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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 22. júní kl. 13:00 var haldinn 292. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn í Stöðvarstjórahúsinu í Elliðaárdal og um 

fjarfundabúnað. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Eyþór 

Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson, í fjarveru Valgarðs 

Lyngdal og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 291 samþykkt og undirrituð. 
 

Klukkan 13:05 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og 

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Áhættuskýrsla, dags. 29. maí 2020 lögð fram. 

Rekstaryfirlit janúar-maí 2020 kynnt.  

Ingvar lagði fram og kynnti svohljóðandi tillögu. Tillögunni fylgir greinargerð:  
 

Stjórn samþykkir að útreikningi á veltufjárhlutfalli við mat á arðgreiðsluskilyrðum 

verði breytt þannig að skammtímahluti innbyggðrar afleiðu verði undanskilinn. 
 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

Klukkan 13:30 mættu Gísli B. Björnsson og Einar Ólafsson til fundarins og kynntu 

ásamt Ingvari Stefánssyni, álagspróf og viðbragðsáætlun varðandi hugsanlegt brotthvarf 

stórra viðskiptavina. Umræður. 
 

2. Klukkan 14:10 mættu Anna Margrét Jóhannesdóttir og Hallur Símonarson frá innri 

endurskoðun til fundarins. Þau kynntu endurskoðunaráætlun og skýrslu um 2. 

varnarlínu OR. Umræður.  
 

3. Klukkan 14:35 mættu Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna og Hafliði Jón 

Sigurðsson, forstöðumaður hitaveitu til fundarins og kynntu ásamt Gísla B. Björnssyni, 

lykilverkefnið: „Góð og örugg þjónusta. Næg geta hitaveitu“. Umræður. 
 

4. Elín Smáradóttir og Guðrún Erla Jónsdóttir kynntu rýni umhverfisstefnu OR í fjarveru 

Hólmfríðar Sigurðardóttur, umhverfisstjóra. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða.  
 

5. Guðrún Erla Jónsdóttir kynnti stöðu stefnuverkefna og lagði fram minnisblað, dags. 22. 

júní 2020. Umræður. 
 

6. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 16.júní s.l. og um stöðu 

forðagæslu dags. 19. júní s.l. Umræður. 
 

7. Lögð fram og rædd samantekt á mati stjórnarmanna á störfum stjórnar, sem 

stjórnarmenn unnu á milli funda.  
 

8. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 18. júní 2020, um 

starfsemina á milli stjórnarfunda.  
 

9. Önnur mál. 
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Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:15. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 24. ágúst 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Hildur Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, 

Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 







Hitaveita

22. júní 2020

Hafliði Jón Sigurðsson



• Framtíðarsýn hitaveitu

• Hitaveitan í tölum

• Aflþörf höfuðborgarsvæðisins

• Staða auðlinda

• Nústaða + Fjárfestingaþörf

• Afhendingaröryggi m.t.t aflgetu

• Staða dreifikerfa

• Nústaða + Fjárfestingaþörf

• Hringrásarborgin

• Fullnýting orkustrauma

• Framtíðin og þjóðaröryggi

• Samantekt

Dagskrá



Hlutfall af tekjum 
Veitna + VOF

NÆGT HEITT VATN - ALLTAF

Framtíðarsýn hitaveitu

Hlutfall af tekjum 
Veitna + VOF

Auðlindir alltaf til reiðu
• Tryggur forði til framtíðar
• Trygg jarðhitaréttindi til framtíðar
• Sjálfbær nýting auðlinda
• Varma ekki sleppt út í umhverfið með neikvæðum 

umhverfisáhrifum

Ábyrg nýting náttúrugæða
• Nýta varmann til fulls
• Rafmagn framleitt í pípunum
• Lágmarka orkunotkun kerfa
• Bakvatni ekki veitt í skólphluta fráveitu
• Bakvatni dælt aftur niður í jarðhitakerfin þegar við á

Öryggi – Alltaf
• Aldrei sé unnið við heitt vatn undir þrýstingi eða fólk 

varið gegn bruna með öllum tiltækum ráðum

Stefnuáherslur hitaveitu



70%

Veitukerfi

Hitaveitan í tölum

43%

Hlutfall af tekjum 
Veitna + VOF

Fjárfestingar
2019

47%

Tekjur
2019

13.168
m.kr.

4.709 
m.kr.

Hlutfall af fjárfestingum 
Veitna + VOF

Hlutfall landsmanna 
þjónað 

Fjöldi veitna:       13
Borholur:             80
Dælustöðvar:   100
Tankar:                 22
Lagnir:    3.200 km
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Aflþörf höfuðborgarsvæðis til 2050
Núverandi áætlanir um aukna aflgetu
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Skýringar

Gult:

Úrbótaverkefni í gangi 

og árangur öruggur

Rautt:

Úrbætur ekki hafnar 

eða árangur óviss

0

1

2

3

4

5

Einkunn

Fyrir hálfu ári

Forði

Höfuðborgarsvæði (84,9%)

5.446 m.kr.

Austurveita (0,2%)

250 m.kr.

Grímsnesveita (1,7 %)

1 m.kr

Hlíðarveita (0,5%)

Þorlákshöfn/Ölfus (1,2 %)

350 m.kr.

Stykkishólmur (1%)

350 m.kr.

Norðurárdalur (0,2%)

Munaðarnes (0,4%)

Skorradalur (0,2%)

Rangárveita (2,2%)

310 m.kr.

Hveragerði (1,9%)

665 m.kr.

HAB (5,7%)

350 m.kr.

Heildarkostnaður:  7.722 m.kr

Vatnsborð

Gögn

Forði

Vatnsborð

Vatnsborð

Hitastig

Gögn

Staða auðlinda – Allar veitur 

Verkefni í gangi/lokið 2020:  2.352 m.kr
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Aflþörf höfuðborgarsvæðis til 2050
Núverandi áætlanir um aukna afl- og flutningsgetu
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Árbær (3,5%)

1.150 m.kr.

Breiðholt (6,0%)

440 m.kr.

Grafarholt & Úlfarsárdalur 
(2,2%)

140 m.kr.

Grafarvogur (6,2%)

190 m.kr.

Háaleiti & Bústaðir (8,8%)

530 m.kr.

Hlíðar (6,2%)

550 m.kr.

Kjalarnes (0,7%)

450 m.kr.

Laugardalur (9,7%)

510 m.kr.

Miðbær (8,1%)

760 m.kr.

Vesturbær (8,8%)

780 m.kr.

Staða dreifikerfa – Höfuðborgin - Reykjavík 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Framtíðarsýn

Bakvatn

Bakvatn

Flutningskerfi

Flutningskerfi

Sýn & stjórn

Dreifikerfi

Búnaður

Heildarkostnaður:  5.500 m.kr.Dreifikerfi

Dreifikerfi

Framtíðarsýn

Búnaður
Dreifikerfi

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Gbr - Álftanes (1,4%)

140 m.kr.

Gbr - Eldri & norður (5,7%)

850 m.kr.
Hfj - Hvaleyrarholt (3,0%)

610 m.kr.

Hfj - Ásland & Vellir (3,0%)

150 m.kr.

Hfj - Setberg (1,4%)

170 m.kr.

Hfj - Mið- & Vesturbær (5,3%)

870 m.kr.

Kóp - Gamlibær (9,3%)

1.010 m.kr.

Kóp - Smárar og Lindir (2,3%)

200 m.kr.

Kóp - Efri byggðir (4,0%)

290 m.kr.

Gbr - Urriðaholt (4,4%)

210 m.kr.

Staða dreifikerfa – Höfuðborgin - Suðursvæði 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Bakvatn

Flutningskerfi

Sýn & stjórn

Búnaður
Búnaður Heildarkostnaður:   4.500 m.kr.

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Dreifikerfi

Dreifikerfi

Flutningskerfi

Sýn og stjórn

Akranes (4,0%)

234 m.kr.

Stykkishólmur (1,0%)

7 m.kr.

Skorradalur
(0,2%)

70 m.kr.

Norðurárdalur (0,2%)

134 m.kr.

Munaðarnes (0,3%)

4 m.kr.

HAB (0,5%)

1.520 m.kr.

Borgarnes (1,4%)

204 m.kr.

Dreifikerfi

Bakvatn

Sýn og stjórn

Sýn og stjórn

Búnaður Bakvatn

Flutningskerfi

Bakvatn
Dreifikerfi

Staða dreifikerfa – Vesturland 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár

Heildarkostnaður:   2.173 m.kr.

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Austurveita (0,6%)

652 m.kr.

Ölfusveita (0,01%)

1 m.kr.

Þorlákshöfn (1,2%)

530 m.kr.

Rangárveita (2,2%)

485 m.kr.

Hveragerði (2,0%)

115 m.kr.

Grímsnesveita (1,7%)

2 m.kr.

Hlíðarveita (0,5%)

205 m.kr.

Staða dreifikerfa – Suðurland 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár

Heildarkostnaður:   1.990 m.kr.

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Flutningskerfi

Framtíðarsýn

Flutningskerfi

Framtíðarsýn

Búnaður

BúnaðurBúnaður

Bakvatn

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Staða dreifikerfa – Árbær 
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Framtíðarsýn

Flutningskerfi

Dreifikerfi

Búnaður

Sýn og stjórn

Bakvatn

Þáttur Einkunn
Viðhalda þjónustu
viðhalda einkunn í 3 +

Fyrirmyndar ástand
Hækka einkunn í 5

Framtíðarsýn 5 - -

Flutningskerfi 3 136 357

Dreifikerfi 3 14 300

Búnaður 3 500 500

Sýn og stjórn 5 - -

Bakvatn 3 500 500

Meðaleinkunn 3.7 1.150 m.kr. 1.657 m.kr. 

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Framtíðarsýn

Flutningskerfi

Dreifikerfi

Búnaður

Sýn og stjórn

Bakvatn

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  

Staða dreifikerfa – Akranes

Þáttur Einkunn
Viðhalda þjónustu
Viðhalda einkunn í 3 +

Fyrirmyndar ástand
Hækka einkunn í 5

Framtíðarsýn 3 2 2

Flutningskerfi 3 50 50

Dreifikerfi 3 120 400

Búnaður 5 - -

Sýn og stjórn 3 2 2

Bakvatn 1 60 200

Meðaleinkunn 3 234 m.kr. 654 m.kr. 
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Framtíðarsýn

Flutningskerfi

Dreifikerfi

Búnaður

Sýn og stjórn

Bakvatn

5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta

Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  

Staða dreifikerfa – Borgarnes

Þáttur Einkunn
Viðhalda þjónustu
viðhalda einkunn í 3 +

Fyrirmyndar ástand
Hækka einkunn í 5

Framtíðarsýn 3 2 2

Flutningskerfi 3 100 100

Dreifikerfi 3 75 300

Búnaður 5 - -

Sýn og stjórn 3 2 2

Bakvatn 3 25 100

Meðaleinkunn 3.3 204 m.kr. 504 m.kr. 
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Heildarfjárfestingarþörf – Næstu 10 ár

Fyrirmyndar ástand
Auðlindir og dreifikerfi

Höfuðborgarsvæðið:      

27.246 m.kr.

Vesturland:

3.700 m.kr.

Suðurland: 

3.936 m.kr.

Samtals:

34.882 m.kr. 

Viðhalda þjónustu
Auðlindir og dreifikerfi

Höfuðborgarsvæðið:      

15.446 m.kr.

Vesturland:

3.413 m.kr.

Suðurland: 

3.566 m.kr.

Samtals:

22.425 m.kr. 

* Utan fjárfestingarþarfar í nýjum hverfum, samstarfsverkefnum eða öðrum fjárfestingum tengdum rekstri hitaveitu

* *
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Hringrásarborgin



E
B

V
-1

5
9
-0

1

Staðan í dag
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Framtíðin

Þjóðaröryggi



Samantekt

Fjárfestingarþörf
Fyrirmyndar ástand

Auðlindir og dreifikerfi

Framtíðin

• Dreifigeta hitaveitu tryggð 

• Bakvatni safnað  

• Fullnýting orkustrauma        

• Atvinnulífið virkjað

• Grunnur að tryggja 
orkuöflun til framtíðar

• Þjóðaröryggi tryggt með 
samtengingu svæða

Fjárfestingarþörf 
Viðhalda þjónustu

Auðlindir og dreifikerfi

Höfuðborgarsvæðið:      

15.446 m.kr.

Vesturland:

3.413 m.kr.

Suðurland: 

3.566 m.kr.

Samtals:

22.425 m.kr. 

Höfuðborgarsvæðið:      

27.246 m.kr.

Vesturland:

3.700 m.kr.

Suðurland: 

3.936 m.kr.

Samtals:

34.882 m.kr. 
* *

* Utan fjárfestingarþarfar í nýjum hverfum, samstarfsverkefnum eða öðrum fjárfestingum tengdum rekstri hitaveitu.





Umhverfis- og    

auðlindastefna OR

Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri

Rýni stjórnar OR 

22. júní 2020



Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 

umhverfis- og auðlindastefna OR

19.6.2020



• Haldnar fjórar vinnustofur 2019

• Stjórn OR 27. janúar 2020: 

Fókus á fjögur heimsmarkmið 

• Stefnuskjöl OR endurskoðuð 

með í ljósi fjögurra 

heimsmarkmiða

Hvernig OR leitast við að uppfylla heimsmarkmiðin





6.3 Vatnsgæði aukin með því að draga úr 

mengun, útiloka óæskilega sorplosun og 

lágmarka losun hættulegra efna

6.3 Hlutfall óunnins skólps og 

frárennslisvatns verði minnkað um 

helming og endurvinnsla og örugg 

endurnýting aukin

6.6 Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að 

úrræðum til að vernda og endurheimta 

vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. fjalllendi, 

skóga, votlendi, ár, grunnvatnsból og 

vötn



7.a  Eigi síðar en árið 2030 verði 

alþjóðleg samvinna aukin í því 

skyni að auðvelda aðgengi að 

rannsóknum og tækni á sviði 

umhverfisvænnar orku



12.7 Stuðlað verði að sjálfbæru 

verklagi við opinber innkaup í 

samræmi við innlenda stefnu og 

forgangsröðun

12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði 

markmiðum um sjálfbæra og 

skilvirka nýtingu náttúruauðlinda 

náð



13.1 Auka viðbragðsáætlanir og 

forvarnir við vá af völdum 

loftslagsbreytinga og náttúruhamfara 

alls staðar í heiminum

13.3 Menntun verði aukin til að vekja 

fólk til meðvitundar um hvernig 

mannauður og stofnanir geta haft 

áhrif og brugðist við loftslags-

breytingum, þar á meðal með 

snemmbúnum viðbúnaði og 

viðvörunum



Tillaga að breytingu:

Loftslag og loftslagsáhætta
Samstæða OR  stefnir á kolefnishlutleysi 
árið 2030.  Samstæðan vinnur gegn og 
bregst við áhrifum loftslagsbreytinga á 
starfsemina. Hvert fyrirtæki vinnur eftir 
eigin markmiðum og stýrir sinni 
loftslagstengdu áhættu.

… stefnir að sporléttri vinnslu og 
starfsemi.



Setja merkin inn í stefnuna



Fjárhagslegur styrkur og 

hagkvæmni sem tryggir 

þjónustu í takt við þarfir 

samfélagsins

Virðing fyrir þörfum 

viðskiptavina og góð 

og örugg þjónusta

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN: 

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 

leiðarljósi

Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman

Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt

Fjöldi

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum

Stefnuverkefni umhverfis 22. júní 2020

Loftslagsvá:

• Kolefnisreiknir: 100%

• Rafræn upplýsingaöflun 

og Klappir: 90%

• Mælaborð: 30%

• Verkefnastofninn 

kolefnishlutleysi: 0%

Fjöldi 

stefnuverkefna 

innan OR 

samstæðu

Umhverfi:

• Græna námslínan: 5%
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 

Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri 

Dagsetning: 22. júní 2020 

Efni: Framvinda stefnuverkefna í samstæðu OR, hálfsárslegt mat 

 

Stefnuáætlun samstæðu OR og tiltekin stefnuverkefni voru kynnt á stjórnarfundi í febrúar 

s.l. Síðan þá hafa stefnuverkefnin verið nánar skilgreind, verkefnisstjórar skipaðir og teymi 

mótuð til að vinna að innleiðingu þeirra. Kynning á framvindu nokkurra stefnuverkefnanna 

hafa þegar komið inn á stjórnarfundi í tengslum við kynningu á lykilverkefnum heildarstefnu. 

Svo mun áfram verða á árinu til samræmis við starfsáætlun stjórnar.  

 

Stefnuverkefnin sem unnið er að í samstæðunni hafa verið sett inn í Stefnubókhaldskerfi 

DecideAct sem enn er í mótun og uppfærslu. Vel hefur tekist á árinu að leysa úr hnökrum 

í kerfinu og áður en varir verður hægt að taka út úr kerfinu áfangaskýrslur til að kynna fyrir 

stjórn framvindu stefnuverkefna. Einnig geta notendur kerfisins bráðlega hlaðið forriti í 

símana sína og uppfært stöðu stefnuverkefna á staðnum/á teymisfundum á einfaldan og 

hraðvirkan hátt. Snjallvæðingin er rétt handan við hornið.  

Stefnuverkefnastofninn Verkefnamenning er mikilvægur fyrir áframhaldandi þróun 

stefnumiðaðrar stjórnunar í samstæðunni. Forgangsröðun verður auðveldari með agaðri 

vinnubrögðum og betri tenging næst við skýr lykilmarkmið og lykilmælikvarða. Þá hefur 

verkefnastofninn sjálfur mjög skýrt markmið og byggir á vandaðri vinnu, sem mat þroska 

verkefnastjórnunar =1,9 á árinu 2019 og markmið okkar 2020 er =3.  

Í kjölfar COVID eru öll dótturfélög og svið mörg hver að rýna sín stefnuverkefni, meta 

framvindu og forgangsraða þar sem við á.  
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• Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni …: 7 stefnuverkefni 

• Virðing fyrir þörfum viðskiptavina ….: 4 stefnuverkefni 

• Til fyrirmyndar í umhverfismálum …: verið að skilgreina verkefnastofn 
um kolefnishlutleysi 

• Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt: 1 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarverður vinnustaður …: 5 stefnuverkefni 

Samtals 17 stefnuverkefni og framvinda þeirra 34% í júní 2020 

 

• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 2 stefnuverkefni 

• Ánægja viðskiptavina: 1 stefnuverkefni 

• Til fyrirmyndar í nýtingu náttúrunnar: 1 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarverður vinnustaður: 1 stefnuverkefnni 
 
Samtals 5 stefnuverkefni og framvinda þeirra 42% í júní 2020 

 

 

• Hagkvæmur rekstur og arðbær vöxtur: 1 stefnuverkefni 

• Einföld og fljótvirk gæðaþjónusta: 2 stefnuverkefni 

• Í fremstu röð í tækni og hagkvæmni: 1 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarverður vinnustaður:  3 Stefnuverkefni 

Samtals 7 stefnuverkefni og framvinda þeirra 78% í júní 2020 

 

• Til fyrirmyndar í rekstri, öryggi og sporlausri vinnslu: 6 stefnuverkefni 

• Framúrskarandi þjónusta: 12 stefnuverkefni 

• Í forystu í nýsköpun og tækniþróun: 2 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarvert þekkingarfyrirtæki …:  2 stefnuverkefni 
 
Samtals 22 stefnuverkefni og framvinda þeirra 27% í júní 2020 

 

• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 1 stefnuverkefni: Skilgreining og 
innleiðing lykilmælikvarða og stefnuverkefna til næstu 5 ára.  

Samtals 1 stefnuverkefni og framvinda þess 75% 



  

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 292 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 

Dagsetning: 16. júní 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. júní 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

 

 
 

Opinber leyfi ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun. Þann 25. maí var 30 þúsund tveggja ára seiðum sleppt í sleppitjarnir við Andakílsá. Þeim 
verður líklega sleppt í ána í vikuna 22. - 26. júní nk. Fundur var haldinn 10. maí með landeigendum og 
hagsmunaaðilum í Skorradal og við Andakílsá. Farið var yfir aðgerðaráætlun umhverfismála, fyrirhugaða 
hreinsun inntakslóns Andakílsárvirkjunar, framtíð virkjunarinnar, vatnshæð Skorradalsvatns og rennsli 
Andakílsár. Sérfræðingur frá Hafrannsóknastofnun kynnti niðurstöður um endurreisn lífríkis Andakílsár og kom 
fram að áin hafi jafnað sig hratt í kjölfar umhverfisslyss árið 2017 og sé að nálgast fyrra ástand. 
 

Vöktun á lífríki Þingvallavatns. Náttúrustofa Kópavogs kynnti 11. júní helstu niðurstöður og er ástand vatnsins 
almennt gott, þó eru miklar sveiflur í lífríki vatnsins sem líklega stafa af sveiflum í lofthita. 
 

Tilkynningar til leyfisveitenda. Rennsli á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun 8.-9. júní vegna viðhalds á 
lágþrýstiveitu. Tvær holur í blæstri á og undir Skarðsmýrarfjalli 6.- 7. júní og ein hola við Nesjavallavirkjun 8.-
13. júní sl.  
 

Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

VEITUR: 
Fráveita. Ekkert nýtt. 
Vatnsveita.  

• Matsáætlun tvöföldunar Suðurlandsvegar frá Bæjarhálsi að Hólmsá, sjá mat á umhverfisáhrifum að neðan. 

• Samráðshópur um vatnsvernd á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hélt fjarfund 16. júní 
sl. Þar var ýtt úr vör undirbúningi að styrkingu grunnvatnslíkans á Bláfjallasvæði sem felur í sér 
niðursetningu á sírita í núverandi vinnsluholu skíðasvæðisins og undirbúning borunarframkvæmda með 
gerð útboðsgagna og akstursslóða að borstöðum.  Fyrirhugað er að árið 2021 verði boraðar fjórar nýjar 
rannsóknarholur á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. 
 

Hitaveita. Ekkert nýtt 
Rafveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 
Sjá nánar „Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.“ að neðan. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir viðmiðunarmörkum það sem af er ári. 

 

 Loftslagsmál 
Tillaga að breytingu á umhverfis- og auðlindastefnu OR einkum vegna heimsmarkmiðs Sameinuðu 
þjóðanna nr.13 um aðgerðir í loftslagsmálum, sjá nánar kynningu umhverfisstjóra OR. 
 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. 18. júní verður sent minnisblað um álitaefni um mat á 
umhverfisáhrifum m.t.t. Carbfix aðferðarfræðinnar  til starfshóps umhverfis- og auðlindaráðherra sem hefur það 
hlutverk að tryggja að niðurdæling koltvíoxíðs með Carbfix aðferðinni falli að Evrópureglum um kolefnisföngun 
og -geymslu og komi jafnframt til frádráttar í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. OR samstæðan telur að 
breyta þurfi lögum um mat á umhverfisáhrifum í þá veru að steinrenning koltvíoxíðs með Carbfix aðferðinni sé 
tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu en ekki fortakslaust matsskyld framkvæmd. 
Mat á umhverfisáhrifum.  9. júní sendu Veitur umsögn um matsáætlun tvöföldunar Suðurlandsvegar frá 
Bæjarhálsi að Hólmsá. Athugasemdirnar snúa að áhrifum framkvæmdarinnar á vatnsvernd og virkni 
mógvægisaðgerða. Umfjöllun um vatnsvernd í tillögu að matsáætlun Vegagerðarinnar er ófullnægjand að mati 
Veitna. 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 19.6.2020  

 

Álagspróf á Vatnsendakrika 

Mánudaginn 15. júní hófst álagspróf í vatnsöflunarholum Veitna í Vatnsendakrika. Prófið er hluti af 
eftirlitsáætlun Veitna og Vatnsveitu Kópavogs í tengslum við aukna vinnslu á köldu grunnvatni úr 
Vatnsendakrika og er liður í eftirlitsáætlun vegna nýtingarleyfis. Álagsprófið fer þannig fram að 
vinnsla er aukin tímabundið úr holum Veitna í Vatnsendakrika og á sama tíma er fylgst vel með 
vatnsborði í holum í Vatnsendakrika og Kaldárbotnum. Markmiðið með prófinu er að leggja mat á 
áhrif aukinnar vatnstöku í Vatnsendakrika á vatnsból Hafnfirðinga í Kaldárbotnum. Prófið er unnið í 
góðu samstarfi við Vatnsveitu Kópavogs og Vatnsveitu Hafnarfjarðar og mun standa í 2-3 vikur. Í 
haust mun Verkfræðistofan Vatnaskil annast úrvinnslu á vinnslu og vatnsborðsgögnum sem safnast 
á meðan á prófinu stendur og í kjölfarið meta hvort þörf sé á því að uppfæra grunnvatnslíkan af 
svæðinu.  

 

Borun á Nesjavöllum 

Borun vinnsluholu NJ-32 hófst á Nesjavöllum 
24. maí sl. Holan er boruð frá austanverðu 
vinnlu-svæðinu til vesturs í átt að miðju 
jarðhitakerfisins og er gert ráð fyrir að borun 
ljúki um mánaðarmótin. 

Ný tegund fóðringatengja sem eru þróuð af 
ÍSOR, svokölluð skriðtengi, verða prófuð í 
fyrsta sinn í holunni. Skriðtengin tengja saman 
fóðringarrörin og gefa vinnslu-fóðringunni 
meira svigrúm til að lengjast og styttast vegna 
hitaþenslu án þess að hún laskist. Ef vel tekst 
til gætu slík tengi aukið öryggi og endingu á 
háhitaborholum og etv. aukið á sveigjanleika í 
rekstri þeirra. Aukinn teygjanleiki í fóðringum 
er mjög mikilvægur fyrir langar fóðringar eins 
og þær sem notast þarf við í djúpborun.  

 

Mynd 1 - Staðsetning skriðtengja í 

borholufóðringum. 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 


Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri 


Dagsetning: 22. júní 2020 


Efni: Framvinda stefnuverkefna í samstæðu OR, hálfsárslegt mat 


 


Stefnuáætlun samstæðu OR og tiltekin stefnuverkefni voru kynnt á stjórnarfundi í febrúar 


s.l. Síðan þá hafa stefnuverkefnin verið nánar skilgreind, verkefnisstjórar skipaðir og teymi 


mótuð til að vinna að innleiðingu þeirra. Kynning á framvindu nokkurra stefnuverkefnanna 


hafa þegar komið inn á stjórnarfundi í tengslum við kynningu á lykilverkefnum heildarstefnu. 


Svo mun áfram verða á árinu til samræmis við starfsáætlun stjórnar.  


 


Stefnuverkefnin sem unnið er að í samstæðunni hafa verið sett inn í Stefnubókhaldskerfi 


DecideAct sem enn er í mótun og uppfærslu. Vel hefur tekist á árinu að leysa úr hnökrum 


í kerfinu og áður en varir verður hægt að taka út úr kerfinu áfangaskýrslur til að kynna fyrir 


stjórn framvindu stefnuverkefna. Einnig geta notendur kerfisins bráðlega hlaðið forriti í 


símana sína og uppfært stöðu stefnuverkefna á staðnum/á teymisfundum á einfaldan og 


hraðvirkan hátt. Snjallvæðingin er rétt handan við hornið.  


Stefnuverkefnastofninn Verkefnamenning er mikilvægur fyrir áframhaldandi þróun 


stefnumiðaðrar stjórnunar í samstæðunni. Forgangsröðun verður auðveldari með agaðri 


vinnubrögðum og betri tenging næst við skýr lykilmarkmið og lykilmælikvarða. Þá hefur 


verkefnastofninn sjálfur mjög skýrt markmið og byggir á vandaðri vinnu, sem mat þroska 


verkefnastjórnunar =1,9 á árinu 2019 og markmið okkar 2020 er =3.  


Í kjölfar COVID eru öll dótturfélög og svið mörg hver að rýna sín stefnuverkefni, meta 


framvindu og forgangsraða þar sem við á.  
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• Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni …: 7 stefnuverkefni 


• Virðing fyrir þörfum viðskiptavina ….: 4 stefnuverkefni 


• Til fyrirmyndar í umhverfismálum …: verið að skilgreina verkefnastofn 
um kolefnishlutleysi 


• Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt: 1 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarverður vinnustaður …: 5 stefnuverkefni 


Samtals 17 stefnuverkefni og framvinda þeirra 34% í júní 2020 


 


• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 2 stefnuverkefni 


• Ánægja viðskiptavina: 1 stefnuverkefni 


• Til fyrirmyndar í nýtingu náttúrunnar: 1 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarverður vinnustaður: 1 stefnuverkefnni 
 
Samtals 5 stefnuverkefni og framvinda þeirra 42% í júní 2020 


 


 


• Hagkvæmur rekstur og arðbær vöxtur: 1 stefnuverkefni 


• Einföld og fljótvirk gæðaþjónusta: 2 stefnuverkefni 


• Í fremstu röð í tækni og hagkvæmni: 1 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarverður vinnustaður:  3 Stefnuverkefni 


Samtals 7 stefnuverkefni og framvinda þeirra 78% í júní 2020 


 


• Til fyrirmyndar í rekstri, öryggi og sporlausri vinnslu: 6 stefnuverkefni 


• Framúrskarandi þjónusta: 12 stefnuverkefni 


• Í forystu í nýsköpun og tækniþróun: 2 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarvert þekkingarfyrirtæki …:  2 stefnuverkefni 
 
Samtals 22 stefnuverkefni og framvinda þeirra 27% í júní 2020 


 


• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 1 stefnuverkefni: Skilgreining og 
innleiðing lykilmælikvarða og stefnuverkefna til næstu 5 ára.  


Samtals 1 stefnuverkefni og framvinda þess 75% 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 19.6.2020  


 


Álagspróf á Vatnsendakrika 


Mánudaginn 15. júní hófst álagspróf í vatnsöflunarholum Veitna í Vatnsendakrika. Prófið er hluti af 
eftirlitsáætlun Veitna og Vatnsveitu Kópavogs í tengslum við aukna vinnslu á köldu grunnvatni úr 
Vatnsendakrika og er liður í eftirlitsáætlun vegna nýtingarleyfis. Álagsprófið fer þannig fram að 
vinnsla er aukin tímabundið úr holum Veitna í Vatnsendakrika og á sama tíma er fylgst vel með 
vatnsborði í holum í Vatnsendakrika og Kaldárbotnum. Markmiðið með prófinu er að leggja mat á 
áhrif aukinnar vatnstöku í Vatnsendakrika á vatnsból Hafnfirðinga í Kaldárbotnum. Prófið er unnið í 
góðu samstarfi við Vatnsveitu Kópavogs og Vatnsveitu Hafnarfjarðar og mun standa í 2-3 vikur. Í 
haust mun Verkfræðistofan Vatnaskil annast úrvinnslu á vinnslu og vatnsborðsgögnum sem safnast 
á meðan á prófinu stendur og í kjölfarið meta hvort þörf sé á því að uppfæra grunnvatnslíkan af 
svæðinu.  


 


Borun á Nesjavöllum 


Borun vinnsluholu NJ-32 hófst á Nesjavöllum 
24. maí sl. Holan er boruð frá austanverðu 
vinnlu-svæðinu til vesturs í átt að miðju 
jarðhitakerfisins og er gert ráð fyrir að borun 
ljúki um mánaðarmótin. 


Ný tegund fóðringatengja sem eru þróuð af 
ÍSOR, svokölluð skriðtengi, verða prófuð í 
fyrsta sinn í holunni. Skriðtengin tengja saman 
fóðringarrörin og gefa vinnslu-fóðringunni 
meira svigrúm til að lengjast og styttast vegna 
hitaþenslu án þess að hún laskist. Ef vel tekst 
til gætu slík tengi aukið öryggi og endingu á 
háhitaborholum og etv. aukið á sveigjanleika í 
rekstri þeirra. Aukinn teygjanleiki í fóðringum 
er mjög mikilvægur fyrir langar fóðringar eins 
og þær sem notast þarf við í djúpborun.  


 


Mynd 1 - Staðsetning skriðtengja í 


borholufóðringum. 
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 292 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 


Dagsetning: 16. júní 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. júní 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


 


 
 


Opinber leyfi ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun. Þann 25. maí var 30 þúsund tveggja ára seiðum sleppt í sleppitjarnir við Andakílsá. Þeim 
verður líklega sleppt í ána í vikuna 22. - 26. júní nk. Fundur var haldinn 10. maí með landeigendum og 
hagsmunaaðilum í Skorradal og við Andakílsá. Farið var yfir aðgerðaráætlun umhverfismála, fyrirhugaða 
hreinsun inntakslóns Andakílsárvirkjunar, framtíð virkjunarinnar, vatnshæð Skorradalsvatns og rennsli 
Andakílsár. Sérfræðingur frá Hafrannsóknastofnun kynnti niðurstöður um endurreisn lífríkis Andakílsár og kom 
fram að áin hafi jafnað sig hratt í kjölfar umhverfisslyss árið 2017 og sé að nálgast fyrra ástand. 
 


Vöktun á lífríki Þingvallavatns. Náttúrustofa Kópavogs kynnti 11. júní helstu niðurstöður og er ástand vatnsins 
almennt gott, þó eru miklar sveiflur í lífríki vatnsins sem líklega stafa af sveiflum í lofthita. 
 


Tilkynningar til leyfisveitenda. Rennsli á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun 8.-9. júní vegna viðhalds á 
lágþrýstiveitu. Tvær holur í blæstri á og undir Skarðsmýrarfjalli 6.- 7. júní og ein hola við Nesjavallavirkjun 8.-
13. júní sl.  
 


Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


VEITUR: 
Fráveita. Ekkert nýtt. 
Vatnsveita.  


• Matsáætlun tvöföldunar Suðurlandsvegar frá Bæjarhálsi að Hólmsá, sjá mat á umhverfisáhrifum að neðan. 


• Samráðshópur um vatnsvernd á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hélt fjarfund 16. júní 
sl. Þar var ýtt úr vör undirbúningi að styrkingu grunnvatnslíkans á Bláfjallasvæði sem felur í sér 
niðursetningu á sírita í núverandi vinnsluholu skíðasvæðisins og undirbúning borunarframkvæmda með 
gerð útboðsgagna og akstursslóða að borstöðum.  Fyrirhugað er að árið 2021 verði boraðar fjórar nýjar 
rannsóknarholur á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. 
 


Hitaveita. Ekkert nýtt 
Rafveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 
Sjá nánar „Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.“ að neðan. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir viðmiðunarmörkum það sem af er ári. 


 


 Loftslagsmál 
Tillaga að breytingu á umhverfis- og auðlindastefnu OR einkum vegna heimsmarkmiðs Sameinuðu 
þjóðanna nr.13 um aðgerðir í loftslagsmálum, sjá nánar kynningu umhverfisstjóra OR. 
 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. 18. júní verður sent minnisblað um álitaefni um mat á 
umhverfisáhrifum m.t.t. Carbfix aðferðarfræðinnar  til starfshóps umhverfis- og auðlindaráðherra sem hefur það 
hlutverk að tryggja að niðurdæling koltvíoxíðs með Carbfix aðferðinni falli að Evrópureglum um kolefnisföngun 
og -geymslu og komi jafnframt til frádráttar í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. OR samstæðan telur að 
breyta þurfi lögum um mat á umhverfisáhrifum í þá veru að steinrenning koltvíoxíðs með Carbfix aðferðinni sé 
tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu en ekki fortakslaust matsskyld framkvæmd. 
Mat á umhverfisáhrifum.  9. júní sendu Veitur umsögn um matsáætlun tvöföldunar Suðurlandsvegar frá 
Bæjarhálsi að Hólmsá. Athugasemdirnar snúa að áhrifum framkvæmdarinnar á vatnsvernd og virkni 
mógvægisaðgerða. Umfjöllun um vatnsvernd í tillögu að matsáætlun Vegagerðarinnar er ófullnægjand að mati 
Veitna. 








Hitaveita


22. júní 2020


Hafliði Jón Sigurðsson







• Framtíðarsýn hitaveitu


• Hitaveitan í tölum


• Aflþörf höfuðborgarsvæðisins


• Staða auðlinda


• Nústaða + Fjárfestingaþörf


• Afhendingaröryggi m.t.t aflgetu


• Staða dreifikerfa


• Nústaða + Fjárfestingaþörf


• Hringrásarborgin


• Fullnýting orkustrauma


• Framtíðin og þjóðaröryggi


• Samantekt


Dagskrá







Hlutfall af tekjum 
Veitna + VOF


NÆGT HEITT VATN - ALLTAF


Framtíðarsýn hitaveitu


Hlutfall af tekjum 
Veitna + VOF


Auðlindir alltaf til reiðu
• Tryggur forði til framtíðar
• Trygg jarðhitaréttindi til framtíðar
• Sjálfbær nýting auðlinda
• Varma ekki sleppt út í umhverfið með neikvæðum 


umhverfisáhrifum


Ábyrg nýting náttúrugæða
• Nýta varmann til fulls
• Rafmagn framleitt í pípunum
• Lágmarka orkunotkun kerfa
• Bakvatni ekki veitt í skólphluta fráveitu
• Bakvatni dælt aftur niður í jarðhitakerfin þegar við á


Öryggi – Alltaf
• Aldrei sé unnið við heitt vatn undir þrýstingi eða fólk 


varið gegn bruna með öllum tiltækum ráðum


Stefnuáherslur hitaveitu







70%


Veitukerfi


Hitaveitan í tölum


43%


Hlutfall af tekjum 
Veitna + VOF


Fjárfestingar
2019


47%


Tekjur
2019


13.168
m.kr.


4.709 
m.kr.


Hlutfall af fjárfestingum 
Veitna + VOF


Hlutfall landsmanna 
þjónað 


Fjöldi veitna:       13
Borholur:             80
Dælustöðvar:   100
Tankar:                 22
Lagnir:    3.200 km
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Aflþörf höfuðborgarsvæðis til 2050
Núverandi áætlanir um aukna aflgetu
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Skýringar


Gult:


Úrbótaverkefni í gangi 


og árangur öruggur


Rautt:


Úrbætur ekki hafnar 


eða árangur óviss


0


1


2


3


4


5


Einkunn


Fyrir hálfu ári


Forði


Höfuðborgarsvæði (84,9%)


5.446 m.kr.


Austurveita (0,2%)


250 m.kr.


Grímsnesveita (1,7 %)


1 m.kr


Hlíðarveita (0,5%)


Þorlákshöfn/Ölfus (1,2 %)


350 m.kr.


Stykkishólmur (1%)


350 m.kr.


Norðurárdalur (0,2%)


Munaðarnes (0,4%)


Skorradalur (0,2%)


Rangárveita (2,2%)


310 m.kr.


Hveragerði (1,9%)


665 m.kr.


HAB (5,7%)


350 m.kr.


Heildarkostnaður:  7.722 m.kr


Vatnsborð


Gögn


Forði


Vatnsborð


Vatnsborð


Hitastig


Gögn


Staða auðlinda – Allar veitur 


Verkefni í gangi/lokið 2020:  2.352 m.kr
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Aflþörf höfuðborgarsvæðis til 2050
Núverandi áætlanir um aukna afl- og flutningsgetu
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Árbær (3,5%)


1.150 m.kr.


Breiðholt (6,0%)


440 m.kr.


Grafarholt & Úlfarsárdalur 
(2,2%)


140 m.kr.


Grafarvogur (6,2%)


190 m.kr.


Háaleiti & Bústaðir (8,8%)


530 m.kr.


Hlíðar (6,2%)


550 m.kr.


Kjalarnes (0,7%)


450 m.kr.


Laugardalur (9,7%)


510 m.kr.


Miðbær (8,1%)


760 m.kr.


Vesturbær (8,8%)


780 m.kr.


Staða dreifikerfa – Höfuðborgin - Reykjavík 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Framtíðarsýn


Bakvatn


Bakvatn


Flutningskerfi


Flutningskerfi


Sýn & stjórn


Dreifikerfi


Búnaður


Heildarkostnaður:  5.500 m.kr.Dreifikerfi


Dreifikerfi


Framtíðarsýn


Búnaður
Dreifikerfi


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  







E
B


V
-1


5
9
-0


1


0


1


2


3


4


5


Gbr - Álftanes (1,4%)


140 m.kr.


Gbr - Eldri & norður (5,7%)


850 m.kr.
Hfj - Hvaleyrarholt (3,0%)


610 m.kr.


Hfj - Ásland & Vellir (3,0%)


150 m.kr.


Hfj - Setberg (1,4%)


170 m.kr.


Hfj - Mið- & Vesturbær (5,3%)


870 m.kr.


Kóp - Gamlibær (9,3%)


1.010 m.kr.


Kóp - Smárar og Lindir (2,3%)


200 m.kr.


Kóp - Efri byggðir (4,0%)


290 m.kr.


Gbr - Urriðaholt (4,4%)


210 m.kr.


Staða dreifikerfa – Höfuðborgin - Suðursvæði 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Bakvatn


Flutningskerfi


Sýn & stjórn


Búnaður
Búnaður Heildarkostnaður:   4.500 m.kr.


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  







E
B


V
-1


5
9
-0


1


0


1


2


3


4


5


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Flutningskerfi


Sýn og stjórn


Akranes (4,0%)


234 m.kr.


Stykkishólmur (1,0%)


7 m.kr.


Skorradalur
(0,2%)


70 m.kr.


Norðurárdalur (0,2%)


134 m.kr.


Munaðarnes (0,3%)


4 m.kr.


HAB (0,5%)


1.520 m.kr.


Borgarnes (1,4%)


204 m.kr.


Dreifikerfi


Bakvatn


Sýn og stjórn


Sýn og stjórn


Búnaður Bakvatn


Flutningskerfi


Bakvatn
Dreifikerfi


Staða dreifikerfa – Vesturland 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár


Heildarkostnaður:   2.173 m.kr.


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Austurveita (0,6%)


652 m.kr.


Ölfusveita (0,01%)


1 m.kr.


Þorlákshöfn (1,2%)


530 m.kr.


Rangárveita (2,2%)


485 m.kr.


Hveragerði (2,0%)


115 m.kr.


Grímsnesveita (1,7%)


2 m.kr.


Hlíðarveita (0,5%)


205 m.kr.


Staða dreifikerfa – Suðurland 
Viðhalda þjónustu í lagi næstu 10 ár


Heildarkostnaður:   1.990 m.kr.


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Dreifikerfi


Flutningskerfi


Framtíðarsýn


Flutningskerfi


Framtíðarsýn


Búnaður


BúnaðurBúnaður


Bakvatn


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Staða dreifikerfa – Árbær 
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Framtíðarsýn


Flutningskerfi


Dreifikerfi


Búnaður


Sýn og stjórn


Bakvatn


Þáttur Einkunn
Viðhalda þjónustu
viðhalda einkunn í 3 +


Fyrirmyndar ástand
Hækka einkunn í 5


Framtíðarsýn 5 - -


Flutningskerfi 3 136 357


Dreifikerfi 3 14 300


Búnaður 3 500 500


Sýn og stjórn 5 - -


Bakvatn 3 500 500


Meðaleinkunn 3.7 1.150 m.kr. 1.657 m.kr. 


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  
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Framtíðarsýn


Flutningskerfi


Dreifikerfi


Búnaður


Sýn og stjórn


Bakvatn


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  


Staða dreifikerfa – Akranes


Þáttur Einkunn
Viðhalda þjónustu
Viðhalda einkunn í 3 +


Fyrirmyndar ástand
Hækka einkunn í 5


Framtíðarsýn 3 2 2


Flutningskerfi 3 50 50


Dreifikerfi 3 120 400


Búnaður 5 - -


Sýn og stjórn 3 2 2


Bakvatn 1 60 200


Meðaleinkunn 3 234 m.kr. 654 m.kr. 
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Framtíðarsýn


Flutningskerfi


Dreifikerfi


Búnaður


Sýn og stjórn


Bakvatn


5 – Til fyrirmyndar 3 – Þjónusta í lagi 1 – Þarfnast úrbóta


Ekki þörf á aðgerðum. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til lengri tíma. Setja þarf aðgerðir á dagskrá til skemmri tíma.  


Staða dreifikerfa – Borgarnes


Þáttur Einkunn
Viðhalda þjónustu
viðhalda einkunn í 3 +


Fyrirmyndar ástand
Hækka einkunn í 5


Framtíðarsýn 3 2 2


Flutningskerfi 3 100 100


Dreifikerfi 3 75 300


Búnaður 5 - -


Sýn og stjórn 3 2 2


Bakvatn 3 25 100


Meðaleinkunn 3.3 204 m.kr. 504 m.kr. 
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Heildarfjárfestingarþörf – Næstu 10 ár


Fyrirmyndar ástand
Auðlindir og dreifikerfi


Höfuðborgarsvæðið:      


27.246 m.kr.


Vesturland:


3.700 m.kr.


Suðurland: 


3.936 m.kr.


Samtals:


34.882 m.kr. 


Viðhalda þjónustu
Auðlindir og dreifikerfi


Höfuðborgarsvæðið:      


15.446 m.kr.


Vesturland:


3.413 m.kr.


Suðurland: 


3.566 m.kr.


Samtals:


22.425 m.kr. 


* Utan fjárfestingarþarfar í nýjum hverfum, samstarfsverkefnum eða öðrum fjárfestingum tengdum rekstri hitaveitu


* *
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Hringrásarborgin
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Staðan í dag
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Framtíðin


Þjóðaröryggi







Samantekt


Fjárfestingarþörf
Fyrirmyndar ástand


Auðlindir og dreifikerfi


Framtíðin


• Dreifigeta hitaveitu tryggð 


• Bakvatni safnað  


• Fullnýting orkustrauma        


• Atvinnulífið virkjað


• Grunnur að tryggja 
orkuöflun til framtíðar


• Þjóðaröryggi tryggt með 
samtengingu svæða


Fjárfestingarþörf 
Viðhalda þjónustu


Auðlindir og dreifikerfi


Höfuðborgarsvæðið:      


15.446 m.kr.


Vesturland:


3.413 m.kr.


Suðurland: 


3.566 m.kr.


Samtals:


22.425 m.kr. 


Höfuðborgarsvæðið:      


27.246 m.kr.


Vesturland:


3.700 m.kr.


Suðurland: 


3.936 m.kr.


Samtals:


34.882 m.kr. 
* *


* Utan fjárfestingarþarfar í nýjum hverfum, samstarfsverkefnum eða öðrum fjárfestingum tengdum rekstri hitaveitu.





















Umhverfis- og    


auðlindastefna OR


Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri


Rýni stjórnar OR 


22. júní 2020







Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 


umhverfis- og auðlindastefna OR


19.6.2020







• Haldnar fjórar vinnustofur 2019


• Stjórn OR 27. janúar 2020: 


Fókus á fjögur heimsmarkmið 


• Stefnuskjöl OR endurskoðuð 


með í ljósi fjögurra 


heimsmarkmiða


Hvernig OR leitast við að uppfylla heimsmarkmiðin











6.3 Vatnsgæði aukin með því að draga úr 


mengun, útiloka óæskilega sorplosun og 


lágmarka losun hættulegra efna


6.3 Hlutfall óunnins skólps og 


frárennslisvatns verði minnkað um 


helming og endurvinnsla og örugg 


endurnýting aukin


6.6 Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að 


úrræðum til að vernda og endurheimta 


vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. fjalllendi, 


skóga, votlendi, ár, grunnvatnsból og 


vötn







7.a  Eigi síðar en árið 2030 verði 


alþjóðleg samvinna aukin í því 


skyni að auðvelda aðgengi að 


rannsóknum og tækni á sviði 


umhverfisvænnar orku







12.7 Stuðlað verði að sjálfbæru 


verklagi við opinber innkaup í 


samræmi við innlenda stefnu og 


forgangsröðun


12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði 


markmiðum um sjálfbæra og 


skilvirka nýtingu náttúruauðlinda 


náð







13.1 Auka viðbragðsáætlanir og 


forvarnir við vá af völdum 


loftslagsbreytinga og náttúruhamfara 


alls staðar í heiminum


13.3 Menntun verði aukin til að vekja 


fólk til meðvitundar um hvernig 


mannauður og stofnanir geta haft 


áhrif og brugðist við loftslags-


breytingum, þar á meðal með 


snemmbúnum viðbúnaði og 


viðvörunum







Tillaga að breytingu:


Loftslag og loftslagsáhætta
Samstæða OR  stefnir á kolefnishlutleysi 
árið 2030.  Samstæðan vinnur gegn og 
bregst við áhrifum loftslagsbreytinga á 
starfsemina. Hvert fyrirtæki vinnur eftir 
eigin markmiðum og stýrir sinni 
loftslagstengdu áhættu.


… stefnir að sporléttri vinnslu og 
starfsemi.







Setja merkin inn í stefnuna







Fjárhagslegur styrkur og 


hagkvæmni sem tryggir 


þjónustu í takt við þarfir 


samfélagsins


Virðing fyrir þörfum 


viðskiptavina og góð 


og örugg þjónusta


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN: 


Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 


leiðarljósi


Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman


Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt


Fjöldi


Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum


Stefnuverkefni umhverfis 22. júní 2020


Loftslagsvá:


• Kolefnisreiknir: 100%


• Rafræn upplýsingaöflun 


og Klappir: 90%


• Mælaborð: 30%


• Verkefnastofninn 


kolefnishlutleysi: 0%


Fjöldi 


stefnuverkefna 


innan OR 


samstæðu


Umhverfi:


• Græna námslínan: 5%











