Alþjóðavæðing færði orkufrekan iðnað til Íslands og öflug alþjóðleg framleiðslufyrirtæki sem hafa
byggt hér upp starfsemi skapa í dag Landsvirkjun traustan tekjugrunn. Gjörbreytt umhverfi á
erlendum orkumörkuðum hefur myndað ný sóknarfæri fyrir íslenska orku og hagkvæm
orkuvinnsla og áreiðanlegir langtímaorkusamningar veita Landsvirkjun samkeppnisforskot í
breyttu umhverfi. Ný viðskiptatækifæri gera fyrirtækinu kleift að breikka hóp viðskiptavina sinna
með það að markmiði að auka verðmætasköpun og draga úr rekstraráhættu Landsvirkjunar í
framtíðinni.

Landsvirkjun í alþjóðlegri samkeppni
Meginskilaboð Landsvirkjunar til áhugasamra viðskiptavina eru að Landsvirkjun býður orkusamninga á
markaðsforsendum þar sem lögð er áhersla á eftirfarandi þætti:

Samkeppnishæfasta raforkuverð í Evrópu
100% endurnýjanleg orka
Áreiðanlegir orkusamningar til langs tíma
Í dag býður Landsvirkjun raforkusamninga á $43/MWst í langtímasamningum. Þessi kjör eru með þeim allra
samkeppnishæfustu sem þekkjast í heiminum.
Landsvirkjun heldur uppi öflugu kynningarstarfi erlendis og hafði á árinu frumkvæði að því að fá nýja aðila í orkufrekri
starfsemi til að skoða Ísland sem starfsstöð og Landsvirkjun sem orkubirgja. Sérstök áhersla var lögð á að halda áfram
kynningarstarfi gagnvart kísilmálm- og gagnaversiðnaði og einnig jók Landsvirkjun markaðsstarf gagnvart koltrefjaiðnaði.

Landsvirkjun býður hagstæðasta raforkuverðið innan Evrópu í langtímasamningum, $43/MWst. Til
samanburðar var meðalmarkaðsverð á raforku á tímabilinu 2010-2013 $66/MWst í Hollandi, $57/MWst í
Skandinavíu og $59/MWst í Þýskalandi.

Orkueftirspurn hefur vaxið ört á undanförnum árum og stutt við sögulega hátt orkuverð á heimsvísu. Spár benda til að á
komandi áratugum muni eftirspurnin aukast enn frekar í heiminum og nú þegar eru mörg ríki Evrópu reiðubúin að greiða
hátt verð til að tryggja sér orkuöryggi.

Eftirspurn eftir orku á heimsvísu
jafngildi milljón tonna af olíu
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Nýir viðskiptavinir
Á undanförnum árum hefur viðskiptavinum Landsvirkjunar farið fjölgandi. Nýjar iðngreinar hafa valið að hefja starfsemi á
Íslandi vegna hagstæðra langtímaraforkusölusamninga og afhendingaröryggis sem hér býðst.
Á árinu hófst raforkuafhending til GMR Endurvinnslunnar ehf. sem mun nota raforkuna til að endurvinna úrgang frá
álfyrirtækjum. Landsvirkjun mun einnig selja raforku til þýska fyrirtækisins PCC sem áformar að reisa kísilmálmverksmiðju
á Bakka við Húsavík. Landsvirkjun undirritaði aukinheldur viljayfirlýsingar um helstu atriði raforkusölusamninga við fjögur
önnur fyrirtæki á árinu 2013 og átti í viðræðum við fjölda annarra fyrirtækja. Stefnt er að því að klára samninga á árinu
2014 eftir því sem tækifæri og aðstæður leyfa.

Árið 2013 voru seldar 13.186 GWst sem er mesta raforkusala í sögu Landsvirkjunar.

Fjöldi viðskiptavina

Skipting raforkusölu í MWst 2013
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Orkuvinnsla 2013
Landsvirkjun starfrækir þrettán vatnsaflsstöðvar, tvær jarðvarmastöðvar og tvær
vindmyllur á fimm starfssvæðum víðsvegar um landið. Við rekstur aflstöðva er lögð
áhersla á heildræna sýn þar sem ráðdeild, áreiðanleiki og sambýli starfseminnar við
umhverfi og samfélag eru höfð að leiðarljósi.

12.843 GWst
Vatnsafl: 12.337 GWst, Jarðvarmi: 500, 5 GWst,
Vindafl: 5,5 GWst

Heildarorkuvinnsla árið 2013 var 12.843 GWst. Rúmlega 85% orkunnar fer til
stórnotenda í orkufrekum iðnaði en tæpum 15% er dreift til heimila og smærri fyrirtækja.
Raforkuvinnsla Landsvirkjunar inn á flutningskerfi Landsnets nam 12.712 GWst árið 2013 sem er 4,3% meiri vinnsla en
árið 2012. Hlutur vatnsafls er um 96% í vinnslu Landsvirkjunar og hlutur jarðvarma er 4%.

Raforkusala Landsvirkjunar 1966-2013
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Hvað eigum við mikið af vatni?
Landsvirkjun vinnur raforku úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatni, jarðvarma og vindi. Hringrás vatnsins er nýtt til að
vinna rafmagn og eðli málsins samkvæmt er framleiðslan háð veðurfari hverju sinni.
Vatnsaflskerfið er þannig uppbyggt að á sumrin er bráðnun jökla safnað í miðlunarlón og vatnið nýtt yfir vetrartímann.
Þar sem veðurskilyrði á Íslandi eru breytileg en fremur lítill breytileiki á raforkunotkun innan ársins lendir drjúgur hluti
vatns því á yfirfalli á hefðbundnu ári.
Árið 2013 var rennsli til miðlana og lóna Landsvirkjunar nokkuð frábrugðið rennsli fyrri ára. Sumarið var kalt og þurrt og
leysing frá jöklum var því undir meðallagi. Í lok sumars vantaði nokkuð upp á að lón fylltust á Þjórsár- og
Tungnaársvæðinu og Blöndusvæðinu. Á Austurlandi fylltist Hálslón í lok ágúst og var fullt í þrjár vikur.

Miðlunarlón er góð geymsla fyrir raforku. Miðlanir Landsvirkjunar geta geymt 5150 GWst. Hæst náði
staðan 4500 GWst árið 2013.

Miðlunarstaða eftir svæðum 2013
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Bestu alþjóðlegu starfsvenjur
Á árinu 2013 var gerð úttekt á starfsemi Blöndustöðvar samkvæmt alþjóðlegum matslykli um sjálfbærni vatnsaflsvirkjana
(Hydropower Sustainability Assessment Protocol).
Niðurstaða úttektarinnar er að Blöndustöð uppfyllir kröfur um bestu alþjóðlegu starfsvenjur í 14 efnisflokkum af þeim 17
sem teknir voru til skoðunar. Úttektin fól í sér nákvæma skoðun á 17 ólíkum flokkum sem varða rekstur stöðvarinnar og
eiga að gefa mynd af því hversu vel starfsemin fellur að alþjóðlegum viðmiðum um sjálfbæra þróun.
Landsvirkjun mun nýta reynsluna af úttektinni á Blöndustöð til að gera enn betur á öðrum sviðum í rekstrinum og stuðla
að sjálfbærri nýtingu auðlindanna.

Blöndustöð er 150 MW vatnsaflsstöð á Norðvesturlandi sem vinnur að jafnaði um 910 GWst á ári inn á flutningskerfi
Landsnets. Blöndustöð uppfyllir kröfur um bestu mögulegu starfsvenjur í 14 efnisflokkum af 17.

Áframhaldandi
markaðssókn

Breytt umhverfi á alþjóðlegum raforkumörkuðum hefur skapað aukin viðskiptatækifæri fyrir
Landsvirkjun. Orkueftirspurn alþjóðlegra fyrirtækja er í dag vaxandi og fjölbreytt og Landsvirkjun
svarar þeirri þróun með samkeppnishæfum raforkusölusamningum. Markaðs- og
viðskiptaþróunarsvið leiðir sókn Landsvirkjunar inn á nýja markaði og er hlutverk sviðsins að
hámarka tekjur Landsvirkjunar til langs tíma. Ný viðskiptatækifæri gera fyrirtækinu kleift að
breikka hóp viðskiptavina sinna með það að markmiði að auka verðmætasköpun og minnka
rekstraráhættu Landsvirkjunar í framtíðinni.

Skýr skilaboð í alþjóðlegu markaðsstarfi
Landsvirkjun kappkostar að bjóða núverandi og framtíðarviðskiptavinum sínum samkeppnishæfustu kjör í Evrópu í
gegnum langtímaraforkusölusamninga. Samsetning og stýranleiki endurnýjanlegra orkugjafa Íslendinga veita fyrirtækinu
mikilvægt forskot á samkeppnisaðila sína sem almennt eru háðari síbreytilegum aðstæðum á eldsneytismörkuðum.
Langtímaraforkusölusamningar gera viðskiptavinum kleift að lágmarka áhættu auk þess sem raforkuframleiðsla úr 100%
endurnýjanlegum orkugjöfum hefur sífellt meira vægi hjá alþjóðlegum fyrirtækjum.
Meginskilaboð Landsvirkjunar til áhugasamra viðskiptavina eru að Landsvirkjun býður orkusamninga á
markaðsforsendum þar sem lögð er áhersla á eftirfarandi þætti:

Samkeppnishæfasta raforkuverð í Evrópu
100% endurnýjanleg orka
Áreiðanlegir orkusamningar til langs tíma

Nýir viðskiptavinir
Á árinu hófst raforkuafhending til GMR Endurvinnslunnar ehf. á Grundartanga. GMR Endurvinnslan notar raforkuna til að
endurvinna úrgang frá álfyrirtækjum og nú í upphafi rekstrar notar fyrirtækið 8 MW afl á virkum dögum. Stefnt er að því
að ná um 10 MW og jafnari notkun innan þriggja ára. Raforkusölusamningurinn var undirritaður í júní 2012.
Þýska fyrirtækið PCC áformar að reisa kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík með 32 þúsund tonna framleiðslugetu.
Verksmiðjan mun þurfa 58 MW af afli og yfir 400 GWst af raforku á ári. Landsvirkjun mun selja raforku til verkefnisins og
hefur unnið náið með PCC á undanförnu ári. Vonir standa til að framkvæmdir geti hafist á árinu 2014 og verksmiðjan
hafið rekstur á árinu 2017.

Fjöldi viðskiptavina
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Landsvirkjun undirritaði aukinheldur viljayfirlýsingar um helstu atriði raforkusölusamninga við fjögur önnur fyrirtæki á
árinu 2013. Stefnt er að því að klára þá samninga á árinu 2014 eftir því sem tækifæri og aðstæður leyfa. Landsvirkjun átti
einnig í viðræðum við fjölda annarra fyrirtækja á árinu sem verður fylgt eftir á komandi misserum.
Alþjóðlegt efnahagsástand hefur tafið ákvarðanatöku fyrirtækja um allan heim og hægt á framgangi margra verkefna.
Fjölmörg fyrirtæki undirbúa þó áfram að hefja framkvæmdir þegar efnahagskreppunni lýkur. Erfitt er að segja fyrir um
þróun á árinu 2014 en ljóst þykir að eftirspurn eftir raforku Landsvirkjunar verður meiri en framboð þegar
efnahagsástandið á alþjóðamörkuðum batnar.
Á árinu var haldið áfram að kynna Ísland sem ákjósanlega staðsetningu fyrir fjölbreyttan orkufrekan iðnað. Á
undanförunum árum hefur viðskiptavinum Landsvirkjunar fjölgað og nýir viðskiptavinir í nýjum iðngreinum hafa valið að
hefja starfsemi á Íslandi vegna hagstæðra langtímaraforkusölusamninga og afhendingaröryggis sem hér býðst.

World Economic Forum hefur metið afhendingaröryggi rafmagns á Íslandi með því áreiðanlegasta í
heiminum. Af þeim 148 þjóðum sem eru metnar er Ísland í 3. til 8. sæti.
Heimild: The Global Competitiveness Report 2013-2014.

Meðal þess markaðsstarfs sem unnið var á árinu voru auglýsingar í vef- og prentmiðlum, þátttaka á ráðstefnum,
fundarherferðir og ný heimasíða. Hluti af markaðsstarfi ársins fólst í gerð og dreifingu kynningarmyndbanda sem hafa
verið sýnd á kynningum víða um heim.
Alþjóðleg gagnaver eru dæmi um nýja iðngrein hér á landi og Landsvirkjun telur að Ísland henti sérstaklega vel sem
staðsetning fyrir slíka starfsemi. Má þar nefna til hagstæða raforkusölusamninga, stöðugt kalt loftslag og landfræðilega
staðsetningu milli Evrópu og Norður-Ameríku. Þegar eru tvö gagnaver í alþjóðlegri starfsemi starfandi á Íslandi og á þessu
ári var haldið áfram með sérstakt markaðsátak sem miðar að því að fjölga slíkum viðskiptavinum.

Þjónusta við núverandi viðskiptavini

Skipting raforkusölu 2013 (MWst)

Raforkusölusamningar Landsvirkjunar við núverandi viðskiptavini tryggja
fyrirtækinu traustan tekjugrunn. Langstærstu viðskiptavinir Landsvirkjunar eru
álverin sem kaupa nálægt 75% af vinnslu fyrirtækisins.

2,3%
12,7%
3,9%

Á árinu var sett af stað vinna við nýja skilmála á heildsölu til raforkusmásala
sem ætlunin er að innleiða á næstu þremur árum. Nýir samningar voru gerðir
við heildsöluviðskiptavini í lok árs 2013.

37,5%

8,3%

11,7%

Rio Tinto Alcan á Íslandi tilkynnti á árinu um breytt umfang
straumhækkunarverkefnis álversins í Straumsvík. Tilkynnt var að árleg aukning
á framleiðslugetu álversins myndi aukast í 205 þúsund tonn, en ekki 230
þúsund tonn eins og upphaflega var gert ráð fyrir. Í ljósi þessa má reikna með
að raforkuþörf álversins verði minni en áformað var. Fyrirtækin hafa átt í góðu
samstarfi um áratugaskeið og mun Landsvirkjun halda áfram viðræðum við Rio
Tinto Alcan um breytt áform.

23,5%

Ný sóknarfæri fyrir Landsvirkjun
Breytt landslag á orkumörkuðum hefur skapað ný sóknarfæri fyrir Landsvirkjun. Orkueftirspurn hefur vaxið ört á
undanförnum árum og stutt við sögulega hátt orkuverð á heimsvísu. Á komandi áratugum má gera ráð fyrir að eftirspurn
aukist enn frekar og þá sérstaklega fyrir tilstuðlan þróunarríkja sem sækja hratt í átt aukinna lífsgæða.

Eftirspurn eftir orku á heimsvísu
jafngildi milljón tonna af olíu
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Yfir helmingur allrar raforku í heiminum verður til við bruna á kolum og gasi og búist er við að það hlutfall muni haldast
hátt á komandi áratugum. Almennt stýrir verðlag á kolum og gasi verðlagi á raforkumörkuðum. Aukin eftirspurn mun að
líkindum þrýsta enn á verðhækkanir kola og gass sem í framhaldinu ýtir óhjákvæmilega undir enn frekari verðhækkanir á
raforku á heimsvísu. Þá er líklegt að aukinn stuðningur við að ná tökum á losun gróðurhúsalofttegunda muni einnig leiða
til frekari raforkuverðshækkana.
Kola- og gasverð er ekki einsleitt á heimsvísu sem birtist í samkeppnishæfni markaða, meðal annars þegar kemur að
raforkuverði. Nærtækt er að líta á nýtilkomnar tækniframfarir í bandarískri gasvinnslu sem hafa leitt af sér sögulega lágt
gas- og raforkuverð þarlendis en hafa takmarkað smitað út frá sér. Alþjóðaorkumálastofnunin telur ólíklegt að útbreiðsla
nýrrar tækni muni hafa afgerandi áhrif á öðrum mörkuðum en í Bandaríkjunum sem er spáð viðvarandi
samkeppnisforskoti hvað varðar sölu á gasi og raforku á komandi áratugum.
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Hækkandi raforkuverð á heimsvísu og viðvarandi ósamræmi í verðlagi á milli markaðssvæða eykur eftirspurn eftir raforku
á Íslandi. Landsvirkjun vinnur allt sitt rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Kostnaður fyrirtækisins við
endurnýjanlega raforkuvinnslu er fyrirsjáanlegur og að mestu óháður þeim miklu verðsveiflum sem ávallt fylgja kolum og
gasi. Þess utan er orkuvinnsla fyrirtækisins eðlisins vegna í vari fyrir mögulega auknum kostnaði tengdum losun
gróðurhúsalofttegunda. Ofantalið gerir Landsvirkjun kleift að bjóða viðskiptavinum sínum langtímasamninga og stöðugt
verð. Í dag býður Landsvirkjun raforkusamninga á $43/MWst (verðtryggt) í tólf ára samningum, með möguleika á afslætti
og lengri samningum í tilfelli nýfjárfestinga. Þessi kjör eru með þeim allra samkeppnishæfustu sem þekkist í heiminum.

Landsvirkjun býður hagstæðasta raforkuverðið innan Evrópu í langtímasamningum, $43/MWst. Til
samanburðar var meðalmarkaðsverð á raforku á tímabilinu 2010-2013 $66/MWst í Hollandi, $57/MWst í
Skandinavíu og $59/MWst í Þýskalandi.
Heimild: www.montel.no

Hluti af evrópskum raforkumarkaði
Greiningar benda til þess að raforkuverð á Bretlandseyjum og meginlandi Evrópu muni hækka á næstu árum. Mörg ríki
Evrópu hafa miklar áhyggjur af orkuöryggi og eru tilbúin að gera langtímasamninga á háu verði til þess að tryggja sér
raforku á komandi árum. Nú þegar tryggja bresk yfirvöld hátt verð fyrir endurnýjanlega raforkuframleiðslu næstu 15 til 35
árin. Í mörgum nágrannaríkjum Íslands er raforkuverð mun hærra en íslensk orkufyrirtæki hafa samið um við innlenda
kaupendur sína.

Orkumálaráðuneyti Bretlands tryggir raforkuverð í 15-35 ár til raforkuframleiðenda
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Landsvirkjun hefur lengi haft til skoðunar hagkvæmni þess að selja raforku um sæstreng til Evrópu og nýlegar athuganir
gefa til kynna að verkefnið sé tæknilega mögulegt og að líkindum fjárhagslega hagkvæmt. Raforkusala um sæstreng gæti
orðið áhugaverð viðbót við önnur viðskipti Landsvirkjunar og gæti unnið vel með aukinni raforkusölu og frekari
viðskiptaþróun innanlands. Á árinu var unnið ötullega að því að auka skilning Landsvirkjunar á þýðingu þess fyrir
fyrirtækið og íslenska orkuvinnslu almennt ef aðgengi að erlendum orkumörkuðum yrði tryggt. Frekari athuganir verða
gerðar á næstu misserum.
Ítarlegri umfjöllun um sæstrengsverkefnið er að finna í kafla um þróunarverkefni Landsvirkjunar

Upprunaábyrgðir og græn skírteini
Á árinu var áfram lögð áhersla á að tryggja aðgengi að mörkuðum fyrir íslenskar upprunaábyrgðir. Í byrjun árs hófust
viðskipti við Holland og á haustmánuðum voru upprunaábyrgðir frá Íslandi samþykktar í Þýskalandi. Jafnframt var unnið
að því að styrkja viðskiptatengslanet Landsvirkjunar. Í framhaldi fékk fyrirtækið fulltrúa samþykktan í RECS International
og World Resource Institute í Washington sem eru sjálfstæð og leiðandi samtök á sviði sjálfbærrar nýtingar
náttúruauðlinda á heimsvísu. Markaðsverð á upprunaábyrgðum hefur fallið nokkuð jafnt yfir árið þrátt fyrir aukna
eftirspurn en á sama tíma hefur framboð aukist þar sem fleiri lönd taka nú þátt á mörkuðum með ábyrgðirnar. Á árinu
2014 verður markaðs- og sölustarfi haldið áfram til að tryggja betur stöðu Landsvirkjunar á alþjóðlegum mörkuðum með
upprunaábyrgðir.
Markaður með græn skírteini er nýr og eru væntingar bundnar við hann í Evrópu. Markaðurinn er enn í mótun en
frumgreining gefur til kynna að sala grænna skírteina gæti mögulega aukið tekjur Landsvirkjunar á komandi árum.

Verðlistaverð
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Orkuvinnsla Rekstur og
viðhald

Íslendingar vinna 99% allrar raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum. Landsvirkjun vinnur þrjá
fjórðu hluta þessarar orku, að langmestu úr vatnsafli en einnig jarðvarma og vindi. Landsvirkjun
starfrækir þrettán vatnsaflsstöðvar, tvær jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur á fimm
starfssvæðum víðs vegar um landið. Við rekstur aflstöðva er lögð áhersla á heildræna sýn þar sem
ráðdeild, áreiðanleiki og sambýli starfseminnar við umhverfi og samfélag eru höfð að leiðarljósi.

Vatnsafl: 12.337 GW st
Vatnsbúskapur Landsvirkjunar var slakur á árinu. Miðlanir stóðu lágt um vorið og sumarið var kalt og þurrt. Við upphaf
vetrar vantaði 600 Gl í miðlanir fyrirtækisins. Það sem eftir lifði ársins var veður áfram óhagstætt fyrir vatnsöflun.
Vatnsforði Landsvirkjunar var með minnsta móti í lok ársins eða um 2.500 Gl.
Rennsli til miðlana og lóna Landsvirkjunar árið 2013 var nokkuð frábrugðið rennsli fyrri
ára. Á vatnasviði Þjórsár, Tungnaár og Blöndu urðu miklar leysingar í febrúar. Nánast
allan snjó á svæðunum tók upp og tífaldaðist innrennsli um tíma. Það sem eftir lifði
vetrar og fram á vor var úrkoma á svæðunum ákaflega lítil og nánast engin uppsafnaður
snjór í lok vetrar. Vorflóð voru því mjög lítil. Leysing frá jöklum var undir meðallagi fyrir
Heildarorkuvinnsla Landsvirkjunar 2013
Langjökul, Hofsjökul og Vatnajökul. Í lok sumars vantaði nokkuð upp á að lón fylltust á
Þjórsár- og Tungnaársvæðinu og Blöndusvæðinu. Á Austurlandi safnaðist upp mikill
snjór yfir veturinn og vorið var fyrst um sinn kalt. Þann 28. maí mældist lægsta
vantsborð Hálslóns til þessa, 570 m.y.s. sem er 55 metrum undir hæsta rekstrarvatnsborði. Í byrjun júní hlýnaði hratt og
rennsli jókst í ám og lækjum á öllu Austurlandi. Við tók nokkuð hagstætt sumar með tilliti til leysinga og rennslis. Hálslón
fylltist í lok ágúst og var fullt í þrjár vikur.
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Jarðvarmi: 500,5 GW st
Raforkuvinnsla árið 2013 í jarðgufustöðvum Landsvirkjunar, Kröflu og Bjarnarflagi, var um 500,5 GWst. Landsvirkjun
hefur að leiðarljósi að nýta jarðhita á sjálfbæran og ábyrgan hátt. Hluti þeirrar stefnu er að gæta þess að vatnsforða
jarðhitakerfanna sé viðhaldið með góðu jafnvægi á milli nýtingar og innrennslis í kerfið. Sá hluti vökvans sem ekki er
nýttur til raforkuvinnslu er skilinn frá og dælt aftur niður í jarðhitageyminn. Frá árinu 2012 hefur niðurdæling við Kröflu
aukist í þrepum frá 80 kg/s upp í 140 kg/s. Nú eru um 32 kg/s sem ekki er dælt niður en stefnt er að því að dæla öllu
skiljuvatni Kröflustöðvar aftur niður í jarðhitageyminn.

Vindafl: 5,5 GW st
Á árinu voru teknar í rekstur fyrstu vindmyllur Landsvirkjunar. Vindmyllurnar eru tvær og hefur hvor um sig uppsett afl
0,9 MW. Rekstur þeirra hefur gengið vel á árinu og lítið hefur verið um truflanir. Mikil áhersla er lögð á öryggi við viðhald
þeirra en sérhæfð þjálfun starfsmanna er nauðsynleg vegna þeirrar miklu hæðar sem menn vinna í. Þjálfun starfsmanna
hefur að mestu leyti farið fram hér á landi og sett var upp sérstakt æfingasvæði til þjálfunar og æfinga.
Raforkuvinnsla Landsvirkjunar inn á flutningskerfi Landsnets nam 12.712 GWst árið 2013 sem er 4,3% meiri vinnsla en
árið 2012. Hlutur vatnsafls er um 96% í vinnslu Landsvirkjunar og hlutur jarðvarma er 4%.
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Rekstur aflstöðva
Rekstur stöðva hefur gengið vel á árinu. Ein alvarleg bilun átti sér stað þegar bilun varð á tengimúffu við spenni í Búrfelli.
Fyrirvaralausar truflanir í aflstöðvum fyrirtækisins voru 76 á árinu 2013 en 77 á árinu 2012. Landsvirkjun hefur sett sér það
markmið að allar vélar í aflstöðvum fyrirtækisins skuli vera tiltækar 99% af árinu að meðtöldum skipulögðum
viðhaldstímabilum. Þetta markmið náðist á árinu. Vélar voru tiltækar 99,7% tímans á árinu, samanborið við 99,9% á
árinu 2012.
Eftirlit, viðhald og gæsla aflstöðva var í föstum skorðum á árinu. Landsvirkjun starfrækir samþætt, vottað gæða-,
umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi sem byggist á ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og innra
rafmagnsöryggisstjórnunarkerfi (RÖSK) sem uppfyllir kröfur Mannvirkjastofnunar um rafmagnsöryggisstjórnun. Þýska
vottunarstofan TÜV SÜD hefur vottað raforkuvinnslu Landsvirkjunar sem græna raforkuvinnslu og auk þess er
öryggisstjórnkerfi upplýsingasviðs Landsvirkjunar vottað samkvæmt ISO 27001.

Fjárfestingar í orkumannvirkjum í rekstri
Unnið var að 79 fjárfestinga- og endurbótaverkefnum í aflstöðvum á árinu 2013. Gengið var frá samningi um kaup á
nýjum vélarspenni fyrir Búrfellsstöð, sem gert er ráð fyrir að komi til landsins um mitt ár 2014. Í Sogsstöðvum var
segulmögnunarbúnaður fyrir vél 3 í Írafossstöð endurnýjaður og í Blöndustöð var gengið frá samningi um uppfærslu á
stjórnbúnaði stöðvarinnar, sem er 23 ára gamall. Áætlað er að nýji stjórnbúnaðurinn komi í rekstur um mitt ár 2014. Í
Laxárstöðvum var þrýstivatnspípa elstu og minnstu stöðvarinnar, Laxár I, fjarlægð og stöðin tekin úr rekstri. Í Kröflustöð
var unnið að endurbótum á öðrum kæliturni stöðvarinnar ásamt því að undirbúa viðgerð á varahjóli hverfla. Í
Fljótsdalsstöð var skipt um leiðiskóflur í einni af vélum stöðvarinnar.

Eignastýring orkumannvirkja
Mikilvægt er að horft sé langt fram í tímann þegar hugað er að endurbótum og endurnýjun í orkumannvirkjum og að
forgangsröðun sé gerð með heildarhagsmuni fyrirtækisins í huga. Unnið var að því á árinu að innleiða verklag
eignastýringar í samræmi við ISO 55001 staðalinn og hugbúnað sem styður það verklag. Markmið með eignastýringu er í
hnotskurn að hámarka (besta) rekstur eigna þannig að þær gegni skilgreindu hlutverki og uppfylli settar kröfur. Jafnvel þó
að viðhaldi sé vel sinnt þarf að framkvæma endurnýjun eða endurbætur í orkumannvirkjum fyrir lok áætlaðs líftíma ef
þau skila ekki tilskyldu hlutverki eða hætta stafar af þeim.
Til lengri tíma litið er fjárfestingaþörf greind á grundvelli aldurs og ástands. Til skemmri tíma litið er tillögum um
nauðsynlegar fjárfestingar safnað í heildstæða skrá og síðan forgangsraðað m.t.t. sérstaks virðismats sem grundvallast á
áhættugreiningu og markmiðasetningu fyrirtækisins á hverjum tíma.
Hugbúnaðurinn sem tekinn hefur verið í notkun tekur til þriggja þátta í eignastýringunni:

Eignaáætlunar
Greining á fjárfestingaþörf til allt að 15-20 ára

Fjárfestingaáætlunar
Framkvæmdaáætlun til 1-3 ára

Verkefnisstjórnunar
Utanumhald á stjórnun fjárfestingaverkefna

Hugbúnaðurinn einfaldar verulega vinnu við að greina hvernig mismunandi fjárframlög til fjárfestinga í rekstri hafa áhrif á
áhættukostnað fyrirtækisins inn í framtíðina og heldur vel utan um eignastýringuna í heild sinni.

Alþjóðleg úttekt á rekstri Blöndustöðvar–HSAP
Birtar hafa verið niðurstöður úttektar á rekstri Blöndustöðvar samkvæmt nýjum alþjóðlegum matslykli um sjálfbærni
vatnsaflsvirkjana. Umsjón og eftirliti með lyklinum er í höndum Hydropower Sustainability Assessment Council. Í ráðinu
sitja fulltrúar frjálsra fjölþjóðlegra félagssamtaka á sviði samfélags- og umhverfismála, stjórnvalda, banka og fjárfesta auk
eigenda vatnsaflsvirkjana. Sérstök stjórnunarnefnd gætir samningsins og fylgist með
notkun hans. International Hydropower Association (IHA) sér um daglegan rekstur
lykilsins.

Alþjóðlegur matslykill um sjálfbæra nýtingu vatnsafls

Blöndustöð stendur fyrir um 7% af
orkuvinnslu Landsvirkjunar.

Matslykillinn var tekinn formlega í notkun í maí 2011. Vinna við gerð hans fór fram á
árunum 2008 til 2010 í samstarfi frjálsra fjölþjóðlegra félagssamtaka á sviði samfélags- og umhverfismála, banka og
stjórnvalda víðs vegar um heim ásamt IHA sem hafði frumkvæði að gerð lykilsins. Landsvirkjun hefur frá upphafi, í
gegnum aðild að IHA, sýnt málaflokknum mikla athygli og stutt í verki vinnu við gerð matslykilsins. Fulltrúi íslenskra
stjórnvalda í þeirri vinnu var orkumálastjóri. Lykillinn skilgreinir hversu vel starfsemi vatnsaflsvirkjana fellur að
markmiðum um sjálfbæra þróun. Hann byggir á stöðlum í yfir 20 efnisflokkum sem ætlað er að greina sjálfbærni
vatnsaflsvirkjana. Beita má lyklinum á mismunandi stigum, við frumhönnun, verkhönnun, byggingu og rekstur aflstöðva.
Úttektin fer þannig fram að alþjóðlegir vottaðir úttektaraðilar yfirfara gögn er varða rekstur viðkomandi stöðvar og ræða
við fulltrúa fjölbreyttra hagsmunaaðila til staðfestingar á fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum um önnur sjónarmið er
varða starfsemi stöðvarinnar.

Niðurstöður úttektar

Niðurstöður úttektar á rekstri Blöndustöðvar
Úttektin fór fram í Blöndustöð og á aðalskrifstofu Landsvirkjunar í Reykjavík í septembermánuði. Úttektarteymið var
skipað þremur alþjóðlegum sérfræðingum. Úttektin var umfangsmikil og fyrir utan starfsmenn Landsvirkjunar ræddu
úttektaraðilar við yfir 30 einstaklinga, fulltrúa ýmissa hagsmunaaðila, stofnana, sveitarfélaga, fyrirtækja eða
félagasamtaka. Úttektin fól í sér nákvæma skoðun á 17 ólíkum flokkum sem varða rekstur stöðvarinnar og eiga að gefa
mynd af því hversu vel starfsemin fellur að alþjóðlegum viðmiðum um sjálfbæra þróun. Sem dæmi um flokka má nefna;
samskipti og samráð, stjórnun á umhverfislegum- og samfélagslegum þáttum, vatnsauðlindina, vinnuafl og
vinnuaðstöðu og líffræðilegan fjölbreytileika. Niðurstaða úttektarinnar er að Blöndustöð uppfyllir kröfur um bestu
mögulegu starfsvenjur í 14 efnisflokkum af þeim 17 sem teknir voru til skoðunar. Í þremur efnisflokkum uppfyllir
Blöndustöð kröfur um góðar starfsvenjur og er í hverjum þeirra aðeins eitt frávik frá bestu mögulegum starfsvenjum.
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Nýjasta aflstöð
Íslendinga

Búðarhálsstöð er staðsett á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Stöðin nýtir um 40 metra fall í Tungnaá
úr frávatni Hrauneyjafossvirkjunar að Sultartangalóni. Uppsett afl stöðvarinnar er 95 MW og árleg
orkuvinnslugeta er áætluð 585 GWst. Stöðin var komin í fullan rekstur í mars 2014.

Tilhögun Búðarhálsvirkjunar
Við Búðarhálsvirkjun voru byggðar tvær jarðvegsstíflur austan við Búðarháls skammt ofan við ármót Köldukvíslar og
Tungnaár. Önnur stíflan þverar farveg Köldukvíslar og hin frávatn Hrauneyjafossstöðvar. Stíflurnar eru báðar um 25
metra háar þar sem þær eru hæstar og samanlögð lengd þeirra um 1.400 metrar. Með
stíflunum myndast inntakslón Búðarhálsvirkjunar, Sporðöldulón. Stærð þess er um 7
MW
km2 að flatarmáli. Um 4 km löng aðrennslisgöng leiða vatnið frá Sporðöldulóni undir
Búðarháls að jöfnunarþró og inntaki vestan við hálsinn. Tvær fallpípur úr stáli flytja
vatnið frá inntaki að hverflum stöðvarinnar. Stöðvarhúsið er steypt og grafið inn í
Uppsett afl Búðarhálsstöðvar er 95 MW og
árleg orkuvinnslugetaer áætluð 585 GWst.
vesturhlíð Búðarháls. Vélasamstæðurnar eru tvær og er hvor þeirra tæplega 48 MW.

Fyrir framkvæmdir

Eftir framkvæmdir

Yfirlit framkvæmda
Framkvæmdir við Búðarhálsvirkjun hófust upphaflega undir lok árs 2001. Fyrstu framkvæmdir fólust í því að byggja brú
yfir Tungnaá og leggja vegi yfir Búðarháls að framkvæmdasvæðum stöðvarhúss og Sporðöldustíflu. Einnig var að hluta
grafið fyrir sveifluþró. Sumrin 2008 og 2009 var unnið að frekari undirbúningi, rafstrengur lagður frá
Hrauneyjafossvirkjun að fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum og vinnubúðir settar upp.
Fyrstu útboðin voru auglýst árið 2010. Í framhaldi var samið við Ístak hf. um gerð
jarðganga, stíflu, stöðvarhúss og annarra mannvirkja. Í desember 2010 var samið við
þýska fyrirtækið Voith Hydro um véla- og rafbúnað fyrir stöðina. Útboðum á öðrum
hlutum verkefnisins lauk á árinu 2012. Þá var verksamningur undirritaður í september
Það fóru 4.500 tonn af stáli og 65.000
rúmmetrar af steypu ímannvirki
2011 við Íslenska aðalverktaka um smíði og uppsetningu á fallpípum. Í janúar 2012 var
Búðarhálsstöðvar
gerður verksamningur við franska fyrirtækið Alstom Hydro um smíði og uppsetningu á
lokum og í apríl 2012 var samið við portúgalska fyrirtækið Efacec um framleiðslu á
vélaspennum. Allir verksamningar voru undirritaðir í framhaldi af útboðum á evrópska efnahagssvæðinu.
Stærsti einstaki verkþátturinn í byggingu Búðarhálsvirkjunar var gerð aðrennslisganga undir Búðarháls. Aðrennslisgöngin
liggja neðanjarðar, eru um 4 km að lengd og með um 140 m2 þverskurðarflöt. Göngin voru grafin frá báðum endum en
vegna hæðar þeirra þurfti að grafa þau í tveimur áföngum. Greftrinum lauk í september á þessu ári og voru göngin
vatnsfyllt í nóvember. Jarðfræðilegar aðstæður í Búðarhálsi reyndust heldur erfiðari en gert var ráð fyrir og voru verklok í
gangagerðinni rúmlega 60 dögum á eftir áætlun.

Lokið var við uppsteypu á stöðvarhúsi og inntaki á árinu 2012 og á árinu 2013 var unnið að innanhússfrágangi og
uppsetningu margs konar húskerfa. Í lok ársins 2013 var vinnu við stöðvarhús og inntak lokið og mannvirkin að fullu
frágengin.

Framkvæmdir við Sporðöldustíflu hófust sumarið 2011 með gerð hjáveitu fyrir Köldukvísl og hreinsun og greftri úr
stíflubotni. Sumarið 2012 hófst stíflufylling sem lauk nú í haust. Fylling í Sporðöldulón hófst í nóvember og var lokið á
þremur vikum.
Véla- og rafbúnaður stöðvarinnar er frá þýska fyrirtækinu Voith. Framleiðsla á búnaði fór fram víða um heim, m.a. í
Svíþjóð, Brasilíu, Kína, Króatíu, á Ítalíu og Spáni. Uppsetning á búnaði hófst í lok árs 2011 og á árinu 2012 var lokið við
uppsetningu og innsteypingu á sográsum og sniglum. Mikill og góður gangur var í uppsetningu véla og tilheyrandi
búnaðar á árinu og í byrjun október var uppsetningu lokið og prófanir hafnar. Vél 1 framleiddi rafmagn í fyrsta skipti inn á
flutningskerfi Landsnets þann 16. desember en eiginleg framleiðsla að loknum prófunum á vélinni hófst 11. janúar 2014.
Vél 2 hóf framleiðslu að loknum prófunum 8. febrúar 2014.
Í nærri öllum stöðvum Landsvirkjunar eru notaðir Francis-hverflar. Í Búðarhálsstöð og
Steingrímsstöð í Soginu eru hins vegar notaðir Kaplan-hverflar. Kaplan-hverflar eru
notaðir við lága fallhæð með miklu vatnsstreymi. Vatnshjól Kaplan-hverfla líkjast
skipsskrúfu og hægt er að breyta skurði blaðanna til þess að stýra afli og nýtni
hverfilsins.

50-600 M

Lokur og lokubúnaður eru frá franska fyrirtækinu Alstom Hydro en framleiðsla fór að
mestu fram hjá undirverktaka þeirra, fyrirtækinu Pemel frá Portúgal. Framleiðsla á lokum hófst um mitt ár 2012 og
samhliða uppbyggingu mannvirkja var unnið að uppsetningu á lokubrautum og tilheyrandi búnaði á verkstað.
Sográsarlokurnar voru teknar í notkun í ágúst síðastliðnum þegar vatni var hleypt að stöðinni frá Sultartangalóni.
Uppsetningu á lokum og lokubúnaði lauk með frágangi á hjólalokum í inntaki stöðvarinnar í nóvember 2013.

Þrýstivatnspípur stöðvarinnar eru íslensk hönnun og framleiðsla en yfirleitt hafa þrýstivatnspípur í stöðvum
Landsvirkjunar verið framleiddar erlendis. Framleiðsla á pípueiningum hófst í Garðabæ í ársbyrjun 2012 hjá Teknís,
undirverktaka Íslenskra aðalverktaka, og voru fyrstu einingarnar fluttar á verkstað í maí sama ár. Uppsetningin gekk vel
og lauk í byrjun árs 2013 en sandblæstri og málun var lokið í júlí.
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. Hér eru ekki
meðtaldir aðilar sem unnu að framleiðslu á véla- og rafbúnaði fyrir stöðina víða um heim.

Þrýstivatnspípur stöðvarinnar eru íslensk hönnun og framleiðsla.

Öryggismál voru forgangsverkefni við byggingu Búðarhálsvirkjunar og allar mögulegar ráðstafanir gerðar til að koma í veg
fyrir slys. Árangurinn hefur verið góður og hvatning til allra sem að verkefninu komu að halda þeirri miklu og góðu
öryggisvitund áfram.
Að undanskildum frágangi vinnusvæða og síðustu prófunum véla lauk byggingu Búðarhálsvirkjunar á árinu 2013. Stöðin
var komin í fullan rekstur í mars 2014. Gert er ráð fyrir að vinnubúðir og verkbú verktaka verði flutt af svæðinu á næstu
misserum. Næsta sumar verður unnið að frágangi og landmótun umhverfis helstu mannvirki stöðvarinnar.

Hönnun og eftirlit
Verkfræðihönnun Búðarhálsvirkjunar var öll unnin af íslenskum verkfræðistofum. Verkfræðistofan Efla hf. hannaði öll
byggingarmannvirki ásamt því að hafa yfirumsjón með annarri hönnun. Verkfræðistofan Mannvit hannaði lokur og
fallpípur og verkfræðistofan Verkís vélbúnað og húskerfi. Arkitektar Búðarhálsvirkjunar eru Ormar Þór Guðmundsson,
Garðar Guðnason og Sigurður Gústafsson og starfa þeir allir hjá arkitektastofunni OG.
Eftirlit á staðnum var í höndum starfsmanna Landsvirkjunar ásamt starfsmönnum frá verkfræðistofunni Hnit hf.

50 M

Orkuvinnsla úr
endurnýjanlegum
orkugjöfum

Landsvirkjun starfrækti árið 2013 þrettán vatnsaflsstöðvar, tvær jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur víðs vegar um
landið á fimm starfssvæðum. Sextánda aflstöðin, Búðarhálsstöð, var tekin í fullan rekstur í mars 2014. Við rekstur
aflstöðva er lögð áhersla á heildræna sýn þar sem ráðdeild, áreiðanleiki og sambýli starfseminnar við umhverfi og
samfélag eru höfð að leiðarljósi.
Íslendingar vinna 99% allrar raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum. Landsvirkjun vinnur þrjá fjórðu hluta þessarar
orku, að langmestu úr vatnsafli en einnig jarðvarma og vindi. Heildarorkuvinnsla fyrirtækisins árið 2013 var 12.843 GWst.

Bjarnarflag

Blöndustöð

Búrfellsstöð

1969 / Jarðgufustöð

1991 / Vatnsaflsstöð

1972 / Vatnsaflsstöð

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

3 MW

18 GWst/ár

150 MW

990 GWst/ár

270 MW

2.300 GWst/
ár

Fljótsdalsstöð

Hrauneyjarfossstöð

Írafossstöð

2007 / Vatnsaflsstöð

1981 / Vatnsaflsstöð

1953 / Vatnsaflsstöð

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

690 MW

5.000

210 MW

1.300 GWst/

48 MW

236 GWst/ár

GWst/ár

ár

Kröflustöð

Laxárstöð I

Laxárstöð II

1977 / Jarðgufustöð

1939 / Vatnsaflsstöð

1953 / Vatnsaflsstöð

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

60 MW

500 GWst/ár

5 MW

3 GWst/ár

9 MW

78 GWst/ár

Laxárstöð III

Ljósafossstöð

Sigöldustöð

1973 / Vatnsaflsstöð

1937 / Vatnsaflsstöð

1978 / Vatnsaflsstöð

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

13,5 MW

92 GWst/ár

16 MW

105 GWst/ár

150 MW

920 GWst/ár

Steingrímsstöð

Sultartangastöð

Vatnsfellsstöð

1959 / Vatnsaflsstöð

1999 / Vatnsaflsstöð

2001 / Vatnsaflsstöð

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

UPPSETT AFL

ORKUVINNSLA

27 MW

122 GWst/ár

120 MW

1.020 GWst/

90 MW

490 GWst/ár

ár

