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Ávarp framkvæmdastjóra 
20.maí 2020 
 
 
 
Ágæti lesandi,  
 
Samfélagsábyrgð með sjálfbærni að leiðarljósi hefur birst í starfsemi Verkís frá upphafi, svo sem í 
gæðaferlum og sérstökum áherslum á umhverfis- og öryggismál. Verkís tekur hlutverk sitt sem 
þátttakandi í samfélaginu alvarlega og leitar stöðugt nýrra leiða til að veita ráðgjöf sem styður við 
uppbyggingu sjálfbærra samfélaga.  
 
Verkfræðingar og hönnuðir eru áhrifavaldar þegar kemur að sjálfbærni og tækniþróun, enda oft á 
tíðum lykilaðilar í rannsóknum og verkefnum sem tengjast nýsköpun. Í störfum okkar horfum við í átt 
að sjálfbærni og leggjum áherslu á að lágmarka neikvæð áhrif af þeim verkefnum sem við höfum 
aðkomu að.  Á síðasta ári tókum við til dæmis virkan þátt í umræðu og fræðslu um örugga rafbílahleðslu 
og veittum einstaklingum, húsfélögum og fyrirtækjum ráðgjöf varðandi hleðsluaðstöðu. Við bentum á 
mikilvægi sjálfbærni í byggingariðnaði og vorum áfram leiðandi á sviði ráðgjafar og hönnunar fyrir 
umhverfisvæna orkuvinnslu.  
 
Það er ekki nóg að benda bara öðrum á hvað þau geta gert betur, heldur vorum við einnig dugleg að 
líta í eigin barm í von um að gefa sjálfbærni aukið vægi innan fyrirtækisins. Við ákváðum m.a. að skoða 
lífrænan úrgang sem fellur til í kaffihornum og mötuneyti. Í eina viku var magn lífsræns úrgangs vigtað 
og greint í hverju kaffihorni og á hverjum degi var að finna upplýsingar í mötuneytinu um hversu miklu 
var leift daginn áður. Kaffikorgur og bananahýði reyndust drjúgur hluti úrgangs í kaffihornum og það 
var gaman að sjá hversu lífleg umræða skapaðist meðal starfsfólks á meðan á mælingum stóð. 
Mælingarnar juku greinilega meðvitund starfsfólks um matarsóun sem er gífurlega jákvætt.  
 
Umfjöllunarefni þessarar skýrslu er ætlað að varpa ljósi á hvernig okkur hefur gengið að innleiða 
sjálfbærniviðmið, bæði í rekstri stofunnar og þeirri þjónustu sem við veitum, sem og að uppfylla þau 
markmið sem við settum okkur um sjálfbærni á árinu.   
Skýrslan byggist á UFS (Umhverfi, Félagslegir þættir og Stjórnarhættir) leiðbeiningum Nasdaq.  Hún er 
send til UN Global Compact til að uppfylla skuldbindingu við félagið en fyrst og fremst hvetur 
skýrslugerðin okkur sjálf til að horfa yfir farinn veg og finna nýjar leiðir til að gera ætíð betur.  
 
Með kærri kveðju, 

 
Framkvæmdastjóri 
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Gildi og siðareglur 

Verkís kappkostar að láta gott af sér leiða fyrir viðskiptavini, starfsmenn, samstarfsaðila, þjóðfélagið og 
umhverfið. Eftirtalin gildi eru leiðarljós okkar: 

 
 
 
 
 

 

Verkís gerir sér grein fyrir mikilvægu hlutverki sínu sem þekkingarfyrirtæki í samfélaginu og starfar í 
samræmi við siðareglur sem haldast í hendur við gildi Verkís, og taka til innri og ytri starfsemi 
fyrirtækisins.  
Tilgangur siðareglnanna er að sporna við spillingu, draga fram samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins og 
skerpa á þeim siðferðislegu viðmiðum sem Verkís leggur áherslu á í störfum sínum: 

 

ALMENNT 
• Við leysum störf okkar samviskusamlega af hendi í samræmi við gott siðferði, heiðarleika og 

ábyrgð og stuðlum þannig að virðingu og góðu orðspori fyrirtækisins. 
• Við leggjum okkur fram um að eiga jákvæð, hreinskilin og heiðarleg samskipti við samstarfsfólk, 

viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila. 
• Við virðum trúnað og gætum þagmælsku gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum. 
• Við forðumst hagsmunaárekstra og gætum að hlutleysi í störfum okkar. 

ÞEKKING OG MIÐLUN 
• Við höldum faglegri þekkingu okkar og færni þannig að þjónusta okkar sé ávallt sú besta sem völ 

er á hverju sinni. 
• Við leitumst við að miðla þekkingu til hagsmunaaðila og samfélagsins með sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi. 
SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ 
• Við leggjum áherslu á gagnsæi við allar ákvarðanatökur er varða starfsemi fyrirtækisins. 
• Við styðjum og virðum mannréttindi og viðurkennum mikilvægi þeirra í samræmi við viðmið 

Sameinuðu þjóðanna, alþjóðlega sáttmála og aðrar siðareglur. 
• Við leggjum okkur fram um að leita lausna og veita þjónustu sem samræmist meginreglum um 

sjálfbæra þróun. 
• Við höfum sett okkur verklagsreglur með það að leiðarljósi að hvetja til aukinnar samfélagslegrar 

vitundar og ábyrgðar og leggjum þannig áherslu á að sporna við óviðeigandi háttsemi. 
• Við virðum réttarríkið og viðurkennum að fylgni við lög og aðrar réttarreglur er ófrávíkjanleg. 

 

Siðareglur þessar byggja m.a. á siðareglum FRV, FIDIC, VFÍ, ISO 26000 og almennt viðurkenndri 
háttsemi. 
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Hlutverk og stefnur  

Hlutverk Verkís er að skapa verðmæti og styðja þróun samfélagsins og innviða þess með faglegri ráðgjöf 
og hönnun. 
Stefnumið Verkís er að leggja áherslu á fyrsta flokks þjónustu og hefur að markmiði að vera besti kostur 
fyrir: 

• Viðskiptavini með traustri ráðgjöf sem uppfyllir þarfir þeirra á skilvirkan og hagkvæman hátt. 
• Starfsfólk með góðu og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og þróar hæfileika 

sína. 
• Samfélagið með áherslu á ábyrga starfshætti, sjálfbærni og nýsköpun. 

 
Verkís leggur mikinn metnað í að allir geti notið góðs af starfsemi fyrirtækisins. Við hvetjum til ábyrgðar 
í störfum okkar, horfum til framtíðar með sjálfbærni að 
leiðarljósi, og höfum þannig jákvæð áhrif á samfélagið 
og umhverfi okkar. 
Verkís hefur sett sér gæðastefnu, mannauðsstefnu og 
samfélagsstefnu í takt við stefnumiðin. Áhersla er lögð 
á stöðugar umbætur og er starfssemin vottuð 
samkvæmt ÍST 85 Jafnlaunastaðli og alþjóðlegum 
stjórnunarstöðlum: 

• Gæðastjórnunarstaðlinum ISO 9001.  
• Umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001. 
• Öryggis- og heilbrigðisstaðlinum OHSAS 18001.   

 
Verkís styður við Global Compact sáttmálann, tileinkar sér Heimsmarkmið SÞ, er aðili að Grænni byggð 
og Festu, auk þess að hafa skrifað undir Nordic Built sáttmálann og loftslagsyfirlýsingu Festu og 
Reykjavíkurborgar.  
 

 

UN Global Compact  
UN Global Compact er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna og einkaaðila um að fylgja tíu  viðmiðum 
Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð. Viðmiðin hvetja fyrirtæki til að leggja sitt að mörkum 
á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála, umhverfismála og í baráttunni gegn spillingu. 
Samfélagsábyrgð með sjálfbærni að leiðarljósi hefur birst í starfsemi Verkís frá upphafi þar sem 
undanfarar hafa tekið stóran og virkan þátt í sjálfbærri þróun og innviðauppbyggingu íslensks 
samfélags síðustu 85 ár.  Með þátttöku í Global Compact ætlar Verkís sér að samþætta enn frekar 
sjálfbærar áherslur í starfssemi sína og halda áfram að taka virkan þátt í þróun sjálfbærni fyrir íslenskt 
og erlend samfélög. Verkís skrifaði undir UN Global Compact í maí 2018 og fylgir eftir skuldbindingunni 
með árlegri skýrslugerð.  

 

Stöðugar 
umbætur

Áætla

Fram-
kvæma

Mæla

Bregðast 
við
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Heimsmarkmið SÞ 

Fulltrúar aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna (SÞ) komu sér saman um 17 
heimsmarkmið til að vinna betur saman að sjálfbærri þróun til ársins 2030. Með 
markmiðunum hafa aðildarríkin og atvinnulífið öðlast mikilvægan leiðarvísi í átt 
að velsæld komandi kynslóða. 
Starfsemi Verkís er í tengslum við flest heimsmarkmiðanna en fyrirtækið styður 
markvisst við þrjú þessara markmiða, sem tengjast stefnuáherslum og starfssemi 
fyrirtækisins á beinan hátt og fléttast vel saman við stuðning Verkís við UN Global 
Compact.  

 
Markmið 5  - Jafnrétti kynjanna  
Frá upphafi hefur Verkís lagt ríka áherslu á jafnréttismál.  Árið 2012 var Verkís 
fyrst íslenskra fyrirtækja til að hljóta gullmerki PwC eftir jafnlaunaúttekt og hlaut 
það aftur árið 2018. Árið 2018 var Verkís fyrsta verkfræðistofan á Íslandi til að fá 
jafnlaunavottun Jafnréttisstofu.  
 

  
Markmið 7 – Sjálfbær orka  
Hjá Verkís starfa helstu sérfræðingar landsins í sjálfbærri orkunýtingu sem hafa 
komið að hönnun fjölmargra orkumannvirkja. Í samvinnu við atvinnulífið tekur 
Verkís þátt í að miðla þekkingu um jarðvarma- og vatnsorku og hitaveitu jafnt 
innanlands sem á erlendri grund. 
 

  
Markmið 11 – Sjálfbærar borgir og samfélög 
Hjá Verkís er veitt ráðgjöf með vistvænum áherslum og er þá horft til þriggja 
þátta, vistvænnar hönnunar, lífferilsgreininga og samfélagsgreininga.  Vistvænar 
áherslur vega á móti umhverfisáhrifum mannvirkis á líftíma þess auk þess að 
draga úr kolefnisfótspori, fjárhagslegri sóun og viðhalda öryggi og þægindum 
notenda án þess að það bitni á umhverfi eða fjárhag.  
 

Grænni byggð  
Grænni byggð (áður Vistbyggðaráð) eru félagssamtök sem rekin eru án 
hagnaðarmarkmiðs og starfa sem partur af alþjóðlega tengslanetinu 
World Green Building Council sem 70 ríki víðsvegar um heim eru partur 
af. Stjórnarformaður Grænni byggðar á árunum 2019-2020 er 
starfsmaður Verkís.  
Tölur sýna að rekja megi um helming allrar auðlindanýtingar og allt að 
30-40% orkunotkunar og útblásturs til byggingariðnaðarins, sem gerir 
hann að þeim iðnaði sem losar mest af gróðurhúsalofttegundum á 
heimsvísu.  
Verkís starfar með Grænni byggð að því að breyta hinu byggða umhverfi til vistvænni hátta þannig að 
Ísland standi við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum: 
 
Við gerð og hönnun bygginga skulu valin efni og aðferðir er henta við íslenskar aðstæður, leitast við að 
lágmarka neikvæð umhverfisáhrif, velja vistvænar lausnir þar sem það er mögulegt og miða hönnunina 
við allan líftíma þeirra. Leitast skal við að lágmarka auðlindanotkun og hámarka notagildi, hagkvæmni 
og þægindi notenda. 
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Festa og loftslagsyfirlýsing Verkís 
Verkís er félagi í Festu - miðstöð um samfélagsábyrgð sem eru frjáls 
félagasamtök með aðsetur í Háskólanum í Reykjavík.  
Hlutverk Festu er að auka þekkingu á samfélagsábyrgð fyrirtækja og 
stuðla að aukinni sjálfbærni. Festa tengir saman ólíka aðila; 
fyrirtæki, sveitafélög og einstaklinga sem vilja vera leiðandi á sviði 
samfélagsábyrgðar og sjálfbærni.  
 
Í nóvember 2015 skrifaði framkvæmdastjóri Verkís, ásamt forsvarsmönnum  fleiri fyrirtækja, undir 
yfirlýsingu um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta var stór áfangi, sem vakti athygli á 
alþjóðlegum vettvangi og var kynnt á Parísarráðstefnunni um loftslagsmál í lok árs 2015. 
Verkís ætlar að sýna samfélagslega ábyrgð í verki með því að: 

• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
• Minnka myndun úrgangs 
• Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta 
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Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fuglar... 

Störfin okkar hjá Verkís eru sannarlega fjölbreytt. Eitt af verkefnum Arnórs Þóris 
Sigfússonar, fuglafræðings hjá Verkís, árið 2019 var að sitja við Hróðnýjarstaði í Dalasýslu 
og telja fugla sem áttu leið hjá. Til stendur að reisa vindmyllur á þessum slóðum og var  
talningin liður í undirbúningnum. 
 

Arnór er mikill áhugamaður um gæsir og hefur fylgst með ferðum þeirra um áraraðir. Með því að bera 
ferðir gæsanna saman við gróðurkort má sjá hvernig þær nýta landið og í hvaða fæðu þær sækja á 
ákveðnum árstíðum. Mikilvægt er að þekkja flugleiðirnar til að ný mannvirki ógni ekki ferðum þeirra. 

 
Smelltu hér til að vita meira um ferðalag gæsanna. 
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Umhverfi (U) 

Umhverfisstjórnun – Grænt bókhald 
Verkís starfar eftir vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001, en með því er 
haldið utan um markmið og umbætur fyrirtækisins í umhverfismálum og tryggt að  
kröfur sem gerðar eru til fyrirtækisins í málaflokkunum eru uppfylltar.  
Þeir umhverfisþættir sem teljast þýðingarmestir til að draga úr umhverfisáhrifum af 
starfsemi fyrirtækisins eru vaktaðir og árangur af stjórnun þeirra birtur í 

sjálfbærniskýrslu.  Helstu niðurstöður síðasta árs eru að bæði verkefnatengdur akstur og flug minnkaði 
á milli ára og mikið dró úr prentun.  Endurvinnsla jókst og fór hlutfall endurunnins úrgangs í 86% en 
bæði raforkunotkun og notkun heits vatns jókst frá fyrra ári. Aukna raforkunotkun má mögulega skýra 
með fleiri rafbílum og hleðslustöðvum á vegum fyrirtækis, en notkun á heitu vatni stýrist af veðurfari.  
 

  
 

Farið var í nokkur framfaraverkefni í umhverfisstjórnun á síðasta ári.  Lífrænn úrgangur var sérstaklega 
skoðaður, m.a. með tilliti til matarsóunar.  Í eina viku var magn lífræns úrgangs viktað í hverju kaffihorni 
og hafin var reglubundin skráning á hve miklu er leift daglega í mötuneytinu.  Gott verklag er til staðar 
í mötuneyti til að koma í veg fyrir matarsóun.  Mælingarnar staðfestu að þessar aðgerðir eru virkar og 
efldu jafnframt vitund starfsfólks um að draga úr heildar matarsóun.   
 

 
 
Loftslagsmarkmið – Kolefnisjöfnun 
Sem hluti af loftslagsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar hefur Verkís sett sér það markmið að stefna 
að því að verða kolefnishlutlaust árið 2030, m.a. með því að draga úr losun frá samgöngum, minnka 
umfang úrgangs og auka endurvinnslu. Stærsti hluti kolefnisspors fyrirtækisins kemur frá flugi vegna 
verkefna og er reynt að draga úr því eins og hægt er.  Á síðasti ári var kolefnislosun 1,1 tCO2 á hvern 
starfsmann og hefur það lækkað um 0,1 tonn frá fyrra ári.    
Verkís hefur sett sér þá stefnu að kolefnisjafna fyrir allri þeirri losun sem ekki er hægt að koma í veg 
fyrir og stefnt er á að kolefnisjafna 100% fyrir árið 2019.  Kolefnisjöfnun hefur verið útfærð með 
skógrækt og hefur starfsfólk til dæmis fengið gefnar plöntur til þess.  

 
 

UN GC Viðmið 7, 8 og 9 
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Til að efla vistvænar samgöngur býður fyrirtækið starfsmönnum sínum samgöngustyrki og þáðu 90 
starfsmenn styrk á síðasta ári, um 34%.  Liður í því er að boðið er upp á góða aðstöðu fyrir reiðhjól og 
búningsaðstöðu.   

Þegar fyrirtækið flutti í nýjar höfuðstöðvar í Ofanleiti voru umhverfissjónarmið notuð sem grundvöllur 
fyrir ákvarðanatöku. Búsetugreining starfsmanna Verkís var höfð til hliðsjónar, auk góðu aðgengi að 
almenningssamgöngum.  
Árið 2018 fékk Verkís fyrst gullvottun Hjólavottunar og á síðasta ári var aðstaðan fyrir gesti bætt enn 
frekar og athygli þeirra vakin á möguleikum á að koma hjólandi, gangandi eða í strætó í höfuðstöðvar 
fyrirtækisins í Ofanleiti.  Starfsmönnum býðst afnot af fyrirtækjabílum, bæði vegna verkefna og í 
einkaerindum, sem hvetur en fremur til vistvænna samganga.  Verkís hefur markvisst fjölgað 
vistvænum bílum og á síðasta ári bættist nýr rafmagnsbíll í flotann.  Þá hafa verið settar upp 
hleðslustöðvar fyrir rafbíla starfsfólks við höfuðstöðvarnar í Ofanleiti. 
 
Á árinu 2019 sendi Verkís fyrstu sendinguna af 
notuðum raftækjum (600 kg) til nýrra 
samstarfsaðila í  Noregi. Markmiðið með þessu 
samstarfi er að farga raftækjum á enn 
umhverfisvænni hátt, þannig að sem hæsta 
mögulega hlutfallið sé endurnýtt og endurunnið en 
í raftækjum er að finna verðmæt og sjaldgæf 
hráefni á borð við gull og aðra málma. 
Verkís mun áfram bjóða starfsfólki að endurnýta 
þau raftæki sem falla til en restin, þ.á.m. vefþjónar, 
verða send erlendis til aðila sem búa yfir 
tækjabúnaði sem nemur og fjarlægir hráefni á 
umhverfisvænan hátt. Á myndinni sem fylgir 
fréttinni má sjá Pálma Gunnarssonar kerfisstjóra við pökkun tækjanna. Á árinu hefur eldri 
tækjabúnaður einnig verið gefinn til endurnotkunar, þ.á.m. í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og til 
Hjartaverndar.  
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Mælikvarðar um umhverfi (Nasdaq viðmið) 
 

 Eining 2019 2018 

E1. Losun gróðurhúsalofttegunda       

1) Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 1 tCO2e 21,2 26,3 

Eldsneyti   21,2 26,3 

2) Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 2 tCO2e 6,5 6,2 

Rafmagn   6,5 6,2 

3) Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 3 tCO2e 311,6 350,8 

Eldsneyti (framleiðsla)   4,9 6,0 

Flugferðir   154,6 170,4 

Úrgangur   28,9 29,0 

Rafmagn, hiti og vatn (dreifing)   1,8 1,7 

Ferðir starfsfólks í og úr vinnu   77,9 111,7 

E2. Losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda       

1) Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð tCO2/starfsmann 1,1 1,2 

E3. Orkunotkun       

1) Heildarmagn beinnar orkunotkunar MWst 74,1 92,4 

2) Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar MWst 1.720 1.613 

E4. Orkukræfni       

1) Bein heildarorkunotkun miðað við úttaksstærð MWst/starfsmann     

E5. Samsetning orku       
1) Hlutfall orkunotkunar eftir tegund orkuframleiðslu í 
prósentum       

Endurnýjanleg orka % 96% 95% 

Jarðefnaeldsneyti % 4% 5% 

E6. Vatnsnotkun       

1) Heildarmagn af vatni sem er notað m3 5.879 6.873 

E7. Umhverfisstarfsemi       

1) Fylgir fyrirtækið þitt formlegri umhverfisstefnu?  já/nei Já Já 
2) Fylgir fyrirtækið þitt tilteknum stefnum fyrir úrgang, vatn, 
orku, og/eða endurvinnslu?  já/nei Já Já 

3) Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt orkustjórnunarkerfi?  já/nei Já Já 

E8. Loftslagseftirlit / stjórn       
1) Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri 
áhættu?  já/nei Já Já 

E9. Loftslagseftirlit / stjórnendur       
1) Hefur æðsta stjórnunarteymi þitt eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu? Já/Nei já/nei Já Já 

E10. Mildun loftslagsáhættu       
1) Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum 
innviðum, seiglu og vöruþróun  ISKm 42,3 14,4 
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Lykiltölur úr grænu bókhaldi 
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Félagslegir þættir (F)  

Jafnrétti 
Hjá Verkís er unnið eftir jafnréttisáætlun sem byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan 
rétt karla og kvenna. Í áætluninni eru markmið um að tryggja að starfsfólki séu greidd 
sömu laun fyrir sambærilega vinnu, að gæta jafnræðis við allar ráðningar og auka hlut 
kvenna í tækni- og stjórnunarstörfum. Áætlunin er uppfærð á þriggja ára fresti.  

 
 
Árið 2012 var Verkís fyrst allra fyrirtækja á Íslandi til að hljóta gullmerki PWC 
en gullmerkið þýðir að óútskýrður launamunur á grunn- og heildarlaunum 
karla og kvenna er minni en 3,5%. Þá greindist óútskýrður launamunur hjá 
Verkís körlum í vil um 2% og var það langlægsti munur sem PwC hafði séð á 
þeim tíma. Fyrirtækið fór aftur í gegnum jafnlaunagreiningu PwC árið 2018 
og þá greindist launamunur körlum í vil um 1%. Verkís hlaut á árinu 2018 
einnig jafnlaunavottun BSI sem staðfestir að stjórnunarkerfi Verkís er í 
samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85.  

 
Það vakti athygli og var sérstaklega ánægjulegt að í fjölmiðlaskýrslu Verkís fyrir árið 2019 kom í ljós að 
fullkomið jafnvægi var í kynjaskiptingu viðmælenda Verkís í fréttum ljósvakamiðla. 
 
 
 

 

UN GC Viðmið 3, 4, 5 og 6 
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Vellíðan í vinnunni 

Verkís hefur lagt mikinn metnað í að búa starfsfólki sínu öruggt og heilbrigt 
starfsumhverfi. Fyrirtækið leggur áherslu á jafnvægi milli einkalífs og vinnu m.a. með því 
að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma.  
Þá leggur fyrirtækið árlega fyrir starfsfólk viðhorfskönnun til að mæla starfsánægju og 

líðan á vinnustað með það að markmiði að finna leiðir til gera betur og auka vellíðan og heilsu 
starfsfólks.    
 

 
 
Í könnun VR á árinu 2019 kom í ljós að Verkís skarar fram úr öðrum með tilliti til vinnuskilyrða og 
sveigjanleika í vinnu. Gögnin sýna að Verkís hefur hærra meðaltal en öll fyrirtæki auk fyrirtækja í sínum 
flokki, þ.e. fyrirtæki með fleiri en 70 starfsfólk.  
 
Verkís leggur áherslu á sí- og endurmenntun sem gefur starfsfólki tækifæri til að ná markmiðum á sínu 
starfssviði.  Á hverju fagsviði eru starfandi fagþróunarhópar sem standa fyrir margvíslegri fræðslu og 
miðlun þekkingar. Á síðasta ári stóðu hóparnir fyrir yfir þrjátíu fyrirlestrum um fjölbreytt málefni. Auk 
þess sóttu starfmenn ýmis námskeið og fyrirlestrar á vegum annarra.  
 
Í mannauðsstefnu Verkís kemur fram að einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni og önnur óviðeigandi 
hegðun er ekki liðin hjá fyrirtækinu og eru slík mál brot á starfsskyldum. Ef slíkt kemur upp er starfandi 
áfalla- og eineltisnefnd sem bregst við í samræmi við viðbragðsáætlun.   
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Öryggi 

Verkís stýrir öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum með vottuðu öryggis-
stjórnunarkerfi skv. OHSAS  18001 með því markmiði að tryggja öruggt og heilbrigt 
vinnuumhverfi starfsmanna. Verkís leggur áherslu á að allir komi heilir heim og að efla 
öryggisvitund starfsfólks í daglegu lífi sem og í verkefnum á vegum fyrirtækisins.  Fylgst 
er með frammistöðu í málaflokknum út frá skilgreindum þáttum, þ.á.m skráning á 

atvikum.  
 
Árið 2019 fólst mesta vinnan við öryggisstjórnunarkerfið Í 
að uppfæra kerfið með hliðsjón af kröfum ISO 45001 sem 
er að taka við af OHSAS 18001. Þá var skipulega farið í 
endurskoðun á áhættumati starfa fyrir margskonar 
verkstaði sem starfsfólk Verkís starfar á og var við vinnuna 
stuðst við áhættumatsgagnabanka. Alls voru unnin átján  
áhættumöt með breiðum hópi starfsfólks. Engar krítískar 
aðstæður fundust en ýmsar úrbótatillögur lagðar til sem 
margar eru afgreiddar.  
 
Áfram var staðið að reglubundinni fræðslu um öryggismál fyrir starfsfólk, bæði almenn fræðsla og 
fræðsla um öryggismál í sérstökum störfum, s.s. í eftirliti á verkstað. Þá er starfsmönnum, mökum og 
stálpuðum börnum þeirra boðið upp á skyndihjálparnámskeið.  
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Heilsa 

Verkís býður starfsfólki uppá heilsufarsmælingar og bólusetningu gegn inflúensu árlega, 
auk þess að taka þátt í kostnaði við íþróttaiðkun og almenna heilsubót með 
heilsufarsstyrk. Þá býður fyrirtækið starfsfólki á skyndihjálparnámskeið. 
Á árinu 2019 var lögð áhersla á að bjóða starfsfólki upp á ýmsa fræðslu um heilsutengd 

málefni eins og svefn, núvitund, mataræði og streitustjórnun: 
• Að næra neistann sinn: Núvitund og hvernig hún getur hjálpað okkur til að takast á við streitu 

og álag í starfi og einkalífi.  
• Hollusta fyrir alla: Hvernig er hægt að útbúa gómsætan en spennandi mat en samt 

heilsusamlegan! Fyrirlestur fyrir alla fjölskylduna.  
• Mikilvægi svefns: Fyrirlestur um svefn og áhrif svefnleysis á heilsuna. Fyrirlestur fyrir alla 

fjölskylduna.  
 
Starfsfólki stóð einnig til boða að mæta í skipulagðar núvitundaræfingar í matsal fyrirtækisins.  
Þá er löng hefð innan fyrirtækisins fyrir því að taka þátt í Hjólað í vinnuna og Lífshlaupinu og hefur 
Verkís oft hafnað ofarlega í keppninni enda mikill metnaður fyrir hendi.  2019 hafnaði Verkís í 2. sæti í 
Lífshlaupinu en lenti í 6. sæti í sínum flokki í Hjólað í vinnuna.  
Síðustu ár hefur Verkís sent lið í WOW Cyclothon. Árið 2019 sendi Verkís eitt tíu manna lið til keppni í 
Wow Cyclothon. Hópurinn keppti í fyrirtækjaflokki, B-flokki blandaðra liða og kom í mark á tímanum 
44:05:40, sem skilaði þeim sæti 21 í þeirra flokki. 
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Mælikvarðar um félagslega þætti (Nasdaq viðmið) 
 
Félagslegir þættir Eining 2019 2018 

S1. Launahlutfall forstjóra      
1) Hlutfall heildarlaunagreiðslu forstjóra og miðgildis heildarlauna-
greiðslna starfsmanna í fullu starfi  2.3 2.3 
2) Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf til 
yfirvalda? já/nei Nei Nei 

S2. Launamunur kynja      
1) Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og miðgildis launagreiðslna 
kvenna  3,2%   2,0% 

S3. Starfsmannavelta      

1) Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi, í prósentum % 9,5% 9,2% 

2) Árleg breyting starfsmanna í hlutastarfi, í prósentum %     

3) Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa, í prósentum %     

S4. Kynjafjölbreytni      

1) Kynjahlutfall innan fyrirtækisins, í prósentum      

Karlar % 67% 71% 

Konur % 33% 29% 
2) Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir 
ofan, í prósentum      

Karlar % 62% 62% 

Konur % 38% 38% 
3) Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem 
framkvæmdastjórar, í prósentum      

Karlar % 61% 70% 

Konur % 39% 30% 

S5. Hlutfall tímabundinna starfskrafta      

1) Prósenta starfsmanna í hlutastarfi % 0% 0% 

2) Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf % 0% 0% 

S6. Aðgerðir gegn mismunun      
1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða 
jafnrétti? já/nei Já Já 

S7. Vinnuslysatíðni      
1) Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildartíma vinnuaflsins í 
prósentum (slys/200.000 vinnustundir) % 0% 2% 

S8. Hnattræn heilsa og öryggi      
1) Fylgir fyrirtækið þitt starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni 
stefnu um heilsu og öryggi? já/nei Já Já 

S9. Barna- og nauðungarvinna       

1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? já/nei Já Nei 
2) Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til 
birgja og seljenda? já/nei Nei Nei 

S10. Mannréttindi       

1) Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu? já/nei Já Nei 
2) Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til 
birgja og seljenda? já/nei Nei Nei 
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Stjórnarhættir (S) 

Stjórnarhættir Verkís taka mið af lögum um hlutafélög nr. 2/1995, samþykktum félagsins og 
starfsreglum stjórnar. Þá fylgir Verkís leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja gefnum út af 
Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins.  
Um starfsemi hlutafélagsins gilda samþykktir sem það starfar eftir. Félagið er í eigu um 90 einstaklinga 
sem starfa hjá fyrirtækinu. 
 
Mannréttindi 

Verkís leggur áherslu á að styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda í samræmi við 
innlend og erlend lög sem og Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna.  
Verkís hafnar með öllu mannréttindabrotum, s.s. nauðungar- og þrælkunarvinnu, þ.m.t. 
barnaþrælkun og hefur skýra sýn og stefnu um að gerast ekki meðsek um slík brot.  

Með markvissri stefnu og ferlum vill fyrirtækið hvetja til aukinnar samfélagslegrar vitundar og ábyrgðar. 
Fyrirtækið leggur áherslu á að starfsfólki sé búinn farvegur til að koma slíkum málefnum á framfæri. 
Sérstakur vettvangur er til staðar í ábendingakerfi Verkís til að koma tilkynningum á framfæri um 
samfélagslega ábyrgð og möguleiki er til staðar að merkja skráninguna sem trúnaðarmál.  
 
Gegn spillingu 
Verkís starfar í samræmi við siðareglur, og hvetur starfsfólk til að koma á framfæri ábendingum um 
mögulega siðferðisbresti, jafnt innanhúss sem utan. Þá vinnur Verkís gegn spillingu og mansali, 
hryðjuverkum og fjármögnun hryðjuverka, peningaþvætti, broti gegn umhverfi og náttúru ásamt 
öðrum ólögmætum athöfnum eða athöfnum sem stangast á við góða og almennt viðurkennda 
háttsemi. Við siðferðismat horfir fyrirtækið til viðurkenndra viðmiða, s.s. ISO26000 og siðareglum 
Félags ráðgjafaverkfræðinga. 
 
 
  

UN GC Viðmið 1, 2 og 10 
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Mælikvarðar um stjórnarhætti (Nasdaq viðmið) 
 
Stjórnarhættir  Eining 2019 2018 

G1. Kynjahlutfall í stjórn      

1) Hlutfall kvenna í stjórn í prósentum (samanborið við karla) % 43% 43% 
2) Hlutfall kvenna í formennsku nefnda í prósentum (samanborið 
við karla) %     

G2. Óhæði stjórnar      

1) Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? já/nei Já Já 

2) Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum % 0% 0% 

G3. Kaupaukar      
1) Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á 
sviði sjálfbærni? já/nei Nei Nei 

G4. Kjarasamningar      
1) Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir 
almenna kjarasamninga % 100% 100% 

G5. Siðareglur birgja      

1) Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum? já/nei Nei Nei 
2) Ef já, hve hátt hlutfall þinna birgja hafa formlega vottað að þeir 
fylgi siðareglunum, í prósentum?      

G6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu      
1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn 
spillingu? já/nei Já Já 
2) Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls þíns hefur formlega vottað að 
það fylgi stefnunni, í prósentum? % 0% 0% 

G7. Persónuvernd      

1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um persónuvernd? já/nei Já Já 

2) Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? já/nei Já Já 

G8. Sjálfbærniskýrsla      

1) Gefur fyrirtækið þitt út sjálfbærniskýrslu? já/nei Já Já 

2) Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda? já/nei Já Já 

G9. Starfsvenjur við upplýsingagjöf      
1) Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra 
aðila með skipulögðum hætti? já/nei Já Já 
2) Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? já/nei Já Nei 
3) Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu 
heimsmarkmiða Sþ? já/nei Já Nei 

G10. Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila      
1) Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af 
þriðja aðila? já/nei Circular Circular 

 
  



 
 

  
19 

 

Ráðgjöf Verkís á sviði sjálfbærni 

Verkís hefur sett sér stefnu um að vera leiðandi á sviði vistvænnar 
hönnunar og hafa sjálfbærni að leiðarljósi í sinni vinnu. Hönnuðir Verkís 
hafa komið að hönnun vistvænna mannvirkja en í þeim er hugað að 
vellíðan þeirra sem eiga að nota byggingarnar og sjá hönnuðir um að 
tryggja m.a. góða útfærslu lýsingar og rétta nýtingu dagsbirtu, 

hitastýringar og  góða loftræsingu og hljóðvist. Þá er einnig hugað að orkusparnaði, vali á 
byggingarefnum, aðstöðu fyrir vistvænar samgöngur, aðstöðu til flokkunar á úrgangi og lágmörkun á 
mengun vegna framkvæmda og rekstrar.  Verkís hefur á að skipa ráðgjöfum sem hafa réttindi til að 
vistvotta byggingar t.d. skv. Breeam vistvottunarkerfinu auk annarra kerfa.  
 
Verkís er leiðandi á sviði ráðgjafar og hönnunar fyrir umhverfisvæna orkuvinnslu og hefur tekið 
veigamikinn þátt í uppbyggingu slíkrar orkuvinnslu á Íslandi. Fyrirtækið hefur tekið þátt í hönnun flestra 
virkjana hérlendis frá miðbiki tuttugustu aldar og er aðalhönnuður fjölda virkjana á landinu, bæði 
jarðvarma- og vatnsaflsvirkjana. Einnig hefur fyrirtækið séð um hönnun nokkurra virkjana á erlendri 
grundu eins og á Grænlandi, í El Salvador, Georgíu, Noregi, Tyrklandi og  fleiri löndum.  
Verkís gegnir líka mikilvægu hlutverki í kennslu og uppbyggingu á þekkingu við notkun sjálfbærrar orku 
erlendis. Starfsfólk hefur um áraraðir kennt nemendum við Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna en 
skólinn er mikilvægur þáttur í þróunaraðstoð Íslendinga.   
 

 
 
Einnig vinnur Verkís að annarri umhverfisvænni orkuvinnslu eins og vindorku, sjávarfallaorku og 
nýtingu afgangsvarma með tvívökvavirkjunum. 
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Viðbygging við Sundhöllina í Reykjavík 

Sundhöll Reykjavíkur v/Barónsstíg er ein af þekktari byggingum landsins 
og um leið sú bygging sem margir telja eina þá bestu frá hendi Guðjóns 
Samúelssonar, arkitekts og húsameistara ríkisins.  
Á árunum 2015 – 2017 annaðist Verkís alla verkfræðihönnun og ráðgjöf 

vegna viðbyggingar við Sundhöllina. Verkefnið verður fyrsta verkefnið hjá Reykjavíkurborg sem verður 
vottað af BREEAM og er húsið komið með „very good“ vottun á hönnunina. Verkís sá um alla ráðgjöf 
varðandi umhverfisvottunina, þ.m.t. úttektir matsmanns, efnisval og aðra vinnu vegna BREEAM.  
 

Smelltu hér til að vita meira um verkefnið 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.verkis.is/um-okkur/frettir/sundholl-reykjavikur-opnud-a-ny
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Holmen sundhöll  

Holmen sundhöllin er framsækin og nútímaleg sundhöll á tveimur hæðum 
byggð með nýjustu tækni og vistvænum áherslum. FutureBuilt í Noregi 
valdi Holmen sundhöllina sem eitt af 50 fyrirmyndarverkefnum, en hún 
uppfyllir öll skilyrði fyrir vistvæna byggingu. Umhverfisvæn orka spilar 
lykilhlutverk á svæðinu en orkan er sótt úr 15 orkubrunnum við húsið 

ásamt því að nýta sólarorku til raforkuframleiðslu. 
Frá árinu 2013 – 2017 vann Verkís að byggingu Holmen sundhallarinnar. Verkís annaðist 
verkefnastjórn, gerð kostnaðaráætlana, hönnun allra verkfræðilegra þátta, hönnun gatnakerfis, 
jarðtækni, umsjón með löggiltum byggingarleyfum, gerð útboðsgagna, ráðgjöf á framkvæmdartíma og 
gerð rekstrarhandbókar. Verkefnið var unnið samkvæmt BIM aðferðafræðinni.  

 
Smelltu hér til að vita meira um verkefnið 

 
  

https://www.verkis.is/verkefni/byggingar/ithrottamannvirki/holmen-sundholl
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Ný byggð á Ártúnshöfða  

Frá árinu 2017 hefur Verkís veitt ráðgjöf vegna gerð þriggja deiliskipulaga fyrir hluta 
nýrrar byggðar á Ártúnshöfða í Reykjavík. Á næstu árum mun verða mikil breyting á 
Ártúnshöfða og svæðinu við Elliðaárvog þar sem grófur iðnaður mun víkja fyrir 
uppbyggingu íbúða og almennri atvinnustarfsemi og þjónustu. Við verkefnið er góð 
nýting lands og innviða hörð að leiðarljósi og áherslur á vistvænt borgarhverfi með fólk 

í fyrirrúmi. Áætlað er að fullbyggt hverfi geti rúmað allt að 13 þúsund íbúa auk ýmis konar þjónustu og 
atvinnustarfsemi. Uppbyggingin mun tengjast nýrri borgarlínu á samgönguási frá vestri til austurs.  
Miðlæg staðsetning Ártúnshöfða og áhersla á öflugar almenningssamgöngur mun því stytta 
vegalengdir innan borgarinnar og styðja við umhverfisvæna þróun Reykjavíkurborgar með þéttri og 
nútímalegri borgarþróun. Verkís veitir ráðgjöf um samgöngumál og ofanvatnslausnir til þeirra sem sjá 
um gerð deiliskipulaganna. Verkís sér einnig um forhönnun á þremur helstu götum innan hverfisins. 
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Hús íslenskunnar 

Síðustu ár hefur Verkís komið að Húsi íslenskunnar, þar sem unnið er með nýjungar í 
BIM og vistvænni hönnun. Byggingin verður vottuð sem vistvænt mannvirki undir 
Breeam vistvottunarkerfinu. Í húsinu verða helstu dýrgripir íslenskrar menningar 
varðveittir auk þess sem kennsla og rannsóknir í íslensku munu fara þar fram.  
Verkís hafði umsjón með allri verkfræðihönnun og sá um burðarþolshönnun og loftræsi- 

og lagnahönnun. Verkefnið er unnið samkvæmt alþjóðlegum BREEAM og BIPS verkferlum og BIM 
aðferðafræðinni. Hönnunin miðast við algilda hönnun, þ.e. greitt aðgengi fyrir alla. Þessir þættir eru 
meðal þeirra sem fjallað er um ellefta heimsmarkmiði SÞ um sjálfbærar borgir og samfélög. Verkís sér 
einnig um aðstoð á framkvæmdatíma. 

 
Smelltu hér til að vita meira um verkefnið 

 

 

 
 
 
 

https://www.verkis.is/verkefni/byggingar/menntastofnanir/hus-islenskunnar
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Akhalkhalaki - Vatnsaflsvirkjun í Georgíu 

Frá árinu 2018 hefur Verkís unnið undirbúningsvinnu vegna fyrirhugaðrar 
vatnsaflsvirkjunar í nágrenni við bæinn Akhalkalaki í Georgíu. Í dag er um 80% af 
rafmagni í landinu framleitt með vatnsafli og um 20% með jarðgasi. Markmiðið er að 
geta veitt fleirum í landinu sjálfbæra orku, líkt og fjallað er um í sjöunda heimsmarkmiði 
Sameinuðu þjóðanna.  

Verkís vann meðal annars hagkvæmnisathugun og útboðsgögn fyrir verkið, fór yfir tilboð verktaka 
ásamt því að veita ráðgjöf vegna tilboðanna. Verkefnið er unnið í gegnum LP-Verkis LLC, fyrirtæki í 
Georgíu í eigu Verkís og Landsvirkjun Power. 
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Hleðsla rafbíla 

Sífellt fleiri taka þátt í orkuskiptum heimilanna með því að skipta bensín- 
og dísilbílum heimilisins út fyrir tvinn- og rafmagnsbíla. Samkvæmt 
aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftlagsmálum er stefnt að því að árið 2030 
verði 100 þúsund skráðir rafbílar eða önnur vistvæn ökutæki á Íslandi.  
Byggja þarf upp innviði hér á landi til að anna eftirspurn eftir öruggri 

rafbílahleðslu. 
 
Á síðasta ári tók Verkís virkan þátt í umræðu og fræðslu um örugga rafbílahleðslu og veitti 
einstaklingum, húsfélögum og fyrirtækjum ráðgjöf varðandi hleðsluaðstöðu. Haldinn var 
hádegisfræðslufundur í maí 2019 sem bar yfirskriftina Hlöðum rafbílinn rétt þar sem áhersla var lögð á 
öryggi rafbílahleðslu.   

 
Smelltu hér til að vita meira um verkefnið 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.verkis.is/thjonusta/byggingar/hledsla-rafbila/
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Endurheimt votlendis í Úlfarsárdal 

Í skýrslu sem Verkís vann fyrir Reykjavíkurborg kemur fram að á 87 hektara svæði í 
Úlfarsárdal megi gróflega áætla að hægt sé að endurheimta votlendi á um 75% 
svæðisins. Svæðinu í Úlfarsárdal var raskað með framræslu og ræktun túna um og eftir 
miðja síðustu öld og er í dag að mestu notað sem beitarland fyrir hross. Fyrsti hluti 
verkefnisins, 12 hektara svæði, var unninn árið 2019.  

Þegar votlendi er ræst fram og þurrkað fer það að losa kolefni á formi gróðurhúsalofttegunda en við 
endurheimt snýst þetta ferli við og binding kolefnis hefst að nýju. Þannig er þetta verkefni mikilvæg 
aðgerð í baráttunni við loftlagsbreytingar. 
Verkís vann úttekt, skilaði skýrslu, vann landslagshönnun, magntöku og útboðsgögn og annaðist eftirlit 
með framkvæmdinni. 

 
Smelltu hér til að vita meira um verkefnið 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.verkis.is/verkefni/umhverfi-og-oryggi/umhverfismal/endurheimt-votlendis-i-ulfarsardal-1
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Gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi 

Gas- og jarðgerðarstöðin er ætluð til endurnýtingar lífræns 
heimilisúrgangs á höfuðborgarsvæðinu og er í byggingu í Álfsnesi. Stöðin 
mun taka til vinnslu allt að 36.000 tonnum af heimilisúrgangi á ári. 
Gólfflötur byggingar er samtals áætlaður um 12.000 m2. Gert er ráð fyrir 
að yfir 95% heimilisúrgangs sem berst til móttöku- og flokkunarstöðvar 

Sorpu í Gufunesi verði endurnýttur, með einum eða öðrum hætti þegar stöðin verður fullbúin. 
Verkís annast eftirlit með framkvæmdum en í því felst eftirlit með jarðvinnu- og 
byggingaframkvæmdum, eftirlit með uppsetningu á gasgerðartönkum og vélbúnaði, eftirlit með 
uppsetningu á raf- og stjórnbúnaði og eftirlit með öryggis- og umhverfismálum á framkvæmdatíma.  
 

Smelltu hér til að vita meira um verkefnið 
  

https://www.verkis.is/verkefni/idnadur/annar-idnadur/gas-og-jardgerdarstod
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Blikastaðir – Sjálfbær atvinnukjarni  

Í dag eru Blikastaðir opið svæði og óbyggt en fyrirhugað er að þróa þar 
atvinnukjarna fyrir þjónustu og léttan iðnað. Meðal markmiða við 
deiluskipulagsgerð svæðisins er að haga skipulagi gatna, lóða, húsa og 
annarra mannvirkja þannig að þau raski sem minnst aðliggjandi náttúru 
og lífríki og að hafa sjálfbærni að leiðarljósi við útfærslu skipulags og 

bygginga þannig að hin nýja byggð verði jákvæð viðbót við núverandi umhverfi, samfélag og efnahag.  
Arkís arkitektar sjá um gerð deiliskipulagsins og Verkís aðstoðar og styður vegna verkfræðiþátta, m.a. 
vegna hönnunar og skipulags, umhverfisskýrslu, gatnahönnunar, sjálfbærniráðgjafar og tæknilegra 
útfærslna umferðar. 
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Þeistareykjavirkjun  

Þeistareykjavirkjun er 90 MW gufuaflsvirkjun sem byggð er í tveimur 45 MW áföngum. 
Verkís var einn af aðalráðgjöfum Landsvirkjunar í þessu verki.  Virkjunin hlaut hin virtu 
verðlaun Alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga – IPMA Global Project Excellence 
Award í október 2019. Orkan sem verður til í Þeistareykjavirkjun úr 100% 
endurnýjanlegum orkugjöfum.  

Verkís sá um útboðshönnun rafbúnaðar, aðstoð á útboðstíma, hönnunareftirlit og aðstoð á verktíma 
vegna tengivirkis sem var reist samhliða virkjuninni. Verkís tók þátt í verkefnisstjórn verkefnisins ásamt 
Mannviti en fyrirtækin sáu um verkfræðilega hönnun verkefnisins og hönnunarstjórn.  
 

 


