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Ávarp framkvæmdastjóra 

 

Ágæti lesandi, 

Þessi skýrsla er sett fram til að kynna starfsemi, stefnu og markmið VSÓ Ráðgjafar í sjálfbærni. 

Skýrslunni er ætlað að varpa ljósi á hvernig við stöndum okkur, bæði innandyra og í þeim verkefnum 

sem við sinnum, auk þess að fara yfir stöðu settra markmiða.  

Sjálfbærni hefur verið höfð að leiðarljósi í starfsemi VSÓ frá upphafi þegar horft er til umhverfis- og 

öryggismála, gæðamála og samfélagslegra ábyrgðar fyrirtækisins.  

Við hjá VSÓ tökum hlutverki okkar alvarlega sem leiðandi á markaði í ráðgjöf á umhverfisstjórnun og 

umhverfismálum í víðum skilningi og viljum þannig stuðla að betra umhverfi í gegnum starfsemi okkar. 

Við sýnum gott fordæmi með gagnsæi og háleitum markmiðum í okkar starfsemi og viljum sjá innleiðingu 

á grænu leiðinni sem víðast í verkefnum okkar. Græna leiðin er þar sem við drögum fram það besta í 

verkefnum okkar, með áherslu á vistvænar og hagkvæmar lausnir t.d. í vistvænni hönnun, og styðjum við 

jákvæða byggðaþróun og hringrásarhagkerfið og stuðlum að lágmörkun kolefnislosunar, 

auðlindanýtingar og úrgangsmyndunar. Grænar lausnir stuðla að góðri orkunýtingu, líffræðilegum 

fjölbreytileika og sjálfbærni íbúðabyggðar.  

Á komandi ári stefnir VSÓ á að setja sér sjálfbærnistefnu sem mun leggja áherslu á þrjár hliðar 

sjálfbærninnar, þ.e. umhverfi, samfélag og efnahag. Stefnan mun koma að öllum þáttum í starfsemi 

okkar.  

Ég vil þakka öllu starfsfólki VSÓ heima og erlendis fyrir vel unnin störf á árinu 2021, viðskiptavinum og 

stjórn vil ég þakka gott samstarf. 

 

Runólfur Þór Ástþórsson 
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1 Inngangur 

Sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð er höfð að leiðarljósi hjá VSÓ Ráðgjöf 

hvað varðar rekstur og verkefni. Það er stefna fyrirtækisins að starfsfólk hafi 

þekkingu og reynslu varðandi umhverfismál og samfélagslega ábyrgð og hafi 

það að leiðarljósi í öllum sínum verkefnum og störfum. 

Umhverfisstjórnunarkerfi var innleitt 2011 í samræmi við kröfur ISO 

14001. VSÓ Ráðgjöf hefur tekið saman umhverfisupplýsingar alla tíð síðan. 

Árið 2018 voru umhverfisupplýsingar fyrst birtar í umhverfisskýrslu á 

heimasíðu VSÓ, ásamt upplýsingum um frammistöðu VSÓ í heilsu- og 

öryggismálum. Árið 2019 bættust samfélagsþættir við þ.e. jafnréttismál og 

góðir stjórnarhættir. Þessi skýrslan er unnin af VSÓ Ráðgjöf og byggir á 

leiðbeiningum Nasdaq um umhverfismál, félagslega þætti og 

stjórnarhætti (UFS). Leiðbeiningar UFS voru fyrst notaðar sem viðmið, fyrir 

Sjálfbærniskýrslu VSÓ 2020. Starfsemin er einnig tengd við Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna sem veita fyrirtækjum um heim allan sameiginlegan 

ramma fyrir sjálfbærni í rekstri. VSÓ hefur aðlagað starfsemi sína, áætlanir 

sem og árangursmælingar að heimsmarkmiðunum og er lögð sérstök áhersla 

á eftirfarandi sex markmið. 

 
  

VSÓ leggur áherslu á að uppfylla markmið á sviði atvinnulífs sem eru sett 

fram í stefnu stjórnvalda um aðlögun að lofslagsbreytingum - Í ljósi 

loftslagsvár. VSÓ leggur áherslu á að taka virkan þátt í greiningu og 

lausnum vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum. Fyrirtækið hefur og mun 

áfram hafa það að markmiði að aðlaga rekstur sinn, greiningar og 

reikningshaldi að þeirri hættu sem felst í loftslagsbreytingu, m.a. með því að 

halda kolefnis- og úrgangsbókhald.  

Köflum skýrslunnar er skipt eftir þremur stoðum UFS: 

Upplýsingar um frammistöðu VSÓ í sjálfbærni, í samræmi við UFS 

leiðbeiningar, eru settar fram í viðauka. Þar er hver þáttur leiðbeininganna, 

þ.e. umhverfi, félagslegir þættir og stjórnarhættir tengdir við kafla GRI 

staðalsins og við heimsmarkmiðin.  

VSÓ vill vera leiðandi þegar kemur að sjálfbærni og vera meðvitað um 

breytingar á stjórnvaldskröfum og fylgja þeim að öllu leyti eftir ásamt kröfum 

sem fyrirtækið hefur einsett sér. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fela í sér áherslu á sjálfbæra þróun til hagsbóta 

fyrir samfélag, umhverfi og efnahag. 

Leiðbeiningar Nasdaq fyrir UFS (Umhverfi, Félagslegir þættir og Stjórnarhættir) eru 

leiðbeiningar og skýrslugjöf fyrir fyrirtæki.  

Sjálfbærni er skilgreind sem „að mæta þörfum nútímans án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ með umhverfi, samfélag og efnahag að 

leiðarljósi. 

GRI: Global Report Initiative er sjálfstæður og alþjóðlegur staðall nýttur til að miðla 

umhverfis-, samfélagsáhrifum auk spillingar. 
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2 VSÓ Ráðgjöf 

VSÓ er alhliða ráðgjafa- og verkfræðistofa sem leggur áherslu á trausta og 

faglega þjónustu sem tryggir viðskiptavinum hagkvæmustu lausnirnar hverju 

sinni, skilar raunverulegum árangri og stuðlar að samkeppnisforskoti. VSÓ er 

með skrifstofu bæði á Íslandi og í Noregi. Þar starfar samhentur hópur 

hámenntaðra sérfræðinga sem eru með fjölbreytta þekkingu byggða á 

menntun í verkfræði, skipulagsfræði, húsasmíði, arkitektúr, rafvirkjun, 

opinberri stjórnsýslu, tæknifræði, náttúrufræði, umhverfisfræði, tækniteiknun 

auk annarra greina (Mynd 5-3). VSÓ leggur áherslu á að fá til sín vel 

menntað og hæft starfsfólk og kappkostar að skapa því góð vinnuskilyrði og 

tækifæri til að þróast í starfi. Við metum vellíðan starfsfólks okkar og leggjum 

áherslu á að það má vera gaman í vinnunni, því við teljum að það sé grunnur 

að góðum viðskiptum. Víðtæk reynsla starfsfólks VSÓ byggir einnig á þeim 

fjölbreyttu verkefnum sem fyrirtækið hefur unnið að hér á landi og erlendis á 

þeim tæplega 65 árum sem liðin eru frá því fyrirtækið var stofnað árið 1958. 

Upphaflega starfaði fyrirtækið einkum á sviði byggingarverkfræði en á 

áttunda áratugnum var farið inn á nýjar brautir með fjölbreyttari þjónustu til að 

mæta kröfum viðskiptavina. 

Á síðustu árum hafa umsvif VSÓ aukist til muna um leið og þjónusta 

fyrirtækisins hefur orðið víðtækari. Það er ýmist með þróun nýrra 

ráðgjafasviða eða stofnun dótturfélaga í samstarfi við aðila sem búa yfir 

sérþekkingu á viðkomandi sviðum. Starfsemi VSÓ er í dag skipulögð í sex 

megin svið: verkefna- og framkvæmdaráðgjöf, samgöngur, tæknikerfi, 

umhverfi og skipulag (öryggi og stjórnun), byggðatækni og burðarvirki. Helstu 

þjónustuleiðir VSÓ eru sýndar á Mynd 2-1. 

Framtíðarsýn: Við hjá VSÓ sjáum fyrir okkur að á komandi ári munum við 

leggja áherslu á að horfa inn á við og rýna okkar innra starf og ferla. Með 

gögn úr þeirri rýni, munum við setja okkur framsækna stefnu í málum á sviði 

sjálfbærni. Einnig stefnum við á að halda áfram að vera leiðandi á okkar sviði 

og grípa öll þau tækifæri sem gefast til að vaxa og dafna. 

 

 

 

Mynd 2-1: Þjónustuleiðir VSÓ. 
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3 Umhverfi 

Starfsemi VSÓ er rekin í samræmi við kröfur umhverfisstjórnunarstaðalsins 

ÍST EN ISO 14001 auk þess sem fyrirtækið vinnur eftir Umhverfis- og 

samgöngustefnu VSÓ. VSÓ setur sér markmið um stöðugar umbætur til að 

draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfseminnar. VSÓ er aðili að Festu 

- miðstöð um samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni og hluti af 

ráðgjafateymi samtakanna. Með aðild sinni leggur VSÓ áherslu á 

samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í rekstri en ekki síður í þeirri ráðgjöf sem 

við veitum á hinum ýmsu sviðum. Það gerir VSÓ með því að bjóða fram 

vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrir fjölda verkefna. VSÓ er einnig aðili að 

Grænni byggð sem er samstarfsvettvangur fyrirtækja og stofnana um 

vistvæna þróun byggðar. Með aðild kemur VSÓ að stefnumótun félagsins. 

 

Undanfarin ár hefur VSÓ boðið viðskiptavinum 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. En VSÓ náði 

kolefnishlutleysi árið 2020. Nánar er fjallað um Grænu leiðina og verkefni 

og þjónustur tengdar henni í kafla 4. 

Stuðst er við UFS leiðbeiningarnar um framsetningu gagna þar sem horft er 

til losunar og losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda, orkunotkunar, orku-

kræfni, samsetningu orku, vatnsnotkun, umhverfisstarfsemi, loftslagseftirlit 

stjórnar og stjórnenda, ásamt mildun loftslagsáhættu. Losunarkræfni GHL 

(gróðurhúsalofttegunda) er sýnd sem losun á hvert stöðugildi og orkukræfni 

er orkunotkun á hvert stöðugildi og á hvern m3 eða m2. 

 Umhverfisþættir VSÓ Ráðgjafar 

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.  

Mikilvægir umhverfisþættir í starfseminni hafa verið skilgreindir og vaktaðir, 

þeir eru: eldsneytisnotkun (akstur), vinnutengdar flugferðir starfsfólks, 

rafmagnsnotkun, vatnsnotkun, 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.  

Lykiltölur um umhverfi

Heildarlosun 
gróðurhúsaloft-
tegunda:  tonn 

48 CO2íg

Losun vegna 
ferða 

starfsmanna til 
og frá vinnu: 26 

tonn CO2íg

Losun vegna 
ferða á 

vinnutíma: 17 
tonn CO2íg

 

Fyrirtækið reynir að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi sinni í 

lágmarki. Á komandi ári er markmið hjá VSÓ að setja á laggirnar 

sjálfbærnistefnu fyrir rekstur og verkefni fyrirtækisins. 

Nú er unnið að því að afla BREEAM In-Use umhverfisvottunar fyrir Borgartún 

20, þar sem skrifstofur VSÓ er til húsa. Vottunarferlið mun gefa VSÓ tækifæri 

til að draga úr umhverfisáhrifum starfsstöðvarinnar og veita okkur 

upplýsingar um þau áhrif sem sá hluti rekstrarins hefur á umhverfið. Hjá VSÓ 

starfa ráðgjafar og vottunaraðilar fyrir BREEAM vottun. Nánar er fjallað um 

þjónustu VSÓ tengda BREEAM í kafla 4.6. 
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3.1.1 Losun gróðurhúsalofttegunda  

Aðgerðir í loftslagsmálum 
Markmið VSÓ er að draga úr losun GHL í umfangi 3 um 

10%.  

Staðan: VSÓ hefur haldið utan um kolefnisbókhald 

síðan 2014 og hefur losunin verið í kringum 90 tonn 

CO2íg á ári. Stuðst hefur verið við aðferðafræði 

Greenhouse Gas Protocol. Losun er skipt í umfang 1, 2 og 3 eftir því hvar í 

virðiskeðjunni losunin er (Mynd 3-1). Kolefnisspor er reiknað fyrir beina losun 

fyrirtækis á ársgrundvelli, svo sem vegna bílaflota fyrirtækisins, en einnig 

vegna óbeinnar losun t.d. ferða starfsfólks til og frá vinnu, vegna úrgangs 

sem fellur til, vegna aðkeyptrar þjónustu eða hráefna og orkunotkunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3-1: Losun gróðurhúsalofttegunda og skipting í umfang 1, 2 og 3 skv. Greenhouse Gas 
Protocol. 

Fyrir árið 2021 var losun vegna starfsemi VSÓ 48 tonn CO2íg sem er 

samdráttur um 8% frá 2020. Kolefnissporið skiptist í losun vegna umfangs 1 

og 2 sem var um 36% og losun vegna umfangs 3 sem var 64% sem er losun 

vegna flugferða, ferða starfsfólks til og frá vinnu auk förgunar úrgangs. 

Heildarlosun og hlutfall losunar GHL í umfangi 1, 2 og 3 er sýnd á Mynd 3-2. 

Í umfangi 3 vega ferðir starfsfólks til frá vinnu mest. Samdráttur í losun GHL 

er um 42% frá upphafi mælinga sem var árið 2014. Uppruni losunar er 

sýndur á Mynd 3-3. Þessi mikli samdráttur í losun GHL árin 2020 og 2021 

miðað við árin þar á undan er vegna fjarvinnu starfsfólks í heimsfaraldrinum 

og samkomutakmarkana. 

• Umfang 1 – Bein losun vegna eigin starfsemi s.s. vegna 

framleiðsluferla og farartækja fyrirtækis.  

• Umfang 2 – Óbein losun vegna rafmagnsnotkunar og 

hitunar.  

• Umfang 3 – Óbein losun sem á sér stað utan fyrirtækis, s.s. 

vegna notkunar á seldum vörum eða aðkeyptar vöru og 

þjónustu auk ferða starfsfólks til og frá vinnu.   
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Mynd 3-2 Heildar magn losunar GHL (CO2íg) í umfang 1, 2 og 3. 

 

 

Mynd 3-3 Uppruni losunar gróðurhúsalofttegunda í kg CO2íg 

VSÓ kolefnisjafnar rekstur sinn með skógrækt í samstarfi við Kolvið. Losun 

gróðurhúsalofttegunda á hvert stöðugildi árið 2021 var um 540 kg CO2íg. 

Unnið er að ýmsum verkefnum sem stuðla að minni losun 

gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi VSÓ. Á Mynd 3-4 eru nokkur dæmi um 

slík verkefni. 

 

Mynd 3-4 Verkefni sem stuðla að minni losun GHL (CO2íg) frá starfsemi VSÓ. 
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3.1.2 Orku- og vatnsnotkun  

Sjálfbær orka 
Markmið VSÓ: Að minnka hlutfall jarðefnaeldsneytis og 

auka hlutfall endurnýjanlegra orku, auk þess að 

lágmarka notkun á allri orku. 

Staðan: Orkunotkun hjá VSÓ samanstendur af 

rafmagni, heitu vatni, jarðefnaeldsneyti og metani. 

Hlutfall endurnýjanlegrar orku er 88%. Rafmagn, heitt vatn og metan eru 

endurnýjanlegir orkugjafar og dísil og bensín eru óendurnýjanlegir orkugjafar 

(Mynd 3-5). 

 

 

Mynd 3-5: Hlutfallsleg notkun endurnýjanlegra orkugjafa hjá VSÓ, reiknað í kWst.  

 

 

 

3.1.2.1 Rafmagn og vatn 

Rafmagnsnotkun er lágmörkuð með hreyfiskynjun lýsingar á svæðum þar 

sem viðvera fólks er ekki stöðug. Starfsfólk er hvatt til að slökkva á ljósum og 

tölvuskjáum í lok vinnudags. Rafmagnsnotkun á hvert stöðugildi hefur 

minnkað aðeins í gegnum árin (Mynd 3-6). 

Rafmagnsnotkun vegna hleðslustöðva fyrir rafmagnsbíla fyrir árið 2021 er 

um 6% af heildarnotkun var 3% árið 2020. Aukning á notkun er vegna fleiri 

rafmagnsbíla í eigu starfsfólks. 

 

Mynd 3-6: Rafmagnsnotkun á hvert stöðugildi 

Notkun á heitu vatni á hvert stöðugildi hefur farið minnkandi síðan 2015 

(Mynd 3-7) og var árið 2021 rúmlega 55 m3. Heildarnotkun á heitu vatni fyrir 

húsnæðið hefur verið breytileg milli ára og er talið að hitastig úti hafi mest 

áhrif á notkunina. Heita vatnið fer í að hita upp húsnæðið og kalda vatnið til 

drykkjar og þvotta (mynd 3-7). 
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Mynd 3-7 Heildarvatnsnotkun er sýnd á súlum og á vinstri ás (m3/m3) (- - - viðmið 0,5-0,8 m3/m3). 
Línur sýna vatnsnotkun á stöðugildi og á hægri ás (m3)  

Fjölgun starfsfólks hefur áhrif á orkunotkun þar sem fleira starfsfólk nýtir 

sama rýmið og dregur því úr orkunotkun á hvert stöðugildi. 

3.1.2.2 Eldsneyti 

Starfsemi VSÓ krefst þess að starfsfólk ferðist á milli staða vegna 

verkefnavinnu. Vegna verkefna sem unnin eru úti á landi og í Noregi þar sem 

VSÓ er með starfsstöð þarf stöku sinnum að nota flug í vinnutengdar ferðir. 

Mynd 3-8 og Mynd 3-9 sýna yfirlit yfir notkun eldsneytis á vinnubílum og 

losun gróðurhúsalofttegunda miðað við mismunandi tegunda eldsneytis. 

Markmið VSÓ: Að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti og losun 

gróðurhúsalofttegunda vegna ferða starfsfólks. VSÓ stefnir á að skipta út 

einum af vinnubílunum út fyrir rafmagnsbíl. 

Staðan: VSÓ notar eldsneyti (dísil, bensín og metan) á sex vinnubíla 

fyrirtækisins. Tveir af sex vinnubílum VSÓ ganga fyrir metani. 

Metan sem er notað í stað jarðefnaeldsneytið dregur úr losun koltvíoxíðs út í 

andrúmsloftið. Að breyta yfir í metan dregur úr beinni losun á 

gróðurhúsalofttegunda. Það er gert með því að nýta metan sem er unnið úr 

hauggasi og lífrænum úrgangi á sorpvinnslustöðum og brennt sem eldsneyti 

stað jarðefnaeldsneytis. Losun á GHL frá notkun á metani sem eldsneyti er 

því talin vera nánast engin . 

 

 

Mynd 3-8 Hlutfall (%) eldsneytis á vinnubílum VSÓ. 
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Mynd 3-9 Losun GHL (CO2íg) vegna notkunar á eldsneyti á vinnubílum árið 2021. 

 

3.1.3 Samgöngur, úrgangur og pappírsnotkun  

Ábyrg neysla og framleiðsla 
Markmið VSÓ: Að stuðla að minni hráefnis- og 

orkunotkun innan fyrirtækisins, vistvænum samgöngum 

og að auka hlut úrgangs sem fer í endurvinnslu. VSÓ 

stefnir á að draga úr kolefnislosun vegna matarsóunar, 

hvort sem það sé vegna matarvals eða vegna 

matarsóunar.  

Staðan: Frá árinu 2011 hefur VSÓ unnið eftir Umhverfis- og 

samgöngustefnu sem leggur áherslu á sjálfbærni og að fara vel með 

auðlindir. VSÓ leggur áherslu á að í allri starfsemi fyrirtækisins sé góð 

umgengni við umhverfið og hugmyndafræði um sjálfbæra þróun höfð að 

leiðarljósi.  

3.1.3.1 Samgöngur 

Markmið VSÓ: Að draga úr notkun á einkabíl í vinnutengdum ferðum og í 

ferðum til og frá vinnu um 10% til að draga úr losun á GHL. Losun vegna 

ferða starfsmanna má sjá á Mynd 3-10 en VSÓ vill almennt leggja aukna 

áhersla á vistvænar samgöngur og draga úr losun GHL.  

Staðan: Til að styðja við það hefur starfsfólk aðgang að bílum fyrirtækisins 

og rafhjóli. Niðurstöður ferðavenjukönnunar benda til þess að 35-40% 

starfsfólks noti vistvænar samgöngur að jafnaði yfir sumartímann og um 30% 

yfir vetrartímann.  

 

Mynd 3-10 Losun GHL (CO2íg) vegna ferða starfsfólks. 
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3.1.3.2 Úrgangur  

Markmið VSÓ: Að auka endurvinnsluhlutfall á árinu 2022 upp í 65%. 

Staðan: Árið 2021 fóru 1.500 kg af úrgangi í urðun, um 4.000 kg í lífrænan 

úrgang og endurvinnslu vegna starfsemi VSÓ (Mynd 3-11). Hlutfall úrgangs 

sem fór til endurvinnslu var 54% (Mynd 3-12) en árið 2021 bættist lífrænn 

úrgangur við flokkunina sem hingað til hefur farið með úrgangi í urðun.  

 

Mynd 3-11 Magn (kg) úrgangs frá starfsemi VSÓ.

 

Mynd 3-12: Hlutfall úrgangs frá VSÓ sem fer í endurvinnslu 2021. 

3.1.3.3 Pappírsnotkun 

Markmiði VSÓ: Að draga úr pappírsnotkun niður fyrir 0,3 kassa á stöðugildi. 

Staðan: Pappírsnotkun hefur minnkað stöðugt frá árinu 2010 þegar 

mælingar hófust og árið 2021 notaði starfsfólk VSÓ 0,3 pappírskassa á hvert 

stöðugildi (Mynd 3-13). Notkunin árið 2010 var 1,8 kassi/stöðugildi. VSÓ 

notar umhverfisvottaðan pappír í 90% tilvika. 

 

 

Mynd 3-13: Pappírsnotkun VSÓ. 
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4 Verkefni og þjónustulínur  

 Græna leiðin  

VSÓ gerir sívaxandi kröfur um umhverfis- og loftslagsmál í almennri 

stefnumótun sem og ráðgjöf fyrirtækisins. Græna leiðin er áhersla VSÓ á 

vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrir fjölda verkefna. Grænar lausnir draga 

fram það besta í vistvænni hönnun ásamt því að styðja við jákvæða 

byggðaþróun og hringrásarhagkerfið. Hugmyndafræði 

hringrásarhagkerfisins felur í sér 

lágmörkun kolefnislosunar, auðlinda-

nýtingar og úrgangsmyndunar. Einnig 

stuðla grænar lausnir að bættri orku-

nýtingu, líffræðilegum fjölbreytileika 

og að sjálfbærari íbúðabyggð. 

VSÓ býður uppá þjónustuleiðir sem 

stuðla að sjálfbærni. Áhersla er lögð á 

umhverfi, samfélag og efnahag sem 

eru þær þrjár stoðir sem haldast í 

hendur þegar talað er um sjálfbærni. 

Mikilvægt er að horfa til þessara 

þriggja þátta til að skila vandaðri og 

heildstæðri lausn í verkefnunum 

okkar.  

Dæmi um grænar lausnir eru vistvænt 

skipulag, blágrænar ofanvatnslausnir, umhverfisvottun bygginga, orkuskipti 

samgangna og úrgangsstjórnun.    

       

 Kolefnisspor bygginga 

Á síðustu misserum hefur VSÓ lagt aukna áherslu á að finna leiðir til að 

lágmarka kolefnisspor bygginga. Kolefnisspor bygginga verður til við vinnslu 

hráefna, á byggingartíma og við notkun byggingar. Setja má skýr markmið 

strax í upphafi hönnunarferils til að lágmarka innbyggt kolefnisspor og 

kolefnislosun vegna rekstrar. Innbyggt kolefnisspor á við bygginguna sjálfa, 

öflun hráefna, framleiðslu, flutning, byggingartíma, niðurrif, förgun úrgangs 

og endurvinnslu. Kolefnislosun 

á rekstrartíma er losun á 

líftíma byggingar, t.d. losun 

vegna loftræsingar, 

rafmagnsnotkunar og viðhalds.  

Til þess að lágmarka 

kolefnislosun bygginga er 

gagnlegt að framkvæma 

lífsferilsgreiningu (e. Life Cycle 

Assessment) á hönnunarstigi. 

Þannig má kortleggja 

kolefnislosun við hönnun, 

uppbyggingu, afnot, viðhald og 

niðurrif byggingar og greina 

hvar er hægt að grípa inn í 

með bættri hönnun eða 

aðgerðum á byggingarstað.  
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 Orkuútreikningar fyrir byggingar 

Við gerð orkuútreikningar er lögð áherslu á að bæta orkuframmistöðu 

byggingar og hvetja til hönnunar sem lágmarkar orkuþörf og kolefnislosun 

bygginga. 

VSÓ hefur mikla sérþekkingu í orkubúskap og orkuútreikningum nýbygginga 

hér heima og erlendis. Við höfum yfir byggingarhermiforriti SIMIEN að ráða. 

SIMIEN framkvæmir orkuútreikninga og sýnir frammistöðu 

byggingarhönnunar m.t.t. orkuþarfar og orkunotkunar. Með þessu er hægt að 

tryggja skilvirka útfærslu á byggingarhjúp og tæknikerfi bygginga. 

 

Mynd 4-1 sýnir dæmi um lausnir sem bæta frammistöðu bygginga m.t.t. orkuþarfar og 
orkunotkunar. 

Við leggjum áherslu á víðtæka þekkingu og upplýsingar um allar nýjungar á 

þessu sviði. Meðal viðfangsefna eru orkuútreikningar á hönnunarstigi; orku 

kröfur í BREEAM; grunnþörf á upphitun, kælingu og loftmagni; og orkumerki 

bygginga. 

 Lífsferilsgreining (LCA) 

Lífsferilsgreiningar eða „Life Cycle Assessment“ (LCA) eru framkvæmdar til 

að skoða lausnir til að draga úr vistspori vöru (Mynd 4-2). VSÓ framkvæmir 

LCA greiningar á byggingum í heild og nýtir LCA greiningar sem forsendu 

fyrir efnisvali. Greiningin felur í sér að skoða umhverfisáhrif vöru á líftíma 

hennar, oft kallað „frá vöggu til grafar“. Allt frá öflun og meðhöndlun hráefnis, 

framleiðslu og flutningum, uppbyggingu, afnotum, viðhaldi og loks 

endurvinnslu eða förgun er tekið með í reikninginn.  

 

Mynd 4-2 Lífsferill mannvirkja. 
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 Hringrásarhagkerfið 

Í Grænu leiðinni er lögð áhersla á innleiðingu hringrásarhagkerfisins sem 

felur í sér að hámarka nýtingu á hráefnum og orku (Mynd 4-3). VSÓ vinnur 

að því að innleiða hugsunarhátt hringrásar í allt hönnunarferlið. 

Byggingariðnaðurinn hefur fylgt línulegu hagkerfi þar sem að byggingarvörur 

eru framleiddar, notaðar og að lokum er þeim að mestu fargað. 

Byggingariðnaðurinn er ábyrgur fyrir um 40% af auðlindanotkun heims og yfir 

40% af úrgangi. Því er mikilvægt að byggingariðnaðurinn færi sig yfir í 

hringrásarhagkerfið þar sem endurnotkun, endurnýting og endurvinnsla eru í 

fyrirrúmi.  

 

 

 BREEAM umhverfisvottun 

Umhverfisvottanir staðfesta að verkefni 

standist kröfur um sjálfbærni og lágmörkun 

umhverfisáhrifa ásamt því að veita 

áreiðanlegan gæðastimpil. BREEAM 

vottun staðfestir að leitast sé við að hlúa 

að samfélaginu með samfélagslega 

ábyrgð, sjálfbærni, kolefnishlutleysi og 

minnkandi vistspor að leiðarljósi, sjá Mynd 

4-4 um sjálfbært samfélag. Vottunin styður 

við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.  

BREEAM er eitt víðtækasta og þekktasta umhverfisvottunarkerfi fyrir 

byggingar í dag sem hvetur bæði til sjálfbærrar byggingarhönnunar og 

vistvænnar stjórnunar á verk- og rekstrartíma. Vottunarkerfið er alþjóðlegt og 

notar viðurkenndan kröfuramma við frammistöðumat á hönnun, framkvæmd 

og rekstrartíma byggingar. Tekið er tillit til fjölmargra þátta allt frá innivist til 

orkunotkunar. Settar eru fram ákveðnar lágmarkskröfur sem ekki má víkja frá 

en einnig eru metin fjölmörg atriði sem ýta undir sjálfbærari hönnun og 

hönnunarferli.  

 

 

 

Ávinningur umhverfisvottana er m.a.:  

• Aukin sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð. 

• Lægri rekstrarkostnaðar.  

• Aðdráttarafl fyrir fjárfesta og íbúa. 

• Innivist, vellíðan og heilsa. 

• Gæði og virði bygginga. 

 

 

Mynd 4-3: Hringrásarhagkerfið í byggingariðnaði. 
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BREEAM leggur áherslu á að samráð eigi sér stað meðal hönnuða, verk-

kaupa, notenda og annarra hagsmunaaðila. Allir hlutaðeigandi aðilar í 

verkefninu koma saman fyrr að borðinu heldur en oft tíðkast. Fyrir vikið gefst 

öllum hlutaðeigendum kostur á að hafa áhrif á verkið áður en það er komið 

svo langt á veg að breytingar verði of kostnaðarsamar eða ómögulegar.  

Viðurkenndir aðilar með tilskilin réttindi í BREEAM vottunarkerfinu annast 

vottunarferlið og gera úttektir á hönnun og kanna hvort kröfur séu uppfylltar. 

VSÓ veitir ráðgjöf varðandi BREEAM umhverfisvottun og þar starfa 

viðurkenndir BREEAM AP matsaðilar: 

• Skipulagsáætlanir – BREEAM Communities 

• Nýbyggingar – BREEAM New Construction 

• Endurbygging og endurnýjun húsnæðis – BREEAM Refurbishment and 

Fit Out 

• Byggingar í rekstri – BREEAM In-Use 

 

Mynd 4-4 Sjálfbær samfélag. 

 Aðstöðustjórnun 

Markmið aðstöðustjórnunar er að vinnuumhverfi og stoðþjónusta styðji við 

kjarnastarfsemi fyrirtækja á sem hagkvæmastan og skilvirkastan hátt. Þegar 

aðstöðustjórnun er beitt á árangursríkan hátt tryggir hún m.a. að: 

• Húsnæði svari þörfum viðskiptaferla og sé sveigjanlegt m.t.t. 

nauðsynlegrar aðlögunar að framtíðarþörfum starfseminnar. 

• Húsnæði sé öruggt, heilsusamlegt og umhverfisvænt. 

• Húsnæðið skapi aðlaðandi og hvetjandi vinnuumhverfi fyrir starfsfólk, þar 

sem því líður vel við vinnu sína. 

• Lægri rekstrarkostnað fyrirtækis m.a. vegna húsnæðiskostnaðar og minni 

fjarveru starfsmanna vegna veikinda eða stoðkerfisvandamála. 

Lægri rekstrarkostnað fyrirtækis m.a. vegna húsnæðiskostnaðar og minni 

fjarveru starfsmanna vegna veikinda eða stoðkerfisvandamála. Sé markvissri 

aðstöðustjórnun ekki beitt í rekstri fyrirtækis skapast m.a. hætta á að 

húsnæði þess svari ekki þörfum starfseminnar þegar til lengdar lætur, sé 

óöruggt, óheilsusamlegt og hafi neikvæð áhrif á umhverfið og/eða bjóði á 

annan hátt upp á slæma vinnuaðstöðu með tilheyrandi aukinni 

starfsmannaveltu og fjarveru starfsmanna.  
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 Verkefni VSÓ sem stuðla að sjálfbærni 

Árið 2021 vann VSÓ að fjölbreyttum verkefnum þar sem lögð er áhersla á 

sjálfbærni og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru höfð að leiðarljósi. 

Dregið er fram það besta í vistvænni hönnun ásamt því að tryggja góða 

orkunýtingu, styðja við jákvæða byggðaþróun og hringrásarhagkerfið og þar 

með lágmörkun kolefnislosunar, auðlindanýtingar og úrgangsmyndunar.  

4.8.1 Miðborgarleikskóli og fjölskyldumiðstöð 

Í verkefninu felst bygging nýs 1.200 m² leikskóla og fjölskyldumiðstöðvar úr 

KLT (einingahús úr timbri) einingum á þrem hæðum, auk kjallara. VSÓ vann 

LCA og LCC greiningar fyrir framkvæmdina. 

Hönnun leikskólans 

miðast við að nota 

umhverfisvæn, 

endurvinnanleg eða 

endurnýtanleg efni. 

Horft er til líftíma 

byggingarinnar með 

það að markmiði að 

tryggja notagildi 

hennar til framtíðar og 

halda rekstrarkostnaði 

í lágmarki. Góð 

innivist í byggingunni 

og möguleikar á að hægt sé að aðlaga rými eftir þörfum á hverjum tíma er 

haft í fyrirrúmi við hönnunina. Byggingin mun uppfylla alþjóðlega 

umhverfisvottun, BREEAM Excellent. 

     

4.8.2 Vaxtarhúsið  

VSÓ er hluti af hönnunarteymi sem bar sigur úr býtum í alþjóðlegri 

hönnunarsamkeppni á vegum Reykjavíkurborgar og samtakanna C40, undir 

merkjum Reinventing Cities, um uppbyggingu Sævarhöfða 31 í Reykjavík. 

Verkefnið er sérlega áhugavert m.t.t. lausna á sviði hringrásarhagkerfisins, 

sjálfbærni, umhverfisgæða og lægra kolefnisfótspors. Þá sker lóðin við 

Sævarhöfða 31 sig allnokkuð úr umhverfinu vegna tveggja 40 m hárra 

sementssílóa sem þar standa en fyrirhugað er að sílóin standi áfram og þeim 

fundið nýtt hlutverk. 
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4.8.3 Smárahvammsvegur 

VSÓ vann nýtt deiliskipulag fyrir Smárahvammsveg sem Kópavogsbær 

samþykkti í október 2021. í deiliskipulagi er akreinum Smárahvammsvegar 

fækkað úr tveimur í eina í hvora átt og leiðir gangandi og hjólandi umferðar 

um svæðið eru bættar. Tillagan samræmist markmiðum um greiðar, öruggar 

og vistvænar samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta. Deiliskipulag mun bæta 

aðgengi þessara samöngumáta um svæði og yfir Smárahvammsveg.  

 

Deiliskipulagið styður við heimsmarkmið um sjálfbærar borgir og samfélög.  

    

 

 

 

4.8.4 Hleðslustöðvar: Hönnun og gerð útboðsgagna 

Frá árinu 2018 hefur VSÓ unnið að uppsetningu rafhleðslustöðva fyrir rafbíla, 

bæði á almennum bílastæðum undir berum himni og í bílastæðahúsum. 

Verkefnið var unnið fyrir Reykjavíkurborg, Orkuveituna og Veitur. 

 
Á árunum 2018 til 2021 hefur VSÓ komið að uppsetningu um 140 

hleðslustöðva víðs vegar í Reykjavík sem ýmist eru undir berum himni eða í 

bílastæðahúsum. Verkefni VSÓ hefur falist í hönnun rafkerfa fyrir stöðvarnar, 

yfirborðsfrágangi í kringum þær og aðgengi að þeim.  
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4.8.5 BREEAM umhverfisvottun bygginga 

Árið 2021 unnu ráðgjafar VSÓ að fjölmörgum verkefnum sem tengjast 

BREEAM vottun bygginga. Aðkoma VSÓ fólst ýmist í matsvinnu, ráðgjöf, 

greiningarvinnu eða annarskonar aðstoð vegna BREEAM vottunar 

eftirfarandi verkefna:  

• Dalvegur 30: Höfuðstöðvar Deloitte. 

• Borgartún 8-16: Höfuðstöðvar Reykjavíkurborgar. 

• Borgartún 20: Skrifstofur VSÓ.  

• Njálsgata 89: Miðborgarleikskólinn. 

• Katrínartún 6: Skrifstofubygging sem mun hýsa Skattinn. 
 

     

4.8.6 Endurnotkunaráætlanir 

VSÓ útbýr endurnotkunaráætlanir á núverandi byggingum sem unnar eru í 

samræmi við áætlun um meðhöndlun byggingar- og niðurrifsúrgangs skv. 

byggingarreglugerð gr. 15.2.2. Í þeim felst magntaka á byggingarefnum og 

greiningu á farvegum til endurnotkunar, endurnýtingar eða endurvinnslu 

byggingarefna. 

Þar að auki gefst kostur á lífsferilsgreiningu, LCA, þar sem kolefnisspor 

byggingaefna er metið. Árið 2021 vann VSÓ endurnýtingaráætlanir fyrir 

eftirfarandi byggingar: 

• Katrínartún 6: Niðurrifsúttekt á 3 byggingum við Katrínartún 6 vegna 
BREEAM vottunar nýbyggingu sem þar á að rísa. 

• Laugarvegur 176: Niðurrifsúttekt á Laugavegi 176 og innbyggt 
kolefnisspor. 

• Ármúli 31: Endurnotkunaráætlun, meðhöndlun byggingar- og 
niðurrifsúrgangs, kolefnisspor og endurnýtingu byggingarefna. 

• Kringlan 1: Endurnotkunaráætlun, meðhöndlun byggingar- og 
niðurrifsúrgangs, kolefnisspor og endurnýtingu byggingarefna.  

4.8.7 Hjólaleiðanet fyrir Reykjavíkurborg 

Tillaga að hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar til ársins 2025 var samþykkt í 

Skipulags- og samgönguráði í maí 2021. Ráðgjafar úr hópi starfsfólks VSÓ 

unnu með stýrihópnum sem mótaði tillöguna og uppbygging hjólaleiða í 

Reykjavík. Uppbygging næstu ára mun byggja á greiningum og 

ráðleggingum VSÓ. 
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Hlutverk VSÓ var að stilla upp og greina valkosti við lagningu hjólareina, 

stíga og hjólagatna sem gera hjólaleiðanetið öruggt, aðgengilegt og 

ánægjulegt ásamt því að nýta sem best fyrirliggjandi fjárfestingar. Markmiðið 

er að gera hjólreiðar aðlaðandi og öruggan valkost fyrir fleira fólk en nú þegar 

hjólar. Miklar framfarir hafa orðið undanfarin ár í umhverfi hjólreiðafólks en 

tillögur ráðgjafa okkar miða að því að gera hjólreiðar enn aðgengilegri fyrir 

fölbreyttari hóp. 

 

 

4.8.8 Mat á skriðuhættu og ofanflóðum 

VSÓ hefur tekið að sér kortlagningu á skriðuhættu og ofanflóðum bæði 

hérlendis og í Noregi. Undir ofanflóð falla snjóflóð, aurskriður og grjóthrun. 

Verkefnin stuðla að undirmarkmiði, heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna nr. 

13.2 sem er Ráðstafanir og forvarnir við vá af völdum loftslagsbreytinga. En 

vegna loftslagsbreytinga hefur orðið aukning í ofanflóðum.  

Í Noregi snúast verkefnin um að kortleggja svokallaðan „kvikkleir“, sem getur 

auðveldlega brotnað og valdið leirskriðum.  

Á Íslandi eru verkefni um vöktun á óstöðugum brekkum og eru unnin í 

samstarfi við Vista og Vegagerðina. Eftirlit er haft með fjölförnum vegum og 

vegköflum þar sem skriðuföll eru algeng. Undirbúningsvinna um eftirlit með 

óstöðugum brekkum ofan við þéttbýli er nú í vinnslu. VSÓ kemur einnig að 

hönnun og uppbyggingu snjóflóðavarna, t.d. á Neskaupsstað.  
 

 
 

4.8.9 Loftslagsráð 

Nokkur umræða hefur verið um það 

hversu áreiðanlegar upplýsingar um 

losun frá landnotkun eru og er sú 

umræða ekki einskorðuð við Ísland. 

VSÓ vann samantekt á stöðu 

rannsókna og vöktunar á losun 

gróðurhúsalofttegunda frá landi og 

skoðaði samræmi þeirra við 

skuldbindingar landsins varðandi 

losunarbókhald. Einnig var skoðað 

hvernig sveigjanleikaákvæði í 

reglugerðum Evrópusambandið 

(ESB) nýtast hérlendis og hvaða 

atriði þarf helst að taka afstöðu til í 

nýju regluverki hér á landi varðandi 

losun frá landi. Skýrslan Losun 

gróðurhúsalofttegunda frá landi kom 

út í desember 2021 og var unnin fyrir Loftslagsráð.  

Náttúrleg kerfi eru þess eðlis að alltaf verður óvissa í mati á losun 

gróðurhúsalofttegunda. Losun frá landi er breytileg milli ára eftir árferði og 

vegna breytinga sem land tekur í áranna rás. Til að skilja betur hvernig 

eiginleikar lands og utanaðkomandi þættir vinna saman þarf vöktun á landi 

yfir lengri tíma og betri þekking á því hvernig árstíðarsveiflur hafa áhrif á 

losun. 

 



 

Sjálfbærniskýrsla VSÓ Ráðgjafar 2021 

 

 

22 

 

5 Félagslegir þættir 

Starfsemi VSÓ er rekin í samræmi við kröfur í ISO 45001 sem er 

stjórnunarkerfi fyrir heilsu og öryggi. Innan ramma þessa stjórnunarkerfis eru 

ferlar sem stýra jafnréttis-, eineltis-, öryggis- og heilsumálum. Áhættuhugsun 

er notuð til að forgangsraða verkefnum svo unnt sé að vinna stöðugt að 

umbótum. Með innleiðingu á öryggis- og heilsustjórnun, jafnréttisáætlun 

og sáttmála gegn hvers konar ofbeldi, áreitni og einelti hefur VSÓ 

skuldbundið sig við að vinna í samræmi við íslensk lög og alþjóðlegar 

skuldbindingar og nær það yfir mannréttindi bæði barna og fullorðinna.  

Með félagslegum þáttum er horft til launa forstjóra, launamunar kynja, 

breytingar á starfsfólki, kynjafjölbreytni, hvert sé hlutfall tímabundinna 

starfskrafta, aðgerða gegna mismunum, vinnuslysatíðni, hnattrænnar heilsu 

og öryggis, barna- og nauðungarvinnu sem og mannréttinda almennt. 

Árið 2021 var árleg breyting á starfsfólki í fullu starfi 8,5%. Vekja má athygli á 

háum meðalstarfsaldri hjá VSÓ sem eru 17 ár samanber tölur frá árinu 2021, 

sjá Mynd 5-1. 

Lykiltölur um starfsmenn

Fjöldi 

starfsmanna: 

90

Meðalaldur:

44 ár

Meðalstarfs-

aldur: 17 ár

 

Mynd 5-1: Lykiltölur um starfsfólk VSÓ fyrir árið 2021. 

  Jafnrétti, mannréttindi og launahlutfall  

Jafnrétti kynjanna 

Markmið VSÓ: Jafna stöðu kynja í ábyrgðar- og 

stjórnunarstöðum og greiða jöfn laun og tryggja sömu 

kjör fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Stefna VSÓ 

er að jafna kynjahlutfall í hinum ýmsu störfum innan 

fyrirtækisins s.s. sem verkefnisstjórar og sviðsstjórar. 

Unnið er að innleiðingu Jafnlaunastaðalsins ÍST 85 og ætlar VSÓ að vera 

komin með jafnlaunavottun fyrir árslok 2022. 

Staðan: Hlutfall kvenna hjá VSÓ er 40%, í framkvæmdastjórn er hlutfallið 11 

% (ein kona og átta karlar) og í stjórn VSÓ er hlutfallið jafnt (þrjár konur og 

þrír karlar). Hlutfall kvenna sem eru sviðstjórar er 12,5% (1 kona og 7 karlar). 

Hlutfall kvenna sem eru verkefnastjórar er 20% (Mynd 5-2). VSÓ hlaut 

gullmerki jafnlaunaúttektar PWC árið 2018 sem er hæsta einkunn sem hægt 

er að fá. Óútskýrður launamunur var um 3%. Hlutfall miðgildis launagreiðslna 

karla og kvenna árið 2021 er 1,21%. Allt starfsfólk VSÓ er tekið með í 

útreikninginn án tillits til menntunar, starfsreynslu o.fl.  
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Mynd 5-2:Kynjahlutfall starfsfólk, stjórnenda- og ábyrgðahlutverka hjá VSÓ 

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. Forvarnar og viðbragðsáætlun við 

einelti, áreitni og ofbeldi hefur verið skilgreind og innleidd. Árið 2021 var 

lögð sérstök áhersla á að fræða stjórnendur og starfsfólk varðandi viðbrögð 

og meðhöndlum á málum sem varða einelti, ofbeldi og áreitni.  

 

 

 Öryggi og heilsa   

Heilsa og vellíðan 

Markmiðin VSÓ: Að starfsumhverfið sé heilsusamlegt 

og öruggt fyrir starfsfólk og aðila sem tengjast 

starfseminni. Að byggja upp góðan starfsanda þar sem 

allt starfsfólk er jafnt, og traust og trúnaður ríkir milli 

starfsfólks og stjórnenda.  

Staðan: VSÓ vinnur eftir Öryggis- og heilsustefnu. Almenn líðan, 

starfsánægja og vinnuálag er metið reglulega í könnunum á meðal starfsfólks 

og í heilsufarsskoðunum. Kannanir voru gerðar tvisvar árið 2021. VSÓ býður 

starfsfólki sínu árlega í heilsufarsviðtöl og -mælingar og bólusetningu gegn 

inflúensu. Lögð er áhersla á líkamlega, andlega og félagslega vellíðan auk 

þess sem unnið er að öryggi starfa og slysaforvörnum. VSÓ hefur gert 

samning við utanaðkomandi aðila til að styðja við líkamlegt og andlegt 

heilsufar starfsfólks. VSÓ tryggir starfsfólki aðgang að sálfræðiþjónustu 

þegar svo ber við. Engin vinnuslys urðu 2021 sem leiddu til fjarveru 

starfsfólks.  

Hjá VSÓ starfar virk öryggisnefnd og í henni eru öryggistrúnaðarmenn sem 

eru fulltrúar starfsfólksins. Nefndin rýnir ferli um vinnuverndarmál og tekur 

þátt í ákvörðunum varðandi öryggi og heilsu starfsfólks.  Árið 2021 var 

áhættumat starfa endurskoðað og Öryggishandbók VSÓ uppfærð. Starfsfólk 

hefur aðgang að persónuvarnarbúnaði sem er nauðsynlegur til að vinna verk 

á öruggan máta. Tvisvar á ári eru gerðar öryggisúttektir á vinnusvæðum í 

Borgartúni 20 og á öryggisbúnaði starfsfólks sem notaður er úti á verkstað 

(Mynd 5-4).  
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VSÓ leggur ríka áherslu á sí- og endurmenntun hjá sínu starfsfólki, með að 

sækja ýmis námskeið og fyrirlestra en starfsfólk er í grunninn með fjölbreytta 

menntun, sjá Mynd 5-3. Þá má m.a. nefna námskeið í  öryggismálum fyrir 

sérstök störf, skyndihjálp og brunavarnir. Það gefur starfsfólki betra tækifæri 

til að sinna starfi sínu og verkefnum og eykur þekkingu innan fyrirtækisins.  

 

VSÓ fjárfestir í aðstöðu, búnaði og þjónustu sem stuðlar að vellíðan 

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

hreyfingu til dæmis með því að hjóla eða ganga til vinnu og styrkir eru veittir 

til líkamsræktar. VSÓ er með blak- og fótboltalið og virkan fjallgönguhóp. 

Reglulega er boðið upp á jógatíma á vinnustað í Borgartúni 20 og tímunum 

er streymt fyrir þau sem vinna heima. Boðið er upp á góða aðstöðu fyrir þau 

sem hjóla í vinnuna með skápum og sturtum og starfsfólki stendur til boða að 

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

einkabíl til vinnu. VSÓ rekur mötuneyti sem býður upp á fjölbreyttan mat, 

meðal annars vegan valkost. 

 

Mynd 5-4: Niðurstöður öryggisúttekta í vinnuumhverfi VSÓ Borgartúni 20. 

VSÓ leggur áherslu á samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Starfsfólk er 

upplýst um möguleika sína á barneignarleyfi, sveigjanlegum vinnutíma, vinnu 

heima við eða einstaklingsbundnum lausnum varðandi vinnutíma. 

Hjá VSÓ starfar öflugt félag fyrir starfsfólkið sem stendur fyrir fjölda viðburða 

sem höfða til starfsfólks, maka og barna þannig að fjölskyldur starfsfólks 

hittast við skemmtileg tækifæri. Viðburðir eru fjölbreyttir og skipulagðir með 

það í huga að efla andlega og/eða líkamlega heilsu starfsfólks t.d. með 

fjallgöngum eða annarskonar útiveru (Mynd 5-6). 
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Örfundir eru einu sinni til tvisvar sinnum í mánuði til að upplýsa starfsfólk um 

starfsemi VSÓ og málefni sem tengjast henni.  

Á hverju ári eru gerðar kannanir á meðal starfsfólks á vegum HR monitor og 

hefur starfsánægja og mat á stuðningi frá stjórnendum verið mæld ásamt 

öðrum þáttum og komið vel út en hefur aðeins minnkað í faraldrinum (Mynd 

5-5). 

 

 Mynd 5-5. Niðurstöður mælinga á vegum HR monitor um starfsánægju og stuðning frá 
stjórnendum. 

 

 

 

Mynd 5-6: Starfsfólk VSÓ á Eyjafjallajökli í maí 2021. 
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 Samfélagsþátttaka 

VSÓ leggur ríka áherslu á að styrkja samfélagið sem við búum í. VSÓ gerir 

það m.a. með styrkjum fyrir ýmis mikilvæg málefni í ytra umhverfi 

fyrirtækisins. 

VSÓ styður við Krabbameinsfélag Íslands og verkefni á þeirra vegum:  

 

 

VSÓ styður einnig árlega við eftirfarandi verkefni með fjölbreyttum leiðum, 

þá ýmist með matargjöfum eða kaupum á jólagjöfum: 
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6 Stjórnarhættir  

Stjórnarhættir eiga við um kynjahlutfall í stjórn, óhæði stjórnar, kaupauka, 

kjarasamninga, siðareglur birgja, siðferði og aðgerðir gegn spillingu, 

persónuvernd, sjálfbærniskýrslur, starfsvenjur við upplýsingagjöf ásamt því 

að gögn séu tekin út og sannreynd af ytri aðila. 

Leiðbeiningar UFS voru fyrst notaðar sem viðmið fyrir Sjálfbærniskýrslu VSÓ 

árið 2020. Leiðbeiningarnar eru nýttar til að miðla ófjárhagslegum 

upplýsingum til að gefa mynd af stefnum og starfsháttum VSÓ um 

samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni. Stjórnunarkerfi VSÓ tekur mið af 

sjálfbærni og er tekið út af utanaðkomandi vottunaraðila. Í stjórnunarkerfum 

eru upplýsingar um gæða-, umhverfis- , öryggis - og heilsumál en kerfið 

uppbyggt í samræmi við kröfur í alþjóðlegum stöðlum.  

Í stjórn fyrirtækisins eru 6 aðilar, þrjár konur og þrír karlar. Áhersla er lögð á 

að breidd starfsfólks endurspeglist í stjórn, bæði hvað varðar kyn og aldur. 

Fyrirtækið er í eigu starfsmanna þess, en hluthafar eru 21 starfandi hjá VSÓ. 

Komið hefur verið upp matskerfi sem gerir starfsfólki kleift að óska eftir því að 

gerast hluthafi í félaginu, en markmið meirihluta núverandi eigenda er að 

einungis starfsfólk geti verið hluthafar.  

Lykilatriði um stjórnarhætti

Að 

viðskipta-

vinurinn sé 

ánægður

Gagnsæi

Hugað sé 

að hags-

muna-

aðilum

Lög og 

reglur 

uppfylltar

 

 

 

 Ábyrgir stjórnarhættir 

Góða atvinna og hagvöxtur  

Markmið VSÓ: Að tryggja ábyrga stjórnarhætti sem 

sýna að fyrirtækið axli ábyrgð á verkum sínum. Að veita 

viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu sem skilar 

viðskiptavinum góðum lausnum og að 90% 

viðskiptavina mælist ánægður í könnunum. 

Staðan: VSÓ leggur áherslu á jákvætt andrúmsloft og gott vinnuumhverfi. 

Þannig viljum við laða að okkur gott starfsfólk. Starfsfólk leggur sig fram um 

að skilja vandamál viðskiptavina. Reglulega er ánægja viðskiptavina metin 

og sett eru markmið um að ná stöðugt betri árangri og 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. VSÓ á fulltrúa í stjórn Félags 

ráðgjafaverkfræðinga og leggur þannig sitt framlag á vogarskálina um að 

stuðla að eðlilegu samkeppnisumhverfi og að verkfræðivinna í landinu styðji 

við jákvæðan hagvöxt og góða innviði samfélagsins. Starfsfólk VSÓ kennir 

verkfræðigreinar í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. 
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Við innkaup á þjónustu og vörum hefur VSÓ sett fram viðmið til að meta 

birgja og þjónustuaðila sem m.a. taka á umhverfismálum, öryggi og heilsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persónuvernd  

Markmið VSÓ er að þeir einstaklingar, þ.e. starfsfólk, viðskiptavinir eða 

aðrir, sem er verið að safna upplýsingum um séu upplýstir um hvernig félagið 

safnar og vinnur persónuupplýsingar 

Staðan: VSÓ er umhugað um persónuvernd og gagnaöryggi og því hefur 

fyrirtækið sett sér stefnu um persónuvernd. Markmið stefnunnar er að 

tryggja að VSÓ vinni aðeins með persónuupplýsingar að uppfylltum 

skilyrðum persónuverndarlaga og að gripið sé til nauðsynlegra 

öryggisráðstafana þegar á við. Í stefnunni kemur fram að aðeins 

nauðsynlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar til að uppfylla samnings- og 

kjarasamningsbundnar skuldbindingar og uppfylla skyldur t.d. samkvæmt 

bókhaldslögum. VSÓ reynir eftir fremsta magni að halda öllum þeim 

persónuupplýsingum sem safnað er nákvæmum og áreiðanlegum og 

uppfærir þær eftir þörfum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðmið VSÓ Ráðgjafar við mat á birgjum og þjónustuaðilum:  

• Geta til að útvega vöru/þjónustu á tryggan hátt. 

• Verð á vöru og þjónustu. 

• Fyrri verkefni undirverktaka og þjónustuaðila.  

• Reynsla VSÓ af samstarfi við undirverktaka og þjónustuaðila.  

• Fagmennska.  

• Skjalfest gæðakerfi, verklag eða ferli sem unnið er eftir.  

• Umhverfisstjórnun, verklag eða ferli sem unnið er eftir. 

• Skipulagt vinnuverndarstarf. 



 

Sjálfbærniskýrsla VSÓ Ráðgjafar 2021 

 

 

29 

 

7 Viðauki - UFS frammistöðuvísar  

Samantekt á niðurstöðum úr mati á starfsemi VSÓ miðað við UFS frammistöðuvísa. Settar eru fram niðurstöður fyrir árin 2020 og 2021, hver staðan er og hvaða 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (HSÞ) viðkomandi vísir tengist. Notaðir eru litirnir grænn, gulur, rauður og hvítur í yfirlitstöflunum til að lýsa stöðu 

markmiða miðað við fyrra ár og hvort markmiði fyrir viðkomandi mælikvarða sé náð, sjá skýringartöflu, Tafla 7-1. 

 

Tafla 7-1:Skýring á litum sem notað er til að meta stöðu markmiða 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merking Lýsing 

 
Gildi mælikvarða er betri en árið á undan eða endanlegum markmiðum eða viðmiðum 
fyrir mælikvarðann er náð. 

 Engin eða óveruleg breyting er frá fyrra ári. 

 Gildi mælikvarða er verra en árið á undan. Markmiðum eða viðmiðum ekki náð. 

 Gögn eða viðmið liggja ekki fyrir. 
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 UFS frammistöðuvísar - Umhverfi 

 

Vísir Lýsing Eining 2020 2021 Hver er staðan  
Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

E1 

Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 1 tonn CO2íg 17 15 • GRI: 305-1, 305-2, 305-3 

Losun helst nokkurn vegin í stað. Covid 
faraldur hefur mikil áhrif á losun árin 2020 
og 2021. Heildarlosun var áður í kringum 
90 tonn.   

Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 2 tonn CO2íg 1 2 

Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 3 tonn CO2íg 33 31 

E2 

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við 
úttaksstærð (stöðugildi) tonn CO2íg 0,6 0,55 

• GRI: 305-4  

• SDG: 13 

Starfsfólki fjölgað lítillega á milli ára úr 88 í 
90. 

 Heildarlosun lofttegunda annarra en 
gróðurhúsalofttegunda miðað úttaksstærð 

- - - 

E3 

Heildarmagn beinnar orkunotkunar  

kWst 
74.500 

 
66.000 

• GRI: 302-1, 302-2  

• SDG: 12 

Bein orkunotkun er vegna 
eldsneytisnotkunar 

Óbein orkunotkun er vegna notkunar 
rafmagns og heits vatns. Árið 2021 var 
hleðslustöðvum fjölgað. 

 

Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar (rafmagn) 

kWst 155.615 158.226 

E4 Bein heildarorkunotkun miðað við úttaksstærð (stöðugildi) 

KWst 1.853 1.768 

• GRI: 302-3 

• SDG: 12 

Starfsfólki fjölgað lítillega á milli ára, úr 
88-90  

E5 Hlutfall orkunotkunar eftir tegund orkuframleiðslu í 
prósentum 

Endur-
nýjanleg 

orka 
88% 90% 

• GRI: 302-1 

• SDG: 7 

Rafmagn, heitt vatn og metan eru 
endurnýjanlegri orkugjafar. 
Jarðefnaeldsneyti (dísil og bensín) er 
óendurnýjanlegir orkugjafar. 
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Vísir Lýsing Eining 2020 2021 Hver er staðan  
Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

E6 Heildarmagn af vatni sem er notað (Heitt vatn)  m3 4.636 4.998 • GRI: 303-5  

• SDG: 6 

Notkun á heitu vatni hefur aukist aðeins 
en er samt innan viðmiðs. Viðmið um 
nýtingu á heitu vatni er 0,5-0,8 m3/m3. 
Veðrið úti hefur mest áhrif á 
heitavatnsnotkun í starfsemi VSÓ.  

 

Heildarmagn af vatni sem er endurheimt 

- - - 

E7 Fylgir fyrirtækið þitt formlegri umhverfisstefnu?  Já/Nei Já Já • GRI: 103-2  

VSÓ er með umhverfisstefnu og vinnur 
eftir vottuðu umhverfisstjórnarkerfi ( ISO 
14001) og stýrir notkun á auðlindum m.a. 
orku. 

 

Fylgir fyrirtækið þitt tilteknum stefnum fyrir úrgang, vatn, 
orku, og/eða endurvinnslu?  

Já/Nei Já Já 

Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt orkustjórnunarkerfi?  Já/Nei Já Já 

E8 Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu?  

Já/Nei Já Já 
• GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 
102-31  

Stjórn fer yfir og ræðir umhverfismál sem 
hafa áhrif á starfsemi VSÓ  

E9 Hefur æðsta stjórnunarteymi þitt eftirlit með og/eða 
stjórnar loftslagstengdri áhættu?  

Já/Nei Já Já 

E10 Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum 
innviðum, seiglu og vöruþróun.  

m.ISK 45 50 

VSÓ vinnur að því að styrkja þekkingu og 
ráðgjöf á loftslagstengdum sviðum sem 
við köllum „Grænu leiðina“ 
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 UFS frammistöðuvísar - Félagslegir þættir 

Vísir Lýsing Eining 2020 2021 
Tenging við ramma (e. 

framework) 

Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

S1 

Hlutfall heildarlaunagreiðslu forstjóra og 
miðgildis heildarlaunagreiðslna starfsfólks í 
fullu starfi 

% 1,9 1,9 • GRI: 102-38  

Unnið er að innleiðingu á 
jafnlaunastaðlinum ÍST 85. 
Markmið að fá vottun 2022. 

 

Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í 
skýrslugjöf til yfirvalda?  

Já/Nei Nei Nei 

S2 Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og 
miðgildis launagreiðslna kvenna 

% 1,19 1,21 • GRI: 405-2  

VSÓ hlaut gullmerki PWC fyrir 
jöfn laun 2018. Árið 2021 var 
kynbundinn launamunur um 
3% konum í óhag. Unnið er að 
fá vottun skv. Jafnlauna-
staðlinum ÍST 85. Markmið að 
fá vottun 2022. 

 

S3 

Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi, í 
prósentum 

% 13 8,5 • GRI: 401-1b  

 

Árleg breyting starfsfólks í hlutastarfi, í 
prósentum 

% - - 

Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa, í 
prósentum 

% - - 

S4 

Kynjahlutfall innan fyrirtækisins, í prósentum % 47/53 40/60 • GRI: 102-8, 405-1  

Konum hjá VSÓ hefur fækkað 
á milli ára og er unnið að því 
að jafna það hlutfall með því 
að auka þátttöku kvenna í 
störfum VSÓ. Stefna VSÓ er 
að reyna að jafna kynjahlutfall í 
hinum ýmsu störfum innan 
fyrirtækisins. 
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Vísir Lýsing Eining 2020 2021 
Tenging við ramma (e. 

framework) 

Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta lagi 
starfsfólks fyrir ofan, í prósentum 

% - - Gögnum ekki safnað um 
kynjahlutfall í byrjunarstörfum. 

 

Kynjahlutfall í störfum í efsta lagi starfsfólks 
og sem framkvæmdastjórar/sviðsstjórar, í 
prósentum 

% 22 11 Stefna VSÓ er að jafna 
kynjahlutfall í hinum ýmsu 
störfum innan fyrirtækisins 

 

S5 

Prósenta starfsfólks í hlutastarf % 4 4 • GRI: 102-8 – engin viðmið 
hafa verið sett  

Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða 
ráðgjöf 

% - - 

S6 Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar 
kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti?  

Já/Nei Já Já • GRI: 103-2  

VSÓ vinnur eftir 
jafnréttisáætlun og Sáttmála 
gegn einelti, ofbeldi og áreitni 
sem nær yfir alla hópa 
samfélagsins. 

 

S7 Tíðni slysatengdra atvika miðað við 
heildartíma vinnuaflsins í prósentum 

 0 0 • GRI: 403-9  

• SDG: 3  

Markmið VSÓ er að engin 
slasist við vinnu á vegum VSÓ. 

 

S8 Fylgir fyrirtækið þitt starfstengdri heilsustefnu 
og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og 
öryggi?  

Já/Nei Já Já • GRI: 103-2  

• SDG: 3 

VSÓ vinnur eftir vottuð 
öryggis- og 
heilsustjórnunarkerfi í 
samræmi við ISO 45001 og er 
markmið að öll komum við heil 
heim og engin þrói með sér 
atvinnutengda sjúkdóma. 

 

S9 
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- 
og/eða nauðungarvinnu?  

Já/Nei Já Já • GR: 103-2DG: 8 
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Vísir Lýsing Eining 2020 2021 
Tenging við ramma (e. 

framework) 

Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða 
nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda?  

Já/Nei - - VSÓ fylgir almennri löggjöf á 
Íslandi sem nær yfir vinnu 
barna og unglinga. 

 

S10 Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu?  Já/Nei Já Já • GRI: 103-2  

• SDG: 4, 10, 16  

VSÓ vinnur eftir 
jafnréttisáætlun og Sáttmála 
gegn einelti, ofbeldi og áreitni 
sem nær yfir alla hópa 
samfélagsins. 
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 UFS frammistöðuvísar - Stjórnarhættir 

 

Vísir Lýsing 
Eining 2020 2021 Tenging við ramma 

(e. framework) 

Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

G1 

Hlutfall kvenna í stjórn í prósentum 
(samanborið við karla) 

% 50 50 • GRI: 405-1 

• SDG: 10 

• Stefna VSÓ er að 
jafna kynjahlutfall í 
hinum ýmsu störfum 
innan fyrirtækisins. 

 

Hlutfall kvenna í formennsku nefnda í 
prósentum (samanborið við karla) 

% - - 

G2 

Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna 
stjórnarformennsku?  

Já/Nei Já Já • GRI: 102-23, 102-22. 

Góðir stjórnarhættir 
gera ráð fyrir ákveðnu 
hlutfalli óháðra 
stjórnarmanna 

 
Hlutfall óháðra stjórnarmanna í 
prósentum 

% 17 17 

G3 Fá framkvæmdastjórar formlegan 
kaupauka fyrir að ná árangri á sviði 
sjálfbærni?  

Já/Nei Nei Nei • GRI: 102-35. 

• Ekki til staðar 
 

G4 Hlutfall starfsfólks fyrirtækisins í 
prósentum sem fellur undir almenna 
kjarasamninga 

% 100 100 • GRI: 102-41 

• SDG: 8 

• Allt starfsfólk fellur 
undir almenna 
kjarasamninga 

 

 

G5 

Ber seljendum þínum eða birgjum að 
fylgja siðareglum? 

Já/Nei Nei Nei • GRI: 102-16, 103-2  

• SDG: 12 

Hefur ekki verið hluti af 
birgjamati að gera 
þessa kröfu  

 

Ef já, hve hátt hlutfall þinna birgja hafa 
formlega vottað að þeir fylgi 
siðareglunum, í prósentum? 

% - - 



 

Sjálfbærniskýrsla VSÓ Ráðgjafar 2021 

 

 

36 

 

Vísir Lýsing 
Eining 2020 2021 Tenging við ramma 

(e. framework) 

Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

G6 

Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði 
og/eða aðgerðum gegn spillingu?  

Já/Nei Já Já • GRI: 102-16, 103-2  

• SDG: 16 

• Siðareglur eru hluti af 
starfsreglum stjórnar 
VSÓ 

 
Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls þíns 
hefur formlega vottað að það fylgi 
stefnunni, í prósentum? 

%   

G7 

Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um 
persónuvernd?  

Já/Nei Já Já • GRI: 418 Customer 
Privacy 2016. 
Persónuverndarstefna 
og verklag um meðferð 
persónuupplýsinga 
innleitt 2018. 

 

Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að 
fylgja GDPR reglum?  

Já/Nei Já Já 

G8 

Gefur fyrirtækið þitt út 
sjálfbærniskýrslu?  

Já/Nei Já Já Sjálfbærniskýrsla var 
fyrst gefin út fyrir árið 
2020 og var þá stuðst 
við UFS leiðbeiningar. 
Sjálfbærniskýrsla aftur 
gefin út fyrir árið 2021. 

 

Eru gögn um sjálfbærni að finna í 
skýrslugjöf til yfirvalda?  

Já/Nei Nei Nei 

G9 

Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um 
sjálfbærni til viðurkenndra aðila með 
skipulögðum hætti?  

Já/Nei Já Já Árið 2019 voru tengsl 
starfsemi VSÓ við 
heimsmarkmiðin 
skoðuð sérstaklega og 
voru þau kortlögð 
miðað við starfsemina. 
Starfsemi VSÓ er 
margþætt og tengist 
mörgum 
heimsmarkmiðum 
Fyrst var gefin út 
samfélagskýrsla 2019 
en 2020 var henni 
breytt í 
sjálfbærniskýrslu þar  

Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun (UN SDGs)?  

Já/Nei Já Já 

Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur 
skýrslu um framvindu heimsmarkmiða 
Sþ?  

Já/Nei Já Já 
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Vísir Lýsing 
Eining 2020 2021 Tenging við ramma 

(e. framework) 

Tenging við HSÞ 
sem VSÓ leggur 

áherslu á 

sem viðmið UFS 
leiðbeininga voru 
notuð.  

 

G10 Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni 
tekin út eða sannreynd af þriðja aðila?  

Já/Nei Nei Nei • GRI: 102-56   

 


