STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2019, mánudaginn 24. júní kl. 13:00 var haldinn 276. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.
Fundarmenn: Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Páll
Gestsson, í fjarveru Brynhildar Davíðsdóttur, Katrín Atladóttir, í fjarveru Kjartans
Magnússonar, Valgarður Lyngdal Jónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir í fjarveru Halldóru
Lóu Þorvaldsdóttur.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 275 samþykkt og undirrituð.
2. Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála, mætti til fundarins
og gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Áhættuskýrsla, dags. 12. júní 2019 lögð fram.
Skjöl vegna bankaviðskipta undirrituð. Klukkan 13:20 yfirgaf Bjarni Freyr fundinn.
3. Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar, sem frestað var á síðasta
fundi, um starfskjör forstjóra. Tillögunni fylgir greinargerð.
Tillaga starfskjaranefndar er að laun forstjóra hækki úr 2.371.889 í 2.502.343,(5,5%) þann 1. mars 2019 að undangengnu frammistöðumati.
Forstjóri og ritari viku af fundi kl 13:22. Tillagan samþykkt með 5 atkvæðum gegn 1
atkvæði Valgarðs Lyngdal, sem óskar bókað:
Á síðasta aðalfundi Orkuveitu Reykjavíkur var ákveðið að laun stjórnarmanna
skyldu hækkuð um 3,7%. Var sú ákvörðun í samræmi við vel rökstudda tillögu
starfskjaranefndar, þar sem tekið var mið af ástandi á vinnumarkaði og óvissu í
íslensku efnahagslífi. Undirritaður telur að þar hafi verið sýnt ákveðið fordæmi og
að rétt væri af stjórn OR að halda sig við það nú við ákvörðun launa forstjóra OR.
Hæfileg hækkun á launum forstjóra væri því að mati undirritaðs 3,7%.
Klukkan 13:30 tóku forstjóri og ritari sæti á fundinum að nýju.
4. Klukkan 13:35 mætti Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi, Heiða Aðalsteinsdóttir
og Grettir Haraldsson til fundarins ásamt sigurvegurum samkeppni um sögu- og
tæknisýningu í Elliðaárdal og kynntu vinningstillögu samkeppninnar.
Lögð fram svohljóðandi tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna foráfanga að sögu- og
tæknisýningu í Elliðaárdal, í kjölfar nýafstaðinnar hugmyndasamkeppni. Foráfangi
felur í sér frekari útfærslu sigurvegara hugmyndasamkeppninnar á
vinningstillögunni, samning við Borgarsögusafn á grundvelli viljayfirlýsingar
dags. 28. nóvember 2017 og vinnu verkefnisstjóra. Áætlaður kostnaður við
áfangann er 38 mkr. án virðisaukaskatts.
Tillagan samþykkt samhljóða. Klukkan 13:50 viku tillöguhöfundar af fundi.
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5. Klukkan 14:05 mætti Jakob S. Friðriksson viðskiptaþróunarstjóri til fundarins og kynnti
svohljóðandi tillögu um að selja eignarhlut í Hagavatnsvirkjun. Tillögunni fylgir
greinargerð:
Stjórn Orkuveitur Reykjavíkur heimilar forstjóra að selja eignarhlut fyrirtækisins í
Hagavatnsvirkjun ehf. á nafnvirði hlutafjár.
Tillagan samþykkt samhljóða.
6. Klukkan 14:10 mætti Íris Lind Sæmundsdóttir lögmaður til fundarins og lagði
persónuverndarstefnu til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt með smávægilegum
orðalagsbreytingum.
7. Lögð fram svohljóðandi bókun frá fundi borgarstjórnar Reykjavíkur frá 18. júní 2019:
Fram fer kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur til eins árs. Lagt er til að
Brynhildur Davíðsdóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal
Arnalds og Hildur Björnsdóttir taki sæti í stjórninni og Auður Hermannsdóttir,
Margrét Björnsdóttir, Páll Gestsson, Katrín Atladóttir og Björn Gíslason taki sæti
til vara.
Jafnframt er lagt til að Brynhildur Davíðsdóttir verði formaður stjórnarinnar og
Gylfi Magnússon verði varaformaður.
Samþykkt.
Samþykkt að fela forstjóra að boða eigendafund til að lýsa kjöri stjórnar, að höfðu
samráði við eigendur.
8. Klukkan 14:25 mætti Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri til fundarins og lagði
umhverfis- og auðlindastefnu fram til rýni. Hólmfríður fór yfir stefnuna og lagði til
orðalagsbreytingar. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða með orðalagsbreytingunum.
9. Hólmfríður fór yfir stöðu umhverfismælikvarða og kynnti minnisblað um stöðu
umhverfismælikvarða, dags. 20. júní 2019.
10. Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar kom á fundinn kl. 15:00,
lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 20. júní 2019. Umræður.
11. Klukkan 15:05 mættu Edda Sif Aradóttir, Sandra Ósk Snæbjörnsdóttir og Heiða
Aðalsteinsdóttir frá Þróun og kynntu ásamt Hildigunni H. Thorsteinsson verkefni um
framtíðarsýn hitaveitu til 100 ára.
12. Klukkan 15:40 mætti Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra
fjármála til fundarins að nýju og gerði grein fyrir stöðu og þróun vatnsgjaldsmála.
13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 20. júní 2019, um starfsemina á milli
stjórnarfunda. Umræður.
14. Önnur mál.


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fagnar viljayfirlýsingu sem ríkisstjórn Íslands,
Orkuveita Reykjavíkur og stóriðjan undirrituðu þann 18. júní sl., þar sem fram
kemur vilji aðila til að kanna til hlítar hvort CarbFix aðferðin sem Orkuveita
Reykjavíkur hefur þróað í samstarfi við Hálskóla Íslands og erlenda aðila geti
orðið raunhæfur kostur, bæði tæknilega og fjárhagslega, til þess að draga úr
losun CO2 frá stóriðju á Íslandi.
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Rætt um fundartíma stjórnar. Ákveðið að ritari sendi tillögu til stjórnarmanna
um að færa fundartíma fyrir hádegi 4. mánudags í mánuði.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:30.
Næsti fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 26. ágúst 2019.
Gylfi Magnússon,
Hildur Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, Páll Gestsson,
Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Lilja Björg Ágústsdóttir.
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Sögu- og tæknisýning í Elliðaárdal

Með orkunni úr ánni
er tertan bökuð
Brynhildur Pálsdóttir, hönnuður
Teiknistofan Stika
– Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt
– Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt
Kristín María Sigþórsdóttir, upplifunarhönnuður
Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður
Snæbjörn Guðmundsson, jarðfræðingur
Kristbjörg Anna Þórarinsdóttir, eðlisfræðingur

Með orkunni úr ánni er tertan bökuð
Upplag tillögunnar er að draga fram allt
sem falið er í okkar nánasta umhverfi.
Rafmagn, hiti, vatn, fráveita – allt eru þetta
hlutir sem almenningur hugsar ekki mikið
um en notar stöðugt.
Tækni og vísindi eru allt í kringum okkur og
lögð er áhersla á að rannsaka viðfangsefnin
út frá öllum mögulegum hliðum. Leitað er
að hinu ófyrirsjáanlega sem vekur forvitni
og áhuga sem og gerðar tengingar við
daglegt líf sem gerir gestum kleift að skilja.
Gestir eru hvattir til að vera skapandi og
prófa sig áfram.
Tillagan dregur einnig fram markverða hluti
í dalnum sjálfum, eins og t.d. borholur og
stíflu. Hún virðir umhverfi sitt með því að
nýta það sem fyrir er og bætir ekki miklu
byggingarmagni við.
Öll húsin á Rafstöðvarreit eru notuð
á nýjan hátt og glædd lífi. Veitutorgið tengir
byggingarnar saman og mikill leikur á sér
stað í vatnsleikjagarðinum.
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TILLÖGUR
1
Sýning á Rafstöðvarreit
2
Gönguleið á aðfallsröri með
fróðleik og innsetningu
3
Félagsheimili nýtt undir
heilsutengda starfsemi
4
Bætt aðgengi
5
Girðing færð
6
Jarðborar OR til sýnis innan girðingar
7
Nýr inngangur í Árbæjarsafn um
Kornhúsið og almenningsrými
8
Fróðleikur um stífluna
9
Skýringamyndir á borholuhús
SKÝRINGAR
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Gönguleiðir
Hjólaleiðir/hjólastæði
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Dalurinn Árbæjarsafn
7

INNGANGUR
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Tenging við Árbæjarsafn
Sveigð rör afmarka og stika gönguleiðina
ofan á aðfallsrörinu.

Árbæjarsafn
Girðing sunnan megin við Árbæjarsafn verður
færð þannig að safnið verður skýrari hluti af
dalnum og býður gestum hans inn í safnið.
Með aðgerðinni bætist við skemmtilegt
almenningsrými með hönnun sem minnir
á fyrri tíma og tengir safnið við dalinn.

Dalurinn Borholur
Borholur
Hinir fjölmörgu göngustígar dalsins leiða gesti að ýmsum áningar
stöðum, til að mynda við stífluna.
Einnig eru litlar byggingar stað
settar víða í dalnum sem hýsa
borholur. Myndræn framsetning á
hverri borholu fyrir sig verður máluð
á hlið hússins, til upplýsinga um
jarðfræði, vatn og hita.
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Rafstöðvarreitur
ÚTISVÆÐI
1
Leiksvæði fyrir yngri börn
2
Vatnsleiksvæði með stíflum, rennum og myllu
3
Leiksvæði tengt útikennslu með pípum, rörum og lögnum
4
Útistúka
5
Veitutorgið
6
Bílastæði fyrir hreyfihamlaða og minni rútur
7
Hjólastæði
8
Gönguleið á aðfallsröri með innsetningu og fróðleik
9
Bílastæði

2

BYGGINGAR
A Gamla rafstöðin – „musterið”
B Stöðvarstjórahús – Heimilið, fundarherbergi
og fræðslurými um heimilið og veiturnar
C Smiðja og Hlaða – Móttaka og kaffihús
D Fjós – Skrifstofur Stangaveiðifélags Reykjavíkur
E Skemma – Geymslur og útikennsla með pípur og rör
F Straumskiptistöð – Sögu- og tæknisýning
G Fjölnota viðburða- og kennslurými

C

E

3

1
6

D

7

C

5
4

Rafstöðvarreitur
Rafstöðvarreiturinn er kjarninn í sýningu Orkuveitunnar.
Nánasta umhverfi hans í dalnum, göngu- og hjólaleiðir,
stíflan og Árbæjarsafn eru einnig hluti af sýningunni.
Greið aðkoma er fyrir gangandi og hjólandi að reitnum
víða úr dalnum og með göngu- og hjólastígum tengist
reiturinn nærliggjandi íbúðahverfum. Aðkoma akandi
er um Rafstöðvarveg en einnig að Árbæjarsafni og
svo með gönguleið þaðan í gegnum safnið og niður
að Rafstöðvarreit.
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Rafstöðvarreitur Torg og garður
Veitutorg
Torgið tengir saman svæðið, þar er hægt að
staldra við og fræðast eða slappa af. Á torginu
eru innviðir borgarinnar sýnilegir: ljósastaurar
frá ólíkum tímabilum, brunnlok með ólíkum
áletrunum sem eru útskýrð, brunahanar og
niðurföll. Innviðirnir eru til að fræðast um þá
en þeir mynda líka skemmtilega stemningu
með uppröðun sinni.

Superkilen garðurinn í Kaupmannahöfn
og dæmi um blágrænar ofanvatnslausnir

Rafstöðvarreitur Torg og garður
Garðurinn
Skemman og garðurinn verða nýtt undir tilraunaog vatnsleikjasvæði, þar sem gestir skoða vatnið í
náttúrunni í gegnum leik. Vatnið er viðfangsefnið
og krafturinn og hreyfiaflið sem í því býr.

Vatnsleiktæki frá Richter Spielgeräte GmbH

Móttaka og kaffihús
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Inngangur í Smiðjuna (móttöku) blasir
við þegar gengið er inn á svæðið frá
Rafstöðvarvegi. Smiðjan tengist Hlöðunni
með gróðurhúsi, þar sem jarðvarmi og
rafmagn er notað til ræktunar. Smiðjan og
Hlaðan ásamt gróðurhúsinu þjóna saman
hlutverki móttöku með upplýsingum auk
kaffihúss og lítillar bóksölu.
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Sýning, kaffihús, leiksvæði
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Aðkoma að Rafstöðvarreit,
hvítar línur leiða gesti að móttökuhúsi
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Gamla Rafstöðin
Rafstöðin er „musterið“ – einstök bygging
og heimild um sögu rafmagns á Íslandi sem
mikilvægt er að varðveita. Mögulegt er að
bjóða upp á leiðsögn fyrir hópa og opna
hana á völdum dögum. Engu verður breytt
í aðalsal og stjórnstöð en merkingar verða
við helstu hluta rafstöðvarinnar. Rafstöðin
hefur alltaf aðdráttarafl, að utan sem innan.
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Gægst á glugga

Gamla Rafstöðin
Rafstöðin er „musterið“ – einstök bygging
og heimild um sögu rafmagns á Íslandi sem
mikilvægt er að varðveita. Mögulegt er að
bjóða upp á leiðsögn fyrir hópa og opna
hana á völdum dögum. Engu verður breytt
í aðalsal og stjórnstöð en merkingar verða
við helstu hluta rafstöðvarinnar. Rafstöðin
hefur alltaf aðdráttarafl, að utan sem innan.
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Hverfill
Fallorka vatnsins snýr vatnshjólinu í hverflinum.

Rafall
Vatnshjólið í hverflinum snýr
spólu í rafalnum sem umbreytir hreyfiorkunni í raforku.

Mælaborð
Mælarnir sýna meðal annars
framleiðslu og spennu hvers
rafals í rafstöðinni.

Merki Rafmagnsveitu
Reykjavíkur – Elliðaárstöðin
var tekin í notkun árið 1921.
Stafir í merkingu eru gylltir.
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Heimili veitnanna
Stöðvarstjórahúsið
Stöðvarstjórahúsið er „heimilið“ þar sem
leyndardómar veitnanna eru dregnir fram.
Húsið mun á sama tíma áfram nýtast til
fundarhalda fyrir OR sem og fyrir nemenda
hópa. Neðri hæðin verður aðgengileg
almenningi en efri hæðin mun nýtast
starfsmönnum Orkuveitunnar eða
Stangaveiðifélagsins.

Dæmi um merkingar á veggjum
(Tim Goodman & Co)
og innanhúshönnun
(Ett Hem Hotel Stockolm)

Í setustofu eru sófar og mjúkir stólar þar
sem er hægt að slappa af, skoða ítarefni og
jafnvel horfa á myndefni á sjónvarpsskjá
sem sýnir fræðsluefni eða menningarlegt
samhengi veitnanna og samfélagsins.
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Sögu- og tæknisýning
Straumskiptistöðin
Sýningin um orkuna er á tveimur hæðum.
Gengið er inn í viðbyggingu á suðurhluta
hússins en þar eru upplýsingar, fatahengi
og salerni staðsett. Inngangurinn verður
endurskipulagður, veggir færðir til og stiginn
byggður upp á nýtt: opnaður og gerður aðgengilegri. Lyftu verður komið fyrir í anddyri,
ásamt annarri á öðrum stað í byggingunni.

Vísindi og tækni eru allt í
kringum okkur. Viðfangsefnin
eru rannsökuð út frá öllum
mögulegum hliðum.

Dæmi um innanhúshönnun (Hacienda Manchester, Bauhaus Dessau)

Sögu- og tæknisýning 2. hæð

R

Ð

H

IT

I

2. hæð

R

AF

M

AG

N

JA

– Rafmagn
– Myrkur og ljósmengun
– Jarðhiti
– Vatn

VA
TN

Á efri hæð byggingarinnar fjallar sýningin
um rafmagn, jarðhita og vatn – sem eru
viðfangsefni OR. Þar er farið í grunnþætti
í gegnum fræðsluefni, upplifun og leik.
Sagan er útskýrð, hvernig hlutar rafmagns
voru uppgötvaðir, hvernig jarðhiti var notaður
áður en hann var beislaður og af hverju
drykkjarvatnið er svona dýrmætt.

Sögu- og tæknisýning 1. hæð
Á neðri hæð byggingarinnar eru
mismunandi form orku skoðuð; hver eru
grunnhugtök orku og hvernig hefur hún
verið beisluð af manninum.
Að auki er fjallað um áhrif rafmagnsveitu,
hitaveitu og vatnsveitu á samfélagið og spurningunni um hver sé framtíð orkumála velt upp.

– Virkjanir
– Veitur og samfélagið
– Orka
– Framtíðin
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1. hæð
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Sögu- og tæknisýning 2. hæð
Jarðhiti – hvernig jarðhiti hefur verið nýttur
í gegnum aldirnar, til saltvinnslu, brennisteinsnáms, þvotta, heitar laugar, matreiðslu. Hver er framtíð ylræktar á Íslandi?

Rafmagn – fyrstu hugmyndir um rafmagn má rekja til Grikklands hins forna. Segulmagn og segulmögnun útskýrð og sýnt
hvernig málmar bregðast á mismunandi hátt. Fjallað verður
um birtingarmyndir rafmagns í náttúrnni, eldingar, norðurljós,
hrökkáll osfv. Þegar gestir setjast á hringbekk og grípa í sitthvorn málmhólkinn, kviknar á tónlist. Þannig er jafnstraumur
og leiðni útskýrt.
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Sögu- og tæknisýning 1. hæð
Orka – orka á sér ýmsar myndir; stöðuorka, hreyfiorka o.fl. Orka eyðist ekki en
umbreytist. Hlut er lyft upp og hann látinn
detta. Hvað er það mikil orka? Mælieiningar
Joules, Newton, Watt útskýrðar.

Framtíðin og tæknin – fjallað um iðnbyltingarnar
fjórar í gegnum tækninýjungar hvers tímabils, hvernig
byltingarnar þróuðust og breytti veröld okkar. Gestir
ganga svo inn í framtíðina í gegnum nýjustu tækni, sjá
möguleikana sem blasa við mannkyninu. Það mun heilvirk (e. immersive) upplifun sýna með myndrænni túlkun
á framtíðarspám og velta upp spurningum. Tæknin er
notuð til þess miðla skilaboðum frá áhorfanda til samfélagsins í rauntíma t.d. í gegnum samfélagsmiðla.
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Frumskipting áfanga hönnunarhluti
Áfangi 0

Gerð hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar
og mörkunar/ásýndar (branding)

Áfangi 1

Hönnun á fræðandi útirýmum við borholur, stíflu
og aðfallsrör. Myndræn framsetning á upplýsingum

Áfangi 2

Hönnun á ytra yfirborði svæðisins, torgi, aðkomu
og stígum og útisvæði. Einnig hönnun á endurbótum
og breytingum fyrir móttöku, kaffihús og skrifstofu
Stangaveiðifélags Reykjavíkur

Áfangi 3

Útfærsla og hönnun á endurbótum og
sýningu í Heimili veitnanna og Gömlu rafstöðinni

Áfangi 4

Útfærsla og hönnun á endurbótum
og sýningu í Straumskiptistöðinni

Frumskipting áfanga hönnunarhluti
2019

2020

H2

Áfangi 0
Undirbúningur
og ákvarðanir

2021

H1

H2

H1

H2

H1

Rekstraráætlun

Opnun
sögu- og
tæknisýningar

100 ára
afmæli
rafstöðvarinnar

(branding)

Hönnunaráfangi 1

Borholur, stífla og aðfallsrör

Hönnunaráfangi 2

Ytra yfirborð, torg, stígar og útisvæði – Móttaka, kaffihús og skrifstofa SVFR

Hönnunaráfangi 3

Heimili veitnanna og Gamla rafstöðin

Hönnunaráfangi 4

Sýning í Straumskiptistöðinni

Framkvæmd

H2

Hönnunarhandbók

Mörkun/ásýnd

Áfangar 1–5
Hönnun

2022

Framkvæmd áfangi 1
Borholur, stífla og aðfallsrör

Framkvæmd áfangi 2

Ytra yfirborð, torg, stígar og útisvæði – Móttaka, kaffihús og skrifstofa SVFR

Framkvæmd áfangi 3

Heimili veitnanna og Gamla rafstöðin

Framkvæmd áfangi 4

Sýning í Straumskiptistöðinni
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Áfangi 1

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
SF 276
EHj
Reykjavík, 24. júní 2019
Tillaga
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna foráfanga að sögu- og tæknisýningu í
Elliðaárdal, í kjölfar nýafstaðinnar hugmyndasamkeppni. Foráfangi felur í sér frekari útfærslu
sigurvegara hugmyndasamkeppninnar á vinningstillögunni, samning við Borgarsögusafn á grundvelli
viljayfirlýsingar dags. 28. nóvember 2017 og vinnu verkefnisstjóra. Áætlaður kostnaður við áfangann er
38 mkr. án virðisaukaskatts.

Greinargerð
Orkuveita Reykjavíkur, í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands, efndi til hugmyndasamkeppni um
sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð ásamt nánasta umhverfi hennar og nærliggjandi húsum í eigu
OR, sem jafnframt yrði tengd útivistarsvæðinu í Elliðaárdal. Samkeppnin var lokuð
hugmyndasamkeppni að undangengnu forvali, sbr. samþykkt stjórnar á SF 268 á drögum að
keppnislýsingu. Fimmtán hópar tóku þátt í forvali og valdi forvalsnefnd sex þeirra. Allar hugmyndirnar
sex sem sendar voru inn í síðari áfanga voru metnar gildar af dómnefnd.
Sigurvegarar
Sigurtillagan heitir „Með orkunni úr ánni er tertan bökuð“ og lýsa höfundarnir henni þannig að lagt sé
upp með að draga fram allt sem falið er í okkar nánasta umhverfi. Rafmagn, hiti, vatn og fráveita – allt
eru þetta hlutir sem almenningur hugsar ekki mikið um en notar stöðugt. Tækni og vísindi eru allt í
kringum okkur og lögð er áhersla á að rannsaka viðfangsefnin frá mörgum hliðum. Leitað er að hinu
ófyrirsjáanlega sem vekur forvitni og áhuga sem og tengt við daglegt líf sem gerir gestum kleift að
skilja. Gestir eru hvattir til að vera skapandi og prófa sig áfram.
Tillagan dregur einnig fram markverða hluti í dalnum sjálfum, eins og t.d. borholur og stíflu. Hún virðir
umhverfi sitt með því að nýta þær bygginar sem fyrir eru. Öll húsin á Rafstöðvarreit eru notuð á nýjan
hátt og glædd lífi. Veitutorgið tengir byggingarnar saman og mikill leikur á sér stað í
vatnsleikjagarðinum.
Umsögn dómnefndar
Heildartillagan er í senn viðkunnanleg, lífleg, forvitnileg og áþreifanleg. Hún fléttar saman náttúru dalsins
og þróun borgarsamfélagsins við sögu veitnanna. Mikil virðing er borin fyrir staðnum og þeim húsakosti
sem fyrir er, en hann nýtur verndar að hluta. Nýting og útfærsla húsanna er góð auk þess sem samspil
einstakra hluta svæðisins er vel hugsað. Gróðurhús sem tengir saman tvær byggingar mun létta
yfirbragð svæðisins, veita skjól og vera fræðandi um nýtingu jarðvarma til ræktunar. Grafískar lausnir og
uppdrættir af staðsetningu lagna eru upplýsandi og fullar af leikgleði. Tillagan í heild er vönduð og
smekkleg og tekur mið af því að OR er fyrirtæki í almannaeigu og leggur áherslu á ábyrga meðför
fjármuna.
Sögu- og tæknisýningin er vel hugsuð, bæði hvað varðar sögulega tengingu og eins almenn áhrif vatns-,
rafmagns- og hitaveitu á menn og samfélög. Skipulag sýningarinnar í rýminu er mjög vel leyst og flæði
gott. Leikur, gagnvirkni og samvinna gegnir lykilhlutverki í sýningunni sem gerir hana að nýrri upplifun
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hverju sinni. Notast er við fjölbreyttar og skemmtilegar lausnir til að miðla efni sýningarinnar og eru gestir
hvattir til að vera skapandi og prófa sig áfram. Með þeim hætti nær sýningin til allra aldurshópa og verður
áhugverður viðkomustaður fyrir skólahópa.
Tillagan tryggir snjalla tengingu svæðisins við Árbæjarsafn, báðum útivistarsvæðum til framdráttar. Þá er
í tillögunni gert ráð fyrir spennandi útisvæði, tilrauna- og vatnsleikjasvæði fyrir börn á öllum aldri sem og
veitingarekstri. Lagt er upp með að skapa líflegan grænan áningarstað fyrir fólk á öllum aldri á einu
mikilvægasta útivistarsvæði borgarinnar. Elliðaárdalur er einstakur staður og jafnvel margslungnari en
flestir ímynda sér. Með vinningstillögunni verður sannarlega til staður sem mun auðga huga, hjörtu og
leikgleði borgarbúa þar sem þeir geta notið samveru og fræðst í gegnum uppgötvun og leik.

Áfangaskipting
Einn kostur sigurtillögunnar er tækifæri til áfangaskiptingar verkefnisins. Áfangaskitping er mjög gróf á
þessu stigi máls en áfangar hönnunarvinnunnar eru þessir og geta framkvæmdáfangar fylgt sömu
skiptingu.
0. Foráfangi er gerð Hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og mörkunar eða ásýndar
(„branding“).
1. Fyrsti áfangi er hönnun á áningarstað og myndræn framsetning á upplýsingum um borholur,
stíflu og aðfallsrör.
2. Annar áfangi er hönnun á ytra yfirborði svæðisins, torgi, aðkomu og stígum og útisvæði.
Einnig hönnun á endurbótum og breytingum á móttöku, kaffihúsi og skrifstofum
Stangaveiðifélags Reykjavíkur.
3. Þriðji áfangi er útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Heimili veitnanna,
(Stöðvarstjórahúsinu), og Gömlu rafstöðinni.
4. Fjórði áfangi er útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.

Foráfangi
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í foráfanga hönnunarvinnunnar. Í honum felast þessir
þættir:
a) Hönnunarhandbók
Hönnunarhandbók er heildræn hönnunarstefna fyrir verkefnið. Þar er lagður víðtækur grunnur
að sjónrænni, efnislegri og hugmyndafræðilegri nálgun sem nýtist í allri hönnunarvinnu
verkefnisins. Hér eru öll markmið skilgreind og skráð ásamt hugmynda- og fagurfræði. Haldnir
verða samráðsfundir með samstarfsaðilum og hagsmunaaðilum og unnin gögn upp úr því
samtali sem leggur grunn að þarfagreiningu og nálgun við notendur. Sigurvegararnir leiða
þennan verkþátt.
b) Rekstraráætlun
Samhliða hönnunarstefnunni er unnin rekstraráætlun fyrir sögu- og tæknisýninguna. Þar er
skilgreind hugmyndafræði starfseminnar. Rekstrarfyrirkomulag er skilgreint fyrir kaffihús,
sýningarrými, fjölnotarými og útleiksvæði. OR leiðir þennan verkþátt.
c) Mörkun eða ásýnd („branding“)
Þróunar- og hönnunarvinnan fyrir ímynd Torfunnar felur í sér að skapa sjónræna framsetningu
sem verður einkennandi fyrir staðinn. Það mun virka sem sjónræn umgjörð en bindur einnig
saman ólík atriði á staðnum. Mörkunin sem verður unnin er sjónrænn fulltrúi staðarins út á við
og allt kynningarefni og grafísk framsetning er byggð á þessari vinnu. Sigurvegararnir leiða
þennan verkþátt.
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Samstarf við Borgarsögusafn
Við undirbúning sögu- og tæknisýningar blasa verkefni við Orkuveitu Reykjavíkur sem krefjast
sérfræðiþekkingar safnafólks. Þeirra á meðal eru ítarleg skráning og mat á þeim munum af Minjasafni
OR sem varðveittir eru í gömlu straumskiptistöðinni við Elliðaárstöð og mat á því hvernig jarðborunum
þremur, sem gert var samkomulag um við Jarðhitaklasann (nú Orkuklasann) og Borgarsögusafn,
verður best fyrir komið til að tryggja varðveislu þeirra.
Í sigurtillögunni í hugmyndasamkeppni OR er gert ráð fyrir að borunum verði komið fyrir á svæði
Árbæjarsafns, þar sem sá elsti boranna – Gullborinn – stendur nú. Jafnframt nær sigurtillagan til
tilhögunar á suðausturhorni lóðar Árbæjarsafns. Hvorttveggja er safninu kunnugt enda var
forstöðumaður þess í dómnefnd hugmyndasamkeppninnar.
Í viljayfirlýsingu OR og Borgarsögusafns frá 28. nóvember 2017 sem kynnt var í stjórn OR í drögum í
júní 2017 er gert ráð fyrir að þegar niðurstöður hugmyndasamkeppni liggi fyrir muni „...OR og
Borgarsögusafn skipa hóp tveggja fulltrúa OR og eins frá Borgarsögusafni til að vinna tillögu að
samningi á milli OR og Borgarsögusafns þar sem fram koma réttindi og skyldur hvors aðila um sig í
samstarfinu.“
Markmið OR með samningsgerð á grundvelli viljayfirlýsingarinnar yrðu að;





fá sérfræðinga Borgarsögusafns til að skrá betur gamla muni í eigu OR, meta gildi þeirra og
veita ráð um varðveislu. Umfang verði í samningi.
fá sérfræðinga Borgarsögusafns til að meta hvernig og hvar jarðborarnir þrír verða best
varðveittir um leið og þeir eru aðgengilegir. Umfang verði í samningi.
tryggja hönnuðum sögu- og tæknisýningar aðgang að sérfræðingum Borgarsögusafns m.t.t.
nota af gömlum munum í tækni- og sögusýningu OR. Samið verði um tiltekið umfang.
tryggja að sögu- og tæknisýning OR hafi aðgang að sérfræðingum Borgarsögusafns til
ráðgjafar eftir að rekstur sýningarinnar hefst. Samið verði um tiltekið umfang eða samráðshóp
aðila, eftir því hvernig tilhögun samstarfs verður ákveðin.

Í þessari tillögu er gert ráð fyrir að semja sem fyrst við Borgarsögusafn um skráningu og ráðgjöf um
varðveislu þeirra muna sem eru í Straumskiptistöðinni. Eftir slíka skráningu liggur fyrir hvað merkilegra
hluta væri nærtækast að nýta í þágu sögu- og tæknisýningar.
Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson hjá Vörðu
verkþjónustu haldið utan um þá skipulagningu sem hér er gerð grein fyrir. Gert er ráð fyrir að hann
verði verkefnisstjóri uppbyggingar sögu- og tæknisýningar.
Skipurit verkefnisins er í viðhengi.
Kostnaður við áfanga 0
Samanlagður kostnaður við hönnun, skráningu og ráðgjöf vegna safnmuna og verkefnisstjórn er
áætlaður allt að 38 mkr. fyrir utan virðisaukaskatt.

Bjarni Bjarnason
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Til stjórnar:

Tillaga:
Stjórn Orkuveitur Reykjavíkur heimilar forstjóra að selja eignarhlut fyrirtækisins í Hagavatnsvirkjun
ehf. á nafnvirði hlutafjár. Tillögunni fylgir greinargerð.
Greinargerð:
Orkuveita Reykjavíkur (OR) vann frá árinu 2006 að könnun á fýsileika virkjunar í Farinu við Hagavatn
við Langjökul í samstarfi við landeigendur. Niðurstaða fýsileikakönnunarinnar var sú að arðsemi
virkjunarinnar stóð tæpt. Í kjölfar efnahagshrunsins varð ljóst að OR hefði hvorki fjárhagslega getu né
áhuga til að fylgja verkefninu eftir. Í maí 2011 lýstu landeigendur sig óbundna af samkomulagi við OR
og tilkynntu að um hefði samist við Íslenska vatnsorku ehf. (ÍV) um áframhald verkefnisins. Óskuðu
landeigendur eftir því að OR myndi semja við ÍV um afnot þess síðarnefnda af þeirri vinnu sem búið
var að leggja í verkefnið.
Alls hafði OR lagt 34 mkr. í verkefnið, þar er með talin öll innri vinna starfsmanna. Samningar tókust
28.10.2011 við ÍV um sölu á öllum gögnum verkefnisins á því verði. Greiddar voru 6 mkr. við
undirritun, 28 mkr. með skuldabréfi til 15 mánaða auk 55.000 hluta í félaginu Hagavatnsvirkjun ehf
(að nafnvirði 1 kr.) sem samsvarar um 10% hlut.
Þess ber að geta að ÍV sótti fast að OR yrði áfram hluthafi í verkefninu; taldi það jákvætt fyrir
framgang verkefnisins og að tengslin myndu hjálpa til við hugsanlega orkusölusamninga tengdum
virkjuninni.
Félagið Hagavatnsvirkjun ehf. hefur frá stofnun safnað skuldum við ÍV. Staðan á þeim 31.12.2016 var
um 46 mkr. Félagið er rekið með takmörkuðu upplýsingastreymi til OR og rétt er að geta þess að
ársreikningar (óendurskoðaðir) berast stopult og hlutahafafundir eru óreglulegir (síðasti
hluthafafundur haldinn 17.12.2014).
Forsvarsmenn félagsins hyggjast nú færa verkefnið nær framkvæmdastigi, stefnt er að fyrirspurn um
matsskyldu verkefnisins innan 3-4 vikna og eins stendur til að því að auka hlutafé félagins. Þar með
þynnist eignarhlutur OR verulega, nema að OR muni leggja hlutfé inn hlutfallslega.
Nokkur orðsporsáhætta er tengd aðkomu OR að Hagavatnsvirkjun ehf. Virkjunarkosturinn er
umdeildur í opinberri umræðu. Rétt er að geta að Eyþór Laxdal Arnalds, leiðtogi sjálfstæðismanna í
borgarstjórn var stjórnarformaður ÍV og Hagavatnsvirkjunar, en hefur nú selt allt hlutfé sitt og sagt sig
úr stjórnum félaganna.
Það er mat OR að rétt sé að selja eignarhlut OR í Hagavatnsvirkjun ehf. og að markaðsvirði hans sé
ekki meira en sem nemur nafnvirði hlutafjárins.

Persónuverndarstefna
Rýni 2019

Íris Lind Sæmundsdóttir, lögfræðingur
Kynning fyrir stjórn OR

24. júní 2019

Persónuverndarstefna OR
- Samþykkt

í stjórn OR 28. maí 2018

Öll meðferð Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á persónuupplýsingum lýtur lögum
um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru
samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll vinnsla persónuupplýsinga innan
fyrirtækisins sé í samræmi við framangreind lög og tryggir að vinnsluaðilar
sem fá aðgang að persónuupplýsingum fylgi þeim einnig.
OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað á
vegum fyrirtækisins og í hvaða tilgangi hún er unnin. OR tryggir að vinnsla
fari ekki fram í öðrum tilgangi en upplýst hefur verið um nema með fullri
vitneskju og eftir atvikum með samþykki hlutaðeigandi.
Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað hjá OR og
varðar þá sjálfa. Þeir geta andmælt henni telji þeir að hún samræmist ekki
gildandi lögum og reglum og eftir atvikum krafist þess að röngum, villandi
eða ófullkomnum persónuupplýsingum um sig verði eytt.

Persónuverndarstefna OR
- Rýni 2019 tillaga að breytingum

Persónuvernd : Útfærsla innan OR
1.

Almenn persónuverndarstefna
–
–

2.

Gildir um viðskiptavini og starfsmenn
Samþykkt af stjórnum í samstæðu OR

Greinargerð - almenn ákvæði um innleiðingu stefnunnar
–
–

Almennt f. hvert félag, starfsmenn & umsækjendur
Upplýst um það sem ber að upplýsa um við öflun upplýsinga
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Almennar upplýsingar um OR sem ábyrgðaraðila
Hvaða upplýsingar eru unnar (flokkar / tegundir)
Tilgangur vinnslu
Viðtakendur upplýsinga (innan / utan félags)
Miðlun upplýsinganna til annars ríkis ef við á
Vistunartími – viðmið
Réttur til aðgangs, leiðréttingar, eyðslu, takmörkunar á vinnslu, andmælaréttur
Réttur til að draga samþykki til baka (ef við á)
Réttur til að kvarta til Persónuverndar

Rekstrarhandbók og sértæk skjöl þar sem við á
–

Rafræn vöktun t.d.

Hvað höfum við verið að gera sl. árið
• Fínpússa útfærslu á innleiðingu laganna
• Beiðnir viðskiptavina
– Engin beiðni um aðgang að upplýsingum
– Tvær beiðnir um eyðingu gagna viðskiptavina
– Ein beiðni um eyðingu gagna starfsumsókna / prófíll

• Kvartanir fyrir stjórnvöldum
– 1 mál hjá Persónuvernd v. ON hlaðna

• Smartmælar

2. Markmið og mælikvarðar
- Hvernig gengur okkur að mæla hvernig við erum að uppfylla stefnuna, ná markmiðinu

• Mælikvarði: Kvartanir
• Markmið: 0 neikvæð niðurstaða.

3. Stefnuverkefni
- Tímabundin og tímasett átaksverkefni sem styðja við innleiðingu og hvetja til þess að markmiði verði náð

1. Lokið: Fræðslan 2018 – hlutfall
2. Framundan:

3.

a)

Innleiðing á vinnsluskrá

b)

Úttekt persónuverndarfulltrúa OR haust/vetur 2019

Önnur verkefni:
a)

Rýni, gerð og uppfærsla vinnslusamninga

b)

Smartmælaverkefni – MÁP?

c)

Upplýsingatækni – fræðsla og Privacy by Design –
Tékklistar fyrir starfsmenn í upplýsingatækni

d)

Mannauðsmál – umsóknir – vistun umsókna og grisjun

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
Reykjavík, 19.06.2019
/ HS

Tillaga að breytingu á umhverfis- og auðlindastefnu Orkuveitu Reykjavíkur
Sporlaus vinnsla og bætt orkunýting komi fram í umhverfis- og auðlindastefnu Orkuveitu
Reykjavíkur
Greinargerð
Í kjölfar endurskoðun stjórnar OR á heildarstefnu fyrirtækisins var ákveðið að hefja vinnu við
stefnuáhersluna: TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM. Markmiðið er að setja fram skýra
skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina
viðmið og áherslur. Vinna er hafin við skilgreininguna eins og kynnt var á síðasta stjórnarfundi OR.
Í þessari vinnu hafa dótturfélög samstæðunnar m.a. vilja leggja áherslu á bætta nýtingu.
Undanfarið hafa fulltrúar samstæðunnar notað orðasambandið sporlaus vinnsla í æ ríkari mæli á
opinberum vettvangi þegar talið berst að framtíðarsýn. Það hefur vakið áhuga og athygli.
Umhverfisstjóri telur eðlilegt að orðalagið sporlaus vinnsla komi fram í umhverfis- og
auðlindastefnu Orkuveitu Reykjavíkur og að einnig verð hnykkt á bættri orkunýtingu. Í meðfylgjandi
skjali er sett fram tillaga að breytingum með gulum texta.
Umhverfisstjóri leggur ennfremur til breytingu á orðalagi í nokkrum þýðingarmiklum
umhverfisþáttum og að bætt verði inn tilvísun í skjal um lykilárangur um stöðu loftslagsmælikvarða.
Í meðfylgjandi skjali er sett fram tillaga að breytingum með gulum texta.

Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri

STJÓRNUNARHANDBÓK
UMHVERFIS- OG AUÐLINDASTEFNA OR STE-030-21.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi OR 245.6.20198]

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

Ábyrgð: Hólmfríður Sigurðardóttir

Dags. 19.6.2019
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STJÓRNUNARHANDBÓK
UMHVERFIS- OG AUÐLINDASTEFNA OR STE-030-21.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi OR 245.6.20198]

Þýðingarmiklir umhverfisþættir
Orkuveita Reykjavíkur hefur skilgreint eftirfarandi umhverfisþætti sem þýðingarmikla með hliðsjón af þeim
meginreglum sem fram koma í umhverfis- og auðlindastefnunni. Orkuveita Reykjavíkur setur sér markmið um þessa
umhverfisþætti og skilgreinir ábyrgð:
Ábyrg auðlindastýring:
•
Stýring vinnslu á háhitasvæðum
•
Stýring vinnslu á lághitasvæðum
•
Land undir virkjanir og önnur athafnasvæði
•
Verndun neysluvatns
Gagnsemi veitna:
•
Aðgangur að fjölbreyttri notkun háhita
•
Aðgangur að rafveitu
•
Aðgangur að hitaveitu
•
Aðgangur að vatnsveitu
•
Aðgangur að fráveitu
•
Aðgangur að gagnaveitu
Áhrif losunar:
•
Losun jarðhitavatns og eftirlit með grunnvatni
•
Losun brennisteinsvetnis
•
Losun koltvíoxíðssýrings, vetnis og metans
•
Jarðskjálftar vegna losunar affallsvatns
•
Losun frárennslis frá hreinsistöðvum
•
Losun frárennslis um yfirföll
Áhrif í samfélaginu:
•
Miðlun þekkingar á hagnýtingu jarðvarma og öðrum þáttum í starfseminni
•
Innkaup
Reksturinn:
•
Úrgangur
•
Samgöngur
•
Mannvirki og umgengni
•
Efnanotkun
Stefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu.
Tilvísanir
SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum.
SKI-210; Umhverfisstjórnunarkerfi (ISO14001)
STE-031; Lykilárangur – Staða loftslagsmælikvarða
STE-033; Lykilárangur - Styrkur brennisteinsvetnis.
STE-131; Lykilárangur - Staða vatnsbóla.
STE-132; Lykilárangur - Opinber leyfi Veitna.
STE-133; Lykilárangur - Staða lághitaauðlindar.
STE-232; Lykilárangur - Opinber leyfi ON.
STK-031; Lykilárangur - Opinber leyfi GR.

Ábyrgð: Hólmfríður Sigurðardóttir
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 276
Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri
20. júní 2019
Umhverfismál fyrir stjórn OR 24. júní 2019. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“.

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt
ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Andakílsárvirkjun:
•
Um 30.000 laxaseiðum, úr klaki laxa sem skiluðu sér í ána síðsumars 2017, hefur verið komið fyrir í
tveimur sleppitjörnum við Andakílsá. Næsta sumar verður 30.000 seiðum til viðbótar sleppt í ána.
•
Vinnustofa haldinn 19. júní með landeigendum og sumarhúsaeigendum um virkjunina og Skorradalsvatn.
•
Ráðist verður í rannsóknir á gróðurframvindu í votlendi fyrir botni Skorradalsvatns í sumar á vegum ON .
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.
Tilkynningar til leyfisveitenda:
•
Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar 4.-6. júní vegna bilunar í skiljuvatnsdælu.
•
Blástur borholu í Hverahlíð 20.-27. maí vegna aflmælinga.
•
Breytingar á niðurdælingu í viku 24 við Hellisheiðarvirkjun og viku 25 við Gráuhnúka.
VEITUR:
Fráveita: Ekkert óhreinsað skólp í sjó síðan 14. maí þegar viðgerðir stóðu yfir í hreinsistöðinni í Ánanaustum.
Vatnsveita:
•
Skíðasvæðið í Bláfjöllum, Kópavogsbæ. Veitur hafa, vegna vatnsverndarsjónarmið, kært ákvörðun
Skipulagsstofnunar um að uppbygging á skíðasvæðinu skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
•
Vatnsvend á höfuðborgarsvæði og í Bláfjöllum. Samráðshópur um vatnsvernd og vatnsnýtingu á
höfuðborgarsvæðinu stefnir á að leggja fyrir stjórnarfund SSH þann 1. júlí tillögur um úrbætur á
grunnvatnslíkani, þar á meðal staðsetningu og forgangsröðun nýrra rannsóknarholna.
•
Grunnvatnstaða er góð í öllum vatnsbólum þrátt fyrir þurrkatíð, fylgst er grannt með stöðunni.
•
Töluverð brunahætta er í Heiðmörk vegna þurrkatíðar, fylgst er grannt með stöðunni.
•
Bíll ók út í Helluvatn í Heiðmörk 19. júní. Vatnið er á grannsvæði vatnsverndar. Enginn olíuleki.
Hitaveita og rafveita: Ekkert nýtt.
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti maí - júní undir mörkum
Loftslagsmál. Loftslagsmælikvarði er á gulu
•
Stofnun samstarfsvettvangs um loftslagsmál og grænar lausnir 28. maí. Að vettvangnum standa
forsætisráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, utanríkisráðuneytið og atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samorka, ofl., auk fjölda fyrirtækja þar
á meðal OR. Markmiðið er að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum.
•
Viljayfirlýsing undirrituð 18. júní af forsætisráðherra, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, umhverfis- og
auðlindaráðherra, menntamálaráðherra, forstjóra OR og forstjórum álvera, kísilvera og járnblendis um að
skoða hvort CarbFix-aðferðin nýtist til að binda kolefnisútblástur frá stóriðju.
•
Samstarf hafið milli OR og Eflu verkfræðistofu um gerð kolefnisreiknivélar fyrir almenning.
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl
• Tillögur Náttúrufræðist. Íslands að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR vinnur umsögn.
• Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands. Samstæða OR vinnur að umsögn.
• Tillaga að matsáætlun uppbyggingar ferðaþjónustu við skíðaskálann í Hveradölum. OR vinnur umsögn.
Þekkingarmiðlun
• Hátíð hafsins 1-2. júní. Veitur stóðu að vitundarvakningu um fráveituna í samstarfi við Umhverfisstofnun.
• Fulltrúar forsætisráðuneytis, umhverfis- og auðlindaráðuneytis og utanríkisráðuneytis og umhverfis- og
auðlindaráðherra hittu fulltrúa OR samstæðu 5. júní til að fá innsýn í CarbFix verkefnið.
• Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Fulltrúar OR samstæðu hittu verkefnishóp áætlunarinnar þann 7. júní
þar sem farið var yfir helstu verkefni og áherslur samstæðunnar.
Annað: Rannsóknum á snefilefnum í Þingvallavatni verður framhaldið í sumar, þær eru gerðar á 5 ára fresti.
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Boranir á Hengilssvæðinu
Borun vinnsluholu NJ-31 á Nesjavöllum lauk á 75 ára afmæli lýðveldisins 17. júní
síðastliðinn. Borun gekk nokkuð vel fyrir utan kjarnatöku sem átti að fara fram neðst í
holunni sem þurfti að hverfa frá. Mælingar eftir borun komu ágætlega út og nú fer holan í
upphitun og verður prófuð eftir það.
Næsta hola verður boruð á Hellisheiði, nánar tiltekið á Skarðsmýrarfjalli austanverðu.
Ætlunin er að bora til SA niður á um 1800 m dýpi og ætti borun að hefjast í byrjun júlí.
Vinnustofa um aukna aflgetu hitaveitu höfuðborgarsvæðisins

Nýlega uppfærð aflþarfarspá hitaveitu höfuðborgarsvæðisins gerir ráð fyrir því að auka
þurfi aflþörf í hitaveitukerfi höfuðborgarsvæðisins hraðar en áður var gert ráð fyrir, umfram
þá aflaukningu sem kemur inn í kerfið í lok þessa árs með nýjum áfanga varmastöðvar á
Hellisheiði. Því er ljóst að hefja þarf strax vinnu að frekari aukningu í aflgetu. Ákveðið var
að samhliða frekari uppbyggingu varmastöðvar á Hellisheiði og vinnu við 100 ára sýn
forðamála, sem eru í gangi, væru skilgreindar raunhæfar og hagkvæmar lausnir í
núverandi kerfum Veitna og Orku náttúrunnar. Sú vinna er hafin og gengur vel. Í samvinnu
Veitna, ON, Fjármála og Þróunar komu fram yfir 100 hugmyndir um hvernig auka má
aflgetu án aukinnar orkuöflunar. Hugmyndirnar voru flokkaðar í hugmyndir sem má hrinda í
framkvæmd strax og hugmyndir sem þarfnast meiri tíma eða rannsókna. Í kjölfarið verða
fýsilegustu kostirnir valdir til að verða forgangsverkefni til að mæta aukinni aflþörf í
hitaveitukerfi höfuðborgarsvæðisins en fyrir liggur að einhverjar lausnir gæti komist í
gagnið strax næsta vetur.
Neysluvatn
Vatnsendakrikar

Skipulagsstofnun hefur sent frá sér álit á mati á umhverfisáhrifum vegna aukinnar
vatnsvinnslu Veitna í Vatnsendakrikum. Skipulagsstofnunar telur að Veitur hafi með
líkanreikningum sýnt fram á að óveruleg breyting verði á stærð aðrennslissvæðisins vegna
aukinnar vatnstöku sinnar og Vatnsveitu Kópavogs. Líkanreikningar gefa ekki tilefni til að
ætla að aukin vatnsvinnsla í Vatnsendakrikum reyni á afmörkun eða uppskipti á
vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Skipulagsstofnun finnst brýnt að vakta
grunnvatnsborð á svæðinu líkt og Veitur áforma. Skipulagsstofnun telur að aukin vatnstaka
í Vatnsendakrikum muni hafa í för með sér neikvæð áhrif á vatnsból Hafnarfjarðar í
Kaldárbotnum, en óveruleg áhrif á yfirborði s.s. á stöðuvötn eða gróður, að því
undanskildu að aukin vatnsvinnsla mun draga úr rennsli Kaldár. Skipulagsstofnun telur að
virkjun borhola í Vatnsendakrikum gefi færi á betri auðlindastýringu en verið hefur til
þessa. Einkum vegna þess að unnt er að hvíla neðri svæðin þegar hætta er á því að
yfirborðsmengun rýri vatnsgæði. En jafnframt er unnt að draga úr álagi vinnslunnar í
Vatnsendakrikum þegar vatnsborð er í lágmarki, þar sem unnt er að beina vinnslunni að
neðra svæðinu á þeim tíma.
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