
Ísland er eitt fárra landa í heiminum sem vinnur nánast allt sitt rafmagn úr endurnýjanlegum
orkugjöfum, vatni, jarðvarma og vindi. Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og
vinnur um þrjá fjórðu allrar raforku í landinu. Við starfrækjum 13 vatnsaflsstöðvar, tvær
jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur. Nýjasta vatnsaflsstöð Íslendinga er Búðarhálsstöð sem var
komin í fullan rekstur í mars 2014. Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið alþjóðlegt
raforkufyrirtæki á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Hjá fyrirtækinu starfa um 250 manns sem allir
stefna að því markmiði að skipa Landsvirkjun sess meðal þeirra fremstu sem vinna og selja orku.



Helstu stærðir Búðarhálsstöðvar

Búðarhálsstöð virkjar áður ónýtt 40 metra fall
í Tungnaá úr frávatni Hrauneyjafossstöðvar
að Sultartangalóni.

Nýjasta vatnsaflsstöð Íslendinga

Aflstöðin við Búðarháls er nýjasta vatnsaflsstöð Íslendinga. Hún var formlega gangsett í mars 2014 og mun vinna um 585
GWst af rafmagni inn á orkukerfi landsmanna. Sú raforka myndi fullnægja raforkuþörf 70.000 heimila en verður notuð til
orkufrekrar atvinnustarfsemi.

Búðarhálsstöð er sjötta aflstöðin á stærsta vinnslusvæði Landsvirkjunar, vatnasviði Þjórsár og Tungnaár. Hún skapar
veruleg verðmæti með því að virkja áður ónýtt 40 metra fall milli Hrauneyjafoss og Sultartanga.

Upptök vatnasviðs Þjórsár og Tungnaár eru í Hofsjökli og Vatnajökli þaðan sem vatnið rennur úr um 600 metra hæð um
sex vatnsaflsstöðvar áður en það rennur til sjávar.

Fallhæð og aflstöðvar í Þjórsá og Tungnaá

Vatni til miðlunar er safnað í uppistöðulónin Þórisvatn, Hágöngulón og Kvíslaveitu. Að auki eru minni miðlunarmannvirki
við hverja aflstöð á svæðinu. Það sem einkennir vatnakerfið á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu er að hvert lónið tekur við af
öðru og á milli lónanna eru aflstöðvar sem virkja orkuna sem býr í fallkrafti vatnsins.

Búðarhálsstöð er hluti af umfangsmiklu veitukerfi á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu sem vinnur í heild um 6.250 GWst af
orku árlega. Byggingu stöðvarinnar fylgdi talsvert minna rask en ef farið hefði verið í virkjun á nýju svæði. Allt fylliefni til
steypugerðar var til staðar í nágrenni stöðvarinnar, eldri efnisnámur voru nýttar aftur og samlegðaráhrif skapa
hagkvæmni í rekstri. 

Á árinu 2013 störfuðu að jafnaði tæplega 300 manns á verkstað við byggingu Búðarhálsvirkjunar, langflestir eða rúmlega
200 á vegum byggingaverktaka. Í lok árs var búið að vinna um 900 ársverk við Búðarhálsverkefnið. Byggingu
Búðarhálsvirkjunar lauk formlega á árinu 2013 og á næstu misserum verða vinnubúðir fjarlægðar og unnið að frágangi á
svæðinu og uppgræðslu. Markmiðið er að ný aflstöð við Búðarháls verði okkur öllum til sóma.



Hlutverk og markmi
Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Til að rækta hlutverk sitt hefur Landsvirkjun markað sér þá stefnu að stunda skilvirka orkuvinnslu og framþróun og
byggja upp stærri og fjölbreyttari hóp viðskiptavina ásamt því að skoða þau tækifæri sem felast í tengingu við evrópska
orkumarkaði. Við sköpum stuðning og samstöðu með opnum samskiptum og þróum stöðugt hæfni og hæfileika
starfsmanna. Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið alþjóðlegt raforkufyrirtæki á sviði endurnýjanlegra
orkugjafa.

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með
sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Opin og gagnsæ samskipti

Landsvirkjun hefur mikilvægu hlutverki að gegna í samfélaginu. Þess vegna er brýnt að fyrirtækið hafi skilning á
sjónarmiðum og hagsmunum þeirra sem starfsemi fyrirtækisins hefur áhrif á. Í könnun sem var gerð fyrir Landsvirkjun
haustið 2012 kom fram að tæp 45% svarenda töldu Landsvirkjun ekki vera nægilega opið og gagnsætt fyrirtæki.
Niðurstaðan hvatti okkur til að gera betur og vinna enn frekar að virkri upplýsingagjöf til hagsmunaaðila og stuðla að
opnari samskiptum um málefni tengdum starfsemi fyrirtækisins.

Með þetta að leiðarljósi var verkefnið „Kynntu þér Landsvirkjun“ birt á árinu. Markmið þess var að auðvelda almenningi
að kynna sér starfsemi fyrirtækisins, áherslur þess í markaðsstarfi og þá rannsóknarvinnu sem unnin er á auðlindum og
umhverfi.

Til að stuðla að betri samskiptum var á árinu lögð aukin áhersla á opna árs- og haustfundi. Sýnt var beint af fundunum á
vef Landsvirkjunar þar sem allt fundarefni var gert aðgengilegt. Á haustfundi Landsvirkjunar gafst þeim sem heima sátu
tækifæri til að taka þátt í umræðum fundarins með því að senda fyrirspurnir á framsögumenn í gegnum Twitter-reikning
Landsvirkjunar.

Kynntu þér Landsvirkjun



Yfir 500 manns sóttu opinn haustfund Landsvirkjunar í Hörpu og um 1.000 manns fylgdust með beinni
útsendingu á vef Landsvirkjunar.

Í sumar, líkt og fyrri ár, opnaði Landsvirkjun aflstöðvar sínar fyrir gesti sem vildu kynna sér starfsemi fyrirtækisins og
raforkuvinnslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Yfir 23 þúsund manns heimsóttu gestastofur Landsvirkjunar og kynntu
sér vindmylluverkefni fyrirtækisins við Hafið.

Á árinu tóku Landsvirkjun og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands höndum saman við að efla rannsóknir sem snúa að
viðskipta- og hagfræðilegum þáttum orkuvinnslu. Markmiðið er að auka þekkingu og almennan skilning á áhrifum
orkuvinnslunnar á efnahagslífið. Landsvirkjun mun styrkja rannsóknarstarf á vegum Hagfræðistofnunar um 8 milljónir
króna á ári í þrjú ár.

„Með samstarfinu viljum við leggja okkar af mörkum til að stuðla að uppbyggingu þekkingar og faglegri
umræðu um orkumál og orkumarkaði.“

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar

Landsvirkjun er með gull í Jafnlaunaúttekt PwC
Landsvirkjun fékk gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC árið 2013. Hjá fyrirtækinu hafa konur að jafnaði örlítið hærri föst laun
en karlar á meðan heildarlaun karla eru ögn hærri. Munurinn er langt innan þeirra 3,5% marka sem krafist er til að
fyrirtæki hljóti gullmerkið. Konum hefur fjölgað í stjórnunar- og sérfræðistörfum hjá Landsvirkjun á undanförnum árum.
Við erum stolt af þeim árangri sem markviss jafnréttisstefna hefur skilað og vinnum áfram að því að bjóða konum jafnt
sem körlum samkeppnishæft og lifandi starfsumhverfi.



Landsvirkjun hefur mikilvægu hlutverki að gegna í íslensku samfélagi og því hlutverki vill fyrirtækið sinna vel. Við höfum
skilgreint það sem hlutverk okkar að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Þetta hlutverk leggur stjórn fyrirtækisins, stjórnendur og aðrir
starfsmenn sig fram um að rækja af samviskusemi.

Orkufyrirtæki eru vegna eðlis starfseminnar oft í opinberri umræðu og framkvæmdir á vegum þeirra vekja gjarnan upp
umræður um mörkin á milli nýtingar og verndar. Landsvirkjun þarf að feta hinn skynsamlega meðalveg þegar kemur að
því álitaefni og leita leiða til að tryggja að sem mest sátt sé um þær framkvæmdir sem fyrirtækið stendur fyrir. Í þessu
skyni hefur Landsvirkjun efnt til opinnar umræðu um málefni fyrirtækisins og starfsemi hin síðari ár. Frá árinu 2010 hefur
fyrirtækið staðið fyrir tveimur stórum fundum á ári, opnum ársfundi og haustfundi þar sem boðið er til umræðu um
starfsemi fyrirtækisins og ýmislegt sem tengist orkuvinnslu. Opnu fundirnir hafa verið vel sóttir og líklega hafa þeir átt
sinn þátt í því að traust til fyrirtækisins hefur aukist verulega á síðustu árum.

Auk opinnar umræðu um málefni fyrirtækisins hefur stjórn þess lagt mikla áherslu á að starfa í anda góðra stjórnarhátta.
Opinberum fyrirtækjum er ekki síður en einkafyrirtækjum mikilvægt að starfa á slíkum grunni. Það heyrir víðast hvar
sögunni til að litið sé á stjórnir opinberra fyrirtækja sem framlengingu á stefnu stjórnmálaflokka, enda er stjórnunum
ómögulegt að starfa að lögbundnu hlutverki sínu í slíkum fjötrum. Stjórnarmenn í opinberum fyrirtækjum, hvort sem þeir
eru tilnefndir af stjórnmálaflokkum eða ekki, bera sömu ábyrgð og skyldur og stjórnarmenn í einkafyrirtækjum. Þeim ber
fyrst og fremst að vinna að lögbundnu hlutverki fyrirtækisins og trúnaður þeirra liggur fyrst og fremst við fyrirtækið sjálft.

Pólitísk átök um virkjanamál á að útkljá á hinum pólitíska vettvangi og þau mega ekki hamla því að stjórnir fyrirtækja hafi
fagmennsku eingöngu að leiðarljósi í sínum störfum. Liður í slíkri fagmennsku er fyrirsjáanleiki í ytri umgjörð fyrirtækisins
og til að efla hann hefur Landsvirkjun lagt á það mikla áherslu að sett sé eigendastefna fyrir fyrirtækið, þar sem skilgreint
sé með hvaða hætti íslenska ríkið hyggist fara með eignarhald sitt í fyrirtækinu. Þættir eins og arðgreiðslustefna og
starfskjarastefna fyrir æðstu stjórnendur eru eðlilegir liðir slíkrar eigendastefnu og eru til þess fallnir að auka stöðugleika í
kringum fyrirtækið.

Stöðugleiki, fagmennska og heiðarleg umræða eru allt þættir sem styrkja Landsvirkjun sem eitt öflugasta fyrirtæki
landsins og geta lagt grunn að því að stjórnendur þess fái rækt hlutverkið af alúð.

Mikilvægi góðra 
stjórnarhátta
Bryndís Hlöðversdóttir, formaður stjórnar



Grunnrekstur Landsvirkjunar árið 2013 gekk vel. Raforkusala jókst um 416 GWst og var sú mesta í sögu fyrirtækisins eða
13.186 GWst. Rekstrartekjur hækkuðu um 3,7% og hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði og EBITDA jókst einnig.

Þrátt fyrir ágætan rekstrarárangur í erfiðu markaðsumhverfi var Landsvirkjun rekin með tapi. Ástæðu þess má rekja til
lækkandi álverðs á heimsmarkaði og áhrifa þess á reiknað verðmat raforkusamninga. Afkoma Landsvirkjunar mun áfram
ráðast af þróun álverðs, vaxta og gjaldmiðla en álverð er lágt um þessar mundir og þróun þess óvissu háð.

Frá árslokum 2009 hafa nettóskuldir Landsvirkjunar lækkað um 395 milljónir USD. Þrátt fyrir þann árangur er fyrirtækið
enn of skuldsett og verður áfram lögð höfuðáhersla á niðurgreiðslu skulda.

Merkum áfanga var náð í sögu Landsvirkjunar á árinu þegar framkvæmdum lauk við 16. aflstöð fyrirtækisins,
Búðarhálsstöð. Bygging hennar gekk vel, öryggismál voru til fyrirmyndar og kostnaðaráætlanir stóðust með ágætum.
Mikil eining hefur ríkt um byggingu Búðarhálsstöðvar og þannig hefur hún verið í fullu samræmi við það markmið
Landsvirkjunar að auka sátt um starfsemi fyrirtækisins í samfélaginu. 

Landsvirkjun hefur markað skýra stefnu um samfélagsábyrgð enda gegnir fyrirtækið mikilvægu hlutverki í íslensku
samfélagi. Innleiðing stefnunnar var forgangsverkefni árið 2013 og hafa tugir starfsmanna komið að mótun hennar.
Samfélagsleg ábyrgð Landsvirkjunar er að skapa arð, fara vel með auðlindir og umhverfi og stuðla að því að þekking og
jákvæð áhrif af starfsemi fyrirtækisins skili sér til samfélagsins.

Ísland er ríkt af orkuauðlindum og miklir möguleikar fyrir íslenskt samfélag felast í aukinni verðmætasköpun með frekari
orkufrekri atvinnustarfsemi. Eftir öra uppbyggingu síðustu áratuga er einnig áhugavert að horfa í auknum mæli til þess
hvernig nýta megi íslenskt hugvit til þess að þróa nýjar hugmyndir og tækni í orkuvinnslu og nýtingu orkuauðlindarinnar.

Því er ekki að leyna að breytt umhverfi á alþjóðlegum raforkumarkaði hefur skapað ný viðskiptatækifæri fyrir
Landsvirkjun. Erlend fyrirtæki sjá Ísland sem álitlegan kost fyrir starfsemi sína og hefur Landsvirkjun átt í viðræðum við
fjölda fyrirtækja í ýmsum iðngreinum. Ný viðskiptatækifæri gera fyrirtækinu kleift að breikka hóp viðskiptavina sinna með
það að markmiði að auka verðmætasköpun og minnka rekstraráhættu Landsvirkjunar í framtíðinni.

Aukin
verðmætasköpun
auðlindanna
Hörður Arnarson, forstjóri



Stjórn Landsvirkjunar

Bryndís Hlöðversdóttir
starfsmannastjóri Landspítala (LSH)

Arnar Bjarnason
framkvæmdastjóri Reykjavik Capital

Stefán Arnórsson
prófessor við Háskóla Íslands

Ingimundur Sigurpálsson
forstjóri Íslandspósts

Sigurbjörg Gísladóttir
efnafræðingur

Varamenn í stjórn Landsvirkjunar

Magnús Árni Magnússon
dósent við Háskólann á Bifröst

Baldvin H. Sigurðsson
veitingamaður

Jóna Jónsdóttir
viðskiptafræðingur hjá Norðlenska á Akureyri

Anna Dóra Sæþórsdóttir
dósent við Háskóla Íslands

Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir
bóndi á Egilsstöðum

Stjórn Landsvirkjunar

Landsvirkjun er stærsta orkufyrirtæki landsins, í eigu íslensku þjóðarinnar og á forræði fjármálaráðuneytisins. Stjórn er
skipuð af fjármálaráðherra til eins árs í senn og ber hún ábyrgð á fjármálum og rekstri Landsvirkjunar.

Stjórn Landsvirkjunar var skipuð á aðalfundi fyrirtækisins þann 10. apríl 2013. Á fyrsta fundi stjórnar var Bryndís
Hlöðversdóttir kjörin formaður stjórnar og Sigurbjörg Gísladóttir varaformaður.



Forstjóri Landsvirkjunar
Hörður Arnarson

Hörður Arnarson, rafmagnsverkfræðingur, er forstjóri
Landsvirkjunar. Hörður lauk námi í rafmagnsverkfræði frá
Háskóla Íslands árið 1986. Að því loknu stundaði hann
framhaldsnám við DTU í Danmörku og lauk doktorsprófi árið
1990. Hörður starfaði hjá Marel frá árinu 1985 og þar af sem
forstjóri fyrirtækisins í tíu ár frá 1999 til 2009.

Framkvæmdastjórn Landsvirkjunar

Stjórn Landsvirkjunar ræður forstjóra og fara stjórn og forstjóri með stjórn fyrirtækisins. Aðstoðarforstjóri annast
sameiginleg málefni fyrirtækisins og stefnumótun, svo og að tryggja vandaða stjórnarhætti. Framkvæmdastjórar í árslok
voru fimm.

Skrifstofa forstjóra
Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri

HLUTVERK Að annast sameiginleg málefni
fyrirtækisins og stefnumótun, svo og að
tryggja vandaða stjórnarhætti. Á skrifstofu
forstjóra eru staðsett stoðsvið sem annast
úrvinnslu sameiginlegra mála
Landsvirkjunar.

Orkusvið
Einar Mathiesen, framkvæmdastjóri

HLUTVERK Að uppfylla gerða
orkusölusamninga við viðskiptavini með
öryggi og hagkvæmni að leiðarljósi, sem og
að tryggja hámarksnýtingu úr vinnslukerfi
Landsvirkjunar.

Markaðs- og
viðskiptaþróunarsvið
Björgvin Skúli Sigurðsson,
framkvæmdastjóri

HLUTVERK Að hámarka tekjur
Landsvirkjunar með greiningu nýrra
viðskiptatækifæra, vöruþróun, kynningu og
sölu á vörum og þjónustu, gerð samninga
og eftirfylgni þeirra.

Þróunarsvið
Óli Grétar Blöndal Sveinsson,
framkvæmdastjóri

HLUTVERK Undirbúningur nýrra
virkjunarkosta, ýmsar rannsóknir og eftirlit
vegna virkjana í rekstri. Tryggja hagkvæma
útfærslu á virkjunarkostum, auka
sveigjanleika í orkuvinnslu, sjá um

Framkvæmdasvið
Pálmar Óli Magnússon,
framkvæmdastjóri

HLUTVERK Að stýra
virkjunarframkvæmdum Landsvirkjunar
frá undirbúningi að fullbúinni virkjun.
Vaktar kostnað, gæði og framvindu verks
og tryggir að framkvæmdinni sé skilað

Fjármálasvið
Rafnar Lárusson, framkvæmdastjóri

HLUTVERK Að skapa grundvöll fyrir
hagkvæmni í rekstri og stuðla að
hámarksárangri hjá öllum einingum
Landsvirkjunarsamstæðunnar.

nýsköpun í orkuvinnslu og hafa
langtímayfirsýn yfir orkuforða.

tilbúinni til rekstrar í samræmi við
forsendur, áætlanir og þarfir fyrirtækisins.
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Viðburðaríkt ár

Á árinu var lokið við byggingu Búðarhálsvirkjunar, innleidd stefna um samfélagsábyrgð, skrifað undir samstarfssamninga
við háskóla og fyrirtækið hlaut gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC. Þessum fréttum og fjölmörgum öðrum úr starfsemi
fyrirtækisins var miðlað á heimasíðu Landsvirkjunar á liðnu ári.
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Landsvirkjunar
kjörin á aðalfundi

10.4.2013

Landsvirkjun
endurnýjar
samstarfssamning
við Listahátíð í
Reykjavík
11.4.2013



Nýr vefur opnar -
www.namur.is

26.4.2013

Maí
2013

Skrifað undir
samkomulag við
Kolvið

3.5.2013

Ársfundur
sjálfbærniverkefnis
Alcoa Fjarðaráls og
Landsvirkjunar

8.5.2013

Staðan í
vatnsbúskap
Landsvirkjunar

9.5.2013

Kynningar og
samráðsfundur
vegna
Bjarnarflagsvirkjunar

10.5.2013

Landsvirkjun lætur
gera úttekt á mati á
umhverfisáhrifum
nýrrar
Bjarnarflagsvirkjunar

13.5.2013

Vegna
straumhækkunarverkefnis
Rio Tinto Alcan

16.5.2013

Ísland 100. landið
sem virkjar vindorku

23.5.2013

Göngufiskar í Þjórsá
rannsakaðir

23.5.2013

Júní
2013

Undirbúningsframkvæmdir
og aukin
umhverfisvöktun í
Bjarnarflagi

3.6.2013

Hækkar hratt í
Hálslóni

4.6.2013

Umhverfisskýrsla
Landsvirkjunar er
komin út

7.6.2013

Orkusýningar í
aflstöðvum
Landsvirkjunar opnar
í allt sumar

11.6.2013

Samningur við
Vísindavef Háskóla
Íslands endurnýjaður

12.6.2013



Dagur ferskra vinda
laugardaginn 15. júní

14.6.2013

Rætur jarðhitakerfa
rannsakaðar

20.6.2013

Landsvirkjun styður
stækkun friðlands
Þjórsárvera en gerir
athugasemdir við
drög að
friðlýsingarskilmálum

21.6.2013

Virkjunarannsóknir á
efri hluta vatnasviðs
Skjálfandafljóts

25.6.2013

Júlí
2013 Mikilvægum áfanga

náð með samstöðu í
ráðgjafahóp um
lagningu sæstrengs

1.7.2013

Landsvirkjun,
Háskóli Íslands og
Háskólinn í
Reykjavík efla
háskólanám og
rannsóknir á
endurnýjanlegum
orkugjöfum

1.7.2013

Áhrif
Fljótsdalsstöðvar á
fiskilíf í Lagarfljóti
og Jökulsá á Dal

15.7.2013

Vegaframkvæmdir á
Þeistareykjum

18.7.2013

Standard and Poor‘s
breytir horfum á
lánshæfiseinkunn
Landsvirkjunar úr
stöðugum í
neikvæðar

29.7.2013

Nýr
rammasamningur
fyrir
skuldabréfaútgáfur

29.7.2013

Yfir 10.000 manns
sótt Landsvirkjun
heim það sem af er
af sumri

30.7.2013




