Samfélagsskýrsla
Steypustöðvarinnar 2021

STERKARI FRAMTÍÐ

Ávarp forstjóra
Í dag er góður dagur. Fyrsta samfélagsskýrsla Steypustöðvarinnar er
komin út. Þegar kemur að sjálfbærni, höfum við hjá Steypustöðinni tekið
stöðu okkar alvarlega undanfarin ár.
Verkefnið var í upphafi umfangsmikið og teygði anga sína til margra
starfsstöðva. Nú höfum við lagt mat á áhrifin og það sem við getum gert
betur til framtíðar. Að draga úr kolefnisspori með beinum aðgerðum og
mótvægisaðgerðum er mikilvægt framfaraskref fyrir þennan iðnað.
Um það bil 8% af kolefnislosun heimsins kemur frá sementi sem síðan er
notuð í steypuframleiðslu. Verkefnið hlýtur þá að vera að minnka notkun
af hefðbundnu sementi. Á rannsóknardeild Steypustöðvarinnar hefur
okkur, ásamt birgjum okkar, tekist í fyrsta skipti að búa til steypu með umhverfisvænna sementi. Að velja umhverfisvænt verður að vera auðvelt og
það er hlutverk okkar, sem stærsti steypuframleiðandi á Íslandi, að bera á
borð lausnir sem bæði er auðvelt að nota og velja.
Í dag býður Steypustöðin upp á þrjár lausnir til að draga úr kolefnisspori
steypu strax í dag: steypu með 30% minna kolefnisspori, snjallsteypu sem
dregur úr sementsnotkun og endurvinnslu á steypu. Við þurfum því ekki að
bíða til ársins. Við getum tekið þá ákvörðun strax í dag að velja
umhverfisvænni kostinn hjá Steypustöðinni.
Byggjum Sterkari framtíð fyrir komandi kynslóðir!
Björn Ingi Victorsson
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Um Steypustöðina
Steypustöðin hóf starfsemi árið 1947 og var
frumkvöðull í Evrópu í því að framleiða steypu í
steypubifreiðum og varðaði þannig brautina í
mannvirkjagerð á Íslandi.
Um 300 manns starfa hjá félaginu.
Þjónustugeta félagsins spannar stórt landsvæði.
Lausnir Steypustöðvarinnar ná til víðtækra sviða
í byggingaframkvæmdum, allt frá framleiðslu og
dreifingu á blautsteypu, forsteyptum einingum og
hellum til múrvara og fylliefna til framkvæmda.
Við leggjum áherslu á nýsköpun og vöruþróun og
kappkostum að vera ávallt í farabroddi á sviði
umhverfismála.
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Umhverfið
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Umhverfisstefna
Byggjum sterkari framtíð
fyrir komandi kynslóðir
Markmið Steypustöðvarinnar er að draga úr þeim
áhrifum sem framleiðsla á steypu og flutningur
hennar veldur til að vernda íslenskt umhverfi fyrir
komandi kynslóðir.
Loforð Steypustöðvarinnar er að haga starfseminni
þannig að hún lágmarki neikvæð umhverfisáhrif eins
mikið og kostur er.
Steypustöðin tekur tillit til alþjóðlegra markmiða
varðandi loftslagsmál og gerir allt til að draga úr
kolefnisspori starfseminnar.
Stefnan er kynnt fyrir starfsfólki Steypustöðvarinnar og
þjálfun þess í umhverfismálum á að hvetja starfsfólk til
að taka þátt í að gera starfsemi okkar umhverfisvænni.
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Aðgerðir

Draga úr eldsneytis-,
orku- og vatnsnotkun.

Gera viðskiptavinum
auðvelt að velja
umhverfisvænan kost.

Draga úr úrgangi og losa
á ábyrgan hátt.

Kolefnisjafna allan
rekstur.

Vinna náið með birgjum
og viðskiptavinum í anda
stefnunnar okkar.

Velja sjálfbærustu
lausnina hverju sinni.
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100% kolefnisjafnaður rekstur
Fyrsti steypuframleiðandinn til að kolefnisjafna allan rekstur
Við erum stolt af því að árið 2020 var Steypustöðin fyrsti steypuframleiðandinn til að vinna með Landgræðslunni í að kolefnisjafna allan
akstur félagsins en bílafloti Steypustöðvarinnar telur yfir 100 faratæki.
Árið 2021 gerðum við betur og kolefnisjöfnuðum allan rekstur
Steypustöðvarinnar og gott betur en það. Mikil tekjuaukning var hjá
samstæðunni og lækkaði losun félagsins miðað við tekjur um 11%.

Losun gróðurhúsalofttegunda

Eining

2020

2021

Kolefnisspor án mótvægisaðgerða

tCO2Í

7.396

8.079

Samtals mótvægisaðgerðir

tCO2Í

6.788

8.577

Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum

tCO2Í

608

-498

kgCO2í/m

942

842

Losun per tekjur
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Flokkun sorps
Sterkur árangur í flokkun
Við höfum náð góðum árangri í að flokka úrgang á
ábyrgan og góðan hátt.

Meðhöndlun úrgangs

Eining

2020

2021

Flokkaður úrgangur

Kg

306.362

432.499

Óflokkaður úrgangur

Kg

139.254

142.782

Endurunninn úrgangur

Kg

23.242

52.090

Urðun/förgun

Kg

407.915

523.191

Hlutfall flokkaðs úrgangs

%

68%

75%

Hlutfall endurunnins úrgangs

%

5,4%

9,1%
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Vöruval sem hefur áhrif
á kolefnisspor
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Umhverfisvæn steypa
Grænsterk steypa
30% minna kolefnisspor strax í dag
„Ef það á að vera auðvelt að byggja sjálfbært þá þarf líka að vera auðvelt
að velja sjálfbært.“
Með nýju grænu sementi sem ber nafnið FutureCem verður hægt að
draga töluvert úr kolefnisspori. FutureCem er afrakstur umfangsmikillar
rannsóknarvinnu sem nær yfir allt framleiðsluferlið; frá hráefnismati til
framleiðsluferlis og notkunar sementsins. Lausnin er að fullu viðurkennd
lausn til að draga úr klinkerinnihaldi í sementi og draga þannig úr losun í
sementsiðnaði.
Tæknin felst ekki í því að binda kolefni eftir losun heldur er þetta bein
aðferð við framleiðslu á endingargóðri steinsteypu með því að nýta
samlegðaráhrif tveggja efna sem fást víða. Þannig myndast minni CO2
útblástur eða koltvísýra við sementsframleiðslu.
Á þessu ári verða fjölmargar staðlaðar steyputegundir frá Steypustöðinni fáanlegar sem GrænSterk með allt að 30% minna kolefnisspori.
Með GrænSterk-vöruflokknum okkar verður auðveldlega hægt að bera
kennsl á og velja grænni valkost.
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Snjallsteypa getur
lækkað kolefnisspor
Þegar verkefnið er að lækka kolefnisspor steinsteypu
er hægt að beita margvíslegum aðferðum.
Ein þeirra er að nota margverðlaunaða snjallsteypu
með nemum sem settir eru í steypuna sem síðan senda
upplýsingar í rauntíma, eins og um breytingar á hitastigi, áætlaðan styrk og þornun steypunnar beint í
snjalltæki notandans. Þetta flýtir verulega fyrir
framkvæmdum og eykur skilvirkni í notkun sements.
Yfir 400 þráðlausir nemar hafa nú verið notaðir í
byggingaverkefnum á Íslandi.
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Gervigreind notuð til að
minnka kolefnisspor
Með hjálp gervigreindarinnar næst meiri nákvæmni í
blöndun steypunnar. Það þýðir að ekki fer meira
sement í steypuna en þarf. Sement er ekki bara dýrasta
hráefnið í steypublöndunni heldur einnig það sem hefur
hvað mest áhrif á kolefnissporið, en talið er að um 8%
af allri kolefnislosun heimsins sé rakin til framleiðslu á
sementi. Væri Snjall- steypa notuð í framkvæmdir um
allan heim gæti það sparað kolefnisspor sem samsvarar því að taka um 110 milljónir bíla úr umferð.
Nýtum tæknina til að draga úr kolefnisspori.
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Umhverfisvæn steypa
Stór skref í átt að endurvinnslu á steypu
Verulegur hluti af grjóti, möl og sandi sem unnið er úr landi og sjó á
Íslandi er notað til steypuframleiðslu. Þennan hluta er hægt að minnka
með því að endurnýta mulda steinsteypu í nýja steypu. Þannig er hægt
að draga úr kolefnisspori í stað þess að nota nýtt hráefni.
Hringrásaraðferðir
Steypustöðin hefur í mörg ár notað flugösku, sem er úrgangsefni frá kolorkuverum, til að draga úr sementsinnihaldi í steypu og þar af leiðandi
kolefnisspori. Einnig er kísilryk sem fellur til við framleiðslu á járnblendi
notað fyrir íauka í steypu sem er líka umhverfisvænni kostur.
Auk þess hefur Steypustöðin endurunnið vinnsluvatn í steypuframleiðslu og í dag er það staðlaður framleiðsluþáttur á öllum okkar
steypustöðvum.
Á þessu ári getur Steypustöðin útvegað endurunna steinsteypu og við
bjóðum nú upp á tvær endurunnar vörur í vöruvali okkar:
- Allt að 20% endurunnin steypa sem blandað er út í steypuna.
- Endurunnin steypa sem nýtt er sem fyllingarefni í burðarlag.
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Innri aðgerðir
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Grænar samgöngur
Sjálfbærni með skilvirkni
Steypustöðin notar um 100 farartæki og leggur mikinn
metnað í að afhenda vörur á skilvirkan hátt.
Steypustöðin hefur unnið farsællega að því að draga
úr fjölda ekinna kílómetra og eldsneytisnotkun með
innleiðingu á skilvirku dreifikerfi með sex steypustöðvum víðsvegar um landið til að draga úr óþarfa
akstri og eldsneytisnotkun.
Nýjustu steypubílarnir eru með sérstöku kerfi frá
Putzmeister sem skráir koltvísýringsútblástur bílanna.
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Skráning kolefnisspors
Rafrænar mælingar
Árið 2019 hófst vinna við að safna gögnum um
kolefnisspor á öllum starfsstöðvum Steypustöðvarinnar í samvinnu við Klappir Grænar Lausnir.
Á árinu 2020 var síðan lokið við að kortleggja stöðuna
og áhrif Steypustöðvarinnar á umhverfi sitt.
Skráningar á kolefnisspori eru nú með rafrænum
hætti og hægt er að fylgjast vel með allri losun.
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Samstarf byggingaraðila
Sjálfbærar lausnir krefjast samvinnu í kringum steypuverkefni og við
rannsóknir og þróun. Með víðtækri og áratuga reynslu af samvinnu
tökum við virkan þátt í uppbyggingu íslenska steypuiðnaðarins.
Steypustöðin á fulltrúa í Steinsteypufélagi Íslands og við erum einnig
styrktaraðilar verkefnisins Grænni byggð.
Þegar kemur að sérstökum verkefnum erum við í daglegu samstarfi við
viðskiptavini okkar í stórum, flóknum, nýstárlegum og sjálbærum
byggingaverkefnum.
Allt er þetta fjárfesting í framtíðinni og þannig getum við stöðugt þróað
sjálfbærari vörur og vöruflokka byggða á raunverulegum viðfangsefnum á nýjum og framsýnum lausnum.
Í stærri verkefnum erum við með sérfræðinga á okkar snærum svo
virðiskeðjan frá byggingaraðilum til arkitekta, verkfræðinga og
verktaka verði eins sjálfbær og kostur er. Þannig náum við í sameiningu
enn lengra í átt að því að byggja sjálfbært úr steinsteypu.
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Endurnýjanleg
drykkjarmál
Þegar það kemur að því að velja á milli tveggja kosta
leitum við í átt að umhverfisvænni kostinum.
Við gáfum öllum starfsmönnum fjölnota drykkjarmál
merkt með sínu nafni.
Drykkjarmálin komu frá Ocean Bottle þar sem hver
flaska fjármagnar verkefni þar sem 11,4 kg af
plasti er tekið úr sjónum sem samsvarar 1.000 flöskum
fyrir hvert drykkjarmál sem síðan er notað í flöskurnar.
Með því að velja þennan kost stuðlaði Steypustöðin að
því að teknar voru úr sjónum:

300.000 flöskur
3,4 tonn af plasti
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Samfélagið
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Samfélagsstyrkir
Steypustöðin ber ríka ábyrgð á því að móta samfélagið. Stefna
Steypustöðvarinnar í samfélagslegum styrkjum er að styrkja
góð málefni, íþróttafélög, menningarmál o.fl. á þeim svæðum
sem Steypustöðin starfar á.
Steypustöðin er stoltur styrktaraðili eftirfarandi verkefna á
árinu 2021:

• Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
• Rotaryklúbbur Borgarness
• MS-félag Íslands
• Knattspyrnudeild UMF Selfoss
• Hjálparsveit Garðabæjar
• Hjálparsveit skáta Reykjavík
• Styrktarfélag TR
• Körfuknattleiksdeild Skallagríms
• Handknattleiksdeild UMF Selfoss

• Félag heyrnalausra
• Fjórðungsmót Vesturlands
• Hestamannafélagið Sleipnir
• Ungmennafélagið Afturelding
• Sterkasti maður Íslands
• Sterkasta kona Íslands
• Vaka - félag stúdenta
• Knattspyrnufélagið Fram
• Knattspyrnufélagið Augnablik
• Golfklúbbur Borgarness
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Jafnréttisstefna
Steypustöðin leggur ríka áherslu á að tryggja öllum starfsmönnum jöfn
laun og sömu kjör fyrir sambærileg störf. Markmiðið er að nýta hæfni,
krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls óháð kyni eða kynþætti.
Ákvarðanir tengdar launum skulu ávallt byggja á faglegum og
málefnalegum forsendum.
Hópur

Fjöldi

Hlutfall

Karlar

263

94%

Konur

17

6%

280

100%

Heildarfjöldi starfsmanna

Jafnlaunavottun
Steypustöðin hlaut Jafnlaunavottun árið 2021 og við framkvæmum jafnt
og þétt endurmat á því. Stefna félagsins er að óútskýrður launamunur sé
enginn og frávik ekki meiri en 5%. Árið 2021 var launamunur 2,4%
konum í hag. Erfitt reynist að fá konur í störf hjá Steypustöðinni og útskýrir
það kynjahlutfallið. Sérstök áhersla verður lögð á að jafna kynjahlutfallið
í fyrirtækinu.
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Núll-slysastefna
Hjá Steypustöðinni er núll-slysastefna. Eitt slys er einu
slysi of mikið.
Tegund slysa
Fjöldi slysa
Fjöldi fjarverudaga

2020

2021

15

21

318

653

0-22 átakið
0 slys árið 2022.
Allir starfsmenn Steypustöðvarinnar vinna nú á
vikulegum fundum að því markmiði að fækka slysum.
Hvert teymi setur sér markmið og verkefni sem styðja
við stefnu félagsins að vera slysalaus vinnustaður árið
2022.
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Einingar

2020

2021

Samtals mótvægisaðgerðir

tCO₂í

6.788,8

8.577

Mótvægisaðgerðir með skógrækt

tCO₂í

339,4

857,8

Mótvægisaðgerðir með endurheimt votlendis

tCO₂í

678,9

0

Endurheimt þurrlendisvistkerfa & aðrar mótvægisaðgerðir

tCO₂í

5.770,5

7.719,2

Einingar

2020

2021

Umfang 1

tCO₂í

6.673,9

7.016

Umfang 2 (landsnetið)

tCO₂í

114,8

134,9

Umfang 1 og 2

tCO₂í

6818,7

7.150,9

Umfang 3

tCO₂í

578,2

928,6

Losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 1, 2 og 3)

tCO₂í

7396,9

8.079,5

Einingar

2020

2021

Heildarlosun

tCO₂í

6.673,9

7.016

Staðbundin eldsneytisnotkun

tCO₂í

38,3

27

Eldsneytisnotkun farartækja

tCO₂í

6.635,6

6.989

Einingar

2020

2021

Heildarlosun

tCO₂í

144,8

134,9

Rafmagn

tCO₂í

48,8

48,3

Hitaveita

tCO₂í

96

86,6

Einingar

2020

2021

Heildarlosun

tCO₂í

301,1

552,7

Sjóflutningur

tCO₂í

301,1

552,7

Heildarlosun

tCO₂í

274,1

372,2

Flutningur, förgun og meðhöndlun á úrgangi

tCO₂í

274,1

372,2

Heildarlosun

tCO₂í

2,9

3,6

Flugferðir

tCO₂í

2,9

3,6

Mótvægisaðgerðir

Gróðurhúsalofttegundir

Nasdaq: E1|UNGC: P7|GRI: 305-1,305-2,305-3|SASB: General Issue / GHG Emissions|TCFD: Metrics & Targets

Lykilþættir úr
ESG-skýrslu

Umfang 1 - Samsetning losunar

Umfang 2 - Samsetning losunar

Umfang 3 - Losun á fyrri stigum
Aðkeyptur flutningur og dreifing

Úrgangur frá rekstri

Viðskiptaferðir
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Tenging við heimsmarkmið

• Slysalaus vinnustaður

• Jafnlaunavottun

• Bæta aðbúnað starfs-

• Viðhafa

manna til að koma í
veg fyrir slys
• Efla lýðheilsu með

Jafnréttisáætlun

• Samstarf
byggingaraðila
• Skila efnahagslegu
virði
• Aukin framleiðni í sátt

stuðningi við

við umhverfi og sam-

íþróttafélög

félag
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Tenging við heimsmarkmið

• Þróun á grænni steypu

• Styrkja málefni á þeim

• Snjallsteypa og notkun

svæðum sem við erum

• Mótvægisaðgerðir

með starfsstöðvar á

• Flokkun úrgangs

gervigreindar

• Núll-slysastefna

• Endurnýting steypu
• Flokkun sorps
• Grænar samgöngur
• Skráning kolefnisspors
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Sjálfbærnismarkmið
Stefna Steypustöðvarinnar

Undirstefna

Heiti markmiðs

Tenging við
Heimsmarkmið

Undirmarkmið

Samfélagið

Styrkir

Samfélagsstyrkir

Styrkja málefni á þeim svæðum sem við erum með starfsstöðvar á.

Mannauðstefna

Jafnrétti

Jafnlaunavottun

Viðhalda jafnlaunavottun.

5

Mannauðsstefna

Jafnrétti

Jafnréttisáætlun

Tryggja jöfn tækifæri og kjör allra starfsmanna Steypustöðvarinnar og að þeir njóti
jafns réttar í hvívetna, óháð kynferði, trúarbrögðum, skoðunum, þjóðernisuppruna,
kynþætti, litarhætti, ætterni eða stöðu að öðru leyti.

5

Umhverfisstefna

Mótvægisaðgerðir

Kolefnisjöfnun

Kolefnisjafna allan akstur hjá Steypustöðinni.

12

Samfélagsskýrsla

Útbúa samfélagsskýrslu sem gefur góða mynd af því sem við erum að gera í umhverfis-, öryggis-, starfsmanna- og samfélagsmálum.

12

Samfélagið

Samfélagsskýrsla

11

Umhverfisstefna

Úrgangur

Flokkun úrgangs

Flokka allan stóran úrgang sem fellur til á starfsstöðvum á réttan stað.

12

Umhverfisstefna

Úrgangur

Flokkun úrgangs

Selja brotajárn.

12

Umhverfisstefna

Úrgangur

Draga úr úrgangi

Draga úr úrgangi á starfsstöðvum.

12

Umhverfisstefna

Úrgangur

Endurnýting steypu

Endurnýta afgangssteypu eða nýta í fyllingarefni í burðalag.

12

Umhverfisstefna

Úrgangur

Sorpflokkun starfsstöðva

Að flokka sorp á skrifstofum, starfsstöðvum og mötuneytum.

12

Umhverfisstefna

Sjálfbærni

Hleðslustöðvar

Setja upp hleðslustöðvar til að hvetja starfsmenn til að velja umhverfisvænni kost.

12

Umhverfisstefna

Vöruþróun

Vöruþróun - Minna
kolefnisspor

Þróa vörur til að gefa viðskiptavinum val um umhverfisvænni kost umfram
aðra kosti.

9

Umhverfisstefna

Vottanir

Svansvottun

Fá Svansvottun fyrir steyputegundir.

9

Umhverfisstefna

Vottanir

EPD-vottun

Fá EPD-vottun fyrir vörur hjá Steypustöðinni.

9

Mannauðsstefna

Öryggi

Öryggi / Vinnuvernd

Útrýma vinnuslysum.

3

Mannauðsstefna

Öryggi

Öryggi / Vinnuvernd

Bæta aðbúnað starfsmanna til að koma í veg fyrir slys.

3

Sjálfbærni

Efnahagslegt virði
Steypustöðvarinnar

Steypustöðin skili efnahagslegu virði, skili hagnaði í sátt við umhverfi sitt.

8
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