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Árið 2021 mun Fjarðaál halda áfram 
að hafa öryggismál og öryggismenn
ingu i í öndvegi. Starfsmenn munu 
vinna saman að því að skapa heil
brigða vinnustaðarmenningu og 
fjöl skylduvænt starfsumhverfi. 
Innleiðing Jafnréttisvísis eykur fjöl
breytni í starfsmannahópi og stuðlar 
að auknu jafnrétti á vinnu staðnum. 
Áfram er unnið að því að nýta tækni
nýjungar til að auka tækifæri í fram
leiðslu, auka samskipti á milli fólks 
og bæta framleiðni.

05 SAMFÉLAGSMARKMIÐ 
ALCOA FJARÐAÁLS 2021

Alcoa Fjarðaál  
og starfsfólk Alcoa 
vinna á hverjum 
degi eftir gildum 
fyrirtækisins  
sem eru: 

Heilindi
Árangur 
Umhyggja 

Markmið Heimsmarkmiðin (SDG) GRI
Mannauður (heilsa og öryggi)

Áframhaldandi innleiðing Jafnréttisvísis í samstarfi við Empower SDG 5 – Jafnrétti kynjanna 203.1,403.4, 404, 404.2, 405.1 

Draga úr álagi og yfirvinnu með því að tryggja rétta mönnun í öllum teymum
              SDG 3 – Góð heilsa/  
              SDG 8 – Góð atvinna og hagvöxtur

403.9.c, 403, 403.1.a, 403.2.d

Fjöldi Forwood  úttekta1 verði 300 á mánuði SDG 3 – Góð heilsa 403.1

Fjölga loftskiptahjálmum í kerskála upp í 100 SDG 3 – Góð heilsa 305.7

Umhverfi

HF losun á framleitt tonn verði undir 0,32 kg/t SDG 13 – Loftslagsmál 305.1, 305.2

Vinna að endurvinnsluleið fyrir kerbrot (SPL)
              SDG 13 – Loftslagsmál /  
              SDG 12 – Ábyrg neysla

301.1.a, 301.2.

Hefja gróðursetningu í hlíðinni fyrir ofan kerskála Fjarðaáls SDG 13 – Loftslagsmál 305.5.a

Bæta nýtingu kolefnis um 1,6% milli ára 
               SDG 13 – Loftslagsmál/ 
               SDG 8 – Góð atvinna og hagvöxtur

305.2, 305.5.a

Samfélag

Efla tengsl við íbúa á svæðinu með opnum íbúafundi SDG 17 – Samvinna

Halda fund með sveitastjórnarfólki á Austurlandi SDG 17 – Samvinna

Styðja við stofnun náttúruskóla fyrir börn á Austurlandi 
SDG 12 – Samvinna / SDG 13 –                                                                                  
Lofslagsmál / SDG 3 – Góð heilsa

203.2, 302.1

Efnahagur/ virðiskeðja

Vera með öll 336 rafgreiningarkerin í rekstri í lok árs SDG 8 – Góð atvinna og hagvöxtur 301.1.a

Auka virðisaukandi framleiðslu á melmi um 22% SDG 8 – Góð atvinna og hagvöxtur 301.2.a, 302.1

Bæta straumnýtni milli ára úr 93,1% í 93,6% SDG 8 – Góð atvinna og hagvöxtur 302.1, 302.4.a

1 Forwood mælir árangur í virkni mikilvægustu varnarlaga starfsmanna 
við störf á framleiðslu og viðhaldssvæðum.


