnar hafa
öryggisstjórnunarkerfi:

gert

eftirfarandi

til

að

viðhalda

virku

Umhverfis-

og

Hagvagnar hf. eiga og reka strætisvagna og sér um hluta af almenningssamgöngum
höfuðborgarsvæðisins.

•

Skilgreint þá þætti í starfseminni sem hafa umtalsverð umhverfisáhrif og áhættu í för með
sér fyrir starfsfólk og hagsmunaaðila.

Fyrirtækin reka sameiginlega verkstæði og þvottastöð undir nafninu Hagvagnar þjónusta.
Aðalstöðvar félaganna eru á Melabraut 18 í Hafnarfirði.

•

Ákvarðað þau viðmið sem notuð eru til að skilgreina mikilvægi umhverfis- og áhættuþátta.

•

Ákvarðað þær aðferðir sem þörf er á til að tryggja að stýring umhverfis- og áhættuþátta sé
virk.

•

Tryggt að fyrir hendi séu nauðsynlegar auðlindir og upplýsingar til stuðnings við starfrækslu
og vöktun ferla.

•

Komið á starfsháttum þar sem umhverfis- og áhættuþættir eru vaktaðir, mældir og
greindir. Innleitt þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að ná tilætluðum árangri og
stöðugum umbótum á Umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækjanna.

Öll starfsemi Hópbíla og Hagvagna tekur mið af alþjóðlegu umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi skv.
stöðlunum ISO 14001 og ISO 45001.
Kerfin ná til allrar starfsemi félaganna, þ.e. reksturs bifreiða, verkstæðis og þvottastöðvar. Þessari
starfsemi fylgja innkaup, umsýsla og notkun efna ýmiskonar og að lokum fellur til úrgangur. Einnig
ná kerfin yfir allt utanumhald starfsmannamála, þ.m.t. þjálfun starfsmanna, lagalegar kröfur og
reglugerðir varðandi starfsemina.
Kröfum staðlanna er reglulega viðhaldið, m.a. með innri úttektum starfsmanna auk stórra úttekta
viðurkennds, utanaðkomandi aðila tvisvar á ári.

Umhverfis– og öryggisskýrsla Hópbíla og Hagvagna 2021
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Umhverfisstefna

Öryggis– og heilsuverndarstefna

Hópbílar og Hagvagnar eru fyrirtæki sem með starfsemi sinni geta haft neikvæð áhrif á
umhverfið og eru háð lögum og reglugerðum um umhverfismál.

Hópbílar og Hagvagnar eru fyrirtæki sem er umhugað um öryggi og heilsu starfsmanna og farþega.
Fyrirtækin vilja vera leiðandi á þessu sviði og leitast því við að bjóða upp á hæfa og vel þjálfaða bílstjóra
og nýlega bíla. Með því er stuðlað að öryggi og þægindum eins og best verður á kosið.

Við erum mjög meðvituð um umhverfisáhrif starfseminnar og það er einlæg stefna okkar að
lágmarka þau áhrif, bæta stöðugt árangur í umhverfismálum og gera umhverfisvernd hátt
undir höfði í starfsemi félaganna.
Með þetta í huga nota Hópbílar og Hagvagnar umhverfisstjórnunarstaðalinn ISO 14001 sem
leiðarvísi í allri sinni starfsemi.

Hópbílar og Hagvagnar hafa sett sér þau markmið að..

Endurskoða Öryggis- og heilsuverndarstefnu fyrirtækjanna reglulega og vinna að stöðugum umbótum á
sviði heilsu- og öryggismála

Efla öryggisvitund starfsmanna og annara hagsmunaaðila með..
Hópbílar og Hagvagnar hafa sett sér þau markmið að..

•

Reglulegri fræðslu

umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækjanna

•

Hvatningu til starfsmanna að framkvæma verk sín á öruggan hátt

Stuðla að mengunarvörnum með því að..

•

Veita starfsmönnum, verktökum og gestum leiðsögn og þjálfun í heilsuverndar- og öryggismálum

Endurskoða Umhverfisstefnu fyrirtækjanna reglulega og vinna að stöðugum umbótum á

•

Vakta mikilvæga umhverfisþætti í starfsemi fyrirtækjanna

Greina áhættuþætti í vinnuumhverfi starfsmanna og vinna að úrbótum til áhættuminnkunar

•

Lágmarka og flokka úrgang sem fellur til hjá fyrirtækjunum

Stefna á slysalaust vinnuumhverfi þ.e.a.s að starfsmenn slasist ekki eða verði fyrir heilsufarslegu tjóni við

•

Draga úr mengandi útblæstri frá bílum fyrirtækjanna

Stuðla að sjálfbærri þróun með minni notkun hráefna, endurnýtingu og endurnotkun
Velja birgja með hagsmuni umhverfisverndar að leiðarljósi
Haga starfsemi fyrirtækjanna í samræmi við gildandi lög og reglur um umhverfismál sem og að
fylgjast vel með breytingum á lögum og reglugerðum

vinnu sína

Ástunda virka atvikaskráningu með áherslu á skráningu næstum slysa
Velja birgja og verktaka með tilliti til frammistöðu þeirra í öryggismálum
Fylgjast vel með þeirri þróun sem á sér stað í lagaumhverfinu m.t.t. heilsu- og öryggismála og fylgja í
hvívetna þeim kröfum sem gerðar eru hverju sinni

Fyrirtækin uppfylli kröfur alþjóðlega heilsu- og öryggisstaðalsins ISO 45001

Efla umhverfisvitund starfsmanna með fræðslu og þjálfun og hvatningu um að framkvæma
verk sín á umhverfisvænan hátt

Starfsmenn þess og hagsmunaðilar þekki öryggis- og heilsuverndarstefnuna og séu þátttakendur í því að
framfylgja henni

Fyrirtækin uppfylli kröfur alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðalsins ISO 14001:2015
Leggja áherslu á að starfsmenn og hagsmunaðilar þekki umhverfisstefnuna og séu
þátttakendur í að framfylgja henni

Umhverfis– og öryggisskýrsla 2016
Hópbílar | Hagvagnar | Melabraut 18 | 220 Hafnarfjörður | Sími: 599-6000 | hopbilar@hopbilar.is | www.hopbilar.is

5

Eineltis –og kynferðisstefna
Það er stefna Hópbíla og Hagvagna að tryggja í alla staði öruggt starfsumhverfi á starfsstöðvum félaganna, þar með talið félagslega og andlega þætti.
Það er sameiginlegt verkefni stjórnenda og starfsmanna að stuðla að fyrirbyggjandi aðgerðum til að draga úr líkum á að aðstæður til eineltis eða kynferðislegs áreitis myndist á vinnustaðnum.
Upplifi starfsmenn eða verði þeir vitni að slíku athæfi skal undir eins bregðast við samkvæmt viðbragðsáætlun .
Hópbílar og Hagvagnar nota eftirfarandi skilgreiningar úr reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum:
Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta
Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir
til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg

Hópbílar og Hagvagnar hafa sett sér þau markmið að..

Fræða alla starfsmenn um hvað kynferðislegt ofbeldi og einelti sé, hvað í því felst og hvert birtingaformið getur verið
Tryggja góð samskipti á vinnustaðnum með upplýsingagjöf, opinni umræðu, kurteisi og virðingu
Stuðla að umburðarlyndi gagnvart þjóðerni, fötlun, kynhegðun, kynferð eða öðru sem kann að aðgreina starfsmann frá öðrum í starfshópnum
Stuðla að jákvæðum starfsanda, sjálfstæði í starfi og möguleikum starfsmanna að hafa áhrif á starfið
Fylgja viðbragðsáætlun og tryggja nauðsynlega eftirfylgni komi atvik upp
Lágmarka fjarveru starfsmanna komi upp mál sem tengjast kynferðislegu ofbeldi eða einelti með því að bjóða upp á aðstoð utanaðkomandi aðila til lausnar á málum

Starfsmenn þekki stefnuna og séu þátttakendur í að framfylgja henni
Einelti og kynferðisleg áreitni verða ekki liðin innan fyrirtækjanna. Komi hins vegar upp mál ef þessum toga mega gerendur eiga von á skriflegri áminningu, tilfærslu í starfi og, hugsanlega,
uppsögn.
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Eldsneyti
Mikill akstur stórra bifreiða hefur óneitanlega í för með sér óæskileg umhverfisáhrif í formi losunar
koltvísýrings (CO2) . Það er því mjög mikilvægt að vakta vel notkun dísilolíu og halda eyðslu bíla niðri
eins og kostur er.

Hópbílar og Hagvagnar
- olíunotkun og eyðsla

Í þeim tilgangi fá bílstjórar markvissa fræðslu um mikilvægi málaflokksins og mikilvægi þess að haga
akstri þannig að eyðslu sé haldið í lágmarki.
Áhrif kórónuveirufaraldursins má vel sjá á tölum um heildarakstur og olíunotkun Hópbíla og Hagvagna
árið 2021. Þó umfang hafi aukist frá fyrra ári er enn nokkuð í land að ná því sem var fyrir tíma Covid.
Hins vegar er jákvætt að meðaleyðsla alls flotans minnkaði um 5,6% sem ber að þakka. Skýringu á því
má að mestu finna í að meira var notað af minni og eyðslugrannari bílum þar sem stóru rúturnar voru
mikið til verkefnalausar og á sama tíma fjölgaði nokkuð litlum bílum Akstursþjónustu.
Magn olíu á árinu veldur losun á rúmlega 5.300 tonnum af CO 2. Til að vega upp á móti þessu nota
fyrirtækin Biodísil íblöndun í allt eldsneyti og náðu þannig að minnka útstreymi CO 2 um 260 tonn.
Hópbílar hafa nú í tvö ár kolefnisjafnað allan akstur rútubílaflota félagsins. Það hefur verið gert með
gróðursetningu trjáa í samstarfi, og með samningi við Kolvið. Alls hafa verið gróðursett rúmlega 15.000
tré vegna þessa sem jafna út alls 1.540 tonn af CO2.
Við erum afar stolt af að hafa stigið þetta skref og að vera virkir þátttakendur í þeim háleitu markmiðum
stjórnvalda um að minnka losun gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir árslok 2030.
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Eldsneyti
Akstur Hagvagna á síðasta ári náði sama umfangi og var áður en Covid hófst eftir
smávægilegan samdrátt árið 2020.

Hagvagnar

Eyðsla stóð nánast í stað milli ára sem auðvitað er ánægjulegt. Eðli aksturs Strætó er þó
þannig að ólíklegt er að hægt sé að minnka eyðslu mikið meira en orðið er.
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Eldsneyti
Faraldurinn hefur haft langmest áhrif á rútuhluta Hópbíla og þó allnokkur aukning hafi orðið á akstri Hópbíla á
síðasta ári er enn langt í land að ná því umfangi sem var fyrir heimsfaraldurinn. Aukning nam um 65%, sem
er auðvitað allnokkuð en þó vantar enn önnur 65% til að ná því umfangi sem var áður.

Hópbílar - rútur

Í heildina lagði aksturkerfi Hópbíla að baki rúma 6,4 millj. km. á árinu 2021. Og þó enn vanti nokkuð upp á
fyrra umfang er um að ræða 25% aukningu frá fyrra ári. Meðaleyðsla minnkaði allnokkuð sem er auðvitað
jákvætt. Skýringin er þó að mestu leiti sú að hlutfall minni bíla í akstri var umtalsvert meira en í venjulegu
árferði.

Sjá má skiptingu aksturs milli deilda ásamt eyðslu á töflum og súluritum hér á síðunni og þeirri næstu.
Meðaleyðsla hefur heilt yfir minnkað á undanförnum árum og má segja að olíueyðsla bílaflotans sé komin á
þann stað að erfitt er að gera mikið betur.
Þessi árangur sýnir okkur hversu árangursríkt
umhverfisstjórnunarkerfið er og sú kerfisbundna vöktun og mælingar sem því fylgja.
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Eldsneyti
Hópbílar

Landsbyggðarstrætó

Akstursþjónusta
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Rafmagn, heitt vatn, kalt vatn
Notkun á rafmagni og heitu og köldu vatni hafa
ekki bein neiðkvæð áhrif á umhverfi okkar.
Hópbílar og Hagvagnar hafa ávallt viljað sýna
ábyrgð í umhverfismálum og því eru þessir þættir
vaktaðir og brugðist við ef um óeðlilega aukningu
er að ræða.
Notkun á þessum umhverfisþáttum dróst saman
á árinu sem skýrist auðvitað fyrst og fremst af
minni umsvifum vegna faraldursins.
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Smurolíur
Við innkaup á olíum er ávallt horft til umhverfisáhrifa og reynt eftir fremsta megni að
nota olíur með eins litlum, neikvæðum umhverfisáhrifum og mögulegt er. Passað
er vel upp á að öll úrgangsolía skili sér í sérstakar olíugildrur sem er svo dælt
þaðan af þar til bærum aðilum og flutt til förgunar.
Heildarnotkun smurolía minnkaði lítilsháttar milli ára. Notkun pr. ekinn kílómeter
minnkað einnig sem er mjög jákvætt.
Það er ávallt fylgst vel með þróun á smurolíum og stöðugt leitað að betri efnum til
að draga sem mest úr notkun á þessum umhverfisskaðlegu efnum og fækka
olíuskiptum.
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Tjöru– og olíuhreinsir
Notkun tjöru– og olíuhreinsis dróst saman á síðasta ári. Minni umsvif minnka
auðvitað viðhaldsþörf og þar með notkun allra efna sem tengjast viðhaldi. Notkun
þessara efna dróst lítillega saman, eða um 3% en hins vegar dróst notkun pr.
kílómeter saman um tæp 20% sem er mjög ánægjulegt.
Þessi efni eru skaðleg umhverfinu en eru nauðsynleg og því er alltaf leitast eftir að
prufa minna skaðleg efni. Hingað til hefur það þó strandað á virkni þeirra.

Áfram umhverfið!
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Þvottaefni á bíla
Hópbílar og Hagvagnar notast eingöngu við þvottaefni sem ekki eru
merkingarskyld og hafa ekki neikvæð áhrif á umhverfið.
Ávallt er farið eftir öryggisleiðbeiningum framleiðanda við notkun, geymslu og
förgun efnanna.
Heildarnotkun þvottaefna stóð nánast í stað þrátt fyrir minna umfang. Það
skýrist fyrst og fremst af rysjóttri tíð sem kallar á örari og meiri þvott en
venjulegt er.
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Frostlögur
Bílar í dag koma frostvarðir frá framleiðanda og er frostlegi aðeins bætt á bíla þegar um
leka er að ræða.
Heimsfaraldur og minni umsvif sem honum fylgdu, ásamt nýjum bílum sem keyptir voru,
urðu til þess að notkun á frostlegi dróst saman um tæp 25% milli ára. Einnig var
hlutfallslega meira var notað af minni bílum en í venjulegu árferði sem þurfa jú minna magn
frostlagar.
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Spilliefni
Spilliefni eru skilgreind sem öll þau efni sem eru hættuleg lífríkinu, bæði mönnum og
dýrum. Hópbílar og Hagvagnar hafa ávallt lagt mjög ríka áherslu á að flokka öll spilliefni frá
almennu sorpi og tryggja að þau berist ekki með neinum hætti út í umhverfi okkar. Á
athafnasvæði félaganna eru öflugar olíuskiljur og gott verklag og eftirlit tryggja að þessi
úrgangur skili sér á réttan hátt til förgunar.
Árið 2021 féllu til rúmlega 38 tonn af spilliefnum, heldur meira en árið áður.
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Fastur úrgangur
Þetta er sá flokkur sem er alltaf stærstur hvað magn varðar. Hópbílar og Hagvagnar hafa
ávallt lagt mjög mikla áherslu á að flokkun og förgun sé eins og best verður á kosið. Stærsti
einstaki liðurinn í þessum flokki og sá sem sveiflast mest er brotajárn en undir hann falla
ónýtir og afskrifaðir bílar og er mjög misjafnt hversu margir bílar fara í brotajárn á hverju ári.
Á síðasta ári minnkaði úrgangur umtalsvert, fyrst og fremst vegna lítils magns brotajárns.
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Losun koltvísýrings
Einn stærsti þáttur neikvæðra umhverfisáhrifa ökutækja er loftmengun vegna útblásturs þeirra. Útblástur
ökutækja inniheldur m.a. koldíoxíð sem ætíð myndast við bruna. Aukin losun koltvísýrings veldur hægri
hitun andrúmsloftsins eða því sem í daglegu tali er nefnt gróðurhúsaáhrif.
Sót í útblæstri er mælt árlega í lögbundinni skoðun allra bíla til að kanna hvort útblástur sé innan
ákvæða reglugerða.
Hópbílar og Hagvagnar nota Biodísill í eldsneyti sitt til að draga úr losun. BioDísill mengar minna og
smyr betur en venjuleg dísilolía og hefur þannig jákvæð áhrif út frá umhversis– og heilsufarslegur
sjónamiðum.

Eins og sjá má á töflunni hér að neðan hafði notkun BioDísils þau áhrif að koltvísýringslosun Hópbíla og
Hagvagna var 263 tonnum minni en ella á síðasta ári. Áhrif Biodísils á losun eru því ótvíræð og til
gamans má geta þess að síðast liðin 9 ár hefur notkun BioDísils leitt af sér tæplega 3.000 tonna minni
losun CO2. Það munar um minna. Hópbílar og Hagvagnar munu áfram, sem hingað til. fylgjast vel með
þróun í þessum málum og taka fullan þátt í breytingum og betrumbótum sem framundan eru.
Allur akstur rútuflota Hópbíla hefur nú verið kolefnisjafnaður í tvö ár í samstarfi við Kolvið. Á þessum
árum hafa verið gróðursett alls 15.400 tré sem samanlagt jafna út 1.540 tonn af CO 2.
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Tjón
Öryggi og forvarnarstarf hafa alltaf verið stór áhersluþáttur í starfsemi Hópbíla og Hagvagna
og rauður þráður í allri fræðslu til starfmanna.
Öryggisstjórnunarstaðallinn gerir ríka kröfu um vöktun og skráningu á tjónum, slysum, næstum
því slysum og frávikum. Öflug vöktun og greiningar ásamt öflugu fræðslustarfi er forsenda
þess að hægt sé að ná árangri í fækkun slysa og atvika. Samstarf við sérfræðinga, til að
mynda í umferðaröryggismálum, er veigamikill þáttur í að ná því markmiði. Það er augljós
hagur allra að unnið sé kröftuglega í þessum málaflokki og hvergi slegið af kröfum um sífellt
betri árangur.

Það hefur alltaf verið stefna og skýrt markmið Hópbíla og Hagvagna að fækka óhöppum og
því er afar ánægjulegt að sjá að atvikum hefur verið að fækka undanfarin ár. Það er jafnframt
félögunum hvatning um að halda áfram á sömu braut og slá hvergi af eigin kröfum um góða
og öfluga fræðslu og þjálfun bílstjóra.
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