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1 Ávarp framkvæmdastjóra 

VSÓ Ráðgjöf er alhliða ráðgjafar- og verkfræðifyrirtæki sem leggur áherslu á trausta og 

faglega þjónustu með það að markmiði að tryggja viðskiptavinum hagkvæmustu lausnir 

hverju sinni, skila raunverulegum árangri og stuðla að samkeppnisforskoti.  Á skrifstofum 

VSÓ í Reykjavík og í Noregi starfa yfir 90 manna samhentur hópur verkfræðinga og 

annarra tæknimenntaðra starfsmanna. VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að í allri starfsemi 

fyrirtækisins sé góð umgengni við umhverfið og að hugmyndafræði um sjálfbæra þróun 

sé höfð að leiðarljósi. Árið 2019 er eitt besta rekstrarár í sögu VSÓ ráðgjafar. Þennan 

árangur þökkum við samhentum hópi frábærra starfsmanna og góðu stjórnendateymi.  

Fyrirtækið hefur sett fram umhverfis- og samgöngustefnu, öryggis- og heilsustefnu, 

gæðastefnu, jafnréttisáætlun og viðbragðsáætlun gegn einelti, ofbeldi og áreiti. Sett eru 

árleg markmið og gerð er framkvæmdaráætlun til að fylgja þeim eftir.    

Framtíðarstefnan er að  horfa til umhverfis- og samfélagslegra þátta í allri starfseminni. 

Umhverfis- og samfélagsmál eru mikil áskorun og um þessar mundir er mikil vakning í 

þjóðfélaginu. 

Einkunnarorð VSÓ eru: Árangur, framfarir, forskot.  

2 Inngangur 

Samfélagsleg ábyrgð er höfð að leiðarljósi hjá VSÓ hvað varðar rekstur og verkefni. Það 

er stefna fyrirtækisins að starfsmenn hafi viðeigandi þekkingu og reynslu varðandi 

umhverfismál og samfélagslega ábyrgð og er starfsfólk hvatt til þess að vinna að og hafa 

þessi mál í huga við öll störf. 

Umhverfisstjórnun er hluti af Rekstrarkerfi VSÓ og er ætlað að tryggja að fyrirtækið sýni 

góða frammistöðu í umhverfismálum og stýri þeim áhrifum sem starfsemin hefur á 

umhverfið. Fyrirtækið hefur unnið samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi frá árinu 

2001. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru sett til að vernda umhverfi og auðlindir 

jarðar samhliða því að bæta efnahag og lífskjör jarðarbúa. Árið 2019 voru tengsl 

starfsemi VSÓ við heimsmarkmiðin skoðuð sérstaklega og voru þau kortlögð miðað við 

starfsemina. Starfsemi VSÓ Ráðgjafar er margþætt og tengist mörgum 

heimsmarkmiðum. Í þessari skýrslu er fjallað um heimsmarkmið sem tengjast 

umhverfisstjórnun sem og önnur heimsmarkmið sem hafa verið valin sérstaklega til að 

fylgja markvisst eftir. Þau snúa bæði að innra starfi fyrirtækisins og að verkefnum fyrir 

viðskiptavini. 

Starfsemi VSÓ Ráðgjafar er rekin í samræmi við kröfur umhverfisstjórnunarstaðalsins 

ÍST EN ISO 14001, vinnuverndarstaðalsins OHSAS 18001og gæðastjórnunarstaðalsins 

ISO 9001 og gildir það fyrir alla starfsemi fyrirtækisins. 

VSÓ Ráðgjöf heldur utan um og vaktar mikilvæga umhverfisþætti í starfseminni, leggur 

áherslu á að starfsumhverfið sé öruggt og heilsusamlegt og styður við starfsfólk til að  

stunda hreyfingu og tileinka sér heilbrigða lifnaðarhætti. Markvisst er unnið að því að 

finna tækifæri til að vinna að umbótum og gera betur. 
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3 Samfélagið, heilsa og vellíðan  

VSÓ hefur valið sex heimsmarkmið til að fylgja markvisst eftir í starfsemi fyrirtækisins 

2020 og verður fjallað um hvert þeirra í köflunum hér á eftir. Þau eru markmið 3 um 

heilsu og vellíðan, markmið 5 um jafnrétti kynjanna, markmið 8 um góða atvinnu og 

hagvöxt, markmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög, markmið 12 um ábyrga neyslu 

og framleiðslu og markmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. 

3.1 Heilsa og vellíðan 

Heimsmarkmið 3 varðar heilsu og vellíðan. VSÓ leggur áherslu á að 

starfsumhverfið sé heilsusamlegt og öruggt fyrir starfsmenn og aðra aðila 

sem tengjast starfseminni. Lögð er áhersla á líkamlega, andlega og 

félagslega vellíðan auk þess sem unnið er að öryggi starfa og 

slysaforvörnum. VSÓ fjárfestir í aðstöðu, búnaði og þjónustu sem stuðlar 

að vellíðan starfsmanna. Innleitt hefur verið skipulag sem styður við að fólk geti stundað 

hreyfingu til dæmis með því að hjóla eða ganga til vinnu og styrk til líkamsræktariðkunar. 

Boðið er upp á góða aðstöðu með skápum og sturtum og starfsmönnum stendur til boða 

að nota bíla fyrirtækisins í einkaerindum. Þannig minnkar þörf á að koma á einkabíl til 

vinnu. VSÓ sér til þess að starfsmenn hafi aðgang að öryggisbúnaði sem er 

nauðsynlegur til að skila verki á öruggan máta. Tvisvar á ári eru gerðar öryggisúttektir á 

vinnusvæðum í Borgartúni 20 og á öryggisbúnaði starfsmanna sem notaður er úti á 

verkstað (Mynd 1). Áhættumat starfa er endurskoðað reglulega og forvarnir og viðbrögð 

bætt í samræmi við niðurstöður þess. Haldnir eru árlegir öryggisfundir með 

starfsmönnum sem sinna öryggiseftirliti við framkvæmdir. Almenn líðan, starfsánægja og 

vinnuálag er metið reglulega í starfsmannakönnunum.  

VSÓ veitir ráðgjöf í verkefnum sem varða umferðaröryggi og vinnuverndarþætti. VSÓ 

vinnur að fjölda verkefna þar sem gert er áhættumat starfa og fyrirtæki eru aðstoðuð við 

að setja upp öryggisstjórnun í starfsemi sinni. 

 

Mynd 1 - Niðurstöður öryggisúttekta í vinnuumhverfi VSÓ Borgartúni 20. 
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3.2 Jafnrétti kynjanna 

Heimsmarkmið 5 snýr að jafnrétti kynjanna. VSÓ vinnur eftir 

jafnréttisáætlun þar sem gæta skal fyllsta jafnréttis óháð kyni, kynhneigð, 

þjóðerni, kynþætti, aldri og heilbrigði. VSÓ hefur innleitt sáttmála gegn 

einelti, áreiti og ofbeldi. Markmiðið er að byggja upp góðan starfsanda þar 

sem allir eru jafnir og traust og trúnaður ríkir á milli starfsmanna. Gerð var 

óháð úttekt á kynbundnum launamun árið 2018 og leiddi hún í ljós að 

fyrirtækið uppfyllti öll viðmið til að hljóta gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og 

var þar vel innan marka. Niðurstaðan er í samræmi við stefnumið 

jafnréttisáætlunar VSÓ sem m.a. kveður á um að greiða skuli jöfn laun og 

sömu kjör fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Stefnt er að fjölgun 

kvenna í ábyrgðar - og stjórnunarstöðum. Hlutfall kvenna hjá VSÓ er 40% 

af starfsmönnum og í stjórn VSÓ er hlutfallið jafnt, þrjár konur og þrír karlar. 

3.3 Góð atvinna og hagvöxtur 

Heimsmarkmið 8 fjallar um góða atvinnu og hagvöxt. VSÓ leggur áherslu 

á jákvætt andrúmsloft og gott vinnuumhverfi. Þannig viljum við laða að 

okkur gott starfsfólk. Markmið er að veita viðskiptavinum framúrskarandi 

þjónustu sem skilar viðskiptavinum góðum lausnum. Starfsmenn leggja sig 

fram um að skilja vandamál viðskiptavina. Við framkvæmum 

skoðanakönnun annan hvern mánuð þar sem starfsmenn meta m.a. árangur, ánægju, 

starfsaðstöðu og stjórnun og tækifæri til starfsþróunar. Reglulega metum við ánægju 

viðskiptavina með okkar þjónustu og setjum okkur markmið um viðbrögð og stefnum á að 

allir viðskiptavinir séu ánægðir með þjónustuna. 

VSÓ leggur áherslu á að veita verðmæta og skilvirka þjónustu og að reksturinn sé 

fjárhagslega sjálfbær. VSÓ hefur verið á lista Credit info yfir framúrskarandi fyrirtæki frá 

árinu 2014. Allir hluthafar VSÓ eru starfsmenn fyrirtækisins. VSÓ tekur þátt í vinnu 

Félags ráðgefandi verkfræðinga og vill þannig leggja sitt framlag á vogarskálina um að 

stuðla að eðlilegu samkeppnisumhverfi og að verkfræðivinna í landinu styðji við 

jákvæðan hagvöxt og góða innviði samfélagsins. 

 

 

 

 

3.4 Sjálfbærar borgir og samfélög  

Heimsmarkmið 11 fjallar um að gera borgir og íbúðarsvæði örugg, sjálfbær 

og öllum aðgengileg. VSÓ Ráðgjöf vinnur fjölda verkefna í 

byggingariðnaði, samgöngum og í skipulagsmálum. Unnið er að skipulagi 

vegamannvirkja sem stuðla að því allir geti ferðast með öruggum og 

sjálfbærum hætti og í verkefnum sem hvetja til þátttöku íbúa um 

skipulagsmál.  

VSÓ Ráðgjöf vinnur í verkefnum allt frá skipulagi svæða og undirbúningi verkefna að 

hönnun, byggingu og frágangi húsnæðis, lóða og mannvirkja. Ráðgjöfin er margþætt og á 

öllum stigum eru teknar ákvarðanir sem hafa áhrif á umhverfis- og samfélagsleg áhrif 

verkefnanna.   

VSÓ Ráðgjöf skoðar umhverfisáhrif mannvirkja og býður upp á lausnir sem auka 

sjálfbærni og draga úr loftslagsáhrifum, allt frá hönnun og skipulagi til niðurrifs. 
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Verkfræðingar geta lagt þung lóð á vogarskálina til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Lausnir sem draga fram það besta í vistvænni byggingarhönnun 

ásamt því að styðja við jákvæða borgarþróun t.d. góð orkunýting og sorphirða, tryggja 

líffræðilegan fjölbreytileika og stuðla að sjálfbærni byggðar. Hugað er að 

almenningssamgöngum og aðgengi að göngu- og hjólastígum. Skýr og skilvirk 

umferðarstjórnun þar sem grunnurinn er lagður að sjálfbærum og umhverfisvænum 

ferðaleiðum ber með sér sparnað fyrir þjóðfélagið í heild sinni þar sem dregið er úr 

umferð vélknúinna ökutækja og minnkar loft- og hávaðamengun. Í sumum tilvikum er 

stuðst við vistferilgreiningar, vistvottun eins og BREEAM eða útreikninga á kolefnisspori. 

VSÓ hefur verið leiðandi við skipulagningu og uppsetningu á rafhleðslustöðvum fyrir 

ökutæki og þannig tengst umræðunni um orkuskipti í samgöngum. VSÓ hefur byggt upp 

samgöngulíkan fyrir höfuðborgarsvæðið og komið að fjölmörgum verkefnum um 

almenningssamgöngur.  

Öllum starfsmönnum býðst að ferðast frítt með strætó til og frá vinnu. Til að hvetja til 

vistvænni samgangna hefur líkamsræktarstyrk verið breytt þannig að hægt er að nýta 

hann vegna kostnaðar við hjólreiðar og skokk. 

3.5 Ábyrg neysla og framleiðsla 

Heimsmarkmið 12 fjallar um ábyrga neyslu og framleiðslu. VSÓ vinnur að 

því að stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu með því að minnka hráefnis- 

og orkunotkun innan fyrirtækisins og auka hlut endurvinnslu. Mikilvægir 

umhverfisþættir í starfseminni hafa verið skilgreindir og eru vaktaðir. Þeir 

eru: Orkunotkun, vatnsnotkun, eldsneytisnotkun (akstur og flug), 

úrgangslosun og pappírsnotkun. Innkaupum er stýrt og markmiðið er að kaupa vistvæna 

vöru ef hún er í boði.  Notuð eru umhverfisvæn ræstiefni og hreinlætispappír. Útgefið efni 

er ýmist gefið út rafrænt eða prentað í umhverfisvottaðri prentsmiðju.  

3.6 Aðgerðir í loftslagsmálum 

VSÓ hefur undanfarin ár boðið viðskipavinum upp á að fara Grænu leiðina 

og boðið vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrir fjölbreytt verkefni. Grænar 

lausnir draga fram það besta í vistvænni hönnun ásamt því að styðja við 

jákvæða byggðaþróun, tryggja góða orkunýtingu og lágmarka 

auðlindanýtingu og úrgang.  Ísland stefnir að kolefnishlutleysi 2040 og 

VSÓ leggur sitt af mörkum til að draga úr kolefnislosun. Við stefnum á kolefnishlutlausar 

byggingar og mannvirki í náinni framtíð.  

Á heimsvísu valda byggingar um það bil 40% af allri kolefnislosun. Hægt er að minnka 

kolefnisspor mannvirkja með því að greina kolefni sem er bundið í byggingu, losun sem 

verður á framkvæmdatíma og losun vegna reksturs mannvirkis. Við setjum skýr markmið 

strax í upphafi hönnunarferils til þess að lágmarka innbyggða kolefnislosun sem og 

kolefnislosun rekstrar. Innbyggð losun á við það kolefni sem er losað við öflun hráefna, 

meðhöndlun og framleiðslu, flutning, uppbyggingu, niðurrif, úrgangsmeðhöndlun og 

endurvinnslu. Hins vegar vísar kolefnislosun rekstrar 

til þess kolefnis sem er losað á líftíma byggingar, t.d. 

losun vegna loftræsingar, rafmagnsnotkunar og 

viðhalds. Við setjum markmið á kolefnishlutlausar 

byggingar í náinni framtíð. Dæmi um aðgerðir eru að 

auka kolefnisbindingu innan byggingarreita með 

grænum þökum, veggjum og svæðum eða að nýta 

sólarsellur fyrir valin kerfi á staðnum eins og 

rafbílahleðslustöðvar eða lýsingu. 

_____________________________________________________________________ 

 

Innbyggð losun á við það kolefni 

sem er losað við öflun hráefna, 

meðhöndlun og framleiðslu, flutning, 

uppbyggingu, niðurrif, 

úrgangsmeðhöndlun og 

endurvinnslu.. 
________________________________________________________________________ 
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4 Umhverfisstjórnun VSÓ  

Í eftirfarandi köflum er sagt frá niðurstöðum á vöktun umhverfisþátta í tengslum við 

rekstur VSÓ. Í hverjum kafla er gerð sérstaklega grein fyrir því hvaða heimsmarkið eru 

höfð til hliðsjónar. 

4.1 Vatnsnotkun  

Heimsmarkmið 6 er um að tryggja öllum aðgengi að hreinu 

vatni og sjálfbæra nýtingu þess svo og hreinlætisaðstöðu.  

VSÓ hvetur starfsfólk til að fara vel með og að draga úr 

óþarfa orkunotkun og styður því einnig við heimsmarkmið 

12 um ábyrga neyslu og framleiðslu. Árleg vatnsnotkun VSÓ er mæld.  Notkun á heitu 

vatni er til að hita upp húsnæðið í Borgartúni 20 og hefur aukist frá árinu 2015 (Mynd 

2). Það ár var sett viðmið um að notkunin væri á bilinu 0,5-0,8 m3/m3 af rými(Veitur: 

https://www.veitur.is/notkun) en þau viðmið hafa ekki náðst síðustu ár. 

Heitavatnsnotkun er að minnka aftur 2019 eftir mikla aukningu 2018. Uppbygging á 

ofnakerfinu hefur leitt til þess að sírennsli kemur upp í kerfinu af og til og dreifing á hita 

er ójöfn. Ástæðan getur verið endurskipulagning á húsnæði og einhver bilun í 

ofnakerfinu.  

 

Mynd 2: Vatnsnotkun á rúmmetra húsnæðis hjá VSÓ Ráðgjöf árin 2008 – 2019  

 

Allt kalt neysluvatn kemur úr vatnsbóli í Gvendarbrunnum. 

Að mati Orkuveitu Reykjavíkur nýtir hver íbúi á veitusvæði 

hennar um 200 lítra á dag af köldu vatni eða 73 m3 á ári. 

Árið 2019 notaði hver starfsmaður VSÓ 9 m3 sem er um 12% 

af heildarnotkun hvers einstaklings.  Fylgst er með notkun á 

köldu vatni og hún skráð. Kalt vatn er notað til kælingar á 

vinnurými, á snyrtingum, baðaðstöðu og til drykkjar. Ekki 

hefur verið sett viðmið fyrir þennan umhverfisþátt en markmiðið er að fara vel með en um 

leið hvetja til kaldavatnsdrykkju.  

4.2 Rafmagnsnotkun  

Heimsmarkmið 7 um sjálfbæra orku miðar að því að 

tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á 

viðráðanlegu verði. VSÓ hvetur starfsfólk til að fara vel 

með og að draga úr óþarfa orkunotkun og styður því 

einnig við heimsmarkmið 12 um ábyrga neyslu. 
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________________________________________________________________________ 

 

Heitavatnsnotkun er að minnka aftur 

2019 eftir mikla aukningu 2018. 
________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Árið 2019 notaði hver 

starfsmaður VSÓ 9 m3 af 

köldu vatni sem er um 12% 

af  heildarnotkun hvers 

einstaklings 
________________________________________________________

_ 
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Rafmagnsnotkun hefur farið minnkandi frá árinu 2012. Í júlí 2015 stækkaði starfsemin og 

tók VSÓ yfir alla neðstu hæðina í Borgartúni 20 (Mynd 3). Rafmagnsnotkun árið 2019 á 

hvern starfsmann er 20% minni en árið þar á undan. Heildarnotkun var 11% minni 

(Mynd 4). 

Frá árinu 2014 hefur verið lítilleg lækkun á rafmagnsnotkun miðað við fjölda 

starfsmanna. Helsta ástæðan er líklega fjölgun starfsmanna þar sem notkun dreifist á 

fleiri einstaklinga á þessum árum en einnig sú staðreynd að allir „serverar“ eru farnir úr 

húsi og komnir í skýið (eða öllu heldur í gagnaver og þar með er orkunotkunin annars 

staðar) og því má gera ráð fyrir að orkunotkun hafi minnkað í tölvuherberginu hjá VSÓ. 

Atriði eins og það að fólk slökkvi ljós, aðgangsstýrð lýsing, minni útprentun og minni 

pappírsnotkun hefur einnig áhrif. 

 

Mynd 3: Heildarrafmagnsnotkun hjá VSÓ Ráðgjöf  árin 2008 – 2019 

 

  

Mynd 4: Rafmagnsnotkun hjá VSÓ Ráðgjöf á hvern starfsmann 2008 – 2019  

4.3 Pappírsnotkun 

Stýring á notkun og innkaupum á pappír hefur áhrif á 

pappírsnotkun og úrgangslosun og styður við heims-

markmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu. Allur 

pappír er frá skógum undir sjálfbærri stjórn og markmiðið 

er að draga úr pappírsnotkun. Notkun á pappír hefur 

minnkað umtalsvert frá árinu 2010 eða frá því að aðgangsstýrðir 

prentarar voru teknir í notkun (Mynd 5). 
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Rafmagnsnotkun árið 2019 

á hvern starfsmann er 20% 

minni en árið á undan. 

Heildarnotkun var 11% 

minni. 
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Mynd 5:Innkaup á skrifstofupappír (A3 ogA4) á hvern starfsmann 2010 til 2019.  

 

Viðmiðunargildi eru fengin frá vinn.is, en þar er miðgildi 

fyrir pappírsnotkun 11,6 kg/stöðugildi. Hjá VSÓ er 

sambærileg tala 6,7 kg fyrir hvern starfsmann 2019. 

95% af pappír í notkun er umhverfisvottaður og FSC 

merktur (sjálfbærir skógar) og verslað er við 

Svansvottaða prentþjónustu.  

Samkvæmt yfirliti frá aðgangsstýrðum prentara voru prentaðar 95.410 A4 blaðsíður yfir 

tímabilið júní til desember. Allt árið 2019 var 5.665 blaðsíðum af A4 pappír eytt úr 

prentara áður en útprentun átti sér stað sem eru um 6% af heildarnotkun. 

4.4 Úrgangur  

Úrgangsstjórnun hjá VSÓ styður við heimsmarkmið 12 um ábyrga neyslu 

með ábyrgum innkaupum og úrgangsstjórnun með áherslu á 

endurvinnslu og endurnýtingu. Haustið 2018 var tiltekt hjá fyrirtækinu og 

skipt var um húsgögn. Hillupláss minnkaði um u.þ.b. 80%. Tiltektin fór 

fram í nóvember og byrjun desember sem skýrir hátt hlutfall sem fór í 

endurvinnslu árið 2018. Stór hluti húsgagna sem hætt var að nota fóru í endurnotkun 

meðal annars í skóla og eru því ekki inni í þessum 

tölum. Árið 2015 var líka farið í stóra tiltekt sem skýri 

mikið magn úrgangs það árið.  

Mynd 6 sýnir magn heildarúrgangs og úrgang sem fer 

til endurvinnslu fyrir árin 2010 - 2019. Hlutfall úrgangs 

sem er flokkaður var lengi vel í kringum 25% en var 

kominn í 35% árin 2016 og 2017. Mynd 7 sýnir hlut úrgangs sem fer í urðun og til 

endurvinnslu. Árið 2019 minnkaði magn úrgangs sem fór í endurvinnslu og var aðeins 

21% af heildarúrgangi.  Ekki hefur fundist nein einhlít skýring á því og hefur verið sett 

af stað framfaraverkefni til að bæta úrgangstjórnun hjá VSÓ. Magn heildarúrgangs á 

hvern starfsmann hefur þó farið minnkandi undanfarin ár ef árinu 2018 er sleppt (Mynd 

8), var 91 kg/starfsmann árið 2019. 
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Hlutfall úrgangs sem er flokkaður 

var lengi vel í kringum 25% en var 

kominn í 35% árin 2016 og 2017. 
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Mynd 6: Magn heildarúrgangs og magn sem fer til endurvinnslu 2010 – 2019  

 

  Mynd 7: Hlutfall úrgangs sem fór í urðun og til endurvinnslu 2015-2019. 

  

Mynd 8: Heildarmagn úrgangs á hvern starfsmann 2011 – 2019  
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Magn heildarúrgangs á hvern 

starfsmann hefur farið minnkandi,  
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4.5 Samgöngur og notkun jarðefnaeldsneytis 

Heimsmarkmið 13 fjallar um aðgerðir í loftslagsmálum.  

Stór hluti losunar gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi VSÓ kemur til 

vegna aksturs starfsfólks á einkabíl til og frá vinnu. Árið 2019 losuðu 

ferðir starfmanna til og frá vinnu um 36% af allri losun 

gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi VSÓ. Losun vegna flugferða starfsmanna vegna 

vinnu var jafnmikil eða 36% af heildarlosun. Markmið VSÓ 

er að minnka notkun jarðefnaeldsneytis vegna 

starfseminnar. VSÓ vinnur að ýmsum verkefnum til að 

minnka losun gróðurhúsalofttegunda vegna aksturs 

starfsfólks á einkabíl til og frá vinnu. Starfsfólk hefur 

aðgang að bílum fyrirtækisins til einkaerinda og er ekki því 

háð því að koma á einkabíl í vinnuna vegna þessa. þeirra er áætluð losun CO2 vegna 

ferða starfsmanna til og frá vinnu. Bílafloti VSÓ Ráðgjafar samanstendur af bílum sem 

nota bensín, dísel og metan. Eldsneytisnotkun og dreifing eldneytistegunda er sýnd á 

Mynd 9 og Mynd 10. Við innkaup á bílum 2020 er markmiðið að kaupa umhverfisvænni 

bíla.   

Starfsmenn hafa einnig aðgang að fríum strætómiðum og 

hefur sá ferðamáti notið síaukinna vinsælda síðustu ár 

(Mynd 11) Árið 2019 fór starfsfólk samtals 2.755 ferðir með 

strætó og ef miðað við að farnir séu að meðaltali 5 km í 

hverri ferð jafngildir það samtals 10 ferðum í kringum 

landið.  

Á hverju sumri er farið í leik „ Kælum plánetuna“ þar sem VSÓ hvetur starfsfólk til að 

nota vistvænar samgöngur. Starfsmenn hjóla, ganga, taka strætó eða ferðast um á 

rafmagnsbílum og safna stigum og fyrir stigin eru gróðursett tré í VSÓ lundi við 

Reynisvatn. Í ár voru farnir um 9000 km í tenglsum við leikinn með vistvænum 

samgöngumáta. Vorið 2020 verða gróðursett 59 tré að launum fyrir þátttöku í leiknum 

sumarip 2019.  Á hverju ári eru gerðar tvær ferðavenjukannanir og út frá niðurstöðum  

þeirra er áætluð losun CO2 vegna ferða starfsmanna til og frá vinnu og hlutfall 

vistvænna samganga. 

 

  

Mynd 9 Eldsneytisnotkun í vinnutengdum ferðum starfsmanna VSÓ Ráðgjafar (fyrirtækisbílar og einkabílar).  
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Eldsneytisnotkun á 

fyrirtækisbílum var 3% meiri 

árið 2019 en árið á undan. 
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Strætó nýtur aukinna 
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Mynd 10 Dreifing eldsneytistegunda vegna vinnutengdra ferða   

 

 

Mynd 11: Fjöldi strætóferða sem starfsmenn fara á ári frá 2010 til 2019. 

 

  

16%

62%

22%

Bensin Dísel Metan

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

F
jö

ld
i m

ið
a

Ár



 Samfélagsskýrsla 2019 

VSÓ Ráðgjöf 

 

13

5 Loftslagsmál – kolefnisspor VSÓ  

 

 

 

 

Markmið VSÓ 

1. Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

2. Minnka myndun úrgangs 

3. Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta. 

Fyrirtækið hefur komið upp umhverfisstjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ÍST ISO 14001, 

lög og reglur sem gilda um starfsemina og er í samræmi við viðteknar venjur í 

starfsgreininni. Lögð er áhersla á að þjálfa starfsfólk og hvetja til þess að vinna að og 

hafa umhverfismál í huga við öll störf. Til að meta áhrif starfsemi VSÓ Ráðgjafar eru 

skilgreindir mikilvægir umhverfisþættir og þeir vaktaðir og 

mældir, m.a heitt vatn, rafmagn, neysluvatn, eldsneyti, 

flugferðir og úrgangur. Á hverju ári eru sett mælanleg 

markmið í umhverfismálum og stefnt er að því að gera 

sífellt betur.  

Í Tafla 1 er yfirlit yfir útreiknað kolefnisspor VSÓ Ráðgjafar árin 2014-2019. Við 

útreikninga  á losun gróðurhúsalofttegunda er stuðst við leiðbeiningar frá 

Umhverfisstofnuninni (sótt 25.02.2020, https://www.ust.is/loft/losun-

grodurhusalofttegunda/losunarstudlar/).  Um er að ræða losun vegna flugferða, aksturs 

starfsmanna til og frá vinnu, aksturs vegna verkefna, urðunar úrgangs og orkunotkunar. 

Unnið er jafnt og þétt að því að minnka kolefnissporið og áhersla lögð á þá þætti sem 

hafa  mest áhrif það er samgöngur og úrgangslosun. Í Tafla 2 Sparaðar 

gróðurhúsalofttegundir vegna vistvænna samgangna og minni pappírsnotkunar.er yfirlit 

yfir áætlað losun gróðurhúsalofttegunda sem hefði bæst við kolefnisspor VSÓ ef ekki 

hefðu  starfsmenn nýtt sér vistvæna samgöngumáta en í staðin brennt jarðefnaeldsneyti í 

ferðum sínum. Þar er einnig að sjá upplýsingar sem losun sem hefði átt sér stað ef 

pappír hefði ekki verið eytt úr prentara.  

 

 

 

 

 

  

_______________________________________________________ 

 

Kolefnisspor VSÓ Ráðgjafar 

hefur verið að  minnka 

undanfarin ár  
__________________________________________________ 

https://www.ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/losunarstudlar/
https://www.ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/losunarstudlar/
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Tafla 1 Kolefnisspor VSÓ Ráðgjafar 

Losun gróðurhúsalofttegunda 

(kg CO2-ígildi) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Eldsneytisnotkun            

Bensín (VSÓ bíll) 5492 2782 2188 2558 2501 2677 

Dísel (VSÓ bíll) 4771 7279 6400 6640 6580 10711 

Flug 85820 68110 34920 30460 39110 30820 

Einkabílar (vinnutengdar ferðir)  6728 10188 12443 6502 4424 5588 

Ferðir starfsmanna til og frá vinnu     29460 34302 33249 31010 

Úrgangur            

Urðun 11043 10430 7770 8790 7315 9975 

Orkunotkun            

Rafmagn 1551 1558 1595 1433 1492 1304 

Heitt vatn 571 847 764 769 883 791 

Losun gróðurhúsalofttegunda alls 

(kgCO2-ígildi) 115975 101194 95540 91453 95554 92876 

Kolefnisbinding             

Eigin skógrækt     120 144 232 118 

Kolefnisspor VSÓ (kg CO2-ígildi)     95420 91309 95322 92758 

 

Tafla 2 Sparaðar gróðurhúsalofttegundir vegna vistvænna samgangna og minni pappírsnotkunar.  

Sparaðar gróðurhúsalofttegundir 
(kgCO2-ígildi) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vinnuferðir starfsmanna (metanbílar, 
rafmagnsbílar og rafhjól)  

  6.564 7.014 6.072 6833 5397 

Ferðir starfsmanna til og frá vinnu 
með vistvænum ferðamáta (skv. 
ferðavenjukönnun)  

    12.300 11.309 12.583 11.165 

Pappír sem er ekki prentaður út      108 83 109 66 

Sparaðar gróðurhúsalofttegundir 

alls (kg CO2-ígildi) 
  

6649 19513 17519 19989 16697 
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5.1 Framfaraverkefni til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda  

 

Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar vinna að ýmsum verkefnum til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og árið 2019 var áhersla á eftirfarandi þætti: 

• Starfsmenn fá frítt í strætó til og frá vinnu. 

• Þrír af sjö vinnubílum VSÓ eru metan bílar 

• Rafmagnshjól er aðgengilegt starfsmönnum 

• Tvisvar á ári er framkvæmd ferðavenjukönnun til að að hvetja til og fá upplýsingar um 

vistvænar samgöngur stafsmanna til og frá vinnu. 

• Unnið er að betri flokkun á úrgangi og minnkun á magni úrgangs sem fer í urðun. 

• Rafmagnsnotkun er lágmörkuð með aðgangastýrðri lýsingu á svæðum þar sem 

viðvera fólks er ekki stöðug. 

• Starfsmenn eru hvattir til að slökkva á ljósum og tölvuskjám. 

• Prentarar eru aðgangsstýrðir . 

• Árlega er leikurinn „Kælum plánetuna“ þar sem starfsmenn eru hvattir til að nota 

vistvænar samgöngur til og frá vinnu. Gefin eru stig fyrir vistvænar samgöngur í 

leiknum og VSÓ gróðursetur tré í samræmi við áunnin stig í gróðurreit við Reynisvatn 

og bindur þannig 100-200 kg af gróðurhúsalofttegundum. 

Með þessum verkefnum er hægt að áætla að losun á gróðurhúsaloftegundum vegna 

starfsemi VSÓ séu 17-20 tonnum minni miða við ef ekki væri farið í þessar aðgerðir. 

5.2 Framaverkefni um samfélagið, umhverfið, heilsu og vellíðan  

  

• Settar hafa verið upp tvær sýndarveruleika hugleiðslustöðvar á vinnusvæði VSÓ (Flow). 

• Allir starfsmenn vinna við upphækkanleg borð sem hægt er að standa við. 

• Starfsmenn hafa afnot af jafnvægisbrettum sem styrkja og bæta álag á líkama við 

standandi stöðu.  

• Boðið er upp á árlega heilsufarsmælingu fyrir starfsmenn. 

• Líkamsræktarstyrkur er í boði fyrir hvers konar líkamsrækt. 

• Inflúensusprauta er í boði fyrir starfsmenn á hverju hausti 

• Sáttmáli gegn einelti, áreitni og ofbeldi hefur verið innleiddur. 

• Geymslustaður fyrir hjól og sturtuaðstaða er til staðar. 

• VSÓ styrkir ýmis samtök til dæmis Samhjálp, krabbameinsfélagið, björgunarsveitir og 

átakið á allra vörum. 


