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Landsvirkjun er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóða-
staðlinum ISO 14001. Fyrirtækið hefur markað sér stefnu í umhverfismálum 
og vinnur markvisst að því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar.

Mikilvægum umhverfisþáttum sem snúa að rekstri Landsvirkjunar er stýrt 
og þeir vaktaðir. Má þar nefna nýtingu auðlinda, losun í andrúmsloft og 
vatnsviðtaka, magn og meðhöndlun úrgangs ásamt fleiri þáttum. Í grænu 
bókhaldi fyrirtækisins er gerð grein fyrir tölulegum upplýsingum um um-
hverfisáhrif vegna starfsemi fyrirtækisins.

Þær tölur sem birtar eru í skýrslunni eru unnar upp úr bókhaldsforritum  
Landsvirkjunar, DynamicsAX, DMM, mannauðskerfi, jarðvarmagrunninum 
ViewData sem er í umsjá Kemíu sf., gagnagrunni Landsnets um orkuvinnslu 
og Landnýtingargrunni og bindibókhaldi (LULUFC) hjá Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Tölurnar eru ýmist rauntölur eða reiknaðar út frá mæligildum. Um-
sjón með gagnaúrvinnslu og rýni eru í höndum verkfræðistofunnar EFLU. 
Upplýsingar eru gefnar samkvæmt bestu vitund og teljast réttar.

Grænt bókhald
2016

Yfirlýsing  
skoðunarmanns
EFLA verkfræðistofa hefur rýnt grænt bókhald Landsvirkjunar fyrir árið 2016 
og staðfestir hér með að skýrslan inniheldur upplýsingar um helstu þætti í 
rekstri Landsvirkjunar sem áhrif hafa á umhverfið. Þessar upplýsingar eru 
í samræmi við niðurstöður vöktunar fyrirtækisins á lykiltölum í umhverfis-
málum. Í græna bókhaldinu er gerð grein fyrir þeim mæliniðurstöðum sem 
starfsleyfi fyrirtækisins kveða á um.

Sviðsstjóri umhverfissviðs EFLU verkfræðistofu
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Starfsemi Landsvirkjunar

Starfsemi Landsvirkjunar 2016 skiptist í fimm megin-
starfssvið. Þau eru orkusvið, þróunarsvið, fram-
kvæmdasvið, fjármálasvið og markaðs- og viðskipta-
þróunarsvið auk þjónustusviða og skrifstofu forstjóra.

Í umhverfisstjórnun Landsvirkjunar er starfseminni 
skipt í tvo hluta. Annars vegar í raforkuvinnslu í afl-
stöðvum fyrirtækisins á fimm mismunandi starfs-
svæðum; Blöndustöð og Laxárstöðvum, Fljótsdalsstöð, 
Mývatnssvæði, Sogssvæði og Þjórsársvæði. Hins vegar 
er önnur starfsemi sem telur til framkvæmdasviðs og  
þróunarsviðs og starfsstöðva fyrirtækisins í Reykjavík 
og á Akureyri (mynd 1).

Landsvirkjunar

Raforkuvinnsla

Reykjavík 
Akureyri 

Önnur star fsemi

Mynd 1 - Starfsemin eins og hún er sett fram í umhverfisstjórnun fyrirtækisins.
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Mynd 2 – Staðsetning starfsstöðva og afl einstakra aflstöðva.
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Landsvirkjun starfrækti árið 2016 fjórtán vatnsafls-
stöðvar, tvær jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur 
á fimm starfssvæðum víðs vegar um landið. Þó hefur 

engin orkuvinnsla verið í vatnsaflsstöðinni Laxá I síðast-
liðin fjögur ár. Staðsetningu starfsstöðva og afl einstakra 
aflstöðva má sjá á mynd 2.

16
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M MW
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2 270
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4 150

5 150
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14 5

MW
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16 3
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19 Akureyri
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17 1,8



8

G R Æ N T  B Ó K H A L D   2 0 1 6

Raforkuvinnsla

Raforkuvinnsla Landsvirkjunar árið 2016 var 13.411 
GWst. Hlutfallsleg skipting orkuvinnslunnar var 96% 
vatnsorka, 4% jarðvarmaorka og 0,04% vindorka. Raf-
orkuvinnsla Landsvirkjunar árið 2016 var um 73% allrar 
raforkuvinnslu á Íslandi. Orkutöp og eigin orkunotkun 
aflstöðva Landsvirkjunar nam samanlagt 120 GWst árið 
2016. Að langstærstum hluta er um eigin notkun í afl-
stöðvum að ræða.

Raforkuvinnsla Landsvirkjunar er tekin saman í töflum 
1 og 2. Í töflu 1 er yfirlit yfir uppsett afl, raforkuvinnslu 
og orkugjafa á hverju orkuvinnslusvæði, þá eru sýnd 
orkutöp og notkun aflstöðva árið 2016 ásamt heildar-
raforkuvinnslu Landsvirkjunar án tillits til orkutapa og 

eigin notkunar í aflstöðvum árin 2012–2016. Þá sýnir 
tafla 1 einnig yfirlit yfir fjölda starfsmanna fyrirtækis-
ins. Í töflu 2 er að finna skiptingu raforkuvinnslu Lands-
virkjunar og landsins í heild eftir orkugjöfum á árunum 
2012–2016. Árið 2016 var um 2% samdráttur í raforku-
vinnslu fyrirtækisins samanborið við árið á undan, sem 
kom að mestu fram í vinnslu raforku í vatnsaflsstöðvum 
fyrirtækisins. Má rekja samdrátt frá fyrra ári að miklu 
leyti til annars vegar bilunar sem kom upp hjá einum 
viðskiptavini Landsvirkjunar og hins vegar minni sölu 
á töpum til Landsnets. 

Mynd 3 sýnir heildarraforkuvinnslu Landsvirkjunar og 
annarra framleiðenda á Íslandi árið 2016.

 Tafla 1 — Samantekt yfir raforkuvinnslu Landsvirkjunar ásamt starfsmannafjölda, orkutapi og eigin notkun árið 2016.

Starfsstöðvar í Reykjavík 
og á Akureyri - 149 - - -

Aflstöðvar

Blöndustöð Vatnsafl 15 150 737 5

Laxárstöðvar Vatnsafl 7 27,5 100 1

Fljótsdalsstöð Vatnsafl 13 690 5.048 37

Mývatnssvæði Jarðvarmi 22 63 495 4

Sogssvæði Vatnsafl 14 91 540 4

Þjórsársvæði - alls Vatnsafl og 
vindafl 40 936,9 6.491 47

- Hafið Vindafl - (1,9) (5) (<1%)

Orkutap og eigin notkun – - - (120) (1%)

Landsvirkjun í heild - 2016 260 1.958 13.411 100

Landsvirkjun í heild - 2015 249 1.958 13.709 100

Landsvirkjun í heild - 2014 249 1.958 12.807 100

Landsvirkjun í heild - 2013 248 1.863 12.843 100

Landsvirkjun í heild - 2012 247 1.861 12.312 100

Fjöldi
starfsmanna*

Afl
(MW)

Raforkuvinnsla
(GWst)

Hlutfall af heildar-  
raforkuvinnslu (%)Orkugjafi

* Miðað er við fastráðna starfsmenn í lok árs. 
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Tafla 2 — Raforkuvinnsla Landsvirkjunar og heildarraforkuvinnsla á Íslandi 2012–2016.

Landsvirkjun Landið í heild

 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Vatnsaflsvirkjanir GWst 11.822 12.337 12.316 13.206 12.911 12.337 12.863 12.872 13.781 13.470

Jarðvarmavirkjanir GWst 490 500,5 484 497,2 495 5.210 5.245 5.238 5.003 5.065 

Vindafl                    GWst 0 5,5 7 6,7 5,3 0 5 8,0 11,0 9,2

Eldsneyti                GWst 0 0 0 0 0 3 3 2 4 3

Alls                          GWst 12.312 12.843 12.807 13.709 13.411 17.550 18.116 18.120 18.799 18.547

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Mynd 3 – Heildarraforkuvinnsla Landsvirkjunar og annarra 
framleiðenda á Íslandi árið 2016.

Jarðvarmi EldsneytiVatnsafl Vindafl

GWst

  Landsvirkjun
  Aðrir framleiðendur
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Nýting jarðhitaforðans

Landsvirkjun vinnur raforku úr jarðvarma í tveim-
ur aflstöðvum á Mývatnssvæðinu, Kröflustöð og 
Bjarnarflagsstöð. Í töflu 3 má sjá tölulegar upplýs-
ingar yfir nýtingu jarðhitaforðans við raforkuvinnslu 
Landsvirkjunar og nýtingu á framleidda orkueiningu 
á árunum 2012–2016 ásamt hlutfallslegri breytingu 
milli ára.

Magn gufu til raforkuvinnslu hefur dregist saman 
á undanförnum fimm árum og voru 4.821 þúsund 
tonn af gufu notuð til að vinna 496 GWst af raforku 
á Mývatnssvæðinu árið 2016 (mynd 4). Helsta ástæða 
samdráttarins er afkastarýrnun í holunum. Vermi 
borhola hefur áhrif á hlutfall vatns og gufu í jarð-
hitavökvanum, en með lækkandi vermi minnkar 
orkuinnihald vökvans og meira vatn fellur til. Þrátt 
fyrir að magn gufu hefur minnkað hefur gufu- 
nýting á hverja framleidda orkueiningu aukist á 
undanförnum árum. Þannig bættist nýtingin um 6% 

á milli áranna 2015 og 2016 og má m.a. rekja þessa 
bætingu til nýs búnaðar þar sem minni gufu þarf til 
að framleiða hverja orkueiningu. 

Á árinu 2016 féllu til 6.516 þúsund tonn af þétti- og 
skiljuvatni og er þetta 19% aukning frá fyrra ári. 
Aukninguna má helst rekja til þess að vegna afkasta-
rýrnunar var eldri vatnsrík hola tengd inn á vinnslu-
rásina á meðan verið var að bora nýja vinnsluholu á 
Kröflusvæðinu. Ný hola var svo tengd inn á vinnslu-
rásina í árslok og hafði þá verið 2 mánuði í blæstri. 
Um 4.640 þúsund tonnum af skiljuvatni var veitt 
aftur niður í jarðhitageyminn, en djúplosun á skilju-
vatni stuðlar að betri nýtingu jarðhitakerfisins. Með 
djúplosun má einnig minnka umhverfisáhrif jarð-
varmavinnslu á yfirborði og draga úr magni meng-
andi efna eins og þungmálma, sem fara út í yfirborðs-
vatn. 

Tafla 3 — Nýting jarðhitaforðans við raforkuvinnslu Landsvirkjunar 2012-2016.

2012 2013 2014 2015 2016
Breyting miðað 

 við árið 2015

Nýting í þúsundum tonna:

Gufa þús. tonn 5.857 5.634 5.498 5.099 4.821 -5%

Þétti- og skiljuvatn þús. tonn 5.230 5.190 5.667 5.471 6.516 19%

Djúplosun* Þús. tonn  2.515 3.145 4.324 4.300 4.640 8%

Nýting á framleidda orkueiningu:       

Gufa þús. tonn/GWst 12,0 11,3 11,4 10,3 9,7 -6%

Þétti- og skiljuvatn þús. tonn/GWst 10,7 10,4 11,7 11,0 13,2 20%

Djúplosun þús. tonn/GWst 5,1 6,3 8,9 8,6 9,4 9%

* Magn skiljuvatns sem var djúpfargað á árunum 2012-2014 hefur verið uppfært í samræmi við nákvæmari mælingar.

Í töflu 4 má sjá magn gufu og vatns sem tekið er úr jarð-
hitageymum vegna jarðhitarannsókna á árunum 2012–
2016 ásamt hlutfallslegri breytingu milli ára. Um er að 
ræða rannsóknir á Norðausturlandi, en á árinu 2016 var 

eingöngu um að ræða boranir á Þeistareykjum, þar sem 
ný jarðvarmavirkjun er í uppbyggingu. Umfang rann-
sókna er mjög breytilegt milli ára (mynd 5). 

Tafla 4 —Nýting jarðhitaforðans við rannsóknir Landsvirkjunar 2012-2016.

2012 2013 2014 2015 2016
Breyting miðað 

við árið 2015

Nýting í þúsundum tonna:

Gufa þús. tonn 1.014 711 979 1.889 739 -61%

Fráveituvatn þús. tonn 233 13 1.345 1.031 687 -33%
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Mynd 4 – Magn gufu og vatns sem nýtt var til raforkuvinnslu á árunum 2012–2016 og magn skiljuvatns sem var djúplosað 
á sama tímabili.
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Mynd 5 – Magn gufu og vatns sem kom upp vegna rannsóknaborana á árunum 
2012–2016.
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Yfirborðslosun frá jarðvarmavirkjunum

Frá árinu 1997 hefur farið fram árleg vöktun á upp-
leystum efnum í grunnvatni í lindum við Mývatn og í 
grunnvatni vestan Námafjalls í þeim tilgangi að meta 
áhrif vegna losunar frárennslisvatns frá Kröflu- og 
Bjarnarflagsstöð. Samkvæmt starfsleyfum Kröflu- og 
Bjarnarflagsstöðvar er heimild fyrir losun á þétti- og 
skiljuvatni frá aflstöðvunum svo framarlega sem styrkur 
mengandi efna í grunnvatnsstraumnum, þegar vatnið  
nær niður í Mývatn, sé undir umhverfismörkum I. 
Mörkin eru skilgreind í reglugerð um varnir gegn  
mengun vatns nr. 796/1999 með síðari breytingum.

Aðferðin sem notuð er við vöktunina byggir á því að 
fylgst er með náttúrulegum ferilefnum á borð við arsen 
sem eru í margfalt hærri styrk í frárennslisvatni afl-
stöðvanna en í grunnvatni. Á mynd 6 má sjá að styrkur 
arsens í grunnvatnssýnum sem tekin hafa verið árlega 
við Vogaflóa og Langavog hefur alltaf mælst undir um-
hverfismörkum I (mjög lítil eða engin hætta á áhrifum). 
Mælingar í lindum við Mývatn sýna að styrkur arsens 
hefur ekki hækkað og af vöktuninni má draga þá álykt-
un að vatnið hafi ekki orðið fyrir áhrifum af frárennslis-
vatni virkjananna1). 

Losun þétti- og skiljuvatns frá Kröflu- og Bjarnarflags-
stöð, ásamt losun þungmálma, næringarefna, brenni-
steinsvetnis og koltvísýrings í grunn- og yfirborðsvatn 
á árunum 2012-2016, má sjá í töflu 5. Taflan sýnir enn 
fremur magn þungmálma og næringarefna sem losuð 
eru í yfirborðsvatn vegna rannsókna á Þeistareykjum á 
sama tímabili. Engin niðurdæling er vegna rannsókna-
borana. 

Almennt hefur dregið úr losun skiljuvatns í yfirborðs-
vatn á tímabilinu á sama tíma og djúplosun hefur verið  
aukin, sjá mynd 7, en við það minnkar álag vegna 
orkuvinnslunnar á Dallæk. Á árinu 2016 jókst þó magn 
skiljuvatns frá Kröflusvæðinu frá fyrra ári og má rekja 
þessa aukningu aðallega til notkunar á eldri vatnsríkri 
vinnsluholu. Í starfsleyfi eru engin skilgreind viðmið um 
losun brennisteinsvetnis og koltvísýrings í vatnsviðtaka 
önnur en þau að styrkur sé undir umhverfismörkum í 
flokki I samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun 
vatns. Dregið er úr losun þessara gasa í andrúmsloft-
ið með því að losa þau í yfirborðsvatn eða að dæla þeim 
niður með djúplosun. 

Mynd 6 – Mældur styrkur arsens í grunnvatnssýnum við 
Vogaflóa og Langavog 1997–2016.

Mynd 7 –Losun í yfirborðsvatn og djúplosun skiljuvatns 
vegna raforkuvinnslu á árunum 2012-2016.
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Tafla 5 — Magn efna í þétti- og skiljuvatni (þungmálmar, næringarefni og gas) frá orkuvinnslu í Kröflustöð og 
Bjarnarflagsstöð og vegna rannsóknaborana og sem losuð eru í yfirborðsvatn eða djúpfargað á árunum 2012-2016.
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Losun brennisteinsvetnis í andrúmsloft 

Losun brennisteinsvetnis hefur hingað til verið 
óhjákvæmilegur þáttur í nýtingu jarðhita á Íslandi, 
en brennisteinsvetni (H2S) getur haft neikvæð 
áhrif á bæði fólk og lífríki. Náttúrulegt útstreymi 

frá jarðhitasvæðum hefur einnig áhrif á styrk 
brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Á mynd 8 má sjá 
útstreymi brennisteinsvetnis vegna raforkuvinnslu 
og rannsókna hjá Landsvirkjun á árunum 2012-2016.

Landsvirkjun fylgist með styrk brennisteinsvetnis í 
andrúmslofti vegna jarðhitanýtingar á Norðaustur- 
landi. Rauntímaniðurstöður þessara mælinga og ár-
legar skýrslur eru aðgengilegar á vef Landsvirkjunar:
www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/voktun 

Mælingar hafa verið gerðar í Kelduhverfi frá árinu 
2011. Árið 2013 var mælum bætt við í Reykjahlíð, 
við Reykjahlíðarskóla og í Vogum við Mývatn, og í 
mars 2015 var mæli bætt við á Húsavík. Mælistöð við 
Reykjahlíðarskólann er sú mælistöð sem liggur næst 
orkuvinnslusvæði Kröflu og Bjarnarflags.

Samkvæmt reglugerð nr. 514/2010 um styrk brenni-
steinsvetnis í andrúmslofti skal daglegt hámark 24 
klukkustunda hlaupandi meðaltals brennisteins-
vetnis vera undir 50 µg/m³. Þá skal ársmeðaltal styrks 
brennisteinsvetnis vera undir 5 µg/m³ (±3 µg/m³).

Niðurstöður mælinga ársins 2016 leiða í ljós að 
ársmeðaltal fyrir styrk brennisteinsvetnis var innan 
heilsuverndarmarka, 5 µg/m³ á öllum mælistöðum. 
Við Reykjahlíðarskóla fór daglegt hámark 24 klukku-
stunda hlaupandi meðaltals af styrk brennisteins-
vetnis aldrei yfir skilgreind heilsuverndarmörk,  
50 µg/m³. Á mynd 9 má sjá niðurstöður mælinga  
við Reykjahlíðarskóla en þar reiknaðist ársmeðaltal 
2016 fyrir styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti  
4,6 µg/m3.

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Tonn H2S

  Raforkuvinnsla       Rannsóknir    

2012 2013 2014 2015 2016

Mynd 8 – Útstreymi brennisteinsvetnis vegna raforkuvinnslu og rannsókna árin 2012-2016.
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Mynd 9 – Mælingar á brennisteinsvetni (H2S) við Reykjahlíðarskóla. Meðaltal hvers mánaðar og uppsafnað meðaltal á 
árinu 2016.
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  H2S meðaltal mánaðar (µg/m³)   H2S meðaltal frá byrjun árs (µg/m³)    
  Heilsuverndarmörk Ár   Neðri skekkjumörk (µg/m³)   Efri skekkjumörk (µg/m³)
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Eldsneytisnotkun 

Í starfsemi Landsvirkjunar er jarðefnaeldsneyti notað 
á bifreiðar, vélar og ýmis tæki og er magn eldsneytis 
sem er notað vegna starfseminnar skráð. Í töflu 6 má 
sjá heildarnotkun eldsneytis í starfsemi Landsvirkj-
unar árið 2016 sem og notkun á hverri starfsstöð. Þá 
sýnir tafla 7 notkun eldsneytis í starfsemi Lands-
virkjunar á árunum 2012–2016 og samanburð milli 
ára. 

Heildarnotkun Landsvirkjunar á jarðefnaeldsneyti 
(dísilolíu og bensíni) á árinu 2016 var 231 þúsund  
lítrar. Stærsti hluti þess jarðefnaeldsneytis sem notað 
er hjá Landsvirkjun er dísilolía, eða 94%, en hlutur 
bensíns var 6%. Auk þess voru tæplega 35 þúsund 
lítrar af lífdísil notuð til að knýja bifreiðar á Þjórsár-
svæðinu, og var hann ýmist notaður hreinn eða sem 
íblöndunarefni í jarðefnaeldsneyti. Magn lífdísils  
jókst töluvert frá fyrra ári, með tilheyrandi sam-
drætti í notkun dísilolíu á farartæki á Þjórsársvæðinu. 
Ávinningur þess að notast við lífdísil er m.a. sá að við 
brennslu hans losnar aðeins um 40% af því magni 
gróðurhúsalofttegunda sem losnar við brennslu hefð-
bundinnar dísilolíu2). Á seinasta ári var ekkert metan  
notað í rekstri Landsvirkjunar þar sem metanfloti 
fyrirtækisins var seldur árið 2015 og áhersla lögð á 
fjölgun rafmagnsbíla.

Notkun bensíns í starfsemi fyrirtækisins hefur verið 
með svipuðu móti undanfarin fjögur ár, og er undir 
meðaltali síðustu fimm ára (mynd 10). Dísilnotkun 
hefur dregist saman á undanförnum þremur árum og 
dróst notkunin saman um 14% á seinasta ári í sam-
anburði við árið 2015, sem má að miklu leyti rekja 
til aukningar í notkun lífdísils. Á flestum starfs-
stöðvum fyrirtækisins liggur notkun dísilolíu undir 
meðalnotkun síðustu 5 ára (mynd 11). Heildarnotkun  
dísilolíu á varaaflsvélar dróst verulega saman frá 
fyrra ári, en árið 2015 var aukning í notkun dísilolíu 
þegar varaaflsvélum fyrirtækisins fjölgaði um fjórar. 
Mesta notkun dísilolíu var á Þjórsársvæðinu, þar sem 
Landsvirkjun rekur sex aflstöðvar á víðáttumiklu 
svæði, og innan framkvæmda- og þróunarsviðs, en 
þar jókst notkun um 23% frá seinasta ári, sem skýrist 
af auknu umfangi framkvæmda vegna Þeistareykja-
virkjunar og stækkunar Búrfellsvirkjunar. 

Tafla 6 — Notkun eldsneytis í starfsemi Landsvirkjunar árið 2016.

Starfsstöðvar  LV alls 2016
Blöndu- 

stöð
Laxár-
stöðvar

Fljótsdals-
stöð

Mývatns-
svæði

Sogs-
svæði

Þjórsár- 
svæði

Framkv.- og 
þróunarsvið

Starfsstöðvar 
RVK og AKU

Bensín Lítrar 12.828 1.711 92 420 1.503 478 387 3.850 4.387

Dísilolía Lítrar 218.092 14.824  8.643 18.820 28.764 15.397 49.822 55.757 26.065

– á farartæki Lítrar 186.290 14.686 8.643 18.095 28.614 15.397 19.312 55.757 25.786

– á varaafl Lítrar 31.802 138 - 725 150 - 30.510 - 279

Lífdísill Lítrar 34.922 - - - - - 34.922 - -

2) Upplýsingar um lífdísil sem notaður er í starfsemi Landsvirkjunar er að finna á heimasíðu framleiðanda:  
https://www.perstorp.com/en/products/verdis_polaris_aura.
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Tafla 7 — Eldsneytisnotkun í starfsemi Landsvirkjunar árin 2012–2016 og samanburður á milli ára.

LV alls 2012 LV alls 2013 LV alls 2014 LV alls 2015 LV alls 2016
Breyting miðað 

við árið 2015

Bensín Lítrar 22.943 12.572 11.398 11.988  12.828     7%

Dísilolía Lítrar 243.077 271.603 244.369 253.308 218.092 -14%

– á farartæki Lítrar 225.298 251.717 216.130 193.207 186.290 -4%

– á varaafl Lítrar 17.779 19.886 28.240 60.101 31.802 -47%

Lífdísill Lítrar - - - 13.141 34.922 166%

Metan kg 504 270 251 115 - -100%

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Bensín Dísilolía á farartæki Dísilolía á varaafl

Lítrar

Mynd 10 – Notkun jarðefnaeldsneytis, þ.e. dísilolíu og bensíns í starfsemi Landsvirkjunar árin 2012–2016 ásamt meðal-
notkun á sama tímabili.

  2012       2013       2014      2015      2016       Meðalnotkun 2012-2016



1 8

G R Æ N T  B Ó K H A L D   2 0 1 6

Mývatns- 
svæði

Framkv.- 
og

þróunarsvið

Fljóts- 
dalsstöð 

Þjórsár-
svæði

Sogs- 
svæði

Starfs- 
stöðvar 
í RVK og 

AKU

Laxár- 
stöðvar

Blöndustöð

2012
2013
2014
2015
2016

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

Lítrar
  Dísilolía á farartæki      Dísilolía á varaafl        Meðaltal 2012-2016

Mynd 11 - Notkun dísilolíu á annars vegar farartæki og hins vegar á varaafl í starfsemi Landsvirkjunar árin 2012-2016 
skipt eftir starfssvæðum. Auk þess er sýnd meðalnotkun á hverjum stað á sama tímabili.
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Úrgangur og spilliefni

Úrgangur 
Allur úrgangur sem fellur til vegna starfsemi 
Landsvirkjunar er flokkaður og magnið skráð.  
Úrgangur á hverri starfsstöð er flokkaður í sam-
ræmi við þá flokkunarmöguleika sem boðið er 
upp á í viðkomandi landshluta. Úrgangi frá starf-
seminni má skipta í þrjá flokka: Úrgang sem fer til 
endurvinnslu eða endurnýtingar, úrgang til förg-
unar og óvirkan úrgang. Magn úrgangs í hverj-
um úrgangsflokki getur verið talsvert breytilegt 
milli ára sem skýrist að verulegu leyti af umfangi 
viðhaldsverkefna hvers árs.

Magn úrgangs eftir flokkum sem féll til vegna 
starfsemi Landsvirkjunar á árunum 2012–2016 má 
sjá í töflu 8. Heildarmagn úrgangs árið 2016 voru 
tæplega 208 tonn. Þar af voru um 153 tonn sem 
fóru til endurvinnslu eða endurnýtingar, rúmlega 
44 tonn fóru til urðunar og tæplega 11 tonn var  
óvirkur úrgangur (mynd 12). Í töflu 9 er magni 
úrgangs sem til féll á árinu 2016 á mismunandi 
starfsstöðvum Landsvirkjunar gert skil. 

Á mynd 13 má sjá magn óflokkaðs úrgangs frá 
starfsstöðvum Landsvirkjunar árin 2012-2016. 
Heildarmagn óflokkaðs úrgangs jókst árið 2016 
um 3% frá fyrra ári. Á þremur starfsstöðvum var 
magn óflokkaðs úrgangs árið 2016 undir meðal-
tali síðustu fimm ára en á fjórum orkuvinnslu- 
stöðvum var það yfir meðaltali síðustu fimm ára. 
Á Sogssvæðinu minnkaði magnið frá fyrra ári en 
sjá má aukningu í magni frá árinu 2015 í Fljóts-
dalsstöð, Kröflustöð og á Þjórsársvæði. Aukningin 
er að mestu til komin vegna viðhalds og borana á 
Kröflusvæði og vegna úrgangs sem ekki var unnt 
að koma í endurvinnslu á Fljótsdalsstöð, en einnig 
vegna tiltektar sem fram fór á Þjórsársvæði. Á öðr-
um starfsstöðvum jókst magn óflokkaðs úrgangs 
nokkuð frá árinu 2015, aðallega vegna starfsemi  
rannsóknardeildar þróunarsviðs Landsvirkjunar 
að Völuteig í Mosfellsbæ. 

Tafla 8  — Magn úrgangs eftir flokkum og meðhöndlun árin 2012-2016.

 LV alls 2012  LV alls 2013  LV alls 2014  LV alls 2015  LV alls 2016 

Úrgangur til förgunar (óflokkaður): kg 46.274 35.453 30.331 42.952 44.214

– til urðunar kg 39.515 34.093 30.331 42.952 44.214

– til brennslu kg 6.759 1.360 0 0 0

Úrgangur til endurvinnslu og endurnýtingar: kg 79.135 282.682 119.787 119.481 152.930

– húsbúnaður kg  35      105      30     95 0

– lífrænn úrgangur kg 12.301 19.644 18.704 17.903 17.801

– málmar og ýmis búnaður kg 36.943 125.063 39.954 37.635 52.232

– pappír, pappi og umbúðir kg 12.514 14.072 14.748 13.756 14.302

– plast kg 451 3.302 1.411 4.083 5.481

– timbur kg 16.891 120.495 44.940 46.009 63.115

Óvirkur úrgangur:* kg 55.860 353.948 32.875 898 10.620

– jarð- og steinefni, gler og postulín** kg 55.860 353.948 32.875 898 10.620

Úrgangur alls kg 181.269 672.083 182.992 163.331 207.764

     * Fer til urðunar á urðunarstað fyrir óvirkan úrgang.
** Árið 2016 var aðkeypt flokkun á 8.570 kg af úrgangi frá framkvæmdum við húsnæði Landsvirkjunar á Akureyri, mestmegnis flísar, múrefni og steypa. 
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Tafla 9 — Magn úrgangs frá starfsstöðvum Landsvirkjunar árið 2016 eftir flokkum og meðhöndlun.

LV alls 2016
Önnur starf-

semi LV  Blöndustöð Fljótsd.st. svæði Laxárstöðvar Sogssvæði Þjórsársvæði

Úrgangur til 
förgunar  
(óflokkaður):

kg  44.214      3.374      8.950      5.241      582      7.310      9.430      9.327     

– til urðunar kg  44.214      3.374      8.950      5.241      582      7.310      9.430      9.327     

Úrgangur til 
endurvinnslu og 
endurnýtingar:

kg  152.930      4.921      21.590      34.181      11.262      18.459      40.830      21.687     

– lífrænn  
   úrgangur

kg  17.801      833      2.160      3.951      -      -      3.650      7.207     

– málmar og
   ýmis búnaður

kg  52.232      1.953      240      15.882      2.770      8.779      19.860      2.748     

– pappír, pappi
    og umbúðir

kg  14.302      55      1.370      2.434      58      140      3.500      6.745     

– plast kg  5.481      30      -      5.085      14      -      352     

– timbur kg  63.115      2.050      17.820      6.829      8.420      9.540      13.820      4.636     

Óvirkur  
úrgangur:*

kg 10.620      95      -      1.620      195      -      -      8.710     

– jarð- og 
   steinefni, gler 
   og postulín

kg  10.620      95      -      1.620      195      -      -      8.710     

Úrgangur alls kg  207.764      8.390      30.540      41.042      12.039      25.769      50.260      39.724     

Mývatns-

* Fer til urðunar á urðunarstað fyrir óvirkan úrgang
**  Árið 2016 var aðkeypt flokkun á 8.570 kg af úrgangi frá framkvæmdum við húsnæði Landsvirkjunar á Akureyri, mestmegnis flísar, múrefni og steypa.

**

Tonn

Mynd 12 – Magn úrgangs til endurvinnslu og förgunar, sem og magn óvirks úrgangs frá rekstri Landsvirkjunar á árunum 
2012–2016 ásamt meðaltölum fyrir sama tímabil.
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og endurnýtingar
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Mynd 13 – Magn óflokkaðs úrgangs frá starfsstöðvum Landsvirkjunar 2012–2016 sem fer til förgunar ásamt meðaltali 
síðustu fimm ára.
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Tafla 10 — Magn spilliefna á árunum 2012-2016.

LV alls 2012 LV alls 2013 LV alls 2014 LV alls 2015 LV alls 2016

Spilliefni til förgunar: kg 2.582 3.999 7.685 7.333 4.966
– rafhlöður og 
   rafbúnaður

kg 1.237 2.921 6.222 3.013 1.870

– önnur spilliefni kg 1.345 1.079 1.463 4.320 3.096

Olíuúrgangur: kg 2.750 1.828 14.976 6.355 16.029

Spilliefni alls kg 5.332 5.827 22.660 13.688 20.995

Tafla 11 — Magn spilliefna frá starfsstöðvum Landsvirkjunar árið 2016.

LV alls 2016
Blöndu- Fljótsdals- Sogs- Þjórsár- Önnur starf-

semi LV  stöð stöð svæði stöðvar svæði svæði

Spilliefni til 
förgunar: 

 kg 4.966 1.313 714 1.315 0 655 857 112

– rafhlöður og 
    rafbúnaður 

 kg 1.870 25 555 309 0 38 857 86

– önnur spilliefni  kg 3.096 1.288 159 1.006 0 617 0 26

Olíuúrgangur:  kg 16.029 0 504 1.500 10.540 424 3.061 0

Spilliefni alls  kg 20.995 1.313 1.218 2.815 10.540 1.079 3.918 112

Mývatns- Laxár-

Spilliefni 
Öll spilliefni sem til falla vegna starfsemi Lands-
virkjunar eru flokkuð og magn skráð. Þau eru 
meðhöndluð samkvæmt lögum og reglugerðum 
um meðferð þeirra og þeim skilað til viðurkennds 
móttökuaðila. 

Magn spilliefna sem fellur til í starfsemi Lands-
virkjunar ræðst að miklu leyti af umfangi við- 
haldsverkefna á ári hverju. Árið 2016 voru tæp 21 

tonn af spillefnum send til spilliefnamóttöku og 
þar af féll mest til af úrgangsolíu. Aukningu í magni 
olíuúrgangs frá fyrra ári má að miklu leyti rekja til 
aflstöðvarinnar Laxá II þegar tæma þurfti olíu af 
spenni sem bilaði. Tafla 10 sýnir magn spilliefna í 
starfsemi Landsvirkjunar á árunum 2012–2016 og í 
töflu 11 má sjá sundurliðun á magni spilliefna eftir 
starfsstöðvum árið 2016. 
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Landgræðsla og kolefnisbinding

Landsvirkjun hefur staðið fyrir landgræðslu og 
skógrækt í nágrenni aflstöðva sinna frá árinu 1968. 
Tilgangur landgræðslunnar er að endurheimta 
landgæði, að draga úr raski á gróðurlendum auk 
þess að stöðva jarðvegsrof og gróðureyðingu. Þá 
er markmiðið einnig að binda kolefni í gróðrinum. 
Í töflu 12 má sjá umfang landgræðslu- og skóg-
ræktarverkefna á árunum 2012-2016, unnin ýmist 
á vegum Landsvirkjunar eða í samvinnu við aðra 
aðila. Á árinu 2016 gróðursetti Landsvirkjun rúm-
lega 72 þúsund plöntur í nágrenni aflstöðva sinna.  

Frá árinu 2013 hefur Landsvirkjun kolefnisjafnað 
starfsemi sína með skógrækt í samstarfi við Kol-

við. Að auki hefur Landsvirkjun frá árinu 2012, í 
samvinnu við Skógrækt ríkisins, unnið að gróður- 
setningu með kolefnisbindingu að markmiði, 
sjá töflu 12. Til þessa hefur verið gróðursett í 
landi Laxaborgar í Dölum, á Belgsá í Fnjóskadal 
og í Skarfanesi í Rangárþingi ytra. Einnig hefur 
Landgræðsla ríkisins unnið að landgræðslu fyrir  
Landsvirkjun í Bolholti í Rangarþingi ytra, við 
Kot og Steinkross á Rangárvöllum, og í Búðarhálsi 
og Þóristungum í Ásahreppi. Þá eru hafin land-
græðsluverkefni á Þeistareykjum á Norðaustur-
landi. Ætlunin er að kolefnisbindingin sem með 
þessu fæst verði í framtíðinni hluti af kolefnisbók-
haldi fyrirtækisins.

Tafla 12 — Umfang landgræðslu- og skógræktarverkefna, unnin á vegum Landsvirkjunar eða í samvinnu við aðra aðila 
árin 2012–2016.

Tafla 13 — Gróðursetning plantna á vegum samvinnuverkefnisins „Margar hendur vinna létt verk“ árin 2012–2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Landsvirkjun, áburðardreifing, tilbúinn 
áburður

tonn 484 414 447 441 546

Landsvirkjun, gróðursetning plantna í 
nágrenni aflstöðva 

stk. 5.480 63.050 83.634 97.370 72.460

Kolviður, gróðursetning plantna til 
kolefnisjöfnunar

stk. 0 9.700 8.900 10.100 9.400

Skógrækt ríkisins, gróðursetning plantna* stk. 36.000 33.000 56.00 83.00 124.986

Landgræðsla ríkisins, uppgræðsla lands 
(Bolholt, Kot og Steinkross)*

ha 74 115 67 91 99

Landgræðsla ríkisins, áburðardreifing 
(Búðarháls og Þóristungur)*

tonn 70,2 60 45 45 34,2

2012 2013 2014 2015 2016

Gróðursetning plantna á vegum 
,,Margar hendur vinna létt verk“

stk. 30.450 162.500 125.196 55.183 77.230

Landsvirkjun hefur einnig staðið fyrir samstarfs-
verkefninu „Margar hendur vinna létt verk“  
undanfarin ár en þar býður fyrirtækið fram 
vinnuframlag sumarvinnuflokka ungs fólks til 
ýmissa verkefna. Rúmlega 77 þúsund plöntur voru 

gróðursettar á seinasta ári á vegum verkefnisins 
(tafla 13). Kolefnisbindingin sem hlýst af þessum 
samstarfsverkefnum er ekki hluti af kolefnisbók-
haldi Landsvirkjunar þar sem verkefnin eru ekki 
unnin fyrir Landsvirkjun.

* Kolefnisbinding sem af verkefnunum hlýst er ekki hluti af kolefnisbókhaldi Landsvirkjunar 2012-2016.
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Kolefnisspor Landsvirkjunar er skilgreint sem árleg 
losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi fyrir-
tækisins að frádreginni áætlaðri kolefnisbindingu og 
kolefnisjöfnun.  

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi 
Landsvirkjunar árið 2016 var 48 þúsund tonn CO2-íg-

ildi. Í töflu 14 má sjá losun í andrúmsloftið og gróður-
húsaáhrif frá starfsemi Landsvirkjunar árið 2016 eftir 
uppsprettum losunar. Losun gróðurhúsalofttegunda 
vegna starfsemi fyrirtækisins má að stærstum hluta 
rekja til orkuvinnslu með jarðvarma (67%) sem og 
losunar frá uppistöðulónum vatnsaflsvirkjana (31%) 
en önnur losun er vegna brennslu eldsneytis, urðun-
ar úrgangs og losunar á SF6 gasi frá rafbúnaði (um 2%) 
(mynd 14). 

Tafla 15 sýnir heildarlosun gróðurhúsalofttegunda eftir 
uppsprettum á árunum 2012-2016 og samanburð milli 
ára. Í töflunni kemur einnig fram umfang kolefnis- 
bindingar á sama tímabili og kolefnisspor Landsvirkj-
unar fyrir hvert starfsár.

Í rúma fjóra áratugi hefur Landsvirkjun staðið fyrir um-
fangsmikilli landgræðslu og skógrækt í nágrenni afl-
stöðva sinna. Frá árinu 2013 hefur Landsvirkjun einnig 
kolefnisjafnað starfsemi sína í samstarfi við Kolvið vegna 
brennslu eldsneytis og förgunar úrgangs. Þá hefur Lands-
virkjun frá árinu 2012 unnið með Landgræðslu ríkisins og 
Skógrækt ríkisins að samvinnuverkefnum um bindingu 

kolefnis með landgræðslu og skógrækt. Vegna uppfærslu  
á kortagrunnum landgræðslusvæða hefur enn ekki 
náðst að fá áreiðanlegar upplýsingar um magn þessarar 
bindingar. Heildarkolefnisbinding Landsvirkjunar er því 
byggð á eldra mati á bindingu frá landgræðslu og skóg-
rækt upp á 22.000 tonn3) auk 1.001 tonns CO2-ígilda sem 
bundin eru á vegum Kolviðs. Þegar tekið hefur verið tillit 
til þessarar kolefnisbindingar er kolefnisspor Landsvirkj-
unar árið 2016 rúm 25 þúsund tonn CO2-ígilda (mynd 15). 
Kolefnissporið hefur farið lækkandi á síðastliðnum árum 
á sama tíma og orkuvinnsla hefur aukist. Lækkun kolefn-
issporsins má m.a. rekja til minni losunar á gufu fyrir 
hverja framleidda orkueiningu í jarðvarmavirkjunum.

Kolefnisspor Landsvirkjunar = heildarlosun  
gróðurhúsalofttegunda – kolefnisbinding

Tonn CO2-ígildi

Mynd 14 – Losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi Landsvirkjunar árin 2012–2016 eftir uppsprettum losunar. 
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3)  Eldra mat á kolefnisbindingu byggir á stærð skógræktar- og landgræðslusvæða og á stuðlum sem notaðir eru í opinberu bókhaldi 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, gefið árlega út af Umhverfisstofnun.
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Tafla 14 — Notkun auðlinda, magn úrgangs til urðunar og losun lofttegunda í andrúmsloftið og samsvarandi losun gróður-
húsalofttegunda vegna starfsemi Landsvirkjunar árið 2016.

Heildarmagn
/stærð

Losun í andrúmsloft 
[tonn]

Losun gróðurhúsalofttegunda
[kg CO2-ígildi]

Gufa frá jarðvarmavirkjunum 3.169.364 tonn 3.169.364

- útstreymi koltvísýrings 31.170 31.169.600

- útstreymi metans 15 375.000

- útstreymi brennisteinsvetnis 5.210 0

Gufa frá rannsóknaborholum 739.275 tonn 739.275

- útstreymi koltvísýrings 770 770.000

- útstreymi metans 0,200 5.000

- útstreymi brennisteinsvetnis 150 0

Uppistöðulón vatnsaflsvirkjana 264 km2

- losun koltvísýrings 7.379 7.379.357

- losun metans 296 7.398.842

Eldsneytisnotkun: Bensín: 12.828 lítrar

- losun koltvísýrings 30 29.536     

- losun metans 0,011 265

- losun glaðlofts 0,004 1.146

Eldsneytisnotkun: Dísilolía á farartæki 186.290 lítrar

- losun koltvísýrings 499 499.183

- losun metans 0,031    782

- losun glaðlofts 0,031    9.326

Eldsneytisnotkun: Dísilolía á varaafl 31.802 lítrar

- losun koltvísýrings 85 85.218

- losun metans 0,005 134

- losun glaðlofts 0,005 1.592

Eldsneytisnotkun: Lífdísill 34.922 lítrar

- losun koltvísýrings 37 37.431

- losun metans  0,002    59

- losun glaðlofts  0,002    699

Flugferðir starfsmanna

- innanlandsflug, losun koltvísýrings 116,6 116.627

- millilandaflug, losun koltvísýrings 192,6 192.610

Förgun úrgangs

- urðun 44 tonn 25.644

Rafbúnaður

- losun SF6 0,003 tonn 0,003 68.400

Losun gróðurhúsalofttegunda alls 48.166.452
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Tafla 15 — Losun gróðurhúsalofttegunda, kolefnisbinding og kolefnisspor frá starfsemi Landsvirkjunar 2012-2016 og 
samanburður milli ára.

LV alls
2012 

LV alls 
2013

LV alls
2014

LV alls
2015

LV alls
2016

Breyting miðað 
við árið 2015

Jarðvarmavirkjanir, 
heildarútstreymi

tonn  
CO2-ígildi 41.956 33.617 36.832 35.565 32.320 -9%

– orkuvinnsla tonn  
CO2-ígildi 37.836 32.319 34.985 33.195 31.545 -5%

– rannsóknarboranir tonn  
CO2-ígildi  4.120      1.298      1.847      2.370    775     -67%

Uppistöðulón 
vatnsaflsvirkjana

tonn  
CO2-ígildi 12.680 14.504 14.460 15.284 14.778 -3%

Brennsla eldsneytis tonn  
CO2-ígildi 940 1.001 924 1.050 975 -7%

– bensín á farartæki tonn  
CO2-ígildi  57      31       28   29    31 7%

– dísilolía á farartæki tonn  
CO2-ígildi  613      686      589     527     509 -3%

– dísilolía á varaafl tonn  
CO2-ígildi  49      54      77      164  87 -47%

– lífdísill á farartæki tonn  
CO2-ígildi 0 0 0  14   38 173%

– flugferðir, heildarlosun tonn  
CO2-ígildi 221  230      230      316    310 -2%

- þar af innanlandsflug tonn  
CO2-ígildi  92      109      109      106  117 10%

- þar af millilandaflug tonn  
CO2-ígildi  129      121   121      210 193 -8%

Úrgangur tonn  
CO2-ígildi  39      30      24    25    26     4%

Rafbúnaður* tonn  
CO2-ígildi 24 24 72 23 68 196%

Losun 
gróðurhúsalofttegunda

tonn  
CO2-ígildi 55.639 49.176 52.312 51.947 48.167 -7%

Kolefnisbinding  
(á vegum Landsvirkjunar)

tonn  
CO2-ígildi -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 0%

Kolefnisbinding (Kolviður) tonn  
CO2-ígildi 0 -1.031 -948 -1.075 -1.001 -7%

Kolefnisspor Landsvirkjunar tonn  
CO2-ígildi 33.639 26.145** 29.364 28.872** 25.166 -13%

*   Losun SF6 frá rafbúnaði á tímabilinu 2011-2014 hefur verið uppfærð frá fyrri umhverfisskýrslum vegna vanskráningar á Þjórsársvæðinu.
** Kolefnisspor Landsvirkjunar hefur verið leiðrétt frá fyrri umhverfisskýrslum.
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Tonn CO2-ígildi

Mynd 15 – Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda, kolefnisbinding og kolefnisspor vegna starfsemis Landsvirkjunar árin 
2012–2016.
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Tafla 16 sýnir losun gróðurhúsalofttegunda fyrir hverja 
unna GWst á árunum 2012-2016. Hér er ekki tekið tillit 
til útstreymis vegna rannsóknarborana vegna þess að 
þær tengjast ekki orkuvinnslu viðkomandi árs. Kolefnis- 
spor Landsvirkjunar fyrir hverja unna GWst árið 2016 er 
1,8 tonn CO2-ígilda/GWst og lækkar um 6% frá fyrra ári. 

Talsverður munur er á losun gróðurhúsalofttegunda 
frá jarðvarmavirkjunum annars vegar og frá vatnsafls-
virkjunum hins vegar. Í töflu 17 er að finna samantekt 
á gróðurhúsaáhrifum vegna orkuvinnslu Landsvirkj-
unar skipt upp fyrir hvorn orkugjafa fyrir sig, þ.e. jarð-
varma og vatnsafl, árið 2016. Ekki er gerð grein fyrir 
vindafli sérstaklega. Í töflunni er losunin skipt á milli 
orkugjafa með þeim hætti að bein losun frá vinnslunni 
fylgir viðkomandi orkugjafa. Þannig samanstendur t.d. 

bein losun frá jarðvarmavirkjunum af útstreymi á gasi  
í andrúmsloft, eldsneytisnotkun á Mývatnssvæðinu, á 
meðan bein losun frá vatnsaflsvirkjunum samanstend-
ur af losun frá lónum og rafbúnaði (SF6), sem og notkun 
eldsneytis. Losun vegna annarrar eldsneytisnotkun-
ar, vegna flugferða og úrgangs frá skrifstofum sem og 
kolefnisbindingar er skipt á milli orkugjafa eftir hlutfalli 
orkuvinnslu. 

Kolefnisspor fyrir hverja unna GWst í jarðvarmavirkj-
unum Landsvirkjunar árið 2016 er 62 tonn CO2-ígilda/
GWst en kolefnisspor á hverja unna GWst í vatnsafls-
virkjun er -0,454 tonn CO2-ígilda/GWst því unnið er að 
kolefnisbindingu umfram þá losun sem verður við orku-
vinnslu með vatnsafli.

  2012      2013       2014      2015      2016       Meðaltal 2012-2016
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Tafla 16 — Losun gróðurhúsalofttegunda, kolefnisbinding og kolefnisspor fyrir hverja unna GWst árin 2012-2016, og sam-
anburður milli ára.

LV alls 
2012 

LV alls 
2013

LV alls
2014

LV alls
2015

LV alls
2016

Breyting miðað 
við árið 2015

Jarðvarmavirkjanir,  
orkuvinnsla

tonn  
CO2-ígildi /GWst  3,073      2,516     2,732      2,421     2,352 -3%

Uppistöðulón 
vatnsaflsvirkjana

tonn  
CO2-ígildi /GWst  1,030       1,129      1,129      1,115     1,102 -1%

Eldsneyti: Bensín á farartæki tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,005     0,002      0,002      0,002     0,002 0%

Eldsneyti: Dísilolía á farartæki tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,050     0,053     0,046         0,038     0,038 0%

Eldsneyti: Dísilolía á varaafl tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,004  0,004      0,006      0,012     0,006 -50%

Eldsneyti: Lífdísill á farartæki tonn  
CO2-ígildi /GWst 0 0 0  0,001     0,003 200%

Flugferðir, heildarlosun tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,017      0,017      0,018     0,023     0,023 0%

- þar af innanlandsflug tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,007      0,008      0,009           0,008     0,009 13%

- þar af millilandaflug tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,010      0,009      0,009      0,015     0,014 -7%

Úrgangur tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,003      0,002      0,002      0,002     0,002 0%

Rafbúnaður tonn  
CO2-ígildi /GWst  0,002      0,002      0,006      0,002     0,005 150%

Losun GHL án tillits til 
rannsókna

tonn  
CO2-ígildi /GWst 4,184 3,728 3,940 3,616 3,534 -2%

Kolefnisbinding (á vegum 
Landsvirkjunar)

tonn  
CO2-ígildi /GWst -1,787 -1,713 -1,718 -1,605 -1,640 2%

Kolefnisbinding (Kolviður) tonn  
CO2-ígildi /GWst  - -0,080 -0,074 -0,078 -0,075 -4%

Kolefnisspor Landsvirkjunar 
án tillits til rannsóknaborana 
en með kolefnisbindingu

tonn  
CO2-ígildi /GWst  2,397      1,935       2,148        1,933     1,822 -6%
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Tafla 17 — Losun gróðurhúsalofttegunda, kolefnisbinding og kolefnisspor fyrir hverja unna GWst árið 2016 í annars vegar 
vatnsaflsvirkjunum og hins vegar í jarðvarmavirkjunum.

Vatnsaflsvirkjanir Jarðvarmavirkjanir

Fjöldi unninna GWst 2016 GWst  12.911  495     

Brennsla bensíns tonn CO2-ígildi/GWst  0,002      0,008     

Brennsla dísilolíu á farartæki tonn CO2-ígildi/GWst  0,033      0,175     

Brennsla dísilolíu á varaafl tonn CO2-ígildi/GWst  0,007     -

Brennsla lífdísils tonn CO2-ígildi/GWst  0,003     -

Jarðvarmavirkjanir tonn CO2-ígildi/GWst  -  63,727     

Lón vatnsaflsvirkjana tonn CO2-ígildi/GWst  1,184      - 

Flugferðir tonn CO2-ígildi/GWst  0,023      0,022     

Úrgangur tonn CO2-ígildi/GWst  0,002      0,002     

SF6 frá rafbúnaði tonn CO2-ígildi/GWst  0,006      -     

Gróðurhúsaáhrif án útstreymis vegna rannsókna tonn CO2-ígildi/GWst  1,259      63,934     

Kolefnisbinding (á vegum Landsvirkjunar) tonn CO2-ígildi/GWst -1,641 -1,644

Kolefnisbinding (Kolviður) tonn CO2-ígildi/GWst -0,069 -0,207

Kolefnisspor Landsvirkjunar án tillits til 
rannsóknaborana en með kolefnisbindingu

tonn CO2-ígildi/GWst -0,451  62,083     

Í töflu 18 má sjá áætlaða losun gróðurhúsalofttegunda 
frá lónum vatnsaflsvirkjana Landsvirkjunar fyrir árið 
2016. Stærsta hluta losunar frá vinnslu í vatnsaflstöðv-
um Landsvirkjunar má einmitt rekja til lónanna, þar af 
eru rúmlega 80% hennar vegna losunar frá Blöndulóni 
og Gilsárlóni. Þegar lón eru ísilögð á engin losun koltví-
sýrings sér stað frá lónum og er hér ekki gert ráð fyr-
ir neinni losun gróðurhúsalofttegunda frá lónum þann 
tíma ársins sem ís er á lónum. Landsvirkjun skráir fjölda 

daga sem ís er yfir nokkrum af lónum fyrirtækisins og 
árið 2016 var fjöldi íslausra daga 183 á Blöndulóni og 
175 dagar á Gilsárlóni. Í Fljótsdalsstöð var fjöldi íslausra 
daga 190 á Hálslóni og Ufsárlóni, en 170 á Kelduárlóni. Á  
öðrum lónum er fjöldi íslausra daga ekki skráður og er 
miðað við 215 íslausa daga í þeim  tilvikum.
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* Þegar lón eru ísilögð á engin losun á gróðurhúsalofttegundum sér stað frá þeim. Nema annað sé tekið fram er miðað við meðalfjölda íslausra daga samkvæmt 
IPCC, 215 dagar, en talningar á fjölda daga sem lón eru ísilögð hjá Landsvirkjun hafa sýnt fram á að raunfjöldi íslausra daga sé færri. Við útreikning er stuðst við 
þá aðferðafræði sem lýst er í losunarbókhaldi Íslands (National Inventory Report).
**Tölur í sviga sýna það flatarmál stöðuvatns sem ekki á hlutdeild í losun GHL. Þetta eru t.d. náttúruleg stöðuvötn (Mývatn og Þingvallavatn) þar sem 
náttúrulegt jafnvægi losunar hefur náðst (Úlfljótsvatn) og þar sem kolefnissnautt land fór undir vatn (Þórisvatn).

Stöð/Veita Lón/Vatn
Flatarmál lóna 

[km2]

Flatarmál lóna, 
notað til  

reikninga [km2]
CO2 íslaust*
[tonn CO2]

CH4 íslaust*
[tonn CO2-ígildi]

Gróðurhúsa-
áhrif alls

[tonn CO2-ígildi]

Blöndustöð 70 (8)** 62 6.000 6.023 12.023

Blöndustöð Blöndulón 57 57 4.871 4.877 9.748

Blöndustöð Gilsárlón 5 5 1.129 1.146 2.275

Blöndustöð (Vötn á veituleið) (8,2) 0 0 0 0

Fljótsdalsstöð 70 (4) 66 471 471 943

Fljótsdalsstöð Hálslón 61 (2,6) 58 372 372 745

Fljótsdalsstöð Kelduárlón 7,5 (1,1) 6 83 83 167

Fljótsdalsstöð Ufsárlón 1,1 (0,14) 1 15 15 31

Fljótsdalsstöð Grjótárlón 0,1 (0,02) 0 <1 <1 <1

Laxárstöðvar 38 (38,0) 0 0 0 0

Laxárstöðvar (Mývatn) (38,0) 0 0 0 0

Sogssvæði 86 (86) 0 0 0 0

Sogsstöðvar Úlfljótsvatn (3) 0 0 0 0

Sogsstöðvar Þingvallavatn (83,0) 0 0 0 0

Þjórsársvæði 206 (70) 136 908 905 1.813

Þórisvatnsmiðlun Þórisvatn 85,2 (70) 15 50 48 98

Þórisvatnsmiðlun Sauðafellslón 5 5 20 12 32

Sigöldustöð Krókslón 14 14 70 71 141

Hrauneyjafossstöð Hrauneyjalón 9 9 20 24 44

Búrfellsstöð Bjarnalón 1 1 <10 <10 <10

Hágöngumiðlun Hágöngulón 37 37 130 131 261

Kvíslaveita Kvíslavatn 22 22 270 274 544

Kvíslaveita Dratthalavatn 2 2 40 36 76

Kvíslaveita Eyvindarlón 0 0 <1 <1 <1

Kvíslaveita Hreysislón 0 0 <1 <1 <1

Kvíslaveita Þjórsárlón 4 4 10 12 22

Vatnsfellsstöð Vatnsfellslón 1 1 0 0 0

Búðarhálsstöð Sporðöldulón 7 7 258 262 520

Sultartangastöð Sultartangalón 20 20 40 36 76

 Samtals 470 (206) 264 7.379 7.399 14.778

Tafla 18 — Losun gróðurhúsalofttegunda frá lónum vatnsaflsvirkjana Landsvirkjunar árið 2016.
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Markmið Landsvirkjunar er starfsemi án umhverfis- 
atvika. Umhverfisatvik er skilgreint sem atvik sem fyr-
irtækinu ber samkvæmt starfsleyfi að tilkynna til um-
hverfisyfirvalda eða ef eitthvað í starfseminni fer gegn 
lögum, reglum eða vinnureglum fyrirtækisins. Á árinu 
2016 urðu 13 umhverfisatvik. Engin umhverfisatvik 
eru frá daglegum rekstri en öll tengjast atvikin fram-
kvæmdum á vegum Landsvirkjunar, þ.e. við jarðboranir 
við Kröflustöð, við byggingu Þeistareykjavirkjunar og 
stækkun Búrfellsvirkjunar.

Fjölgun umhverfisatvika frá fyrri árum (tafla 19) má 
rekja til nákvæmara eftirlits og atvikaskráningu við 
framkvæmdir á vegum fyrirtækisins, en einnig til vit-
undarvakningu meðal starfsmanna verktaka og vilja 
þeirra til að standa vel að umhverfismálum.

Umhverfisatvik

Tafla 19 — Fjöldi umhverfisatvika á árunum 2012-2016

 2012 2013 2014 2015 2016

Fjöldi umhverfis-
atvika á ári 2 1 0 2 13

Umhverfisatvik við jarðboranir við Kröflustöð
 
1. Við borun sprakk  glussaslanga á jarðbor og um 
500-600 lítrar af glussa láku út í jarðveg kringum  
borinn. Var glussinn þegar hreinsaður upp með dæl- 
ingu og ísogsefnum. Atvikið var tilkynnt til Heil-
brigðiseftirlits Norðurlands eystra og unnið að hreins- 
un í samráði við eftirlitið. Eftir að borinn var tekinn 
niður var jarðvegur sem smitast hafði af glussa fjar-
lægður og honum komið til meðhöndlunar hjá þar til 
bærum aðila. Fundað var með öryggis- og umhverfis-
stjóra verktaka varðandi endurskoðun á verkferlum.

Umhverfisatvik við framkvæmdir við byggingu 
Þeistareykjavirkjunar

2. Akstur utan vega á framkvæmdasvæðinu við 
Þeistareykjavirkjun. Starfsmaður verktaka ók út fyrir 
framkvæmdasvæði og olli landspjöllum. Landspjöll 
voru löguð og rætt við viðkomandi starfsmann, en á 
svæðinu gilda skýrar reglur um bann við akstri utan 
vega.

3. Olíuleki varð þegar flutningabíll verktaka bakkaði 
á olíutank og um 150 l af olíu fóru niður á borteigi fyrir 
jarðboranir. Olía var hreinsuð upp með ísogsefnum og 
olíusmitaður jarðvegur fjarlægður og komið til viður-
kennds förgunaraðila. Ástæðu atviksins má rekja til 
myrkurs og að töluverður fjöldi flutningabíla var á 
borteignum þegar atvikið átti sér stað. Í framhaldi 
voru verkferlar endurskoðaðir, m.a. með því að draga 
úr fjölda ökutækja og betri umferðarstjórnun á bor-
teigum. Atvikið var tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits 
Norðurlands eystra.

4. Gat kom á eldsneytistank á flutningabíl þegar 
hann var í akstri eftir Þeistareykjavegi. Áætlað er að 
um 60-90 l af eldsneyti hafi lekið niður á um þriggja 
kílómetra kafla vegarins, þar af rúmlega eins kíló-
metra innan fjarsvæðis vatnsverndar Húsavíkur. 
Ástæða lekans var að keðjuhlekkur fór í sundur með 
þeim afleiðingum að keðja á einu hjóli flutningabíls-
ins slitnaði og slóst utan í olíutankinn. Almennt aka 
bílar ekki á keðjum á Þeistareykjavegi en ástæða þess 
að svo var í þessu tilviki var að flutningar á bortækj-



3 2

G R Æ N T  B Ó K H A L D   2 0 1 6

um fóru fram við slæm veðurskilyrði. Í kjölfar þessa 
atviks var farið ítarlega yfir það með öllum verk-
tökum á svæðinu að standa ekki í flutningum um 
Þeistareykjaveg við slæm veðurskilyrði og að allir  
flutningar í vetrarfærð yrðu unnir í samráði við 
ábyrgðaraðila Landsvirkjunar á svæðinu. Atvikið var 
tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra.

5. Glussaslanga í steypudælu fór í sundur og 50-100 
l af glussa fóru niður á plan við stöðvarhúsbyggingu. 
Lekinn var stöðvaður um leið og hans varð vart. Öll 
olía var hreinsuð upp og olíumengaður jarðvegur 
fjarlægður og komið til förgunaraðila. Atvikið var 
tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. 

Umhverfisatvik við framkvæmdir við stækkun 
Búrfellsvirkjunar

6. Efnistaka á svæði utan við skipulag. Verktaki fór 
inn á svæði sem ekki var skilgreint sem efnistöku-
svæði og hóf undirbúning að efnistöku. Í samráði við 
yfirvöld á svæðinu og hagsmunaðila var ákveðið hefja 
efnisvinnslu á þessu svæði þar sem búið var að raska 
svæðinu en hætt var við vinnslu á áður skipulögðu 
efnistökusvæði. Breyta þarf deiliskipulagi vegna 
þessa atviks. Málið er enn í vinnslu. 

7. Ekki var farið eftir skipulagi við gerð hjáleiðar 
við Hjálparfoss. Verktaki fór ekki að kröfum Lands-
virkjunar um að fá staðfestingu á leiðarvali fyrir gerð 
vegslóða og valdi ranga leið sem ekki var skilgreind 
í deiliskipulagi. Í samráði við yfirvöld á svæðinu og 
hagsmunaðila var ákveðið að nýta þennan slóða 
áfram tímabundið þar sem svæðinu hafði þegar verið 
raskað.  Málið er enn í vinnslu. 

8. Leki varð í setþró sem koma átti í veg fyrir að 
mengun bærist frá jarðgangagerð út í  yfirboðsvatn. 
Leki varð á botni þróarinnar með þeim afleiðingum 
að set úr þrónni barst niður í fráveituskurð. Í kjöl-
farið var fráveituskurðurinn mokaður upp og dýpk-
aður. Þróin var endurnýjuð og verkferlar fyrir tæm-
ingu á setþróm og dælubrunnum er liggja að setþróm 
endurskoðaðir.

9. Meðan á endurnýjun setþróar stóð bárust plast-
trefjar frá jarðgangagerð út í frárennslisskurði og 
með fram bökkum hans. Grafið var upp úr öllum 
skurðinum til að hreinsa burtu plasttrefjarnar og 
uppgreftrinum komið fyrir á sérstökum stað innan 
svæðisins, þaðan sem trefjarnar geta ekki borist út í 
umhverfið. Málið er enn í vinnslu.

10. Olíuleki við áfyllingu á olíutankbíl verktaka sem 
dreifir olíu innan framkvæmdarsvæðis. Verið var 
að dæla olíu úr olíutanki á bílinn þegar bilun varð í 
búnaði olíubílsins sem stöðva átti áfyllinguna þegar 
tankur hans var fullur. Láku um 100-150 l af olíu 
út í uppfyllingarefni sem bíllinn stóð á. Atburður-
inn var tilkynntur til Heilbrigðiseftirlitsins Suður-
lands og í framhaldi var fyllingarefnið grafið upp 
og meðhöndlað í samræmi við aðgerðaráætlun olíu-
dreifingaraðila og leiðbeiningar Umhverfisstofnunar 
um olíumengaðan jarðveg. Rætt var við ábyrgðar-
aðila bílsins og farið yfir verklag við áfyllingu á olíu-
bíla með starfsmönnum.

11. Olíuleki við áfyllingu á olíutank úr tankbíl olíu-
dreifingaraðila sem flytur olíu inn á framkvæmda-
svæðið. Ekki var notaður réttur tengibúnaður milli 
bíls og tanks með þeim afleiðingum að yfir 1.000 l af 
olíu láku út. Megnið af olíunni fór í uppsöfnunartank 
undir olíutanknum, en einnig fór olía á steypt plan 
við tankinn og þaðan í nærliggjandi jarðveg. Hægt 
var að dæla megninu af olíunni upp úr söfnunar-
tanknum aftur upp í sjálfan olíutankinn, en áætlað 
er að um 50–100 l hafi farið í nærliggjandi jarðveg. 
Atburðurinn var tilkynntur til Heilbrigðiseftirlits-
ins Suðurlands og í framhaldinu var olían hreinsuð 
upp af planinu með sandi sem ásamt olíusmituðum 
jarðvegi var meðhöndlaður í samræmi við aðgerðar- 
áætlun olíudreifingaraðila og leiðbeiningar Um-
hverfisstofnunar um olíumengaðan jarðveg. Þá var 
olíugildra undir planinu tæmd. Rætt var við fulltrúa 
olíudreifingarinnar um aðgerðir til að koma í veg 
fyrir fleiri slíka atburði.  

12. Afgangssteypa var losuð út fyrir skilgreint 
vinnusvæði fyrir steypuvinnuna í stað þess að losa 
hana á skilgreindu losunarsvæði. Steypan var fjar-
lægð og komið fyrir á skilgreindum stað. Verklag var 
til staðar um hvar ætti að losa afgangssteypu en ekki 
var farið eftir því verklagi. Mikilvægi þess að fylgja 
verkferlum var áréttað við starfsmenn.

13. Röskun varð á svæði sem nýtur hverfisverndar 
og er á náttúruminjaskrá. Hönnun á drenskurði sem 
tekur við vatni úr hlíð ofan við fráveituskurð frá jarð-
göngum var ekki hafin þegar framkvæmdir hófust. 
Lega drenskurðarins var ekki sýnd á deiliskipulagi, 
en hún er í gegnum svæði sem nýtur hverfisvernd-
ar og er á náttúruminjaská. Þegar málið kom upp var 
lega skurðarins útfærð í samráði við þar tilbær stjórn-
völd og eftirlitsaðila en óþarfa rask varð á svæðinu. 
Endurskoða þarf verkferla Landsvirkjunar og lagfæra 
svæðið í lok framkvæmd. Málið er enn í vinnslu.
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Tafla 20 — Mælingar við Kröflu árið 2016. Öll gildi eru í dB(A) og námunduð að næsta heila tölugildi.

Hávaði

Mælistaður Krafla
21.-22.3.16

dB(A)

17.5.16

dB(A)

4.7.16

dB(A)

10.8.16

dB(A)

27.9.16

dB(A)

10.11.16

dB(A)

1 41 46 56 51 53 33
2 37 37 55 46 49 49

3 37 28 52 34 30 26

4 42 33 44 44 45 42

5 43 43 48 53 46 58

6 42 33 34 32 35 42

7 43 29 37 43 31 42

8 55 47 47 52 53 55

9 40 28 51 47 40 51

Tími 14:29-09:10 13:30-18:10 15:00 10:40-15:00 14:15-17:30 08:25-13:10

Hitastig 3°C 2°C 10°C 10°C 7,5°C 0°C

Vindátt NV A NNV A NA SSA
Vindhraði 1-3 m/s 2-4 m/s - 2-4m/s 3-6 m/s 1-5m/s

Hljóðstig við Kröflu, Bjarnarflag og á Þeistareykjum 
er vaktað með reglulegum mælingum á völdum stöð-
um, en einnig hafa verið reknir síritandi hljóðmælar 
á hverju vinnslusvæði frá því síðla árs 2014 og eru þeir 
allir staðsettir utan skilgreinds iðnaðarsvæðis. Mörk 
fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi á iðnaðarsvæðum 
er 70 dB(A) á lóðarmörkum samkvæmt reglugerð nr. 
724/2008 um hávaða. 

Árið 2016 mældist hljóðstig í einu tilviki yfir ofan-
greindum mörkum. Það var 4. júlí við mælipunkt við 
Hverfjall (tafla 21), en þá var gröfuvinna í gangi við 
þjónustuhús sem er við mælistaðinn. Í öllum öðrum 
tilvikum mældist hljóðstig undir 70 dB(A). Mælingar 
með föstum mælum voru ekki alveg samfelldar yfir 
árið, en náðu yfir u.þ.b. 75% af árinu eða meira. Jafn-
gildishljóðstig úr föstum mælum fyrir allan mælitím-
ann var á öllum mælistöðum undir 70 dB(A).

Á ferðamannastöðum sem liggja innan iðnaðarlóða 
leitast Landsvirkjun við að halda hljóðstigi undir 50 
dB(A). Utan iðnaðarsvæða eru auk þess litið til skil-
greiningar á kyrrlátum svæðum samkvæmt 4. gr. 

reglugerðar nr. 724/2008, sem ætluð eru til útivistar. 
Á slíkum svæðum í dreifbýli er miðað við að hljóð-
stig fari ekki yfir 40 dB(A). Ekkert þeirra svæða sem 
neðangreindar hljóðmælingar ná til í nágrenni Kröflu, 
Bjarnarflags eða Þeistareykja er skilgreint sem kyrrlátt 
svæði í skipulagi.

Kröflustöð
Hljóðstigsmælingar við Kröflustöð fóru fram í mars, 
maí, júlí, ágúst, september og nóvember. Í töflu 20 
má sjá niðurstöður hljóðstigsmælinga við Kröflustöð 
árið 2016 auk upplýsinga um veðurfar og hvenær dags 
mælingar fóru fram. Hljóðstig var í öllum tilfellum 
undir viðmiðunarmörkum reglugerðar fyrir iðnað-
arsvæði, 70 dB(A). Staðsetningu mælistaða má sjá á 
mynd 16.

Víti og Leirhnjúkur eru fjölsóttir ferðamannastaðir í 
mikilli nálægð við iðnaðarsvæði Kröflustöðvar. Mæli-
staður 7 er við gönguleið upp að Leirhnjúki, og þar er 
jafnframt rekinn fastur mælir. Þar mældist hljóðstig 
á bilinu 29-43 dB(A) í öllum sex handmælingum. 
Með fasta mælinum mældist hljóðstig undir 40 dB(A) 
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Mynd 16 – Staðsetning mælistaða fyrir hljóðmælingar við Kröflu. Skyggða svæðið á kortinu sýnir iðnaðarsvæði fyrir 
orkuvinnslu. Fastur mælir er einnig staðsettur við mælistað 7. 

um 37% tímans sem mælt var, en alls var mælt í 7147 
klukkustundir á árinu (82% ársins). Í 341 klst. mældist 
jafngildishljóðstig yfir 70 dB(A) og var vindhraði yfir 
5 m/s um helming þessara skipta. Innan við 2% tím-
ans mældist því hljóðstig yfir 70 dB(A) þar sem veður 
hefur ekki áhrif á mælingu. Mælt jafngildishljóðstig 
fyrir allar fastar mælingar ársins 2016 var 60,1 dB(A), 
samanborið við 60,2 dB(A) árið áður.

Við Víti (mælistaður 8) mældist hávaði á bilinu 47-55 
dB(A). Mælt er við sunnanverða gígbrún sem er næst 
borholunum, því má ætla að hávaði sé ekki meiri 
annars staðar í kringum Víti.
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Bjarnarflagsstöð
Hljóðstigsmælingar við Bjarnarflagsstöð fóru fram 
í janúar, mars, maí, júlí, ágúst, september og nóv-
ember 2016. Í töflu 21 má sjá niðurstöður hljóð-
stigsmælinga við Bjarnarflagsstöð árið 2016 auk 
upplýsinga um veðurfar og hvenær dags mæl-
ingar fóru fram. Staðsetningu mælistaða má sjá á 
mynd 17. Hljóðstig fór í eitt skipti yfir viðmiðunar-
mörk þegar það mældist 76 dB(A) þann 4. júlí. 

Við Bjarnarflag getur umferð haft töluverð áhrif á 
mælt hljóðstig. Um er að ræða umferð bíla og rúta á 
þjóðvegi og við ferðamannastaði, t.d. jarðböðin. Mælt 
hljóðstig á mælistað 1, sem staðsettur er í hvarfi frá 
bæði virkjanasvæði Bjarnarflags og virkjanasvæði 
Kröflu, gefa hugmynd um hvert hljóðstig á slíku svæði 
getur verið án áhrifa virkjunar. Hljóðstig sem hér 

mælist má einkum rekja til náttúrulegra hvera, um-
ferðar, veðurs og annarra þátta. Hér mældist hljóðstig 
á bilinu 37–61 dB(A) og má því ætla að hljóðstig sé um 
40 dB(A) frá hverunum sjálfum.

Við Grjótagjá, við Hverfjall og grunnskóla Skútu-
staðahrepps í Reykjahlíð (mælistaðir 6, 7 og 8) mæld-
ist hljóðstig í flestum tilvikum um eða undir 45 
dB(A). Við grunnskólann (mælistöð 8) er einnig rek-
inn fastur mælir. Þar mældist hljóðstig undir 40 dB(A) 
um 16% tímans sem mælt var, en alls var mælt í 6824 
klukkustundir á árinu (78% ársins). Í 69 klst. mældist 
jafngildishljóðstig yfir 70 dB(A) og var vindhraði yfir 10 
m/s flest þessara skipta. Mælt jafngildishljóðstig fyrir 
allar fastar mælingar ársins 2016 var 49,4 dB(A), saman-
borið við 52,6 dB(A) árið áður. 

Mælistaður Bjarnarflag
11.1.16

dB(A)

21.3.16

dB(A)

17.5.16

dB(A)

4.7.16

dB(A)

8.8.16

dB(A)

28.9.16

dB(A)

9.11.16

dB(A)

1 37 44 46 50 51 61 50
2 47 41 43 52 51 48 49

3 41 41 42 52 49 45 50

4 40 38 41 50 49 42 51

5 36 37 32 40 40 39 47

6 42 41 45 44 47 36 38

7 37 27 30 76 45 32 36

8 40 33 41 38 45 37 41

9 35 33 34 37 42 37 50

10 50 42 42 41 44 48 52

Tími 12:50-16:30 8:55-14:21 10:28-14:25 10:50 10:55-15:30 10:55-14:55 13:20-17:20

Hitastig -9°C 0°C 0°C 10°C 8°C 5°C -2°C

Vindátt ASA SA SA NNV NV ASA NA

Vindhraði 0-3m/s 3-5m/s 4-6m/s 2-5m/s 2-6m/s 2-4m/s 1-4m/s

Tafla 21 — Mælingar við Bjarnarflag árið 2016. Öll gildi eru í dB(A) og námunduð að næsta heila tölugildi.
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Þeistareykir 
Hljóðstigsmælingar við Þeistareyki fóru fram í jan-
úar, mars, maí, júní, ágúst, september og nóvember 
2016. Í töflu 22 má sjá niðurstöður hljóðstigsmælinga 
við Þeystareyki árið 2016 auk upplýsinga um veðurfar 
og hvenær dags mælingar fóru fram. Í öllum tilvikum 
mældist hljóðstig undir 70 dB(A) og var hæsta mæl-
ingin 55 dB(A). Staðsetningu mælistaða má sjá á mynd 
18.

Á svæðinu var unnið að byggingu nýrrar aflstöðvar 
Landsvirkjunar sem hefur einhver áhrif á mælt hljóð-
stig. Fastur mælir er rekinn við mælistöð 7, en þar 

mældist hljóðstig undir 40 dB(A) um 18% tímans sem 
mælt var, en alls var mælt í 6415 klukkustundir á ár-
inu (73% ársins). Í 301 klst. mældist jafngildishljóðstig 
yfir 70 dB(A) og var vindhraði yfir 10 m/s um fjórðung 
þessara skipta. Innan við 2% tímans mældist hljóðstig 
yfir mörkum í reglugerð fyrir lóðamörk iðnaðarsvæða 
þar sem veður hefur ekki áhrif á mælingu. Mælt jafn-
gildishljóðstig fyrir allar fastar mælingar ársins 2016 
var 57,7 dB(A), samanborið við 61,2 dB(A) árið áður.

Mynd 17 – Staðsetning mælistaða fyrir hljóðmælingar við Bjarnarflag. Skyggða svæðið á kortinu sýnir iðnaðarsvæði fyrir 
orkuvinnslu. Fastur mælir er einnig staðsettur við mælistað 8.
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Mælistaður Þeistareykir
12.1.16

dB(A)

17.3.16

dB(A)

18.5.16

dB(A)

29.6.16

dB(A)

9.8.16

dB(A)

27.9.16

dB(A)

9.11.16

dB(A)

1 42 39 24 48 24 36 26
2 33 48 29 50 34 44 41

3 40 45 19 43 26 35 50

4 35 55 32 51 37 34 52

5 29 44 50 43 41 46 52

6 47 48 30 48 38 54 47

7 49 51,6 25,2 36,9 29 33 52

Tími 07:30-11:00 07:55-11:10 8:50-11:50 9:00-13:20 9:05–12:00 9:10–13:30 08:30-12:50

Hitastig -6°C 0°C 3°C 14°C 6°C 3°C -1°C

Vindátt N S – SSV S N SSA

Vindhraði 6-8m/s 9-10m/s 0-1m/s 0-6m/s 3-5m/s 2-4m/s 1-5m/s

Tafla 22 — Mælingar við Þeistareyki árið 2016. Öll gildi eru í dB(A) og námunduð að næsta heila tölugildi.

Mynd 18 – Staðsetning mælistaða fyrir hljóðmælingar við Þeistareyki. Skyggða svæðið á kortinu sýnir iðnaðarsvæði fyrir 
orkuvinnslu. Fastur mælir er einnig staðsettur við mælistað 7.
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Tafla 23 — Magn úrgangs og spilliefna frá framkvæmdum við Þeistareyki ásamt eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsa-
lofttegunda á árunum 2014-2016. 

Framkvæmdir á Þeistareykjum héldu áfram á ár-
inu 2016. Í töflu 23 má sjá magn úrgangs sem féll til á 
framkvæmdasvæðinu við Þeistareyki á árunum 2014 
- 2016 auk eldsneytisnotkunar verktaka. Þar má að 

auki sjá áætlaða losun gróðurhúsalofttegunda vegna 
brennslu jarðefnaeldsneytis og urðunar óflokkaðs úr-
gangs.

Notkun
Gróðurhúsaáhrif 
[tonn CO2-ígildi]

Notkun
Gróðurhúsaáhrif 
[tonn CO2-ígildi]

Notkun
Gróðurhúsaáhrif 
[tonn CO2-ígildi]

Eldsneyti alls lítrar 507.050 268.407 792.020

- Dísilolía, notkun verktaka lítrar 507.050 1.386 268.407 733 792.020 2.165

- Bensín, notkun verktaka lítrar 164 0,4 0

Óflokkaður úrgangur alls kg 3.340 9.080 81.605

- Urðun kg 3.340 2 9.080 5 81.605 47

Úrgangur til endurvinnslu og 
endurnýtingar

kg 940 66.390 329.714

- Pappi kg 100 3.367 5.113

- Timbur kg 840 32.910 197.440

- Plast kg 1.443 2.191

- Málmar kg 22.060 112.730

- Lífrænn úrgangur kg 6.610 12.240

Óvirkur úrgangur 36.070

- jarð- og steinefni, gler og postulín 36.070

Spilliefni 360 7.813

- Úrgangsolía 360 7.268

- Önnur spilliefni 545

Losun gróðurhúsalofttegunda alls tonn  
CO2-ígildi 1.384    738 2.212

Þeistareykjavirkjun

2014 2015 2016
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Tafla 24 — Magn úrgangs og spilliefna frá framkvæmdum við stækkun Búrfellsvirkjunar ásamt eldsneytisnotkun og losun 
gróðurhúsalofttegunda árið 2016.

Framkvæmdir við stækkun Búrfellsvirkjunar hófust 
í apríl 2016. Í töflu 24 má sjá magn úrgangs sem féll 
til á framkvæmdasvæðinu við Búrfellsvirkjun á árinu 

auk eldsneytisnotkunar verktaka. Þar má að auki sjá 
áætlaða losun gróðurhúsalofttegunda vegna brennslu 
jarðefnaeldsneytis og urðunar óflokkaðs úrgangs.

Stækkun Búrfellsvirkjunar

2016
Gróðurhúsaáhrif 
[tonn CO2-ígildi]

Eldsneyti alls lítrar 875.702

- Dísilolía, notkun verktaka lítrar 875.702 2.393

- Bensín, notkun verktaka lítrar 237 0,6

Óflokkaður úrgangur alls kg 34.079

- Urðun kg 34.079 20

Úrgangur til endurvinnslu  
og endurnýtingar

kg 61.793

- Pappi kg 19.658

- Timbur kg 24.570

- Plast kg 39

- Málmar kg 15.055

- Lífrænn úrgangur kg 2.472

Óvirkur úrgangur 38.160

- jarð- og steinefni, gler og postulín 38.160

Spilliefni

- Úrgangsolía 1.680

- Önnur spilliefni 410

Losun gróðurhúsalofttegunda alls tonn  
CO2-ígildi 2.414
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Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2015. LV-2016-074

Titill Númer



4 1

G R Æ N T  B Ó K H A L D   2 0 1 6

Áhrif á lífríki
Sporðöldulón : framvinda lífríkis í virkjanalóni : rannsóknir 2014 og 2015 : framvinduskýrsla 1. LV-2016-089
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2015. LV-2016-096
Áhrif tillögu 3 að Búrfellslundi á fuglalíf. LV-2016-042
Úttekt á gróðurfari á þremur lónasvæðum Þjórsár og Tungnaár ofan Búrfells. LV-2016-088
Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2015 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2016.  
Náttúrustofa Austurlands. NA-160163

Rof og setmyndun
Heildarframburður Hólmsár við Þaula árin 2009-2013. LV-2016-067
Mælingar á aurburði og rennsli í Jökulkvísl árin 2013-2014. LV-2016-068
Úttekt og mælingar á áfoki við strönd Hálslóns : áfangaskýrsla 2016. LV-2016-119
Landbrot á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana : úttekt 2016. LV-2016-125
Sjónræn áhrif
Virkjun Stóru Laxár : landslag og landnotkun. LV-2016-016
Landslagsgreining : greining og mat á hvaða aðferðafræði við landslagsgreiningu hentar starfsemi 
Landsvirkjunar varðandi þróun virkjunarkosta. LV-2016-028

Landmótun og útlit mannvirkja : stefnumótun. LV-2016-039
Hvammsvirkjun : nýjar tillögur að ásýndar- og útlitshönnun mannvirkja. LV-2016-122
Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 LV-2016-044

Íbúar og eigendur sumarhúsa. Hvammsvirkjun – landslag og ásýnd. Niðurstöður viðhorfskönnunar 
meðal eigenda og sumarhúsa í Gnúpverjahreppi og Landsveit á ásýnd og gildi lands. LV-2016-136

Samfélagið
Virkjanir og veitur á Þjórsár- og Tungnaársvæði : framkvæmdasaga 1965 til 2015. LV-2016-003
Fornleifaskráning : vegna mats á umhverfisáhrifum Stóru Laxárvirkjunar. LV-2016-013
Niðurstöður rannsóknar á áhrifum hugsanlegrar virkjunar í Stóru Laxá á útivist og ferðamennsku. LV-2016-014
Bifreiðatalningar vegna fyrirhugaðrar virkjunar við Stóru Laxá. LV-2016-017
Öryggisskýrsla Landsvirkjunar 2015. LV-2016-033
Búrfellsvirkjun : deiliskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps. LV-2016-072
Kröfluvirkjun : stækkun Kröfluvirkjunar : deiliskipulag Skútustaðahrepps. LV-2016-073
Kröfur sem Landsvirkjun gerir til verktaka og þjónustuaðila varðandi umhverfis- og öryggismál. [bæklingur]
UN Global Compact : communication in progress. Landsvirkjun. [rafrænt]
UN Global Compact : framvinduskýrsla. Landsvirkjun. [rafrænt]
Volcanic hazards in Búrfellslundur. LV-2016-043
Hvammsvirkjun - áhrif á ferðaþjónustu, útivist og samfélag. LV-2016-137
Áhrif Blönduvirkjunar á upplifun ferðamanna. LV-2016-138
Bifreiðatalningar í Þjórsárdal og á Landvegi vegna fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar í júlí og ágúst 
2016. LV-2016-140

Annað
Hvammsvirkjun : mat á umhverfisáhrifum : ferðaþjónusta og útivist og landslag og ásýnd lands : 
drög að tillögu að matsáætlun. LV-2016-024

Búrfellslundur : mat á umhverfisáhrifum : matsskýrsla LV-2016-029
Orkugeymsla : samantekt. LV-2016-113
Umhverfisskýrsla 2015. Landsvirkjun. [rafrænt]
Hvammsvirkjun - Mat á umhverfisáhrifum: Ferðaþjónusta og útivist og landslag og ásýnd lands. 
Tillaga að matsáætlun. LV-2016-046

Titill Númer




