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SAMANTEKT  

EFLA leitast stöðugt við að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif sem fylgja starfseminni. Síðla árs 2010 

fluttist starfsemi EFLU í Reykjavík á einn stað og hafa orðið miklar breytingar á stýringu margra 

umhverfisþátta sem tengjast starfseminni. Má þar nefna aukna flokkun úrgangs, aðgangsstýringu við 

prentun og ljósritun, hreyfisstýringu á ljósum auk þess sem settir hafa verið upp vatns- og 

rafmagnsmælar. Nú liggja fyrir gagnlegri notkunartölur fyrir ýmsa umhverfisþætti og úrgangsmyndun 

vegna starfsemi EFLU en áður. Höfuðstöðvar EFLU á Höfðabakka 9 er fyrsta endurgerða byggingin á 

Íslandi sem hönnuð er með tilliti til þess að fá alþjólega vottun, BREEAM, á sjálfbærni bygginga og er 

samanburðarhæf um allan heim.  Stefnt er að því að byggingin verði vottuð árið 2013 með einkunnina 

„Very Good“. 

Helstu niðurstöður umhverfisþátta í rekstri EFLU árið 2012 eru: 

Raforka 

 Raforkunotkunin lækkaði um 2% á hvern fermetra milli áranna 2011 og 2012. Rafmagnsnotkun 

EFLU var á við 113 meðalstór heimili árið 2012. 

Heitt og kalt vatn 

 Notkun á heitu vatni á hvern rúmmetra húsnæðis er svipuð milli áranna 2011 og 2012. Heitt 

vatn er aðallega notað til upphitunar á ofnum og við loftræstingu (96%). 

 Notkun á köldu vatni á hvern rúmmetra húsnæðis minnkaði um 19% milli áranna 2011 og 2012, 

sem skýra má m.a. með innsetningu þrengri stúta í sturtuaðstöðu starfsmanna og í vatnskassa 

á salernum.  

Pappír 

 Pappírsnotkun á hvern starfsmann minnkaði um 5% milli áranna 2011 og 2012 og náðist 

umhverfismarkmið ársins. Þessa minnkun má rekja til aðgangsstýringar á prenturum, aukinnar 

fræðslu og hvatningar til starfsmanna. 

Úrgangur 

 Magn úrgangs á hvern starfsmann minnkað um 26% milli áranna 2011 og 2012. 

 Hlutfall úrgangs sem fór til endurvinnslu var 68% af heildarmagni úrgangs árið 2012.  

Umhverfismarkmið EFLU er að þetta hlutfall verið 80%. 

Akstur og flug 

 Akstur á vegum EFLU miðað við hvern starfsmann minnkaði um 18% milli áranna 2011 og 2012. 

 Starfsmenn EFLU notuðu EFLU bíla í ráðgjafaþjónustunni í 36% tilvikum árið 2012 sem er 

aukning frá árinu á undan þegar notkunin var í 26% tilvika. Umhverfismarkmið EFLU er að 

notkunin verði 40%.   

 Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á hvern starfsmann vegna aksturs og flugs starfsmanna 

EFLU árið 2012 er 1,5 tonn CO2-ígilda. Stærð skóglendis sem þarf til að binda það CO2 sem 

losnar út í andrúmsloftið á hverju ári vegna starfsemi fyrirtækisins er um 58 ha með um 127 

þúsund trjáa. Þetta landssvæði svarar til svæðis sem 60 fótboltavellir myndu þekja.  
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Vistvæn nálgun í hönnunar og ráðgjafa verkefnum 

 Vel tókst að ná öllum þeim umhverfismarkmiðum sem sett voru fyrir ráðgjafaþjónustu EFLU. 

Starfsmenn EFLU voru iðnir við að kynna vistvæna hönnun og vottun bygginga í erindum sem 

þeir héldu á ráðstefnum og fundum. EFLA tekur þátt í nokkrum verkefnum sem tengjast 

hönnun vistvænna bygginga og leggur ávallt áherslu á umhverfisvæna valkosti í ráðgjöf sinni.  

Starfsmenn EFLU munu vinna áfram í því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum frá rekstri 

fyrirtækisins með því að leggja enn meiri áherslu á aðgerðir sem stuðla að betri umhverfisvitund 

starfsfólks og draga úr umhverfisáhrifum rekstursins með stöðugum umbótum. Lögð er áhersla á að 

EFLA sé leiðandi í umræðu og ráðgjöf um umhverfisvæna valkosti við hönnun og stjórnun.  

 

 

 

 

  

Snæfellsstofa, gestastofa í Vatnajökulsþjóðgarði. EFLA  

vann að verkræðiráðgjöf og umhverfisvottun skv. 

BREEAM, vistvottunarkerfinu 
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UM EFLU 

EFLA verkfræðistofa er alhliða ráðgjafar- og 

verkfræðifyrirtæki sem var stofnað í október 2008 við 

sameiningu þriggja ráðgjafa- og verkfræðistofa þ.e. Afl, 

Línuhönnun og RTS. EFLA rekur starfsstöðvar í Reykjavík, á 

Egilsstöðum, Reyðarfirði og Seyðisfirði. EFLA rekur auk 

þess dótturfélög á Akureyri, Selfossi og í Noregi og 

hlutdeildarfélög í Rússlandi, Frakklandi, Póllandi, Tyrklandi 

og Dubai. Árið 2012 voru stöðugildi EFLU í Reykjavík um 

175 og þar af voru 22 sumarstarfsmenn. Hjá EFLU í 

Reykjanesbæ voru stöðugildi 2 og 7 á Austurlandi . 

Skipulag EFLU byggir á 6 markaðssviðum sem mynda 

kjarnann í markaðsstarfi og þjónustu fyrirtækisins.   

Sameiginlegt markmið starfsfólks EFLU er að veita 

viðskiptavinum bestu mögulegu þjónustu og lausnir, sama 

hvert eðli eða umfang verkefnisins er. Slagorð EFLU eru, hugrekki, samvinna og traust.  

 

Höfuðstöðvar EFLU eru að Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. 

Reitir fasteignafélag er eigandi byggingarinnar. 

Húsnæðið er fyrsta endurgerða byggingin á Íslandi sem 

hönnuð er með það að markmiði að ná alþjóðlegri 

vottun skv. BREEAM, þar sem sjálfbærni er höfð að 

leiðarljósi. BREEAM er alþjóðleg vottun á sjálfbærni 

bygginga og er samanburðarhæf um allan heim. Viðmið 

BREEAM má skipta í 9 flokka; heilsa og vellíðan, 

umhverfis- öryggis- og gæðastjórnun, orka, samgöngur, 

vatn, byggingarefni, mengun, úrgangur og landnotkun 

og vistfræði lóðar. Stefnt er að ljúka vottunarferli 

höfuðstöðva EFLU með einkunnina „Very Good“ árið 2013. EFLA 

sá um verkfræðihönnun vegna endurgerðar byggingarinnar og vottunarferlið. 

Við endurhönnun byggingarinnar var m.a. horft til 

eftirfarandi þátta:   

 Á framkvæmdartímanum var lögð áhersla á 
virka umhverfis- og öryggisstjórnun. 

 Áhersla var lögð á góða innivist sem meðal 
annars samanstendur af hljóðvist, lýsingu og 
loftgæðum. Sýnt hefur verið fram á að góð 
innivist skilar sér í meiri afköstum og minni 
fjarveru starfsmanna.  

 Fylgst er náið með orkunotkun ólíkra þátta svo 
sem loftræstingar, lýsingar og annars búnaðar. 

Höfuðstöðvar EFLU að Höfðabakka 9 

Markaðssvið EFLU 

Anddyri EFLU. Áhersla var lögð á að taka tillit til 

umhverfissjónarmiða við efnisval innanhúss 



  Umhverfisskýrsla EFLU 2012 

4 

Mælingar gefa upplýsingar um hvar hægt er að draga úr orkunotkun. Þessar upplýsingar nýtast 
allar inn í grænt bókhald EFLU.  

 Valið var sérstakt gólfteppi og lím undir teppið sem hefur áhrif á loftgæði. Sérvalin 
umhverfisvæn málning og lakk var valið í húsnæðið. 

 Lóðin var endurhönnuð og dregið úr hraða með hraðahindrunum og aðkoma gangandi og 
hjólandi vegfarenda gerð öruggari. Bílastæðum var snúið og þeim fækkað til að bæta aðgengi. 
Plantað var trjám og hannað vistvænt ofanvatnskerfi. 

Hluti af vottunarferlinu er samgöngustefna EFLU. Með henni hefur tekist að draga markvisst úr notkun 

einkabíla og starfsfólki auðveldað að koma hjólandi eða gangandi til vinnu. Boðið er upp á innigeymslu 

fyrir reiðhjól, viðgerðarverkstæði, kynjaskipta sturtuaðstöðu, skápa fyrir föt og þurrkskáp. Einnig hefur 

EFLA sett upp Crossfit aðstöðu fyrir starfsmenn. 

 

 

  

Bílastæði og lóð við höfuðstöðvar EFLU fyrir og eftir breytingar (ljósmyndir: Landslag) 

 

 

Hjá EFLU er til staðar kynjaskipt búnings- og sturtuaðstaða auk þess sem aðstað er til að þurrka föt 

Fyrir 

 

 

Eftir 
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Gæða- umhverfis- og öryggisstjórnun 

EFLA vinnur eftir umhverfis- öryggis- og samgöngustefnu og hefur sett sér markmið um hvernig megi 

draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfseminnar með stöðugum úrbótum ásamt því að tryggja 

öruggt og heilnæmt vinnuumhverfi starfsmanna sinna. 

Forveri EFLU, Línuhönnun fékk vottun skv. ISO 9001 gæðastjórnunarstaðlinum árið 2004 og vottun skv. 

ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðlinum í upphafi árs 2006 fyrst íslenskra verkfræðistofa sem og 

umhverfisverlaunin Kuðunginn. Á árinu 2009 fékk sameinað fyrirtækið EFLA vottun skv. ISO 9001 og 

ISO 14001 fyrir allar starfsstöðvar fyrirtækisins á Íslandi. EFLA fékk vottun á öryggisstjórnunarkerfi sitt 

skv. OHSAS 18001 staðli í desember 2011, fyrst íslenskra verkfræðistofa. 

Með tilkomu öryggis- og umhverfisstjórnunarkerfisins getur EFLA betur haldið utan um og stýrt 

umhverfisáhrifum sínum og þeim áhættuþáttum sem tengjast vinnu starfsmanna. 

Umhverfis- og öryggisvitund í starfsumhverfi EFLU hefur aukist til muna á undanförnum misserum, sem 

og almennar kröfur í umhverfis- og öryggismálum. Því hefur öryggis- og umhverfisvottun EFLU mikla 

þýðingu gagnvart starfsmönnum, viðskiptavinum og almenningi. Þessu til viðbótar er vonast til þess að 

með aukinni umhverfisvitund í innkaupum og rekstri náist fram meiri hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins.  

 

  

Það skiptast á skin og skúrir í 

starfsmannaferðum EFLU 
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Grænt bókhald 

Samkvæmt umhverfisstefnu EFLU skal árlega skilgreina mælanleg umhverfismarkmið, vakta 

árangurinn og skrá í grænt bókhald til að tryggja stöðugar umbætur á sviði umhverfismála. Þessu er 

framfylgt með vöktunaráætlun fyrir skilgreinda umhverfisþætti.  

Gæðaráð EFLU metur umhverfisáhrif af rekstri fyrirtækisins og metur hvers konar umhverfisáhrif eru 

mikilvæg. Tekið er mið af viðkomandi umhverfisáhrifum við skilgreiningu og flokkun umhverfisþátta. 

Gæðaráð endurskoðar árlega ákvarðanir um flokkun og greiningu umhverfisþátta. Megin þorri 

skilgreindra umhverfisþátta hjá EFLU eru vaktaðir í grænu bókhaldi.  

Grænt bókhald fyrir árið 2012 nær yfir starfssemi EFLU að Höfðabakka 9. Skilgreindar eru sex lykiltölur 

sem voru vaktaðar þ.e.  

• Rafmagn 

• Heitt vatn 

• Kalt vatn 

• Pappír 

• Úrgangur og spilliefni 

• Akstur og flug 

Umhverfisstjórnun EFLU nær bæði til eigin reksturs og ráðgjafarverkefna.  

Til þess að stýra og draga úr umhverfisáhrifum af starfsemi EFLU er árlega sett fram umhverfismarkmið 

bæði fyrir umhverfisþætti í rekstri EFLU og ráðgjafaþjónustunni ásamt aðgerðaráætlun um leiðir til að 

ná þessum markmiðum.  

Dæmi um umhverfismarkmið sem sett voru fyrir starfsemi EFLU 2012. 

 Minnka notkun pappírs á hvern starfsmann um 5% 

 Minnka útblástur frá akstri í ráðgjafaþjónustunni 

 Að 40% ferða starfsmanna verði á EFLU bílum  

 Meta losun CO2 bæði í akstri og flugi 

 Auka hlutfall úrgangs til endurvinnslu í 80% af heildarmagni úrgangs 

 Hanna vistvænar byggingar 

 Bjóða upp á umhverfisvæna valkosti 

við ráðgjöf 

 Vera í stjórnum félagasamtaka eða 

hagsmunaaðila um vistvæn málefni 

  

Ofanvatnskerfi á lóð EFLU (ljósmynd: Landslag) 



  Umhverfisskýrsla EFLU 2012 

7 

UMHVERFIS- OG ÖRYGGISSTEFNA EFLU 
Hjá EFLU er leitast við að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar í samræmi við vottað 
umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins.  
Umhverfis- og öryggisstefnu EFLU gætir í daglegum rekstri, við ráðgjöf, í innkaupum og í vali á birgjum.  
Lögð er áhersla á heilnæmt og öruggt vinnuumhverfi starfsmanna EFLU hvort sem er á starfsstöðvum 
EFLU eða á verkstað. 
 

EFLA stuðlar að því að tekið sé tillit til umhverfis- og öryggismála við hönnun og ráðgjafarvinnu 
fyrirtækisins.  

Með þessu er átt við að: 
• EFLA sé leiðandi í umræðu um umhverfisvæna valkosti við hönnun og stjórnun.  
• Viðskiptavinum EFLU sé bent á umhverfisvæna valkosti þar sem slíkt er tæknilega og 

fjárhagslega mögulegt. 
• Starfsmenn séu hvattir til vistvænnar hönnunar eftir því sem kostur er. 
• EFLA bjóði  upp á öfluga ráðgjöf á sviði umhverfis- og öryggismála. 

Neikvæðum umhverfisáhrifum af rekstri fyrirtækisins er haldið í lágmarki. 

Með því að:  
• Skilgreina árlega mælanleg umhverfismarkmið, vakta árangurinn og skrá í grænt bókhald til að 

tryggja stöðugar umbætur á sviði umhverfismála.  
• Stuðla að betri nýtingu auðlinda, minni sóun hráefna og aukinni endurnýtingu og endurvinnslu. 
• Leitast við að velja vistvæna vöru og þjónustu.  
• Tryggja að starfsfólk EFLU þekki og starfi eftir umhverfis-, heilsu- og öryggisstefnu fyrirtækisins. 
• Hvetja starfsmenn til að hagræða í ferðum á vegum fyrirtækisins og nýta sér vistvænan 

ferðamáta í og úr vinnu. 

Tryggðar eru stöðugar umbætur á sviði heilsu-, öryggis- og vinnuverndarmála: 

Með því að:  
• Gera greiningu á starfsumhverfi (áhættumat) fyrir öll störf hjá EFLU.  
• Veita starfsmönnum nauðsynlega leiðsögn og þjálfun. 
• Gera reglulega könnun meðal starfsmanna á viðhorfi þeirra til vinnuumhverfisins. 
• Hafa starfandi öryggisnefndir sem aðstoðar við undirbúning og tillögugerð varðandi umbætur 

á sviði vinnuverndarmála á starfsstöðvum fyrirtækisins.  
• Vakta árlega skilgreinda vinnuverndarþætti og fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum. 
 

EFLA fylgist auk þess vel með þeirri þróun sem á sér stað í lagaumhverfinu m.t.t. umhverfis-, heilsu-  og 
öryggismála og fylgir í hvívetna þeim kröfum sem gerðar eru.  
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SAMGÖNGUSTEFNA 
Með samgöngustefnu sinni vill EFLA stuðla að minni mengun, heilbrigðari lífsháttum og bættri 
borgarmynd.  
 
Það er gert með því að:  

 Stuðla að því að starfsmenn hagræði ferðum á vegum fyrirtækisins þannig að áhrif þeirra á 
umhverfið verði sem minnst.    

 Hvetja og koma til móts við starfsmenn sem vilja nýta sér umhverfisvænni ferðamáta í og úr 
vinnu.  

 
EFLA vill vera fyrirmynd fyrirtækja og setja fordæmi þegar kemur að gerð, eftirfylgni og árangri 
samgönguáætlana.  
 
Sett voru eftirfarandi markmið í tengslum við samgöngustefnuna: 
 

 Tryggja gott aðgengi að visthæfum fyrirtækjabílum. 
o Viðmið:  50% starfsmanna noti fyrirtækjabíl að jafnaði í erindi á vegum vinnu fyrir lok árs 

árið 2013. Árið 2012 stað 47% árið 2012.  

 Auðvelda starfsmönnum að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið vegna ferða á vegum vinnunar.  
o Viðmið: Starfsmönnum sem aldrei fara gangandi, hjólandi eða í strætó á vegum 

vinnunnar fækki úr 64% í 50% fyrir lok árs 2015. 
o Viðmið: Eldsneytiseyðsla fyrirtækisbíla per 100 km ekna sé 5% lægri árið 2013 en hún var 

2011. 

 Starfsmenn komi oftar gangandi, hjólandi, í strætó eða samferða öðrum til vinnu 
o Viðmið: Starfsmenn sem aka að jafnaði á eigin bíl til vinnu fækki úr 74 % í 70 % fyrir lok 

árs 2015.  
 

  

Innanhúss hjólageymsla EFLU 

 

Utanhúss hjólageymsla EFLU 
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LYKILTÖLUR Í GRÆNU BÓKHALDI EFLU ÁRIÐ 2012 

Lykilþáttur Eining 2011 2012 Eining 20112) 20121) 

Raforkunotkun       

Raforkunotkun kWst 502.508 513.769 kWst/m2 132 129 

Vatnsnotkun       

Heitt vatn m3 27.749 29.128 m3/m3 2,5 2,5 

Kalt vatn m3 14.944 12.501 m3/m3 1,3 1,1 

Rekstrarvörur       

Pappír kg 2.743 2.958 kg/starfsm 17,5 17 

Endurvinnsla       

Endurvinnsla úrgangs, alls kg 17.166 13.519 kg/starfsm 112 77 

Bylgjupappi kg 1.510 1.010 kg/starfsm 9,6 5,8 

Gæðapappír kg 1.540 890 kg/starfsm 9,8 5,1 

Jarðvegsúrgangur kg 6.220 5.040 kg/starfsm 39,6 28,7 

Lífrænt kg 5.630 4.520 kg/starfsm 35,9 25,8 

Dagblöð og tímarit kg 360 530 kg/starfsm 2,3 3,0 

Raftækjabúnaður kg 126 129 kg/starfsm 0,8 0,8 

Annar flokkaður úrgangur 
til endurvinnslu 

kg 1.790 1.400 kg/starfsm 11,4 8,0 

Urðun       

Urðun úrgangs, alls kg 6.349 6.163 kg/starfsm 40 35 

Almennur úrgangur kg 3.480 5.280 kg/starfsm 22 30 

Blandaður úrgangur kg 2.869 883 kg/starfsm 18 5,0 

Förgun spilliefna       

Förgun spilliefna, alls kg 53 118 kg/starfsm 0,3 0,7 

Spilliefni frá 
rannsóknastofu 

kg 44 61 kg/starfsm 0,3 0,4 

Rafhlöður kg 9 45 kg/starfsm <0,1 0,3 

Ljósaperur kg  1 kg/starfsm  <0,1 

Prenthylki kg  11 kg/starfsm  <0,1 

Akstur       

Vegalengd km 236.207 216.285 kg/starfsm 1.505 1.232 
1)Miðað við 175 stöðugildi árið 2012 
2)Miðað við 157 stöðugildi árið 2011 

Tafla 1: Yfirlitstafla fyrir grænt bókhald EFLU árin 2011 og 2012 

Notkunartölur fyrir árin 2011 og 2012 eiga við um starfsstöð EFLU á Höfðabakka 9 (tafla 1). 

Notkunartölur fyrri ára eiga við um starfsemi EFLU á Suðurlandsbraut og Grensásvegi sbr. grænt 

bókhald fyrri ára sem hægt er að nálgast á heimasíðu EFLU.  

 

Árið 2011 er fyrsta árið sem gefur raunhæfa mynd af notkun og úrgangsmyndun fyrirtækisins, þar sem 

mæliaðferðir og aðstæður hafa breyst. Fyrirtækið er með sína eigin notkunarmæla fyrir magn rafmagns 
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og vatns auk þess sem magn úrgangs má tengja beint við starfsemi EFLU. Því er eðlilegt að nota árið 

2011 sem viðmiðunarár lykiltalna í framtíðinni.  

Tafla 2 sýnir almennar upplýsingar um mannafla og húsnæði EFLU. 

 

Almennar upplýsingar Eining 2011 2012 

Fastráðnir starfsmenn1) Fjöldi 152 170 

Sumarstarfsmenn Fjöldi 20 221) 

Flatarmál starfssvæðis EFLU 
að Höfðabakka 9 

m2 3.820 3.970 

Rúmmál starfssvæðis3) m3 11.240 11.630 

Tafla 2: Yfirlitstafla fyrir mannafla og húsnæði 

 

 

 

 

 

  

Starfsmenn Verkefnastjórnunarsviðs bregða á leik í Hörpu. 

EFLA hafði yfirumsjón með eftirliti á hönnun Hörpu auk þess sem  EFLA 

var fagráðgjafi með burðarþols- og brunahönnun Hörpu og sá um 

gæðaeftirlit framkvæmdarinnar 
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RAFORKUNOTKUN 

 

Fyrirtækið er með eigin raforkumæla sem sýna raforkunotkun 

í starfseminni. Komið hefur verið upp sjálfvirkri stýringu á 

ljósum (hreyfiskynjarar) í öllum helstu rýmum starfseminnar 

s.s. á salernum og skrifstofurými auk þess sem notaðir eru 

orkusparandi ljósgjafar þar sem ljós loga lengi.  

Árið 2011 var fyrsta árið sem gaf raunhæfa mynd af 

orkunotkun fyrirtækisins, þar sem það var fyrsta heila árið í ný 

endurgerðu skrifstofuhúsnæði að Höfðabakka 9. Það er því  

eðlilegt að nota árið 2011 sem viðmiðunarár fyrir 

raforkunotkun í framtíðinni.  

Mynd 1 og tafla 3 sýna raforkunotkun áranna 2011 og 2012. 

Heildarraforkunotkunin mældist um 513.769 kWst sem 

samsvarar 129 kWst notkun á hvern fermetra. 

Raforkunotkunin hefur lækkað um 2% á hvern fermetra milli 

áranna 2011 og 2012. Orkunotkun EFLU árið 2012 samsvarar 

því notkun um 113 meðalstórra heimila á Íslandi (heimild: 

Raforkuhópur Orkuspánefndar). 

 

 

Rafmagn 

Heildarnotkun 

[kWst] 

Meðalnotkun á flatarmál 

[[kWst]/m2] 

2011 2012 2011 2012  

Alls 502.508 513.769 132 129  

Tafla 3: Mæld raforkunotkun (kWst) árin 2011 og 2012 

Lykiltalan á við um rafmagnsnotkun á skrifstofum, kaffistofum, rannsóknarstofu og í mötuneyti. 
Bein umhverfisáhrif við notkun rafmagns eru lítil sem engin en umhverfisáhrif við öflun og flutning 
orkunnar geta verið nokkur þar sem m.a. þarf að leggja land undir virkjanir og undir háspennulínur 
og dæla upp grunnvatni. Þó svo umhverfisáhrifin séu ekki mikil er mikilvægt að stilla notkun á 
raforku í hóf og koma í veg fyrir sóun, bæði umhverfislega og rekstrarlega séð. Því er brýnt fyrir 
starfsfólki að slökkva á ljósum, tölvum, prenturum og ljósritunarvélum í lok vinnudags. Við innkaup 
á raftækjabúnaði er raforkunotkun tækjanna höfð í huga. 

Raforkukerfi EFLU 
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EFLA hefur sett sér það markmið að fara sparlega með allar auðlindir og því er brýnt fyrir starfsmenn 

að lágmarka rafmagnsnotkun eins og kostur er. Við innkaup á raftækjabúnaði þarf ávallt að taka tillit 

til raforkunotkunar búnaðarins. Fartölva notar aðeins fjórðung af þeirri raforku sem borðtölva og skjár 

gera og er því fartölva valin þegar þess er kostur. Færst hefur í vöxt að starfsmenn hafa aðgang að 

tveimur skjáum á starfssvæði sínu sem eykur rafmagnsnotkun. Vegna vaxandi fjölda tölva hjá 

fyrirtækinu er áfram full þörf á hvatningu til raforkusparnaðar.  

 

Dæmi um raflýsingarhönnun EFLU. Útibú 

Landsbankans í Reykjanesbæ. 
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Mynd 1: Raforkunotkun á fermetra húsnæðis árin 2011 og 2012 
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NOTKUN Á HEITU OG KÖLDU VATNI 

 

Vatnsnotkun EFLU og hlutfallslega skiptingu vatnsnotkunar á árunum 2011 og 2012 má finna í töflu 4 

og á myndum 2 og 3.  

Árið 2011 var fyrsta árið sem gaf raunhæfa mynd af vatnsnotkun fyrirtækisins, þar sem mæliaðferðir 

og aðstæður höfðu breyst eftir flutninga að Höfðabakka 9 og er því eðlilegt að nota árið 2011 sem 

viðmiðunarár fyrir notkun á heitu og köldu vatni í framtíðinni. 

Kalt vatn er aðallega notað til kælingar á tölvurými (60%) og til neyslu (40%). Einungis örlítið brot af 

notkuninni (0,1%) var notað við loftræstingu. Starfsmenn EFLU eru duglegir við að hjóla í vinnuna og 

hafa aðstöðu til að fara í sturtu áður en vinna hefst. Notkun á köldu vatni á hvern rúmmetra minnkaði 

um 19% milli áranna 2011 og 2012 og skýrist þessi minnkun m.a. að því að settar voru þrengingar á 

stúta í sturtu og krana í vatnssalernum. 

Notkun á heitu vatni á hvern rúmmetra húsnæðis stendur í stað á milli áranna 2011 og 2012. Heitt vatn 

er aðallega notað til upphitunar á húsnæðinu ( 96%, þar af 80% í loftræstingu og 16% í hitun á ofnum) 

önnur notkun á heitu vatni er loftræsting í eldhúsi (2%) og neysluvatnsnotkun (2%).   

Lykiltalan á við um notkun á heitu og köldu vatni á skrifstofum, mötuneyti, kaffistofum og 
rannsóknarstofu. Aðalnotkunin tengist upphitun húsnæðis í tilviki heits vatns og kælingar á 
tölvurými í tilviki kalds vatns. Þó svo um sé að ræða endurnýjanlegar auðlindir veldur öflun 
vatnsins umhverfisáhrifum. Aukin vatnsnotkun veldur auknu frárennsli, dælukostnaði og álagi á 
hreinsistöð fyrir frárennslið. Með takmarkaðri notkun má því draga úr umhverfisáhrifum og enn 
fremur úr rekstrarkostnaði EFLU.  

Stýrikerfi vatns 

 

Sturtuaðstað starfsmanna 
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Vatn 

Heildarnotkun 

[m3] 

Meðalnotkun á rúmmetra 

[m3/m3] 

2011 2012  2011 2012  

Heitt vatn 27.749 29.128  2,5 2,5  

Ofnakerfi 23% 16%     

Loftræsting skrifstofur 
og rannsókn  

73% 80%     

Loftræsting eldhús 1% 2%     

Snjóbræðsla 0% 0%     

Neysluvatn 3% 2%     

Kalt vatn 14.944 12.501  1,3 1,1  

Neysluvatn 31% 40%     

Loftræsting skrifstofur 0% <0,1%     

Kæling í tölvurými 69% 60%     

Tafla 4: Notkun á heitu og köldu vatni árin 2011 og 2012 

Eins og sjá má í töflu 4 er heitavatnsnotkunarstuðull EFLU 2,5 árið 2012 eins og árið 2011. Í húsnæði 

EFLU er mjög öflugt loftræstikerfi sem notar mikið af heitu vatni (80%) til að hita inntaksloftið. Þetta 

hlutfall hefur aukist frá árinu 2011 (73%) en á móti sparast mikið rafmagn.  

Allir vatnsmælar eru merktir 
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Mynd 2: Notkun á heitu vatni (m3) á hvern rúmmetra húsnæðis árin 2011 og 2012 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Notkun á köldu vatni (m3) á hvern rúmmetra húsnæðis árin 2011 og 2012 
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PAPPÍRSNOTKUN 

 

Hjá EFLU er leitast við að stilla pappírsnotkun í hóf og 

starfsfólk hvatt til að lesa af tölvuskjám eins og kostur 

er. Prentunarkostnaði er haldið í lágmarki með 

aðgangsstýringu starfsmanna fyrir hverja prentun auk 

þess sem viðhaldi og þjónustu á prenturum er úthýst. 

Prentarar eru forstilltir þannig að prentað er í 

svarthvítu og báðum megin, nema óskað sé eftir öðru. 

Einnig er starfsfólk hvatt til þess að prentaðar séu fleiri 

en ein síða á hverja síðu ef nauðsynlegt er að prenta út. 

Loks er lagt mikið upp úr því að starfsfólk safni 

gæðapappír í þar til gerð ílát til endurvinnslu. Þannig er 

reynt að hámarka endurvinnslu á pappír. Hjá EFLU er 

pappír í innkaupastýringu og varan ætíð metin út frá 

umhverfissjónarmiðum. 

Í töflu 5 má sjá heildar pappírsnotkun hjá fyrirtækinu og magn á hvern starfsmann árin 2010 til 2012. 

Mynd 4 sýnir notkun pappírs á hvern starfsmann á árunum 2005 til 2012.   

Notkun pappírs á hvern starfsmann minnkaði um 5% milli áranna 2011 og 2012 og náðist það 

umhverfismarkmið fyrir pappírsnotkun sem sett var árið 2012. Frá upphafi mælinga á pappírsnotkun 

hefur notkunin dregist saman úr rúmlega 30 kg á starfsmann í 16,9 kg.  

 

Pappír 

Heildarþyngd 

[kg] 

Meðalnotkun á starfsmann 

[kg] 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Alls 2.853 2.743 2.958 19 17.5 16,9 

 

Tafla 5: Pappírsnotkun EFLU árin 2010 til 2012 

 

Lykiltalan á við um notkun á pappír til útprentunar og ljósritunar. Umhverfisáhrif við notkun 
pappírs tengjast notkun auðlindarinnar auk þess sem nokkur umhverfisáhrif verða við framleiðslu 
pappírs, flutning og förgun. Því er eftirsóknarvert að takmarka hvers konar pappírsnotkun auk þess 
sem slíkt dregur úr rekstrarkostnaði fyrirtækis. 

Starfsmenn flokka gæðapappír í 

sérstaka kassa 
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Mynd 4: Notkun á pappír (kg) á hvern starfsmann á árunum 2005 til 2012  
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ÚRGANGUR 

 

Vel hefur gengið að flokka úrgang hjá EFLU. Mikilvægt er að flokkunin sé vel skilgreind og aðgengileg 

starfsfólki. Viðurkenndir aðilar sjá um flytja allan úrgang frá EFLU á viðeigandi viðurkennda 

móttökustaði. Á EFLU er úrgangur flokkaður í eftirfarandi flokka: 

 Bylgjupappa (Endurvinnsla) 

 Skrifstofupappír/gæðapappír (Endurvinnsla) 

 Jarðveg/múrbrot (Endurvinnsla) 

 Fernur, tímarit og dagblöð (Endurvinnsla) 

 Skilagjaldsumbúðir (Endurvinnsla) 

 Rafeindatæki (Endurvinnsla) 

 Almennan úrgang (allur annar úrgangur en ofantaldir flokkar) (Urðun) 

 Prenthylki (Eyðing spilliefna) 

 Rafhlöður (Eyðing spilliefna) 

 Spilliefni frá rannsóknarstofu (Eyðing spilliefna) 

Úrgangur fellur til á skrifstofum, mötuneyti, kaffistofum og rannsóknarstofu. Haldið er utan um 

magntölur frá sorphirðufyrirtækjum fyrir allan flokkaðan úrgang frá EFLU sem og almennan úrgang sem 

fer til urðunar. 

Spilliefni sem myndast hjá EFLU eru flokkuð frá öðrum úrgangi, en hér er um að ræða rafhlöður, 

prenthylki og spilliefni sem myndast vegna starfsemi rannsóknarstofu t.d. afgangar af 

merkingarskyldum efnum. Starfsmenn hafa fengið fræðslu um flokkun spilliefna.  

 

Lykiltalan á við um úrgang og spilliefni sem myndast í fyrirtækinu. Úrgangur er í eðli sínu auðlind 
sem hægt er að endurnýta sé hann flokkaður í rétta flokka. Umhverfisáhrif við förgun úrgangs og 
endurvinnslu felst í flutningi á úrgangi til móttökustöðvar, undirbúning fyrir förgun eða 
endurvinnslu t.d. hökkun, blöndun og pökkun og umhverfisáhrif tengd niðurbroti úrgangsins. 
 
Spilliefni myndast þegar eiturefni og hættuleg efni verða að úrgangi. Efni geta m.a. verið eldfim, 

ertandi, hættuleg heilsu, eitruð, krabbameinsvaldandi, ætandi eða hættuleg umhverfinu. Hætta er 

helst fólgin í að spilliefni berist í fráveitu, í andrúmsloft eða í ílát fyrir almennan úrgang. Ákveðnar 

lagalegar kröfur eru gerðar til meðhöndlunar og eyðingar spilliefna. Röng meðferð spilliefna og 

hugsanleg slys geta haft skaðleg áhrif á umhverfið.  
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Árið 2011 var fyrsta heila árið þar sem úrgangur og spilliefni frá EFLU voru flokkuð sér í úrgangsílát eða 

gáma og ekki blandað með úrgangi frá öðrum fyrirtækjum. Sú breyting gerir það að verkum að nú er 

hægt að fylgjast betur með losun frá fyrirtækinu. Árið 2011 er því viðmiðunarár fyrir úrgangsmyndun í 

framtíðinni, þar sem það gefur raunmynd af úrgangsmagninu frá EFLU að Höfðabakka 9. Heildarmagn 

úrgangs má sjá í töflu 6 og á mynd 5.  

Tegund úrgangs 

Heildarþyngd 

[kg] 

Meðalþyngd á starfsmann 

[kg] 
Hlutfall 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Endurvinnsla 17.166 13.519 112 77 73% 68% 

Urðun 6.349 6.163 40 35 27% 31% 

Fargað (spilliefni) 53 118 0,3 0,7 0,2% 1% 

Úrgangur og spilliefni, alls 23.568 19.800 152 113 100% 100% 

Tafla 6: Heildar magn úrgangs hjá EFLU árin 2011 og 2012 

Áætlað heildar magn úrgangs á hvern starfsmann minnkaði um 26% milli áranna 2011 og 2012 og hefur 

magn bæði til urðunar og endurvinnslu minnkað. Magn til endurvinnslu hefur minnkað hlutfallslega 

meira en almennur úrgangur. Um 68% af heildarmagni úrgangs fór í endurvinnslu og 31% í urðun (sjá 

mynd 6).  

Dæmi um flokkunarílát í mötuneyti EFLU 
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Mynd 5: Áætlað magn úrgangs (kg) á hvern starfsmann á árunum 2007-2012  

 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg skipting úrgangs sem myndaðist í starfsemi EFLU árið 2012 
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Endurvinnsla 
Í töflu 7 má sjá magn og flokkun úrgangs sem fór til endurvinnslu árin 2011 og 2012 og á mynd 7 má 

sjá hlutfallslega skiptingu úrgangs sem fór til endurvinnslu árið 2012. 

Endurvinnsla 

Heildarþyngd 

[kg] 

Meðalþyngd á starfsmann 

[kg] 

2011 2012 2011 2012 

Bylgjupappi 1.510 1.010 9,6 5,8 

Jarðvegsúrgangur 6.220 5.040 39,6 28,7 

Lífrænt 5.630 4.520 35,9 25,8 

Dagblöð og tímarit 360 530 2,3 3,0 

Gæðapappír 1.540 890 9,8 5,1 

Raftækjabúnaður 126 129 0,8 0,8 

Annar flokkaður úrgangur til 
endurvinnslu 

1.790 1.400 11,4 5,0 

Alls 17.166 13.519 109,5 77 

 

Tafla 7: Magn úrgangs sem fór til endurvinnslu hjá EFLU árin 2011 og 2012 

 

Mynd 7: Hlutfallsleg skipting úrgangs sem fór til endurvinnslu árið 2012 

 

Mest fellur til af jarðvegsúrgangi frá rannsóknarstofu EFLU (37%) og næst mest af lífrænum úrgangi 

(33%).  
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Urðun 
Í töflu 8 má sjá magn almenns úrgangs sem fór til urðunnar árin 2011 og 2012. Magn úrgangs sem fór 

til urðunnar miðað við hvern starfsmanna minnkaði um 25% milli áranna 2011og 2012 sem aðallega 

má rekja til minni úrgangs.  

 

Urðun 

Heildarþyngd 

[kg] 

Meðalþyngd á starfsmann 

[kg] 

2011 2012 2011 2012 

Almennur úrgangur 3.480 5.280 22,2 30,1 

Blandaður úrgangur vegna 
flutninga 

2.869 883 18,3 5,0 

Alls 6.349 6.163 40.4 35,1 

 

Tafla 8: Magn úrgangs sem fór til urðunnar árin 2011 og 2012 

 

Förgun spilliefna 
Spilliefnum er safnað saman í sérstök ílát og skilað til viðurkenndra móttökustöðva sem sjá um förgun. 

Í töflu 9 má sjá magn og flokkun spilliefna sem fóru í eyðingu árin 2011 og 2012. 

 

Eyðing/förgun 

Heildarþyngd 

[kg] 

Meðalþyngd á starfsmann 

[kg] 

2011 2012 2011 2012 

Spilliefni frá rannsóknarstofu 44 61 0,3 0,4 

Rafhlöður 9 45 <0,1 0,3 

Prenthylki -1) 11  <0,1 

Ljósaperur 0 1  <0,1 

Alls 53 118 0,3 0,77 

1) vöktun prenthylkja misfórst árið 2011. 

Tafla 9: Magn úrgangs/spilliefna sem fór til eyðingar árin 2011 og 2012 
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AKSTUR OG FLUG 

 

Þrír visthæfir Toyota Yaris bílar voru í bílaflota EFLU á árinu og eru þeir til afnota fyrir ráðgjafa. Þeir eru 

skilgreindir sem visthæfir skv. skilgreiningu Reykjavíkurborgar þ.e. að eyðsla þeirra í blönduðum akstri 

er að hámarki 4,5 lítrar á 100 km og að CO2-útblástur er að hámarki 120 g/km.  

Sendi- og pallbíll fyrirtækisins ganga einnig fyrir díselolíu. Tegund eldsneytis fer eftir bifreiðum 

starfsmanna og getur því bæði verið um að ræða bensín og díselolíu. 

Tafla 10 sýnir ekna heildarvegalend (km) ásamt meðalvegalend á hvern starfsmann árin 2010-2012. 

Mynd 8 sýnir ekna vegalend á hvern starfsmann á árunum 2006-2012. 

 

Vegalengd 

[km] 

Vegalengd á hvern starfsmann 

[km] 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Alls 206.039 236.207 216.285 1.338 1.505 1.232 

 

Tafla 10: Akstur starfsfólks EFLU árin 2010-2012 

 

Lykiltalan á annars vegar við um akstur starfsmanna á fundi, við eftirlit og rannsóknir á eigin bílum 
eða á bílum EFLU og hins vegar losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugferða starfsmanna á 
vegum fyrirtækisins innan lands og erlendis. Umhverfisáhrif eru notkun á olíu sem er 
óendurnýjanleg auðlind og útblástur vegna bruna olíunnar. Útblástur samanstendur að mestu af 
koldíoxíði og vatni en koldíoxíð veldur m.a. gróðurhúsaáhrifum. Önnur efnasambönd í útblæstri 
geta einnig valdið miklum skaða. Ryk frá útblæstri bíla sem brenna díselolíu inniheldur mikið af 
svokölluðum PAH efnum sem eru krabbameinsvaldandi. Svifryk frá gatnasliti er loftgæðavandamál 
á höfuðborgarsvæðinu.  

Bílafloti EFLU samanstendur af sendibíl, pallbíl og  Yaris bifreiðum 
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Mynd 8: Vegalengd (km) ekinn á hvern starfsmann á árunum 2006 til 2012  

Akstur á vegum EFLU miðað við hvern starfsmann minnkaði um 18% milli áranna 2011 og 2012. Á 

árunum 2006 til 2010 var aðeins tekinn saman akstur í útseldum verkefnum en eftir árið 2011 var allur 

akstur metinn. Mikil áhersla hefur verið lögð á að starfsmenn nýti bifreiðar fyrirtækisins í ferðir á vegum 

fyrirtækisins þar sem Yaris bílarnir eru umhverfishæfir. Góður árangur náðist hvað það varðar á árinu 

og jókst hlutfallsleg notkun EFLU bílanna úr 26% í 36% sjá mynd 9. Umhverfismarkmið EFLU er að 40% 

ferða starfsmanna verði á EFLU bílum  

Frá umhverfislegu sjónarmiði er mikilvægt að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis, bæði með því að 

velja sparneytnari bifreiðar og vistvænni ferðamáta. Losun gróðurhúsalofttegunda er reiknuð út frá 

áætlaðri eyðslu bifreiða í eigu EFLU og bifreiða starfsmanna, sjá töflu 11. Þar kemur fram að hver 

starfsmaður losar sem samsvarar 290 kg CO2-ígilda gróðurhúsalofttegunda við akstur vegna vinnu árið 

2012 og hefur þessi losun lækkað um 25% milli áranna 2011 og 2012. 

Í töflu 11 má einnig sjá fjölda flugferða starfsmanna innanlands og erlendis og losun 

gróðurhúsalofttegunda sem tengjast þeim fyrir árið 2012. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna 

flugferða starfsmanna samsvarar 1,2 tonnum CO2-ígilda á hvern starfsmann. 
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Eigin bíll 

 

Bílar EFLU (Yaris og 

sendibílar) 

Alls 

 

Heildarfjöldi km 138.593 (64%)1) 77.692 (36%)2) 216.285 

Losun gróðurhúsalofttegunda  

tonn CO2-ígilda3) 
36 14 50 

Losun gróðurhúsalofttegunda  

tonn CO2-ígilda/starfsmann 
  0,29 

  
Fjöldi flugferða 

innanlands 

Fjöldi flugferða til annarra 

landa 

Alls 

 

Fjöldi ferða (báðar leiði) 319 330  

Losun gróðurhúsalofttegunda  

tonn CO2-ígilda3) 
30 174 204 

Losun gróðurhúsalofttegunda  

tonn CO2-ígilda/starfsmann 
  1,5 

1)Skv.verkbókhaldi 
2)Skv. km mælum í bílum EFLU 
3)Reiknað með reiknivél Kolviðar (www.kolvidur.is) og Orkusetursins (www.orkusetur.is) 

Tafla 11: Losun gróðurhúsalofttegunda vegna aksturs og flugs starfsmanna EFLU árið 2012 

 

Verkefni EFLU fara fram á ýmsum 

stöðum 
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Mynd 9: Hlutfallsleg notkun EFLU bíla í ferðum starfsmanna frá árinu 2008 -2012 

 

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á hvern starfsmann vegna aksturs og flugs starfsmanna EFLU árið 

2012 er 1,5 tonn CO2-ígilda. Stærð skóglendis sem þarf til að binda það CO2 sem losnar út í 

andrúmsloftið á hverju ári vegna starfsemi fyrirtækisins er um 58 ha með um 127 þúsund trjáa. Þetta 

landssvæði samsvarar til þess svæðis sem 60 fótboltavellir myndu þekja (www.kolvidur.is og 

www.orkusetur.is ). Á mynd 10 má sjá að flugferðir starfsmanna til erlendra landa valda hlutfallega 

mestri losun gróðurhúsalofttegund í starfseminni (68%). Rúmlega helmingur ferða starfsmanna EFLU 

erlendis, er til Noregs (mynd 11), sem skilgreindur er sem heimamarkaður EFLU. Á EFLU hefur verið 

komið upp öflugum fjarfundarbúnaði sem notaður er eins og kostur er. 

 

 

Mynd 10: Losun gróðurhúsalofttegunda árinu 2012                                Mynd 11: Skipting áfangastaða árið 2012 
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Umhverfismarkmið ársins 2012 var að minnka útblástur frá akstri í ráðagjafaþjónustunni með því að 

hvetja starfsmenn til að nota bíla EFLU í akstri á vegna vinnu og bjóða starfsmönnum afnot að 

reiðhjólum. Einnig er starfsfólk EFLU hvatt til að aka ekki um á nagladekkjum. Starfsmenn EFLU tóku 

virkan þátt í átakinu „Hjólað í vinnuna“. 

Í dag losar hver íbúi í Reykjavík um 3 tonn af koldíoxíði (CO2) en það er að sjálfsögðu hitaveitan sem 

veldur því að losun er lítil í samanburði við aðrar borgir. Í nýlega samþykktri loftslags- og 

loftsgæðastefnu Reykjavíkur, koma fram ný markmið um heildarlosun gróðurhúsalofttegunda. Ef þau 

ná fram að ganga verður losun á hvern íbúa um 1,7 tonn koldíoxíð árið 2020 og um 0,6 tonn árið 2050. 

Til þess að ná fram markmiðum þurfa allir að leggjast á eitt, einstaklingar, fyrirtæki og stjórnvöld. 

 

 
Hjólagarpar EFLU sem tóku þátt í hjólað í vinnuna 
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VISTVÆN HÖNNUN/RÁÐGJÖF 

 

 

 

 

EFLA setti sér markmið á þessu sviði á árinu 2012, dæmi um þau má sjá hér fyrir neðan: 

 Að vera leiðandi í umræðu um umhverfisvæna valkosti við hönnun og stjórnun   
Starfsmenn EFLU hafa tekið virkan þátt í félagasamtökum og samráðsvettvangi um vistvæna 
hönnun og stjórnun m.a. með formennsku í Vistbyggðarráði og stjórnarsetu í umhverfis- og 
öryggishópi Stjórnvísi.   
 
EFLA skrifaði fyrst verkfræðistofa á Íslandi undir sáttmála Nordic Built sem hvetur til vistvænnar 
hönnunar og þróunar á samkeppnishæfum lausnum fyrir vistvæna byggð og í mannvirkjagerð. 
Skrifað var undir sáttmálann í ágúst 2012. Sáttmálinn er í takt við stefnumótun EFLU á sviði 
umhverfisstjórnunar.  
 

 Að benda verkkaupum á umhverfisvæna valkosti þar sem slíkt er tæknilega og fjárhagslega 

mögulegt og hvetja til vistvænnar hönnunar   

EFLA hefur gegnt leiðandi hlutverki á ráðgjafamarkaðnum við að benda verkkaupum á gagnsemi 

þess að hanna og reka mannvirki á vistvænan hátt. Sem dæmi um verkefni þar sem unnið er að 

vottun á vistvænni hönnun skv. BREEAM vottunarkerfinu eru eftirtalin verkefni sem EFLA hefur 

unnið að:  

 Þjóðgarðamiðstöð við Hellissand í Snæfellsnesþjóðgarði 

 Þjóðgarðamiðstöð að Skriðuklaustri í Vatnajökulsþjóðgarði 

 Hús íslenskra fræða  

 Skrifstofuhúsnæði Reita að Höfðabakka 9 

 Nýi Landsspítali Háskólasjúkrahús – 4 byggingar 

Einnig hafa starfsmenn EFLU leitast við að bjóða upp á umhverfisvæna valkosti í ýmsum öðrum 

verkefnum. Dæmi um nokkur eru:  

 Hjólreiðaráætlun fyrir Kópavogsbæ til að auka veg hjólreiða sem samgöngumáta í 

Kópavogi, þannig að hjólreiðar verði aðgengilegur, skilvirkur og öruggur ferðamáti. 

 Þróun háspennulínu mastra þar sem tekið er tilliti til efnisnotkunar, ásýndarmála, 

takmörkunar jarðrasks, hljóðáhrifa og segulsviðsáhrifa. 

 Bæta virkni rykhreinsibúnaðar í áliðnaði til að draga úr mengun. 

 Rafvæðing loðnuverksmiðja sem dregur úr olíunotkun og CO2 losun sem minnkar 

mengun. 

 Útreikningur á lífferilskosntaði (Life Cycle Costing) bygginga. 

 Vistvænar ofanvatnslausnir/fráveitulausnir m.a. í Urriðaholtinu. 

 Vistferilsgreiningar (Life Cycle Assesment) og útreikningar á kolefnisspori fyrir vatnsafl 

Fljótsdalsstöðvar. 

Eitt af stefnumiðum EFLU er að vera leiðandi í umræðu um umhverfisvæna valkosti við hönnun og 

stjórnun ásamt því að benda verkkaupum á umhverfisvæna valkosti þar sem slíkt er tæknilega og 

fjárhagslega mögulegt og hvetja til vistvænnar hönnunar. 
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Dæmi um hönnun EFLU á burðarvirki. Göngubrú í Almannagjá 
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