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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2018, mánudaginn 25. maí kl. 09:00 var haldinn 261. fundur í stjórn Orkuveitu Reykja-

víkur. Fundurinn var haldinn á Hótel Natura, Reykjavík. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir sem tók 

þátt um síma, Áslaug M. Friðriksdóttir, Kjartan Magnússon, Rakel Óskarsdóttir og Björn 

Bjarki Þorsteinsson.  Einnig tók þátt Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála. 
 

Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar SF 260 undirrituð og staðfest. 
 

2. Ingvar Stefánsson fór yfir stöðu fjármála og gerði grein fyrir áhættuskýrslu.  
 

3. Lögð var fram svohljóðandi tillaga vegna árlegrar rýni umhverfis- og auðlindastefnu, 

tillögunni fylgdi greinargerð:  
 

Lagt er til að umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur (OR) verði 

óbreytt. 
 

Samþykkt.   
 

4. Lagt fram minnisblað umhverfisstjóra OR, dags. 21. júní 2018, þar sem m.a. var gerð 

grein fyrir stöðu tveggja árangursmælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi 

og samfélag“.  
 

Stjórn óskar eftir að á septemberfundi verði kynnt staða mála í Heiðmörk, t.a.m. 

um skipulag, vatnsvernd og fleira.   
 

5. Lagt var fram erindi frá íbúa, dags. 11. júní 2018, varðandi framkvæmdir við Eyrarland.  

Einnig lagður fram tölvupóstur verkefnastjóra hjá Tækniþróun Veitna, dags. 11. júní 

2018, og minnisblað forstöðumanns Tækniþróunar Veitna, dags. 13. júní 2018, vegna 

málsins.  
 

6. Lagt var fram minnisblað starfandi framkvæmdastjóra þróunar, dags. 20. júní 2018, um 

forðagæslu.  
 

7. Lagt var fram minnisblað öryggisstjóra OR, dags. 20. júní 2018, um stöðu öryggis-, 

heilsu- og vinnuverndarmála. 
 

8. Stjórn óskar eftir greinargerð um stöðu mála vegna tjóna af völdum veggjakrots, þ.e. 

hvaða verklag er viðhaft þegar tjón verður á eignum í samstæðu OR vegna veggjakrots 

og hvernig er úrbótum háttað.   
 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 10:10. 

Næsti fundur er áætlaður þann 27. ágúst 2018. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon,  

Rakel Óskarsdóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 







 
 

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

Reykjavík, 21.06.2018 
/ HS 

 
 
Tillaga um óbreytta umhverfis- og auðlindastefnu Orkuveitu Reykjavíkur  
 
Lagt er til að umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur (OR) verði óbreytt.  
 
Greinargerð 
Í nóvember 2017 gerði stjórn OR breytingar á umhverfis- og auðlindastefnu fyrirtækisins þar sem 
sett var fram loftslagsmarkmið um að draga úr losun koltvíoxíðs við orkuframleiðslu og starfsemi 
fyrirtækjanna um 60%, miðað við losun ársins 2015, sjá rauðan texta í meðfylgjandi skjali. Ekki er 
talin þörf á frekari breytingum á stefnunni að svo stöddu. 
 
Loftslagshópur OR samstæðunnar vinnur að tillögu að loftslagsmælikvarða sem byggir á 
loftslagsmarkmiðum samstæðunnar. Gert er ráð fyrir að leggja tillöguna fyrir stjórn OR í haust.  
 

 
 
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 
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Umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur 
 
Umhverfis- og auðlindastefnan er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í umhverfismálum. Hún 
vísar okkur veginn og er grundvöllur góðs samstarfs við hagsmunaaðila. Umhverfis- og auðlindastefnan byggir á 
gildum og heildarstefnu Orkuveitu Reykjavíkur. 
 
Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur stefnir á að draga úr kolefnisspori um 60% til ársins 2030 miðað kolefnisspor 
ársins 2015. 
 
Orkuveita Reykjavíkur hlítir öllum ákvæðum laga og reglugerða sem um starfsemina gilda. 
 
Umhverfis- og auðlindastefnan er sett fram með eftirfarandi meginreglum og útfærð nánar með markvissri stjórnun 
og umbótum þýðingarmikilla umhverfisþátta:  
 
Ábyrg auðlindastýring 
Orkuveitu Reykjavíkur er falin mikil ábyrgð á þeim auðlindum sem hún nýtir. Ábyrgðin felst í því að vinna eftir 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og því að tryggja sjálfbæra nýtingu, það er að komandi kynslóðir búi við sömu 
tækifæri og núlifandi kynslóðir til að nýta auðlindirnar og að unnt sé að staðfesta að þannig sé að verki staðið. 
Orkuveita Reykjavíkur skuldbindur sig til þess að leita farsælla lausna þar sem auðlindanýting í almannaþágu er 
vegin og metin í samhengi við aðra hagsmuni. Orkuveita Reykjavíkur mun verja auðlindirnar fyrir hættum og 
ágengni, vegna þeirrar ábyrgðar sem fyrirtækinu er falin. 
 
Gagnsemi veitna 
Aðgangur að veitum Orkuveitu Reykjavíkur stuðlar að heilnæmum lífsskilyrðum fólks og tækifærum til 
umhverfisvænnar starfsemi í samfélaginu. Þessi jákvæðu umhverfisáhrif eru ráðandi þegar ákvarðanir eru teknar um 
þróun virkjana og veitna. Þær ákvarðanir eru byggðar á því að Orkuveita Reykjavíkur gerir miklar kröfur um gæði, 
afhendingaröryggi og hagkvæmni og birtir greinargóðar upplýsingar um starfsemina og framtíðaráætlanir 
fyrirtækisins. 
 
Áhrif losunar 
Starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur leiðir óhjákvæmilega til þess að efni og orka losna út í umhverfið. Orkuveita 
Reykjavíkur gætir fyllstu varúðar í starfsemi sinni. Losun fer því aðeins fram að áhrif á heilsu séu hverfandi og áhrif á 
umhverfi viðunandi. Orkuveita Reykjavíkur dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og mengandi efna eins og kostur 
er og leggur áherslu á rannsóknir og þróun til að geta nýtt bestu mögulegu lausnir í þeim tilgangi.  
 
Áhrif í samfélaginu 
Orkuveita Reykjavíkur er stórt fyrirtæki á landsvísu og þar býr mikil þekking og reynsla á hagnýtingu jarðvarma og 
öðrum þáttum í starfsemi fyrirtækisins. Orkuveita Reykjavíkur miðlar þekkingu og beitir áhrifum í virðiskeðjunni, sem 
hvetur til ábyrgrar umgengni við umhverfið og jákvæðra samfélagsáhrifa. 
 
Reksturinn 
Rekstur Orkuveitu Reykjavíkur byggir á skipulegum og öguðum vinnubrögðum margra starfsmanna á dreifðum 
starfsstöðvum. Daglegt starf felst meðal annars í því að nýta vel aðföng, vanda til mannvirkja, hirða vel um lóðir og 
lendur, meðhöndla úrgang á ábyrgan hátt og hvetja til vistvænna samgangna. Orkuveita Reykjavíkur vill vera til 
fyrirmyndar í starfsemi sinni og byggja upp hæfni starfsfólks í þeim efnum. 
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Þýðingarmiklir umhverfisþættir 
 
Orkuveita Reykjavíkur hefur skilgreint eftirfarandi umhverfisþætti sem þýðingarmikla með hliðsjón af þeim 
meginreglum sem fram koma í umhverfis- og auðlindastefnunni. Orkuveita Reykjavíkur setur sér markmið um þessa 
umhverfisþætti og skilgreinir ábyrgð: 
 
Ábyrg auðlindastýring: 
• Stýring vinnslu á háhitasvæðum 
• Stýring vinnslu á lághitasvæðum 
• Land undir virkjanir og önnur athafnasvæði 
• Verndun neysluvatns 
 
Gagnsemi veitna: 
• Aðgangur að fjölbreyttri notkun háhita 
• Aðgangur að rafveitu 
• Aðgangur að hitaveitu 
• Aðgangur að vatnsveitu 
• Aðgangur að fráveitu 

        Aðgangur að gagnaveitu 
 
Áhrif losunar: 
• Losun affallsvatns og eftirlit með grunnvatni 
• Losun brennisteinsvetnis 
• Losun koltvísýrings, vetnis og metans 
• Jarðskjálftar vegna losunar affallsvatns 
• Losun frárennslis frá hreinsistöðvum 
• Losun frárennslis um yfirföll 
 
Áhrif í samfélaginu: 
• Miðlun þekkingar á hagnýtingu jarðvarma og öðrum þáttum í starfseminni 
• Innkaup 
 
Reksturinn: 
• Úrgangur 
• Samgöngur 
• Mannvirki og umgengni 
• Efnanotkun 
 

Stefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu.  

Tilvísanir 

  SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum. 
  SKI-210; Umhverfisstjórnunarkerfi (ISO14001) 
[...] 
  STE-033; Lykilárangur - Styrkur brennisteinsvetnis. 
  STE-034; Lykilárangur – Opinber leyfi OR. 
  STE-131; Lykilárangur - Staða vatnsbóla. 
  STE-132; Lykilárangur - Opinber leyfi Veitna. 
  STE-133; Lykilárangur - Staða lághitaauðlindar. 
  STE-232; Lykilárangur - Opinber leyfi ON. 
  STK-031; Lykilárangur - Opinber leyfi GR.  
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 261 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri

Dagsetning: 21.6.2018  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 25.6.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 
 

 
 

1. Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt. 
 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 Andakílsárvirkjun. Undirbúningur hafinn að því að fjarlægja set úr lóni við virkjunina. Seiðaeldi gengur 

samkvæmt áætlun. Miðað er við að sleppa seiðum 2019.  

 Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.  

 Rennsli á yfirfall – Hellisheiði og Hverahlíð. 

 26. apríl vegna of hás þrýstings í skiljuvatnsveitu og tenginga á holum í Hverahlíð. Rennsli um 50 l/s. 

 Samráð við leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Reglubundinn fundur var haldinn 19. júní sl. þar sem kynntar 
voru niðurstöður sjálfbærniúttektar, Geothermal Sustainability Assessment Protocol, sem fram fór í vetur. 

 

VEITUR:  
 

FRÁVEITA: 
 Hreinsistöð í Borgarnesi var formlega opnuð 5. júní. Allir þéttbýlisstaðir þar sem Veitur reka fráveitu eru 

komnir með hreinsun á skólpi samkvæmt kröfum í reglugerð. 

 Rennsli um neyðaryfirfall í Skeljanesi 29. maí þegar dæla stíflaðist vegna blautþurrkna. 
 

VATNSVEITA 
 

 Virkjun í Vatnsendakrika. Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um matsáætlun. Frummatsskýrsla í 
vinnslu. 

 Hross komst inn á brunnsvæði við Vatnsendakrika. Hluti brunnsvæðisins er ekki afgirtur þar sem er úfið 
hraun og erfitt yfirferðar. Ekki ljóst hvort hrossið komst inn þá leiðina eða um hlið sem gleymdist að loka.  

 Komið var að tveimur bílum utan vegar á grannsvæði vatnsverndar sunnan við Myllulækjarsvæði. Olía 
lak ekki út. Brýnt er að komið verði á umferðastýringu á vegum í Heiðmörk. 

 
  

HITAVEITA:  
 Niðurdæling á Mosfellsheiði á upphituðu grunnvatni frá Nesjavallavirkjun. Bilun varð við holutopp þannig 

að heitt vatn fór á yfirborð. Viðgerð lokið. 

 Kvartanir vegna hávaða og gufu frá borholu HS-9 í Hveragerði. Áætlað er að stoppa borholu við fyrsta 
tækifæri og draga þannig úr hávaða. Næsta vetur þegar holan verður gangsett á er búist við hávaða á 
ný. Veitur eru að undirbúa varanlega lausn. 

 Kvartanir vegna hávaða frá dælustöð í Sörlatungu, Rangárveitu. Varanlegar aðgerðir eru í undirbúningi. 
  

RAFMAGNSVEITA: Ekkert nýtt. 
 

2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
 

Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði maí – júní 2018 var undir viðmiðunarmörkum. 
 

3.    Annað 
 

 Þekkingarmiðlun: Edda Sif Aradóttir settur framkvæmdastjóri Þróunar OR  og Hólmfríður Sigurðardóttir 
umhverfisstjóri eru meðhöfundar að grein um sögu CarbFix verkefnisins sem mun birtast í grein í 
ScienceDirect vegna International Carbon Conference 2018, ICC 2018, 10.–14. september nk.  
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Íris Lind Sæmundsdóttir

From: Ingibjörg Sverrisdóttir
Sent: 11. júní 2018 14:28
To: Elín Smáradóttir
Subject: FW: Eyrarland-Brynhildur Davíðsdóttir

 
 

Kær kveðja, 

Ingibjörg Sverrisdóttir 
Ritari forstjóra  
Sími: 516 6100 | Farsími: 617 7707 | Netfang: ingibjorg.sverrisdottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur | www.or.is  
 

 

Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer 
 

From: Thorsteinn Ingi Viglundsson [mailto:thor@thorice.is]  
Sent: 11. júní 2018 14:05 
To: Ingibjörg Sverrisdóttir <ingibjorg.sverrisdottir@or.is>; Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Cc: Guðni Bergsson <gudni@ksi.is> 
Subject: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 

 
 
Sæl Brynhildur 
 
Frá því í fyrrahaust hafa staðið yfir framkvæmdir við Eyrarland í Fossvogi. Við íbúarnir í hverfinu telja þetta 
mjög alvarlegt mál og við viljuml gjarnan fá þig í heimsókn til þess að skoða aðstæður og ræða þessi mál við 
okkur. 
 
Frá því að framkvæmdir hófust hafa verið opnir skurðir, moldarbingir, rykský og fleira sem hefur verið til ama. 
Alvarlegast er þó sú ógn sem steðjar af framkvæmdum fyrir alla sem leið eiga um. Um leið og framkvæmdir 
eins og þessar dragast á langin minnkar eftirtektin og hef ég séð nokkur skipti þar sem litlu hefur munað að 
alvarlegt slys hlytist af. Í báðum tilvikum var um að ræða börn og ungling sem átti leið um svæðið. 
 
Aðstæður eru þannig í dag að við fáum yfir okkur rykský í þurru veðri og sand og drullu þegar farið er um 
svæðið í rigningu.  
 
Ekkert samráð var haft við okkur þegar grafið var í lóðinni okkar og margra ára vinna við að slétta grasflötina 
og planta græðlingum er fyrir bí. Við teljum sjálfsagt að við verðum höfð með í ráðum þegar gengið verður frá 
eftir framkvæmdina og tryggt verði að frágangurinn verði til sóma. Þessi atriði eru ekki þau sem brýnast er að 
vinna í á þessari stundu, öllu máli skiptir að tryggja öryggi vegfarenda, en við teljum að frágangur og umhirða 
eftir þessa törn verði að vera eins og best verður á kosið. 
 
Það er mikil óánægja að hlaðast upp og við vonum að með því að hafa samband við þið á þennan hátt muni 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur taka þetta mál föstum tökum. Við sjáum mikinn mun á framkvæmdum eftir 
okkar samtal um daginn og erum þakklát fyrir það að þið hafið ýtt við verktakanum, við vonum að þetta verði 
til þess að framkvæmdum ljúki sem fyrst að að sátt verði um hvernig Orkuveitan skilar þess af sér. 
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Kveðja 
 
Þorsteinn Víglundsson 
Búland 4 
gsm 8200038 
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Íris Lind Sæmundsdóttir

From: Anna Nielsen
Sent: 11. júní 2018 15:07
To: Elín Smáradóttir
Cc: Ásdís Kristinsdóttir
Subject: RE: Eyrarland-Brynhildur Davíðsdóttir

Sæl Elín 
Eftirfarandi póstur fór til Brynhildar á laugardaginn sem lýsir verkinu þokkalega: 
 

Sæl Brynhildur 
Til að skýra betur málið varðandi tafir á endurnýjun veitulagna við Eyrarland  tel ég rétt að lista aðeins upp ferli 
verksins: 

 

 Samið var við Jarðbrú ehf. 20.06.2017,  yfirverkstjóri Karel G. Halldórsson. 

 Vinna við verkið hófst í júlí 2017, fór mjög rólega af stað. 

 Upplýsingaskilti verks gerði ráð fyrir að verklok yrðu í lok október, skiltið fór ekki upp fyrr en um miðjan 
ágúst. 

 Kynningarbréf Veitna var sent út eftir að vinna við verkið hófst. Betra hefði verið að upplýsa áður en 
farið var af stað. 

 Einhverjar tafir urðu í upphafi verksins: Frestun lokunar vegna vinnu við aðrar stofnæðar hitaveitu á 
RÚV reit, viku leyfi verktaka o.fl. 

 Fljótlega um haustið var verkið komið langt á eftir upphaflegri áætlun verktaka. 

 Upphaflega var ráðgert að vinna verkið þannig að skurði yrði lokað eftir hvern áfanga milli botnlanga til 
að halda raski í lágmarki. Þessari ákvörðun var breytt síðar þar sem ekki þykir æskilegt að vera með fleiri 
tengingar í háspennu en nauðsynlegt er og ekki þótti vænlegt að leggja svo langan kafla háspennu í 
ídráttarröri sem hefði einfaldað málið. Fyrir vikið stóð nánast allur skurðurinn opinn þar til háspennan 
hafði verið dregin út sem erfitt er að gera inni í íbúðahverfi. 

 Í október varð ljóst að ekki var rými fyrir allar þær lagnir sem í skurðinn áttu að fara og ekkert rými var 
fyrir ljósastaura. Mistök höfðu verið gerð við stærðarákvörðun skurðar, skurðsnið stemmdu ekki. 
Endurskoða þurfti hönnun og var fljótlega tekin ákvörðun um að ekki væri vænlegt að opna fleiri skurði 
og ákveðið að stoppa rétt ofan við Dalaland og endurtengja við kerfið (fara af bráðabirgðatengingum) 
þar sem ella væri ekki nægjanlegt heitt vatn á svæðinu fyrir veturinn. Hitaveitan var tengd 16.nóvember 
2017 og tók það síðan verktakann fram undir jól að ljúka við að koma öðrum lögnum í skurðinn í 
þessum áfanga, loka skurði og ganga frá og fór hann af svæðinu daginn fyrir jól. 

 
Vinna verktaka hófst aftur þegar hlýnað hafði í veðri í vor, sem var ekki fyrr um mánaðamótin apríl/maí. Út af 
stendur eftirfarandi vinna sem mun hafa einhver áhrif á íbúa:  
 

o Ljúka við að leggja lagnir frá Dalalandi að Bústaðavegi, þar á meðal þverun Efstalands og draga 
háspennu í ídráttarrör undir Eyralandið við Bústaðaveg (erum nú við Efstaland). Þrenging gatnamóta 
Eyrarlands og við Efstaland. 

o Þvera Eyrarland við Áland. Tímabundin lokun götu, hjáleiðir  
o Þvera Eyrarland við Álfaland. Tímabundin lokun götu, hjáleiðir  
o Grafa þarf upp svæðið framan við Fossvogsstöð vegna tenginga 
o Ganga frá yfirborði 

 
Verktakinn lagði fram  nýja verkáætlun í vor fyrir það sem út af stendur í verkinu. Sú áætlun miðast við verklok 
21.júlí. Það verður að segjast eins og er að afköstin eru á köflum ekki mikil, of lítill mannskapur og verkinu miðar 
of hægt áfram. Umsjónarmaður Veitna hefur lagt allt kapp á að halda verktakanum við efnið en efndir hafa ekki 
alltaf verið í samræmi við loforð.   
 
Öryggismálin hafa ekki verið í nógu góðu lagi, skurðir hafa ekki verið afgirtir öllum stundum, þegar  ekki er 
beinlínis verið að vinna við þá, þrátt fyrir að lögð hafi verið mikil áhersla á af hálfu Veitna. Ég hef persónulega 
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lesið yfir verktakanum nokkuð reglulega varðandi merkingar og aðrar ráðstafanir til að bæta öryggið, en því 
miður ekki með þeim árangri sem ég hefði óskað en ég treysti því að hann sé farinn að átta sig og taka okkur 
alvarlega núna. Verktakinn veit af mikilli óánægju íbúa á svæðinu og þeim kvörtunum sem okkur hafa borist og 
er vona ég meðvitaður um að það er fylgst með honum hvert fótmál. 
 
Svo allrar sanngirni sé gætt hér verð ég að draga fram þá staðreynd að Veitur eru að fást við flókna endurnýjun 
veitulagna inni í miðju íbúðahverfi og það er sjaldan vinsælt. Skilningur fólks og þolinmæði fyrir slíku raski er oft 
ekki mikill. Veitur leggja allt kapp á að skerða  sem minnst þjónustuna á meðan á framkvæmdum stendur og 
flækir það oft málið enn frekar.  
 
Í þessu tiltekna verki hefði verið mjög æskilegt að kynna framkvæmdina miklu betur og fyrr fyrir íbúum 
svæðisins, hvað stæði til og hvaða óvissa væri og mögulegar tafir gætu komið upp í framkvæmdinni. Annað 
atriði sem veldur mikilli óánægju núna eru falskar væntingar sem vaktar voru á síðasta ári með áætluðum 
verklokum en þau voru auglýst í októberlok 2017 sem var aldrei raunhæft miðað við að hefja vinnu af einhverju 
viti í ágústmánuði. Einnig vil ég upplýsa þig um að það hefur verið nokkuð um kvartanir frá íbúum vegna 
framkvæmdanna en þeim hefur öllum verið svarað jafnóðum af umsjónarmanni okkar á svæðinu og hefur fólk í 
flestum tilfellum sýnt skilning. 
 
Ég vona að þetta skýri aðeins stöðuna fyrir þér. Læt fylgja með nokkrar myndir af skurðinum frá okt.‐ des 2017. 

 
 
 
Þessa stundina erum við að setja saman (ég og umsjónarmaður verksins í samvinnu við hönnuð innanhúss) ítarlegri 
verkáætlun til að fylgja verktakanum enn betur eftir þar sem hlutirnir hafa ekki verið að ganga nógu vel fram að þessu 
og hyggjumst við fara yfir það með honum á fundi á miðvikudaginn. 
 
 

Kær kveðja / Best Regards, 

Anna Nielsen 
Verkefnastjóri / Project Manager 
Tækniþróun Veitna / Technical Development | Veitur / Utilities 
Sími / Tel: +354 516 6000 | Farsími / Mobile: +354 617 6641 | Netfang / E-mail: Anna.Nielsen@veitur.is 
Veitur / Veitur | www.veitur.is  
  

 
 
Fyrirvari / Disclaimer: http://www.veitur.is/fyrirvaridisclaimer 

From: Elín Smáradóttir  
Sent: mánudagur, 11. júní 2018 14:33 
To: Anna Nielsen <Anna.Nielsen@veitur.is> 
Cc: Ásdís Kristinsdóttir <Asdis.Kristinsdottir@veitur.is> 
Subject: FW: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 

 
Sæl Anna 
Getur þú tekið saman kynningu á þessu verki og aðstæðum á verkstað? 
 

Kær kveðja / Best Regards, 

Elín Smáradóttir 
Lögfræðingur / Head of Legal Affairs 
Lögfræðimál / Legal Affairs 
Sími / Tel: +354 516 6100 | Farsími / Mobile: +354 617 7792 | Netfang / E-mail: elin.smaradottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur / Reykjavik Energy | www.or.is  
 
Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer
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From: Ingibjörg Sverrisdóttir  
Sent: mánudagur, 11. júní 2018 14:28 
To: Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Subject: FW: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 

 
 
 

Kær kveðja, 

Ingibjörg Sverrisdóttir 
Ritari forstjóra  
Sími: 516 6100 | Farsími: 617 7707 | Netfang: ingibjorg.sverrisdottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur | www.or.is  
 

 

Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer 
 

From: Thorsteinn Ingi Viglundsson [mailto:thor@thorice.is]  
Sent: 11. júní 2018 14:05 
To: Ingibjörg Sverrisdóttir <ingibjorg.sverrisdottir@or.is>; Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Cc: Guðni Bergsson <gudni@ksi.is> 
Subject: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 

 
 
Sæl Brynhildur 
 
Frá því í fyrrahaust hafa staðið yfir framkvæmdir við Eyrarland í Fossvogi. Við íbúarnir í hverfinu telja þetta 
mjög alvarlegt mál og við viljuml gjarnan fá þig í heimsókn til þess að skoða aðstæður og ræða þessi mál við 
okkur. 
 
Frá því að framkvæmdir hófust hafa verið opnir skurðir, moldarbingir, rykský og fleira sem hefur verið til ama. 
Alvarlegast er þó sú ógn sem steðjar af framkvæmdum fyrir alla sem leið eiga um. Um leið og framkvæmdir 
eins og þessar dragast á langin minnkar eftirtektin og hef ég séð nokkur skipti þar sem litlu hefur munað að 
alvarlegt slys hlytist af. Í báðum tilvikum var um að ræða börn og ungling sem átti leið um svæðið. 
 
Aðstæður eru þannig í dag að við fáum yfir okkur rykský í þurru veðri og sand og drullu þegar farið er um 
svæðið í rigningu.  
 
Ekkert samráð var haft við okkur þegar grafið var í lóðinni okkar og margra ára vinna við að slétta grasflötina 
og planta græðlingum er fyrir bí. Við teljum sjálfsagt að við verðum höfð með í ráðum þegar gengið verður frá 
eftir framkvæmdina og tryggt verði að frágangurinn verði til sóma. Þessi atriði eru ekki þau sem brýnast er að 
vinna í á þessari stundu, öllu máli skiptir að tryggja öryggi vegfarenda, en við teljum að frágangur og umhirða 
eftir þessa törn verði að vera eins og best verður á kosið. 
 
Það er mikil óánægja að hlaðast upp og við vonum að með því að hafa samband við þið á þennan hátt muni 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur taka þetta mál föstum tökum. Við sjáum mikinn mun á framkvæmdum eftir 
okkar samtal um daginn og erum þakklát fyrir það að þið hafið ýtt við verktakanum, við vonum að þetta verði 
til þess að framkvæmdum ljúki sem fyrst að að sátt verði um hvernig Orkuveitan skilar þess af sér. 
 
Kveðja 
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Þorsteinn Víglundsson 
Búland 4 
gsm 8200038 
 
 

 



 

                                                                            1   EBV-158-01 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Brynhildur Davíðsdóttir 

Sendandi: Ásdís Kristinsdóttir, forstöðumaður Tækniþróunar 

Dagsetning: 13. júní 2018 

Efni: Framkvæmdir í Eyrarlandi 

 
Vegna erindis sem sent var Brynhildi Davíðsdóttur stjórnarformanni OR hafa verið teknar saman 
eftirfarandi upplýsingar um framkvæmdir Veitna við Eyrarland í Reykjavík en þar er verið að 
endurnýja stofn- og dreifilagnir í heitu vatni, köldu vatni, rafmagni og götulýsingu.  
 

 Samið var við Jarðbrú ehf. 20.06.2017, en verktaki fór hægt af stað.  

 Verkáætlun gerði ráð fyrir verklokum í lok október 2017 

 Veitur sendu út kynningarbréf á íbúa fljótlega eftir að verk hófst. 

 Strax í upphafi urðu tafir m.a. vegna þess að ekki var hægt að loka stofnlögnum þar sem á 
sama tíma var verið að vinna við stofnlagnir í tengslum við framkvæmdir á RÚV reit. 

 Fljótlega um haustið var verkið komið langt á eftir upphaflegri áætlun verktaka og hann 
virtist hafa takmarkað bolmagn til að bregðast við kröfum verkkaupa um tímamörk. 

 Upphaflega var ráðgert að vinna verkið þannig að skurði yrði lokað eftir hvern áfanga til 
að halda raski í lágmarki. En þar sem tengingar á strengjum eru veikur hlekkur í kerfinu 
var ákveðið að draga strenginn út í heilu lagi og  skurðurinn því opinn þar til strengurinn 
hafði verið dreginn út. 

 Í október varð ljóst að mistök höfðu átt sér stað í hönnun og ekki var pláss fyrir allar lagnir 
í skurðinum og ekkert rými var fyrir ljósastaura. Endurskoða þurfti hönnun og var ákveðið 
að stöðva verkið og endurtengja kerfið til að tryggja heitt vatn á svæðinu fyrir veturinn. 
Hitaveitan var tengd 16. nóvember 2017 og tók það síðan verktakann fram undir jól að 
ljúka við að koma öðrum lögnum í skurðinn í þessum áfanga, loka skurði og ganga frá. 

 
Vinna verktaka hófst aftur um mánaðamótin apríl/maí en ekki var hægt að byrja fyrr þar sem 
kalt var í veðri fram að þessu og framkvæmdir geta valdið truflun á afhendingu á heitu vatni. 
Núverandi verkáætlun g.r.f. verklokum í lok júlí.   

 
Öryggismálin hafa ekki verið í lagi þar sem skurðir hafa ekki verið afgirtir öllum stundum, þrátt 
fyrir að lögð hafi verið mikil áhersla á það af hálfu Veitna.  
Á fundi Veitna með verktaka og lögfræðingi OR var farið yfir það til hvaða aðgerða verði gripið 
ef ekki verður bætt úr ágöllum varðandi umgengni og öryggismál og einnig ef verkáætlun stenst 
ekki. 

 
Það er mat Veitna að í þessu verki hefði ýmislegt betur mátt fara en þarna koma saman nokkrir 
samverkandi þættir sem valda verulegum töfum á verkinu. Veitur munu fara yfir verkið í heild 
sinni með það markmið að draga af því lærdóm fyrir framtíðar verkefni.  
 
Eftirfarandi myndir voru teknar á verkstað 8. júní. 
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                                                                            1   EBS‐450‐01 

MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 

Dagsetning: 20. maí 2018 

 

Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 
Unnið hefur verið að því að skoða ónýttar borholur á svæðum hitaveitu höfuðborgarsvæðisins 
til að kanna fýsileika þess að tengja þær á veitu. Ákveðið hefur verið að tengja tvær þeirra sem 
staðsettar eru á Elliðaársvæðinu og er sú vinna hafin hjá Veitum.  
 
Niðurdæling á upphituðu vatni frá Nesjavöllum er hafin að nýju á Mosfellsheiði (Nesjavallavegi). 
Er þetta þriðja árið sem niðurdæling umframvatns fer þar fram.  
 
Staða lághitaauðlinda 
Mælikvarða um stöðu lághitaauðlinda var nýlega uppfærður fyrir árið 2017 í kjölfar þess að 
vinnsluskýrslur voru teknar saman. Framsetningu mælikvarðans var samtímis breytt þannig að 
staða auðlinda sérhverrar veitu er nú skýrari en áður. Hámarkseinkunn hvers svæðis er 5 og 
gefur til kynna að jarðhitasvæði sé í jafnvægi og ekki fyrirsjáanlegur skortur á forða á næstu 
árum. Dregið er frá eitt stig fyrir sérhvert eftirfarandi atriði: 
 

 Gögn eru ófullnægjandi 
 Vatnsborð fer lækkandi 
 Kælingar eða breytinga á efnainnihaldi verður vart 
 Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 

 
Einkunn allra svæða er birt á kóngulóarriti eins og sýnt er hér að neðan. Úrbótaverkefni verða 
skilgreind í framhaldinu í þeim tilfellum sem ofangreind atriði koma til frádráttar. Rétt er að taka 
fram að úrbótaverkefnin eru mörg hver þegar í vinnslu. Mælikvarði um stöðu lághitaauðlinda 
verður hér eftir uppfærður tvisvar sinnum á ári.  
 

 
Mynd 1 – Staða lághitaauðlinda 2017 
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Neysluvatn 
Staða vatnsbóla 
Mælikvarði um stöðu vatnsbóla var nýlega uppfærður fyrir s.l. ár og líkt og fyrir lághitaauðlindir 
var framsetningu hans breytt þannig að staða einstakra vatnsbóla væri skýrari. 
Hámarkseinkunn hvers vatnsbóls er 5 og gefur til kynna að staða vatnsbóls sé góð, gæði séu 
tryggð og ekki sé fyrirsjáanlegur skortur á forða á næstu árum. Dregið er frá eitt stig fyrir 
sérhvert eftirfarandi atriði: 
 

 Gögn eru ófullnægjandi 
 Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 
 Gæði vatns hafa minnkað 
 Vatnsbólum stafar ógn af framkvæmdum, starfsemi og/eða umferð 

 
Einkunn allra svæða er birt á kóngulóarriti eins og sýnt er hér að neðan. Úrbótaverkefni verða 
skilgreind í framhaldinu í þeim tilfellum sem ofangreind atriði koma til frádráttar. Rétt er að taka 
fram að úrbótaverkefnin eru mörg hver þegar í vinnslu. Mælikvarði um stöðu vatnsbóla verður 
hér eftir uppfærður tvisvar sinnum á ári.  
 

 
Mynd 2 – Staða vatnsbóla 2017 

 

Háhiti  
Boranir  
Ádælingu á holu HE-61 verður hætt á næstunni þegar lokið hefur við frágang holutopps og 
tenginga. Að því loknu fær holan að hitna rólega upp áður en blástursprófanir hefjast.  
 
Borun NJ-29 hófst á Nesjavöllum 4. maí 2018. Holan er staðsett fyrir neðan brekkurnar á 
Nesjavöllum rétt vestan við Köldulaugagil. Borun vinnsluhluta holunnar gengur vel og er stefnt 
að því að bora í um 2500 m að óbreyttu.  
 
Breyttur mælikvarði um stöðu auðlinda háhitavirkjana 
Að beiðni stjórnar OR hefur Þróun unnið að því að endurskoða mælikvarða um stöðu auðlinda 
háhitavirkjana á undanförnum mánuðum. Markmið og stikar mælikvarðans hafa verið skilgreind 
með það að leiðarljósi að hann sé gegnsær og hafi beina skírskotun til reglubundins eftirlits með 
auðlindum og fyrirliggjandi áætlunum og spáreikningum hverju sinni. Mælikvarðinn byggir á 
fyrirframskilgreindum viðmiðum um vermi, massavinnslu, þrýstifall, hita, niðurdælingu, stöðu 
vatnsbóla, spáreikninga til framtíðar og rannsóknar- og þróunarverkefni sem horfa til framtíðar.  
Kóngulóarritin hér að neðan sýna stöðu auðlinda Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana árið 2017. 
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Mynd 2 – Staða auðlinda Hellisheiðarvirkjunar 2017 

 

 
Mynd 3 – Staða auðlinda Nesjavallavirkjunar árið 2017 

 
Í kjölfar uppfærslu mælikvarðans fyrir s.l. ár verða skilgreind úrbótaverkefni þar sem ástæða er 
til. Rétt er að benda á að fjöldi úrbótaverkefnanna er þegar í gangi. Mælikvarðinn verður hér eftir 
uppfærður tvisvar á ári.  
 



 

                                                                            1   EBS‐450‐01 

MINNISBLAÐ 
Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri OR,  

Sendandi: Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri 

Dagsetning: 20.06.2018 

Efni: Stjórnarfundur OR, efni öryggis- og heilsumála 

 
ÖHV tilkynningar 

Alls hafa borist 517 tilkynningar í ÖHV grunn það sem af er ári, sem eru um 0,97 tilkynningar 
per. starfsmann.  39% starfsmanna OR samstæðunnar hafa skráð umbótatækifæri í grunninn 
á þessu ári.  Öll slys ársins eru orðin 42 og af þeim eru þrjú fjarveruslys, allt fall á jafnsléttu. 
Frá síðasta stjórnarfundi hafa orðið ellefu slys. Ekkert þeirra er fjarveruslys hjá starfmanni. 
Alvarlegast atvikið varð er starfsmaður hreinsifyrirtækis sem vinnur fyrir ON marðist og skarst 
á handlegg á vatnsbunu háþrýstidælu sem hann notaði við verk sitt. 

 
Tafla.1 sýnir þau slys sem skráð hafa verið hjá OR samstæðunni frá síðasta stjórnarfundi 

Dags Eining Stutt lýsing Flokkur Tegund Fjarveru- 
dagar. 

23.05 ON Heitt vatn sprautaðist á 
ökkla 

Bruni Skyndihálparlsys 0 

24.05. Veitur Klemmdist milli loka og 
fráveitubrunns 

Klemma/högg Meðferðarslys 0 

28.05. Veitur Féll í gegn um fúið lok á 
stokk, meiddist á hné 

Fall Meðferðarslys 0 

28.05 Veitur Tognun á fingri Klemma/ 
högg 

Engin meðferð 0 

29.05. ON Gluggalisti úr áli féll á 
höfuð leiðsögumanns er 
hann gekk um dyr 

Klemma/ 
högg 

Meðferðarslys 0 

30.05. GR Bílhurð fauk og skelltist á 
fingur 

Klemma/högg Engin meðferð 0 

06.06. Veitur Skar sig á slípirokk Skurður Meðferðarslys 0 
07.06. Veitur Féll um op sem er gert 

fyrir spenni 
Fall Engin meðferð 0 

12.06. ON Féll við misfellu á flísum Fall Engin meðferð 0 
14.06. Þróun Sökk í heitan leirpoll, 

brenndist á ökkla 
Bruni Skyndihjálparslys 0 

19.06. ON Skaði á handlegg af 
háþrýstidælu 

Skurður Meðferðarslys 0 

 
*Fjöldi daga frá síðasta fjarveruslysi samstæðu 128 

**H-tala samstæðu (fjarveruslysatíðni síðustu 12 mánaða m.v. 1 miljón unnar vinnustundir) 8,0 

staðan 20.06.18 
**staðan 01.06.2018 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


Reykjavík, 21.06.2018 
/ HS 


 
 
Tillaga um óbreytta umhverfis- og auðlindastefnu Orkuveitu Reykjavíkur  
 
Lagt er til að umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur (OR) verði óbreytt.  
 
Greinargerð 
Í nóvember 2017 gerði stjórn OR breytingar á umhverfis- og auðlindastefnu fyrirtækisins þar sem 
sett var fram loftslagsmarkmið um að draga úr losun koltvíoxíðs við orkuframleiðslu og starfsemi 
fyrirtækjanna um 60%, miðað við losun ársins 2015, sjá rauðan texta í meðfylgjandi skjali. Ekki er 
talin þörf á frekari breytingum á stefnunni að svo stöddu. 
 
Loftslagshópur OR samstæðunnar vinnur að tillögu að loftslagsmælikvarða sem byggir á 
loftslagsmarkmiðum samstæðunnar. Gert er ráð fyrir að leggja tillöguna fyrir stjórn OR í haust.  
 


 
 
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 
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Umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur 
 
Umhverfis- og auðlindastefnan er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í umhverfismálum. Hún 
vísar okkur veginn og er grundvöllur góðs samstarfs við hagsmunaaðila. Umhverfis- og auðlindastefnan byggir á 
gildum og heildarstefnu Orkuveitu Reykjavíkur. 
 
Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur stefnir á að draga úr kolefnisspori um 60% til ársins 2030 miðað kolefnisspor 
ársins 2015. 
 
Orkuveita Reykjavíkur hlítir öllum ákvæðum laga og reglugerða sem um starfsemina gilda. 
 
Umhverfis- og auðlindastefnan er sett fram með eftirfarandi meginreglum og útfærð nánar með markvissri stjórnun 
og umbótum þýðingarmikilla umhverfisþátta:  
 
Ábyrg auðlindastýring 
Orkuveitu Reykjavíkur er falin mikil ábyrgð á þeim auðlindum sem hún nýtir. Ábyrgðin felst í því að vinna eftir 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og því að tryggja sjálfbæra nýtingu, það er að komandi kynslóðir búi við sömu 
tækifæri og núlifandi kynslóðir til að nýta auðlindirnar og að unnt sé að staðfesta að þannig sé að verki staðið. 
Orkuveita Reykjavíkur skuldbindur sig til þess að leita farsælla lausna þar sem auðlindanýting í almannaþágu er 
vegin og metin í samhengi við aðra hagsmuni. Orkuveita Reykjavíkur mun verja auðlindirnar fyrir hættum og 
ágengni, vegna þeirrar ábyrgðar sem fyrirtækinu er falin. 
 
Gagnsemi veitna 
Aðgangur að veitum Orkuveitu Reykjavíkur stuðlar að heilnæmum lífsskilyrðum fólks og tækifærum til 
umhverfisvænnar starfsemi í samfélaginu. Þessi jákvæðu umhverfisáhrif eru ráðandi þegar ákvarðanir eru teknar um 
þróun virkjana og veitna. Þær ákvarðanir eru byggðar á því að Orkuveita Reykjavíkur gerir miklar kröfur um gæði, 
afhendingaröryggi og hagkvæmni og birtir greinargóðar upplýsingar um starfsemina og framtíðaráætlanir 
fyrirtækisins. 
 
Áhrif losunar 
Starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur leiðir óhjákvæmilega til þess að efni og orka losna út í umhverfið. Orkuveita 
Reykjavíkur gætir fyllstu varúðar í starfsemi sinni. Losun fer því aðeins fram að áhrif á heilsu séu hverfandi og áhrif á 
umhverfi viðunandi. Orkuveita Reykjavíkur dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og mengandi efna eins og kostur 
er og leggur áherslu á rannsóknir og þróun til að geta nýtt bestu mögulegu lausnir í þeim tilgangi.  
 
Áhrif í samfélaginu 
Orkuveita Reykjavíkur er stórt fyrirtæki á landsvísu og þar býr mikil þekking og reynsla á hagnýtingu jarðvarma og 
öðrum þáttum í starfsemi fyrirtækisins. Orkuveita Reykjavíkur miðlar þekkingu og beitir áhrifum í virðiskeðjunni, sem 
hvetur til ábyrgrar umgengni við umhverfið og jákvæðra samfélagsáhrifa. 
 
Reksturinn 
Rekstur Orkuveitu Reykjavíkur byggir á skipulegum og öguðum vinnubrögðum margra starfsmanna á dreifðum 
starfsstöðvum. Daglegt starf felst meðal annars í því að nýta vel aðföng, vanda til mannvirkja, hirða vel um lóðir og 
lendur, meðhöndla úrgang á ábyrgan hátt og hvetja til vistvænna samgangna. Orkuveita Reykjavíkur vill vera til 
fyrirmyndar í starfsemi sinni og byggja upp hæfni starfsfólks í þeim efnum. 
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Þýðingarmiklir umhverfisþættir 
 
Orkuveita Reykjavíkur hefur skilgreint eftirfarandi umhverfisþætti sem þýðingarmikla með hliðsjón af þeim 
meginreglum sem fram koma í umhverfis- og auðlindastefnunni. Orkuveita Reykjavíkur setur sér markmið um þessa 
umhverfisþætti og skilgreinir ábyrgð: 
 
Ábyrg auðlindastýring: 
• Stýring vinnslu á háhitasvæðum 
• Stýring vinnslu á lághitasvæðum 
• Land undir virkjanir og önnur athafnasvæði 
• Verndun neysluvatns 
 
Gagnsemi veitna: 
• Aðgangur að fjölbreyttri notkun háhita 
• Aðgangur að rafveitu 
• Aðgangur að hitaveitu 
• Aðgangur að vatnsveitu 
• Aðgangur að fráveitu 
        Aðgangur að gagnaveitu 
 
Áhrif losunar: 
• Losun affallsvatns og eftirlit með grunnvatni 
• Losun brennisteinsvetnis 
• Losun koltvísýrings, vetnis og metans 
• Jarðskjálftar vegna losunar affallsvatns 
• Losun frárennslis frá hreinsistöðvum 
• Losun frárennslis um yfirföll 
 
Áhrif í samfélaginu: 
• Miðlun þekkingar á hagnýtingu jarðvarma og öðrum þáttum í starfseminni 
• Innkaup 
 
Reksturinn: 
• Úrgangur 
• Samgöngur 
• Mannvirki og umgengni 
• Efnanotkun 
 


Stefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu.  


Tilvísanir 


  SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum. 
  SKI-210; Umhverfisstjórnunarkerfi (ISO14001) 
[...] 
  STE-033; Lykilárangur - Styrkur brennisteinsvetnis. 
  STE-034; Lykilárangur – Opinber leyfi OR. 
  STE-131; Lykilárangur - Staða vatnsbóla. 
  STE-132; Lykilárangur - Opinber leyfi Veitna. 
  STE-133; Lykilárangur - Staða lághitaauðlindar. 
  STE-232; Lykilárangur - Opinber leyfi ON. 
  STK-031; Lykilárangur - Opinber leyfi GR.  
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MINNISBLAÐ  
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 261 
Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri
Dagsetning: 21.6.2018  
Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 25.6.2018. Staða tveggja árangurs-


mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 
 
 


 
 


1. Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt. 
 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 Andakílsárvirkjun. Undirbúningur hafinn að því að fjarlægja set úr lóni við virkjunina. Seiðaeldi gengur 


samkvæmt áætlun. Miðað er við að sleppa seiðum 2019.  
 Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.  
 Rennsli á yfirfall – Hellisheiði og Hverahlíð. 


 26. apríl vegna of hás þrýstings í skiljuvatnsveitu og tenginga á holum í Hverahlíð. Rennsli um 50 l/s. 
 Samráð við leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Reglubundinn fundur var haldinn 19. júní sl. þar sem kynntar 


voru niðurstöður sjálfbærniúttektar, Geothermal Sustainability Assessment Protocol, sem fram fór í vetur. 
 


VEITUR:  
 


FRÁVEITA: 
 Hreinsistöð í Borgarnesi var formlega opnuð 5. júní. Allir þéttbýlisstaðir þar sem Veitur reka fráveitu eru 


komnir með hreinsun á skólpi samkvæmt kröfum í reglugerð. 
 Rennsli um neyðaryfirfall í Skeljanesi 29. maí þegar dæla stíflaðist vegna blautþurrkna. 
 


VATNSVEITA 
 


 Virkjun í Vatnsendakrika. Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um matsáætlun. Frummatsskýrsla í 
vinnslu. 


 Hross komst inn á brunnsvæði við Vatnsendakrika. Hluti brunnsvæðisins er ekki afgirtur þar sem er úfið 
hraun og erfitt yfirferðar. Ekki ljóst hvort hrossið komst inn þá leiðina eða um hlið sem gleymdist að loka.  


 Komið var að tveimur bílum utan vegar á grannsvæði vatnsverndar sunnan við Myllulækjarsvæði. Olía 
lak ekki út. Brýnt er að komið verði á umferðastýringu á vegum í Heiðmörk. 


 
  


HITAVEITA:  
 Niðurdæling á Mosfellsheiði á upphituðu grunnvatni frá Nesjavallavirkjun. Bilun varð við holutopp þannig 


að heitt vatn fór á yfirborð. Viðgerð lokið. 
 Kvartanir vegna hávaða og gufu frá borholu HS-9 í Hveragerði. Áætlað er að stoppa borholu við fyrsta 


tækifæri og draga þannig úr hávaða. Næsta vetur þegar holan verður gangsett á er búist við hávaða á 
ný. Veitur eru að undirbúa varanlega lausn. 


 Kvartanir vegna hávaða frá dælustöð í Sörlatungu, Rangárveitu. Varanlegar aðgerðir eru í undirbúningi. 
  


RAFMAGNSVEITA: Ekkert nýtt. 
 


2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
 


Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði maí – júní 2018 var undir viðmiðunarmörkum. 
 


3.    Annað 
 


 Þekkingarmiðlun: Edda Sif Aradóttir settur framkvæmdastjóri Þróunar OR  og Hólmfríður Sigurðardóttir 
umhverfisstjóri eru meðhöfundar að grein um sögu CarbFix verkefnisins sem mun birtast í grein í 
ScienceDirect vegna International Carbon Conference 2018, ICC 2018, 10.–14. september nk.  
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Íris Lind Sæmundsdóttir


From: Anna Nielsen
Sent: 11. júní 2018 15:07
To: Elín Smáradóttir
Cc: Ásdís Kristinsdóttir
Subject: RE: Eyrarland-Brynhildur Davíðsdóttir


Sæl Elín 
Eftirfarandi póstur fór til Brynhildar á laugardaginn sem lýsir verkinu þokkalega: 
 


Sæl Brynhildur 
Til að skýra betur málið varðandi tafir á endurnýjun veitulagna við Eyrarland  tel ég rétt að lista aðeins upp ferli 
verksins: 


 


 Samið var við Jarðbrú ehf. 20.06.2017,  yfirverkstjóri Karel G. Halldórsson. 


 Vinna við verkið hófst í júlí 2017, fór mjög rólega af stað. 


 Upplýsingaskilti verks gerði ráð fyrir að verklok yrðu í lok október, skiltið fór ekki upp fyrr en um miðjan 
ágúst. 


 Kynningarbréf Veitna var sent út eftir að vinna við verkið hófst. Betra hefði verið að upplýsa áður en 
farið var af stað. 


 Einhverjar tafir urðu í upphafi verksins: Frestun lokunar vegna vinnu við aðrar stofnæðar hitaveitu á 
RÚV reit, viku leyfi verktaka o.fl. 


 Fljótlega um haustið var verkið komið langt á eftir upphaflegri áætlun verktaka. 


 Upphaflega var ráðgert að vinna verkið þannig að skurði yrði lokað eftir hvern áfanga milli botnlanga til 
að halda raski í lágmarki. Þessari ákvörðun var breytt síðar þar sem ekki þykir æskilegt að vera með fleiri 
tengingar í háspennu en nauðsynlegt er og ekki þótti vænlegt að leggja svo langan kafla háspennu í 
ídráttarröri sem hefði einfaldað málið. Fyrir vikið stóð nánast allur skurðurinn opinn þar til háspennan 
hafði verið dregin út sem erfitt er að gera inni í íbúðahverfi. 


 Í október varð ljóst að ekki var rými fyrir allar þær lagnir sem í skurðinn áttu að fara og ekkert rými var 
fyrir ljósastaura. Mistök höfðu verið gerð við stærðarákvörðun skurðar, skurðsnið stemmdu ekki. 
Endurskoða þurfti hönnun og var fljótlega tekin ákvörðun um að ekki væri vænlegt að opna fleiri skurði 
og ákveðið að stoppa rétt ofan við Dalaland og endurtengja við kerfið (fara af bráðabirgðatengingum) 
þar sem ella væri ekki nægjanlegt heitt vatn á svæðinu fyrir veturinn. Hitaveitan var tengd 16.nóvember 
2017 og tók það síðan verktakann fram undir jól að ljúka við að koma öðrum lögnum í skurðinn í 
þessum áfanga, loka skurði og ganga frá og fór hann af svæðinu daginn fyrir jól. 


 
Vinna verktaka hófst aftur þegar hlýnað hafði í veðri í vor, sem var ekki fyrr um mánaðamótin apríl/maí. Út af 
stendur eftirfarandi vinna sem mun hafa einhver áhrif á íbúa:  
 


o Ljúka við að leggja lagnir frá Dalalandi að Bústaðavegi, þar á meðal þverun Efstalands og draga 
háspennu í ídráttarrör undir Eyralandið við Bústaðaveg (erum nú við Efstaland). Þrenging gatnamóta 
Eyrarlands og við Efstaland. 


o Þvera Eyrarland við Áland. Tímabundin lokun götu, hjáleiðir  
o Þvera Eyrarland við Álfaland. Tímabundin lokun götu, hjáleiðir  
o Grafa þarf upp svæðið framan við Fossvogsstöð vegna tenginga 
o Ganga frá yfirborði 


 
Verktakinn lagði fram  nýja verkáætlun í vor fyrir það sem út af stendur í verkinu. Sú áætlun miðast við verklok 
21.júlí. Það verður að segjast eins og er að afköstin eru á köflum ekki mikil, of lítill mannskapur og verkinu miðar 
of hægt áfram. Umsjónarmaður Veitna hefur lagt allt kapp á að halda verktakanum við efnið en efndir hafa ekki 
alltaf verið í samræmi við loforð.   
 
Öryggismálin hafa ekki verið í nógu góðu lagi, skurðir hafa ekki verið afgirtir öllum stundum, þegar  ekki er 
beinlínis verið að vinna við þá, þrátt fyrir að lögð hafi verið mikil áhersla á af hálfu Veitna. Ég hef persónulega 
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lesið yfir verktakanum nokkuð reglulega varðandi merkingar og aðrar ráðstafanir til að bæta öryggið, en því 
miður ekki með þeim árangri sem ég hefði óskað en ég treysti því að hann sé farinn að átta sig og taka okkur 
alvarlega núna. Verktakinn veit af mikilli óánægju íbúa á svæðinu og þeim kvörtunum sem okkur hafa borist og 
er vona ég meðvitaður um að það er fylgst með honum hvert fótmál. 
 
Svo allrar sanngirni sé gætt hér verð ég að draga fram þá staðreynd að Veitur eru að fást við flókna endurnýjun 
veitulagna inni í miðju íbúðahverfi og það er sjaldan vinsælt. Skilningur fólks og þolinmæði fyrir slíku raski er oft 
ekki mikill. Veitur leggja allt kapp á að skerða  sem minnst þjónustuna á meðan á framkvæmdum stendur og 
flækir það oft málið enn frekar.  
 
Í þessu tiltekna verki hefði verið mjög æskilegt að kynna framkvæmdina miklu betur og fyrr fyrir íbúum 
svæðisins, hvað stæði til og hvaða óvissa væri og mögulegar tafir gætu komið upp í framkvæmdinni. Annað 
atriði sem veldur mikilli óánægju núna eru falskar væntingar sem vaktar voru á síðasta ári með áætluðum 
verklokum en þau voru auglýst í októberlok 2017 sem var aldrei raunhæft miðað við að hefja vinnu af einhverju 
viti í ágústmánuði. Einnig vil ég upplýsa þig um að það hefur verið nokkuð um kvartanir frá íbúum vegna 
framkvæmdanna en þeim hefur öllum verið svarað jafnóðum af umsjónarmanni okkar á svæðinu og hefur fólk í 
flestum tilfellum sýnt skilning. 
 
Ég vona að þetta skýri aðeins stöðuna fyrir þér. Læt fylgja með nokkrar myndir af skurðinum frá okt.‐ des 2017. 


 
 
 
Þessa stundina erum við að setja saman (ég og umsjónarmaður verksins í samvinnu við hönnuð innanhúss) ítarlegri 
verkáætlun til að fylgja verktakanum enn betur eftir þar sem hlutirnir hafa ekki verið að ganga nógu vel fram að þessu 
og hyggjumst við fara yfir það með honum á fundi á miðvikudaginn. 
 
 


Kær kveðja / Best Regards, 


Anna Nielsen 
Verkefnastjóri / Project Manager 
Tækniþróun Veitna / Technical Development | Veitur / Utilities 
Sími / Tel: +354 516 6000 | Farsími / Mobile: +354 617 6641 | Netfang / E-mail: Anna.Nielsen@veitur.is 
Veitur / Veitur | www.veitur.is  
  


 
 
Fyrirvari / Disclaimer: http://www.veitur.is/fyrirvaridisclaimer 


From: Elín Smáradóttir  
Sent: mánudagur, 11. júní 2018 14:33 
To: Anna Nielsen <Anna.Nielsen@veitur.is> 
Cc: Ásdís Kristinsdóttir <Asdis.Kristinsdottir@veitur.is> 
Subject: FW: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 


 
Sæl Anna 
Getur þú tekið saman kynningu á þessu verki og aðstæðum á verkstað? 
 


Kær kveðja / Best Regards, 


Elín Smáradóttir 
Lögfræðingur / Head of Legal Affairs 
Lögfræðimál / Legal Affairs 
Sími / Tel: +354 516 6100 | Farsími / Mobile: +354 617 7792 | Netfang / E-mail: elin.smaradottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur / Reykjavik Energy | www.or.is  
 
Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer







3


 


From: Ingibjörg Sverrisdóttir  
Sent: mánudagur, 11. júní 2018 14:28 
To: Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Subject: FW: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 


 
 
 


Kær kveðja, 


Ingibjörg Sverrisdóttir 
Ritari forstjóra  
Sími: 516 6100 | Farsími: 617 7707 | Netfang: ingibjorg.sverrisdottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur | www.or.is  
 


 


Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer 
 


From: Thorsteinn Ingi Viglundsson [mailto:thor@thorice.is]  
Sent: 11. júní 2018 14:05 
To: Ingibjörg Sverrisdóttir <ingibjorg.sverrisdottir@or.is>; Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Cc: Guðni Bergsson <gudni@ksi.is> 
Subject: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 


 
 
Sæl Brynhildur 
 
Frá því í fyrrahaust hafa staðið yfir framkvæmdir við Eyrarland í Fossvogi. Við íbúarnir í hverfinu telja þetta 
mjög alvarlegt mál og við viljuml gjarnan fá þig í heimsókn til þess að skoða aðstæður og ræða þessi mál við 
okkur. 
 
Frá því að framkvæmdir hófust hafa verið opnir skurðir, moldarbingir, rykský og fleira sem hefur verið til ama. 
Alvarlegast er þó sú ógn sem steðjar af framkvæmdum fyrir alla sem leið eiga um. Um leið og framkvæmdir 
eins og þessar dragast á langin minnkar eftirtektin og hef ég séð nokkur skipti þar sem litlu hefur munað að 
alvarlegt slys hlytist af. Í báðum tilvikum var um að ræða börn og ungling sem átti leið um svæðið. 
 
Aðstæður eru þannig í dag að við fáum yfir okkur rykský í þurru veðri og sand og drullu þegar farið er um 
svæðið í rigningu.  
 
Ekkert samráð var haft við okkur þegar grafið var í lóðinni okkar og margra ára vinna við að slétta grasflötina 
og planta græðlingum er fyrir bí. Við teljum sjálfsagt að við verðum höfð með í ráðum þegar gengið verður frá 
eftir framkvæmdina og tryggt verði að frágangurinn verði til sóma. Þessi atriði eru ekki þau sem brýnast er að 
vinna í á þessari stundu, öllu máli skiptir að tryggja öryggi vegfarenda, en við teljum að frágangur og umhirða 
eftir þessa törn verði að vera eins og best verður á kosið. 
 
Það er mikil óánægja að hlaðast upp og við vonum að með því að hafa samband við þið á þennan hátt muni 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur taka þetta mál föstum tökum. Við sjáum mikinn mun á framkvæmdum eftir 
okkar samtal um daginn og erum þakklát fyrir það að þið hafið ýtt við verktakanum, við vonum að þetta verði 
til þess að framkvæmdum ljúki sem fyrst að að sátt verði um hvernig Orkuveitan skilar þess af sér. 
 
Kveðja 
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Þorsteinn Víglundsson 
Búland 4 
gsm 8200038 
 
 


 

















 


                                                                            1   EBS‐450‐01 


MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 


Dagsetning: 20. maí 2018 


 


Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 
Unnið hefur verið að því að skoða ónýttar borholur á svæðum hitaveitu höfuðborgarsvæðisins 
til að kanna fýsileika þess að tengja þær á veitu. Ákveðið hefur verið að tengja tvær þeirra sem 
staðsettar eru á Elliðaársvæðinu og er sú vinna hafin hjá Veitum.  
 
Niðurdæling á upphituðu vatni frá Nesjavöllum er hafin að nýju á Mosfellsheiði (Nesjavallavegi). 
Er þetta þriðja árið sem niðurdæling umframvatns fer þar fram.  
 
Staða lághitaauðlinda 
Mælikvarða um stöðu lághitaauðlinda var nýlega uppfærður fyrir árið 2017 í kjölfar þess að 
vinnsluskýrslur voru teknar saman. Framsetningu mælikvarðans var samtímis breytt þannig að 
staða auðlinda sérhverrar veitu er nú skýrari en áður. Hámarkseinkunn hvers svæðis er 5 og 
gefur til kynna að jarðhitasvæði sé í jafnvægi og ekki fyrirsjáanlegur skortur á forða á næstu 
árum. Dregið er frá eitt stig fyrir sérhvert eftirfarandi atriði: 
 


 Gögn eru ófullnægjandi 
 Vatnsborð fer lækkandi 
 Kælingar eða breytinga á efnainnihaldi verður vart 
 Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 


 
Einkunn allra svæða er birt á kóngulóarriti eins og sýnt er hér að neðan. Úrbótaverkefni verða 
skilgreind í framhaldinu í þeim tilfellum sem ofangreind atriði koma til frádráttar. Rétt er að taka 
fram að úrbótaverkefnin eru mörg hver þegar í vinnslu. Mælikvarði um stöðu lághitaauðlinda 
verður hér eftir uppfærður tvisvar sinnum á ári.  
 


 
Mynd 1 – Staða lághitaauðlinda 2017 
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Neysluvatn 
Staða vatnsbóla 
Mælikvarði um stöðu vatnsbóla var nýlega uppfærður fyrir s.l. ár og líkt og fyrir lághitaauðlindir 
var framsetningu hans breytt þannig að staða einstakra vatnsbóla væri skýrari. 
Hámarkseinkunn hvers vatnsbóls er 5 og gefur til kynna að staða vatnsbóls sé góð, gæði séu 
tryggð og ekki sé fyrirsjáanlegur skortur á forða á næstu árum. Dregið er frá eitt stig fyrir 
sérhvert eftirfarandi atriði: 
 


 Gögn eru ófullnægjandi 
 Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 
 Gæði vatns hafa minnkað 
 Vatnsbólum stafar ógn af framkvæmdum, starfsemi og/eða umferð 


 
Einkunn allra svæða er birt á kóngulóarriti eins og sýnt er hér að neðan. Úrbótaverkefni verða 
skilgreind í framhaldinu í þeim tilfellum sem ofangreind atriði koma til frádráttar. Rétt er að taka 
fram að úrbótaverkefnin eru mörg hver þegar í vinnslu. Mælikvarði um stöðu vatnsbóla verður 
hér eftir uppfærður tvisvar sinnum á ári.  
 


 
Mynd 2 – Staða vatnsbóla 2017 


 


Háhiti  
Boranir  
Ádælingu á holu HE-61 verður hætt á næstunni þegar lokið hefur við frágang holutopps og 
tenginga. Að því loknu fær holan að hitna rólega upp áður en blástursprófanir hefjast.  
 
Borun NJ-29 hófst á Nesjavöllum 4. maí 2018. Holan er staðsett fyrir neðan brekkurnar á 
Nesjavöllum rétt vestan við Köldulaugagil. Borun vinnsluhluta holunnar gengur vel og er stefnt 
að því að bora í um 2500 m að óbreyttu.  
 
Breyttur mælikvarði um stöðu auðlinda háhitavirkjana 
Að beiðni stjórnar OR hefur Þróun unnið að því að endurskoða mælikvarða um stöðu auðlinda 
háhitavirkjana á undanförnum mánuðum. Markmið og stikar mælikvarðans hafa verið skilgreind 
með það að leiðarljósi að hann sé gegnsær og hafi beina skírskotun til reglubundins eftirlits með 
auðlindum og fyrirliggjandi áætlunum og spáreikningum hverju sinni. Mælikvarðinn byggir á 
fyrirframskilgreindum viðmiðum um vermi, massavinnslu, þrýstifall, hita, niðurdælingu, stöðu 
vatnsbóla, spáreikninga til framtíðar og rannsóknar- og þróunarverkefni sem horfa til framtíðar.  
Kóngulóarritin hér að neðan sýna stöðu auðlinda Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana árið 2017. 
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Mynd 2 – Staða auðlinda Hellisheiðarvirkjunar 2017 


 


 
Mynd 3 – Staða auðlinda Nesjavallavirkjunar árið 2017 


 
Í kjölfar uppfærslu mælikvarðans fyrir s.l. ár verða skilgreind úrbótaverkefni þar sem ástæða er 
til. Rétt er að benda á að fjöldi úrbótaverkefnanna er þegar í gangi. Mælikvarðinn verður hér eftir 
uppfærður tvisvar á ári.  
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Íris Lind Sæmundsdóttir


From: Ingibjörg Sverrisdóttir
Sent: 11. júní 2018 14:28
To: Elín Smáradóttir
Subject: FW: Eyrarland-Brynhildur Davíðsdóttir


 
 


Kær kveðja, 


Ingibjörg Sverrisdóttir 
Ritari forstjóra  
Sími: 516 6100 | Farsími: 617 7707 | Netfang: ingibjorg.sverrisdottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur | www.or.is  
 


 


Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer 
 


From: Thorsteinn Ingi Viglundsson [mailto:thor@thorice.is]  
Sent: 11. júní 2018 14:05 
To: Ingibjörg Sverrisdóttir <ingibjorg.sverrisdottir@or.is>; Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Cc: Guðni Bergsson <gudni@ksi.is> 
Subject: Eyrarland‐Brynhildur Davíðsdóttir 


 
 
Sæl Brynhildur 
 
Frá því í fyrrahaust hafa staðið yfir framkvæmdir við Eyrarland í Fossvogi. Við íbúarnir í hverfinu telja þetta 
mjög alvarlegt mál og við viljuml gjarnan fá þig í heimsókn til þess að skoða aðstæður og ræða þessi mál við 
okkur. 
 
Frá því að framkvæmdir hófust hafa verið opnir skurðir, moldarbingir, rykský og fleira sem hefur verið til ama. 
Alvarlegast er þó sú ógn sem steðjar af framkvæmdum fyrir alla sem leið eiga um. Um leið og framkvæmdir 
eins og þessar dragast á langin minnkar eftirtektin og hef ég séð nokkur skipti þar sem litlu hefur munað að 
alvarlegt slys hlytist af. Í báðum tilvikum var um að ræða börn og ungling sem átti leið um svæðið. 
 
Aðstæður eru þannig í dag að við fáum yfir okkur rykský í þurru veðri og sand og drullu þegar farið er um 
svæðið í rigningu.  
 
Ekkert samráð var haft við okkur þegar grafið var í lóðinni okkar og margra ára vinna við að slétta grasflötina 
og planta græðlingum er fyrir bí. Við teljum sjálfsagt að við verðum höfð með í ráðum þegar gengið verður frá 
eftir framkvæmdina og tryggt verði að frágangurinn verði til sóma. Þessi atriði eru ekki þau sem brýnast er að 
vinna í á þessari stundu, öllu máli skiptir að tryggja öryggi vegfarenda, en við teljum að frágangur og umhirða 
eftir þessa törn verði að vera eins og best verður á kosið. 
 
Það er mikil óánægja að hlaðast upp og við vonum að með því að hafa samband við þið á þennan hátt muni 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur taka þetta mál föstum tökum. Við sjáum mikinn mun á framkvæmdum eftir 
okkar samtal um daginn og erum þakklát fyrir það að þið hafið ýtt við verktakanum, við vonum að þetta verði 
til þess að framkvæmdum ljúki sem fyrst að að sátt verði um hvernig Orkuveitan skilar þess af sér. 
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Kveðja 
 
Þorsteinn Víglundsson 
Búland 4 
gsm 8200038 
 
 


 








 


                                                                            1   EBS‐450‐01 


MINNISBLAÐ 
Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri OR,  


Sendandi: Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri 


Dagsetning: 20.06.2018 


Efni: Stjórnarfundur OR, efni öryggis- og heilsumála 


 
ÖHV tilkynningar 


Alls hafa borist 517 tilkynningar í ÖHV grunn það sem af er ári, sem eru um 0,97 tilkynningar 
per. starfsmann.  39% starfsmanna OR samstæðunnar hafa skráð umbótatækifæri í grunninn 
á þessu ári.  Öll slys ársins eru orðin 42 og af þeim eru þrjú fjarveruslys, allt fall á jafnsléttu. 
Frá síðasta stjórnarfundi hafa orðið ellefu slys. Ekkert þeirra er fjarveruslys hjá starfmanni. 
Alvarlegast atvikið varð er starfsmaður hreinsifyrirtækis sem vinnur fyrir ON marðist og skarst 
á handlegg á vatnsbunu háþrýstidælu sem hann notaði við verk sitt. 


 
Tafla.1 sýnir þau slys sem skráð hafa verið hjá OR samstæðunni frá síðasta stjórnarfundi 


Dags Eining Stutt lýsing Flokkur Tegund Fjarveru- 
dagar. 


23.05 ON Heitt vatn sprautaðist á 
ökkla 


Bruni Skyndihálparlsys 0 


24.05. Veitur Klemmdist milli loka og 
fráveitubrunns 


Klemma/högg Meðferðarslys 0 


28.05. Veitur Féll í gegn um fúið lok á 
stokk, meiddist á hné 


Fall Meðferðarslys 0 


28.05 Veitur Tognun á fingri Klemma/ 
högg 


Engin meðferð 0 


29.05. ON Gluggalisti úr áli féll á 
höfuð leiðsögumanns er 
hann gekk um dyr 


Klemma/ 
högg 


Meðferðarslys 0 


30.05. GR Bílhurð fauk og skelltist á 
fingur 


Klemma/högg Engin meðferð 0 


06.06. Veitur Skar sig á slípirokk Skurður Meðferðarslys 0 
07.06. Veitur Féll um op sem er gert 


fyrir spenni 
Fall Engin meðferð 0 


12.06. ON Féll við misfellu á flísum Fall Engin meðferð 0 
14.06. Þróun Sökk í heitan leirpoll, 


brenndist á ökkla 
Bruni Skyndihjálparslys 0 


19.06. ON Skaði á handlegg af 
háþrýstidælu 


Skurður Meðferðarslys 0 


 
*Fjöldi daga frá síðasta fjarveruslysi samstæðu 128 


**H-tala samstæðu (fjarveruslysatíðni síðustu 12 mánaða m.v. 1 miljón unnar vinnustundir) 8,0 


staðan 20.06.18 
**staðan 01.06.2018 
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                                                                            1   EBV-158-01 


MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Brynhildur Davíðsdóttir 


Sendandi: Ásdís Kristinsdóttir, forstöðumaður Tækniþróunar 


Dagsetning: 13. júní 2018 


Efni: Framkvæmdir í Eyrarlandi 


 
Vegna erindis sem sent var Brynhildi Davíðsdóttur stjórnarformanni OR hafa verið teknar saman 
eftirfarandi upplýsingar um framkvæmdir Veitna við Eyrarland í Reykjavík en þar er verið að 
endurnýja stofn- og dreifilagnir í heitu vatni, köldu vatni, rafmagni og götulýsingu.  
 


 Samið var við Jarðbrú ehf. 20.06.2017, en verktaki fór hægt af stað.  


 Verkáætlun gerði ráð fyrir verklokum í lok október 2017 


 Veitur sendu út kynningarbréf á íbúa fljótlega eftir að verk hófst. 


 Strax í upphafi urðu tafir m.a. vegna þess að ekki var hægt að loka stofnlögnum þar sem á 
sama tíma var verið að vinna við stofnlagnir í tengslum við framkvæmdir á RÚV reit. 


 Fljótlega um haustið var verkið komið langt á eftir upphaflegri áætlun verktaka og hann 
virtist hafa takmarkað bolmagn til að bregðast við kröfum verkkaupa um tímamörk. 


 Upphaflega var ráðgert að vinna verkið þannig að skurði yrði lokað eftir hvern áfanga til 
að halda raski í lágmarki. En þar sem tengingar á strengjum eru veikur hlekkur í kerfinu 
var ákveðið að draga strenginn út í heilu lagi og  skurðurinn því opinn þar til strengurinn 
hafði verið dreginn út. 


 Í október varð ljóst að mistök höfðu átt sér stað í hönnun og ekki var pláss fyrir allar lagnir 
í skurðinum og ekkert rými var fyrir ljósastaura. Endurskoða þurfti hönnun og var ákveðið 
að stöðva verkið og endurtengja kerfið til að tryggja heitt vatn á svæðinu fyrir veturinn. 
Hitaveitan var tengd 16. nóvember 2017 og tók það síðan verktakann fram undir jól að 
ljúka við að koma öðrum lögnum í skurðinn í þessum áfanga, loka skurði og ganga frá. 


 
Vinna verktaka hófst aftur um mánaðamótin apríl/maí en ekki var hægt að byrja fyrr þar sem 
kalt var í veðri fram að þessu og framkvæmdir geta valdið truflun á afhendingu á heitu vatni. 
Núverandi verkáætlun g.r.f. verklokum í lok júlí.   


 
Öryggismálin hafa ekki verið í lagi þar sem skurðir hafa ekki verið afgirtir öllum stundum, þrátt 
fyrir að lögð hafi verið mikil áhersla á það af hálfu Veitna.  
Á fundi Veitna með verktaka og lögfræðingi OR var farið yfir það til hvaða aðgerða verði gripið 
ef ekki verður bætt úr ágöllum varðandi umgengni og öryggismál og einnig ef verkáætlun stenst 
ekki. 


 
Það er mat Veitna að í þessu verki hefði ýmislegt betur mátt fara en þarna koma saman nokkrir 
samverkandi þættir sem valda verulegum töfum á verkinu. Veitur munu fara yfir verkið í heild 
sinni með það markmið að draga af því lærdóm fyrir framtíðar verkefni.  
 
Eftirfarandi myndir voru teknar á verkstað 8. júní. 
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