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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 25. nóvember kl. 13:15 var haldinn 282. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sátu fundinn Ingvar Stefánsson, staðgengill forstjóra og Guðrún Erla Jónsdóttir, 

stefnustjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

 

1. Fundargerð SF 281 samþykkt og undirrituð. 
 

2. Klukkan 13:15 mættu til fundarins Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður 

framkvæmdastjóra, Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, Lárus 

Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar og Sunna 

Jóhannsdóttir, fulltrúi í  endurskoðunarnefnd. Ingvar Stefánsson kynnti 9 mánaða 

uppgjör. Ingvar Stefánsson kynnti árshlutareikning, 9 mánaða uppgjör. Lárus 

Finnbogason gerði grein fyrir aðkomu endurskoðunarnefndar að reikningnum. 

Umræður. Reikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða. 
 

Ingvar Stefánsson gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og lagði fram svohljóðandi 

tillögu. Tillögunni fylgir greinargerð. 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra og framkvæmdastjóra fjármála 

heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir 

allt að 13,1 milljarða króna á árinu 2020 samkvæmt fjárhagsspá.  

Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem þær ná yfir.  
 

Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar Rutar 

Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir sitja 

hjá.  
 

Ingvar Stefánsson lagði fram og kynnti áhættuskýrslu, dags. 30.9.2019. Umræður. 
 

3. Klukkan 14:00 mættu Ögmundur Skarphéðinsson, arkitekt og Ólafur Hersisson til 

fundarins ásamt Gretti Haraldssyni, verkefnisstjóra og Kenneth Breiðfjörð, 

forstöðumanni innkaupa og kynntu endurgerð á Vesturhúsi á Bæjarhálsi. Umræður. 

Yfirgáfu fund kl 14:30.  
 

4. Klukkan 14:32 mættu til fundarins sigurvegarar í hönnunarsamkeppni, lögðu fram og 

kynntu hönnunarhandbók vegna Sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal. Lögð fram 

svohljóðandi tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrsta hönnunaráfanga að 

sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 

0) sem sigurvegarar hugmyndasamkeppni OR hafa unnið frá því í sumar og skilað 

til stjórnar. Áætlaður kostnaður við áfangann auk kostnaðar við verkefnisstjórn og 

skráningu Borgarsögusafns á safnmunum er 53 mkr. auk virðisaukaskatts. 

Samþykkt samhljóða. 
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Fulltrúar Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar óska bókað: 
 

Við undirrituð fögnum þeim hugmyndum sem kynntar hafa verið fyrir stjórn OR um 

uppbyggingu sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal og myndarlega aðkomu Orkuveitu 

Reykjavíkur að þeirri uppbyggingu. Jafnframt hvetjum við til samtals við önnur 

eigendasveitarfélög með það að markmiði að Orkuveitan eða dótturfélög hennar 

komi með sambærilegum hætti að uppbyggingu útivistarsvæða og varðveislu 

menningarminja þar. 
 

Valgarður Lyngdal Jónsson, fulltrúi Akraneskaupstaðar 

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, fulltrúi Borgarbyggðar 
 

5. Upplýsingatæknistefna og upplýsingaöryggisstefna lagðar fram til rýni. Stefnurnar 

rýndar og samþykktar óbreyttar. 
 

6. Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri mætti til fundarins kl 15:10, lagði fram 

umhverfis- og auðlindastefnu og stefnu um vistvænar samgöngur til rýni. Stefnurnar 

rýnda og samþykktar samhljóða. 
 

7. Klukkan 15:25 mætti Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Rannsókna og 

nýsköpunar til fundarins, lagði fram og kynnti ásamt umhverfisstjóra minnisblöð um 

stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21. nóvember 2019 og um stöðu forðagæslu, dags. 

21. nóvember 2019. Umræður. 
 

8. Lögð fram til staðfestingar svohljóðandi tillaga stjórnar, sem samþykkt var á milli 

stjórnarfunda: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur staðfestir þá ákvörðun, sem tekin var milli 

stjórnarfunda, að samstæða Orkuveitu Reykjavíkur skuli kolefnishlutlaus fyrir árið 

2030. Forstjóra er falið að leggja fyrir stjórn áætlun um hvernig markmiðinu skuli 

náð.  
 

Samþykkt samhljóða.  

 

9. Drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2020 lögð fram til kynningar. Umræður. 
 

10. Klukkan 15:53 mætti Inga Dóra Hrólfsdóttir, verkefnastjóri til fundarins og kynnti 

lykilverkefni í stefnu OR. Ákveðið að setja umfjöllun um einstök verkefni inn í 

starfsáætlun stjórnar.  
 

11. Lögð fram skýrsla forstjóra, dags. 21. nóvember 2019, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

12. Önnur mál. 

• Lagt fram erindi Neytendasamtakanna, dags. 14. nóvember 2019. Formanni og 

varaformanni falið að svara erindinu. 
 

• Svar við fyrirspurn Eyþórs Laxdal Arnalds varðandi Lambhaga, dags. 12. 

nóvember 2019 lagt fram svar. Samþykkt að óska nánari upplýsinga um málið 

frá Veitum á desemberfund. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska 

bókað:  
 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir áhyggjum af miklum 

gjaldskrárbreytingum á heitu vatni til stórnotenda svo sem ylræktenda. Ræktun 

íslensks grænmetis stendur höllum fæti í samkeppni við innflutt grænmeti, með 
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tilheyrandi hættu á auknu kolefnisspori. Breyting á gjaldskrá Veitna hækkar að 

óbreyttu hjá framleiðendum grænmetis sem eru viðskiptavinir Veitna. Mikilvægt 

er að skoða afsláttarþrep stórnotenda heits vatns sem fyrirhugað er að breytist 

verulega um næstu áramót.  
 

• Lýsing vatns fyrirhuguð í Reykjavík. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra 

Veitna, dags. 22. nóvember 2019. 

 
 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:55. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 16. desember 2019. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 28. október kl. 13:15 var haldinn 281. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fundargerðir SF 279 og SF 280 samþykktar og undirritaðar.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála mætti til fundarins og kynnti 

rekstraruppgjör.  Áhættuskýrsla, dags. 30. 9. 2019 lögð fram.  

 

Klukkan 13:20 mættu Edda Sif Aradóttir, Bjarni Freyr Bjarnason og Jakob S. 

Friðriksson til fundarins og kynntu tillögu um stofnun dótturfélags um CarbFix 

verkefnið. Tillögunni fylgir greinargerð og 2 minnisblöð frá Lex lögmannsstofu um 

málið.  Umræður. Afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar.  Jakob og Edda Sif 

yfirgáfu fundinn kl 13:40. 

 

Ingvar og Bjarni Freyr kynntu áframhaldandi vinnu við uppskiptingu Orku náttúrunnar. 

Umræður. 
 

3. Ingvar kynnti áhættustefnu, arðsemis- og arðgreiðslustefnu. Stefnurnar rýndar og 

samþykktar samhljóða. 
 

4. Elín Smáradóttir lagði fram til rýni og kynnti tillögur að breytingum á starfsreglum 

stjórnar. Starfsreglurnar rýndar og breytingar samþykktar samhljóða. 
 

5. Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri lagði fram og kynnti skýrslu um framfylgd 

eigendastefnu. Samþykkt samhljóða að leggja skýrsluna fyrir eigendafund. 
 

6. Guðrún Erla gerði grein fyrir framvindu stefnuverkefna. 
 

7. Klukkan 15:05 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Edda Sif Aradóttir, 

staðgengill framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar til fundarins, lögðu fram og 

kynntu minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 24. október 2019 og um stöðu 

forðagæslu, dags. 23. október 2019. Umræður. 
 

8. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 24. október 2019, um starfsemina á 

milli stjórnarfunda. Umræður. 
 

9. Önnur mál. 

• Lagt fram erindi G. Run til stjórnarformanns varðandi vatnstökusvæði í 

Grundarfirði, dags. 18. október 2019 og minnisblað Veitna um málið, dags. 22. 

október 2019. 

• Rætt um lykilverkefni sem stofnuð voru í kjölfar stefnumörkunar stjórnar. Stjórn 

óskar eftir yfirliti um verkefnin og stöðu þeirra.  
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Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:15. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 25. nóvember 2019. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Katrín Atladóttir, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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Í upphafi ársins sem og í lok tímabilsins voru eigendur móðurfyrirtækisins þrír, en þeir eru: Eignarhluti

93,539%

5,528%

0,933%

Reykjavík, 25. nóvember 2019.

Í stjórn fyrirtækisins:

Forstjóri:

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.
Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og
gagnaveitu á þjónustusvæði sínu.

Hagnaður af rekstri samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019 nam 4.513 milljónum kr. (1.1.-
30.9.2018: 5.924 milljónir kr.). Heildarafkoma samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019 var jákvæð
um 8.581 milljónir kr. (1.1.-30.9.2018: jákvæð um 9.238 milljónir kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir
samstæðunnar 356.626 milljónum kr. í lok tímabilsins (31.12.2018: 340.089 milljónir kr.). Eigið fé nam 167.909
milljónum kr. í lok tímabilsins (31.12.2018: 160.827 milljónir kr.) og er eiginfjárhlutfall samstæðunnar 47.1%
(31.12.2018: 47,3%).

Árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2019 er gerður í samræmi við
alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga . Árshlutareikningurinn hefur að geyma samandreginn

samstæðureikning OR og dótturfyrirtækja.  Árshlutareikningur þessi er ekki kannaður af endurskoðanda fyrirtækisins.

Reykjavíkurborg ........................................................................................................................................

Borgarbyggð ..............................................................................................................................................

Akraneskaupstaður ...................................................................................................................................

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóri staðfesta hér með árshlutareikning samstæðunnar fyrir tímabilið 1. janúar til
30. september 2019.

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur er samandreginn árshlutareikningur
samstæðunnar í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga. Að áliti stjórnar og

forstjóra gefur árshlutareikningurinn glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu samstæðunnar 30.
september 2019 ásamt rekstrarafkomu hennar sem og breytingu á handbæru fé á tímabilinu 1. janúar til 30.
september 2019. 

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýr. 2019 2018 2019 2018

1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Rekstrartekjur .................................................. 4 10.077.911 10.291.867 33.576.998 33.458.498

Söluhagnaður (tap) ......................................... 1.959)(               56 1.248 906

Rekstrartekjur samtals 10.075.952 10.291.923 33.578.246 33.459.404

Orkukaup og flutningur .................................... 1.292.296)(        1.291.039)(      4.162.761)(      4.403.505)(        

Laun og launatengd gjöld ................................ 1.549.155)(        1.390.024)(      4.995.063)(      4.587.441)(        

Annar rekstrarkostnaður ................................. 963.965)(           1.232.891)(      4.219.056)(      3.549.195)(        

Rekstrarkostnaður samtals 3.805.416)(        3.913.953)(      13.376.880)(    12.540.141)(      

   afskriftir (EBITDA) ...................................... 6.270.536 6.377.970 20.201.366 20.919.262

Afskriftir ........................................................... 3.179.338)(        2.349.620)(      8.906.867)(      6.965.265)(        

Rekstrarhagnaður (EBIT) .............................. 3.091.198 4.028.350 11.294.500 13.953.998

Vaxtatekjur ...................................................... 89.367 89.068 282.554 261.202

Vaxtagjöld ....................................................... 1.786.916)(        1.668.697)(      5.520.365)(      4.685.603)(        

Aðrar tekjur (gjöld) af 

   fjáreignum og fjárskuldum ............................ 131.661)(           707.361)(         1.721.089)(      3.517.162)(        

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals 6 1.829.210)(        2.286.989)(      6.958.900)(      7.941.563)(        

Áhrif hlutdeildarfélaga ..................................... 0 25)(                  528)(                6.033

Hagnaður fyrir tekjuskatt 1.261.988 1.741.335 4.335.072 6.018.468

Tekjuskattur .................................................... 98.442)(             17.681)(           177.839 94.534)(             

1.163.546 1.723.655 4.512.911 5.923.933

Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Rekstrarreikningur
 1. janúar til 30. september 2019

Rekstrarhagnaður fyrir

Hagnaður tímabilsins

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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2019 2018 2019 2018

1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Hagnaður tímabilsins ................................................................... 1.163.546 1.723.655 4.512.911 5.923.933

Liðir færðir beint á eigið fé sem gætu verið færðir síðar í rekstrarreikning

Þýðingarmunur ............................................................................. 428.213)(       2.295.144 4.068.538 3.314.533

428.213)(       2.295.144 4.068.538 3.314.533

Önnur heildarafkoma eftir skatta .................................................. 428.213)(       2.295.144 4.068.538 3.314.533

Heildarafkoma .............................................................................. 735.333 4.018.799 8.581.449 9.238.466

Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Yfirlit um heildarafkomu                                                      
1. janúar til 30. september 2019

Önnur heildarafkoma

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 

Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 5 Fjárhæðir eru í þúsundum króna
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Skýr. 30.9.2019 31.12.2018

Eignir

Varanlegir rekstrarfjármunir ................................................................................... 315.551.944 303.582.858

Óefnislegar eignir ................................................................................................... 2.326.603 1.999.523

Leigueign ............................................................................................................... 10 2.096.600 0

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ........................................................................... 66.769 67.296

Eignarhlutar í öðrum félögum ................................................................................. 3.851.621 3.859.015

Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 64.726 295.670

Tekjuskattsinneign ................................................................................................. 5.128.033 3.819.233

Fastafjármunir samtals 329.086.296 313.623.595

Birgðir ..................................................................................................................... 971.861 1.019.807

Viðskiptakröfur ....................................................................................................... 7 3.993.137 5.482.511

Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 819.505 946.717

Aðrar skammtímakröfur ......................................................................................... 610.590 496.986

Fyrirframgreiddur kostnaður ................................................................................... 172.835 307.939

Bundnar innstæður og markaðsverðbréf ................................................................ 7.750.440 7.223.231

Handbært fé ........................................................................................................... 13.221.272 10.988.087

Veltufjármunir samtals 27.539.641 26.465.279

Eignir samtals 356.625.936 340.088.874

Eigið fé

Endurmatsreikningur varanlegra rekstrarfjármuna ................................................. 81.301.007 83.821.060

Bundinn hlutdeildarreikningur ................................................................................ 49.549.025 42.972.671

Gangvirðisreikningur .............................................................................................. 3.395.941 3.395.941

Þýðingarmunur ....................................................................................................... 4.609.420 540.882

Óráðstafað eigið fé ................................................................................................. 29.053.288 30.096.679

Eigið fé samtals 167.908.681 160.827.232

Skuldir

Vaxtaberandi skuldir ............................................................................................... 139.158.496 133.577.622

Leiguskuld .............................................................................................................. 10 1.791.302 0

Lífeyrisskuldbinding ............................................................................................... 728.400 682.404

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum ......................................................... 5.946.904 4.270.604

Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 829.637 777.053

Tekjuskattsskuldbinding ......................................................................................... 12.960.795 12.813.107

Langtímaskuldir samtals 161.415.533 152.120.791

Viðskiptaskuldir ...................................................................................................... 2.727.796 3.125.135

Vaxtaberandi skuldir ............................................................................................... 14.860.008 17.706.249

Leiguskuld .............................................................................................................. 10 131.355 0

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum ......................................................... 1.650.582 1.046.265

Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 251.068 548.022

Fyrirframinnheimtar tekjur ...................................................................................... 7 2.198.788 162.980

Tekjuskattur til greiðslu .......................................................................................... 1.304.786 1.497.031

Aðrar skammtímaskuldir ........................................................................................ 4.177.340 3.055.169

Skammtímaskuldir samtals 27.301.723 27.140.851

Skuldir samtals 188.717.256 179.261.642

Eigið fé og skuldir samtals 356.625.936 340.088.874

Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Efnahagsreikningur 30. september 2019
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Endurmats- Bundinn

reikningur hlutdeildar- Gangvirðis- Þýðingar- Óráðstafað Samtals

rekstrarfjárm. reikningur reikningur munur eigið fé eigið fé

Eigið fé 1. janúar 2019 ..................................................................... 83.821.060 42.972.671 3.395.941 540.882 30.096.679 160.827.232

Þýðingarmunur ................................................................................ 4.068.538 4.068.538

Hagnaður tímabilsins ....................................................................... 4.512.911 4.512.911

0 0 0 4.068.538 4.512.911 8.581.449

Innlausn endurmats vegna afskrifta ................................................. 2.520.053)(         2.520.053 0

6.576.355 6.576.355)(         0

1.500.000)(         1.500.000)(         

Eigið fé 30. september 2019 ............................................................ 81.301.007 49.549.025 3.395.941 4.609.420 29.053.288 167.908.681

1.1.-30.9. 2018

80.349.640 16.805.347 3.144.133 5.361.315)(         48.295.719 143.233.524

Þýðingarmunur ................................................................................ 3.314.533 3.314.533

Hagnaður tímabilsins ....................................................................... 5.923.933 5.923.933

Heildarafkoma .................................................................................. 0 0 0 3.314.533 5.923.933 9.238.466

Innlausn endurmats vegna afskrifta ................................................. 1.982.190)(         1.982.190 0

8.314.199 8.314.199)(         0

1.250.000)(         1.250.000)(         

Eigið fé 30. september 2018 ............................................................ 78.367.451 25.119.546 3.144.133 2.046.782)(         46.637.642 151.221.990

Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð 

Greiddur arður .................................................................................

Eiginfjáryfirlit                                                                                                            
1. janúar til 30. september 2019                                                                                   

1.1.-30.9. 2019

Heildarafkoma ..................................................................................

Eigið fé 1. janúar 2018 .....................................................................

Greiddur arður .................................................................................

Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð 
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2019 2018

1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Rekstrarhreyfingar  

4.512.911 5.923.933

Leiðrétt fyrir:

6.958.900 7.941.563

528 6.033)(             

177.839)(         94.534

8.906.867 6.965.265

1.248)(             313.103)(         

0 71.353)(           

45.996 76.111

20.246.114 20.610.918

47.946 117.353)(         

1.402.757 385.396)(         

1.941.222 1.436.949

23.638.040 21.545.117

Innborgaðar vaxtatekjur ...................................................................................................... 266.083 150.776

Greidd vaxtagjöld  .............................................................................................................. 3.899.092)(      2.976.620)(      

Móttekinn arður .................................................................................................................. 55.407 21.524

Greiðslur v. annarra fjármunatekna og fjármagnsgjalda .................................................... 255.475 568.903)(         

Greiddir skattar ................................................................................................................... 781.457)(         955.052)(         

Handbært fé frá rekstri 19.534.455 17.216.842

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ....................................................................... 13.100.828)(    10.395.571)(    

Fjárfesting í óefnislegum eignum ....................................................................................... 506.618)(         336.221)(         

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ................................................................................ 6.948 419.237

Kaup á eignum í öðrum félögum ........................................................................................ 0 200)(                

Sala á eignarhlutum í félögum ........................................................................................... 7.394 0

Breyting á bundnum innlánum ............................................................................................ 700.000)(         0

Breyting á markaðsverðbréfum .......................................................................................... 702.951 700.684)(         

Aðrar fjáreignir .................................................................................................................... 0 3.903.482

Fjárfestingarhreyfingar 13.590.153)(    7.109.958)(      

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán .......................................................................................................... 11.163.425 9.914.200

Afborganir langtímaskulda ................................................................................................. 13.176.909)(    9.933.149)(      

Greiðslur vegna gjaldeyrisvarna ......................................................................................... 410.138)(         1.569.199)(      

Greiddur arður .................................................................................................................... 1.500.000)(      1.250.000)(      

Afborganir leiguskulda ........................................................................................................ 210.536)(         0

Fjármögnunarhreyfingar 4.134.157)(      2.838.148)(      

Hækkun á handbæru fé ................................................................................................... 1.810.145 7.268.737

Handbært fé í ársbyrjun ................................................................................................... 10.988.087 6.254.983

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé .................................................................................. 423.040 143.104

Handbært fé í lok tímabilsins .......................................................................................... 13.221.272 13.666.824

Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa

191.042 277.789)(         
191.042)(         277.789

Aðrar upplýsingar

14.543.396 16.829.896

Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Sjóðstreymisyfirlit                                                               
1. janúar til 30. september 2019

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .......................................................................

Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) .................................................................................

Skammtímaskuldir, hækkun ...............................................................................................

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta

Birgðir, lækkun (hækkun) ...................................................................................................

Hagnaður tímabilsins .........................................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ......................................................................................

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga ...................................................................................

Tekjuskattur ........................................................................................................................

Afskriftir ..............................................................................................................................

Skammtímaskuldir, breyting ...............................................................................................

Veltufé frá rekstri ................................................................................................................

Söluhagnaður eigna ...........................................................................................................

Lífeyrisskuldbinding, hækkun .............................................................................................

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta

Matsbreyting fjárfestingaeigna ...........................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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1. Félagið

Dótturfélög í samstæðunni Meginstarfsemi 30.9.2019 31.12.2018

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. Gagnaflutningar 100% 100%

OR Eignir ohf. Eignarhaldsfélag 100% 100%

Veitur ohf. Dreifing rafmagns og hita 100% 100%

Orka náttúrunnar ohf. Sala rafmagns 100% 100%

OR Vatns- og fráveita sf. Vatns- og fráveitustarfsemi 100% 100%

Reykjavík Energy Invest ehf. Fjárfestingafyrirtæki 100% 100%

Úlfljótsvatn frítímabyggð ehf. Undirbúningsfyrirtæki 100% 100%

Foss fasteignafélag slhf. Rekstur fasteigna 100% 100%

2. Grundvöllur reikningsskilanna

a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

b. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill

c. Matsaðferðir

d. Erlendir gjaldmiðlar

i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum

Orkuveita Reykjavíkur (OR) er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu
Reykjavíkur. OR er með höfuðstöðvar á Íslandi að Bæjarhálsi 1 í Reykjavík. Samandreginn
samstæðureikningur OR geymir árshlutareikning móðurfyrirtækisins og dótturfélaga þess, (sem vísað er til í
heild sinni sem „samstæðunnar“) og hlutdeild í hlutdeildarfélögum. 

Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og
gagnaveitu á þjónustusvæði sínu.

Eignarhluti

Stjórn staðfesti og heimilaði birtingu árshlutareikningsins 25. nóvember 2019.

Skýringar

Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34,
árshlutareikningsskil. Samandreginn árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur inniheldur ekki allar þær

upplýsingar sem krafist er í fullbúnum ársreikningi og ætti að lesa í samhengi við ársreikning samstæðunnar
fyrir árið 2018. Við gerð árshlutareikningsins er beitt sömu reikningsskilaaðferðum og beitt var við gerð
ársreiknings félagsins fyrir árið 2018 fyrir utan að IFRS 16 er beitt. Breytingum á reikningsskilaaðferðum er
lýst í skýringu 10. Hægt er að nálgast ársreikninginn hjá félaginu á vef þess www.or.is, sem og á vef
Kauphallar Íslands; www.nasdaqomxnordic.com.

Reikningsskil samstæðunnar eru gerð á grundvelli kostnaðarverðs, að því undanskildu að hluti varanlegra
rekstrarfjármuna hafa verið endurmetnir til gangvirðis, innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum,
eignarhlutar í öðrum félögum og aðrar fjáreignir og fjárskuldir eru færð á gangvirði. Fjallað er um aðferðir við
mat á gangvirði í skýringu 41 með ársreikningi 2018.

Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill OR. Allar
fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. 

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli einstakra samstæðufélaga á gengi
viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar á gengi uppgjörsdags.
Aðrar eignir og skuldir sem færðar eru á gangvirði í erlendri mynt eru færðar á gengi þess dags er gangvirði
var ákveðið.  Gengismunur vegna viðskipta í erlendum gjaldmiðlum er færður í rekstrarreikning.  

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

2. Grundvöllur reikningsskilannam frh.

d. Erlendir gjaldmiðlar frh.

ii) Dótturfélag með annan starfrækslugjaldmiðil en íslenska krónu

e. Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða

3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga

Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar

a. Sala á rafmagni

b. Sala á heitu vatni

Gerð samstæðuárshlutareiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur
taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir
eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.

Mat og forsendur þess eru endurskoðaðar reglulega. Áhrifin af breytingum eru færð á því tímabili sem
breyting er gerð og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau. Mikilvægar nýjar ákvarðanir
vegna færslu leigusamninga í samræmi við IFRS 16 þar sem samstæðan er leigutaki, er lýst í skýringu 10.

Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu og sölu á rafmagni og Veitur ohf.
dreifa rafmagni skv. gjaldskrá. Tekjur af sölu og dreifingu á raforku eru
færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til kaupenda á
tímabilinu og föstu gjaldi. Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð
tekjumörkum sem gefin er út af Orkustofnun í samræmi við raforkulög nr.
65/2003. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi raforku og við
endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á
rafmagni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og
eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning.

Eignir og skuldir starfsemi félags samstæðunnar sem hefur bandarískan dollar (USD) sem
starfrækslugjaldmiðil eru umreiknaðar í íslenskar krónur (ISK) miðað við gengi uppgjörsdags. Tekjur og gjöld
þessarar starfsemi eru umreiknuð í ISK á meðalgengi tímabilsins. Gengismunur sem myndast við yfirfærslu í
ISK er færður á sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu. Þegar starfsemi með annan starfrækslugjaldmiðil en
íslenska krónu er seld, að hluta til eða að öllu leyti, er tengdur gengismunur fluttur í rekstrarreikning.

Eftirfarandi eru upplýsingar um starfsemi samstæðufélaga. Sundurliðun tekna eftir afurðum er að finna í
skýringu nr. 4 og tekjur eftir starfsþáttum í skýringu nr. 5.

Veitur ohf. og Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu á heitu vatni og
Veitur ohf. annast dreifingu á heitu vatni. Tekjur af sölu og dreifingu á heitu
vatni eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til
kaupenda á tímabilinu og föstu gjaldi. Við tengingu á nýju húsnæði við
veitukerfi hitaveitu og við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald
til að mæta kostnaði vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af
tengigjöldum eru færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur
vegna sölu á heitu vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi
sá sami og eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu
verið með öðru greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning.

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga, frh.

Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar

c. Sala á köldu vatni

d. Fráveita

e. Aðrar tekjur og leigutekjur

4. Tekjur af vöru- og þjónustusölu

Tekjur samstæðunnar af sölu á vörum og þjónustu sundurliðast þannig: 2019 2018

1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

14.340.594 14.432.307

8.844.595 9.004.644

2.146.081 2.370.042

4.162.147 3.971.910

4.084.829 3.680.501

33.578.246 33.459.404

Fráveita.........................................................................................................

OR Vatns- og fráveita sf. annast rekstur fráveitu. Tekjur fráveitu taka mið af
stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk fasts gjalds sem er fært línulega
yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri mörkum gjaldskrár er 0,5% af
fasteignamati. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi fráveitu og við
endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna fráveitu hafa
alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og eindagi.
Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.

Kalt vatn........................................................................................................

Aðrar tekjur...................................................................................................

Tekjur af vöru- og þjónustusölu samtals.......................................................

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. sér um rekstur gagnaflutningskerfis. Tekjur af
gagnaflutningskerfi eru færðar við afhendingu á vöru og þjónustu. Um er að
ræða samkeppnisrekstur sem er undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar.
Orkuveita Reykjavíkur sér um leigu á húsnæði og búnaði, tilfallandi sölu á
sérfræðiþjónustu og fleiru. Leigutekjur eru færðar línulega í rekstrarreikning
á leigutímanum og aðrar tekjur við afhendingu á vöru eða þjónustu.
Viðskiptakröfur vegna annarra tekna og leigutekna hafa alla jafna 30 daga
greiðslufrest.

Rafmagn.......................................................................................................

Heitt vatn.......................................................................................................

OR Vatns- og fráveita sf. annast öflun og dreifingu á köldu vatni. Tekjur af
sölu á köldu vatni taka mið af stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk
fasts gjalds sem er fært línulega yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri
mörkum gjaldskrár félagsins er 0,5% af fasteignamati. Að auki eru tekjur
færðar samkvæmt mældri notkun á köldu vatni hjá tiltekinni
atvinnustarfssemi. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi vatnsveitu og
við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á köldu
vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og
eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.
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5. Starfsþáttayfirlit

Rekstrarstarfsþættir - svið Orka Önnur Jöfnunar-

1.1.-30.9. 2019 Veitur náttúrunnar starfsemi færslur Samtals

20.590.471 10.338.422 2.649.354 0 33.578.246

2.639.159 3.557.501 5.814.595 12.011.255)(       0

23.229.630 13.895.923 8.463.949 12.011.255)(       33.578.246

12.681.009)(       5.884.963)(          6.822.163)(         12.011.255 13.376.880)(          

10.548.620 8.010.960 1.641.786 0 20.201.366

4.100.885)(         3.729.060)(          1.197.798)(         120.875 8.906.867)(            

6.447.736 4.281.901 443.988 120.875 11.294.500

2.395.895)(         921.553)(             1.389.466)(         2.251.986)(         6.958.900)(            

0 0 528)(                   0 528)(                      

402.686)(            671.566)(             432.160 819.931 177.839

3.649.155 2.688.782 513.846)(            1.311.180)(         4.512.911

1.1.-30.9. 2018

20.914.286 10.371.832 2.173.285 0 33.459.404

2.252.443 3.477.972 5.630.638 11.361.052)(       0

23.166.729 13.849.804 7.803.923 11.361.052)(       33.459.404

11.923.745)(       5.957.813)(          6.019.636)(         11.361.052 12.540.141)(          

11.242.985 7.891.991 1.784.287 0 20.919.262

3.724.834)(         2.303.884)(          936.547)(            0 6.965.265)(            

7.518.151 5.588.107 847.740 0 13.953.997

2.437.870)(         997.228)(             429.651)(            4.076.813)(         7.941.563)(            

0 0 6.033 0 6.033

591.592)(            879.629)(             120.196)(            1.496.882 94.534)(                 

4.488.689 3.711.250 303.926 2.579.932)(         5.923.933

Rekstrargjöld starfsþátta  .................................................................................

Afskriftir ............................................................................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga ......................................................................................

Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ............................................................

Afkoma starfsþátta, EBIT .................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................................

Tekjuskattur ......................................................................................................

Hagnaður (tap) tímabilsins ...............................................................................

Afskriftir ............................................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................................

Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir innri upplýsingagjöf OR. Starfsþættir sem eru birtir eru Veitur, sem samanstanda af veiturekstri samstæðunnar í heitu og köldu vatni,

dreifingu rafmagns og fráveitu, Orka náttúrunnar vegna samkeppnisreksturs í framleiðslu og sölu rafmagns og heits vatns auk Annarrar starfsemi sem sýnir rekstur

móðurfyrirtækisins og Gagnaveitu Reykjavíkur. Móðurfyrirtækið sér um þjónustu við dótturfélög, leigu húsnæðis og búnaðar og fleira. Gagnaveita Reykjavíkur sér um

rekstur gagnaflutningskerfis.  

Við gerð starfsþáttayfirlits er notast við sömu reikningsskilareglur og samstæðan notast við og lýst er í skýringu 41 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2018.

Skýringar

Tekjur frá þriðja aðila ........................................................................................

Tekjur innan samstæðu ....................................................................................

Tekjur starfsþátta .............................................................................................

Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ............................................................

Rekstrargjöld starfsþátta ..................................................................................

Tekjur frá þriðja aðila ........................................................................................

Tekjur starfsþátta .............................................................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga ......................................................................................

Tekjuskattur ......................................................................................................

Afkoma starfsþátta, EBIT .................................................................................

Hagnaður (tap) tímabilsins ...............................................................................

Tekjur innan samstæðu ....................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

5. Starfsþáttayfirlit, frh.

Rekstrarstarfsþættir - svið, frh. Orka Önnur

Veitur náttúrunnar starfsemi Jöfnunarfærslur Samtals

Efnahagur (30.9.2019)

155.480.819 129.704.412 32.693.315 0 317.878.546

4.225.677 1.086.728 1.942.562 5.158.367)(         2.096.600

Aðrar eignir ....................................................................................................... 19.126.605 7.368.506 165.680.396 155.524.718)(     36.650.790

356.625.936

62.593.919 59.129.925 158.281.348 125.986.689)(     154.018.504

4.249.223 1.030.330 1.950.976 5.307.873)(         1.922.657

Aðrar skuldir ...................................................................................................... 13.866.667 8.733.021 34.938.112 24.761.705)(       32.776.096

188.717.256

Fjárfestingar

6.824.686 3.416.142 3.136.123 0 13.376.952

Efnahagur (31.12.2018)

152.659.606 122.261.566 30.661.209 0 305.582.381

17.305.051 7.786.039 159.058.806 149.643.402)(     34.506.493

340.088.874

62.300.634 58.219.127 155.477.198 124.713.088)(     151.283.870

11.189.885 8.310.387 30.092.174 21.614.674)(       27.977.771

179.261.642

Fjárfestingar (30.9.2018)

4.484.984 3.088.876 3.494.002 0 11.067.863

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................

Aðrar eignir .......................................................................................................

Vaxtaberandi skuldir .........................................................................................

Aðrar skuldir .....................................................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................

Vaxtaberandi skuldir .........................................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................

Leigueignir .......................................................................................................

Leiguskuldir ......................................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2019 2018

1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtatekjur af lánum og kröfum .............................................................................. 282.554 261.202

Vaxtagjöld og greiddar verðbætur .......................................................................... 3.655.252)(        2.905.145)(    

Áfallnar verðbætur .................................................................................................. 1.350.325)(        1.250.093)(    

Ábyrgðargjald til eigenda 1) .................................................................................... 514.788)(           530.364)(       

Vaxtagjöld samtals ................................................................................................. 5.520.365)(        4.685.603)(    

Gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusölusamningum  ....................... 2.280.616)(        4.076.813)(    

Gangvirðisbreytingar fjáreigna til sölu .................................................................... 5.078 0

Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda á gangvirði í gegnum rekstur ........... 545.627 186.784)(       

Gangvirðisbreyting áhættuvarnarsamninga ............................................................ 108.569)(           2.566.151

Uppgjör áhættuvarnarsamninga ............................................................................. 154.057)(           2.147.287)(    

Gengismunur .......................................................................................................... 216.041 306.046

Arðstekjur ............................................................................................................... 55.407 21.524

Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum samtals ...................................... 1.721.089)(        3.517.162)(    

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals  ............................................................ 6.958.900)(        7.941.563)(    

Gangvirðisbreytingar gegnum rekstur

7. Viðskiptakröfur og fyrirfram innheimtar tekjur

Skýringar

1) Samstæðan greiddi ábyrgðargjald til núverandi og fyrrverandi eigenda OR vegna ábyrgða sem þeir hafa veitt á
skuldir samstæðunnar samkvæmt ákvörðun aðalfundar OR árið 2005. Gjaldið er á ársgrunni, 0,89% (2018:
0,91%) á lán vegna sérleyfisstarfsemi og 0,60% (2018: 0,58%) á lán vegna samkeppnisstarfsemi. Útreikningur
gjaldsins er gerður miðað við stöðu lána í lok hvers ársfjórðungs. Ábyrgðargjaldið nam samtals 515 milljónum kr.
á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019 (1.1.-30.9.2018 : 530 milljónir kr.) og er fært á meðal vaxtagjalda.

Við mat á gangvirði óskráðra fjáreigna og fjárskulda er beitt viðurkenndum verðmatsaðferðum sem er lýst í
skýringu 41 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2018. Gangvirðisbreyting sem færð er til gjalda í
rekstrarreikningi vegna þessa nemur samtals 1.838 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019
(1.1.-30.9.2018: gjaldfærsla að fjárhæð 1.697 milljónir kr.). Gangvirðisbreytingar sem tilheyra fjáreignum og
fjárskuldum sem flokkaðar eru á stigi 3 er gjaldfærsla að fjárhæð 2.281 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 30.
september 2019  (1.1.-30.9.2018: gjaldfærsla 4.264 milljónir kr.).

Staða viðskiptakrafna og staða fyrirfram innheimtra tekna breytist talsvert milli tímabila þar sem smásala er
innheimt með jöfnum greiðslum en raunnotkun sveiflast talsvert á milli tímabila. Einnig eru vatns- og fráveitugjöld
reikningsfærð á fyrstu níu mánuðum ársins en þeim tekjum er dreift jafnt á allt árið. Skráning tekna fer eftir notkun
og afhendingu þjónustunnar í samræmi við reikningsskilareglur.

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

8. Gangvirði

Samanburður á gangvirði og bókfærðu verði

Bókfært Bókfært

verð Gangvirði verð Gangvirði

154.018.504 153.876.725 151.283.870 153.218.591 

Vextir við mat á gangvirði

Stig gangvirðis

30.9.2019 Stig 1 Stig 2 Stig 3 Samtals

0 0 3.851.621 3.851.621

0 0 7.597.485)(        7.597.485)(    

0 196.474)(       0 196.474)(       

4.050.440 0 0 4.050.440

4.050.440 196.474)(       3.745.864)(        108.102

31.12.2018

0 0 3.859.015 3.859.015

0 0 5.316.869)(        5.316.869)(    

0 1.242.387 0 1.242.387

0 1.325.075)(    0 1.325.075)(    

4.223.231 0 0 4.223.231

4.223.231 82.688)(         1.457.854)(        2.682.689

-0,8% til 2,1%

6,0% til 6,61%

Áhættuvarnarsamningar .........................................

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........

0,9% til 6,3% 1,19% til 7,94%

Áhættuvarnarsamningar .........................................

Markaðsverðbréf .....................................................

Næmnigreiningar á áhrif breytinga á vaxtastigi, gengi gjaldmiðla og álverði eru sýndar í skýringu 29 með
ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2018. Bent er á að hafa þessa skýringu til hliðsjónar við lestur
árshlutareikningsins þar sem breyting á þessum forsendum hefur talsverð áhrif á ýmsar stærðir í reikningsskilum
samstæðunnar.  

Vaxtaberandi skuldir ...............................................

Eignarhlutir í félögum .............................................

Vaxtaberandi skuldir ...............................................

Gangvirði vaxtaberandi skulda er reiknað núvirði höfuðstóls og vaxta, sem er afvaxtað með markaðsvöxtum, auk
viðeigandi áhættuálags á uppgjörsdegi.  Gangvirði vaxtaberandi skulda er flokkað sem stig 2.

31.12.2018

Þar sem við á er notaður vaxtaferill á uppgjörsdegi þegar vænt sjóðstreymi er núvirt. Vextirnir greinast þannig:

3,72% til 5,83%

Bókfært verð fjáreigna og fjárskulda á uppgjörsdegi er jafnt og gangvirði þeirra, fyrir utan vaxtaberandi skuldir
sem eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Bókfært verð og gangvirði þeirra greinist með eftirfarandi hætti:

30.9.2019

-0,7% til 2,8%

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........

31.12.201830.9.2019

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........

Aðrar fjáreignir og áhættuvarnarsamningar ............

Áhættuvarnarsamningar .........................................

Markaðsverðbréf .....................................................

Taflan sýnir fjármálagerninga sem færðir eru í reikningsskilin, flokkaða eftir stigi gangvirðis. Stig gangvirðis eru
skilgreind út frá verðmatsaðferð á eftirfarandi hátt:

Stig 1: Uppgefin verð á virkum markaði fyrir sams konar eignir og skuldir.

Stig 2: Forsendur byggja á öðrum breytum en uppgefnum verðum á virkum markaði (stig 1) sem unnt er að afla
fyrir eignir og skuldir, beint (t.d. verð) eða óbeint (afleidd af verðum).

Stig 3: Forsendur gangvirðis eigna og skulda eru byggðar á gögnum sem ekki er unnt að öllu leyti að afla á
markaði. Verðmat á eignarhlutum í félögum er unnið af starfsmönnum OR og ytri sérfræðingum og byggir á
afkomu og opinberum gögnum um framtíðartekjur og framtíðarfjárfestingar undirliggjandi eigna. 

Eignarhlutir í félögum .............................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

9. Tengdir aðilar

 

Skilgreining tengdra aðila

Viðskipti við tengda aðila

2019 2018

1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Sala til tengdra aðila á tímabilinu var eftirfarandi:

1.441.165 1.068.081

493.261 267.478

170 0

1.934.596 1.335.559

Kaup á vörum og þjónustu af tengdum aðilum á tímabilinu voru eftirfarandi:

23.505 24.466

6.407 7.929

43.619 40.406

73.531 72.801

30.9.2019 31.12.2018

Kröfur á hendur tengdum aðilum í lok tímabilsins voru eftirfarandi:

126.943 142.723

52.734 43.122

0 0

179.677 185.845

Skuldir við tengda aðila voru eftirfarandi:

213.208 352.786

1.464 1.373

96 418

214.768 354.577

Vaxtaberandi skuldir við eigendur móðurfyrirtækis voru eftirfarandi:

10.097.871 10.898.111

596.767 644.060

100.721 108.703

10.795.359 11.650.874

2019 2018

1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Vaxtagjöld á lán frá eigendum móðurfélags á tímabilinu voru eftirfarandi:

783.238 716.967

46.232 42.180

7.803 7.119

837.273 766.266

Ábyrgðargjald greitt til eigenda er meðal vaxtagjalda í ofangreindu yfirliti. Sjá fjárhæðir og umfjöllun um
ábyrgðargjaldið í skýringu 6.

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................

Hlutdeildarfélög ......................................................................................................

Reykjavíkurborg .....................................................................................................

Reykjavíkurborg, stofnanir og félög undir stjórn borgarinnar, hlutdeildarfélög, stjórnarmenn og lykilstjórnendur
samstæðunnar eru skilgreindir sem tengdir aðilar. Makar þessara aðila og ófjárráða börn falla einnig undir
skilgreininguna, ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila.

Reykjavíkurborg .....................................................................................................

Reykjavíkurborg .....................................................................................................

Hlutdeildarfélög ......................................................................................................

Framangreindir aðilar hafa átt í viðskiptum við samstæðuna á tímabilinu. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru
sambærileg og við ótengda aðila.

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................

Reykjavíkurborg .....................................................................................................

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................

Hlutdeildarfélög ......................................................................................................

Eftirfarandi er yfirlit um helstu viðskipti við tengda aðila á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019, ásamt yfirliti
um kröfur og skuldir samstæðunnar við þessa aðila í lok tímabilsins. Viðskiptum og stöðum milli félaga innan
samstæðunnar er eytt út í samstæðureikningnum og því ekki tilgreind. Upplýsingarnar ná ekki til sölu
samstæðunnar á hefðbundnum aðföngum til heimilisreksturs viðkomandi aðila.

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................

Akraneskaupstaður ................................................................................................

Borgarbyggð ..........................................................................................................

Reykjavíkurborg .....................................................................................................

Hlutdeildarfélög ......................................................................................................

Reykjavíkurborg .....................................................................................................

Akraneskaupstaður ................................................................................................

Borgarbyggð ..........................................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

10. Breytingar á mikilvægum reikningsskilaaðferðum

Skilgreining á leigusamningi

Samstæðan sem leigutaki

Við gildistöku eða endurmat samnings sem inniheldur leiguþátt skiptir samstæðan endurgjaldi samkvæmt
samningnum á einstaka leiguþætti og aðra þætti samningsins samkvæmt hlutfallslegu sjálfstæðu verði þeirra.
Samstæðan hefur hins vegar valið að aðskilja ekki þá þætti samninga sem eru ekki leiguþættir í leigusamningum
um fasteignir þar sem samstæðan er leigutaki og mun þess í stað færa leiguþætti og aðra þætti samninganna
saman sem einn leiguþátt. Samstæðan hefur nýtt sér heimild í IFRS 16 til þess að taka ekki afstöðu til þess hvort
samningar sem ekki var farið með í samræmi við eldri staðal IAS 17 innihaldi leiguskuldbindingar.

Samstæðan færir eignir og skuldir vegna leigusamninga um fasteignir sem samstæðan er leigutaki að.
Leigueignir og leiguskuldir eru færðar í sér línu í  efnahagsreikningi.

Samstæðan hefur innleitt reikningsskilastaðal IFRS 16 fyrir reikningsár sem hófst 1. janúar 2019. Aðrir alþjóðlegir
reikningsskilastaðlar sem tóku gildi 1. janúar 2019 hafa óveruleg áhrif á reikningsskil samstæðunnar. Búist er við
því að þessar breytingar á reikningsskilaaðferðum muni jafnframt endurspeglast í ársreikningi samstæðunnar fyrir
árið 2019. 

IFRS 16 innleiðir eitt reikningshaldslegt líkan um færslu leigusamninga í efnahagsreikning leigutaka. Færsla
leigusamninga í samræmi við reglur IFRS 16 felur í sér umtalsverðar breytingar á færslu leigusamninga þar sem
samstæðan er leigutaki og leigusamningar voru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar. Vegna þessa hefur
samstæðan sem leigutaki fært leigueignir vegna réttar til að nota hinar undirliggjandi eignir og leiguskuldir vegna
skuldbindingar til að greiða leigu og í rekstrarreikning afskriftir af leigueignum og vaxtagjöld af leiguskuldum.
Fram til ársloka 2018 hefur samstæðan fært leigugreiðslur vegna leigusamninga sem rekstrargjöld í
rekstrarreikningi, eftir því sem þau hafa fallið til, og ekki fært í efnahagsreikning leigueignir og leiguskuldir vegna
leigusamninga. Færsla leigusamninga þar sem samstæðan er leigusali er svipuð og samkvæmt fyrri
reikningsskilaaðferðum.

Samstæðan hefur tekið upp IFRS 16 með því að færa leigueign og leiguskuld 1.1.2019. Samanburðarfjárhæðum
vegna ársins 2018 hefur ekki verið breytt , þ.e. þær eru settar fram eins og þær voru birtar áður samkvæmt IAS
17 og tengdum túlkunum. Breytingunum á reikningsskilaaðferðum er lýst nánar hér á eftir.

Samkvæmt fyrri reikningsskilaaðferðum skilgreindi samstæðan við gildistöku samnings hvort hann væri eða
innihéldi leigusamning samkvæmt IFRIC 4 Ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning. Samstæða
metur nú hvort samningur sé eða innihaldi leigusamning samkvæmt nýrri skilgreiningu á leigusamningi.
Samkvæmt IFRS 16 er samningur leigusamningur eða inniheldur leigusamning ef hann veitir rétt til yfirráða á
skilgreindri eign á tímabili í skiptum fyrir endurgjald.

Við upptöku IFRS 16 valdi samstæðan að halda sig við fyrra mat á því hvaða viðskipti eru leigusamningar.
Samstæðan beitti því IFRS 16 aðeins á þá samninga sem áður höfðu verið skilgreindir sem leigusamningar.
Samningar sem höfðu ekki verið skilgreindir sem leigusamningar samkvæmt IAS 17 og IFRIC 4 voru ekki
endurmetnir. Af því leiðir að skilgreining á leigusamningi samkvæmt IFRS 16 hefur aðeins verið beitt á samninga
sem voru gerðir eða var breytt frá og með 1. janúar 2019.

Sem leigutaki flokkaði samstæðan leigusamninga áður í rekstrarleigusamninga eða fjármögnunarleigusamninga
byggt á mati á því hvort samningarnir yfirfærðu að verulegu leyti alla áhættu og allan ávinning af eignarhaldi á
undirliggjandi eignum. Samkvæmt IFRS 16 færir samstæðan leigueignir og leiguskuldir vegna flestra
leigusamninga, þ.e. þessir samningar eru færðir í efnahagsreikning samstæðunnar.

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

10. Breytingar á mikilvægum reikningsskilaaðferðum, frh.

Samstæðan sem leigutaki, frh.

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

Áhrif við upptöku og á tímabilinu

1. janúar til 1. janúar 30. september

Áhrif upptöku í efnahagsreikningi: 30. september 2019 2019 2019

2.153.051 2.096.600

2.153.051 1.922.657

3.326

23.339)(         

Áhrif upptöku í rekstrarreikningi:

79.173

65.673

124.832)(       

3.326

23.339

Samstæðan hefur beitt mati við ákvörðun leigutíma sumra leigusamninga þar sem hún er leigutaki og
samningarnir innihalda endurnýjunarheimildir eða hafa ótakmarkaðan leigutíma. Mat á því hvort samstæðan er
nokkuð viss um að hún muni nýta slíkar heimildir hefur áhrif á leigutímann, sem hefur veruleg áhrif á fjárhæð
færðra leiguskulda og leigueigna.

Tekjuskattsskuldbinding ..................................................................

Eigið fé ............................................................................................

Afskriftir ...........................................................................................

Vaxtagjöld .......................................................................................

Bakfærð leiga meðal annars rekstrarkostnaðar ..............................

Samstæðan hefur ákveðið að færa ekki leigueignir og leiguskuldir vegna nokkurra leigusamninga um eignir sem
hafa lágt verðgildi. Samstæðan gjaldfærir leigugreiðslur vegna þessara leigusamninga línulega á leigutíma.

Samstæðan færir leigueign og leiguskuld á upphafsdegi leigusamnings. Leigueignin er upphaflega metin á
kostnaðarverði og eftir það á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun auk
leiðréttinga vegna endurmats á leiguskuldinni.

Leiguskuldin er upphaflega metin miðað við núvirði leigugreiðslna sem eru ógreiddar á upphafsdegi
leigusamningsins, þar sem leigugreiðslur eru núvirtar á vaxtakjörum samstæðunnar á nýju lánsfé. 

Leiguskuldin er svo hækkuð vegna vaxtagjalda og lækkuð vegna greiddra leigugreiðslna. Hún er endurmetin
þegar það er breyting á framtíðarleigugreiðslum vegna breytingar á vísitölu eða vöxtum, breytingar á mati á þeirri
fjárhæð sem vænst er að þurfi að greiða á grundvelli hrakvirðistryggingar, eða þegar við á, breytinga á mati á því
hvort nokkuð víst er að kaupheimild eða framlengingarheimild verði nýtt eða hvort nokkuð víst er að
uppsagnarheimild verði ekki nýtt.

Tekjuskattur ....................................................................................

Við upptöku IFRS 16 eru leiguskuldir vegna leigusamninga metnar miðað við núvirði ógreiddra leigugreiðslna, þar
sem leigugreiðslur eru núvirtar með vöxtum samstæðunnar á nýju lánsfé á degi upphaflegrar beitingar.
Leigueignir eru metnar miðað við fjárhæð sem jafngildir leiguskuldinni, leiðréttri vegna fyrirframgreiddra eða
áfallinna leigugreiðslna. Samstæðan nýtti sér undanþágu um að færa ekki leigueignir og leiguskuldir vegna
leigusamninga styttri en 12 mánuðir.

Við upptöku IFRS 16 færði samstæðan leigueignir og leiguskuldir í efnahagsreikningi þar sem leigueignir
jafngilda leiguskuldum 1. janúar 2019. Vegna færslu leigusamninga samkvæmt IFRS 16 hefur samstæðan fært í
rekstrarreikning afskriftir og vaxtagjöld í stað gjaldfærslu á leigu. Áhrif upptökunnar 1. janúar 2019 og áhrif á
tímabilið 1. janúar til 30. september 2019 eru eftirfarandi:

Samtals áhrif í rekstrarreikningi 1.1.2019 til 30.9.2019 ...................

Leigueignir ......................................................................................

Leiguskuldir .....................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 

Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 18 Fjárhæðir eru í þúsundum króna
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Skýringar

10. Breytingar á mikilvægum reikningsskilaaðferðum, frh.

Áhrif við upptöku og á tímabilinu, frh.

1. janúar til Áhrif nýs Eftir IFRS 16

Rekstrarreikningur 30. september 2019 staðals 1.1.-30.9. 2019

33.578.246 0 33.578.246

13.501.712)(  124.832 13.376.880)(  

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) 20.076.535 124.832 20.201.366

8.827.694)(    79.173)(             8.906.867)(    

Rekstrarhagnaður (EBIT) 11.248.841 45.659 11.294.500

6.893.227)(    65.673)(             6.958.900)(    

528)(              0 528)(              

Hagnaður fyrir tekjuskatt 4.355.086 20.014)(             4.335.072

181.164 3.326)(               177.839

Hagnaður tímabilsins 4.536.250 23.339)(             4.512.911

Áhrif upptöku á IFRS 16 á efnahagsreikning félagsins greinist þannig 1. janúar 2019:

Áhrif nýs

Efnahagsreikningur 31.12.2018 staðals 1.1.2019

0 2.153.051 2.153.051

313.623.595 2.153.051 315.776.646

160.827.232 0 160.827.232

0 2.021.696 2.021.696

0 131.355 131.355

179.261.642 2.153.051 181.414.693

340.088.874 2.153.051 342.241.925

11. Önnur mál

Hugsanleg uppskipting ON

Skuldir Samtals................................................................................

Eigið fé og skuldir samtals...............................................................

Afskriftir............................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld....................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga......................................................................

Tekjuskattur.....................................................................................

Leigueignir.......................................................................................

Eignir samtals..................................................................................

Eigið fé.............................................................................................

Leiguskuld........................................................................................

Næsta árs afborgun leiguskuldar.....................................................

Við færslu leiguskulda vegna leigusamninga sem voru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar hefur samstæðan
núvirt leigugreiðslurnar með því að nota vexti samstæðunnar á nýju lánsfé þann 1. janúar 2019. Vegnir
meðalvextir sem voru notaðir eru 3,65%.

Ef staðallinn hefði ekki verið tekinn upp 1. janúar 2019 hefðu áhrifin orðið þau að EBITDA á fyrstu níu mánuðum
ársins 2019 hefði verið um 125 millj. kr. lægri og hagnaður tímabilsins 23 millj. kr. hærri. Áhrif á fyrstu níu mánuði
ársins 2019 greinast þannig:

Rekstrartekjur...................................................................................

Rekstrarkostnaður............................................................................

Í skoðun er að skipta upp rekstri ON í tvö félög vegna óvissu um hvort félagið megi halda áfram með
starfrækslugjaldmiðil í bandarískum dollar (USD). Endanleg ákvörðun liggur ekki fyrir og verður tekin af
eigendum.

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 

Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 19 Fjárhæðir eru í þúsundum króna
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Vélasalurinn í Gömlu rafstöðinni.
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Elliðaárstöð 
Orkan í dalnum

Orkuveita Reykjavíkur boðaði í 
upphafi árs 2019 til samkeppni um 
sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð 
og nærliggjandi húsum auk tengingar 
við útivistarsvæðið í Elliðaárdal. 
Hópurinn sem sigraði samkeppnina 
hefur starfað síðan í vor að því að 
útfæra vinningstillöguna nánar. 
Þessi hönnunarhandbók er afrakstur 
þeirrar vinnu. Hér eru kynntar tillögur 
að nýjum hlutverkum húsanna 
á torfunni við gömlu rafstöðina, 

tillögur að notkun lóðarinnar þar 
í kring og ýmsar leiðir til að draga 
athyglina með skemmtilegum hætti 
að sögu hagnýtingar hér og þar í 
Elliðaárdalnum neðan við stíflu.

Við sem að tillögunum stöndum 
erum þess fullviss að í Elliðaárdalnum 
sé fjöldi tækifæra. Nú er bara að 
grípa þau. Bætum aðstöðuna, ýtum 
undir frekara mannlíf á svæðinu og 
aukum þannig lífsgæði okkar allra.

Brynhildur Pálsdóttir, hönnuður
Teiknistofan Stika
–  Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt
–  Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt
Kristín María Sigþórsdóttir, upplifunarhönnuður
Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður
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Áfangaskipting

2019 2020 2021 2022

Áfangi 0
Undirbúningur
og ákvarðanir

Áfangar 1–3
Hönnun

Framkvæmd

H2

Hönnunarhandbók

Hönnunaráfangi 1  
Borholur, stífla og aðfallsrör

Framkvæmd áfangi 1  
Borholur, stífla og aðfallsrör

Rekstraráætlun

Hönnunaráfangi 2   
Ytra yfirborð, torg, stígar og útisvæði – Móttaka, kaffihús og skrifstofa SVFR  

– Heimili veitnanna og Gamla rafstöðin

Framkvæmd áfangi 2 
Ytra yfirborð, torg, stígar og útisvæði – Móttaka, kaffihús og skrifstofa SVFR

– Heimili veitnanna og Gamla rafstöðin

Mörkun/ásýnd  
(branding)

Hönnunaráfangi 3  
Sýning í Straumskiptistöðinni

Framkvæmd áfangi 3  
Sýning í Straumskiptistöðinni

H1 H2 H1 H2 H1 H2

Opnun 
sögu- og 

tækni sýningar

100 ára 
afmæli 

rafstöðvarinnar
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Rafstöðin í Elliðaárdal lýsti leiðina 
til framtíðar. Ekki aðeins með 
því að framleiða rafmagn heldur 
skapaði hún þekkingu og hugvit 
sem samfélagið býr enn að í dag. Þá 
umbreytti framsýni rafmagnsstjóra 
í skógræktarmálum Elliðaárdalnum 
úr hrjóstrugum hólma í gróið 
útivistarsvæði þar sem þrífst nú 
fjölbreytt plöntu- og fuglalíf.

Undrin eru allt í kring
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Þessi saga er eilítið dulin eins og er, 
en með Elliðaárstöð verður breyting 
þar á. Húsin á torfunni fá nýtt hlutverk 
og ýtt verður undir fjölbreytta og 
fræðandi upplifun, bæði innan dyra og 
í ævintýralegu umhverfi Elliðaárdals. 
Skólahópar, fjölskyldur, fróðleiksþyrst 
og útivistarfólk geta kynnt sér vísindin 
og tæknina sem er falin í veggjunum á 
hverju heimili um leið og þau fræðast 
um hvernig veiturnar byltu lífsgæðum 
í Reykjavík. Eða bara sullað svolítið og 
fengið sér kaffi og kruðerí.

Framsýni fyrri tíma og ósýnileg virkni 
veitukerfanna er okkur innblástur  
í öllu verkefninu. Hönnunin er látlaus  
og einföld, jafnvel heimilisleg, og lagt 
upp úr því að nýta til fullnustu það sem 
er fyrir á svæðinu í samhljómi  
við náttúruna. 

Elliðaárstöð er nýr áfangastaður 
fyrir forvitin þar sem saga, vísindi og 
skapandi framtíðarsýn koma saman  
í fróðlegri upplifun og hrífandi leik.
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Hönnunarnálgun

Í hönnuninni er lagt upp með að dylja ekki afnot 
mannsins af auðlindum heldur undirstrika jákvætt 
samlífi manns og náttúru. Við viljum bæði nýta 
það sem fyrir er á svæðinu til fullnustu auk þess 
að vísa í sögu hagnýtingar með því að sækja 
innblástur í fyrirbæri sem eru nú horfin úr dalnum. 

Efnisnotkun dregur dám af byggingarefnum 
veitukerfisins og byggingarlist húsanna sem 
standa á torfunni. Hönnunin er hversdagsleg, 
innblásin til jafns af heimilinu og iðnaðinum 
sem býr að baki snurðulausri upplifun okkar af 
veitunum í daglegu lífi.

Myndirnar hér á eftir hafa veitt okkur varanlegan 
innblástur í forhönnunarferlinu.

Náttúran og maðurinn. Kerfin allt í kringum okkur.
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Veitukerfi. Hið ósýnilega gert sýnilegt.
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Hönnunarnálgun

Hagnýting vatns og jarðhita bylti lífskjörum Íslendinga.
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Iðnsaga er saga borgarinnar.
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Horft yfir Elliðaárdalinn. Breiddin í fjarska.
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Elliðaárdalurinn

„Þú stígur af malbikaðri hraðbraut með 
hávaða og umferðargný, gengur nokkur 
skref og ert kominn í ósvikna íslenska 
náttúru – heyrir ekkert nema tíst í fuglum, 
þyt í laufi og sporðaskvamp í vatni.  
Og þinn eigin hjartslátt. Þetta er 
Elliðaárdalur – eiginlega inni í miðri borg.“
 
H.V., Morgunblaðið, 28. júní, 1987 
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Reykjavíkurborg keypti Elliðaárnar til 
vatnsaflsvirkjunar árið 1906. Þá hófst saga 
veitustarfsemi á svæðinu, en rafstöðin var 
gangsett 1921. Árið 1950 hóf Rafmagnsveita 
Reykjavíkur skógræktar- og uppgræðslustarf í 
árhólmanum í samstarfi við borgina. Það starf 
hefur skilað sér í víðfeðmum skógi og frjósömum 
gróðri sem er eitt helst aðdráttarafl dalsins. 
Fuglalíf er fjölskrúðugt í Elliðaárdal, Elliðaárnar 
eru einu laxveiðiárnar innan borgarmarka á 
heimsvísu, og þar eru einnig fornminjar, meðal 
annars frá tíð Innréttinganna.

Svæðið er því einstakt enda er Elliðaárdalur eitt 
fjölsóttasta útivistarsvæði borgarinnar. Það 
var skilgreint sem borgargarður árið 2013, en 
hlutverk þeirra skv. aðalskipulagi Reykjavíkur er 
að stuðla „að andlegri vellíðan og góðri lýðheilsu“ 
auk þess sem þar á að vera „aðstaða til leikja, 
samkomuhalds og daglegrar endurnæringar.“ 
Það er yfirlýst stefna Reykjavíkurborgar að svæðið 
verði áfram gert aðgengilegt, aðlaðandi og 
áhugavert fyrir borgarbúa og aðra gesti.

Endurskoðun deiliskipulags á svæðinu stendur nú 
yfir með eftirfarandi að leiðarljósi:

– Varðveita náttúrufar í dalnum og tryggja 
jafnvægi hins manngerða og náttúrulega.

– Skapa umgjörð fyrir mannlíf og efla möguleika 
á útivist og upplifun í dalnum.

– Mynda umgjörð um menningu í tengslum  
við þær hefðir og menningarlandslag sem  
fyrir er á svæðinu.

Orkuveita Reykjavíkur átti stóran þátt í að 
gera Elliðaárdal að því fallega svæði sem 
hann er í dag. Ljóst er að OR getur sömuleiðis 
haft veruleg áhrif á þróun og framtíðarnotkun 
svæðisins með sinni uppbyggingu. Með því að 
gefa húsunum á torfunni nýtt hlutverk er sköpuð 
umgjörð fyrir menningu og mannlíf í dalnum og 
upplifunarmöguleikar stórefldir. 

Einstakur borgargarður
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Tengingar og aðgengi

Elliðaárstöð liggur á jaðri dalsins við 
Rafstöðvarveg. Greið aðkoma er fyrir gangandi 
og hjólandi að reitnum víða úr dalnum. Göngu- 
og hjólastígar tengja reitinn nærliggjandi 
íbúðahverfum en aðkoma akandi er um 
Rafstöðvar veg. Næstu biðstöðvar Strætó eru á 
Reykjanesbraut við Blesugróf og á Rafstöðvarvegi 
undir Vesturlandsvegi. Einnig eru stoppistöðvar 
í Ártúnshverfi sem eru í um 10 mínútna 
göngufjarlægð frá rafstöðvarreitnum.

Áhersla verður lögð á almenningssamgöngur 
og aðgengi gangandi og hjólandi að svæðinu. 
Nú er í vinnslu endurskoðun deiliskipulags 
Elliðaárdalsins þar sem meðal annars er tekið 
á samgönguúrbótum í dalnum. Þar má nefna 
þveranir frá Elliðaárstöðinni yfir ána og bættar 
tengingar við dalinn. Einnig eru í endurskoðun 
gönguleiðir um Rafstöðvarveg sem er mikið 
notaður af gangandi og hjólandi en þörf er á 
að greina hópana betur í sundur. Við viljum 
gera upplýsta gönguleið á aðfallsrörinu að 
lykilupplifun á svæðinu, burtséð frá mögulegri 
endurnýjun rörsins.

Ekki er gert ráð fyrir að bílar geti ekið inn á 
rafstöðvarreitinn. Bílastæði verða fyrir utan 
svæðið og eru möguleg í borgarlandi eða á 
nærliggjandi reitum. Rútustæði eru staðsett 
gegnt Toppstöðinni samkvæmt deiliskipulagi 
svæðisins og hjólastæði á upplýstu svæði við 
Straumskiptistöðina.

Hitt húsið (sem er gegnt Elliðaárstöð) óskaði eftir 
því að Strætó æki lengra inn eftir Rafstöðvarvegi 
en því var hafnað á þeim grundvelli að 
farþegagrunnur á svæðinu væri ekki nægur. 
Næstu biðstöðvar eru um 600 m frá torfunni.  
Til að stytta vegalengdina í huga fólks mætti:

– setja upp leiðarvísa að biðstöðvum
– sýna tímatöflur og tímann sem tekur  

að ganga að biðstöðvum
– passa að gönguleiðir að biðstöðvum séu 

aðgengilegar, upplýstar og greiðfærar
– gefa upplýsingar um strætó á vefsíðu  

og á staðnum
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Biðstöð BílastæðiHjólastígar Göngustígar

Kortið sýnir tengingar og aðgengi að Elliðaárstöð.

Leið 3/11/12 
Mjódd

Leið 3/12 
Hlemmur

Leið 16 
Ártún

Leið 16 
Hlemmur

Leið 16 
Hádegismóar

Leið 16 
Garðabær
Leið 16 
Hlemmur

Leið 16 
Spöngin

Elliðaárstöð
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Lífið í dalnum

Almenningur deilir upplifun sinni af Elliðaárdalnum á samfélagsmiðlum.

Elliðaárdalurinn er sóttur af fjöldamörgum hópum 
með ólíkar þarfir. Í anda mannmiðaðrar hönnunar 
höfðum við samband við fulltrúa þessara hópa 
og áttum opin og uppbyggileg samtöl við þá um 
ástand og notkun svæðisins í dag, sem og tæki-
færin og áskoranirnar þegar horft er til framtíðar.

Í framhaldinu greindum við samtölin til að öðlast 
gleggri mynd af félagslegri notkun dalsins 
og væntingum fólks til endurbóta á svæðinu. 
Í greiningarvinnunni leituðum við bæði eftir 
snertiflötum milli ólíkra hópa og reyndum að bera 
kennsl á sértækar þarfir. Hönnunarvinnan tekur 
mið af þessari innsýn.
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Loftmynd tekin 17/7 2018

Borgarvefsjá

 5.09.2019

 

0 0,1 0,20,05 km

Ártúnsholt

Elliðaárdalur

Neðra BreiðholtMjódd
Breiddin

Fossvogsdalur

Gerði

Bústaða-
hverfi

Toppstöðin

Víkingur

gróðrastöð

Bjarkarás

Hitt húsið

SVFR

Garðyrkjufélag
Reykjavíkur

Stífla

Skógrækt

skíðabrekkan

Árbæjarsafn

Ártúnsskóli

Nágrannar Elliðaárdals nýta sér svæðið einna best.

Elliðaárstöð
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Félagsstarf í Elliðaárdal

Stangaveiðifélag Reykjavíkur (SVFR)
– 3000 manna félag. Stofnað 1939.  

3 starfsmenn á skrifstofu.
– Markmið félagsins er að að vernda lífríki árinnar.
– Annast veiðileyfi í Elliðaám.
– Leiðsögn og námskeið í fluguhnýtingum, 

flugukasti, barna- og unglinganámskeið.
– Veiðihús; aflaskráning og kaffiaðstaða.
– Þjónustusamningur við OR. SVFR láta 

mæla, hreinsa og rannsaka ána og umhverfi 
hennar í samstarfi við Heilbrigðisstofnun og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Hitt húsið
– Miðstöð ungs fólks með aðstöðu til  

verkefna- og listsköpunar. 
– Frístundaúrræði fatlaðra, Jafningafræðsla, 

Vinfús, Listhópar og Götuleikhúsið.
– Stendur að ýmsum viðburðum eins og 

götuhátíð, Unglist, Músíktilraunum o.fl.
– Félög ungmenna: SÍF, AUS og LUF.

Garðyrkjufélag Reykjavíkur (GFR)
– Reka afgirta matjurtagarða og bjóða uppá 

umhverfisfræðslu í dalnum.

Toppstöðin
– Vinnuaðstaða leigð til sprotafyrirtækja  

og einyrkja í skapandi greinum.

Skíða- og snjóþotubrekka
– Reykjavíkurborg starfrækir þessa brekku  

með skíðalyftu.

Nágrannar Elliðaárdals
– Nánustu nágrannar dalsins eru íbúar 

Breiðholts, Árbæjar, Ártúnsholts, Fossvogs, 
Kópavogs og væntanlegir íbúar í Vogabyggð.

– Íþróttafélögin Fylkir, Víkingur og Fjölnir nota 
dalinn til útiæfinga.

– Skógurinn þjónar sem grenndarskógur fyrir 
marga leikskóla, skóla og frístundaheimili.

– Íbúar hverfanna nota dalinn til útivistar, bæði 
fjölskyldur og göngu- og hlaupafólk.

– Ekki virðist algengt að börn séu ein  
á ferð í dalnum.

 

Náttúrunnendur og íþróttafólk
– Fólk kemur hvaðanæva af höfuðborgar-

svæðinu til njóta náttúrunnar í einrúmi eða 
samveru. Áningarstaðir í dalnum þjóna 
þessum hópi vel en frekari upplýsingar, 
merkingar, betri útigögn og aðstaða  
(eins og til náttúru- og fuglaskoðunar)  
myndi bæta upplifun þessa fólks.

– Göngu- og hlaupafólk notar stígana í dalnum 
allan daginn, allan ársins hring, þó mest 
snemma kvölds.

– Hjólastígar eru vel nýttir, bæði í tómstunda- 
og samgönguskyni.

 
Hagsmunaaðilar
– Hverfasamtök íbúa í nærliggjandi hverfum.
– Hollvinasamtök Elliðaárdals berjast fyrir 

verndun og aukinni þjónustu í Elliðaárdal.
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Það er mikið og fjölbreytt félagsstarf í Elliðaárdal. Myndir af samfélagsmiðlum.
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Núverandi notkun
– Útikennsla fyrir skólahópa og félög
– Veiði í Elliðaám
– Fugla-, kanínu- og skordýraskoðun
– Náttúruskoðun; gróðurinn, áin og jarðfræðin
– Almenn útivera og leikur í skóginum 
– Matjurtarækt
– Hundaviðrun
– Skógarböð
– Listmálun
– Skíði og snjóþotur í brekkunni
– Leikhópurinn Lotta 
– „Galop“ – Torg í biðstöðu
– Pop-Up Yoga Reykjavík
– Miðnæturhlaup Íþróttabandalags Reykjavíkur
– Prosecco-hlaupið
– Sveppatínsla Klúbbsins Geysis
– Landvernd náttúruskoðun 

Notkun

Dalurinn er nýttur árið um kring. Myndir af samfélagsmiðlum.
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Núverandi notkun yfir daginn
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Samtöl við notendur Elliðaárdals

Jákvæðar athugasemdir
– Ótrúleg lukka að búa við slíka náttúruperlu.
– Áin og skógurinn heilar okkur öll.
– Það besta við höfuðborgina er að er það grænn 

skógur og lifandi náttúra inní miðri borg.
– Langbestu hlaupastígar í Reykjavík.
– Frábært að hjóla í gegnum dalinn ...  

bara of fljótlegur yfirferðar ef eitthvað er.
– Börnin elska kanínurnar, þau eru alltaf að 

spyrja um þær.
– Vantar kaffihús í dalinn, eða stað til  

að stefna á t.d. ísbúð. 

Athugasemdir kennara
– Við notum skóginn mikið, förum eins oft út og 

mögulegt er, sérstaklega á vorin og haustin 
... lítil aðstaða stendur ekki í vegi fyrir að 
við nýtum staðinn. Við skoðum laufblöðin, 
steina, flóru, skógdýr og fleira.

– Því miður er engin sérstök áhersla á fræðslu 
um hita- eða rafveitu.

– Við förum með nemendur inn í dal eins mikið 
og veðrið leyfir okkur.

– Það má alveg bæta aðstöðu fyrir útikennslu 
sem þegar fer fram í dalnum um náttúru  
og umhverfi.

Neikvæðar athugasemdir
– Mikil vöntun á leikvelli fyrir börnin.
– Mikið rusl, vantar ruslafötur víða ... 

svæðið er í algerri niðurníðslu.
– Finnst ég ekki vera örugg í dalnum ... 

mikilvægt að bæta lýsinguna.
– Eina sem vantar er aðgengi fyrir fatlaða ...  

og góð æfingatæki!
– Væri gaman að komast lengra inn  

í skóginn í hjólastól.
– Hundaeigendur þrífa ekki upp skít í dalnum.
– Af hverju má ekki ganga með hunda  

í ól inní skóginum?

Hugmyndir
– Hvetja til meiri fræðslu um vatns-, hita- og 

rafvetur með því að útbúa kennslurými við 
staði sem tengjast veitunum.

– Auka aðgengi gesta með skerta hreyfigetu 
eða hreyfihömlun. Bæta mætti gæði 
heimsókna þeirra í skóginn með því að  
gera stíga aðgengilegri fyrir hjólastóla. 
Skipulagt starf með fötluð ungmenni fer  
fram í Hinu húsinu en mörg þeirra eyða 
deginum í dalnum.

– Hvetja til fuglaskoðunar með sérstakri 
aðstöðu eða skjóli til þess, eins og t.d.  
„vegg“ og hafa fleiri upplýsingar um tegundir 
fugla og staði.

– Aðstaða fyrir listiðju á fallegum  
útsýnisstöðum, t.d. trönur.

– Betri lýsing og snjóbræðsla milli 
samgöngumiðstöðva.

– Gera lífið í ánni sýnilegra og hversu  
viðkvæmt það er með ábendingum eða 
skiltum í dalnum.
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Núverandi notkun yfir árið

JAN FEB MAR APR MAÍ JÚN JÚL ÁGÚ SEP OKT NÓV DES

Hreinsunardagur SVFR

Barna- og unlingastarf SVFR

Námskeið  SVFR

Veiði SVFR

Helstu viðburðir á svæðinu

Umhverfisfræðsla GFR

Matjurtagarðar GFR

Sveppatínsla 

Útivist fjölskyldna í skógi

Náttúruunnendur

Hlaup / kraftganga

Hjólreiðar

Fræðsla / skólahópar

Skíði og útivist í brekku

Vetrarfrí

Mikil virkni       Óregluleg virkni
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Hönnunaráfangi 1
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Veiturnar í dalnum
Útisýning í Elliðaárdal

Þótt Elliðaárstöð sé hjartað í umfangs-
mikilli starfsemi dalsins, þá eru veiturnar 
samofnar sögu alls svæðisins – og náttúru 
þess líka. Ein klukkustundarlöng ganga 
getur opnað augu almennings fyrir 
rafmagnsframleiðslu, virkjun jarðvarma, 
skógrækt og iðnsögu.
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Útisýning í Elliðaárdal

AðfallsrörÚtisýning SkógræktBorholur Laxateljari Stífla Árbæjarsafn

N
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Aðfallsrörið
Lega gamla aðfallsrörsins, sem 
er vinsæl gönguleið, er gerð að 
eiginlegum göngustíg. Timbur úr 
rörinu sjálfu er endurnýtt á völdum 
stöðum meðfram stígnum.

Árbæjarstífla
Athygli er dregin að hlutverki 
stíflunnar með gagnvirkri 
innsetningu þar sem vegfarendur 
geta kveikt og slökkt á heimilis-
lömpum í yfirstærð.

Borholur
Elliðaárdalur er jarðhitasvæði.  
Ein borholan er gerð að kennslu-
stofu um jarðhita en hinar skreyttar 
hæversklega til að minna á hlut-
verk þeirra.

Skógræktin
Starfsfólk Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur gerði hrjóstrugan 
Elliðaárhólmann að skógi í miðri 
borg. Saga skógræktarinnar er 
heiðruð með litlum innsetningum.

Laxateljari
Reykjavík er eina borgin í heimi 
þar sem villtur lax er veiddur innan 
borgarmarka. Upplýsingum úr 
nýjum laxateljara verður miðlað 
með vörpun og á samfélagsmiðlum.

Árbæjarsafn
Með nýju torgi og nýjum inngangi 
yrði Elliðaárstöð eins og fram-
lenging af Árbæjarsafni – og öfugt.
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Rafstöðvarvegur. Aðfallsrörið liggur vinstra megin við girðinguna.
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Aðfallsrör

Aðfallsrörið sem liggur meðfram Rafstöðvarvegi 
tengir saman Árbæjarstífluna og Gömlu rafstöð-
ina. Í raun eru þessi þrjú fyrirbæri eitt og sama 
mannvirkið. Vatni úr ánum var veitt í gegnum rörið 
til að framleiða rafmagn fyrir borgarbúa.
 
Nú er til skoðunar að endurnýja núverandi trérör 
sem skemmdist árið 2013 og leggja í staðinn nýja 
trefjaplastpípu sem yrði um hálfum metra grennri 
að þvermáli. Hvort sem rörið verður endurnýjað 
eða ekki markar það mikilvæga gönguleið á 
svæðinu (eins og stokkar gera oft) og rík ástæða 

til að heiðra sögu þess. Hjólreiðafólk notar fyrst og 
fremst Rafstöðvarveginn sjálfan, ekki síst þegar 
það ekur hratt, svo það er mikilvægt að afmarka 
betur gönguleið á svæðinu.

Timbur úr gamla aðfallsrörinu yrði notað til að búa 
til tröppur frá Rafstöðvarvegi yfir rörið, í útistúku 
við Straumskiptistöðina, og í aðrar innsetningar 
meðfram gönguleiðinni. Innsetningarnar tengja 
Rafstöðvarveginn betur við Elliðaárdalinn og búa 
til áningastaði og uppbrot á leiðinni.

Aðfallsrörið er úr eikarfjölum. Myndin er tekin við uppsetningu rörsins.
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Aðfallsrör

 1

Endurnýtt efni úr aðfallsrörinu verður nýtt til að smíða setpalla.
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1 2 3 4 5 6

3

Gönguleiðin á aðfallsrörinu tengir Elliðaárstöð við stífluna og Árbæjarsafn.

STEINTEPPI MEÐ
ENDURNÝTTUM TIMBURFJÖLUM

GRÓÐUR
ÍSL.FJÖLÆRINGAR
OG TRÉ

VISTGATA
"shared space"

FRAMTÍÐAR TENGING VIÐ

ÁRBÆJARSAFN

RAFSTÖÐVARVEGUR

BEKKIR ÚR
ENDURNÝTTU TIMBRI

NÚV.BYGGING
NÝR GÖNGUSTÍGUR OFAN Á

AÐFALLSRÖRI

NÚV. GÖNGUSTÍGUR

N
Ú

V
. G

Ö
N

G
U

S
TÍG

U
R

HÖFÐABAKKI

HÖFÐABAKKI

66
1 Á Veitutorginu mynda tröppur úr 

endurnýttu timbri útistúku sem 
má nýta í viðburði og leiksýningar.

2 Tröppur úr endurnýttu timbri sem 
tengja áningastað við göngustíg 
við Rafstöðvarveg

3 Í brattanum koma hlustunar pípur 
upp úr jörðinni og ýkja upp hljóð 
rennandi vatns undir yfirborðinu.

4 Gönguleiðin yfir innkeyrslu verður 
bætt og vegrið fjarlægt.

5 Inngangur markaður inn í 
Elliðaárdalinn með innsetningu  
úr timbri.

6 Torg með bekkjum úr  
endurnýttu timbri.
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Árbæjarstífla

Aðvörunarrendur sem endurvarpa ljósi marka útisýninguna á völdum stöðum.

Fyrri áfangi Árbæjarstíflu var 
steyptur árið 1920. Árið 1929 var 
stíflan hækkuð og lengd og náði 
þá yfir báðar kvíslar árinnar. Þá 
stækkaði Árbæjarlón talsvert, en 
eftir sem áður var það einungis 
hugsað sem skammtímalón 
því Elliðavatn er vatnsforðabúr 
rafstöðvarinnar.

Það er merkileg upplifun að ganga 
yfir stífluna og finna fyrir því 
hvernig hún hefur tamið vatnið; 
heft flæði þess til þess að búa til 
rafmagn. Hugmyndin er að setja 
heimilislega standlampa á stífluna 
sem hægt er að kveikja og slökkva 
á. Þannig eru saga og tilgangur 
stíflunnar gerð áþreifanleg: það 

er hún sem er forsenda þess að 
Reykvíkingar gátu einn daginn 
– og alla tíð síðan – kveikt ljós 
fyrirhafnarlaust. Þannig dýpkar 
skilningur okkar á þessu sérstæða 
mannvirki.
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Vegfarendur geta kveikt og slökkt á heimilislegum standlömpum á stíflunni.
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Jarðhitinn í Elliðaárdal

Nafn Reykjavíkur minnir okkur á 
hitann sem kraumar undir fótum 
okkar. Rétt austan við höfuðborgina 
liggur virkt gosbelti með kröftugum 
háhitasvæðum sem nýtt eru í 
virkjunum á Nesjavöllum og Hellis-
heiði. Í Elliðaár dalnum eru einnig 
afkastamikil jarðhitasvæði sem 
hafa verið nýtt frá miðri síðustu öld.

Borholurnar í dalnum eru staðsettar 
milli göngu- og hjólastíga og margir 
eiga leið hjá þeim á ferð sinni um 
dalinn. Fæst gera sér samt grein 
fyrir því að þær eru mikilvægur hluti 
af hitaveitu þjónustunni í Reykjavík 
enda láta rauðu skúrarnir sem skýla 
holunum lítið yfir sér.

Hér eru þær dregnar fram í 
dagsljósið, saga þeirra sögð og 
gestir fræddir um hlutverk þeirra. 
Merkileg saga þeirra gefur tækfæri 
til að skapa fræðandi upplifun um 
tilurð þeirra og nýtingu sem gefur 
innsýn í heim heita vatnsins okkar. 
Áhersla verður lögð á ólíka virkni 
þeirra og fólki gerð grein fyrir hvernig 
leitin að jarðhita fer fram. 

Kortið sýnir borholurnar á útisýningunni.
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Borholuhúsin setja sinn svip á Elliðaárdal.
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Hönnunarnálgun

Eins og dæmin sýna má með einföldum efnum, lausnum og hugmyndum gera hið hversdagslega forvitnilegt.  
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Borholur – RG 30 – RG 37 – RG 26

RG 37

sdfjfskdfj sdfk
sdflksdjff sdfjkkl
sdflksjf
sdfjlskjflksdjf
sdfjskdjfs sfdsf
sdfasdf sdfj sfsd
sdfkalsdf sdfk

sdfsdf sdfkdf
dfsdkfjlækjasd

Léttir gufustrókar úr gatastáli draga athygli að virkni húsanna.

Þessar þrjár holur eru staðsettar við 
hjólastíg og þvi ekki aðgengilegar 
gangandi vegfarendum. Þær eru 
notaðar yfir kaldasta árstímann. 
Sam kvæmt mælingum eru þær 
með ólíka stöðu: RG26 er í jafnvægi 
með stöðugar horfur, RG37 hefur 
verið að kólna með tímanum meðan 
RG30 hefur verið að sýna fram  
á aukinn hita og vinnslugetu.

Við viljum gera grein fyrir þessum 
upplýsingum með skiltum sem sett 
verða utan á húsin ásamt léttum 
gufustrókum úr gatastáli. Unnið 
verður með létta lýsingu sem gefur 
stemmningu. Plönin í kringum 
holunar verða endurgerð og bætt 
við gróður í kringum holurnar.

RG 37

sdfjfskdfj sdfk
sdflksdjff sdfjkkl
sdflksjf
sdfjlskjflksdjf
sdfjskdjfs sfdsf
sdfasdf sdfj sfsd
sdfkalsdf sdfk

sdfsdf sdfkdf
dfsdkfjlækjasd

RG 37

sdfjfskdfj sdfk
sdflksdjff sdfjkkl
sdflksjf
sdfjlskjflksdjf
sdfjskdjfs sfdsf
sdfasdf sdfj sfsd
sdfkalsdf sdfk

sdfsdf sdfkdf
dfsdkfjlækjasd
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Borholur – Volga 

RG 24 
Boruð 1967, 1010 m djúp.

Holan gefur ekki nægilega heitt vatn og er því 
ekki nýtt. Úr henni rennur stöðugt volgt vatn 
sem myndar lítinn læk. Merki jarðhitans má sjá 
á gróðri í vatninu og kísilmyndunum á grjóti. 
Rjóðrið þar sem holan stendur er dularfullt; 
furðurlegur staur stendur upp úr jörðinni sem 
minnir helst á eins konar iðnaðar-gosbrunn.

Við Volgu verður hægt að setjast niður og dýfa 
tánum í volgan strauminn sem seytlar upp úr 
borholunni. Þetta er staður þar sem maðurinn 
og náttúran mætast, steinar breytast í stóla 
og borholan verður að framandi gosbrunni þar 
sem framandi votlendisjurtir fá tækifæri til að 
vaxa. Sett verður upp lágstemmd lýsing og 
leiðin að holunni mörkuð á látlausan hátt frá 
göngustígnum.

Við Volgu verður hægt að setjast niður og dýfa tánum í volgan strauminn.

BORHOLA

BEKKUR

NÝR STÍGUR

VATN ÚR BORHOLU
GRJÓT
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Borholur – Kalda

Endurskinsrendur lýsa holuna upp og hatturinn minnir á lítið turnhús.

RG 27 
Boruð 1968, 1450 m djúp. 

Holan er köld og ekki nýtt nema til mælinga 
á vatnsborði á jarðhitasvæðinu. Það gefur 
upplýsingar um stöðuna á svæðinu sem er háð 
hversu mikið er dælt úr svæðinu. Í dag er holan 
hulin með steyptu röri og ekkert gefur merki um 
hvað býr undir steypunni.

Þótt holan sé ekki nýtt til hitaveitu viljum við 
draga hana fram og undirstrika hlutverk hennar. 
Hún verður merkt bláum endurskinsröndum og 
einskonar hattur settur á steypurörið þannig 
að það minni á lítið turnhús. Rendurnar gera 
það að verkum að holan lýsist upp við ákveðin 
sjónarhorn og býr til óvænta upplifun fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur, en holan 
stendur mjög nærri stígnum. Léttar hellur 
afmarka gönguleið að holunni og þar verður  
skilti sem segir frá hlutverki og sögu holunnar. 
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Borholur – Kennsluholan

Skýringarmynd um jarðlög. Horft inn í borholuhúsið þar sem dæla og rörin eru útskýrð. Skýringarmynd um ferðalag  
heitavatnins úr holu og til okkar.

Grunnmynd, tillaga frá Landslagi.

Heitt vatn út
til okkar!

Hitastig
80C°

Heittvatn upp
 úr holunni

Dæla sem 
dælir

Dælustöð

Hurð Borholuhús Hurð

Skýringarmynd um jarðlög 

Breytingar og viðbætur á Borholuhús RG 23 

Horft inn í borholuhúsið þar sem dæla og rörin eru útskýrð Skýringamynd um ferðalag heitavatnins
úr holu og til okkar

Hurð Borholuhús Hurð

RG 23
Boruð 1967, 1266 m djúp.

Holan er vinnsluhola, einkum notuð yfir kaldasta 
árstímann og gæti þjónustað um 2700 manns. 
Hún er á aðgengilegum stað við göngu- og 
hjólastíga. Planið í kringum holuna er rúmgott og 
býður upp á mikla möguleika fyrir áhugaverðan 
áningarstað fyrir hópa.

Þessa holu viljum við gera að útikennslustofu þar 
sem nemendahópar og gestir fá að skyggnast 
inn í rauðu borholuhúsin til að fræðast um 
jarðhita og jarðhitaboranir í dalnum. Þeir fá að 
sjá raunverulega hvernig vatninu er dælt upp úr 
jörðinni og út í veitukerfið. Húsið er í góðri stærð 
og auðvelt er að útfæra þar áhugaverða sýningu 

á einfaldan hátt. Hugmyndin er að opna aðra hlið 
hússins og breyta veggjunum í hurð sem opnast 
út þannig að hún myndi lítið opið rými, einskonar 
sviðmynd þar sem upplýsingunum er miðlað með 
texta og skýringamyndum. Þak borholuhússins 
verður dregið fram svo það myndi skjól fyrir veðri 
og vindum. Bætt lýsing gerir húsið hæft til kennslu 
allan ársins hring.

Rúmgott malarplan liggur við holuna í dag 
svo hægt sé að koma að stórum bílum til þess 
að þjónusta borholuna. Planið heldur stærð 
sinni en verður endurgert sem áningarstaður 
fyrir nemendur og aðra gesti dalsins sem vilja 
dvelja á staðnum. Komið verður fyrir setstöllum 
úr endurnýttu timbri frá aðfallsrörinu ásamt 
skemmtilegum húsgögnum, einnig úr endurnýttu 

timbri. Yfirborð svæðisins verður úr föstu efni sem 
getur þolað álag frá stærri bílum. Leitast verður 
við að gróðursetja tré og runna ásamt íslenskum 
fjölæringum umhverfis torgið til gefa skjól og 
skemmtilegri ásýnd fyrir áningarstaðinn. 

Þrátt fyrir þessar breytingar er passað upp á 
að öll tæki og vélar starfi óáreitt, líklega aftan 
við gegnsæjan vegg, og að starfsfólk hafi jafn 
greiðan aðgang að holunni til að sinna viðhaldi 
og viðgerðum eins og áður.

BORHOLA
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TIMBURFJÖLUM
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Hægt verður að opna borholuna til að gefa innsýn í starfsemina innan dyra.



46

Dæmi um upplýsingaskilti og efnisnotkun.

Skilti – upplýsingaveita

Leiðslur og rör veitnanna liggja undir yfirborðinu 
og færa okkur allar helstu lífsnauðsynjar auk 
þess að skila okkar úrgangi hreinum aftur út  
í hringrás náttúrunnar. Göngutúr í dalnum og 
um hólmann á að vera gefandi og nærandi. 
Áhugaverð og vel útfærð upplýsingaskilti 
skipta máli til að miðla sögu og þekkingu. 
Upplýsingarnar koma upp úr jörðinni á röri líkt 
og veiturnar sjálfar. Efnisnotkun endurspeglar 
efnisheim veitnanna og fagurfræði þeirra. Efnin 
eru sterk og endingargóð, þola veður og vind,  
og auðveldlega er hægt að bæta og breyta.
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Hjólaleiðir

Gönguleiðir

Hlaupaleiðir

Ellíðar–ár–stöð

Skiltin geta verið breytileg. Það mætti meira að segja endurnýta eldri skilti sem hluta af þeim nýju.
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Skógrækt

Óvæntar innsetningar í dalnum minna á að skógurinn er mannanna verk.

Skarpsýni rafmagnsstjórans 
Steingríms Jónssonar í skóg ræktar-
málum varð til þess að hólminn í 
Elliðaárdal, sem áður var hrjóstrugur, 
er nú orðinn að fallegum skógi með 
fjölbreyttu mannlífi í formi útivistar, 
fuglalífi og flóru.

Þegar skógræktin hófst 1951 voru 
það starfsmenn Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur sem fóru saman og 
gróðursettu einu sinni á ári. Mikill 
félagskapur var í kringum skóg-
ræktina og það eru til skemmtilegar 
heimildir sem sýna starfsmennina 
alla saman, prúðbúna við gróður-

setningu, og svo var fagnað með 
dansi og góðum veigum. 

Við viljum minna á þessa fallegu 
sögu um skóginn í hólmanum og 
ýta undir hugmyndir rafmagns-
stjórans um mikilvægi þess að 
gefa náttúrunni til baka og hlúa 
að henni þegar við nýtum gæði 
hennar til raforkuframleiðslu. Með 
litlum innsetningum í nokkrum 
skógarrjóðrum er hægt að búa 
til staði sem að minna á sögu 
skógarins og þá miklu gleði og góða 
anda sem fylgdi skógræktinni.
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Ljós og veislupallar minna á samverustundir starfsmanna Rafmagnsveitunnar fyrr á tímum.

Veisluborðið
Borð og sæti á sérvöldum stað í 
skóginum, upplýst með varanlegri 
lýsingu sem lítur út eins og 
upphengd sería. Sannkölluð perla 
í skóginum sem glóir og kemur á 
óvart. Aðstaðan er virðingarvottur 
við framlag starfsfólks Orku-
veitunnar til skógræktar og vísar 
til hlýrra minninga starfsfólks um 
lautarferðir og samverustundir í 
skógræktarstarfinu. Borðið má 
nota fyrir lautarferðir, smáveislur, 
náttúrufræðslu og útiföndur.

Danspallur
Pallur stendur sem svið inn í miðjum 
skógi, upplýst með varanlegri 
lýsingu sem lítur út eins og 
upphengd sería. Staður í skóginum 
sem nýst gæti við ólík tækifæri og 
viðburði, allt frá náttúrufræðslu 
til hverslags skemmtunar eins og 
upplesturs, leiksýninga eða dans.

Náttúruvöktun – skermur
Skermur eða hlíf sem dylur gesti 
á meðan fylgst er með náttúru og 
fuglalífi. Á honum verða gægjugöt, 
upplýsingar og sæti.

Samvera
Einstakt skógargagn (bekkur) 
sem þjónar sem afdrep og lítill 
áningarstaður.

Leikur í skóginum
Tré eða aðstaða fyrir upplifun 
og leik. Til dæmis klifurtré 
með sérgerðum gripum eða 
handföngum, eða aðstaða fyrir 
ákveðið spil eða leiki.
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Laxinn heilsar

Elliðaá er ein gjöfulasta laxveiðiá landsins. 
Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur unnið 
merkilegt starf við að vernda laxinn og gæta  
að lífríki árinnar auk þess að sjá um veiðiréttindin 
í ánni fyrir hönd Orkuveitu Reykjavíkur.

Nýr laxateljari verður brátt tekinn í notkun.  
Hann mun taka myndir af öllum þeim löxum sem 
synda upp og niður ána. Skemmtilegt væri að 
teljarinn héldi úti eigin instagram reikningi sem 
birti myndir af löxunum þegar þeir færu gegnum 
teljarann auk helstu upplýsinga úr teljaranum.

Einfalt forrit gæti séð um að birta myndirnar 
ásamt upplýsingunum sjálfvirkt í hvert sinn sem 
nýr lax er talinn. Auk þess mætti varpa „beinni 
útsendingu“ úr ánni inni á kaffihúsinu. 

Við gafl rafstöðvarinnar er skjár þar sem eru 
birtar helstu upplýsingar úr laxateljaranum. 
Honum mætti skipta út fyrir snertiskjá með 
aðlaðandi viðmóti svo fólk geti kynnt sér betur 
stöðuna í ánni.

. . .  likes

. . .  minutes  ago

AT& T 76%11:32 am 76%

laxateljarinn_ellidaá

128 likes

12:19 

laxateljarinn_ellidaá  Lax nr 354 mættur, er 59 cm og 15 pund. 21. júní 2021 Kl 12:19:22.

Myndir af nýjustu löxunum fara á instagram. Auk þess mætti varpa „beinni útsendingu“ úr ánni.
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Árbæjarsafn

Nýr inngangur í Árbæjarsafn myndi bæta tengingu við Elliðaárstöð.

Það gefur augaleið að í nábýli Elliðaárstöðvar 
við Árbæjarsafn eru tækifæri til verulegrar 
samlegðar. Við leggjum til að hægt verði að 
ganga inn í safnið efst á Rafstöðvarvegi og  
að útbúið verði lítið torg þar fyrir utan sem 
verður þá hluti af gönguleiðinni á aðfallsrörinu. 
Þannig tengist safnið betur við dalinn og  
Gamla rafstöðin, aðfallsrörið og stíflan – sem 
öll tilheyra einu og sama mannvirkinu sem 
bylti öllum aðbúnaði Reykvíkinga og var 
vendipunktur í sögu borgarinnar – verður eins  
og munur á safninu.
 
Allar slíkar aðgerðir verða að sjálfsögðu unnar 
í góðu samstarfi og skapandi samtali við 
Borgarsögusafn.
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Gullborinn verður áfram á Árbæjarsafni.

Borarnir – Gullborinn

Gullborinn er á Árbæjarsafni. Hann var keyptur 
til landsins arið 1922 af hlutafélaginu Málmleit 
til að kanna hvort gull væri i jörðu í Vatnsmýri. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur keypti borinn síðar 
og hóf jarðboranir við Þvottalaugarnar árið 
1928. Á tveimur árum voru boraðar 14 holur í 
Laugardalnum, sem nýttar voru til húshitunar. 
Síðasta holan sem boruð var með honum var 
í Gufunesi árið 1965. Hann var gerður upp af 
Hitaveitu Reykjavíkur og fluttur í Árbæjarsafn 
árið 1977.

Gullborinn er einlyft timburhús með skúrþak, 
8,87 m að lengd og 4,67 m á breidd. 

– Lagt er til að borinn verði áfram á Árbæjar-
safni þar sem hann hefur verið í 40 ár.

– Mögulegt að tengja hann við Elliðaárstöð 
og gera meira úr honum í samstarfi við 
Borgarsögusafn.

– Mikilvægt að skilgreina betur ábyrgð  
og viðhald.
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Hönnunaráfangi 2
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Elliðaárstöð
Forhönnun

Húsin á rafstöðvarreitnum eru falleg  
og gefa staðnum einstakt yfirbragð.  
Það verður því ekki hróflað mikið við þeim. 
Engu að síður fær svæðið nýja ásýnd og 
hlutverk frá því sem nú er. Þótt hvert hús 
eigi sér sjálfstætt líf er reiturinn er hannaður 
sem ein heild.
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Upplifunin af Elliðaárstöð hefst í 
þyrpingunni á miðjum reitnum sem 
áður hýsti smiðju og skepnur. Þar 
verður móttaka fyrir allt svæðið 
þar sem má fá upplýsingar um 
starfsemina, kaupa miða eða  
fá sér rjúkandi kaffilús.
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Kaffihús og móttaka
Smiðja, fjós og hlaða

Inngangur í 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. Saman þjóna 
húsin hlutverki móttöku með upplýsingum 
auk kaffihúss. Aðgengi er úr gróðurhúsinu út í 
portið á milli bygginganna þar sem skjólsælt er á 
góðviðrisdögum. Einnig má ganga frá kaffihúsi 
út á leiksvæði í garðinum. Þannig geta foreldrar 
fylgst með börnum sínum frá kaffihúsinu.

Innandyra verður haldið í sögu staðarins, meðal 
annars með því að varðveita eldstæði smiðjunnar 
sem verður hluti af innréttingum kaffihússins. 
Kaffihúsið mun hafa sterka tengingu við laxinn 
og veiðina í ánni, til að ýta undir tengsl við 
alltumlykjandi náttúruna utandyra og sögu 
hagnýtingar í dalnum. Salerni kaffihússins verða 
aðgengileg utan afgreiðslutíma og geta því 
þjónað öllum gestum dalsins.

Smávægilegar breytingar verða gerðar á ytra 
byrði Hlöðunnar þar sem gengið er út í gróður-
húsið og garðinn, í samráði við Minjastofnun.

Rafstöðvarvegur
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Kaffihús og móttaka

Þrjú lítil hús á einni hæð mynda 
þyrpingu og port á miðjum reitnum. 
Fjós og smiðja eru steinsteypt með 
timburþaki og voru byggð skömmu 
eftir íbúðarhús rafstöðvarstjóra árið 
1921 eftir teikningum Aage Broager 
Christensen og Guðmundar Hlíðdal. 
Hlaðan er úr timbri. Öll heyra húsin 
undir lög nr. 104/2001 um húsafriðun.

Eftir breytingar hýsir þyrpingin 
kaffihús, eldhús, móttöku og skrif-
stofur SVFR, en starfsemi félagsins 
á sér langa og merkilega sögu 
á svæðinu. Við sjáum fyrir okkur 
að SVFR hafi greiðan aðgang að 
kaffihúsinu undir sína fundi og 
fræðslu (fluguhnýtinganámskeið 
e.þ.h.) eftir þörfum.

Á kaffihúsinu er gerð ráð fyrir 55 
manns í sæti, þremur salernum 
og eldhúsi til framreiðslu. Einnig 
að hægt sé að nota kaffihús undir 
námskeið og fyrirlestra.
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Grunnmynd 1:200. Fyrir breytingar. 

Skemma Fjós

Hlaða
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Breytingar:
– Smiðja og hlaða verða tengd 

með gróðurhúsi.
– Opið úr gróðurhúsi út í portið  

á milli húsanna.
– Þar sem bílskúrshurðir eru 

norðan megin koma gluggar  
og glerhurðir.

– Nýtt framreiðslueldhús verður 
innréttað.

– Þrjú salerni á kaffihúsi og  
eitt í skrifstofum SVFR.

Athugasemdir vegna framkvæmda:
– Gólfhæð hlöðunnar er 45 cm frá 

gangstétt svo hugsa þarf fyrir 
tengingu við fjósið og gólfkóta.

– Kanna möguleika á að brjóta 
steypta milliveggi og steypta 
þakplötu í smiðju.

– Vinna með gólfhalla í hlöðu.
– Einangrun á veggjum og þökum
– Gera opnanir á hlöðu út í garð.
– Endurgerð glugga í gömlum stíl 

á smiðju, fjósi og hlöðu.
– Fjarlægja plötuklæðningu  

á göflum fjóss.

Grunnmynd 1:200. Eftir breytingar. 

Salerni 16 fm

Móttaka 14 fm
Skrifstofur SVFR

Veitingasalur 72 fm

Veitingasalur 42 fm
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Kaffihús og móttaka

Norðurhlið, 1:200.

Suðurhlið, 1:200.

Upprunalegt Tillaga
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Móttaka svæðisins verður í gömlu smiðjunni.Iðnsaga. Gamla smiðjan verður mikilvægur 
hluti af innréttingum kaffihússins.
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Kaffihús og móttaka

Vesturhlið, 1:200. 

Austurhlið, 1:200. 

Upprunalegt Tillaga
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Með gróðurhúsinu verður til aðlaðandi útikaffihús í hjarta dalsins.

Gróður umlykur gesti kaffihússins.

Náttúruleg og hlýleg efni verða  í fyrirrúmi.
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Stöðvarstjórahúsið verður Heimili 
veitnanna þar sem leyndardómar 
veitnanna eru afhjúpaðir. Gestir 
fá að sjá og kynnast hvernig allar 
veiturnar þræðast inn í og í gegnum 
veggi og gólf hússins og svo út í hið 
stóra, niðurgrafna kerfi lagnanna.
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Heimili veitnanna
Stöðvarstjórahúsið

Stöðvarstjórahúsið var lengst af heimili 
rafveitustjóra eins og nafnið gefur til kynna. Haldið 
verður í upprunalegt útlit og stíl hússins og það 
gert að „heimili“ sem gestir geta heimsótt. Þar 
verður hægt að slaka á í heimilislegu umhverfi á 
meðan fræðsluefni um veitukerfin er miðlað allt 
um kring. Gestir geta síðan yfirfært þekkinguna á 
sín eigin heimili til að skilja betur hlutverk og virkni 
veitna OR. Áfram verður hægt að nýta húsið til 
fundarhalda sé þess óskað.

Aðgengismál eru leyst með lyftu sem opnast 
beint út á stétt hægra megin við inngang hússins. 
Lyfta þessi tengist fyrstu hæð og opnast beint 
út í endurskilgreint miðjuhol hússins. Salerni 
fyrir gesti eru í heimilislegu baðherbergi í kjallara 
hússins, sem tengist bæði með stiga og lyftu, 
og er því aðgengilegt öllum. Breytingarnar verða 
gerðar í samráði við Minjastofnun.

Önnur hæð hússins hýsir skrifstofur og fundar-
herbergi sem nýtist OR. Enn fremur er möguleiki 
á útleigu þessara rýma til utanaðkomandi aðila.

Rafstöðvarvegur
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Heimili veitnanna

Fyrirhugaðar framkvæmdir:
– Salerni við inngang er fjarlægt, hol 

stækkað inn að lyftunni.
– Eldhúsi er breytt í eldhús með 

heimilislegu yfirbragði. 
– Í kjallara er útbúið baðherbergi 

sem er hluti af sýningunni.
– Skipt er um gólfefni eftir þörfum. 
– Leiðslur og allt sem tengist veitum 

er málað á veggi, loft og gólf.

Húsið var reist árið 1921 og er 
eftir arkitektinn Aage Broager 
Christensen og heyrir undir lög  
nr. 104/2001 um húsafriðun.

– Lyftu sem tengir fyrstu hæð, 
kjallara og stétt utandyra er komið 
fyrir. Það felur í sér þær breytingar 
utandyra að við bætist hurðarop 
þar sem farið er inn í lyftuna og 
gluggi fyrir ofan er fjarlægður.

– Húsið málað að utan og tákn máluð 
með hvítri endurskins málningu.

Ásýnd norðurhliðar fyrir og eftir breytingar. Mælikvarði 1:200.
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Heimili veitnanna

RÁ veggi, loft og gólf hússins verða málaðar línur 
og tákn sem tákna veiturnar er leynast inni í 
veggjum og gólfum heimila. Þar er að finna 
vatnslagnir, heitar sem kaldar, rafmagnslagnir og 
fráveitu. Heimili veitnanna flettir ofan af þessum 
leyndardómi og sýnir bókstaflega það sem falið er 
í umhverfi fólks og heimilum.

Leiðslurnar í veggjunum verða dregnar upp á yfirborðið. Litla myndin gefur vísbendingu um heimilislega stemninguna innandyra.
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Tákn tengd veitunum verða máluð með endurskinsmálningu á húsið utanvert.
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Gamla rafstöðin er einstök bygging og 
heimild um sögu rafmagns á Íslandi. 
Hún er í hópi merkustu tækniminja 
landsins, enda stendur í henni 
upprunalegur búnaður sem mikilvægt 
er að varðveita og varpa ljósi á.



71

Gamla rafstöðin

Rafstöðin er safngripur í sjálfri sér. Hún verður því 
að mestu óbreytt, bæði að innan og utan.

Á völdum dögum verður hægt að ganga inn 
í stöðina og fá leiðsögn um virkni og sögu 
stöðvarinnar. Látlausum merkingum verður 
komið fyrir til að auðvelda kynningu.

Á öðrum tímum, og þegar byggingin er lokuð, 
er þó hægt að gægjast á glugga stöðvarinnar 
til að virða fyrir sér tækjakostinn og glöggva sig 
á starfseminni. Tröppum verður komið fyrir við 
glugga á suðurhlið byggingarinnar svo hægt sé 
að kíkja inn. Palli verður komið fyrir við glugga 
á norðurhlið byggingarinnar þar sem aðgengi 
verður að glugga fyrir alla. Hnöppum verður 
komið fyrir við tröppurnar og pallinn. Þegar ýtt  
er á hnapp kviknar ljós inni í stöðinni sem lýsir 
upp valda hluti inni í stöðinni til útskýringa. 
Útfærsla á tröppum og palli verður í samráði  
við Minjastofnun.

Efri hæð byggingarinnar hýsir skrifstofur sem 
væri mögulegt að leigja út sem vinnustofur til 
utanaðkomandi aðila.

Rafstöðvarvegur
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Bygging Gömlu rafstöðvarinnar 
var samþykkt í borgarstjórn í 
september 1918. Þann 27. júní 1921 
var hún vígð en sá dagur telst einnig 
upphafsdagur rafmagnsveitu í 
Reykjavík.

Hönnuðir byggingarinnar voru 
Aage Broager Christensen, Jón 
Þorláksson og Guðmundur Hlíðdal. 
Húsið heyrir undir lög nr. 104/2001 
um húsafriðun. 

Fyrirhugaðar framkvæmdir:
– Tröppur, pallur og handrið 

utandyra eru úr stáli og 
með fremur léttu yfirbragði 
í samræmi við hönnun 
byggingarinnar.

– Hnappar utandyra hannaðir til 
að þola veður og álag.

– Merkingum með lýsingu komið 
fyrir innandyra.

– Endurskoða þarf alla lýsingu 
innan- og utandyra.
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Grunnmynd 1:200. Upprunalegt Tillaga

Gamla rafstöðin
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Upprunalegt TillagaNorðurhlið, 1:200.

Suðurhlið, 1:200.
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Gamla rafstöðin

Rofar varpa bókstaflega ljósi á ákveðna hluta og starfsemi Gömlu rafstöðvarinnar.
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Tröppur, pallur og handrið utandyra eru úr stáli og með léttu yfirbragði í samræmi við hönnun byggingarinnar.
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Önnur rými
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Í húsunum á torfunni eru rými sem er erfitt 
að gera aðgengileg almenningi svo vel sé. 
Það eru rými eins og kjallarinn og önnur 
hæð Stöðvarstjórahússins, efri hæð Gömlu 
rafstöðvarinnar og Félagsheimili starfsmanna 
Orkuveitu Reykjavíkur.

Hér er þó um að ræða dýrmæt rými á besta stað 
sem eru tilvalin til útleigu til þriðja aðila.
Stöðvarstjórahúsið getur hýst skrifstofur á 
vegum OR áfram, en það gæti einnig nýst til 
útleigu fyrir fundi eða annars slíks.

Rými annarrar hæðar Gömlu rafstöðvarinnar 
eru spennandi og þar er einnig eldhús og salerni. 
Þessi rými gætu verið leigð út til þriðja aðila, t.d. 
sem vinnustofur fyrir fræði- eða listamenn.

Félagsheimilið er nær eingöngu nýtt í útleigu á 
kvöldin um helgar, eins og er. Hér sjáum við fyrir 
okkur að mætti leigja það út undir heilsutengda 
starfsemi, eins og jóga eða slíkt, á daginn.

Stöðvarstjórahúsið – Kjallari
mkv. 1:200

Stöðvarstjórahúsið – 2. hæð
mkv. 1:200
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Hönnunaráfangi 2
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Veitugarðurinn
Forhönnun

Aðdráttarafl Elliðaárstöðvar felst ekki síst  
í nýjum útisvæðum á og við rafstöðvar-
reitinn. Þar er sýningin framlengd undir 
berum himni, hægt að príla og sulla  
– eða njóta tónlistar.
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Dofri

Veitutorg

Skrúðgarður
Vatnsleikjagarður

Rafstöðvarvegur

Elliðaá

Höggbor

Stúka
Tengivirki

Upprunalegt Tillaga
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Í syðri hluta Veitugarðsins verður aðalleiktækið 
stór hóll sem börn geta hlaupið upp á og rennt 
sér svo niður í rennibrautum. Auk þess geta börn 
fræðst um hagnýtingu vatnsins í skapandi leik 
með stíflugerð og þess háttar.

Að lokum má nefna garðinn aftan við Stöðvar-
stjórahúsið. Hann er allsérstakur og minnir á 
liðna tíð, þegar Steingrímur rafveitustjóri bjó þar 
með Láru konu sinni og börnum þeirra. Ásýnd 
garðsins sem eins konar skrúðgarðs verður ýkt 
með róman tískri landslagshönnun.

Útisvæðið skiptist í grófum dráttum í þrennt. 
Veitutorgið er milli Straumskiptistöðvarinnar 
og kaffihússins. Austast á torginu eru pallar úr 
endurnýttu timbri gamla aðfallsrörsins. Þeir 
mynda stúku sem snýr að hærri túrbínuturni 
Straumskiptistöðvarinnar. Þaðan má fylgjast 
með viðburðum í turninum eða hvíla lúin bein.

Torgið opnast svo til austurs inn á allstórt tún 
þar sem áður stóð tengivirki sem nú hefur verið 
rifið. Gufuborinn Dofri og yfirbyggður höggbor 
úr safni Orkuveitunnar setja sterkan svip á 
túnið. Þar eru möguleikar til leikja sem aukast 
verulega eftir því sem sunnar dregur.

Veitugarðurinn
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Hvítar línur eru málaðar á yfirborð svæðisins. 
Þær liggja frá hliðinu inn á torfuna yfir að 
kaffihúsinu, Heimili veitnanna, Gömlu rafstöðinni 
og Straumskiptistöðinni. Línurnar eru vegvísar 
og leiða gesti um svæðið. Þær minna einnig á 
veiturnar sem eru undir malbikinu og draga þannig 
fram það sem falið er undir yfirborðinu.

Merkingarnar afmarka svæðið og beina fólki inn á það. Litla myndin er úr Superkilen garðinum í Kaupmannahöfn.

Yfirborðsmerkingar
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Merkingarnar minna á veitukerfin undir fótum okkar.
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Veitutorgið

Á veitutorginu verður hægt að staldra við og 
fræðast eða slappa af. Innviðir borgarinnar verða 
gerðir sýnilegir með ljósastaurum, brunnlokum, 
brunahönum og niðurföllum sem mynda 
skemmtilega stemningu með uppröðun sinni. 
Upplýsingaefni á torginu fræðir gesti enn fremur 
um virkni þeirra.

Á torginu eru gestir fræddir um hvernig vatnið 
ferðast á yfirborði borgarlandslagsins og hvernig 
veiturnar hafa spilað stórt hlutverk við að taka á 

móti þessu vatni og veita út í hið stóra niðurgrafna 
kerfi. Regnvatn sem fellur á fast yfirborð og 
byggingar borgarinnar hefur í gegnum tíðina 
leitað í niðurföll og þaðan út í sjó. Í dag er verið 
að snúa þessari þróun við og leitast við að beina 
vatninu í náttúrulegt ferli og ýta undir sjálfbærni. 
Veitutorgið verður sýnidæmi um hvernig hægt 
er að beina vatni af föstu yfirborði og þökum út 
í náttúrulega viðtaka, svokallaðar blá-grænar 

ofanvatnslausnir. Ofanvatnsbeð mun liggja á 
miðju torginu þar sem áður stóð bílastæði og 
taka á móti vatninu sem rennur af svæðinu. Beðið 
liggur lægra en svæðið í kring og verður alsett 
grasi og harðgerum plöntum sem hreinsa vatnið. 
Oftar en ekki verður vatn í beðinu þar sem það 
tekur tíma fyrir vatnið að síast ofan í jörðina. 

Á torginu eru pallar úr endurnýttu timbri 
aðfallsrörsins. Þeir mynda stúku sem snýr að 
hærri túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar. 
Þaðan má fylgjast með viðburðum í túrbínu-
turninum eða hvíla lúin bein. Unnt verður að nota 
torgið sjálft undir viðburði, t.d. hátíð að loknu 
kapphlaupi, jólamarkað eða annað slíkt. 

Ofanvatnsbeð liggur á miðju torginu þar sem áður stóð bílastæði og tekur á móti vatni. Teikning eftir Landslag.
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Með fjölbreyttum lausnum er regnvatni safnað saman með það fyrir augum  
að beina vatninu í náttúrulegt ferli og ýta undir sjálfbærni.
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Gamla tengivirkið

Austan við torgið er Veitugarðurinn. 
Þar stóð áður allstórt tengivirki sem 
nú hefur verið rifið. Fótspor þess 
verður þó notað sem grunnur að 
hönnun svæðisins og saga torfunnar 
þannig heiðruð. Þverstæðar línur 
einkenndu tengivirkið og verða þær 
ráðandi í hönnun Veitutorgsins og 
tengdra svæða. Þessar línur munu 
teikna upp ása og gönguleiðir og 
ráða staðsetningu mikilvægra 
minja. Trjágróður og ýmsar smærri 
innsetningar spretta þar sem áður 
söng í háspennulínum. Í sumum 
þeirra er hægt að klifra og á öðrum 
þeirra er hægt að hvílast.

Efri röð til vinstri: Gamla tengivirkið var fjarlægt 1995. 
Neðri röð til vinstri: Teikning af Parc de Villette í París, höf. Bernard Tschumi. 
Efri röð  til hægri: Dæmi um áningarstað á línulegum ásum Parc de Villette. 
Neðri röð til hægri: Tengivirki á torfunni og utan á Straumskiptistöðinni árið 1952.
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OFANVATNSBEÐ
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ENDURNÝTTU TIMBRI
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AÐKOMU-
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Tillaga að landslagshönnun Veitugarðsins. Teikning eftir Landslag.
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Í framhaldi af tengivirkinu liggur 
frumlegt leiksvæði þar sem áhersla er 
lögð á fræðslu í leiknum. Rennibrautir 
sem tákna stíflu og aðfallsrör liggja 
á manngerðum hól ásamt pumpu 
þar sem hægt er að dæla vatni 
niður eftir rennum sem endar í 
virðulegri tjörn í beinni tenginu við 
Stöðvarstjórahúsið.

Vatnið spilar stórt hlutverk á leik-
svæðinu og munu tæki og tól gera 
forvitnum ungum gestum kleift að 
skoða þrýsting, vatnshraða, vatnsafl, 
fallorku og hegðun vatns í náttúrunni 
– allt í gegnum leik og tilraunir. 

Pípur, slöngur og önnur tengd 
leikföng verða geymd í skemmu 
austast á rafstöðvarreitnum utan 
opnunartíma garðsins. 

Vatnsleikjagarðurinn

Dæmi um tæki sem fræða börn um stöðuorku og vatnsafl í gegnum fjölbreyttan leik.



89

Eitt helsta aðdráttarafl svæðisins verður hóll þar sem börn geta leikið og sullað og fræðst með óbeinum hætti um orkuna í vatninu.
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Borarnir

Saga jarðhitans og vatnsveitunnar væri 
endaslepp ef ekki væri fyrir borana sem hafa 
gatað jörðina hingað og þangað í leit að vatni. 
Orkuveitan hefur varðveitt þessar minjar og tveir 
boranna munu setja sterkan svip á Elliðaárstöð.

Gufuborinn Dofri verður staðsettur við enda 
steyptrar brautar sem var hluti af tengivirkinu. 
Þessi staðsetning gerir Dofra að áberandi 
kennileiti. Steypta brautin liggur í beinni stefnu 
út að Elliðaánum og skapar skemmtilega 
sjónlínu að Dofra út frá núverandi fjölförnum 
göngustíg við árnar. 

Trjágöng sem fylgja fótsporunum frá vestri 
til austurs tengja Dofra við höggborinn sem 
staðsettur er austast í garðinum. Höggborinn er 
að hluta til í yfirbyggðu gróðurhúsi sem hitað er 
upp með jarðvarma. 

Höggborinn í dag.Dofri að störfum að Reykjum í Mosfellssveit árið 1974.
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Dofri og höggborinn í Veitugarðinum. Horft til norðvesturs.
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Dofri boðaði byltingu í hitaveitumálum 
Reykvíkinga og landsins alls þegar hann var 
nýttur til að bora sína fyrstu holu árið 1957, 
á horni Hátúns og Nóatúns. Dofri boraði 
tugi holna sem lögðu grunninn að hitaveitu 
höfuðborgarsvæðisins

Dofri er tæpir 30 m á hæð. Sem stendur er verið 
að gera hann upp hjá Vélaverkstæði Hjalta 
Einarssonar í Hafnarfirði

– Lagt er til að honum verði komið fyrir á flötinni 
austan megin við straumskiptistöðina.

– Skoða þarf ástand pallsins utan um borinn, 
gera ráð fyrir undirstöðum undir hann og 
skoða aðgengismál.

Gufuborinn Dofri

Dofri mun setja verulegan svip á Elliðaárstöð. Hér er horft til suðvesturs frá Rafstöðvarvegi.
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Höggborinn

Höggborinn var fluttur til landsins af bandaríska 
hernum á stríðsárunum. Hann var nær stöðugt 
í gangi til ársins 1973 þegar honum var lagt. 
Höggborinn boraði mest eftir köldu vatni fyrir 
minni kauptún og sveitabæi, en var einnig til 
könnunar á jarðlögum og til að mæla hitastigul. 
Árið 1978 var hann gerður upp í upprunalegri 
mynd af Jarðborunum Ríkisins.

Höggborinn er 3 x 2,5 x 10–12 metrar.  
Ástand hans er prýðilegt.

– Lagt er til að Höggbornum verið 
komið fyrir á flötinni austan megin við 
straumskiptistöðina í samhengi við Dofra.

– Byggt yrði yfir hann skýli þar sem hann er 
viðkvæmur fyrir veðrun.



94

Efnisnotkun á útisvæðum

Túnið austast á reitnum gengur í 
endurnýjun lífdaga. Gróður sprettur 
þar sem áður söng í háspennulínum. 
Efnisnotkun á svæðinu gengur út 
á endurnýtingu efnis með það fyrir 
augum að undirstrika samlífi manns 
og náttúru.
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Samspil manns og náttúru undirstrikað. Fjölærar plöntur, endurnýtt efni, skrúðgarðurinn endurvakinn, iðnaðarmannvirki notuð í leik.
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Hönnunaráfangi 3
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Sögu- og tæknisýning
Forhönnun

Áður stoppaði rafmagn frá Sogi 
í straum skiptistöðinni áður en það fór  
inn á dreifikerfið. Í framtíðinni verður 
aðalhluti sögu- og tæknisýningarinnar  
þar; viðamikil upplifun sem fléttast 
náttúrulega inn í rými byggingarinnar.
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Straumskiptistöðin

Aðalinngangur sýningarinnar verður austanmegin 
á viðbyggingunni, frá Veitutorgi. Hann markast 
af eins konar skyggni sem hefur sterka vísun 
í tengivirki sem stóð áður framan við húsið. 
Skyggnið gefur skjól og vísar í upphaflega notkun 
byggingarinnar. Í viðbyggingunni verður lyfta, 
fatahengi, salerni og aðgangur á sýninguna. 
Þaðan verður einnig innangengt í fjölnotarými í 
túrbínuturninum sem þjónar sem viðburðarými, 
kennslu- og nestisaðstaða.

Sýningin er á báðum hæðum. Hæðir eru tengdar 
saman með lyftu og stiga í áðurnefndri viðbygg-
ingu en einnig er stigi og lyfta í hinum enda bygg-
ingarinnar. Dagsljós og náttúruleg birta fær að 
leika um rýmin og einkenni byggingarinnar eru 
dregin fram fremur en falin, þannig að gestir upp-
lifa efni sýningarinnar sem hluta af stað og stund.
 
Sýningin skiptist upp í ólíka þræði sem fjalla um 
vatn, jarðhita og rafmagn. Þeir fléttast saman í 
heildræna upplifun sem talar til ólíkra aldurshópa, 
hvetur til samupplifunar og þátttöku gesta. 
Gestir stýra sjálfir leið sinni gegnum sýninguna 
svo upplifunin er ekki endilega línuleg með skýrri 
byrjun og enda. Mögulegt er að fara hratt yfir og 
fá heildarsýn, en einnig er hægt að staldra við og 
fara dýpra í hlutina, allt eftir því hvað gestir vilja.

Rafstöðvarvegur
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Straumskiptistöðin 1. hæð
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Byggingin var upphaflega teiknuð 
af Sigurði Guðmundssyni arkitekt. 
Elsti hluti byggingarinnar er byggður 
árið 1932 sem straumskiptistöð 
eftir að rafmagn fór að berast frá 
virkjunum við Sogið. Síðari áfangar 
voru byggðir sem skrifstofuhúsnæði 
og síðar var þar byggt spenna-
verkstæði. Utan skemmunar er 
straumskiptistöðin eina húsið á 
rafstöðvarreitnum sem heyrir ekki 
undir lög um húsafriðun.

Straumskiptistöðin gnæfir yfir eldri 
byggingunum og túrbínuturnarnir 
tveir gefa henni sterkt yfirbragð. 
Henni hefur verið breytt töluvert í 
gegnum árin og ber þess merki, en 
hún er engu að síður áhugaverð í 
byggingarsögulegu tilliti og verður 
gerð upp í sem upprunalegastri 
mynd. Viðbygging í suðurhluta 
byggingarinnar er nýjasta breytingin 
á byggingunni og verður að hluta til 
endurhönnuð til að byggingin þjóni 
nýju hlutverki sínu sem best. Eftir 
breytingar hýsir byggingin aðalhluta 
sögu- og tæknisýningar Orkuveitu 
Reykjavíkur, ásamt útleigjanlegu 
fjölnota rými túrbínuturnanna.

Grunnmynd 1:200. Fyrsta hæð, fyrir breytingar. Upprunalegt Tillaga
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Breytingar:
– Viðbygging sem rúmar anddyri  

er endurhönnuð og komið fyrir 
stiga og lyftu.

– Inngangur í viðbygginguna er 
bættur með tvöfaldri hurð.

– Strúktúr sem skilgreinir  
inngang reistur.

– Gluggum er skipt út fyrir 
upprunalega glugga.

– Milliloft sem nú hýsir skrifstofur 
SVFR tekið niður.

– Nýtt milliloft í stað þessa gamla  
svo efri hæðin sé öll í flútti.

– Lyftu komið fyrir í norðurhluta 
byggingarinnar og stigi gerður upp, 
sérstaklega með tilliti til öryggis.

– Salerni, þrjú talsins sem 
tengjast sýningu og eitt tengist 
starfsmannaaðstöðu.

– Eldhús fyrir starfsmannaaðstöðu.
– Fatahengi.
– Aðstaða fyrir skólahópa  

og kennara.
– Fjölnota rými.
– Sýningarrými.
– Safnabúð.

Athugasemdir vegna framkvæmda:
– Kanna ástand steypu.
– Kanna ástand turnklæðningar.
– Kanna ástand steypta pallsins 

við inngang. Þarf styrkingu út af 
endurgerðum inngangsstrúktúr?

Upprunalegt TillagaGrunnmynd 1:200. Fyrsta hæð, eftir breytingar.
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Straumskiptistöðin 2. hæð
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Grunnmynd 1:200. Önnur hæð, fyrir breytingar.

Viðbygging,
nýjasti hluti 
byggingarinnar

Upprunalegt Tillaga
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Upprunalegt TillagaGrunnmynd 1:200. Önnur hæð, eftir breytingar.
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Straumskiptistöðin

Upprunaleg hönnun byggingarinnar verður afhjúpuð og uppsetning sýningar sækir innblástur í straumteinakerfi sem var fyrir í húsinu.



105

10
34

0

48
00

39
50

Snið A-A, 1:200. Sniðið sýnir helstu breytingar, s.s. nýtt milligólf og virki við nýjan inngang.

Upprunalegt Tillaga
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1. hæð
IN

NGANGUR

FJÖLNOTARÝM
I

KENNSLURÝM
I

SÝNIN
GARRÝM

I

FATAHENGI

M
ÓTTAKA

Sögu- og tæknisýning

Hvernig uppgötvuðu menn rafmagn? Hvernig var 
jarðhiti hagnýttur áður fyrr? Hvaða möguleikar  
búa í fráveitunni? Drap rafmagnið draugana?  
Hvað er fjórða iðnbyltingin? Hvaðan kemur vatnið 
sem við drekkum?

Á sögu- og tæknisýningunni er fjallað um rafmagn, 
jarðhita, vatn, fráveitu og áhrif hagnýtingar  
á samfélagið í gegnum tíðina og til framtíðar. 
Fræðandi upplifun og leikur eru sett í forgrunn.

Sýningin er samsett úr aðskildum, viðhaldslitlum, 
einingum sem er auðvelt að skipta út, t.d. til 
að bregðast við umræðu sem kemur upp í 
samfélaginu eða í tengslum við ákveðna daga.  
Það er engin ein leið skilgreind gegnum rýmið 
heldur ráða gestir sinni leið sjálfir.
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2. hæð
JA

RÐHIT
I

VATN

RAFM
AGN

Atriði eins og vatnsniður, myrkraherbergi og 
brennisteinslykt ýta undir töfrandi upplifun um leið 
og þau staðsetja gesti, og einfaldir en skemmtilegir 
leikir fá gesti til að hugsa um hugtök eins og 
stöðuorku, afl og sjálfbærni. Þannig verða vísindin 
að baki veitunum gerð áþreifanleg.

Hér á eftir fylgja örfá dæmi um mögulega 
framsetningu sýningaratriða.

Gróf drög að sýningaratriðum á sögu- og tæknisýningu. 
Gestir ráða leið sinni sjálfir gegnum rýmið.
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Aðfallspípa 

Elliðaárvirkjunnar

Meiri stöðuorka

Minni stöðuorka

Framtíðin og tæknin. Fjallað um iðnbyltingarnar 
fjórar í gegnum tækninýjungar hvers tímabils og 
hvernig þær breyttu veröld okkar. Gestir ganga 
svo inn í framtíðina og sjá möguleikana sem blasa 
við mannkyninu. Þar mun heilvirk (e. immersive) 
upplifun túlka framtíðarspár myndrænt og velta 
upp spurningum um hvert við stefnum.

Meðalstór heimili notar
 10-12 kWh á dag.*

Ef þú fengir aðeins 5kWh á dag, 
í hvað myndirðu nota það rafmagn?

0 kWh
5 kWh

1 kW
h

2 kWh

3 kWh

4 
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h

Meðalstór heimili notar
 10-12 kWh á dag.*

Ef þú fengir aðeins 5kWh á dag, 
í hvað myndirðu nota það rafmagn?

0 kWh
5 kWh

1 kW
h

2 kWh

3 kWh

4 
kW

h

Orka. Orka á sér ýmsar myndir 
s.s. stöðuorku, hreyfiorku o.fl. 
Orka eyðist ekki heldur umbreytist. 
Hlutunum er lyft og þeir látnir detta. 
Hvað er það mikil orka? Mælieiningar 
Joules, Newton og Watt útskýrðar.

Rafmagnsnotkun. Fjallað um 
ólíka orkuþörf raftækja. Leikur sem 
felur í sér að nýta ákveðinn kvóta af 
rafmagni sem best.

Sögu- og tæknisýning 
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Allt vatn sem 
við drekkum 
var einu sinni
risaeðlupiss!

Rafeindir
Kjarni

RóteindirNifteindir

Hringrás vatnsins. Allt vatn á jörðinni hefur 
verið hér í mörgþúsund ár í sífelldri hringrás og 
endurnýtingu. Veiturnar eru langflestar beint eða 
óbeint hluti af hringrás vatnsins. Fjallað verður um 
grunnvatnsstrauma ofan höfuðborgarinnar og 
mikilvægi vatnstökusvæðisins – og boðið upp á 
vatn úr krana.

Saga rafmagnsins. 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 
náttúrunni: eldingar, norðurljós, hrökkáll o.s.frv. 
Þegar gestir setjast á hringbekk og grípa í sinn 
hvorn málmhólkinn kviknar á tónlist. Þannig 
skýrum við jafnstraum og leiðni.   

Saga jarðhitans. Segja frá því 
hvernig jarðhiti hefur verið nýttur 
í gegnum aldirnar: til saltvinnslu, 
brennisteinsnáms, þvotta, í heitum 
laugum í matreiðslu. Hver er framtíð 
ylræktar á Íslandi? 
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Framtíðarsýn

Elliðaárstöð er ekki bara hús, heldur 
miðstöð með heilmikla möguleika til að 
hafa áhrif á umhverfi sitt og samfélag. 
Svo það megi verða skiptir máli að það sé 
góð aðstaða og metnaðarfull dagskrá á 
svæðinu, bæði fyrir þau sem þekkja dalinn 
vel og hin sem eiga eftir að kynnast honum.
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Notendur dalsins

Fræðslu- og skólahópar
Skólar í nærliggjandi hverfum nota dalinn til 
fræðslu og þá helst náttúrufræði. Sýningin og 
útikennslustofa við borholu mun gefa einstakt 
tækifæri á til að fræðast um vatns- og hitaveitu.

Vetrarfrí
Viðburðir á vegum frístundaheimila og 
menningarstofnana Reykjavíkur, t.d. ratleikir og 
listmálun, eru þegar í gangi en fræðslu gangan, 
vatnsleikjasvæðið og sýningin mun bæta 
aðsókn þessara hópa til muna.

Fjölskyldur
Útivist og leikir er viðvarandi í dalnum allan 
ársins hring, sérstaklega ef veður er gott. 
Það má bæði bæta áningaraðstöðu og fjölga 
viðburðum fyrir þennan hóp. Kaffihúsið mun 
þjóna þessum hópi vel allan ársins hring. 
Þveranir frá rafstöðvarreit inn í skóg mun auka 
aðgengi þessa hóps.

Náttúruunnendur
Skógarböð og listsköpun í dalnum færast í 
aukana. Bætt áningaraðstaða mun nýtast 
fyrir þá notkun, en viðburðir og samkomur hjá 
þessum hópum eru orðnar reglulegar.

Jurta eða sveppatínsla. Fólk kemur úr öllum 
hverfum höfuðborgar svæðisins t.d. til að 
tína sveppi í skóginum á haustin, ýmis félög 
og hópar hafa hópmennt til slíkrar iðju með 
leiðsögn í dalnum. Bestri útikennsluaðstaða 
eða vinnuborð geta bætt upplifun og aðstöðu 
fyrir þennan hóp.

Hlaup, kraftganga og almenn heilsurækt
almenn líkamsrækt er stunduð í dalnum, oft í 
formi kraftgöngu eða skokks, allan ársins hring. 
Nokkrir virkir hlaupahópar nota dalinn og þá 
helst snemma kvölds á virkum dögum eða á 
morgnana um helgar. Bættur göngustígur inn 
í og skógi og þveranir úr norðri til suðurs munu 
auka aðgengi þessa hóps.
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Dæmi um fjölda gesta í annarri starfsemi

Árbæjarsafn  50 þúsund gestir árið 2016  (137 á dag / 960 á viku)
Þjóðminjasafn Íslands 100 þúsund gestir á ári (275 á dag / 1920 á viku)
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn 170 þúsund gestir á ári  (465 á dag / 3255 á viku)
Vísindasmiðjan  6 þúsund börn á ári (200 á viku)

Strætóleiðir með sterkan farþegagrunn eru 5000–7500 farþegar á dag
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Lífið í Elliðaárdal. Myndir fengnar af samfélagsmiðlum.
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Hugmynd að dagsskrá yfir árið í Elliðarárdal

Hátíðir og tækifærisdagar:
– Páskar
– Sumardagurinn fyrsti 

– Páskaeggjaleit
– Skrúfað frá  

Vatnsleikjagarðinum 

Fræðsluganga OR:
– „Vorganga og hressing“ 
– Borholurnar
– Rabbabarasaft og með því
  

Aðrir viðburðir:
– Upplestrar-Vorútgáfa
– SVFR hreinsidagur
– SVFR kastnámskeið

Viðburðir annarra:
– Pop-up jóga
– Skógarböð

Hátíðir og tækifærisdagar:
– 17. júní  
– Jónsmessa
– Menningarnótt

– Raftónleikar
– Útibíó

Fræðsluganga OR:
– „Miðsumarsganga  

og hressing“  
– Fuglaskoðun  leiðsögn
– Blómasaft og með því

Aðrir viðburðir:
– Leikhópurinn Lotta
– SVFR unglingafræðsla
– GFR  Náttúruganga 

Viðburðir annarra:
– Miðnæturhlaup  
– Náttúrumálun 
– Prosecco hlaupið
– Pop-up jóga
– Skógarböð 

Hátíðir og tækifærisdagar:
– Fyrsti vetrardagur

– Viðgerðardagar
– Upplestrar

Fræðsluganga OR:
– „Síðsumarsganga  

og hressing“ 
– Sveppatínsla leiðsögn
– Berjasaft og með því
 

Vetrarleyfi:
– Borholu-ratleikur
– Könglar og lauf – útiföndur
– Raftónlistarnámskeið
– Hreyfimyndasmiðja
– Hackathon

Viðburðir annarra:
– Náttúrumálun 

Hátíðir og tækifærisdagar:
– Vetrarhátíð
– Aðventan
– Þrettándinn

– Jólahjólið tendrað

Fræðsluganga OR:
– „Hræðsluganga   

og hressing“
– Hrekkjavöku-ratleikur
– Heitt berjasaft og með því

Vetrarleyfi:
– Borholu-ratleikur
– Leikir á Veitutorginu
– Raftónlistarnámskeið
– Hreyfimyndasmiðja 
– Hackathon

VETUR VOR SUMAR HAUST
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Myndalisti

Myndir hönnunarhóps:
Bls. 2, 4, 14, 16, 31, 32, 35, 36, 39, 
41, 42, 43, 48, 49, 50, 61, 68, 69, 
74, 75, 81, 82, 83, 94, 98, 116, 119
Ljósmyndari: Kjartan Hreinsson

Aðrar myndir:
Bls. 10  
Waterfall, 2004
Ólafur Elíasson 

Hacienda, 1982
Ben Kelly 

Mynd frá endurnýjun vatnslagnar  
í Ármúla, 2018
www.veitur.is 

Bls. 11
Andreas Samuelsson 2016-18
www.andreassamuelsson.com

Centre Pompidou, París 1977
En.parisinfo.com 

Umhverfing, 2013
Ljósmyndari: Pétur Thomsen 
www.peturthomsen.is

Baltic Street, Glasgow 2014
www.Assemblestudio.co.uk

Bls. 12
Gufa í Hveradölum, Hellisheiði 2009
Ljósmyndari: Sibba Ósk
www.flickr.com/photos/sibbaosk

Kona með rósir, Hveragerði 1954
Ljósmyndari: Helga Fietz 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Kona í eldhúsi 1959
Ljósmyndari: Gunnar Rúnar Ólafsson 
Myndasafn OR

Bls. 13
Ljósastaurar við Kringlumýrarbraut
Ljósmyndari: Sigurður Úlfarsson
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Straumskiptistöðin
Ljósmyndari óþekktur.
Myndasafn OR

Bls. 20  
Myndir af Instagram
#elliðaardalur

Bls. 23   
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur

Bls. 24   
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur

Bls. 33  
Aðfallsrör
Úr bókinni Í straumsambandi 
Myndasafn OR

Bls. 40  
FAT Architects, Holland
Cycle Shed 2008

Façade KME, Þýskaland
TECUR Gold punch

The Eriksberg Hotel & Nature Reserve 
Pavilion, Svíþjóð 
Sandellsandberg Arkitektar 2019

Studio Swine
Wave. Particle. Duplex. 2019
A/D/O, Greenpoint, Brooklyn, NY, USA

Skjákot úr myndinni Reykjavík, Reykjavík
Hrafn Gunnlaugsson 1986

Sofie Svanes 2019
Instagram @sofsvades

Bls. 46   
Lífið í Vatnsmýri
Útisýning 2016
Brynhildur Páldóttir, Magnea 
Guðmundsdóttir, Ármann Agnarsson
  
Blackhorse Workshop 
Assemble Architects 2012–14
London, Bretland

Bls. 48
Sveppir
www.mbl.is

Wooden Chicken coop 2012
Lake Porovesi, Helsinki, Finnland
Chan Brisco Architects

Fodors Travel
www.fodors.com/world/europe/sweden/
experiences/news/forage-in-sweden-and-
your-palate-and-the-planet-will-thank-you

Bls. 49
Gróðursetning
Myndasafn OR

The Edible Country
www.visitsweden.com/ediblecountry
  
Dansspor
www.tellwut.com/surveys/lifestyle/
living/86330-have-you-ever-taken-dance-
lessons-.html

Ecology of Colour 
Dartford, England
Studio Weave 2012

Bls. 51   
Uninterrupted
www.foodology.ca/uninterrupted

Bls. 53  
Gullborinn
Ljósmyndari: Magnea Guðmundsdóttir 
2019
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Hönnunarhandbók 
– Elliðaárstöð
Nóvember 2019

Brynhildur Pálsdóttir, hönnuður
Teiknistofan Stika
Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt
Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt
Kristín María Sigþórsdóttir, 
upplifunarhönnuður
Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður

Í samstarfi við:
Atla Bollason
Kjartan Hreinsson
Landslag ehf.

Stýrihópur OR:
Bjarni Bjarnason
Heiða Aðalsteinsdóttir
Eiríkur Hjálmarsson
Jakob Sigurður Friðriksson

Varða Verkþjónusta
Grettir Adolf Haraldsson

Bls. 61 
Zollverein, Essen, Þýskaland
www.zollverein.de

Bls. 63
Terrain, Styer’s Garden Cafe
Glen Mills, USA
www.shopterrain.com/pages/glen-mills-
restaurant

Bentwood Fitzroy Cafe, Ástralía
Ljósmynd: Tom Blachford
www.ritzghougassian.com

Bls. 68  
Ett Hem, Stokkhólmur, Svíþjóð
https://www.etthem.se/

Bls. 82  
Superkilen, Kaupmannahöfn, Danmörk
BIG Architects

Bls. 83  
Leiðslur í götu
Ljósmyndari: Magnea Guðmundsdóttir 
2019

Bls. 85  
Tilvísanir og dæmi um blágrænar lausnir 
og landslagshönnun
Myndabanki Landslags

Bls. 86  
Tengivirki 1995
Ljósmyndari: Jón Haukur Jóelsson 
Myndasafn OR

Tengivirki 1952
Ljósmynd: Sigurhans Vignir 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Parc de la Villette, París 1982 
Bernard Tschumi
archinect.com

Bls. 88 
Project Campfire, Macau, Kína
Richter Spielgeratete GmbH

Wasser und Spiel
Katalog 2015
www.richter-spielgeraete.de

Bls. 90 
Dofri
Ljósmyndari: Mats Wibe Lund 1974
Myndasafn OR

Bls. 93  
Sou Fujimoto Naoshima Pavilion, Japan

Borholuskýli OR
Einar Þorsteins (arkitekt)

Bls. 95
Lystigarðurinn á Akureyri
www.northiceland.is

Mynd af  steypuflekum, 
D.I.R.T. Studio – Urban Outfitters 
HeadQuarters, 
Philadelphia, USA

Steinlögn, timburfjalir, Igualada Cemetery
Enric Miralles og Carme Pinos

Fjölærar jurtir
Myndabanki Landslags

Zollverein Park, Essen, Þýskalnd
Planergruppe Oberhausen

Bls. 104  
Straumteinakerfi í spennistöð 1937
Myndasafn Landsvirkjunar

Patrick Keiller,  
The Robinson Institute 2012
Tate-Britain, London, Bretland.

Lee Mawdsley, Herzog & de Meuron 2016
Tate Modern, London, Bretland 

Bls. 113  
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur

Bls. 114 
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur

Myndalisti Höfundar
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EBP-100  

 

 
 
 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 282 
BB/GAH 

Reykjavík, 25.11.2019 
 

 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrsta hönnunaráfanga að sögu- og 

tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem 

sigurvegarar hugmyndasamkeppni OR hafa unnið frá því í sumar og skilað til stjórnar. 

Áætlaður kostnaður við áfangann auk kostnaðar við verkefnisstjórn og skráningu 

Borgarsögusafns á safnmunum er 53 mkr. auk virðisaukaskatts. 

Greinargerð 

Höfundar sigurtillögunnar úr hugmyndasamkeppni um sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal hafa lokið 
hönnunaráfanga 0. Afurðin er hönnunarhandbók þar sem kynnt er forhönnun til endurgerðar á húsum 
á rafstöðvarreit, endurnýjun á umhverfi Rafstöðvartorfunnar, og ýmsar stöðvar og uppákomur milli 
stíflu og hitaveitustokks í Elliðaárdal sem mynda í sameiningu útisýningu. Auk þess gerir 
hönnunarhandbókin grein fyrir samtölum sem hönnuðir hafa átt við gesti og notendur Elliðaárdals og 
dregnar eru upp mögulegar framtíðarmyndir fyrir svæðið. 
 
Áfangaskipting  
 
Til upprifjunar var verkefninu skipt í nokkra áfanga. Þeir voru skilgreindir svo: 
 

0. Foráfangi: gerð Hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og mörkunar eða ásýndar („branding“).  
1. Fyrsti áfangi: hönnun á áningarstöðum og upplifunum auk myndrænnar og efnislegrar 
framsetningar á upplýsingum um borholur, stíflu og aðfallsrör.  
2. Annar áfangi: 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: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Heimili veitnanna, 
(Stöðvarstjórahúsinu), og Gömlu rafstöðinni.  
4. Fjórði áfangi: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.  

 
Í samtali við stýrihóp verkefnisins var ákveðið að leggja til að fella saman áfanga 2 og 3 sem stefnt er 
að því að verði báðir opnir almenningi á 100 ára afmæli Elliðaárstöðvar í júní 2021. 
 
Hönnunaráfangi 1 
 
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í hönnunaráfanga 1. Í honum felast þessir þættir:  

 1. Borholur í dalnum 

• Sex borholur í dalnum eru dregnar fram. Tilgangurinn er að miðla fróðleik um lághitasvæðið í 
dalnum, hvernig það er nýtt, og hvernig ferli jarðhitaleitar fer fram. 

• Ein hola (RG 23) er gerð að útikennslustofu með kennsluefni um jarðhita. 

• Þrjár holur (RG30, RG37, RG26) eru skreyttar gatastáli til að draga athygli að virkni þeirra. 
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• Ein hola (volga holan RG24) er gerð að áningarstað með möguleika á fótabaði. 

• Ein hola (kalda holan RG27) er skreytt til að draga athygli að ferli jarðhitaleitar. 

 2. Gönguleið á aðfallsröri 

• Á aðfallsrörinu sem tengir Árbæjarstíflu og Gömlu rafstöðina er vinsæl en alls óskilgreind 
gönguleið samhliða Rafstöðvarvegi. Lagt er til að skilgreina hana formlega og hanna 
áningarstaði meðfram gönguleiðinni. 

• Tröppur og setstallar úr endurnýttu timbri gamla aðfallsrörsins verða staðsett neðst á 
gönguleiðinni. 

• Innsetning (hlustunarpípur) sem draga athygli að hlutverki aðfallsrörsins verður staðsett í 
mesta brattanum. 

• Þveranir við götur skilgreindar, vegrið fjarlægt og tengingar við aðra stíga bættar. 

• Bekkjum úr endurnýttu timbri gamla aðfallsrörsins komið fyrir meðfram gönguleiðinni og á litlu 
torgi við Árbæjarsafn. 

 3. Minnisvarðar um skógræktarstarf OR 

• Starfsfólk Rafmagnsveitu Reykjavíkur hóf skógræktarstarf í Elliðaárdal árið 1951. Fyrir það var 
svæðið hrjóstrugt. Minnisvarðar í skóginum á hólmanum minna á þetta frumkvöðlastarf. 

• Minnisvarðarnir draga athygli að sögu skógræktarinnar, t.d. með danspöllum og veisluborðum 
með vísan í dansleiki að loknum skógræktardögum. 

• Hins vegar draga minnisvarðarnir athygli að sambandi manns og náttúru, t.d. með skermum til 
náttúruvöktunar eða bekkjum þar sem fólk getur sest með trjám. 

 4. Upplifun á Árbæjarstíflu 

• Heimilislegir standlampar í yfirstærð eru reistir meðfram gönguleiðinni á Árbæjarstíflu. 

• Vegfarendur geta sjálfir kveikt og slökkt á lömpunum. Þannig er athygli dregin að hlutverki 
stíflunnar fyrir hundrað árum sem var að veita rafmagni til Reykvíkinga, sem gátu þá kveikt ljós 
á heimilum sínum. 

 5. Miðlun upplýsinga úr laxateljara 

• Stangaveiðifélag Reykjavíkur tekur nýjan laxateljara í gagnið í vor. Það er stafræn myndavél í 
nýja laxateljaranum. 

• Myndum úr laxateljaranum verður miðlað á samfélagsmiðlum til að draga athygli að sérstöðu 
laxveiðiánna í Elliðaárdalnum. 

• Hönnun nýs viðmóts á snertiskjá við gafl Gömlu rafstöðvarinnar þar sem helstu upplýsingar úr 
laxateljaranum verða birtar. 

 6. Upplýsinga- og söguskilti í Elliðaárdal 

• Úttekt á skiltum sem fyrir eru í Elliðaárdal. 

• Hönnun breytilegra skilta úr gatastáli sem veita upplýsingar um ofangreind atriði. 

• Nýju skiltin eru grunnur undir sjálfstæðar, smærri einingar sem eru festar á grunninn. 
Einingarnar geta verið hvernig sem er: grafískar, þrívíðar eða texti. Einnig má endurnýta eldri 
skilti. 

• Tilgangurinn er að einfalda og samræma uppýsingaveitu í dalnum. 

Að hönnunaráfanga 1 loknum liggur fyrir efni á heildstæða útisýningu í Elliðaárdal, þ.m.t. 
heimildavinna, kennsluefni, texti og öll framsetning auk allra útboðsgagna til framkvæmda. 

Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag  
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson 
hjá Vörðu verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði 
áfram. 
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Kostnaður við áfanga 1 

Samanlagður kostnaður við hönnun, skráningu og ráðgjöf vegna safnmuna og verkefnisstjórn er 
áætlaður allt að 53 m kr.f.utan vsk.  

 

 



Upplýsingatæknistefna 2019
Sæmundur Friðjónsson





Mælikvarðar

• Fjárhagsmælikvarðar
• Samanburður

• Rekstrarmælikvarðar
• Uppitími kerfa

• O.s.frv.



Verkefni

• Vinnum í verkefnum með öllum félögum samstæðunnar

• Mörg verkefni sem flokkast sem rekstrarverkefni
• DW vinna

• On á sér kröfu

• O.s.frv.

• Gagnavísindi (AI)

• Þjarkar - RPA (Robotic Process Automation)





Takk fyrir



Upplýsingaöryggisstefna

Olgeir Helgason

Stjórn OR

25.11.2019





• Stefna yfirfarin og metin af hópi sérfræðinga frá 

móðurfélagi og öllum dótturfélögum.

• Lagt til að stefna verði samþykkt óbreytt.

Upplýsingaöryggisstefna

https://lindin.or.is/doc/09647718-d556-11e9-9348-4fa8a1bfdb52/


• Áhersla á fræðslu starfsmanna.

– Skyldunámskeið sem þarf að endurtaka árlega.

– 12 stutt örnámskeið á neti komin í eloomi fræðslukerfi.

– Fleiri örnámskeið á döfinni.

• Væntanlegur nýr mælikvarði um námskeiðssókn.

Fræðsla
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 281 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 21. nóvember 2019  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 25. nóv. 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 

• Fundur með landeigendum og fulltrúum sumarhúsaeigenda í Skorradal og við Andakílsá 25. október. 
Aðgerðaráætlun kynnt um hugmyndir sem fram komu á vinnustofu í júní sl. Góður fundur. 

• Tillaga frá Umhverfisstofnum um að friðlýsa votlendi Fitjaár fyrir botni Skorradalsvatns. Íbúar í Skorradal 
vonast til að með friðlýsingu komist á stöðugleiki á vatnshæð. Friðlýsingin gæti haft áhrif á rekstur 
Andakílsárvirkjunar. Fundur verður haldinn með Umhverfisstofnun 27. nóvember. 

Tilkynningar til leyfisveitenda: Tilkynnt 18. nóv. um rennsli á yfirfall í Hverahlíð 12.-22. nóv. vegna lokaskipta. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 

VEITUR: 
Fráveita: 28.–30. okt. óhreinsað skólp í sjó við Fiskislóð í 26 klst vegna viðhalds. Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits.  
Vatnsveita Vegamál að skíðasvæðinu í Bláfjöllum. Þann 8. nóv. var haldinn fundur með fulltrúum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Vegagerðinnar, skíðasvæðanna og verkfræðistofunnar VSÓ. Vegagerðin lagði fram 
tillögur að mótvægisaðgerðum til að tryggja öryggi vegarins. Þær felast m.a. í lækkun hámarkshraða úr 90 km 
í 70 km ásamt auknu efni í vegfláa og vegaxlir á völdum stöðum þar sem mest hætta er á útafakstri. 
Jarðfræðingar Rannsókna og nýsköpunar OR eru að rýna gögn Vegagerðarinnar. 
Hitaveita:  

• 17. okt. rann heitt vatn úr borholu til sjávar við göngustíg í nærri ósum Korpu.  Vörnum var komið fyrir, 
atvikið tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Hafrannsóknastofnunar og frétt send á helstu fjölmiðla. 

• Veitur leita lausna vegna förgunar 27-30°C heits bakvatns frá Árbæ í regnvatnskerfi vegna nauðsynlegra 
breytinga á hitaveitudreifikerfi Árbæjar. Vinnuhópur hefur verið stofnaður með sérfræðingum frá Veitum, 
Rannsóknum og nýsköpun OR og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. 

Rafmagnsveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda: Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í október – nóvember var undir viðmiðunarmörkum 
 

 Loftslagsmál 
Kolefnisreiknir OR og  EFLU birtur 2. nóvember sl. og hefur verið vel tekið. Sjá: www.kolefnisreiknir.is 

 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt. 
Mat á umhverfisáhrifum: Veitur hafa til umsagnar fyrirspurn um matsskyldu vegna 80 tonna 
framleiðsluaukningar á laxaseiðum að Fiskalóni á vegum Laxa í Ölfusi. Birgðastaða á heitu vatni er í skoðun. 
Þekkingarmiðlun: 

• CarbFix. Sérfræðingar hjá Rannsóknum og nýsköpun OR kynntu verkefnið fyrir framtíðarnefnd 
forsætisráðherra, Sænska ríkisútvarpið, NPA í Bandaríkjunum, podkasti sparkdialogue.com, Andra Snæ 
Magnasyni rithöfundi ofl. 

• Borgarafundur RÚV um loftslagsmál 19. nóv. Framkvæmdastjóri ON tók þátt í umræðum. 

• Loftslagsfundur Festu og Reykjavíkurborgar 29. nóv. nk í Hörpu. Umhverfisstjóri OR mun halda erindi. 
 

Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála 3.-1/2 4. ársfjórðungur 2019: 

• Hættuleg hegðun á og við vatnsverndarsvæði. Umferðarslys á Suðurlandsvegi án olíuleka á móts við 
Heiðmerkurveg og bílvelta í Heiðmörk án olíuleka. Minniháttar atvik þar sem glussaolía lak á borplan á 
Hellisheiði og tvö atvik hjá verktökum í Engidal. Þessi minniháttar atvik sýna að tækifæri er fyrir ON að 
greina betur fjölda slíkra atvika og setja fram leiðir til að draga úr áhættu. 

• Tilkynningar til leyfisveitenda. Ein vegna lofthreinsistöðvarinnar á Hellisheiði, tvær um niðurstöður 
frummats á skjálftavirkni, þrjár um rennsli jarðhitavatns um yfirfall og þrjár um blástur á borholum. Þrjár 
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vegna losunar á skólpi í sjó. Þrjár vegna losunar jarðhitavatns út í umhverfið. Þessi atvik sýna að 
tækifæri er fyrir Veitur að greina betur fjölda slíkra atvika og setja fram leiðir til að draga úr áhættu. 

 
 

• Ábendingar frá viðskiptavinum. Þrjár um brennisteinsvetni, ein um umgengni og ein um varasöm efni 

 
 

• Ábendingar frá starfsfólki, Fjórar um varasöm efni, tvær um umgengni og tvær um flokkun úrgangs. 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, Framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 21.11.2019  

Auðlindamælikvarðar 

Auðlindamælikvarðar eru uppfærðir tvisvar á ári, að vori og hausti. Hámarkseinkunn er 5 og einkunnir 
birtar í kóngulóarriti. Markmið mælikvarðans er náð ef einkunn er 5.  

Fyrir lághitasvæði gefur einkunn 5 til kynna að jarðhitasvæði sé í jafnvægi, ekki fyrirsjáanlegur 
skortur á forða á næstu árum og að framtíðarsýn auðlindanýtingar veitu liggi fyrir. Dregið er frá eitt 
stig fyrir sérhvert eftirfarandi atriði: 

• Gögn eru ófullnægjandi 

• Vatnsborð fer lækkandi 

• Kælingar eða breytinga á efnainnihaldi verður vart 

• Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 

 

• Mælikvarði fyrir höfuðborgarsvæðið stendur enn í 4 vegna forðamála en fjöldi 

úrbótaverkefna er í gangi. Þar munar mestu um stækkun varmastöðvar á Hellisheiði og 

yfirfærslu Árbæjar á virkjanavatn. 

• Mælikvarði fyrir Austurveitu stendur enn í 4 vegna vatnsborðs sem er á hægri niðurleið. 

• Dregið er niður vegna gagna í Grímsnesveitu og Hlíðarveitum. 

• Mælikvarði fyrir Rangárveitu hækkar upp í 3 vegna þess að gagnamál eru nú í betra standi. 

Enn er dregið frá vegna forða og vatnsborðs og er ástandið tvísýnt nú í vetrarbyrjun.  

• Í Þorlákshöfn er enn dregið frá fyrir forða. Búið er að staðsetja nýja holu og forðalíkön 

benda til þess að svæðið standi undir meiri vinnslu en holurnar gefa.  

• Óbreytt staða er í Hveragerði en á stefnuáætlun er stefnuverkefni um framtíð veitunnar.  

• Ákveðið var að draga ekki lengur frá fyrir forða í Skorradalsveitu því aukin dælugeta er til 

staðar og þar með forði til að anna þjónustusvæði veitunnar. 

• Mælikvarði fyrir HAB stendur í stað en nú er dregið frá fyrir gögn en ekki forða því forði er til 

staðar. Hitastig til notenda hefur hækkað og þá hefur stórnotandi hætt á svæðinu. 

• Óbreyttur mælikvarði í Stykkishólmi en dregið er niður fyrir forða. Unnið að úrbótum með 

því að tengja holu á Arnarstöðum við veitu. 
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Fyrir vatnsból gefur einkunn 5 til kynna að staða vatnsbóls sé góð, gæði séu tryggð og ekki 
fyrirsjáanlegur skortur á forða á næstu árum. Dregið er frá eitt stig fyrir sérhvert eftirfarandi atriði: 

• Gögn eru ófullnægjandi 

• Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 

• Gæði vatns hafa minnkað 

• Vatnsbólum stafar ógn af framkvæmdum, starfsemi og/eða umferð 

 
• Fyrir höfuðborgarsvæðið hækkar mælikvarðinn úr 3 í 4 vegna mikillar vinnu við að tryggja 

og bæta gæði. Má þar helst nefna borholur í Vatnsendakrika sem gjörbreyta aðstæðum til 

að bregðast við gerlamengun á neðra svæði, nýtt tæki sem mælir örverufjölda í rauntíma 

sem sett var upp til reynslu og virðist geta hjálpað til að stýra vatnsgæðum í framtíðinni og 

að lýsingartæki á aðalæð 1 er komið upp og verður tekið í gagnið á allra næstu dögum. 

Mikið hefur einnig verið unnið í Vatnsvernd; settar upp myndavélar, aukið samstarf við 

Vegagerðina um Suðurlands og Bláfjallaveg, vinna á Hólmsheiði og uppbygging 

olíudreifingarlíkans.  

• Mælikvarðinn stendur óbreyttur í 4 fyrir Grundarfjörð vegna ógnar við vatnsvernd. Tillaga 

um breytta tilhögun vatnsverndar í endurskoðun á aðalskipulagi var samþykkt en beðið er 

eftir staðfestingu aðalskipulags af bæjarstjórn.  

• Mælikvarði fyrir Grábrókarveitu stendur óbreyttur í 4 vegna gæðamála þó að gríðarleg 

úrbótavinna hafi farið fram undarnfarið. Nýlokið er gangsetining nýrra sía og uppsetning á 

lýsingartæki í kjölfar gerlamengunar sem mældist í október 2019. Í tengslum við þetta var 

stóraukin sýnataka og rannsókn á vatnsgæðum í hrauninu, Hreðavatni og lindum neðan við 

hraunið. Sú vinna stendur yfir.  

• Fyrir Seleyri og Hvanneyri stendur mælikvarðinn óbreyttur í 4 vegna ógnar við vatnsvernd.  

• Mælikvarði fyrir Akranes stendur óbreyttur í 3. Töluverð umferð er enn í kringum 

vatnstökumannvirki og þau gömul og mætti bæta. Ágreiningur er við landeigendur og erfitt 

að takamaka umferð um svæðið. Stefnt að því að fá vatn frá Reykjavík. Óljóst með tímalínu 

(10 ár ca.). 

• Mælikvarði fyrir forða Hlíðarveitu lækkar og stendur hún því í 4. Hann lækkar vegna þess 

að vatnsskortur varð í kjölfar þurrka í sumar. 
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• Ekki eru til mikil gögn til fyrir Hafnarveitu en hún er í raun ekkert notuð nema til þess að 

halda Seleyrarlögninni frostfrírri þegar sú veita er ekki í notkun.  

Í háhita er hvert svæði metið út frá átta þáttum: Vermi, vinnsluþéttleika, niðurdrætti í jarðhitakerfinu, 
hitastigi í jarðhitakerfinu, áhrif niðurdælingar, forða til 10 ára og rannsókna og þróunar til framtíðar. 
Staða auðlindamælikvarða á Hellisheiði og Nesjavöllum er sýnd hér að neðan. Þáttunum er gefin 1, 
3 eða 5 í einkunn. Nánari útlistun á einkunnagjöf má finna sem viðauka við þetta minnisblað. 

Hellisheiði 
Ein breyting var gerð frá síðustu uppfærslu og hún er að mælikvarðinn fyrir forða til 10 ára var 
hækkaður vegna þess að lagt hefur verið til að tvöfalda Hverahlíðarlögn. Frávik frá hæstu einkunn 
auðlindamælikvarða á Hellisheiði eru vegna: 

• Vinnsluþéttleika: Vinnsluþéttleiki þar sem jarðhitavökvavinnslan er mest er yfir 200 

kg/s/km2 í miðju svæðisins á gossprungunni og á Skarðsmýrarfjalli. 

• Áhrifa niðurdælingar: Niðurdælingargeta er til staðar fyrir allt skiljuvatn en niðurdæling á 

tímabilinu hefur verið of mikil innan vinnslusvæðis vegna viðhalds á niðurdælingarveitu og 

stækkunar varmastöðvar. Unnið er að úrbótum. 

 
 

Nesjavellir 
Ekki þótti ástæða til að breyta auðlindamælikvörðum Nesjavallavirkjunar að þessu sinni. Frávik frá 
hæstu einkunn auðlindamælikvarða á Nesjavöllum eru vegna: 

• Vinnsluþéttleika: Vinnsluþéttleiki þar sem jarðhitavökvavinnslan er mest er yfir 200 

kg/s/km2 í miðju svæðisins. 

• Áhrifa niðurdælingar: Niðurdælingargeta er til staðar fyrir allt jarðhitavatn á Nesjavöllum en 

vísbendingar eru um að jarðhitavatnið blandist grunnvatni á svæðinu með tilheyrandi 

breytingum í hitastigi og efnasamsetningu. Unnið er að úrbótum 

• Stöðu vatnsbóls: Nýting jarðhita á Nesjavöllum hefur leitt til þess að vatnsbólið í Grámel 

hefur hitnað og efnasamsetning vatnsins breyst. 

• Forða til 10 ára: Ekki er til áætlun um að sjá virkjuninni fyrir gufu næstu 10 árin. Áætlunin 

verður unnin með niðurstöðum yfirborðsrannsókna og heildarsýn Nesjavalla. 

0
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Vermi

Vinnsluþéttleiki

Niðurdráttur

Hiti í kerfinu

Áhrif niðurdælingar

Staða vatnsbóls

Forði til 10 ára

R&Þ til framtíðar

Staða auðlinda Hellisheiðarvirkjunar  

2019 Q1-Q2 2019 Q3-Q4
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Samhliða uppfærslu á auðlindamælikvörðum fyrir háhita voru dvínunarspár fyrir svæðin uppfærð. 
Spár eru að mestu leyti óbreyttar.  

 

Boranir á Hengilssvæðinu 

Borun HE-65 lauk í lok nóvember. Ekki náðist 3500 m bordýpi eins og markmiðið var en borað var 
niður á tæplega 2500 m. Nú er holan í upphitun og verður prófuð eftir það. Unnið er að því að flytja 
borinn til að bora niðurdælingarholu á nýju niðurdælingarsvæði milli Hverahlíðar og Gráuhnúka.   
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Viðauki – skilgreining einkunnargjafar háhitaauðlindamælikvarða 
 

 
 

 

Skilgreining einkunnargjafa mælikvarða

5 – góð staða 3 – varhugaverð staða 1 – alvarleg staða

Vermi

Vegið meðalvermi hærra en 

1400 kJ/kg og árlegar 

breytingar minni en 50 kJ/kg

Vegið meðalvermi lægra en 

1400 kJ/kg eða árlegar 

breytingar meiri en 50 kJ/kg

Vegið meðalvermi lægra en 

1400 kJ/kg og árlegar 

breytingar meiri en 50 kJ/kg

Vinnsluþéttleiki

Massavinnsla minni en 200 

kg/s/km
2
 og 

meðalmassavinnsla á 

svæðinu minni en 50 

kg/s/km
2

Massavinnsla meiri en 200 

kg/s/km
2
 eða 

meðalmassavinnsla á 

svæðinu meiri en 50 

kg/s/km
2

Massavinnsla meiri en 200 

kg/s/km
2
 og 

meðalmassavinnsla á 

svæðinu meiri en 50 

kg/s/km
2

Þrýstiniðurdráttur

Árlegur niðurdráttur í 

eftirlitsholum minni en 1,5 

bar 

Árlegur niðurdráttur meiri en 

1,5 bar í einni eftirlitsholu

Árlegur niðurdráttur meiri en 

1,5 bar í tveimur 

eftirlitsholum eða fleiri

Hiti í kerfinu

Árleg kólnun í eftirlitsholum 

minni en 1°C og árleg 

meðalkólnun kvars-

hitamælis s.l. 5 ár minni en 

1°C 

Árleg kólnun í eftirlitsholum 

meiri en 1°C eða árleg 

meðalkólnun kvars-

hitamælis s.l. 5 ár meiri en 

1°C

Árleg kólnun í eftirlitsholum 

meiri en 1°C og árleg 

meðalkólnun kvars-

hitamælis s.l. 5 ár meiri en 

1°C

Áhrif niðurdælingar

Niðurdæling á sér stað án 

neikvæðra áhrifa á auðlind 

og umhverfi/samfélag.

Niðurdæling veldur 

neikvæðum áhrifum á 

auðlind eða 

umhverfi/samfélag. 

Niðurdæling hefur neikvæð 

áhrif á auðlind og 

umhverfi/samfélag. 

Staða vatnsbóls
Gæði, forði og aðgengi 

tryggð til langrar framtíðar

Líkur eru á að vinnsla sé of 

ágeng, gæði vatns hafa 

minnkað eða vatnsbólum 

stafar ógn af framkvæmdum, 

starfsemi eða umferðar

Vatnsból stendur ekki undir 

núverandi vinnslu til 

framtíðar eða viðvarandi 

gæðavandamál

Forði til 10 ára

Spáreikningar gefa til kynna 

að núverandi vinnsla standi 

undir sér til 10 ára að teknu 

tilliti til fyrirliggjandi aðgerða í 

orkuöflun og niðurdælingu 

Spáreikningar gefa til kynna 

að núverandi vinnsla standi 

ekki undir sér eða að 

fyrirliggjandi aðgerðir í 

orkuöflun og niðurdælingu 

dugi ekki til að bæta úr 

stöðunni 

Spáreikningar gefa til kynna 

að núverandi vinnsla standi 

ekki undir sér og að 

fyrirliggjandi aðgerir í 

orkuöflun og niðurdælingu 

dugi ekki til að bæta úr 

stöðunni

R&Þ verkefni til 

framtíðar

Verkefni eru skilgreind, unnið 

skv. áætlun sem horfir til 10 

ára og lengur og fjármagn 

tryggt 

Verkefni sem horfa til 10 ára 

og lengur eru skilgreind en 

ekki hafin og fjármagn ekki 

tryggt

Verkefni sem horfa til 10 ára 

og lengur eru ekki skilgreind, 

ekki hafin og fjármagn ekki 

tryggt 



 

EBP-100  

 

 
 
 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 282 
BD/es 

Reykjavík 25. 11. 2019 
 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur staðfestir þá ákvörðun, sem tekin var milli stjórnarfunda, að 

samstæða Orkuveitu Reykjavíkur skuli kolefnishlutlaus fyrir árið 2030. Forstjóra er falið að 

leggja fyrir stjórn áætlun um hvernig markmiðinu skuli náð.  

 

 



 

STARFSÁÆTLUN STJÓRNAR OR FYRIR ÁRIÐ 2020 

 

1. ársfjórðungur 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur  

Fundargerðir staðfestar. 

ÖHV mál. 

Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða. 

Fjármál og áhættuskýrsla 

Upplýsingar úr dótturfélögum 

Skýrsla forstjóra um starfsemi samstæðunnar milli funda. 
  

Ársreikningur - umfjöllun 
og staðfesting  

Árshlutauppgjör - 
Þriggja mánaða    

Árshlutauppgjör - Sex 
mánaða   

Árshlutauppgjör - níu 
mánaða   

Skýrsla og greinargerð 
ytri endurskoðanda  

Aðalfundur - dagskrá 
og tillögur  

Fjárhagsáætlun   

Skýrsla innri 
endurskoðanda   

Kynning á ársskýrslu 
félagsins   

Skýrsla innri 
endurskoðanda   

Starfsáætlun stjórnar 
fyrir hvert rekstrarár 

(almanaksár)  

Skýrsla regluvarðar Mat á eigin störfum Starfsreglur stjórnar    

Umhverfisskýrsla   

Framfylgd 
eigendastefnu 
 
 

Starfskjarastefna       

Starfsdagur stjórnar      

 Mat á störfum forstjóra 
og kjörum    

Starfsdagur stjórnar     

Þema 
Umhverfismál  

 

Þema 
Starfsmannamál 

Þema 
Viðskiptavinir 

(þjónusta, gæði) 

Þema 
Fjármál og rekstur 

Tilfallandi á fundum stjórnar: 

Staðfesting ákvarðana sem stjórn tekur milli funda   

Fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru milli funda  

  



 

 

Dagsetning Fastir liðir 

 

27. janúar 2020 Drög að 
umhverfisskýrslu, rýni 
heildarstefnu og 
jafnréttisstefnu 

24. febrúar 2020 

*Ársuppgjörið verði samþykkt á símafundi eins og gert var 2019, þann 
9. mars. 

Drög að ársreikningi 2019. 
Skýrsla ytri 
endurskoðanda. Rýni 
innkaupastefnu og stefnu 
um skjala- og 
upplýsingastjórnun  

Innkaupayfirlit 

23. mars 2020  Rýni starfsmannastefnu, , 
siðareglna og 
starfskjarastefnu 
Undirbúningur aðalfundar 

1. apríl 2020 Aðalfundur og ársfundur 

27. apríl 2020  Stjórnarfundur. Rýni 
gæðastefnu og 
persónuverndarstefna 

Mat á störfum forstjóra og 
stjórna. 

25. maí 2020  Rýni umhverfis- og 
auðlindastefnu.. 

 F1 (3m) 
árshlutauppgjör. 

Innri og 
endurskoðunarnefnd 

Rýni ÖHV stefnu 

22. júní 2020 Samskiptastefna og 
stefnu um 
samfélagsábyrgð. 

24. ágúst 2020 H1 (6m) 
árshlutauppgjör 

Innri og 
endurskoðunarnefnd 

 

28. september 2020 Fjárhagsspá 2021 til 
Reykjavíkurborgar 

Rýni arðsstefnu og 
fjárstýringar- og 
áhættustefnu 

Rýni 
upplýsingaöryggisstefnu 
og upplýsingatæknistefnu 

Rýni starfsreglna stjórnar 



 

26. október 2020 F3 (9m) 
árshlutauppgjör 

Innri og 
endurskoðunarnefnd 

Skýrsla um framfylgd 
eigendastefnu. 
Eigendafundur. 
 

23. nóvember 2020 Starfsáætlun stjórnar 
drög.  
Umhverfis- og 
auðlindastefna og stefna 
um vistvænar samgöngur 

14. desember 2020  Starfsáætlun stjórnar 

  

  

Dagsetningar uppgjöra eru með fyrirvara um kröfur borgarinnar um skil á uppgjörum. 



Lykilverkefni 
í stefnu OR

Stjórnarfundur OR 

25.nóvember 2019

Inga Dóra Hrólfsdóttir





ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA
Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri 

tíma um réttindi og nýtingu. 

Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á      

náttúrufari og auðlindanýtingu. 

• Eru heildaráherslur Rannsókna og 

nýsköpunar til 2023 í 

auðlindamálum.

• Búið að setja fram tímasetta 

aðgerðaráætlun

Tillaga: Setja lykilverkefnin um áhrif loftslagsbreytinga á grunnstoð um umhverfismál



TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. 

með því að skilgreina viðmið og áherslur. 

Áherslur til ársins 2023 

Léttara kolefnisspor  Bætt nýting -  minni sóun Lausn til framtíðar 

Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 

• Fækka ferðum milli GR og annara samstarfsaðila um 
bæinn  

• Hvetja starfsfólk til vistvænni fundarhátta  
• Þróa vinnuaðferðir sem létta kolefnisspor 
• Minnka kolefnisútblástur og leitast alltaf við að nota 

vistvænar og umhverfisvænar leiðir 

• Að innleiða leiðandi menningu sem hvetur til 
notkunar á fjarfundarbúnaði og minnkun 
kolefnislosunar 

• Vekja starfsmenn til umhugsunar og vitundar um 
hvernig megi draga úr kolefnisfótspori GR  

• Auka miðlun upplýsinga um umhverfimál  
 

• Auka vistvæn innkaup 
• Reglulegt viðhald á búnaði til að lengja líftíma 

hans  
 

 

Áherslur til ársins 2023 

Gaslosun  Losun jarðhitavökva Rask  Skjálftavirkni 

Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 

• Hefja hagnýtingu CO2 á Hellisheiði 
• Hefja niðurdælingu á CO2 og H2S á 

Nesjavöllum 
 

 

 

• Enginn jarðhitavökvi verði losaður á 
yfirborði á Hellisheiði nema við 
stórfelldar bilanir eða nauðsynlegar 
viðhaldsaðgerðir sem hafa stórvægileg 
áhrif á niðurdælingarveitu 

• Finna bestu lausn til förgunar 
jarðhitavatns og annars affallsvatns frá 
Nesjavallavirkjun 

• Bæta varmanýtingu jarðhitavökva frá 
Hellisheiðarvirkjun í Jarðhitagarði og 
með aukningu í varmaframleiðslu fyrir 
hitaveitu 

• Lágmarka allt rask vegna framkvæmda 
• Frágangur vegna framkvæmda til 

fyrirmyndar og jafnóðum í verkum 
• Öll gróðurþekja frá röskuðum svæðum 

nýtt til frágangs  
• Aukin landgræðsla á rofnum svæðum 

utan framkvæmdasvæða á 
umráðasvæðum ON 

• Skógrækt á umráðasvæðum ON 

• Engir finnanlegir skjálftar í byggð 
vegna niðurdælingar á 
háhitasvæðum 

• Auka þekkingu á hvernig niðurdæling 
og vinnsla veldur jarðskjálftum 

 

• Teygir sig yfir alla samstæðuna

• Eru hlutmengi starfs og/eða 

stefnuáætlanna allra félaga 

• Við bættist áherslur OR til ársins 2023

• Búið að setja fram drög að 

aðgerðaráætlun hjá flestum félögum

• Mörg markmið eða viðmið til



GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA - Orkuskipti
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem 

örvar orkuskipti. 

• Stofnaður verður vinnuhópur með 

verkefnastjóra sem verður með yfirsýn yfir öll 

verkefni sem tengjast orkuskiptum hjá 

samstæðunni 

• Fjölbreytt verkefni

- Fræðsla og hvatning

- Stuðningur

- Tæknilegar úrlausnir

- Styrkir

- Fjárfestingar

Tillaga: Setja lykilverkefnin um orkuskiptin á grunnstoð um umhverfismál



GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA - Hitaveita
Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita-

og virkjanavatns

• Eru eingöngu verkefni sem snýr að hitaveita 

hjá Veitum eða Rannsóknum og nýsköpun.

• Útvíkkað þannið að verkefnin eru bæði 

dreifikerfið og öflun heits vatns. 

• Stýrihópur starfandi um heitt vatn til 100 ára

• Flest verkefnin fjárfestingar eða áætlanir um 

fjárfestingar

• Rannsóknir



FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI
Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði hagkvæmt 

og endurspegli aðstæður.

• Niðurstaðan vinnunnar var 

tvennskonar

- Rekstrarform móðurfélagsins

- Hugsanleg uppskipting ON

• Meðal þess sem var metið

- Kostir og gallar við breytingu 

á rekstarformi bæði út frá 

skatta- og félagaréttarlegri 

stöðu.

- Breytingarferlið við breytingu 

á rekstrarformi.

- Áætluð tímalína.

• LOKIÐ

- Málið komið til stjórnar



EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR

Áherslur til ársins 2023 

Samstæðumenning  Fyrirmyndarstjórnendur Jafnréttismál Hæfni og þekking 

Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 

• Skilgreina hvað einkennir 
samstæðumenningu OR (t.d. framsýn, 
snörp, lipur, árangursdrifin, skemmtileg 
og umhyggjusöm). 

• Vinna að því að samstæðan sé samhent 
heild en hvert fyrirtæki fái að efla sína 
menningu jafnframt. 

• Skilgreina skýra sýn fyrir alla 
samstæðuna varðandi virðiskeðju, 
hlutverk og árangur. 

• Útbúa vinnuumhverfi sem styður við 
teymisvinnu og verkefnamiðað 
vinnuskipulag. 

 

• Skýrar áherslur í stjórnun- til hvers er 
ætlast af stjórnendum og hvers geta 
þeir vænst af samstæðunni. 

• Skilgreina betur ábyrgð og 
umboðskeðju. 

• Efla endurgjafamenningu 

• Auka fjölbreytileika m.t.t. til dæmis 
kyns,aldurs, uppruna og mismunandi 
starfsgetu. 

• Vinna markvisst með undirliggjandi 
þætti í menningu sem hamla jafnrétti 
eins og ómeðvitaða fordóma o.fl 

• Kynna áherslur og árangur innan og 
utan samstæðu 

 

• Skilgreina hver er staðan í dag 
• Skilgreina hvað munum við þurfa með 

tilliti til framtíðarsýnar okkar 

 

Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í 

jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð. 

• Eru heildaráherslur Mannauðs og 

menningar til 2023

• Búið að setja fram drög að 

tímasettri aðgerðaráætlun 



Mismunandi eðli lykilverkefnanna

• Heildaráherslur viðkomandi sviðs hjá OR og þá öll 
verkefni sem eru starfsáætlun/stefnuáætlun þeirra. 

- Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða

- Eftirsóknarverður vinnustaður

• Hlutmengi starfsáætlanna/stefnuáætlanna 
dótturfélaganna og/eða sviða OR

- Til fyrirmyndar í umhverfismálum

- Góð og örugg þjónusta

• Lokið
- Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni

EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR

FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI

GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM

ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA





 

 

 

 

 
Reykjavík, 02.07.2019 

/  
Borgarráð 
Ráðhúsið við Tjörnina 
101 Reykjavík  
 
 
Efni: Breytingar á afsláttarkjörum á heitu vatni - erindi frá Lambhaga gróðrarstöð 
 
Framkvæmdastjóri Lambhaga gróðrarstöðvar hefur farið þess á leit við borgarráð að það 

hlutist til um að boðaðar breytingar á afsláttarkjörum á heitu vatni á veitusvæði Veitna verði 

afturkallaðar fyrir Lambhaga.  Telur hann breytinguna skekkja samkeppnisstöðu 

fyrirtækisins auk þess að vísa til jafnræðissjónarmiða. Veitur telja breytinguna jafna 

samkeppnisstöðu og auka jafnræði fyrirtækja í sambærilegum rekstri innan veitusvæðis 

Veitna þar sem þau greiða nú öll eftir sömu verðskrá. 

Í upphafi árs tilkynntu Veitur um breytingar á afsláttarkjörum á heitu og köldu vatni til 

fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka. Helsta ástæða breytinganna var að í eldri gjaldskrá 

var í gildi fjöldi samninga sem gerðir voru á árum áður þar sem einstakir viðskiptavinir voru 

með mismunandi kjör. Í sumum tilfellum hafði myndast nokkurt misræmi í því hvað 

viðskiptavinir greiddu fyrir heita vatnið, jafnvel mili þeirra sem voru í sambærilegum rekstri.  

Með breytingunum verður í gildi ein gjaldskrá en afsláttur er veittur vegna mikils magns 

enda er kostnaðurinn við að veita það hlutfallslega séð lægri m.v. þær vatnsæðar sem til 

þarf vegna veitingar vatns til viðkomandi notanda. Fyrirtæki í viðskiptum við Veitur munu 

því eftirleiðis njóta afsláttar í beinu samræmi við það magn af heitu og köldu vatni sem þau 

nota. Með þessu er stuðlað að auknu gagnsæi og jafnræði í verðskrá Veitna og sitja nú allir 

viðskiptavinir í sambærilegum rekstri við sama borð þegar kemur að kjörum.  

Liður í breytingunum er einnig að birta á reikningum þá afslætti er viðskiptavinir njóta en 
fram að breytingunni hafa þeir verið innifaldir í mismunandi töxtum og því ekki sýnilegir á 
reikningum. 
  
Veittur er magnafsláttur til almennra notenda í samræmi við neðangreind viðmið um hvern 

mæli: 

• Árleg notkun  0–50.000 m3    Enginn afsláttur 

• Árleg notkun  50.001–160.000 m3   10% afsláttur 

• Árleg notkun  160.001–259.999 m3   20% afsláttur 

• Árleg notkun  260.000 m3 og yfir  30% afsláttur 

Afslættir munu miðast við grunnverð eins og fram kemur í verðskrá. Útreikningar á 

afsláttarkjörum sem viðskiptavinir njóta frá 1. janúar 2020 verða byggðir á notkun ársins 

2019. 

Breytingar þessar snerta einungis fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Hjá flestum þessara 

aðila voru breytingarnar óverulegar en hjá nokkrum þeirra er um nokkra hækkun eða 

lækkun að ræða; heldur fleiri viðskiptavinir fá aukinn afslátt en einstaka viðskiptavinir fá 

minni afslátt eins og er í tilfelli Lambhaga gróðrarstöðvar. Af ríflega 43 þúsund 

viðskiptavinum Veitna hafði breytingin áhrif á 180 þeirra, þar af fengu 71 meiri afslátt og 

109 minni afslátt en þeir voru áður með.  



 

 

 

2 

 

Í undirbúningsvinnu fyrir þessar breytingar var ekki gert ráð fyrir að tekjur Veitna myndu 

aukast. Raunlækkun á tekjum Veitna vegna þessa er u.þ.b. 54 milljónir króna þar sem 

aukinn veittur afsláttur er hærri en sú upphæð sem minni afsláttur skilar fyrirtækinu.  

Til að koma til móts við þá aðila sem eftir breytinguna greiða meira en samkvæmt gömlu 

verðskránni var veittur eins árs aðlögunartími áður en breytt kjör koma til framkvæmda. Á 

þessum tíma gefst viðskiptavinum tækifæri til að yfirfara kerfi sín og notkun. Starfsfólk 

Veitna hefur verið þeim er þess óska innan handar og veitir ráðgjöf um rekstur kerfa og 

nýtingu.   

Lambhaga gróðarstöð var send tilkynning um breytingu á gjaldskrá fyrir heitt og kalt vatn í 

upphafi árs 2019. Í kjölfarið funduðu Hafliði Jón Sigurðsson, forstöðumaður hitaveitu Veitna 

og framkvæmdastjóri Þjónustu, Skúli Skúlason, með forsvarsmönnum fyrirtækisins, þar 

sem farið var yfir helstu ástæður þessara breytinga og hlustað á sjónarmið forsvarsmanna 

Lambhaga gróðrarstöðvar.  

Veitur telja magnafslátt vera málefnalegt og sanngjarnt viðmið við samræmingu gjaldskráa 

fyrirtækisins og vilja leiðrétta og forðast þá stöðu sem tíðkast hefur að viðskiptavinum sé 

mismunað með því að þeir njóti ólíkra kjara eftir því hvenær þeir hafi gert samninga um 

tengingu.  

Þá benda Veitur á að borgarráð hefur ekki aðra aðkomu að gjaldskrám Veitna en að marka 

stefnu um arðsemisviðmið hverrar veitu fyrir sig, sbr. samþykkt borgarráðs á arðsemiskröfu 

starfsþátta samstæðu OR, og þar með talið Veitna, frá 31. maí 2018. Gjaldskrá hitaveitu 

eftir umræddar breytingar er í fullu samræmi við þau mörk sem borgarráð samþykkti.  

 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
Hafliði Jón Sigurðsson 
Forstöðumaður hitaveitu 
 
 
 
 
 



 

                                                                            1   EBV-158-01 

MINNISBLAÐ 

 

Viðtakandi: Forstjóri/ Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

Sendandi: Gestur Pétursson 

Dagsetning: 22. nóvember 2019 

Efni: Lýsing vatns úr vatnsbólum í Heiðmörk 

 

Veitur hafa sett upp búnað til að lýsa aukið magn af köldu vatni sem íbúar borgarinnar fá úr 

vatnsbólunum í Heiðmörk. Prófanir á búnaðinum standa nú yfir.  

Í janúar 2018 mældist fjöldi örvera yfir mörkum reglugerðar í vatnsdreifikerfinu í Reykjavík. Þá var 

ákveðið að kaupa lýsingartæki svo tryggja mætti fólki og fyrirtækjum í höfuðborginni nægt 

heilnæmt vatn. Síðan þá hefur vatn úr einni borholu verið lýst. Magnið sem tekið er úr þeirri holu 

nemur um fimmtungi af heildarframleiðslu vatnstökusvæðisins.  

Keypt hafa verið fleiri lýsingartæki og þegar þau verða komin í gagnið verður allt vatn af neðra 

svæði vatnstökusvæðisins í Heiðmörk lýst þegar möguleiki er á hláku. Við þær aðstæður eykst 

hættan á að vatn af yfirborði berist í grynnstu borholurnar og beri með sér gerla.  

Með lýsingu eru örverur gerðar óvirkar áður en vatninu er veitt út í dreifikerfið.  Lýsingin felur í sér 

að vatnið er látið renna í gegnum útfjólublátt ljós en þessi háttur er víða hafður á hér á landi, 

einkum þar sem vatn er tekið af yfirborði eða úr grunnum borholum. Ekki er talin ástæða til að lýsa 

vatn úr dýpri holunum í Heiðmörk þar sem aldrei hafa fundist gerlar. Lýsing á neysluvatni er þekkt 

aðferð til að tryggja gæði vatns og er m.a. notuð víða á Norðurlöndum, svo sem í Stokkhólmi, Osló 

og Helsinki.  

Veitur og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur munu halda áfram reglulegri sýnatöku úr vatnsbólunum og 

dreifikerfinu til að tryggja að vatn berist tært og hreint til notenda.  

Því má bæta við að öryggi og vatnsgæði til neytenda í Borgarbyggð var aukið verulega nú í haust 

með uppsetningu á slíku lýsingartæki.  

 



From: Breki Karlsson <breki@ns.is>  
Sent: fimmtudagur, 14. nóvember 2019 17:27 
To: bdavids@hi.is; gylfimag@hi.is 
Cc: Bjarni Bjarnason <Bjarni.Bjarnason@or.is> 
Subject: Ósk um viðbrögð stjórnar OR 
 

Berist stjórn Orkuveitu Reykjavíkur: 

Virðulega stjórn, 

Neytendasamtökin óska eftir viðbrögðum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur við opnu erindi 
samtakanna ns.is/2019/11/14/okurveitan/. 

Þá lýsa Neytendasamtökin yfir vonbrigðum með skort á skýrum svörum frá Orkuveitunni 
þegar eftir þeim hefur verið leitað hingað til. Bæði minnisblað samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins "Gjaldskrár vatnsveitna og fjármagnskostnað" frá 
25.10.2019, sem og bréf þess til allra sveitarfélaga [SRN19040044/4.10.11] frá 
13.11.2019, sýna svo ekki verður um villst að fyrirspurnir samtakanna hafi átt fullan rétt 
á sér.  

Neytendasamtökin óska eftir viðbrögðum stjórnar sem fyrst og eigi síðar en 28. 
nóvember nk.  

Virðingarfyllst,  

--  

Breki Karlsson, 
formaður Neytendasamtakanna 
 
Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök borin uppi af félagsgjöldum. 
Skráðu þig í samtökin hér: www.ns.is/skra 
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 281 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 21. nóvember 2019  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 25. nóv. 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 


• Fundur með landeigendum og fulltrúum sumarhúsaeigenda í Skorradal og við Andakílsá 25. október. 
Aðgerðaráætlun kynnt um hugmyndir sem fram komu á vinnustofu í júní sl. Góður fundur. 


• Tillaga frá Umhverfisstofnum um að friðlýsa votlendi Fitjaár fyrir botni Skorradalsvatns. Íbúar í Skorradal 
vonast til að með friðlýsingu komist á stöðugleiki á vatnshæð. Friðlýsingin gæti haft áhrif á rekstur 
Andakílsárvirkjunar. Fundur verður haldinn með Umhverfisstofnun 27. nóvember. 


Tilkynningar til leyfisveitenda: Tilkynnt 18. nóv. um rennsli á yfirfall í Hverahlíð 12.-22. nóv. vegna lokaskipta. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 


VEITUR: 
Fráveita: 28.–30. okt. óhreinsað skólp í sjó við Fiskislóð í 26 klst vegna viðhalds. Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits.  
Vatnsveita Vegamál að skíðasvæðinu í Bláfjöllum. Þann 8. nóv. var haldinn fundur með fulltrúum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Vegagerðinnar, skíðasvæðanna og verkfræðistofunnar VSÓ. Vegagerðin lagði fram 
tillögur að mótvægisaðgerðum til að tryggja öryggi vegarins. Þær felast m.a. í lækkun hámarkshraða úr 90 km 
í 70 km ásamt auknu efni í vegfláa og vegaxlir á völdum stöðum þar sem mest hætta er á útafakstri. 
Jarðfræðingar Rannsókna og nýsköpunar OR eru að rýna gögn Vegagerðarinnar. 
Hitaveita:  


• 17. okt. rann heitt vatn úr borholu til sjávar við göngustíg í nærri ósum Korpu.  Vörnum var komið fyrir, 
atvikið tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Hafrannsóknastofnunar og frétt send á helstu fjölmiðla. 


• Veitur leita lausna vegna förgunar 27-30°C heits bakvatns frá Árbæ í regnvatnskerfi vegna nauðsynlegra 
breytinga á hitaveitudreifikerfi Árbæjar. Vinnuhópur hefur verið stofnaður með sérfræðingum frá Veitum, 
Rannsóknum og nýsköpun OR og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. 


Rafmagnsveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda: Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í október – nóvember var undir viðmiðunarmörkum 
 


 Loftslagsmál 
Kolefnisreiknir OR og  EFLU birtur 2. nóvember sl. og hefur verið vel tekið. Sjá: www.kolefnisreiknir.is 


 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt. 
Mat á umhverfisáhrifum: Veitur hafa til umsagnar fyrirspurn um matsskyldu vegna 80 tonna 
framleiðsluaukningar á laxaseiðum að Fiskalóni á vegum Laxa í Ölfusi. Birgðastaða á heitu vatni er í skoðun. 
Þekkingarmiðlun: 


• CarbFix. Sérfræðingar hjá Rannsóknum og nýsköpun OR kynntu verkefnið fyrir framtíðarnefnd 
forsætisráðherra, Sænska ríkisútvarpið, NPA í Bandaríkjunum, podkasti sparkdialogue.com, Andra Snæ 
Magnasyni rithöfundi ofl. 


• Borgarafundur RÚV um loftslagsmál 19. nóv. Framkvæmdastjóri ON tók þátt í umræðum. 


• Loftslagsfundur Festu og Reykjavíkurborgar 29. nóv. nk í Hörpu. Umhverfisstjóri OR mun halda erindi. 
 


Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála 3.-1/2 4. ársfjórðungur 2019: 


• Hættuleg hegðun á og við vatnsverndarsvæði. Umferðarslys á Suðurlandsvegi án olíuleka á móts við 
Heiðmerkurveg og bílvelta í Heiðmörk án olíuleka. Minniháttar atvik þar sem glussaolía lak á borplan á 
Hellisheiði og tvö atvik hjá verktökum í Engidal. Þessi minniháttar atvik sýna að tækifæri er fyrir ON að 
greina betur fjölda slíkra atvika og setja fram leiðir til að draga úr áhættu. 


• Tilkynningar til leyfisveitenda. Ein vegna lofthreinsistöðvarinnar á Hellisheiði, tvær um niðurstöður 
frummats á skjálftavirkni, þrjár um rennsli jarðhitavatns um yfirfall og þrjár um blástur á borholum. Þrjár 







  


2 


 


vegna losunar á skólpi í sjó. Þrjár vegna losunar jarðhitavatns út í umhverfið. Þessi atvik sýna að 
tækifæri er fyrir Veitur að greina betur fjölda slíkra atvika og setja fram leiðir til að draga úr áhættu. 


 
 


• Ábendingar frá viðskiptavinum. Þrjár um brennisteinsvetni, ein um umgengni og ein um varasöm efni 


 
 


• Ábendingar frá starfsfólki, Fjórar um varasöm efni, tvær um umgengni og tvær um flokkun úrgangs. 


 








 


STARFSÁÆTLUN STJÓRNAR OR FYRIR ÁRIÐ 2020 


 


1. ársfjórðungur 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur  


Fundargerðir staðfestar. 


ÖHV mál. 


Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða. 


Fjármál og áhættuskýrsla 


Upplýsingar úr dótturfélögum 


Skýrsla forstjóra um starfsemi samstæðunnar milli funda. 
  


Ársreikningur - umfjöllun 
og staðfesting  


Árshlutauppgjör - 
Þriggja mánaða    


Árshlutauppgjör - Sex 
mánaða   


Árshlutauppgjör - níu 
mánaða   


Skýrsla og greinargerð 
ytri endurskoðanda  


Aðalfundur - dagskrá 
og tillögur  


Fjárhagsáætlun   


Skýrsla innri 
endurskoðanda   


Kynning á ársskýrslu 
félagsins   


Skýrsla innri 
endurskoðanda   


Starfsáætlun stjórnar 
fyrir hvert rekstrarár 


(almanaksár)  


Skýrsla regluvarðar Mat á eigin störfum Starfsreglur stjórnar    


Umhverfisskýrsla   


Framfylgd 
eigendastefnu 
 
 


Starfskjarastefna       


Starfsdagur stjórnar      


 Mat á störfum forstjóra 
og kjörum    


Starfsdagur stjórnar     


Þema 
Umhverfismál  


 


Þema 
Starfsmannamál 


Þema 
Viðskiptavinir 


(þjónusta, gæði) 


Þema 
Fjármál og rekstur 


Tilfallandi á fundum stjórnar: 


Staðfesting ákvarðana sem stjórn tekur milli funda   


Fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru milli funda  


  







 


 


Dagsetning Fastir liðir 


 


27. janúar 2020 Drög að 
umhverfisskýrslu, rýni 
heildarstefnu og 
jafnréttisstefnu 


24. febrúar 2020 


*Ársuppgjörið verði samþykkt á símafundi eins og gert var 2019, þann 
9. mars. 


Drög að ársreikningi 2019. 
Skýrsla ytri 
endurskoðanda. Rýni 
innkaupastefnu og stefnu 
um skjala- og 
upplýsingastjórnun  


Innkaupayfirlit 


23. mars 2020  Rýni starfsmannastefnu, , 
siðareglna og 
starfskjarastefnu 
Undirbúningur aðalfundar 


1. apríl 2020 Aðalfundur og ársfundur 


27. apríl 2020  Stjórnarfundur. Rýni 
gæðastefnu og 
persónuverndarstefna 


Mat á störfum forstjóra og 
stjórna. 


25. maí 2020  Rýni umhverfis- og 
auðlindastefnu.. 


 F1 (3m) 
árshlutauppgjör. 


Innri og 
endurskoðunarnefnd 


Rýni ÖHV stefnu 


22. júní 2020 Samskiptastefna og 
stefnu um 
samfélagsábyrgð. 


24. ágúst 2020 H1 (6m) 
árshlutauppgjör 


Innri og 
endurskoðunarnefnd 


 


28. september 2020 Fjárhagsspá 2021 til 
Reykjavíkurborgar 


Rýni arðsstefnu og 
fjárstýringar- og 
áhættustefnu 


Rýni 
upplýsingaöryggisstefnu 
og upplýsingatæknistefnu 


Rýni starfsreglna stjórnar 







 


26. október 2020 F3 (9m) 
árshlutauppgjör 


Innri og 
endurskoðunarnefnd 


Skýrsla um framfylgd 
eigendastefnu. 
Eigendafundur. 
 


23. nóvember 2020 Starfsáætlun stjórnar 
drög.  
Umhverfis- og 
auðlindastefna og stefna 
um vistvænar samgöngur 


14. desember 2020  Starfsáætlun stjórnar 


  


  


Dagsetningar uppgjöra eru með fyrirvara um kröfur borgarinnar um skil á uppgjörum. 








From: Breki Karlsson <breki@ns.is>  
Sent: fimmtudagur, 14. nóvember 2019 17:27 
To: bdavids@hi.is; gylfimag@hi.is 
Cc: Bjarni Bjarnason <Bjarni.Bjarnason@or.is> 
Subject: Ósk um viðbrögð stjórnar OR 
 


Berist stjórn Orkuveitu Reykjavíkur: 


Virðulega stjórn, 


Neytendasamtökin óska eftir viðbrögðum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur við opnu erindi 
samtakanna ns.is/2019/11/14/okurveitan/. 


Þá lýsa Neytendasamtökin yfir vonbrigðum með skort á skýrum svörum frá Orkuveitunni 
þegar eftir þeim hefur verið leitað hingað til. Bæði minnisblað samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins "Gjaldskrár vatnsveitna og fjármagnskostnað" frá 
25.10.2019, sem og bréf þess til allra sveitarfélaga [SRN19040044/4.10.11] frá 
13.11.2019, sýna svo ekki verður um villst að fyrirspurnir samtakanna hafi átt fullan rétt 
á sér.  


Neytendasamtökin óska eftir viðbrögðum stjórnar sem fyrst og eigi síðar en 28. 
nóvember nk.  


Virðingarfyllst,  


--  


Breki Karlsson, 
formaður Neytendasamtakanna 
 
Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök borin uppi af félagsgjöldum. 
Skráðu þig í samtökin hér: www.ns.is/skra 
 








Upplýsingaöryggisstefna


Olgeir Helgason


Stjórn OR


25.11.2019











• Stefna yfirfarin og metin af hópi sérfræðinga frá 


móðurfélagi og öllum dótturfélögum.


• Lagt til að stefna verði samþykkt óbreytt.


Upplýsingaöryggisstefna



https://lindin.or.is/doc/09647718-d556-11e9-9348-4fa8a1bfdb52/





• Áhersla á fræðslu starfsmanna.


– Skyldunámskeið sem þarf að endurtaka árlega.


– 12 stutt örnámskeið á neti komin í eloomi fræðslukerfi.


– Fleiri örnámskeið á döfinni.


• Væntanlegur nýr mælikvarði um námskeiðssókn.


Fræðsla
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 282 
BB/GAH 


Reykjavík, 25.11.2019 
 


 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrsta hönnunaráfanga að sögu- og 


tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem 


sigurvegarar hugmyndasamkeppni OR hafa unnið frá því í sumar og skilað til stjórnar. 


Áætlaður kostnaður við áfangann auk kostnaðar við verkefnisstjórn og skráningu 


Borgarsögusafns á safnmunum er 53 mkr. auk virðisaukaskatts. 


Greinargerð 


Höfundar sigurtillögunnar úr hugmyndasamkeppni um sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal hafa lokið 
hönnunaráfanga 0. Afurðin er hönnunarhandbók þar sem kynnt er forhönnun til endurgerðar á húsum 
á rafstöðvarreit, endurnýjun á umhverfi Rafstöðvartorfunnar, og ýmsar stöðvar og uppákomur milli 
stíflu og hitaveitustokks í Elliðaárdal sem mynda í sameiningu útisýningu. Auk þess gerir 
hönnunarhandbókin grein fyrir samtölum sem hönnuðir hafa átt við gesti og notendur Elliðaárdals og 
dregnar eru upp mögulegar framtíðarmyndir fyrir svæðið. 
 
Áfangaskipting  
 
Til upprifjunar var verkefninu skipt í nokkra áfanga. Þeir voru skilgreindir svo: 
 


0. Foráfangi: gerð Hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og mörkunar eða ásýndar („branding“).  
1. Fyrsti áfangi: hönnun á áningarstöðum og upplifunum auk myndrænnar og efnislegrar 
framsetningar á upplýsingum um borholur, stíflu og aðfallsrör.  
2. Annar áfangi: 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: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Heimili veitnanna, 
(Stöðvarstjórahúsinu), og Gömlu rafstöðinni.  
4. Fjórði áfangi: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.  


 
Í samtali við stýrihóp verkefnisins var ákveðið að leggja til að fella saman áfanga 2 og 3 sem stefnt er 
að því að verði báðir opnir almenningi á 100 ára afmæli Elliðaárstöðvar í júní 2021. 
 
Hönnunaráfangi 1 
 
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í hönnunaráfanga 1. Í honum felast þessir þættir:  


 1. Borholur í dalnum 


• Sex borholur í dalnum eru dregnar fram. Tilgangurinn er að miðla fróðleik um lághitasvæðið í 
dalnum, hvernig það er nýtt, og hvernig ferli jarðhitaleitar fer fram. 


• Ein hola (RG 23) er gerð að útikennslustofu með kennsluefni um jarðhita. 


• Þrjár holur (RG30, RG37, RG26) eru skreyttar gatastáli til að draga athygli að virkni þeirra. 
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• Ein hola (volga holan RG24) er gerð að áningarstað með möguleika á fótabaði. 


• Ein hola (kalda holan RG27) er skreytt til að draga athygli að ferli jarðhitaleitar. 


 2. Gönguleið á aðfallsröri 


• Á aðfallsrörinu sem tengir Árbæjarstíflu og Gömlu rafstöðina er vinsæl en alls óskilgreind 
gönguleið samhliða Rafstöðvarvegi. Lagt er til að skilgreina hana formlega og hanna 
áningarstaði meðfram gönguleiðinni. 


• Tröppur og setstallar úr endurnýttu timbri gamla aðfallsrörsins verða staðsett neðst á 
gönguleiðinni. 


• Innsetning (hlustunarpípur) sem draga athygli að hlutverki aðfallsrörsins verður staðsett í 
mesta brattanum. 


• Þveranir við götur skilgreindar, vegrið fjarlægt og tengingar við aðra stíga bættar. 


• Bekkjum úr endurnýttu timbri gamla aðfallsrörsins komið fyrir meðfram gönguleiðinni og á litlu 
torgi við Árbæjarsafn. 


 3. Minnisvarðar um skógræktarstarf OR 


• Starfsfólk Rafmagnsveitu Reykjavíkur hóf skógræktarstarf í Elliðaárdal árið 1951. Fyrir það var 
svæðið hrjóstrugt. Minnisvarðar í skóginum á hólmanum minna á þetta frumkvöðlastarf. 


• Minnisvarðarnir draga athygli að sögu skógræktarinnar, t.d. með danspöllum og veisluborðum 
með vísan í dansleiki að loknum skógræktardögum. 


• Hins vegar draga minnisvarðarnir athygli að sambandi manns og náttúru, t.d. með skermum til 
náttúruvöktunar eða bekkjum þar sem fólk getur sest með trjám. 


 4. Upplifun á Árbæjarstíflu 


• Heimilislegir standlampar í yfirstærð eru reistir meðfram gönguleiðinni á Árbæjarstíflu. 


• Vegfarendur geta sjálfir kveikt og slökkt á lömpunum. Þannig er athygli dregin að hlutverki 
stíflunnar fyrir hundrað árum sem var að veita rafmagni til Reykvíkinga, sem gátu þá kveikt ljós 
á heimilum sínum. 


 5. Miðlun upplýsinga úr laxateljara 


• Stangaveiðifélag Reykjavíkur tekur nýjan laxateljara í gagnið í vor. Það er stafræn myndavél í 
nýja laxateljaranum. 


• Myndum úr laxateljaranum verður miðlað á samfélagsmiðlum til að draga athygli að sérstöðu 
laxveiðiánna í Elliðaárdalnum. 


• Hönnun nýs viðmóts á snertiskjá við gafl Gömlu rafstöðvarinnar þar sem helstu upplýsingar úr 
laxateljaranum verða birtar. 


 6. Upplýsinga- og söguskilti í Elliðaárdal 


• Úttekt á skiltum sem fyrir eru í Elliðaárdal. 


• Hönnun breytilegra skilta úr gatastáli sem veita upplýsingar um ofangreind atriði. 


• Nýju skiltin eru grunnur undir sjálfstæðar, smærri einingar sem eru festar á grunninn. 
Einingarnar geta verið hvernig sem er: grafískar, þrívíðar eða texti. Einnig má endurnýta eldri 
skilti. 


• Tilgangurinn er að einfalda og samræma uppýsingaveitu í dalnum. 


Að hönnunaráfanga 1 loknum liggur fyrir efni á heildstæða útisýningu í Elliðaárdal, þ.m.t. 
heimildavinna, kennsluefni, texti og öll framsetning auk allra útboðsgagna til framkvæmda. 


Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag  
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson 
hjá Vörðu verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði 
áfram. 
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Kostnaður við áfanga 1 


Samanlagður kostnaður við hönnun, skráningu og ráðgjöf vegna safnmuna og verkefnisstjórn er 
áætlaður allt að 53 m kr.f.utan vsk.  
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Vélasalurinn í Gömlu rafstöðinni.
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Elliðaárstöð 
Orkan í dalnum


Orkuveita Reykjavíkur boðaði í 
upphafi árs 2019 til samkeppni um 
sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð 
og nærliggjandi húsum auk tengingar 
við útivistarsvæðið í Elliðaárdal. 
Hópurinn sem sigraði samkeppnina 
hefur starfað síðan í vor að því að 
útfæra vinningstillöguna nánar. 
Þessi hönnunarhandbók er afrakstur 
þeirrar vinnu. Hér eru kynntar tillögur 
að nýjum hlutverkum húsanna 
á torfunni við gömlu rafstöðina, 


tillögur að notkun lóðarinnar þar 
í kring og ýmsar leiðir til að draga 
athyglina með skemmtilegum hætti 
að sögu hagnýtingar hér og þar í 
Elliðaárdalnum neðan við stíflu.


Við sem að tillögunum stöndum 
erum þess fullviss að í Elliðaárdalnum 
sé fjöldi tækifæra. Nú er bara að 
grípa þau. Bætum aðstöðuna, ýtum 
undir frekara mannlíf á svæðinu og 
aukum þannig lífsgæði okkar allra.


Brynhildur Pálsdóttir, hönnuður
Teiknistofan Stika
–  Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt
–  Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt
Kristín María Sigþórsdóttir, upplifunarhönnuður
Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður
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Áfangaskipting


2019 2020 2021 2022


Áfangi 0
Undirbúningur
og ákvarðanir


Áfangar 1–3
Hönnun


Framkvæmd


H2


Hönnunarhandbók


Hönnunaráfangi 1  
Borholur, stífla og aðfallsrör


Framkvæmd áfangi 1  
Borholur, stífla og aðfallsrör


Rekstraráætlun


Hönnunaráfangi 2   
Ytra yfirborð, torg, stígar og útisvæði – Móttaka, kaffihús og skrifstofa SVFR  


– Heimili veitnanna og Gamla rafstöðin


Framkvæmd áfangi 2 
Ytra yfirborð, torg, stígar og útisvæði – Móttaka, kaffihús og skrifstofa SVFR


– Heimili veitnanna og Gamla rafstöðin


Mörkun/ásýnd  
(branding)


Hönnunaráfangi 3  
Sýning í Straumskiptistöðinni


Framkvæmd áfangi 3  
Sýning í Straumskiptistöðinni


H1 H2 H1 H2 H1 H2


Opnun 
sögu- og 


tækni sýningar


100 ára 
afmæli 


rafstöðvarinnar
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Rafstöðin í Elliðaárdal lýsti leiðina 
til framtíðar. Ekki aðeins með 
því að framleiða rafmagn heldur 
skapaði hún þekkingu og hugvit 
sem samfélagið býr enn að í dag. Þá 
umbreytti framsýni rafmagnsstjóra 
í skógræktarmálum Elliðaárdalnum 
úr hrjóstrugum hólma í gróið 
útivistarsvæði þar sem þrífst nú 
fjölbreytt plöntu- og fuglalíf.


Undrin eru allt í kring
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Þessi saga er eilítið dulin eins og er, 
en með Elliðaárstöð verður breyting 
þar á. Húsin á torfunni fá nýtt hlutverk 
og ýtt verður undir fjölbreytta og 
fræðandi upplifun, bæði innan dyra og 
í ævintýralegu umhverfi Elliðaárdals. 
Skólahópar, fjölskyldur, fróðleiksþyrst 
og útivistarfólk geta kynnt sér vísindin 
og tæknina sem er falin í veggjunum á 
hverju heimili um leið og þau fræðast 
um hvernig veiturnar byltu lífsgæðum 
í Reykjavík. Eða bara sullað svolítið og 
fengið sér kaffi og kruðerí.


Framsýni fyrri tíma og ósýnileg virkni 
veitukerfanna er okkur innblástur  
í öllu verkefninu. Hönnunin er látlaus  
og einföld, jafnvel heimilisleg, og lagt 
upp úr því að nýta til fullnustu það sem 
er fyrir á svæðinu í samhljómi  
við náttúruna. 


Elliðaárstöð er nýr áfangastaður 
fyrir forvitin þar sem saga, vísindi og 
skapandi framtíðarsýn koma saman  
í fróðlegri upplifun og hrífandi leik.
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Hönnunarnálgun


Í hönnuninni er lagt upp með að dylja ekki afnot 
mannsins af auðlindum heldur undirstrika jákvætt 
samlífi manns og náttúru. Við viljum bæði nýta 
það sem fyrir er á svæðinu til fullnustu auk þess 
að vísa í sögu hagnýtingar með því að sækja 
innblástur í fyrirbæri sem eru nú horfin úr dalnum. 


Efnisnotkun dregur dám af byggingarefnum 
veitukerfisins og byggingarlist húsanna sem 
standa á torfunni. Hönnunin er hversdagsleg, 
innblásin til jafns af heimilinu og iðnaðinum 
sem býr að baki snurðulausri upplifun okkar af 
veitunum í daglegu lífi.


Myndirnar hér á eftir hafa veitt okkur varanlegan 
innblástur í forhönnunarferlinu.


Náttúran og maðurinn. Kerfin allt í kringum okkur.
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Veitukerfi. Hið ósýnilega gert sýnilegt.
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Hönnunarnálgun


Hagnýting vatns og jarðhita bylti lífskjörum Íslendinga.
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Iðnsaga er saga borgarinnar.
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Horft yfir Elliðaárdalinn. Breiddin í fjarska.
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Elliðaárdalurinn


„Þú stígur af malbikaðri hraðbraut með 
hávaða og umferðargný, gengur nokkur 
skref og ert kominn í ósvikna íslenska 
náttúru – heyrir ekkert nema tíst í fuglum, 
þyt í laufi og sporðaskvamp í vatni.  
Og þinn eigin hjartslátt. Þetta er 
Elliðaárdalur – eiginlega inni í miðri borg.“
 
H.V., Morgunblaðið, 28. júní, 1987 
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Reykjavíkurborg keypti Elliðaárnar til 
vatnsaflsvirkjunar árið 1906. Þá hófst saga 
veitustarfsemi á svæðinu, en rafstöðin var 
gangsett 1921. Árið 1950 hóf Rafmagnsveita 
Reykjavíkur skógræktar- og uppgræðslustarf í 
árhólmanum í samstarfi við borgina. Það starf 
hefur skilað sér í víðfeðmum skógi og frjósömum 
gróðri sem er eitt helst aðdráttarafl dalsins. 
Fuglalíf er fjölskrúðugt í Elliðaárdal, Elliðaárnar 
eru einu laxveiðiárnar innan borgarmarka á 
heimsvísu, og þar eru einnig fornminjar, meðal 
annars frá tíð Innréttinganna.


Svæðið er því einstakt enda er Elliðaárdalur eitt 
fjölsóttasta útivistarsvæði borgarinnar. Það 
var skilgreint sem borgargarður árið 2013, en 
hlutverk þeirra skv. aðalskipulagi Reykjavíkur er 
að stuðla „að andlegri vellíðan og góðri lýðheilsu“ 
auk þess sem þar á að vera „aðstaða til leikja, 
samkomuhalds og daglegrar endurnæringar.“ 
Það er yfirlýst stefna Reykjavíkurborgar að svæðið 
verði áfram gert aðgengilegt, aðlaðandi og 
áhugavert fyrir borgarbúa og aðra gesti.


Endurskoðun deiliskipulags á svæðinu stendur nú 
yfir með eftirfarandi að leiðarljósi:


– Varðveita náttúrufar í dalnum og tryggja 
jafnvægi hins manngerða og náttúrulega.


– Skapa umgjörð fyrir mannlíf og efla möguleika 
á útivist og upplifun í dalnum.


– Mynda umgjörð um menningu í tengslum  
við þær hefðir og menningarlandslag sem  
fyrir er á svæðinu.


Orkuveita Reykjavíkur átti stóran þátt í að 
gera Elliðaárdal að því fallega svæði sem 
hann er í dag. Ljóst er að OR getur sömuleiðis 
haft veruleg áhrif á þróun og framtíðarnotkun 
svæðisins með sinni uppbyggingu. Með því að 
gefa húsunum á torfunni nýtt hlutverk er sköpuð 
umgjörð fyrir menningu og mannlíf í dalnum og 
upplifunarmöguleikar stórefldir. 


Einstakur borgargarður
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Tengingar og aðgengi


Elliðaárstöð liggur á jaðri dalsins við 
Rafstöðvarveg. Greið aðkoma er fyrir gangandi 
og hjólandi að reitnum víða úr dalnum. Göngu- 
og hjólastígar tengja reitinn nærliggjandi 
íbúðahverfum en aðkoma akandi er um 
Rafstöðvar veg. Næstu biðstöðvar Strætó eru á 
Reykjanesbraut við Blesugróf og á Rafstöðvarvegi 
undir Vesturlandsvegi. Einnig eru stoppistöðvar 
í Ártúnshverfi sem eru í um 10 mínútna 
göngufjarlægð frá rafstöðvarreitnum.


Áhersla verður lögð á almenningssamgöngur 
og aðgengi gangandi og hjólandi að svæðinu. 
Nú er í vinnslu endurskoðun deiliskipulags 
Elliðaárdalsins þar sem meðal annars er tekið 
á samgönguúrbótum í dalnum. Þar má nefna 
þveranir frá Elliðaárstöðinni yfir ána og bættar 
tengingar við dalinn. Einnig eru í endurskoðun 
gönguleiðir um Rafstöðvarveg sem er mikið 
notaður af gangandi og hjólandi en þörf er á 
að greina hópana betur í sundur. Við viljum 
gera upplýsta gönguleið á aðfallsrörinu að 
lykilupplifun á svæðinu, burtséð frá mögulegri 
endurnýjun rörsins.


Ekki er gert ráð fyrir að bílar geti ekið inn á 
rafstöðvarreitinn. Bílastæði verða fyrir utan 
svæðið og eru möguleg í borgarlandi eða á 
nærliggjandi reitum. Rútustæði eru staðsett 
gegnt Toppstöðinni samkvæmt deiliskipulagi 
svæðisins og hjólastæði á upplýstu svæði við 
Straumskiptistöðina.


Hitt húsið (sem er gegnt Elliðaárstöð) óskaði eftir 
því að Strætó æki lengra inn eftir Rafstöðvarvegi 
en því var hafnað á þeim grundvelli að 
farþegagrunnur á svæðinu væri ekki nægur. 
Næstu biðstöðvar eru um 600 m frá torfunni.  
Til að stytta vegalengdina í huga fólks mætti:


– setja upp leiðarvísa að biðstöðvum
– sýna tímatöflur og tímann sem tekur  


að ganga að biðstöðvum
– passa að gönguleiðir að biðstöðvum séu 


aðgengilegar, upplýstar og greiðfærar
– gefa upplýsingar um strætó á vefsíðu  


og á staðnum
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Biðstöð BílastæðiHjólastígar Göngustígar


Kortið sýnir tengingar og aðgengi að Elliðaárstöð.


Leið 3/11/12 
Mjódd


Leið 3/12 
Hlemmur


Leið 16 
Ártún


Leið 16 
Hlemmur


Leið 16 
Hádegismóar


Leið 16 
Garðabær
Leið 16 
Hlemmur


Leið 16 
Spöngin


Elliðaárstöð
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Lífið í dalnum


Almenningur deilir upplifun sinni af Elliðaárdalnum á samfélagsmiðlum.


Elliðaárdalurinn er sóttur af fjöldamörgum hópum 
með ólíkar þarfir. Í anda mannmiðaðrar hönnunar 
höfðum við samband við fulltrúa þessara hópa 
og áttum opin og uppbyggileg samtöl við þá um 
ástand og notkun svæðisins í dag, sem og tæki-
færin og áskoranirnar þegar horft er til framtíðar.


Í framhaldinu greindum við samtölin til að öðlast 
gleggri mynd af félagslegri notkun dalsins 
og væntingum fólks til endurbóta á svæðinu. 
Í greiningarvinnunni leituðum við bæði eftir 
snertiflötum milli ólíkra hópa og reyndum að bera 
kennsl á sértækar þarfir. Hönnunarvinnan tekur 
mið af þessari innsýn.
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Nágrannar Elliðaárdals nýta sér svæðið einna best.
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Félagsstarf í Elliðaárdal


Stangaveiðifélag Reykjavíkur (SVFR)
– 3000 manna félag. Stofnað 1939.  


3 starfsmenn á skrifstofu.
– Markmið félagsins er að að vernda lífríki árinnar.
– Annast veiðileyfi í Elliðaám.
– Leiðsögn og námskeið í fluguhnýtingum, 


flugukasti, barna- og unglinganámskeið.
– Veiðihús; aflaskráning og kaffiaðstaða.
– Þjónustusamningur við OR. SVFR láta 


mæla, hreinsa og rannsaka ána og umhverfi 
hennar í samstarfi við Heilbrigðisstofnun og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs.


Hitt húsið
– Miðstöð ungs fólks með aðstöðu til  


verkefna- og listsköpunar. 
– Frístundaúrræði fatlaðra, Jafningafræðsla, 


Vinfús, Listhópar og Götuleikhúsið.
– Stendur að ýmsum viðburðum eins og 


götuhátíð, Unglist, Músíktilraunum o.fl.
– Félög ungmenna: SÍF, AUS og LUF.


Garðyrkjufélag Reykjavíkur (GFR)
– Reka afgirta matjurtagarða og bjóða uppá 


umhverfisfræðslu í dalnum.


Toppstöðin
– Vinnuaðstaða leigð til sprotafyrirtækja  


og einyrkja í skapandi greinum.


Skíða- og snjóþotubrekka
– Reykjavíkurborg starfrækir þessa brekku  


með skíðalyftu.


Nágrannar Elliðaárdals
– Nánustu nágrannar dalsins eru íbúar 


Breiðholts, Árbæjar, Ártúnsholts, Fossvogs, 
Kópavogs og væntanlegir íbúar í Vogabyggð.


– Íþróttafélögin Fylkir, Víkingur og Fjölnir nota 
dalinn til útiæfinga.


– Skógurinn þjónar sem grenndarskógur fyrir 
marga leikskóla, skóla og frístundaheimili.


– Íbúar hverfanna nota dalinn til útivistar, bæði 
fjölskyldur og göngu- og hlaupafólk.


– Ekki virðist algengt að börn séu ein  
á ferð í dalnum.


 


Náttúrunnendur og íþróttafólk
– Fólk kemur hvaðanæva af höfuðborgar-


svæðinu til njóta náttúrunnar í einrúmi eða 
samveru. Áningarstaðir í dalnum þjóna 
þessum hópi vel en frekari upplýsingar, 
merkingar, betri útigögn og aðstaða  
(eins og til náttúru- og fuglaskoðunar)  
myndi bæta upplifun þessa fólks.


– Göngu- og hlaupafólk notar stígana í dalnum 
allan daginn, allan ársins hring, þó mest 
snemma kvölds.


– Hjólastígar eru vel nýttir, bæði í tómstunda- 
og samgönguskyni.


 
Hagsmunaaðilar
– Hverfasamtök íbúa í nærliggjandi hverfum.
– Hollvinasamtök Elliðaárdals berjast fyrir 


verndun og aukinni þjónustu í Elliðaárdal.
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Það er mikið og fjölbreytt félagsstarf í Elliðaárdal. Myndir af samfélagsmiðlum.
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Núverandi notkun
– Útikennsla fyrir skólahópa og félög
– Veiði í Elliðaám
– Fugla-, kanínu- og skordýraskoðun
– Náttúruskoðun; gróðurinn, áin og jarðfræðin
– Almenn útivera og leikur í skóginum 
– Matjurtarækt
– Hundaviðrun
– Skógarböð
– Listmálun
– Skíði og snjóþotur í brekkunni
– Leikhópurinn Lotta 
– „Galop“ – Torg í biðstöðu
– Pop-Up Yoga Reykjavík
– Miðnæturhlaup Íþróttabandalags Reykjavíkur
– Prosecco-hlaupið
– Sveppatínsla Klúbbsins Geysis
– Landvernd náttúruskoðun 


Notkun


Dalurinn er nýttur árið um kring. Myndir af samfélagsmiðlum.
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Núverandi notkun yfir daginn
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Samtöl við notendur Elliðaárdals


Jákvæðar athugasemdir
– Ótrúleg lukka að búa við slíka náttúruperlu.
– Áin og skógurinn heilar okkur öll.
– Það besta við höfuðborgina er að er það grænn 


skógur og lifandi náttúra inní miðri borg.
– Langbestu hlaupastígar í Reykjavík.
– Frábært að hjóla í gegnum dalinn ...  


bara of fljótlegur yfirferðar ef eitthvað er.
– Börnin elska kanínurnar, þau eru alltaf að 


spyrja um þær.
– Vantar kaffihús í dalinn, eða stað til  


að stefna á t.d. ísbúð. 


Athugasemdir kennara
– Við notum skóginn mikið, förum eins oft út og 


mögulegt er, sérstaklega á vorin og haustin 
... lítil aðstaða stendur ekki í vegi fyrir að 
við nýtum staðinn. Við skoðum laufblöðin, 
steina, flóru, skógdýr og fleira.


– Því miður er engin sérstök áhersla á fræðslu 
um hita- eða rafveitu.


– Við förum með nemendur inn í dal eins mikið 
og veðrið leyfir okkur.


– Það má alveg bæta aðstöðu fyrir útikennslu 
sem þegar fer fram í dalnum um náttúru  
og umhverfi.


Neikvæðar athugasemdir
– Mikil vöntun á leikvelli fyrir börnin.
– Mikið rusl, vantar ruslafötur víða ... 


svæðið er í algerri niðurníðslu.
– Finnst ég ekki vera örugg í dalnum ... 


mikilvægt að bæta lýsinguna.
– Eina sem vantar er aðgengi fyrir fatlaða ...  


og góð æfingatæki!
– Væri gaman að komast lengra inn  


í skóginn í hjólastól.
– Hundaeigendur þrífa ekki upp skít í dalnum.
– Af hverju má ekki ganga með hunda  


í ól inní skóginum?


Hugmyndir
– Hvetja til meiri fræðslu um vatns-, hita- og 


rafvetur með því að útbúa kennslurými við 
staði sem tengjast veitunum.


– Auka aðgengi gesta með skerta hreyfigetu 
eða hreyfihömlun. Bæta mætti gæði 
heimsókna þeirra í skóginn með því að  
gera stíga aðgengilegri fyrir hjólastóla. 
Skipulagt starf með fötluð ungmenni fer  
fram í Hinu húsinu en mörg þeirra eyða 
deginum í dalnum.


– Hvetja til fuglaskoðunar með sérstakri 
aðstöðu eða skjóli til þess, eins og t.d.  
„vegg“ og hafa fleiri upplýsingar um tegundir 
fugla og staði.


– Aðstaða fyrir listiðju á fallegum  
útsýnisstöðum, t.d. trönur.


– Betri lýsing og snjóbræðsla milli 
samgöngumiðstöðva.


– Gera lífið í ánni sýnilegra og hversu  
viðkvæmt það er með ábendingum eða 
skiltum í dalnum.
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Núverandi notkun yfir árið


JAN FEB MAR APR MAÍ JÚN JÚL ÁGÚ SEP OKT NÓV DES


Hreinsunardagur SVFR


Barna- og unlingastarf SVFR


Námskeið  SVFR


Veiði SVFR


Helstu viðburðir á svæðinu


Umhverfisfræðsla GFR


Matjurtagarðar GFR


Sveppatínsla 


Útivist fjölskyldna í skógi


Náttúruunnendur


Hlaup / kraftganga


Hjólreiðar


Fræðsla / skólahópar


Skíði og útivist í brekku


Vetrarfrí


Mikil virkni       Óregluleg virkni
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Hönnunaráfangi 1
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Veiturnar í dalnum
Útisýning í Elliðaárdal


Þótt Elliðaárstöð sé hjartað í umfangs-
mikilli starfsemi dalsins, þá eru veiturnar 
samofnar sögu alls svæðisins – og náttúru 
þess líka. Ein klukkustundarlöng ganga 
getur opnað augu almennings fyrir 
rafmagnsframleiðslu, virkjun jarðvarma, 
skógrækt og iðnsögu.
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Útisýning í Elliðaárdal


AðfallsrörÚtisýning SkógræktBorholur Laxateljari Stífla Árbæjarsafn


N
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Aðfallsrörið
Lega gamla aðfallsrörsins, sem 
er vinsæl gönguleið, er gerð að 
eiginlegum göngustíg. Timbur úr 
rörinu sjálfu er endurnýtt á völdum 
stöðum meðfram stígnum.


Árbæjarstífla
Athygli er dregin að hlutverki 
stíflunnar með gagnvirkri 
innsetningu þar sem vegfarendur 
geta kveikt og slökkt á heimilis-
lömpum í yfirstærð.


Borholur
Elliðaárdalur er jarðhitasvæði.  
Ein borholan er gerð að kennslu-
stofu um jarðhita en hinar skreyttar 
hæversklega til að minna á hlut-
verk þeirra.


Skógræktin
Starfsfólk Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur gerði hrjóstrugan 
Elliðaárhólmann að skógi í miðri 
borg. Saga skógræktarinnar er 
heiðruð með litlum innsetningum.


Laxateljari
Reykjavík er eina borgin í heimi 
þar sem villtur lax er veiddur innan 
borgarmarka. Upplýsingum úr 
nýjum laxateljara verður miðlað 
með vörpun og á samfélagsmiðlum.


Árbæjarsafn
Með nýju torgi og nýjum inngangi 
yrði Elliðaárstöð eins og fram-
lenging af Árbæjarsafni – og öfugt.
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Rafstöðvarvegur. Aðfallsrörið liggur vinstra megin við girðinguna.
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Aðfallsrör


Aðfallsrörið sem liggur meðfram Rafstöðvarvegi 
tengir saman Árbæjarstífluna og Gömlu rafstöð-
ina. Í raun eru þessi þrjú fyrirbæri eitt og sama 
mannvirkið. Vatni úr ánum var veitt í gegnum rörið 
til að framleiða rafmagn fyrir borgarbúa.
 
Nú er til skoðunar að endurnýja núverandi trérör 
sem skemmdist árið 2013 og leggja í staðinn nýja 
trefjaplastpípu sem yrði um hálfum metra grennri 
að þvermáli. Hvort sem rörið verður endurnýjað 
eða ekki markar það mikilvæga gönguleið á 
svæðinu (eins og stokkar gera oft) og rík ástæða 


til að heiðra sögu þess. Hjólreiðafólk notar fyrst og 
fremst Rafstöðvarveginn sjálfan, ekki síst þegar 
það ekur hratt, svo það er mikilvægt að afmarka 
betur gönguleið á svæðinu.


Timbur úr gamla aðfallsrörinu yrði notað til að búa 
til tröppur frá Rafstöðvarvegi yfir rörið, í útistúku 
við Straumskiptistöðina, og í aðrar innsetningar 
meðfram gönguleiðinni. Innsetningarnar tengja 
Rafstöðvarveginn betur við Elliðaárdalinn og búa 
til áningastaði og uppbrot á leiðinni.


Aðfallsrörið er úr eikarfjölum. Myndin er tekin við uppsetningu rörsins.
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Aðfallsrör


 1


Endurnýtt efni úr aðfallsrörinu verður nýtt til að smíða setpalla.







35


1 2 3 4 5 6


3


Gönguleiðin á aðfallsrörinu tengir Elliðaárstöð við stífluna og Árbæjarsafn.


STEINTEPPI MEÐ
ENDURNÝTTUM TIMBURFJÖLUM


GRÓÐUR
ÍSL.FJÖLÆRINGAR
OG TRÉ


VISTGATA
"shared space"


FRAMTÍÐAR TENGING VIÐ


ÁRBÆJARSAFN


RAFSTÖÐVARVEGUR


BEKKIR ÚR
ENDURNÝTTU TIMBRI


NÚV.BYGGING
NÝR GÖNGUSTÍGUR OFAN Á


AÐFALLSRÖRI


NÚV. GÖNGUSTÍGUR


N
Ú


V
. G


Ö
N


G
U


S
TÍG


U
R


HÖFÐABAKKI


HÖFÐABAKKI


66
1 Á Veitutorginu mynda tröppur úr 


endurnýttu timbri útistúku sem 
má nýta í viðburði og leiksýningar.


2 Tröppur úr endurnýttu timbri sem 
tengja áningastað við göngustíg 
við Rafstöðvarveg


3 Í brattanum koma hlustunar pípur 
upp úr jörðinni og ýkja upp hljóð 
rennandi vatns undir yfirborðinu.


4 Gönguleiðin yfir innkeyrslu verður 
bætt og vegrið fjarlægt.


5 Inngangur markaður inn í 
Elliðaárdalinn með innsetningu  
úr timbri.


6 Torg með bekkjum úr  
endurnýttu timbri.
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Árbæjarstífla


Aðvörunarrendur sem endurvarpa ljósi marka útisýninguna á völdum stöðum.


Fyrri áfangi Árbæjarstíflu var 
steyptur árið 1920. Árið 1929 var 
stíflan hækkuð og lengd og náði 
þá yfir báðar kvíslar árinnar. Þá 
stækkaði Árbæjarlón talsvert, en 
eftir sem áður var það einungis 
hugsað sem skammtímalón 
því Elliðavatn er vatnsforðabúr 
rafstöðvarinnar.


Það er merkileg upplifun að ganga 
yfir stífluna og finna fyrir því 
hvernig hún hefur tamið vatnið; 
heft flæði þess til þess að búa til 
rafmagn. Hugmyndin er að setja 
heimilislega standlampa á stífluna 
sem hægt er að kveikja og slökkva 
á. Þannig eru saga og tilgangur 
stíflunnar gerð áþreifanleg: það 


er hún sem er forsenda þess að 
Reykvíkingar gátu einn daginn 
– og alla tíð síðan – kveikt ljós 
fyrirhafnarlaust. Þannig dýpkar 
skilningur okkar á þessu sérstæða 
mannvirki.
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Vegfarendur geta kveikt og slökkt á heimilislegum standlömpum á stíflunni.
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Jarðhitinn í Elliðaárdal


Nafn Reykjavíkur minnir okkur á 
hitann sem kraumar undir fótum 
okkar. Rétt austan við höfuðborgina 
liggur virkt gosbelti með kröftugum 
háhitasvæðum sem nýtt eru í 
virkjunum á Nesjavöllum og Hellis-
heiði. Í Elliðaár dalnum eru einnig 
afkastamikil jarðhitasvæði sem 
hafa verið nýtt frá miðri síðustu öld.


Borholurnar í dalnum eru staðsettar 
milli göngu- og hjólastíga og margir 
eiga leið hjá þeim á ferð sinni um 
dalinn. Fæst gera sér samt grein 
fyrir því að þær eru mikilvægur hluti 
af hitaveitu þjónustunni í Reykjavík 
enda láta rauðu skúrarnir sem skýla 
holunum lítið yfir sér.


Hér eru þær dregnar fram í 
dagsljósið, saga þeirra sögð og 
gestir fræddir um hlutverk þeirra. 
Merkileg saga þeirra gefur tækfæri 
til að skapa fræðandi upplifun um 
tilurð þeirra og nýtingu sem gefur 
innsýn í heim heita vatnsins okkar. 
Áhersla verður lögð á ólíka virkni 
þeirra og fólki gerð grein fyrir hvernig 
leitin að jarðhita fer fram. 


Kortið sýnir borholurnar á útisýningunni.
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Borholuhúsin setja sinn svip á Elliðaárdal.
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Hönnunarnálgun


Eins og dæmin sýna má með einföldum efnum, lausnum og hugmyndum gera hið hversdagslega forvitnilegt.  
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Borholur – RG 30 – RG 37 – RG 26


RG 37


sdfjfskdfj sdfk
sdflksdjff sdfjkkl
sdflksjf
sdfjlskjflksdjf
sdfjskdjfs sfdsf
sdfasdf sdfj sfsd
sdfkalsdf sdfk


sdfsdf sdfkdf
dfsdkfjlækjasd


Léttir gufustrókar úr gatastáli draga athygli að virkni húsanna.


Þessar þrjár holur eru staðsettar við 
hjólastíg og þvi ekki aðgengilegar 
gangandi vegfarendum. Þær eru 
notaðar yfir kaldasta árstímann. 
Sam kvæmt mælingum eru þær 
með ólíka stöðu: RG26 er í jafnvægi 
með stöðugar horfur, RG37 hefur 
verið að kólna með tímanum meðan 
RG30 hefur verið að sýna fram  
á aukinn hita og vinnslugetu.


Við viljum gera grein fyrir þessum 
upplýsingum með skiltum sem sett 
verða utan á húsin ásamt léttum 
gufustrókum úr gatastáli. Unnið 
verður með létta lýsingu sem gefur 
stemmningu. Plönin í kringum 
holunar verða endurgerð og bætt 
við gróður í kringum holurnar.


RG 37


sdfjfskdfj sdfk
sdflksdjff sdfjkkl
sdflksjf
sdfjlskjflksdjf
sdfjskdjfs sfdsf
sdfasdf sdfj sfsd
sdfkalsdf sdfk


sdfsdf sdfkdf
dfsdkfjlækjasd


RG 37


sdfjfskdfj sdfk
sdflksdjff sdfjkkl
sdflksjf
sdfjlskjflksdjf
sdfjskdjfs sfdsf
sdfasdf sdfj sfsd
sdfkalsdf sdfk


sdfsdf sdfkdf
dfsdkfjlækjasd







42


Borholur – Volga 


RG 24 
Boruð 1967, 1010 m djúp.


Holan gefur ekki nægilega heitt vatn og er því 
ekki nýtt. Úr henni rennur stöðugt volgt vatn 
sem myndar lítinn læk. Merki jarðhitans má sjá 
á gróðri í vatninu og kísilmyndunum á grjóti. 
Rjóðrið þar sem holan stendur er dularfullt; 
furðurlegur staur stendur upp úr jörðinni sem 
minnir helst á eins konar iðnaðar-gosbrunn.


Við Volgu verður hægt að setjast niður og dýfa 
tánum í volgan strauminn sem seytlar upp úr 
borholunni. Þetta er staður þar sem maðurinn 
og náttúran mætast, steinar breytast í stóla 
og borholan verður að framandi gosbrunni þar 
sem framandi votlendisjurtir fá tækifæri til að 
vaxa. Sett verður upp lágstemmd lýsing og 
leiðin að holunni mörkuð á látlausan hátt frá 
göngustígnum.


Við Volgu verður hægt að setjast niður og dýfa tánum í volgan strauminn.


BORHOLA


BEKKUR


NÝR STÍGUR


VATN ÚR BORHOLU
GRJÓT
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Borholur – Kalda


Endurskinsrendur lýsa holuna upp og hatturinn minnir á lítið turnhús.


RG 27 
Boruð 1968, 1450 m djúp. 


Holan er köld og ekki nýtt nema til mælinga 
á vatnsborði á jarðhitasvæðinu. Það gefur 
upplýsingar um stöðuna á svæðinu sem er háð 
hversu mikið er dælt úr svæðinu. Í dag er holan 
hulin með steyptu röri og ekkert gefur merki um 
hvað býr undir steypunni.


Þótt holan sé ekki nýtt til hitaveitu viljum við 
draga hana fram og undirstrika hlutverk hennar. 
Hún verður merkt bláum endurskinsröndum og 
einskonar hattur settur á steypurörið þannig 
að það minni á lítið turnhús. Rendurnar gera 
það að verkum að holan lýsist upp við ákveðin 
sjónarhorn og býr til óvænta upplifun fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur, en holan 
stendur mjög nærri stígnum. Léttar hellur 
afmarka gönguleið að holunni og þar verður  
skilti sem segir frá hlutverki og sögu holunnar. 
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Borholur – Kennsluholan


Skýringarmynd um jarðlög. Horft inn í borholuhúsið þar sem dæla og rörin eru útskýrð. Skýringarmynd um ferðalag  
heitavatnins úr holu og til okkar.


Grunnmynd, tillaga frá Landslagi.


Heitt vatn út
til okkar!


Hitastig
80C°


Heittvatn upp
 úr holunni


Dæla sem 
dælir


Dælustöð


Hurð Borholuhús Hurð


Skýringarmynd um jarðlög 


Breytingar og viðbætur á Borholuhús RG 23 


Horft inn í borholuhúsið þar sem dæla og rörin eru útskýrð Skýringamynd um ferðalag heitavatnins
úr holu og til okkar


Hurð Borholuhús Hurð


RG 23
Boruð 1967, 1266 m djúp.


Holan er vinnsluhola, einkum notuð yfir kaldasta 
árstímann og gæti þjónustað um 2700 manns. 
Hún er á aðgengilegum stað við göngu- og 
hjólastíga. Planið í kringum holuna er rúmgott og 
býður upp á mikla möguleika fyrir áhugaverðan 
áningarstað fyrir hópa.


Þessa holu viljum við gera að útikennslustofu þar 
sem nemendahópar og gestir fá að skyggnast 
inn í rauðu borholuhúsin til að fræðast um 
jarðhita og jarðhitaboranir í dalnum. Þeir fá að 
sjá raunverulega hvernig vatninu er dælt upp úr 
jörðinni og út í veitukerfið. Húsið er í góðri stærð 
og auðvelt er að útfæra þar áhugaverða sýningu 


á einfaldan hátt. Hugmyndin er að opna aðra hlið 
hússins og breyta veggjunum í hurð sem opnast 
út þannig að hún myndi lítið opið rými, einskonar 
sviðmynd þar sem upplýsingunum er miðlað með 
texta og skýringamyndum. Þak borholuhússins 
verður dregið fram svo það myndi skjól fyrir veðri 
og vindum. Bætt lýsing gerir húsið hæft til kennslu 
allan ársins hring.


Rúmgott malarplan liggur við holuna í dag 
svo hægt sé að koma að stórum bílum til þess 
að þjónusta borholuna. Planið heldur stærð 
sinni en verður endurgert sem áningarstaður 
fyrir nemendur og aðra gesti dalsins sem vilja 
dvelja á staðnum. Komið verður fyrir setstöllum 
úr endurnýttu timbri frá aðfallsrörinu ásamt 
skemmtilegum húsgögnum, einnig úr endurnýttu 


timbri. Yfirborð svæðisins verður úr föstu efni sem 
getur þolað álag frá stærri bílum. Leitast verður 
við að gróðursetja tré og runna ásamt íslenskum 
fjölæringum umhverfis torgið til gefa skjól og 
skemmtilegri ásýnd fyrir áningarstaðinn. 


Þrátt fyrir þessar breytingar er passað upp á 
að öll tæki og vélar starfi óáreitt, líklega aftan 
við gegnsæjan vegg, og að starfsfólk hafi jafn 
greiðan aðgang að holunni til að sinna viðhaldi 
og viðgerðum eins og áður.
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Hægt verður að opna borholuna til að gefa innsýn í starfsemina innan dyra.
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Dæmi um upplýsingaskilti og efnisnotkun.


Skilti – upplýsingaveita


Leiðslur og rör veitnanna liggja undir yfirborðinu 
og færa okkur allar helstu lífsnauðsynjar auk 
þess að skila okkar úrgangi hreinum aftur út  
í hringrás náttúrunnar. Göngutúr í dalnum og 
um hólmann á að vera gefandi og nærandi. 
Áhugaverð og vel útfærð upplýsingaskilti 
skipta máli til að miðla sögu og þekkingu. 
Upplýsingarnar koma upp úr jörðinni á röri líkt 
og veiturnar sjálfar. Efnisnotkun endurspeglar 
efnisheim veitnanna og fagurfræði þeirra. Efnin 
eru sterk og endingargóð, þola veður og vind,  
og auðveldlega er hægt að bæta og breyta.
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Hjólaleiðir


Gönguleiðir


Hlaupaleiðir


Ellíðar–ár–stöð


Skiltin geta verið breytileg. Það mætti meira að segja endurnýta eldri skilti sem hluta af þeim nýju.
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Skógrækt


Óvæntar innsetningar í dalnum minna á að skógurinn er mannanna verk.


Skarpsýni rafmagnsstjórans 
Steingríms Jónssonar í skóg ræktar-
málum varð til þess að hólminn í 
Elliðaárdal, sem áður var hrjóstrugur, 
er nú orðinn að fallegum skógi með 
fjölbreyttu mannlífi í formi útivistar, 
fuglalífi og flóru.


Þegar skógræktin hófst 1951 voru 
það starfsmenn Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur sem fóru saman og 
gróðursettu einu sinni á ári. Mikill 
félagskapur var í kringum skóg-
ræktina og það eru til skemmtilegar 
heimildir sem sýna starfsmennina 
alla saman, prúðbúna við gróður-


setningu, og svo var fagnað með 
dansi og góðum veigum. 


Við viljum minna á þessa fallegu 
sögu um skóginn í hólmanum og 
ýta undir hugmyndir rafmagns-
stjórans um mikilvægi þess að 
gefa náttúrunni til baka og hlúa 
að henni þegar við nýtum gæði 
hennar til raforkuframleiðslu. Með 
litlum innsetningum í nokkrum 
skógarrjóðrum er hægt að búa 
til staði sem að minna á sögu 
skógarins og þá miklu gleði og góða 
anda sem fylgdi skógræktinni.
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Ljós og veislupallar minna á samverustundir starfsmanna Rafmagnsveitunnar fyrr á tímum.


Veisluborðið
Borð og sæti á sérvöldum stað í 
skóginum, upplýst með varanlegri 
lýsingu sem lítur út eins og 
upphengd sería. Sannkölluð perla 
í skóginum sem glóir og kemur á 
óvart. Aðstaðan er virðingarvottur 
við framlag starfsfólks Orku-
veitunnar til skógræktar og vísar 
til hlýrra minninga starfsfólks um 
lautarferðir og samverustundir í 
skógræktarstarfinu. Borðið má 
nota fyrir lautarferðir, smáveislur, 
náttúrufræðslu og útiföndur.


Danspallur
Pallur stendur sem svið inn í miðjum 
skógi, upplýst með varanlegri 
lýsingu sem lítur út eins og 
upphengd sería. Staður í skóginum 
sem nýst gæti við ólík tækifæri og 
viðburði, allt frá náttúrufræðslu 
til hverslags skemmtunar eins og 
upplesturs, leiksýninga eða dans.


Náttúruvöktun – skermur
Skermur eða hlíf sem dylur gesti 
á meðan fylgst er með náttúru og 
fuglalífi. Á honum verða gægjugöt, 
upplýsingar og sæti.


Samvera
Einstakt skógargagn (bekkur) 
sem þjónar sem afdrep og lítill 
áningarstaður.


Leikur í skóginum
Tré eða aðstaða fyrir upplifun 
og leik. Til dæmis klifurtré 
með sérgerðum gripum eða 
handföngum, eða aðstaða fyrir 
ákveðið spil eða leiki.
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Laxinn heilsar


Elliðaá er ein gjöfulasta laxveiðiá landsins. 
Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur unnið 
merkilegt starf við að vernda laxinn og gæta  
að lífríki árinnar auk þess að sjá um veiðiréttindin 
í ánni fyrir hönd Orkuveitu Reykjavíkur.


Nýr laxateljari verður brátt tekinn í notkun.  
Hann mun taka myndir af öllum þeim löxum sem 
synda upp og niður ána. Skemmtilegt væri að 
teljarinn héldi úti eigin instagram reikningi sem 
birti myndir af löxunum þegar þeir færu gegnum 
teljarann auk helstu upplýsinga úr teljaranum.


Einfalt forrit gæti séð um að birta myndirnar 
ásamt upplýsingunum sjálfvirkt í hvert sinn sem 
nýr lax er talinn. Auk þess mætti varpa „beinni 
útsendingu“ úr ánni inni á kaffihúsinu. 


Við gafl rafstöðvarinnar er skjár þar sem eru 
birtar helstu upplýsingar úr laxateljaranum. 
Honum mætti skipta út fyrir snertiskjá með 
aðlaðandi viðmóti svo fólk geti kynnt sér betur 
stöðuna í ánni.


. . .  likes


. . .  minutes  ago


AT& T 76%11:32 am 76%


laxateljarinn_ellidaá


128 likes


12:19 


laxateljarinn_ellidaá  Lax nr 354 mættur, er 59 cm og 15 pund. 21. júní 2021 Kl 12:19:22.


Myndir af nýjustu löxunum fara á instagram. Auk þess mætti varpa „beinni útsendingu“ úr ánni.
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Árbæjarsafn


Nýr inngangur í Árbæjarsafn myndi bæta tengingu við Elliðaárstöð.


Það gefur augaleið að í nábýli Elliðaárstöðvar 
við Árbæjarsafn eru tækifæri til verulegrar 
samlegðar. Við leggjum til að hægt verði að 
ganga inn í safnið efst á Rafstöðvarvegi og  
að útbúið verði lítið torg þar fyrir utan sem 
verður þá hluti af gönguleiðinni á aðfallsrörinu. 
Þannig tengist safnið betur við dalinn og  
Gamla rafstöðin, aðfallsrörið og stíflan – sem 
öll tilheyra einu og sama mannvirkinu sem 
bylti öllum aðbúnaði Reykvíkinga og var 
vendipunktur í sögu borgarinnar – verður eins  
og munur á safninu.
 
Allar slíkar aðgerðir verða að sjálfsögðu unnar 
í góðu samstarfi og skapandi samtali við 
Borgarsögusafn.
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Gullborinn verður áfram á Árbæjarsafni.


Borarnir – Gullborinn


Gullborinn er á Árbæjarsafni. Hann var keyptur 
til landsins arið 1922 af hlutafélaginu Málmleit 
til að kanna hvort gull væri i jörðu í Vatnsmýri. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur keypti borinn síðar 
og hóf jarðboranir við Þvottalaugarnar árið 
1928. Á tveimur árum voru boraðar 14 holur í 
Laugardalnum, sem nýttar voru til húshitunar. 
Síðasta holan sem boruð var með honum var 
í Gufunesi árið 1965. Hann var gerður upp af 
Hitaveitu Reykjavíkur og fluttur í Árbæjarsafn 
árið 1977.


Gullborinn er einlyft timburhús með skúrþak, 
8,87 m að lengd og 4,67 m á breidd. 


– Lagt er til að borinn verði áfram á Árbæjar-
safni þar sem hann hefur verið í 40 ár.


– Mögulegt að tengja hann við Elliðaárstöð 
og gera meira úr honum í samstarfi við 
Borgarsögusafn.


– Mikilvægt að skilgreina betur ábyrgð  
og viðhald.
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Hönnunaráfangi 2
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Elliðaárstöð
Forhönnun


Húsin á rafstöðvarreitnum eru falleg  
og gefa staðnum einstakt yfirbragð.  
Það verður því ekki hróflað mikið við þeim. 
Engu að síður fær svæðið nýja ásýnd og 
hlutverk frá því sem nú er. Þótt hvert hús 
eigi sér sjálfstætt líf er reiturinn er hannaður 
sem ein heild.
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Upplifunin af Elliðaárstöð hefst í 
þyrpingunni á miðjum reitnum sem 
áður hýsti smiðju og skepnur. Þar 
verður móttaka fyrir allt svæðið 
þar sem má fá upplýsingar um 
starfsemina, kaupa miða eða  
fá sér rjúkandi kaffilús.
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Kaffihús og móttaka
Smiðja, fjós og hlaða


Inngangur í 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. Saman þjóna 
húsin hlutverki móttöku með upplýsingum 
auk kaffihúss. Aðgengi er úr gróðurhúsinu út í 
portið á milli bygginganna þar sem skjólsælt er á 
góðviðrisdögum. Einnig má ganga frá kaffihúsi 
út á leiksvæði í garðinum. Þannig geta foreldrar 
fylgst með börnum sínum frá kaffihúsinu.


Innandyra verður haldið í sögu staðarins, meðal 
annars með því að varðveita eldstæði smiðjunnar 
sem verður hluti af innréttingum kaffihússins. 
Kaffihúsið mun hafa sterka tengingu við laxinn 
og veiðina í ánni, til að ýta undir tengsl við 
alltumlykjandi náttúruna utandyra og sögu 
hagnýtingar í dalnum. Salerni kaffihússins verða 
aðgengileg utan afgreiðslutíma og geta því 
þjónað öllum gestum dalsins.


Smávægilegar breytingar verða gerðar á ytra 
byrði Hlöðunnar þar sem gengið er út í gróður-
húsið og garðinn, í samráði við Minjastofnun.


Rafstöðvarvegur
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Kaffihús og móttaka


Þrjú lítil hús á einni hæð mynda 
þyrpingu og port á miðjum reitnum. 
Fjós og smiðja eru steinsteypt með 
timburþaki og voru byggð skömmu 
eftir íbúðarhús rafstöðvarstjóra árið 
1921 eftir teikningum Aage Broager 
Christensen og Guðmundar Hlíðdal. 
Hlaðan er úr timbri. Öll heyra húsin 
undir lög nr. 104/2001 um húsafriðun.


Eftir breytingar hýsir þyrpingin 
kaffihús, eldhús, móttöku og skrif-
stofur SVFR, en starfsemi félagsins 
á sér langa og merkilega sögu 
á svæðinu. Við sjáum fyrir okkur 
að SVFR hafi greiðan aðgang að 
kaffihúsinu undir sína fundi og 
fræðslu (fluguhnýtinganámskeið 
e.þ.h.) eftir þörfum.


Á kaffihúsinu er gerð ráð fyrir 55 
manns í sæti, þremur salernum 
og eldhúsi til framreiðslu. Einnig 
að hægt sé að nota kaffihús undir 
námskeið og fyrirlestra.
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Grunnmynd 1:200. Fyrir breytingar. 


Skemma Fjós


Hlaða
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Breytingar:
– Smiðja og hlaða verða tengd 


með gróðurhúsi.
– Opið úr gróðurhúsi út í portið  


á milli húsanna.
– Þar sem bílskúrshurðir eru 


norðan megin koma gluggar  
og glerhurðir.


– Nýtt framreiðslueldhús verður 
innréttað.


– Þrjú salerni á kaffihúsi og  
eitt í skrifstofum SVFR.


Athugasemdir vegna framkvæmda:
– Gólfhæð hlöðunnar er 45 cm frá 


gangstétt svo hugsa þarf fyrir 
tengingu við fjósið og gólfkóta.


– Kanna möguleika á að brjóta 
steypta milliveggi og steypta 
þakplötu í smiðju.


– Vinna með gólfhalla í hlöðu.
– Einangrun á veggjum og þökum
– Gera opnanir á hlöðu út í garð.
– Endurgerð glugga í gömlum stíl 


á smiðju, fjósi og hlöðu.
– Fjarlægja plötuklæðningu  


á göflum fjóss.


Grunnmynd 1:200. Eftir breytingar. 


Salerni 16 fm


Móttaka 14 fm
Skrifstofur SVFR


Veitingasalur 72 fm


Veitingasalur 42 fm
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Kaffihús og móttaka


Norðurhlið, 1:200.


Suðurhlið, 1:200.


Upprunalegt Tillaga
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Móttaka svæðisins verður í gömlu smiðjunni.Iðnsaga. Gamla smiðjan verður mikilvægur 
hluti af innréttingum kaffihússins.
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Kaffihús og móttaka


Vesturhlið, 1:200. 


Austurhlið, 1:200. 


Upprunalegt Tillaga
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Með gróðurhúsinu verður til aðlaðandi útikaffihús í hjarta dalsins.


Gróður umlykur gesti kaffihússins.


Náttúruleg og hlýleg efni verða  í fyrirrúmi.
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Stöðvarstjórahúsið verður Heimili 
veitnanna þar sem leyndardómar 
veitnanna eru afhjúpaðir. Gestir 
fá að sjá og kynnast hvernig allar 
veiturnar þræðast inn í og í gegnum 
veggi og gólf hússins og svo út í hið 
stóra, niðurgrafna kerfi lagnanna.
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Heimili veitnanna
Stöðvarstjórahúsið


Stöðvarstjórahúsið var lengst af heimili 
rafveitustjóra eins og nafnið gefur til kynna. Haldið 
verður í upprunalegt útlit og stíl hússins og það 
gert að „heimili“ sem gestir geta heimsótt. Þar 
verður hægt að slaka á í heimilislegu umhverfi á 
meðan fræðsluefni um veitukerfin er miðlað allt 
um kring. Gestir geta síðan yfirfært þekkinguna á 
sín eigin heimili til að skilja betur hlutverk og virkni 
veitna OR. Áfram verður hægt að nýta húsið til 
fundarhalda sé þess óskað.


Aðgengismál eru leyst með lyftu sem opnast 
beint út á stétt hægra megin við inngang hússins. 
Lyfta þessi tengist fyrstu hæð og opnast beint 
út í endurskilgreint miðjuhol hússins. Salerni 
fyrir gesti eru í heimilislegu baðherbergi í kjallara 
hússins, sem tengist bæði með stiga og lyftu, 
og er því aðgengilegt öllum. Breytingarnar verða 
gerðar í samráði við Minjastofnun.


Önnur hæð hússins hýsir skrifstofur og fundar-
herbergi sem nýtist OR. Enn fremur er möguleiki 
á útleigu þessara rýma til utanaðkomandi aðila.


Rafstöðvarvegur
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Heimili veitnanna


Fyrirhugaðar framkvæmdir:
– Salerni við inngang er fjarlægt, hol 


stækkað inn að lyftunni.
– Eldhúsi er breytt í eldhús með 


heimilislegu yfirbragði. 
– Í kjallara er útbúið baðherbergi 


sem er hluti af sýningunni.
– Skipt er um gólfefni eftir þörfum. 
– Leiðslur og allt sem tengist veitum 


er málað á veggi, loft og gólf.


Húsið var reist árið 1921 og er 
eftir arkitektinn Aage Broager 
Christensen og heyrir undir lög  
nr. 104/2001 um húsafriðun.


– Lyftu sem tengir fyrstu hæð, 
kjallara og stétt utandyra er komið 
fyrir. Það felur í sér þær breytingar 
utandyra að við bætist hurðarop 
þar sem farið er inn í lyftuna og 
gluggi fyrir ofan er fjarlægður.


– Húsið málað að utan og tákn máluð 
með hvítri endurskins málningu.


Ásýnd norðurhliðar fyrir og eftir breytingar. Mælikvarði 1:200.
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Borðstofa 32 fm


Umferðarrými 
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Upprunalegt Tillaga Fyrsta hæð 1:200.Kjallari 1:200.
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Heimili veitnanna


RÁ veggi, loft og gólf hússins verða málaðar línur 
og tákn sem tákna veiturnar er leynast inni í 
veggjum og gólfum heimila. Þar er að finna 
vatnslagnir, heitar sem kaldar, rafmagnslagnir og 
fráveitu. Heimili veitnanna flettir ofan af þessum 
leyndardómi og sýnir bókstaflega það sem falið er 
í umhverfi fólks og heimilum.


Leiðslurnar í veggjunum verða dregnar upp á yfirborðið. Litla myndin gefur vísbendingu um heimilislega stemninguna innandyra.
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Tákn tengd veitunum verða máluð með endurskinsmálningu á húsið utanvert.
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Gamla rafstöðin er einstök bygging og 
heimild um sögu rafmagns á Íslandi. 
Hún er í hópi merkustu tækniminja 
landsins, enda stendur í henni 
upprunalegur búnaður sem mikilvægt 
er að varðveita og varpa ljósi á.
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Gamla rafstöðin


Rafstöðin er safngripur í sjálfri sér. Hún verður því 
að mestu óbreytt, bæði að innan og utan.


Á völdum dögum verður hægt að ganga inn 
í stöðina og fá leiðsögn um virkni og sögu 
stöðvarinnar. Látlausum merkingum verður 
komið fyrir til að auðvelda kynningu.


Á öðrum tímum, og þegar byggingin er lokuð, 
er þó hægt að gægjast á glugga stöðvarinnar 
til að virða fyrir sér tækjakostinn og glöggva sig 
á starfseminni. Tröppum verður komið fyrir við 
glugga á suðurhlið byggingarinnar svo hægt sé 
að kíkja inn. Palli verður komið fyrir við glugga 
á norðurhlið byggingarinnar þar sem aðgengi 
verður að glugga fyrir alla. Hnöppum verður 
komið fyrir við tröppurnar og pallinn. Þegar ýtt  
er á hnapp kviknar ljós inni í stöðinni sem lýsir 
upp valda hluti inni í stöðinni til útskýringa. 
Útfærsla á tröppum og palli verður í samráði  
við Minjastofnun.


Efri hæð byggingarinnar hýsir skrifstofur sem 
væri mögulegt að leigja út sem vinnustofur til 
utanaðkomandi aðila.


Rafstöðvarvegur
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Bygging Gömlu rafstöðvarinnar 
var samþykkt í borgarstjórn í 
september 1918. Þann 27. júní 1921 
var hún vígð en sá dagur telst einnig 
upphafsdagur rafmagnsveitu í 
Reykjavík.


Hönnuðir byggingarinnar voru 
Aage Broager Christensen, Jón 
Þorláksson og Guðmundur Hlíðdal. 
Húsið heyrir undir lög nr. 104/2001 
um húsafriðun. 


Fyrirhugaðar framkvæmdir:
– Tröppur, pallur og handrið 


utandyra eru úr stáli og 
með fremur léttu yfirbragði 
í samræmi við hönnun 
byggingarinnar.


– Hnappar utandyra hannaðir til 
að þola veður og álag.


– Merkingum með lýsingu komið 
fyrir innandyra.


– Endurskoða þarf alla lýsingu 
innan- og utandyra.
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Grunnmynd 1:200. Upprunalegt Tillaga


Gamla rafstöðin
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Upprunalegt TillagaNorðurhlið, 1:200.


Suðurhlið, 1:200.
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Gamla rafstöðin


Rofar varpa bókstaflega ljósi á ákveðna hluta og starfsemi Gömlu rafstöðvarinnar.
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Tröppur, pallur og handrið utandyra eru úr stáli og með léttu yfirbragði í samræmi við hönnun byggingarinnar.
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Önnur rými
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Í húsunum á torfunni eru rými sem er erfitt 
að gera aðgengileg almenningi svo vel sé. 
Það eru rými eins og kjallarinn og önnur 
hæð Stöðvarstjórahússins, efri hæð Gömlu 
rafstöðvarinnar og Félagsheimili starfsmanna 
Orkuveitu Reykjavíkur.


Hér er þó um að ræða dýrmæt rými á besta stað 
sem eru tilvalin til útleigu til þriðja aðila.
Stöðvarstjórahúsið getur hýst skrifstofur á 
vegum OR áfram, en það gæti einnig nýst til 
útleigu fyrir fundi eða annars slíks.


Rými annarrar hæðar Gömlu rafstöðvarinnar 
eru spennandi og þar er einnig eldhús og salerni. 
Þessi rými gætu verið leigð út til þriðja aðila, t.d. 
sem vinnustofur fyrir fræði- eða listamenn.


Félagsheimilið er nær eingöngu nýtt í útleigu á 
kvöldin um helgar, eins og er. Hér sjáum við fyrir 
okkur að mætti leigja það út undir heilsutengda 
starfsemi, eins og jóga eða slíkt, á daginn.


Stöðvarstjórahúsið – Kjallari
mkv. 1:200


Stöðvarstjórahúsið – 2. hæð
mkv. 1:200
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Hönnunaráfangi 2
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Veitugarðurinn
Forhönnun


Aðdráttarafl Elliðaárstöðvar felst ekki síst  
í nýjum útisvæðum á og við rafstöðvar-
reitinn. Þar er sýningin framlengd undir 
berum himni, hægt að príla og sulla  
– eða njóta tónlistar.
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Dofri


Veitutorg


Skrúðgarður
Vatnsleikjagarður


Rafstöðvarvegur


Elliðaá


Höggbor


Stúka
Tengivirki


Upprunalegt Tillaga
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Í syðri hluta Veitugarðsins verður aðalleiktækið 
stór hóll sem börn geta hlaupið upp á og rennt 
sér svo niður í rennibrautum. Auk þess geta börn 
fræðst um hagnýtingu vatnsins í skapandi leik 
með stíflugerð og þess háttar.


Að lokum má nefna garðinn aftan við Stöðvar-
stjórahúsið. Hann er allsérstakur og minnir á 
liðna tíð, þegar Steingrímur rafveitustjóri bjó þar 
með Láru konu sinni og börnum þeirra. Ásýnd 
garðsins sem eins konar skrúðgarðs verður ýkt 
með róman tískri landslagshönnun.


Útisvæðið skiptist í grófum dráttum í þrennt. 
Veitutorgið er milli Straumskiptistöðvarinnar 
og kaffihússins. Austast á torginu eru pallar úr 
endurnýttu timbri gamla aðfallsrörsins. Þeir 
mynda stúku sem snýr að hærri túrbínuturni 
Straumskiptistöðvarinnar. Þaðan má fylgjast 
með viðburðum í turninum eða hvíla lúin bein.


Torgið opnast svo til austurs inn á allstórt tún 
þar sem áður stóð tengivirki sem nú hefur verið 
rifið. Gufuborinn Dofri og yfirbyggður höggbor 
úr safni Orkuveitunnar setja sterkan svip á 
túnið. Þar eru möguleikar til leikja sem aukast 
verulega eftir því sem sunnar dregur.


Veitugarðurinn
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Hvítar línur eru málaðar á yfirborð svæðisins. 
Þær liggja frá hliðinu inn á torfuna yfir að 
kaffihúsinu, Heimili veitnanna, Gömlu rafstöðinni 
og Straumskiptistöðinni. Línurnar eru vegvísar 
og leiða gesti um svæðið. Þær minna einnig á 
veiturnar sem eru undir malbikinu og draga þannig 
fram það sem falið er undir yfirborðinu.


Merkingarnar afmarka svæðið og beina fólki inn á það. Litla myndin er úr Superkilen garðinum í Kaupmannahöfn.


Yfirborðsmerkingar
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Merkingarnar minna á veitukerfin undir fótum okkar.
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Veitutorgið


Á veitutorginu verður hægt að staldra við og 
fræðast eða slappa af. Innviðir borgarinnar verða 
gerðir sýnilegir með ljósastaurum, brunnlokum, 
brunahönum og niðurföllum sem mynda 
skemmtilega stemningu með uppröðun sinni. 
Upplýsingaefni á torginu fræðir gesti enn fremur 
um virkni þeirra.


Á torginu eru gestir fræddir um hvernig vatnið 
ferðast á yfirborði borgarlandslagsins og hvernig 
veiturnar hafa spilað stórt hlutverk við að taka á 


móti þessu vatni og veita út í hið stóra niðurgrafna 
kerfi. Regnvatn sem fellur á fast yfirborð og 
byggingar borgarinnar hefur í gegnum tíðina 
leitað í niðurföll og þaðan út í sjó. Í dag er verið 
að snúa þessari þróun við og leitast við að beina 
vatninu í náttúrulegt ferli og ýta undir sjálfbærni. 
Veitutorgið verður sýnidæmi um hvernig hægt 
er að beina vatni af föstu yfirborði og þökum út 
í náttúrulega viðtaka, svokallaðar blá-grænar 


ofanvatnslausnir. Ofanvatnsbeð mun liggja á 
miðju torginu þar sem áður stóð bílastæði og 
taka á móti vatninu sem rennur af svæðinu. Beðið 
liggur lægra en svæðið í kring og verður alsett 
grasi og harðgerum plöntum sem hreinsa vatnið. 
Oftar en ekki verður vatn í beðinu þar sem það 
tekur tíma fyrir vatnið að síast ofan í jörðina. 


Á torginu eru pallar úr endurnýttu timbri 
aðfallsrörsins. Þeir mynda stúku sem snýr að 
hærri túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar. 
Þaðan má fylgjast með viðburðum í túrbínu-
turninum eða hvíla lúin bein. Unnt verður að nota 
torgið sjálft undir viðburði, t.d. hátíð að loknu 
kapphlaupi, jólamarkað eða annað slíkt. 


Ofanvatnsbeð liggur á miðju torginu þar sem áður stóð bílastæði og tekur á móti vatni. Teikning eftir Landslag.
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Með fjölbreyttum lausnum er regnvatni safnað saman með það fyrir augum  
að beina vatninu í náttúrulegt ferli og ýta undir sjálfbærni.
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Gamla tengivirkið


Austan við torgið er Veitugarðurinn. 
Þar stóð áður allstórt tengivirki sem 
nú hefur verið rifið. Fótspor þess 
verður þó notað sem grunnur að 
hönnun svæðisins og saga torfunnar 
þannig heiðruð. Þverstæðar línur 
einkenndu tengivirkið og verða þær 
ráðandi í hönnun Veitutorgsins og 
tengdra svæða. Þessar línur munu 
teikna upp ása og gönguleiðir og 
ráða staðsetningu mikilvægra 
minja. Trjágróður og ýmsar smærri 
innsetningar spretta þar sem áður 
söng í háspennulínum. Í sumum 
þeirra er hægt að klifra og á öðrum 
þeirra er hægt að hvílast.


Efri röð til vinstri: Gamla tengivirkið var fjarlægt 1995. 
Neðri röð til vinstri: Teikning af Parc de Villette í París, höf. Bernard Tschumi. 
Efri röð  til hægri: Dæmi um áningarstað á línulegum ásum Parc de Villette. 
Neðri röð til hægri: Tengivirki á torfunni og utan á Straumskiptistöðinni árið 1952.







87


OFANVATNSBEÐ


DOFRI


SETSTALLAR ÚR
ENDURNÝTTU TIMBRI


TURNAR ÚR
TENGIVIRKI


LEIKSVÆÐI


VATNSRÁS


RENNIBRAUTIR
Á GRASHÓL


TJÖRN


TORG VIÐ
KAFFIHÚS


OFANVATNSRÁSIR
FYRIR ÞÖK


GÖNGUSTÍGUR
Á AÐFALLSRÖRI


STÍGUR


NÝR STÍGUR


NÝ BRÚ SKV.
DEILISKIPULAGI


HÖGGBOR Í
GLERHÝSI


AÐKOMU-
STÍGUR


OFANVATNSBEÐ


GLERHÝSI


NÝR STÍGUR


LEIKSVÆÐI


Tillaga að landslagshönnun Veitugarðsins. Teikning eftir Landslag.
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Í framhaldi af tengivirkinu liggur 
frumlegt leiksvæði þar sem áhersla er 
lögð á fræðslu í leiknum. Rennibrautir 
sem tákna stíflu og aðfallsrör liggja 
á manngerðum hól ásamt pumpu 
þar sem hægt er að dæla vatni 
niður eftir rennum sem endar í 
virðulegri tjörn í beinni tenginu við 
Stöðvarstjórahúsið.


Vatnið spilar stórt hlutverk á leik-
svæðinu og munu tæki og tól gera 
forvitnum ungum gestum kleift að 
skoða þrýsting, vatnshraða, vatnsafl, 
fallorku og hegðun vatns í náttúrunni 
– allt í gegnum leik og tilraunir. 


Pípur, slöngur og önnur tengd 
leikföng verða geymd í skemmu 
austast á rafstöðvarreitnum utan 
opnunartíma garðsins. 


Vatnsleikjagarðurinn


Dæmi um tæki sem fræða börn um stöðuorku og vatnsafl í gegnum fjölbreyttan leik.
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Eitt helsta aðdráttarafl svæðisins verður hóll þar sem börn geta leikið og sullað og fræðst með óbeinum hætti um orkuna í vatninu.
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Borarnir


Saga jarðhitans og vatnsveitunnar væri 
endaslepp ef ekki væri fyrir borana sem hafa 
gatað jörðina hingað og þangað í leit að vatni. 
Orkuveitan hefur varðveitt þessar minjar og tveir 
boranna munu setja sterkan svip á Elliðaárstöð.


Gufuborinn Dofri verður staðsettur við enda 
steyptrar brautar sem var hluti af tengivirkinu. 
Þessi staðsetning gerir Dofra að áberandi 
kennileiti. Steypta brautin liggur í beinni stefnu 
út að Elliðaánum og skapar skemmtilega 
sjónlínu að Dofra út frá núverandi fjölförnum 
göngustíg við árnar. 


Trjágöng sem fylgja fótsporunum frá vestri 
til austurs tengja Dofra við höggborinn sem 
staðsettur er austast í garðinum. Höggborinn er 
að hluta til í yfirbyggðu gróðurhúsi sem hitað er 
upp með jarðvarma. 


Höggborinn í dag.Dofri að störfum að Reykjum í Mosfellssveit árið 1974.
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Dofri og höggborinn í Veitugarðinum. Horft til norðvesturs.
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Dofri boðaði byltingu í hitaveitumálum 
Reykvíkinga og landsins alls þegar hann var 
nýttur til að bora sína fyrstu holu árið 1957, 
á horni Hátúns og Nóatúns. Dofri boraði 
tugi holna sem lögðu grunninn að hitaveitu 
höfuðborgarsvæðisins


Dofri er tæpir 30 m á hæð. Sem stendur er verið 
að gera hann upp hjá Vélaverkstæði Hjalta 
Einarssonar í Hafnarfirði


– Lagt er til að honum verði komið fyrir á flötinni 
austan megin við straumskiptistöðina.


– Skoða þarf ástand pallsins utan um borinn, 
gera ráð fyrir undirstöðum undir hann og 
skoða aðgengismál.


Gufuborinn Dofri


Dofri mun setja verulegan svip á Elliðaárstöð. Hér er horft til suðvesturs frá Rafstöðvarvegi.
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Höggborinn


Höggborinn var fluttur til landsins af bandaríska 
hernum á stríðsárunum. Hann var nær stöðugt 
í gangi til ársins 1973 þegar honum var lagt. 
Höggborinn boraði mest eftir köldu vatni fyrir 
minni kauptún og sveitabæi, en var einnig til 
könnunar á jarðlögum og til að mæla hitastigul. 
Árið 1978 var hann gerður upp í upprunalegri 
mynd af Jarðborunum Ríkisins.


Höggborinn er 3 x 2,5 x 10–12 metrar.  
Ástand hans er prýðilegt.


– Lagt er til að Höggbornum verið 
komið fyrir á flötinni austan megin við 
straumskiptistöðina í samhengi við Dofra.


– Byggt yrði yfir hann skýli þar sem hann er 
viðkvæmur fyrir veðrun.
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Efnisnotkun á útisvæðum


Túnið austast á reitnum gengur í 
endurnýjun lífdaga. Gróður sprettur 
þar sem áður söng í háspennulínum. 
Efnisnotkun á svæðinu gengur út 
á endurnýtingu efnis með það fyrir 
augum að undirstrika samlífi manns 
og náttúru.
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Samspil manns og náttúru undirstrikað. Fjölærar plöntur, endurnýtt efni, skrúðgarðurinn endurvakinn, iðnaðarmannvirki notuð í leik.
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Hönnunaráfangi 3
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Sögu- og tæknisýning
Forhönnun


Áður stoppaði rafmagn frá Sogi 
í straum skiptistöðinni áður en það fór  
inn á dreifikerfið. Í framtíðinni verður 
aðalhluti sögu- og tæknisýningarinnar  
þar; viðamikil upplifun sem fléttast 
náttúrulega inn í rými byggingarinnar.
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Straumskiptistöðin


Aðalinngangur sýningarinnar verður austanmegin 
á viðbyggingunni, frá Veitutorgi. Hann markast 
af eins konar skyggni sem hefur sterka vísun 
í tengivirki sem stóð áður framan við húsið. 
Skyggnið gefur skjól og vísar í upphaflega notkun 
byggingarinnar. Í viðbyggingunni verður lyfta, 
fatahengi, salerni og aðgangur á sýninguna. 
Þaðan verður einnig innangengt í fjölnotarými í 
túrbínuturninum sem þjónar sem viðburðarými, 
kennslu- og nestisaðstaða.


Sýningin er á báðum hæðum. Hæðir eru tengdar 
saman með lyftu og stiga í áðurnefndri viðbygg-
ingu en einnig er stigi og lyfta í hinum enda bygg-
ingarinnar. Dagsljós og náttúruleg birta fær að 
leika um rýmin og einkenni byggingarinnar eru 
dregin fram fremur en falin, þannig að gestir upp-
lifa efni sýningarinnar sem hluta af stað og stund.
 
Sýningin skiptist upp í ólíka þræði sem fjalla um 
vatn, jarðhita og rafmagn. Þeir fléttast saman í 
heildræna upplifun sem talar til ólíkra aldurshópa, 
hvetur til samupplifunar og þátttöku gesta. 
Gestir stýra sjálfir leið sinni gegnum sýninguna 
svo upplifunin er ekki endilega línuleg með skýrri 
byrjun og enda. Mögulegt er að fara hratt yfir og 
fá heildarsýn, en einnig er hægt að staldra við og 
fara dýpra í hlutina, allt eftir því hvað gestir vilja.


Rafstöðvarvegur
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Straumskiptistöðin 1. hæð
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Byggingin var upphaflega teiknuð 
af Sigurði Guðmundssyni arkitekt. 
Elsti hluti byggingarinnar er byggður 
árið 1932 sem straumskiptistöð 
eftir að rafmagn fór að berast frá 
virkjunum við Sogið. Síðari áfangar 
voru byggðir sem skrifstofuhúsnæði 
og síðar var þar byggt spenna-
verkstæði. Utan skemmunar er 
straumskiptistöðin eina húsið á 
rafstöðvarreitnum sem heyrir ekki 
undir lög um húsafriðun.


Straumskiptistöðin gnæfir yfir eldri 
byggingunum og túrbínuturnarnir 
tveir gefa henni sterkt yfirbragð. 
Henni hefur verið breytt töluvert í 
gegnum árin og ber þess merki, en 
hún er engu að síður áhugaverð í 
byggingarsögulegu tilliti og verður 
gerð upp í sem upprunalegastri 
mynd. Viðbygging í suðurhluta 
byggingarinnar er nýjasta breytingin 
á byggingunni og verður að hluta til 
endurhönnuð til að byggingin þjóni 
nýju hlutverki sínu sem best. Eftir 
breytingar hýsir byggingin aðalhluta 
sögu- og tæknisýningar Orkuveitu 
Reykjavíkur, ásamt útleigjanlegu 
fjölnota rými túrbínuturnanna.


Grunnmynd 1:200. Fyrsta hæð, fyrir breytingar. Upprunalegt Tillaga
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Breytingar:
– Viðbygging sem rúmar anddyri  


er endurhönnuð og komið fyrir 
stiga og lyftu.


– Inngangur í viðbygginguna er 
bættur með tvöfaldri hurð.


– Strúktúr sem skilgreinir  
inngang reistur.


– Gluggum er skipt út fyrir 
upprunalega glugga.


– Milliloft sem nú hýsir skrifstofur 
SVFR tekið niður.


– Nýtt milliloft í stað þessa gamla  
svo efri hæðin sé öll í flútti.


– Lyftu komið fyrir í norðurhluta 
byggingarinnar og stigi gerður upp, 
sérstaklega með tilliti til öryggis.


– Salerni, þrjú talsins sem 
tengjast sýningu og eitt tengist 
starfsmannaaðstöðu.


– Eldhús fyrir starfsmannaaðstöðu.
– Fatahengi.
– Aðstaða fyrir skólahópa  


og kennara.
– Fjölnota rými.
– Sýningarrými.
– Safnabúð.


Athugasemdir vegna framkvæmda:
– Kanna ástand steypu.
– Kanna ástand turnklæðningar.
– Kanna ástand steypta pallsins 


við inngang. Þarf styrkingu út af 
endurgerðum inngangsstrúktúr?


Upprunalegt TillagaGrunnmynd 1:200. Fyrsta hæð, eftir breytingar.
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Straumskiptistöðin 2. hæð
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Grunnmynd 1:200. Önnur hæð, fyrir breytingar.


Viðbygging,
nýjasti hluti 
byggingarinnar


Upprunalegt Tillaga
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Upprunalegt TillagaGrunnmynd 1:200. Önnur hæð, eftir breytingar.


Sýningarrými
90 fm


Sýningarrými
106 fm


Anddyri
40 fm


Viðbygging
(ekki friðuð)


A


A
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Straumskiptistöðin


Upprunaleg hönnun byggingarinnar verður afhjúpuð og uppsetning sýningar sækir innblástur í straumteinakerfi sem var fyrir í húsinu.
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Snið A-A, 1:200. Sniðið sýnir helstu breytingar, s.s. nýtt milligólf og virki við nýjan inngang.


Upprunalegt Tillaga
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1. hæð
IN


NGANGUR


FJÖLNOTARÝM
I


KENNSLURÝM
I


SÝNIN
GARRÝM


I


FATAHENGI


M
ÓTTAKA


Sögu- og tæknisýning


Hvernig uppgötvuðu menn rafmagn? Hvernig var 
jarðhiti hagnýttur áður fyrr? Hvaða möguleikar  
búa í fráveitunni? Drap rafmagnið draugana?  
Hvað er fjórða iðnbyltingin? Hvaðan kemur vatnið 
sem við drekkum?


Á sögu- og tæknisýningunni er fjallað um rafmagn, 
jarðhita, vatn, fráveitu og áhrif hagnýtingar  
á samfélagið í gegnum tíðina og til framtíðar. 
Fræðandi upplifun og leikur eru sett í forgrunn.


Sýningin er samsett úr aðskildum, viðhaldslitlum, 
einingum sem er auðvelt að skipta út, t.d. til 
að bregðast við umræðu sem kemur upp í 
samfélaginu eða í tengslum við ákveðna daga.  
Það er engin ein leið skilgreind gegnum rýmið 
heldur ráða gestir sinni leið sjálfir.
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2. hæð
JA


RÐHIT
I


VATN


RAFM
AGN


Atriði eins og vatnsniður, myrkraherbergi og 
brennisteinslykt ýta undir töfrandi upplifun um leið 
og þau staðsetja gesti, og einfaldir en skemmtilegir 
leikir fá gesti til að hugsa um hugtök eins og 
stöðuorku, afl og sjálfbærni. Þannig verða vísindin 
að baki veitunum gerð áþreifanleg.


Hér á eftir fylgja örfá dæmi um mögulega 
framsetningu sýningaratriða.


Gróf drög að sýningaratriðum á sögu- og tæknisýningu. 
Gestir ráða leið sinni sjálfir gegnum rýmið.
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Aðfallspípa 


Elliðaárvirkjunnar


Meiri stöðuorka


Minni stöðuorka


Framtíðin og tæknin. Fjallað um iðnbyltingarnar 
fjórar í gegnum tækninýjungar hvers tímabils og 
hvernig þær breyttu veröld okkar. Gestir ganga 
svo inn í framtíðina og sjá möguleikana sem blasa 
við mannkyninu. Þar mun heilvirk (e. immersive) 
upplifun túlka framtíðarspár myndrænt og velta 
upp spurningum um hvert við stefnum.


Meðalstór heimili notar
 10-12 kWh á dag.*


Ef þú fengir aðeins 5kWh á dag, 
í hvað myndirðu nota það rafmagn?


0 kWh
5 kWh


1 kW
h


2 kWh


3 kWh


4 
kW


h


Meðalstór heimili notar
 10-12 kWh á dag.*


Ef þú fengir aðeins 5kWh á dag, 
í hvað myndirðu nota það rafmagn?


0 kWh
5 kWh


1 kW
h


2 kWh


3 kWh


4 
kW


h


Orka. Orka á sér ýmsar myndir 
s.s. stöðuorku, hreyfiorku o.fl. 
Orka eyðist ekki heldur umbreytist. 
Hlutunum er lyft og þeir látnir detta. 
Hvað er það mikil orka? Mælieiningar 
Joules, Newton og Watt útskýrðar.


Rafmagnsnotkun. Fjallað um 
ólíka orkuþörf raftækja. Leikur sem 
felur í sér að nýta ákveðinn kvóta af 
rafmagni sem best.


Sögu- og tæknisýning 
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Allt vatn sem 
við drekkum 
var einu sinni
risaeðlupiss!


Rafeindir
Kjarni


RóteindirNifteindir


Hringrás vatnsins. Allt vatn á jörðinni hefur 
verið hér í mörgþúsund ár í sífelldri hringrás og 
endurnýtingu. Veiturnar eru langflestar beint eða 
óbeint hluti af hringrás vatnsins. Fjallað verður um 
grunnvatnsstrauma ofan höfuðborgarinnar og 
mikilvægi vatnstökusvæðisins – og boðið upp á 
vatn úr krana.


Saga rafmagnsins. 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 
náttúrunni: eldingar, norðurljós, hrökkáll o.s.frv. 
Þegar gestir setjast á hringbekk og grípa í sinn 
hvorn málmhólkinn kviknar á tónlist. Þannig 
skýrum við jafnstraum og leiðni.   


Saga jarðhitans. Segja frá því 
hvernig jarðhiti hefur verið nýttur 
í gegnum aldirnar: til saltvinnslu, 
brennisteinsnáms, þvotta, í heitum 
laugum í matreiðslu. Hver er framtíð 
ylræktar á Íslandi? 
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Framtíðarsýn


Elliðaárstöð er ekki bara hús, heldur 
miðstöð með heilmikla möguleika til að 
hafa áhrif á umhverfi sitt og samfélag. 
Svo það megi verða skiptir máli að það sé 
góð aðstaða og metnaðarfull dagskrá á 
svæðinu, bæði fyrir þau sem þekkja dalinn 
vel og hin sem eiga eftir að kynnast honum.
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Notendur dalsins


Fræðslu- og skólahópar
Skólar í nærliggjandi hverfum nota dalinn til 
fræðslu og þá helst náttúrufræði. Sýningin og 
útikennslustofa við borholu mun gefa einstakt 
tækifæri á til að fræðast um vatns- og hitaveitu.


Vetrarfrí
Viðburðir á vegum frístundaheimila og 
menningarstofnana Reykjavíkur, t.d. ratleikir og 
listmálun, eru þegar í gangi en fræðslu gangan, 
vatnsleikjasvæðið og sýningin mun bæta 
aðsókn þessara hópa til muna.


Fjölskyldur
Útivist og leikir er viðvarandi í dalnum allan 
ársins hring, sérstaklega ef veður er gott. 
Það má bæði bæta áningaraðstöðu og fjölga 
viðburðum fyrir þennan hóp. Kaffihúsið mun 
þjóna þessum hópi vel allan ársins hring. 
Þveranir frá rafstöðvarreit inn í skóg mun auka 
aðgengi þessa hóps.


Náttúruunnendur
Skógarböð og listsköpun í dalnum færast í 
aukana. Bætt áningaraðstaða mun nýtast 
fyrir þá notkun, en viðburðir og samkomur hjá 
þessum hópum eru orðnar reglulegar.


Jurta eða sveppatínsla. Fólk kemur úr öllum 
hverfum höfuðborgar svæðisins t.d. til að 
tína sveppi í skóginum á haustin, ýmis félög 
og hópar hafa hópmennt til slíkrar iðju með 
leiðsögn í dalnum. Bestri útikennsluaðstaða 
eða vinnuborð geta bætt upplifun og aðstöðu 
fyrir þennan hóp.


Hlaup, kraftganga og almenn heilsurækt
almenn líkamsrækt er stunduð í dalnum, oft í 
formi kraftgöngu eða skokks, allan ársins hring. 
Nokkrir virkir hlaupahópar nota dalinn og þá 
helst snemma kvölds á virkum dögum eða á 
morgnana um helgar. Bættur göngustígur inn 
í og skógi og þveranir úr norðri til suðurs munu 
auka aðgengi þessa hóps.
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Dæmi um fjölda gesta í annarri starfsemi


Árbæjarsafn  50 þúsund gestir árið 2016  (137 á dag / 960 á viku)
Þjóðminjasafn Íslands 100 þúsund gestir á ári (275 á dag / 1920 á viku)
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn 170 þúsund gestir á ári  (465 á dag / 3255 á viku)
Vísindasmiðjan  6 þúsund börn á ári (200 á viku)


Strætóleiðir með sterkan farþegagrunn eru 5000–7500 farþegar á dag
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Lífið í Elliðaárdal. Myndir fengnar af samfélagsmiðlum.
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Hugmynd að dagsskrá yfir árið í Elliðarárdal


Hátíðir og tækifærisdagar:
– Páskar
– Sumardagurinn fyrsti 


– Páskaeggjaleit
– Skrúfað frá  


Vatnsleikjagarðinum 


Fræðsluganga OR:
– „Vorganga og hressing“ 
– Borholurnar
– Rabbabarasaft og með því
  


Aðrir viðburðir:
– Upplestrar-Vorútgáfa
– SVFR hreinsidagur
– SVFR kastnámskeið


Viðburðir annarra:
– Pop-up jóga
– Skógarböð


Hátíðir og tækifærisdagar:
– 17. júní  
– Jónsmessa
– Menningarnótt


– Raftónleikar
– Útibíó


Fræðsluganga OR:
– „Miðsumarsganga  


og hressing“  
– Fuglaskoðun  leiðsögn
– Blómasaft og með því


Aðrir viðburðir:
– Leikhópurinn Lotta
– SVFR unglingafræðsla
– GFR  Náttúruganga 


Viðburðir annarra:
– Miðnæturhlaup  
– Náttúrumálun 
– Prosecco hlaupið
– Pop-up jóga
– Skógarböð 


Hátíðir og tækifærisdagar:
– Fyrsti vetrardagur


– Viðgerðardagar
– Upplestrar


Fræðsluganga OR:
– „Síðsumarsganga  


og hressing“ 
– Sveppatínsla leiðsögn
– Berjasaft og með því
 


Vetrarleyfi:
– Borholu-ratleikur
– Könglar og lauf – útiföndur
– Raftónlistarnámskeið
– Hreyfimyndasmiðja
– Hackathon


Viðburðir annarra:
– Náttúrumálun 


Hátíðir og tækifærisdagar:
– Vetrarhátíð
– Aðventan
– Þrettándinn


– Jólahjólið tendrað


Fræðsluganga OR:
– „Hræðsluganga   


og hressing“
– Hrekkjavöku-ratleikur
– Heitt berjasaft og með því


Vetrarleyfi:
– Borholu-ratleikur
– Leikir á Veitutorginu
– Raftónlistarnámskeið
– Hreyfimyndasmiðja 
– Hackathon


VETUR VOR SUMAR HAUST
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Myndalisti


Myndir hönnunarhóps:
Bls. 2, 4, 14, 16, 31, 32, 35, 36, 39, 
41, 42, 43, 48, 49, 50, 61, 68, 69, 
74, 75, 81, 82, 83, 94, 98, 116, 119
Ljósmyndari: Kjartan Hreinsson


Aðrar myndir:
Bls. 10  
Waterfall, 2004
Ólafur Elíasson 


Hacienda, 1982
Ben Kelly 


Mynd frá endurnýjun vatnslagnar  
í Ármúla, 2018
www.veitur.is 


Bls. 11
Andreas Samuelsson 2016-18
www.andreassamuelsson.com


Centre Pompidou, París 1977
En.parisinfo.com 


Umhverfing, 2013
Ljósmyndari: Pétur Thomsen 
www.peturthomsen.is


Baltic Street, Glasgow 2014
www.Assemblestudio.co.uk


Bls. 12
Gufa í Hveradölum, Hellisheiði 2009
Ljósmyndari: Sibba Ósk
www.flickr.com/photos/sibbaosk


Kona með rósir, Hveragerði 1954
Ljósmyndari: Helga Fietz 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur


Kona í eldhúsi 1959
Ljósmyndari: Gunnar Rúnar Ólafsson 
Myndasafn OR


Bls. 13
Ljósastaurar við Kringlumýrarbraut
Ljósmyndari: Sigurður Úlfarsson
Ljósmyndasafn Reykjavíkur


Straumskiptistöðin
Ljósmyndari óþekktur.
Myndasafn OR


Bls. 20  
Myndir af Instagram
#elliðaardalur


Bls. 23   
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur


Bls. 24   
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur


Bls. 33  
Aðfallsrör
Úr bókinni Í straumsambandi 
Myndasafn OR


Bls. 40  
FAT Architects, Holland
Cycle Shed 2008


Façade KME, Þýskaland
TECUR Gold punch


The Eriksberg Hotel & Nature Reserve 
Pavilion, Svíþjóð 
Sandellsandberg Arkitektar 2019


Studio Swine
Wave. Particle. Duplex. 2019
A/D/O, Greenpoint, Brooklyn, NY, USA


Skjákot úr myndinni Reykjavík, Reykjavík
Hrafn Gunnlaugsson 1986


Sofie Svanes 2019
Instagram @sofsvades


Bls. 46   
Lífið í Vatnsmýri
Útisýning 2016
Brynhildur Páldóttir, Magnea 
Guðmundsdóttir, Ármann Agnarsson
  
Blackhorse Workshop 
Assemble Architects 2012–14
London, Bretland


Bls. 48
Sveppir
www.mbl.is


Wooden Chicken coop 2012
Lake Porovesi, Helsinki, Finnland
Chan Brisco Architects


Fodors Travel
www.fodors.com/world/europe/sweden/
experiences/news/forage-in-sweden-and-
your-palate-and-the-planet-will-thank-you


Bls. 49
Gróðursetning
Myndasafn OR


The Edible Country
www.visitsweden.com/ediblecountry
  
Dansspor
www.tellwut.com/surveys/lifestyle/
living/86330-have-you-ever-taken-dance-
lessons-.html


Ecology of Colour 
Dartford, England
Studio Weave 2012


Bls. 51   
Uninterrupted
www.foodology.ca/uninterrupted


Bls. 53  
Gullborinn
Ljósmyndari: Magnea Guðmundsdóttir 
2019
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Hönnunarhandbók 
– Elliðaárstöð
Nóvember 2019


Brynhildur Pálsdóttir, hönnuður
Teiknistofan Stika
Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt
Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt
Kristín María Sigþórsdóttir, 
upplifunarhönnuður
Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður


Í samstarfi við:
Atla Bollason
Kjartan Hreinsson
Landslag ehf.


Stýrihópur OR:
Bjarni Bjarnason
Heiða Aðalsteinsdóttir
Eiríkur Hjálmarsson
Jakob Sigurður Friðriksson


Varða Verkþjónusta
Grettir Adolf Haraldsson


Bls. 61 
Zollverein, Essen, Þýskaland
www.zollverein.de


Bls. 63
Terrain, Styer’s Garden Cafe
Glen Mills, USA
www.shopterrain.com/pages/glen-mills-
restaurant


Bentwood Fitzroy Cafe, Ástralía
Ljósmynd: Tom Blachford
www.ritzghougassian.com


Bls. 68  
Ett Hem, Stokkhólmur, Svíþjóð
https://www.etthem.se/


Bls. 82  
Superkilen, Kaupmannahöfn, Danmörk
BIG Architects


Bls. 83  
Leiðslur í götu
Ljósmyndari: Magnea Guðmundsdóttir 
2019


Bls. 85  
Tilvísanir og dæmi um blágrænar lausnir 
og landslagshönnun
Myndabanki Landslags


Bls. 86  
Tengivirki 1995
Ljósmyndari: Jón Haukur Jóelsson 
Myndasafn OR


Tengivirki 1952
Ljósmynd: Sigurhans Vignir 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur


Parc de la Villette, París 1982 
Bernard Tschumi
archinect.com


Bls. 88 
Project Campfire, Macau, Kína
Richter Spielgeratete GmbH


Wasser und Spiel
Katalog 2015
www.richter-spielgeraete.de


Bls. 90 
Dofri
Ljósmyndari: Mats Wibe Lund 1974
Myndasafn OR


Bls. 93  
Sou Fujimoto Naoshima Pavilion, Japan


Borholuskýli OR
Einar Þorsteins (arkitekt)


Bls. 95
Lystigarðurinn á Akureyri
www.northiceland.is


Mynd af  steypuflekum, 
D.I.R.T. Studio – Urban Outfitters 
HeadQuarters, 
Philadelphia, USA


Steinlögn, timburfjalir, Igualada Cemetery
Enric Miralles og Carme Pinos


Fjölærar jurtir
Myndabanki Landslags


Zollverein Park, Essen, Þýskalnd
Planergruppe Oberhausen


Bls. 104  
Straumteinakerfi í spennistöð 1937
Myndasafn Landsvirkjunar


Patrick Keiller,  
The Robinson Institute 2012
Tate-Britain, London, Bretland.


Lee Mawdsley, Herzog & de Meuron 2016
Tate Modern, London, Bretland 


Bls. 113  
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur


Bls. 114 
Myndir af samfélagsmiðlum  
sem sýna Elliðaárdalinn
#elliðaardalur


Myndalisti Höfundar
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                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, Framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 21.11.2019  


Auðlindamælikvarðar 


Auðlindamælikvarðar eru uppfærðir tvisvar á ári, að vori og hausti. Hámarkseinkunn er 5 og einkunnir 
birtar í kóngulóarriti. Markmið mælikvarðans er náð ef einkunn er 5.  


Fyrir lághitasvæði gefur einkunn 5 til kynna að jarðhitasvæði sé í jafnvægi, ekki fyrirsjáanlegur 
skortur á forða á næstu árum og að framtíðarsýn auðlindanýtingar veitu liggi fyrir. Dregið er frá eitt 
stig fyrir sérhvert eftirfarandi atriði: 


• Gögn eru ófullnægjandi 


• Vatnsborð fer lækkandi 


• Kælingar eða breytinga á efnainnihaldi verður vart 


• Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 


 


• Mælikvarði fyrir höfuðborgarsvæðið stendur enn í 4 vegna forðamála en fjöldi 


úrbótaverkefna er í gangi. Þar munar mestu um stækkun varmastöðvar á Hellisheiði og 


yfirfærslu Árbæjar á virkjanavatn. 


• Mælikvarði fyrir Austurveitu stendur enn í 4 vegna vatnsborðs sem er á hægri niðurleið. 


• Dregið er niður vegna gagna í Grímsnesveitu og Hlíðarveitum. 


• Mælikvarði fyrir Rangárveitu hækkar upp í 3 vegna þess að gagnamál eru nú í betra standi. 


Enn er dregið frá vegna forða og vatnsborðs og er ástandið tvísýnt nú í vetrarbyrjun.  


• Í Þorlákshöfn er enn dregið frá fyrir forða. Búið er að staðsetja nýja holu og forðalíkön 


benda til þess að svæðið standi undir meiri vinnslu en holurnar gefa.  


• Óbreytt staða er í Hveragerði en á stefnuáætlun er stefnuverkefni um framtíð veitunnar.  


• Ákveðið var að draga ekki lengur frá fyrir forða í Skorradalsveitu því aukin dælugeta er til 


staðar og þar með forði til að anna þjónustusvæði veitunnar. 


• Mælikvarði fyrir HAB stendur í stað en nú er dregið frá fyrir gögn en ekki forða því forði er til 


staðar. Hitastig til notenda hefur hækkað og þá hefur stórnotandi hætt á svæðinu. 


• Óbreyttur mælikvarði í Stykkishólmi en dregið er niður fyrir forða. Unnið að úrbótum með 


því að tengja holu á Arnarstöðum við veitu. 
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Fyrir vatnsból gefur einkunn 5 til kynna að staða vatnsbóls sé góð, gæði séu tryggð og ekki 
fyrirsjáanlegur skortur á forða á næstu árum. Dregið er frá eitt stig fyrir sérhvert eftirfarandi atriði: 


• Gögn eru ófullnægjandi 


• Forðaskortur er fyrirsjáanlegur 


• Gæði vatns hafa minnkað 


• Vatnsbólum stafar ógn af framkvæmdum, starfsemi og/eða umferð 


 
• Fyrir höfuðborgarsvæðið hækkar mælikvarðinn úr 3 í 4 vegna mikillar vinnu við að tryggja 


og bæta gæði. Má þar helst nefna borholur í Vatnsendakrika sem gjörbreyta aðstæðum til 


að bregðast við gerlamengun á neðra svæði, nýtt tæki sem mælir örverufjölda í rauntíma 


sem sett var upp til reynslu og virðist geta hjálpað til að stýra vatnsgæðum í framtíðinni og 


að lýsingartæki á aðalæð 1 er komið upp og verður tekið í gagnið á allra næstu dögum. 


Mikið hefur einnig verið unnið í Vatnsvernd; settar upp myndavélar, aukið samstarf við 


Vegagerðina um Suðurlands og Bláfjallaveg, vinna á Hólmsheiði og uppbygging 


olíudreifingarlíkans.  


• Mælikvarðinn stendur óbreyttur í 4 fyrir Grundarfjörð vegna ógnar við vatnsvernd. Tillaga 


um breytta tilhögun vatnsverndar í endurskoðun á aðalskipulagi var samþykkt en beðið er 


eftir staðfestingu aðalskipulags af bæjarstjórn.  


• Mælikvarði fyrir Grábrókarveitu stendur óbreyttur í 4 vegna gæðamála þó að gríðarleg 


úrbótavinna hafi farið fram undarnfarið. Nýlokið er gangsetining nýrra sía og uppsetning á 


lýsingartæki í kjölfar gerlamengunar sem mældist í október 2019. Í tengslum við þetta var 


stóraukin sýnataka og rannsókn á vatnsgæðum í hrauninu, Hreðavatni og lindum neðan við 


hraunið. Sú vinna stendur yfir.  


• Fyrir Seleyri og Hvanneyri stendur mælikvarðinn óbreyttur í 4 vegna ógnar við vatnsvernd.  


• Mælikvarði fyrir Akranes stendur óbreyttur í 3. Töluverð umferð er enn í kringum 


vatnstökumannvirki og þau gömul og mætti bæta. Ágreiningur er við landeigendur og erfitt 


að takamaka umferð um svæðið. Stefnt að því að fá vatn frá Reykjavík. Óljóst með tímalínu 


(10 ár ca.). 


• Mælikvarði fyrir forða Hlíðarveitu lækkar og stendur hún því í 4. Hann lækkar vegna þess 


að vatnsskortur varð í kjölfar þurrka í sumar. 
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• Ekki eru til mikil gögn til fyrir Hafnarveitu en hún er í raun ekkert notuð nema til þess að 


halda Seleyrarlögninni frostfrírri þegar sú veita er ekki í notkun.  


Í háhita er hvert svæði metið út frá átta þáttum: Vermi, vinnsluþéttleika, niðurdrætti í jarðhitakerfinu, 
hitastigi í jarðhitakerfinu, áhrif niðurdælingar, forða til 10 ára og rannsókna og þróunar til framtíðar. 
Staða auðlindamælikvarða á Hellisheiði og Nesjavöllum er sýnd hér að neðan. Þáttunum er gefin 1, 
3 eða 5 í einkunn. Nánari útlistun á einkunnagjöf má finna sem viðauka við þetta minnisblað. 


Hellisheiði 
Ein breyting var gerð frá síðustu uppfærslu og hún er að mælikvarðinn fyrir forða til 10 ára var 
hækkaður vegna þess að lagt hefur verið til að tvöfalda Hverahlíðarlögn. Frávik frá hæstu einkunn 
auðlindamælikvarða á Hellisheiði eru vegna: 


• Vinnsluþéttleika: Vinnsluþéttleiki þar sem jarðhitavökvavinnslan er mest er yfir 200 


kg/s/km2 í miðju svæðisins á gossprungunni og á Skarðsmýrarfjalli. 


• Áhrifa niðurdælingar: Niðurdælingargeta er til staðar fyrir allt skiljuvatn en niðurdæling á 


tímabilinu hefur verið of mikil innan vinnslusvæðis vegna viðhalds á niðurdælingarveitu og 


stækkunar varmastöðvar. Unnið er að úrbótum. 


 
 


Nesjavellir 
Ekki þótti ástæða til að breyta auðlindamælikvörðum Nesjavallavirkjunar að þessu sinni. Frávik frá 
hæstu einkunn auðlindamælikvarða á Nesjavöllum eru vegna: 


• Vinnsluþéttleika: Vinnsluþéttleiki þar sem jarðhitavökvavinnslan er mest er yfir 200 


kg/s/km2 í miðju svæðisins. 


• Áhrifa niðurdælingar: Niðurdælingargeta er til staðar fyrir allt jarðhitavatn á Nesjavöllum en 


vísbendingar eru um að jarðhitavatnið blandist grunnvatni á svæðinu með tilheyrandi 


breytingum í hitastigi og efnasamsetningu. Unnið er að úrbótum 


• Stöðu vatnsbóls: Nýting jarðhita á Nesjavöllum hefur leitt til þess að vatnsbólið í Grámel 


hefur hitnað og efnasamsetning vatnsins breyst. 


• Forða til 10 ára: Ekki er til áætlun um að sjá virkjuninni fyrir gufu næstu 10 árin. Áætlunin 


verður unnin með niðurstöðum yfirborðsrannsókna og heildarsýn Nesjavalla. 


0


1


2


3
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5
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Vinnsluþéttleiki


Niðurdráttur


Hiti í kerfinu


Áhrif niðurdælingar


Staða vatnsbóls


Forði til 10 ára


R&Þ til framtíðar


Staða auðlinda Hellisheiðarvirkjunar  


2019 Q1-Q2 2019 Q3-Q4
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Samhliða uppfærslu á auðlindamælikvörðum fyrir háhita voru dvínunarspár fyrir svæðin uppfærð. 
Spár eru að mestu leyti óbreyttar.  


 


Boranir á Hengilssvæðinu 


Borun HE-65 lauk í lok nóvember. Ekki náðist 3500 m bordýpi eins og markmiðið var en borað var 
niður á tæplega 2500 m. Nú er holan í upphitun og verður prófuð eftir það. Unnið er að því að flytja 
borinn til að bora niðurdælingarholu á nýju niðurdælingarsvæði milli Hverahlíðar og Gráuhnúka.   
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Viðauki – skilgreining einkunnargjafar háhitaauðlindamælikvarða 
 


 
 


 


Skilgreining einkunnargjafa mælikvarða


5 – góð staða 3 – varhugaverð staða 1 – alvarleg staða


Vermi


Vegið meðalvermi hærra en 


1400 kJ/kg og árlegar 


breytingar minni en 50 kJ/kg


Vegið meðalvermi lægra en 


1400 kJ/kg eða árlegar 


breytingar meiri en 50 kJ/kg


Vegið meðalvermi lægra en 


1400 kJ/kg og árlegar 


breytingar meiri en 50 kJ/kg


Vinnsluþéttleiki


Massavinnsla minni en 200 


kg/s/km
2
 og 


meðalmassavinnsla á 


svæðinu minni en 50 


kg/s/km
2


Massavinnsla meiri en 200 


kg/s/km
2
 eða 


meðalmassavinnsla á 


svæðinu meiri en 50 


kg/s/km
2


Massavinnsla meiri en 200 


kg/s/km
2
 og 


meðalmassavinnsla á 


svæðinu meiri en 50 


kg/s/km
2


Þrýstiniðurdráttur


Árlegur niðurdráttur í 


eftirlitsholum minni en 1,5 


bar 


Árlegur niðurdráttur meiri en 


1,5 bar í einni eftirlitsholu


Árlegur niðurdráttur meiri en 


1,5 bar í tveimur 


eftirlitsholum eða fleiri


Hiti í kerfinu


Árleg kólnun í eftirlitsholum 


minni en 1°C og árleg 


meðalkólnun kvars-


hitamælis s.l. 5 ár minni en 


1°C 


Árleg kólnun í eftirlitsholum 


meiri en 1°C eða árleg 


meðalkólnun kvars-


hitamælis s.l. 5 ár meiri en 


1°C


Árleg kólnun í eftirlitsholum 


meiri en 1°C og árleg 


meðalkólnun kvars-


hitamælis s.l. 5 ár meiri en 


1°C


Áhrif niðurdælingar


Niðurdæling á sér stað án 


neikvæðra áhrifa á auðlind 


og umhverfi/samfélag.


Niðurdæling veldur 


neikvæðum áhrifum á 


auðlind eða 


umhverfi/samfélag. 


Niðurdæling hefur neikvæð 


áhrif á auðlind og 


umhverfi/samfélag. 


Staða vatnsbóls
Gæði, forði og aðgengi 


tryggð til langrar framtíðar


Líkur eru á að vinnsla sé of 


ágeng, gæði vatns hafa 


minnkað eða vatnsbólum 


stafar ógn af framkvæmdum, 


starfsemi eða umferðar


Vatnsból stendur ekki undir 


núverandi vinnslu til 


framtíðar eða viðvarandi 


gæðavandamál


Forði til 10 ára


Spáreikningar gefa til kynna 


að núverandi vinnsla standi 


undir sér til 10 ára að teknu 


tilliti til fyrirliggjandi aðgerða í 


orkuöflun og niðurdælingu 


Spáreikningar gefa til kynna 


að núverandi vinnsla standi 


ekki undir sér eða að 


fyrirliggjandi aðgerðir í 


orkuöflun og niðurdælingu 


dugi ekki til að bæta úr 


stöðunni 


Spáreikningar gefa til kynna 


að núverandi vinnsla standi 


ekki undir sér og að 


fyrirliggjandi aðgerir í 


orkuöflun og niðurdælingu 


dugi ekki til að bæta úr 


stöðunni


R&Þ verkefni til 


framtíðar


Verkefni eru skilgreind, unnið 


skv. áætlun sem horfir til 10 


ára og lengur og fjármagn 


tryggt 


Verkefni sem horfa til 10 ára 


og lengur eru skilgreind en 


ekki hafin og fjármagn ekki 


tryggt


Verkefni sem horfa til 10 ára 


og lengur eru ekki skilgreind, 


ekki hafin og fjármagn ekki 


tryggt 
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MINNISBLAÐ 


 


Viðtakandi: Forstjóri/ Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Sendandi: Gestur Pétursson 


Dagsetning: 22. nóvember 2019 


Efni: Lýsing vatns úr vatnsbólum í Heiðmörk 


 


Veitur hafa sett upp búnað til að lýsa aukið magn af köldu vatni sem íbúar borgarinnar fá úr 


vatnsbólunum í Heiðmörk. Prófanir á búnaðinum standa nú yfir.  


Í janúar 2018 mældist fjöldi örvera yfir mörkum reglugerðar í vatnsdreifikerfinu í Reykjavík. Þá var 


ákveðið að kaupa lýsingartæki svo tryggja mætti fólki og fyrirtækjum í höfuðborginni nægt 


heilnæmt vatn. Síðan þá hefur vatn úr einni borholu verið lýst. Magnið sem tekið er úr þeirri holu 


nemur um fimmtungi af heildarframleiðslu vatnstökusvæðisins.  


Keypt hafa verið fleiri lýsingartæki og þegar þau verða komin í gagnið verður allt vatn af neðra 


svæði vatnstökusvæðisins í Heiðmörk lýst þegar möguleiki er á hláku. Við þær aðstæður eykst 


hættan á að vatn af yfirborði berist í grynnstu borholurnar og beri með sér gerla.  


Með lýsingu eru örverur gerðar óvirkar áður en vatninu er veitt út í dreifikerfið.  Lýsingin felur í sér 


að vatnið er látið renna í gegnum útfjólublátt ljós en þessi háttur er víða hafður á hér á landi, 


einkum þar sem vatn er tekið af yfirborði eða úr grunnum borholum. Ekki er talin ástæða til að lýsa 


vatn úr dýpri holunum í Heiðmörk þar sem aldrei hafa fundist gerlar. Lýsing á neysluvatni er þekkt 


aðferð til að tryggja gæði vatns og er m.a. notuð víða á Norðurlöndum, svo sem í Stokkhólmi, Osló 


og Helsinki.  


Veitur og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur munu halda áfram reglulegri sýnatöku úr vatnsbólunum og 


dreifikerfinu til að tryggja að vatn berist tært og hreint til notenda.  


Því má bæta við að öryggi og vatnsgæði til neytenda í Borgarbyggð var aukið verulega nú í haust 


með uppsetningu á slíku lýsingartæki.  
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Í upphafi ársins sem og í lok tímabilsins voru eigendur móðurfyrirtækisins þrír, en þeir eru: Eignarhluti


93,539%


5,528%


0,933%


Reykjavík, 25. nóvember 2019.


Í stjórn fyrirtækisins:


Forstjóri:


Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra


Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.
Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og
gagnaveitu á þjónustusvæði sínu.


Hagnaður af rekstri samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019 nam 4.513 milljónum kr. (1.1.-
30.9.2018: 5.924 milljónir kr.). Heildarafkoma samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019 var jákvæð
um 8.581 milljónir kr. (1.1.-30.9.2018: jákvæð um 9.238 milljónir kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir
samstæðunnar 356.626 milljónum kr. í lok tímabilsins (31.12.2018: 340.089 milljónir kr.). Eigið fé nam 167.909
milljónum kr. í lok tímabilsins (31.12.2018: 160.827 milljónir kr.) og er eiginfjárhlutfall samstæðunnar 47.1%
(31.12.2018: 47,3%).


Árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2019 er gerður í samræmi við
alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga . Árshlutareikningurinn hefur að geyma samandreginn


samstæðureikning OR og dótturfyrirtækja.  Árshlutareikningur þessi er ekki kannaður af endurskoðanda fyrirtækisins.


Reykjavíkurborg ........................................................................................................................................


Borgarbyggð ..............................................................................................................................................


Akraneskaupstaður ...................................................................................................................................


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóri staðfesta hér með árshlutareikning samstæðunnar fyrir tímabilið 1. janúar til
30. september 2019.


Yfirlýsing stjórnar og forstjóra


Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur er samandreginn árshlutareikningur
samstæðunnar í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga. Að áliti stjórnar og


forstjóra gefur árshlutareikningurinn glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu samstæðunnar 30.
september 2019 ásamt rekstrarafkomu hennar sem og breytingu á handbæru fé á tímabilinu 1. janúar til 30.
september 2019. 


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýr. 2019 2018 2019 2018


1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


Rekstrartekjur .................................................. 4 10.077.911 10.291.867 33.576.998 33.458.498


Söluhagnaður (tap) ......................................... 1.959)(               56 1.248 906


Rekstrartekjur samtals 10.075.952 10.291.923 33.578.246 33.459.404


Orkukaup og flutningur .................................... 1.292.296)(        1.291.039)(      4.162.761)(      4.403.505)(        


Laun og launatengd gjöld ................................ 1.549.155)(        1.390.024)(      4.995.063)(      4.587.441)(        


Annar rekstrarkostnaður ................................. 963.965)(           1.232.891)(      4.219.056)(      3.549.195)(        


Rekstrarkostnaður samtals 3.805.416)(        3.913.953)(      13.376.880)(    12.540.141)(      


   afskriftir (EBITDA) ...................................... 6.270.536 6.377.970 20.201.366 20.919.262


Afskriftir ........................................................... 3.179.338)(        2.349.620)(      8.906.867)(      6.965.265)(        


Rekstrarhagnaður (EBIT) .............................. 3.091.198 4.028.350 11.294.500 13.953.998


Vaxtatekjur ...................................................... 89.367 89.068 282.554 261.202


Vaxtagjöld ....................................................... 1.786.916)(        1.668.697)(      5.520.365)(      4.685.603)(        


Aðrar tekjur (gjöld) af 


   fjáreignum og fjárskuldum ............................ 131.661)(           707.361)(         1.721.089)(      3.517.162)(        


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals 6 1.829.210)(        2.286.989)(      6.958.900)(      7.941.563)(        


Áhrif hlutdeildarfélaga ..................................... 0 25)(                  528)(                6.033


Hagnaður fyrir tekjuskatt 1.261.988 1.741.335 4.335.072 6.018.468


Tekjuskattur .................................................... 98.442)(             17.681)(           177.839 94.534)(             


1.163.546 1.723.655 4.512.911 5.923.933


Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Rekstrarreikningur
 1. janúar til 30. september 2019


Rekstrarhagnaður fyrir


Hagnaður tímabilsins


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 


Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 4 Fjárhæðir eru í þúsundum króna







________________________________________________________________________________________________


2019 2018 2019 2018


1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


Hagnaður tímabilsins ................................................................... 1.163.546 1.723.655 4.512.911 5.923.933


Liðir færðir beint á eigið fé sem gætu verið færðir síðar í rekstrarreikning


Þýðingarmunur ............................................................................. 428.213)(       2.295.144 4.068.538 3.314.533


428.213)(       2.295.144 4.068.538 3.314.533


Önnur heildarafkoma eftir skatta .................................................. 428.213)(       2.295.144 4.068.538 3.314.533


Heildarafkoma .............................................................................. 735.333 4.018.799 8.581.449 9.238.466


Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Yfirlit um heildarafkomu                                                      
1. janúar til 30. september 2019


Önnur heildarafkoma


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýr. 30.9.2019 31.12.2018


Eignir


Varanlegir rekstrarfjármunir ................................................................................... 315.551.944 303.582.858


Óefnislegar eignir ................................................................................................... 2.326.603 1.999.523


Leigueign ............................................................................................................... 10 2.096.600 0


Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ........................................................................... 66.769 67.296


Eignarhlutar í öðrum félögum ................................................................................. 3.851.621 3.859.015


Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 64.726 295.670


Tekjuskattsinneign ................................................................................................. 5.128.033 3.819.233


Fastafjármunir samtals 329.086.296 313.623.595


Birgðir ..................................................................................................................... 971.861 1.019.807


Viðskiptakröfur ....................................................................................................... 7 3.993.137 5.482.511


Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 819.505 946.717


Aðrar skammtímakröfur ......................................................................................... 610.590 496.986


Fyrirframgreiddur kostnaður ................................................................................... 172.835 307.939


Bundnar innstæður og markaðsverðbréf ................................................................ 7.750.440 7.223.231


Handbært fé ........................................................................................................... 13.221.272 10.988.087


Veltufjármunir samtals 27.539.641 26.465.279


Eignir samtals 356.625.936 340.088.874


Eigið fé


Endurmatsreikningur varanlegra rekstrarfjármuna ................................................. 81.301.007 83.821.060


Bundinn hlutdeildarreikningur ................................................................................ 49.549.025 42.972.671


Gangvirðisreikningur .............................................................................................. 3.395.941 3.395.941


Þýðingarmunur ....................................................................................................... 4.609.420 540.882


Óráðstafað eigið fé ................................................................................................. 29.053.288 30.096.679


Eigið fé samtals 167.908.681 160.827.232


Skuldir


Vaxtaberandi skuldir ............................................................................................... 139.158.496 133.577.622


Leiguskuld .............................................................................................................. 10 1.791.302 0


Lífeyrisskuldbinding ............................................................................................... 728.400 682.404


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum ......................................................... 5.946.904 4.270.604


Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 829.637 777.053


Tekjuskattsskuldbinding ......................................................................................... 12.960.795 12.813.107


Langtímaskuldir samtals 161.415.533 152.120.791


Viðskiptaskuldir ...................................................................................................... 2.727.796 3.125.135


Vaxtaberandi skuldir ............................................................................................... 14.860.008 17.706.249


Leiguskuld .............................................................................................................. 10 131.355 0


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum ......................................................... 1.650.582 1.046.265


Áhættuvarnarsamningar ......................................................................................... 251.068 548.022


Fyrirframinnheimtar tekjur ...................................................................................... 7 2.198.788 162.980


Tekjuskattur til greiðslu .......................................................................................... 1.304.786 1.497.031


Aðrar skammtímaskuldir ........................................................................................ 4.177.340 3.055.169


Skammtímaskuldir samtals 27.301.723 27.140.851


Skuldir samtals 188.717.256 179.261.642


Eigið fé og skuldir samtals 356.625.936 340.088.874


Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Efnahagsreikningur 30. september 2019
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Endurmats- Bundinn


reikningur hlutdeildar- Gangvirðis- Þýðingar- Óráðstafað Samtals


rekstrarfjárm. reikningur reikningur munur eigið fé eigið fé


Eigið fé 1. janúar 2019 ..................................................................... 83.821.060 42.972.671 3.395.941 540.882 30.096.679 160.827.232


Þýðingarmunur ................................................................................ 4.068.538 4.068.538


Hagnaður tímabilsins ....................................................................... 4.512.911 4.512.911


0 0 0 4.068.538 4.512.911 8.581.449


Innlausn endurmats vegna afskrifta ................................................. 2.520.053)(         2.520.053 0


6.576.355 6.576.355)(         0


1.500.000)(         1.500.000)(         


Eigið fé 30. september 2019 ............................................................ 81.301.007 49.549.025 3.395.941 4.609.420 29.053.288 167.908.681


1.1.-30.9. 2018


80.349.640 16.805.347 3.144.133 5.361.315)(         48.295.719 143.233.524


Þýðingarmunur ................................................................................ 3.314.533 3.314.533


Hagnaður tímabilsins ....................................................................... 5.923.933 5.923.933


Heildarafkoma .................................................................................. 0 0 0 3.314.533 5.923.933 9.238.466


Innlausn endurmats vegna afskrifta ................................................. 1.982.190)(         1.982.190 0


8.314.199 8.314.199)(         0


1.250.000)(         1.250.000)(         


Eigið fé 30. september 2018 ............................................................ 78.367.451 25.119.546 3.144.133 2.046.782)(         46.637.642 151.221.990


Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð 


Greiddur arður .................................................................................


Eiginfjáryfirlit                                                                                                            
1. janúar til 30. september 2019                                                                                   


1.1.-30.9. 2019


Heildarafkoma ..................................................................................


Eigið fé 1. janúar 2018 .....................................................................


Greiddur arður .................................................................................


Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð 
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2019 2018


1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


Rekstrarhreyfingar  


4.512.911 5.923.933


Leiðrétt fyrir:


6.958.900 7.941.563


528 6.033)(             


177.839)(         94.534


8.906.867 6.965.265


1.248)(             313.103)(         


0 71.353)(           


45.996 76.111


20.246.114 20.610.918


47.946 117.353)(         


1.402.757 385.396)(         


1.941.222 1.436.949


23.638.040 21.545.117


Innborgaðar vaxtatekjur ...................................................................................................... 266.083 150.776


Greidd vaxtagjöld  .............................................................................................................. 3.899.092)(      2.976.620)(      


Móttekinn arður .................................................................................................................. 55.407 21.524


Greiðslur v. annarra fjármunatekna og fjármagnsgjalda .................................................... 255.475 568.903)(         


Greiddir skattar ................................................................................................................... 781.457)(         955.052)(         


Handbært fé frá rekstri 19.534.455 17.216.842


Fjárfestingarhreyfingar


Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ....................................................................... 13.100.828)(    10.395.571)(    


Fjárfesting í óefnislegum eignum ....................................................................................... 506.618)(         336.221)(         


Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ................................................................................ 6.948 419.237


Kaup á eignum í öðrum félögum ........................................................................................ 0 200)(                


Sala á eignarhlutum í félögum ........................................................................................... 7.394 0


Breyting á bundnum innlánum ............................................................................................ 700.000)(         0


Breyting á markaðsverðbréfum .......................................................................................... 702.951 700.684)(         


Aðrar fjáreignir .................................................................................................................... 0 3.903.482


Fjárfestingarhreyfingar 13.590.153)(    7.109.958)(      


Fjármögnunarhreyfingar


Tekin ný langtímalán .......................................................................................................... 11.163.425 9.914.200


Afborganir langtímaskulda ................................................................................................. 13.176.909)(    9.933.149)(      


Greiðslur vegna gjaldeyrisvarna ......................................................................................... 410.138)(         1.569.199)(      


Greiddur arður .................................................................................................................... 1.500.000)(      1.250.000)(      


Afborganir leiguskulda ........................................................................................................ 210.536)(         0


Fjármögnunarhreyfingar 4.134.157)(      2.838.148)(      


Hækkun á handbæru fé ................................................................................................... 1.810.145 7.268.737


Handbært fé í ársbyrjun ................................................................................................... 10.988.087 6.254.983


Áhrif gengisbreytinga á handbært fé .................................................................................. 423.040 143.104


Handbært fé í lok tímabilsins .......................................................................................... 13.221.272 13.666.824


Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa


191.042 277.789)(         
191.042)(         277.789


Aðrar upplýsingar


14.543.396 16.829.896


Skýringar á bls. 9-19 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Sjóðstreymisyfirlit                                                               
1. janúar til 30. september 2019


Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .......................................................................


Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) .................................................................................


Skammtímaskuldir, hækkun ...............................................................................................


Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta


Birgðir, lækkun (hækkun) ...................................................................................................


Hagnaður tímabilsins .........................................................................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ......................................................................................


Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga ...................................................................................


Tekjuskattur ........................................................................................................................


Afskriftir ..............................................................................................................................


Skammtímaskuldir, breyting ...............................................................................................


Veltufé frá rekstri ................................................................................................................


Söluhagnaður eigna ...........................................................................................................


Lífeyrisskuldbinding, hækkun .............................................................................................


Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta


Matsbreyting fjárfestingaeigna ...........................................................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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1. Félagið


Dótturfélög í samstæðunni Meginstarfsemi 30.9.2019 31.12.2018


Gagnaveita Reykjavíkur ehf. Gagnaflutningar 100% 100%


OR Eignir ohf. Eignarhaldsfélag 100% 100%


Veitur ohf. Dreifing rafmagns og hita 100% 100%


Orka náttúrunnar ohf. Sala rafmagns 100% 100%


OR Vatns- og fráveita sf. Vatns- og fráveitustarfsemi 100% 100%


Reykjavík Energy Invest ehf. Fjárfestingafyrirtæki 100% 100%


Úlfljótsvatn frítímabyggð ehf. Undirbúningsfyrirtæki 100% 100%


Foss fasteignafélag slhf. Rekstur fasteigna 100% 100%


2. Grundvöllur reikningsskilanna


a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt


b. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill


c. Matsaðferðir


d. Erlendir gjaldmiðlar


i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum


Orkuveita Reykjavíkur (OR) er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu
Reykjavíkur. OR er með höfuðstöðvar á Íslandi að Bæjarhálsi 1 í Reykjavík. Samandreginn
samstæðureikningur OR geymir árshlutareikning móðurfyrirtækisins og dótturfélaga þess, (sem vísað er til í
heild sinni sem „samstæðunnar“) og hlutdeild í hlutdeildarfélögum. 


Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og
gagnaveitu á þjónustusvæði sínu.


Eignarhluti


Stjórn staðfesti og heimilaði birtingu árshlutareikningsins 25. nóvember 2019.


Skýringar


Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34,
árshlutareikningsskil. Samandreginn árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur inniheldur ekki allar þær


upplýsingar sem krafist er í fullbúnum ársreikningi og ætti að lesa í samhengi við ársreikning samstæðunnar
fyrir árið 2018. Við gerð árshlutareikningsins er beitt sömu reikningsskilaaðferðum og beitt var við gerð
ársreiknings félagsins fyrir árið 2018 fyrir utan að IFRS 16 er beitt. Breytingum á reikningsskilaaðferðum er
lýst í skýringu 10. Hægt er að nálgast ársreikninginn hjá félaginu á vef þess www.or.is, sem og á vef
Kauphallar Íslands; www.nasdaqomxnordic.com.


Reikningsskil samstæðunnar eru gerð á grundvelli kostnaðarverðs, að því undanskildu að hluti varanlegra
rekstrarfjármuna hafa verið endurmetnir til gangvirðis, innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum,
eignarhlutar í öðrum félögum og aðrar fjáreignir og fjárskuldir eru færð á gangvirði. Fjallað er um aðferðir við
mat á gangvirði í skýringu 41 með ársreikningi 2018.


Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill OR. Allar
fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. 


Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli einstakra samstæðufélaga á gengi
viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar á gengi uppgjörsdags.
Aðrar eignir og skuldir sem færðar eru á gangvirði í erlendri mynt eru færðar á gengi þess dags er gangvirði
var ákveðið.  Gengismunur vegna viðskipta í erlendum gjaldmiðlum er færður í rekstrarreikning.  


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar


2. Grundvöllur reikningsskilannam frh.


d. Erlendir gjaldmiðlar frh.


ii) Dótturfélag með annan starfrækslugjaldmiðil en íslenska krónu


e. Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða


3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga


Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar


a. Sala á rafmagni


b. Sala á heitu vatni


Gerð samstæðuárshlutareiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur
taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir
eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.


Mat og forsendur þess eru endurskoðaðar reglulega. Áhrifin af breytingum eru færð á því tímabili sem
breyting er gerð og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau. Mikilvægar nýjar ákvarðanir
vegna færslu leigusamninga í samræmi við IFRS 16 þar sem samstæðan er leigutaki, er lýst í skýringu 10.


Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu og sölu á rafmagni og Veitur ohf.
dreifa rafmagni skv. gjaldskrá. Tekjur af sölu og dreifingu á raforku eru
færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til kaupenda á
tímabilinu og föstu gjaldi. Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð
tekjumörkum sem gefin er út af Orkustofnun í samræmi við raforkulög nr.
65/2003. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi raforku og við
endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á
rafmagni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og
eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning.


Eignir og skuldir starfsemi félags samstæðunnar sem hefur bandarískan dollar (USD) sem
starfrækslugjaldmiðil eru umreiknaðar í íslenskar krónur (ISK) miðað við gengi uppgjörsdags. Tekjur og gjöld
þessarar starfsemi eru umreiknuð í ISK á meðalgengi tímabilsins. Gengismunur sem myndast við yfirfærslu í
ISK er færður á sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu. Þegar starfsemi með annan starfrækslugjaldmiðil en
íslenska krónu er seld, að hluta til eða að öllu leyti, er tengdur gengismunur fluttur í rekstrarreikning.


Eftirfarandi eru upplýsingar um starfsemi samstæðufélaga. Sundurliðun tekna eftir afurðum er að finna í
skýringu nr. 4 og tekjur eftir starfsþáttum í skýringu nr. 5.


Veitur ohf. og Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu á heitu vatni og
Veitur ohf. annast dreifingu á heitu vatni. Tekjur af sölu og dreifingu á heitu
vatni eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til
kaupenda á tímabilinu og föstu gjaldi. Við tengingu á nýju húsnæði við
veitukerfi hitaveitu og við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald
til að mæta kostnaði vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af
tengigjöldum eru færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur
vegna sölu á heitu vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi
sá sami og eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu
verið með öðru greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning.


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 


Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 10 Fjárhæðir eru í þúsundum króna







________________________________________________________________________________________________


Skýringar


3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga, frh.


Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar


c. Sala á köldu vatni


d. Fráveita


e. Aðrar tekjur og leigutekjur


4. Tekjur af vöru- og þjónustusölu


Tekjur samstæðunnar af sölu á vörum og þjónustu sundurliðast þannig: 2019 2018


1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


14.340.594 14.432.307


8.844.595 9.004.644


2.146.081 2.370.042


4.162.147 3.971.910


4.084.829 3.680.501


33.578.246 33.459.404


Fráveita.........................................................................................................


OR Vatns- og fráveita sf. annast rekstur fráveitu. Tekjur fráveitu taka mið af
stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk fasts gjalds sem er fært línulega
yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri mörkum gjaldskrár er 0,5% af
fasteignamati. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi fráveitu og við
endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna fráveitu hafa
alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og eindagi.
Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.


Kalt vatn........................................................................................................


Aðrar tekjur...................................................................................................


Tekjur af vöru- og þjónustusölu samtals.......................................................


Gagnaveita Reykjavíkur ehf. sér um rekstur gagnaflutningskerfis. Tekjur af
gagnaflutningskerfi eru færðar við afhendingu á vöru og þjónustu. Um er að
ræða samkeppnisrekstur sem er undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar.
Orkuveita Reykjavíkur sér um leigu á húsnæði og búnaði, tilfallandi sölu á
sérfræðiþjónustu og fleiru. Leigutekjur eru færðar línulega í rekstrarreikning
á leigutímanum og aðrar tekjur við afhendingu á vöru eða þjónustu.
Viðskiptakröfur vegna annarra tekna og leigutekna hafa alla jafna 30 daga
greiðslufrest.


Rafmagn.......................................................................................................


Heitt vatn.......................................................................................................


OR Vatns- og fráveita sf. annast öflun og dreifingu á köldu vatni. Tekjur af
sölu á köldu vatni taka mið af stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk
fasts gjalds sem er fært línulega yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri
mörkum gjaldskrár félagsins er 0,5% af fasteignamati. Að auki eru tekjur
færðar samkvæmt mældri notkun á köldu vatni hjá tiltekinni
atvinnustarfssemi. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi vatnsveitu og
við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á köldu
vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og
eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 


Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 11 Fjárhæðir eru í þúsundum króna







____________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Starfsþáttayfirlit


Rekstrarstarfsþættir - svið Orka Önnur Jöfnunar-


1.1.-30.9. 2019 Veitur náttúrunnar starfsemi færslur Samtals


20.590.471 10.338.422 2.649.354 0 33.578.246


2.639.159 3.557.501 5.814.595 12.011.255)(       0


23.229.630 13.895.923 8.463.949 12.011.255)(       33.578.246


12.681.009)(       5.884.963)(          6.822.163)(         12.011.255 13.376.880)(          


10.548.620 8.010.960 1.641.786 0 20.201.366


4.100.885)(         3.729.060)(          1.197.798)(         120.875 8.906.867)(            


6.447.736 4.281.901 443.988 120.875 11.294.500


2.395.895)(         921.553)(             1.389.466)(         2.251.986)(         6.958.900)(            


0 0 528)(                   0 528)(                      


402.686)(            671.566)(             432.160 819.931 177.839


3.649.155 2.688.782 513.846)(            1.311.180)(         4.512.911


1.1.-30.9. 2018


20.914.286 10.371.832 2.173.285 0 33.459.404


2.252.443 3.477.972 5.630.638 11.361.052)(       0


23.166.729 13.849.804 7.803.923 11.361.052)(       33.459.404


11.923.745)(       5.957.813)(          6.019.636)(         11.361.052 12.540.141)(          


11.242.985 7.891.991 1.784.287 0 20.919.262


3.724.834)(         2.303.884)(          936.547)(            0 6.965.265)(            


7.518.151 5.588.107 847.740 0 13.953.997


2.437.870)(         997.228)(             429.651)(            4.076.813)(         7.941.563)(            


0 0 6.033 0 6.033


591.592)(            879.629)(             120.196)(            1.496.882 94.534)(                 


4.488.689 3.711.250 303.926 2.579.932)(         5.923.933


Rekstrargjöld starfsþátta  .................................................................................


Afskriftir ............................................................................................................


Áhrif hlutdeildarfélaga ......................................................................................


Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ............................................................


Afkoma starfsþátta, EBIT .................................................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................................


Tekjuskattur ......................................................................................................


Hagnaður (tap) tímabilsins ...............................................................................


Afskriftir ............................................................................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................................


Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir innri upplýsingagjöf OR. Starfsþættir sem eru birtir eru Veitur, sem samanstanda af veiturekstri samstæðunnar í heitu og köldu vatni,


dreifingu rafmagns og fráveitu, Orka náttúrunnar vegna samkeppnisreksturs í framleiðslu og sölu rafmagns og heits vatns auk Annarrar starfsemi sem sýnir rekstur


móðurfyrirtækisins og Gagnaveitu Reykjavíkur. Móðurfyrirtækið sér um þjónustu við dótturfélög, leigu húsnæðis og búnaðar og fleira. Gagnaveita Reykjavíkur sér um


rekstur gagnaflutningskerfis.  


Við gerð starfsþáttayfirlits er notast við sömu reikningsskilareglur og samstæðan notast við og lýst er í skýringu 41 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2018.


Skýringar


Tekjur frá þriðja aðila ........................................................................................


Tekjur innan samstæðu ....................................................................................


Tekjur starfsþátta .............................................................................................


Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ............................................................


Rekstrargjöld starfsþátta ..................................................................................


Tekjur frá þriðja aðila ........................................................................................


Tekjur starfsþátta .............................................................................................


Áhrif hlutdeildarfélaga ......................................................................................


Tekjuskattur ......................................................................................................


Afkoma starfsþátta, EBIT .................................................................................


Hagnaður (tap) tímabilsins ...............................................................................


Tekjur innan samstæðu ....................................................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar


5. Starfsþáttayfirlit, frh.


Rekstrarstarfsþættir - svið, frh. Orka Önnur


Veitur náttúrunnar starfsemi Jöfnunarfærslur Samtals


Efnahagur (30.9.2019)


155.480.819 129.704.412 32.693.315 0 317.878.546


4.225.677 1.086.728 1.942.562 5.158.367)(         2.096.600


Aðrar eignir ....................................................................................................... 19.126.605 7.368.506 165.680.396 155.524.718)(     36.650.790


356.625.936


62.593.919 59.129.925 158.281.348 125.986.689)(     154.018.504


4.249.223 1.030.330 1.950.976 5.307.873)(         1.922.657


Aðrar skuldir ...................................................................................................... 13.866.667 8.733.021 34.938.112 24.761.705)(       32.776.096


188.717.256


Fjárfestingar


6.824.686 3.416.142 3.136.123 0 13.376.952


Efnahagur (31.12.2018)


152.659.606 122.261.566 30.661.209 0 305.582.381


17.305.051 7.786.039 159.058.806 149.643.402)(     34.506.493


340.088.874


62.300.634 58.219.127 155.477.198 124.713.088)(     151.283.870


11.189.885 8.310.387 30.092.174 21.614.674)(       27.977.771


179.261.642


Fjárfestingar (30.9.2018)


4.484.984 3.088.876 3.494.002 0 11.067.863


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................


Aðrar eignir .......................................................................................................


Vaxtaberandi skuldir .........................................................................................


Aðrar skuldir .....................................................................................................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................


Vaxtaberandi skuldir .........................................................................................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ............................................


Leigueignir .......................................................................................................


Leiguskuldir ......................................................................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld


2019 2018


1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:


Vaxtatekjur af lánum og kröfum .............................................................................. 282.554 261.202


Vaxtagjöld og greiddar verðbætur .......................................................................... 3.655.252)(        2.905.145)(    


Áfallnar verðbætur .................................................................................................. 1.350.325)(        1.250.093)(    


Ábyrgðargjald til eigenda 1) .................................................................................... 514.788)(           530.364)(       


Vaxtagjöld samtals ................................................................................................. 5.520.365)(        4.685.603)(    


Gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusölusamningum  ....................... 2.280.616)(        4.076.813)(    


Gangvirðisbreytingar fjáreigna til sölu .................................................................... 5.078 0


Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda á gangvirði í gegnum rekstur ........... 545.627 186.784)(       


Gangvirðisbreyting áhættuvarnarsamninga ............................................................ 108.569)(           2.566.151


Uppgjör áhættuvarnarsamninga ............................................................................. 154.057)(           2.147.287)(    


Gengismunur .......................................................................................................... 216.041 306.046


Arðstekjur ............................................................................................................... 55.407 21.524


Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum samtals ...................................... 1.721.089)(        3.517.162)(    


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals  ............................................................ 6.958.900)(        7.941.563)(    


Gangvirðisbreytingar gegnum rekstur


7. Viðskiptakröfur og fyrirfram innheimtar tekjur


Skýringar


1) Samstæðan greiddi ábyrgðargjald til núverandi og fyrrverandi eigenda OR vegna ábyrgða sem þeir hafa veitt á
skuldir samstæðunnar samkvæmt ákvörðun aðalfundar OR árið 2005. Gjaldið er á ársgrunni, 0,89% (2018:
0,91%) á lán vegna sérleyfisstarfsemi og 0,60% (2018: 0,58%) á lán vegna samkeppnisstarfsemi. Útreikningur
gjaldsins er gerður miðað við stöðu lána í lok hvers ársfjórðungs. Ábyrgðargjaldið nam samtals 515 milljónum kr.
á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019 (1.1.-30.9.2018 : 530 milljónir kr.) og er fært á meðal vaxtagjalda.


Við mat á gangvirði óskráðra fjáreigna og fjárskulda er beitt viðurkenndum verðmatsaðferðum sem er lýst í
skýringu 41 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2018. Gangvirðisbreyting sem færð er til gjalda í
rekstrarreikningi vegna þessa nemur samtals 1.838 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019
(1.1.-30.9.2018: gjaldfærsla að fjárhæð 1.697 milljónir kr.). Gangvirðisbreytingar sem tilheyra fjáreignum og
fjárskuldum sem flokkaðar eru á stigi 3 er gjaldfærsla að fjárhæð 2.281 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 30.
september 2019  (1.1.-30.9.2018: gjaldfærsla 4.264 milljónir kr.).


Staða viðskiptakrafna og staða fyrirfram innheimtra tekna breytist talsvert milli tímabila þar sem smásala er
innheimt með jöfnum greiðslum en raunnotkun sveiflast talsvert á milli tímabila. Einnig eru vatns- og fráveitugjöld
reikningsfærð á fyrstu níu mánuðum ársins en þeim tekjum er dreift jafnt á allt árið. Skráning tekna fer eftir notkun
og afhendingu þjónustunnar í samræmi við reikningsskilareglur.


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar


8. Gangvirði


Samanburður á gangvirði og bókfærðu verði


Bókfært Bókfært


verð Gangvirði verð Gangvirði


154.018.504 153.876.725 151.283.870 153.218.591 


Vextir við mat á gangvirði


Stig gangvirðis


30.9.2019 Stig 1 Stig 2 Stig 3 Samtals


0 0 3.851.621 3.851.621


0 0 7.597.485)(        7.597.485)(    


0 196.474)(       0 196.474)(       


4.050.440 0 0 4.050.440


4.050.440 196.474)(       3.745.864)(        108.102


31.12.2018


0 0 3.859.015 3.859.015


0 0 5.316.869)(        5.316.869)(    


0 1.242.387 0 1.242.387


0 1.325.075)(    0 1.325.075)(    


4.223.231 0 0 4.223.231


4.223.231 82.688)(         1.457.854)(        2.682.689


-0,8% til 2,1%


6,0% til 6,61%


Áhættuvarnarsamningar .........................................


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........


0,9% til 6,3% 1,19% til 7,94%


Áhættuvarnarsamningar .........................................


Markaðsverðbréf .....................................................


Næmnigreiningar á áhrif breytinga á vaxtastigi, gengi gjaldmiðla og álverði eru sýndar í skýringu 29 með
ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2018. Bent er á að hafa þessa skýringu til hliðsjónar við lestur
árshlutareikningsins þar sem breyting á þessum forsendum hefur talsverð áhrif á ýmsar stærðir í reikningsskilum
samstæðunnar.  


Vaxtaberandi skuldir ...............................................


Eignarhlutir í félögum .............................................


Vaxtaberandi skuldir ...............................................


Gangvirði vaxtaberandi skulda er reiknað núvirði höfuðstóls og vaxta, sem er afvaxtað með markaðsvöxtum, auk
viðeigandi áhættuálags á uppgjörsdegi.  Gangvirði vaxtaberandi skulda er flokkað sem stig 2.


31.12.2018


Þar sem við á er notaður vaxtaferill á uppgjörsdegi þegar vænt sjóðstreymi er núvirt. Vextirnir greinast þannig:


3,72% til 5,83%


Bókfært verð fjáreigna og fjárskulda á uppgjörsdegi er jafnt og gangvirði þeirra, fyrir utan vaxtaberandi skuldir
sem eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Bókfært verð og gangvirði þeirra greinist með eftirfarandi hætti:


30.9.2019


-0,7% til 2,8%


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........


31.12.201830.9.2019


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........


Aðrar fjáreignir og áhættuvarnarsamningar ............


Áhættuvarnarsamningar .........................................


Markaðsverðbréf .....................................................


Taflan sýnir fjármálagerninga sem færðir eru í reikningsskilin, flokkaða eftir stigi gangvirðis. Stig gangvirðis eru
skilgreind út frá verðmatsaðferð á eftirfarandi hátt:


Stig 1: Uppgefin verð á virkum markaði fyrir sams konar eignir og skuldir.


Stig 2: Forsendur byggja á öðrum breytum en uppgefnum verðum á virkum markaði (stig 1) sem unnt er að afla
fyrir eignir og skuldir, beint (t.d. verð) eða óbeint (afleidd af verðum).


Stig 3: Forsendur gangvirðis eigna og skulda eru byggðar á gögnum sem ekki er unnt að öllu leyti að afla á
markaði. Verðmat á eignarhlutum í félögum er unnið af starfsmönnum OR og ytri sérfræðingum og byggir á
afkomu og opinberum gögnum um framtíðartekjur og framtíðarfjárfestingar undirliggjandi eigna. 


Eignarhlutir í félögum .............................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar


9. Tengdir aðilar


 


Skilgreining tengdra aðila


Viðskipti við tengda aðila


2019 2018


1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


Sala til tengdra aðila á tímabilinu var eftirfarandi:


1.441.165 1.068.081


493.261 267.478


170 0


1.934.596 1.335.559


Kaup á vörum og þjónustu af tengdum aðilum á tímabilinu voru eftirfarandi:


23.505 24.466


6.407 7.929


43.619 40.406


73.531 72.801


30.9.2019 31.12.2018


Kröfur á hendur tengdum aðilum í lok tímabilsins voru eftirfarandi:


126.943 142.723


52.734 43.122


0 0


179.677 185.845


Skuldir við tengda aðila voru eftirfarandi:


213.208 352.786


1.464 1.373


96 418


214.768 354.577


Vaxtaberandi skuldir við eigendur móðurfyrirtækis voru eftirfarandi:


10.097.871 10.898.111


596.767 644.060


100.721 108.703


10.795.359 11.650.874


2019 2018


1.1.-30.9. 1.1.-30.9.


Vaxtagjöld á lán frá eigendum móðurfélags á tímabilinu voru eftirfarandi:


783.238 716.967


46.232 42.180


7.803 7.119


837.273 766.266


Ábyrgðargjald greitt til eigenda er meðal vaxtagjalda í ofangreindu yfirliti. Sjá fjárhæðir og umfjöllun um
ábyrgðargjaldið í skýringu 6.


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................


Hlutdeildarfélög ......................................................................................................


Reykjavíkurborg .....................................................................................................


Reykjavíkurborg, stofnanir og félög undir stjórn borgarinnar, hlutdeildarfélög, stjórnarmenn og lykilstjórnendur
samstæðunnar eru skilgreindir sem tengdir aðilar. Makar þessara aðila og ófjárráða börn falla einnig undir
skilgreininguna, ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila.


Reykjavíkurborg .....................................................................................................


Reykjavíkurborg .....................................................................................................


Hlutdeildarfélög ......................................................................................................


Framangreindir aðilar hafa átt í viðskiptum við samstæðuna á tímabilinu. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru
sambærileg og við ótengda aðila.


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................


Reykjavíkurborg .....................................................................................................


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................


Hlutdeildarfélög ......................................................................................................


Eftirfarandi er yfirlit um helstu viðskipti við tengda aðila á tímabilinu 1. janúar til 30. september 2019, ásamt yfirliti
um kröfur og skuldir samstæðunnar við þessa aðila í lok tímabilsins. Viðskiptum og stöðum milli félaga innan
samstæðunnar er eytt út í samstæðureikningnum og því ekki tilgreind. Upplýsingarnar ná ekki til sölu
samstæðunnar á hefðbundnum aðföngum til heimilisreksturs viðkomandi aðila.


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar ..................................................


Akraneskaupstaður ................................................................................................


Borgarbyggð ..........................................................................................................


Reykjavíkurborg .....................................................................................................


Hlutdeildarfélög ......................................................................................................


Reykjavíkurborg .....................................................................................................


Akraneskaupstaður ................................................................................................


Borgarbyggð ..........................................................................................................
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Skýringar


10. Breytingar á mikilvægum reikningsskilaaðferðum


Skilgreining á leigusamningi


Samstæðan sem leigutaki


Við gildistöku eða endurmat samnings sem inniheldur leiguþátt skiptir samstæðan endurgjaldi samkvæmt
samningnum á einstaka leiguþætti og aðra þætti samningsins samkvæmt hlutfallslegu sjálfstæðu verði þeirra.
Samstæðan hefur hins vegar valið að aðskilja ekki þá þætti samninga sem eru ekki leiguþættir í leigusamningum
um fasteignir þar sem samstæðan er leigutaki og mun þess í stað færa leiguþætti og aðra þætti samninganna
saman sem einn leiguþátt. Samstæðan hefur nýtt sér heimild í IFRS 16 til þess að taka ekki afstöðu til þess hvort
samningar sem ekki var farið með í samræmi við eldri staðal IAS 17 innihaldi leiguskuldbindingar.


Samstæðan færir eignir og skuldir vegna leigusamninga um fasteignir sem samstæðan er leigutaki að.
Leigueignir og leiguskuldir eru færðar í sér línu í  efnahagsreikningi.


Samstæðan hefur innleitt reikningsskilastaðal IFRS 16 fyrir reikningsár sem hófst 1. janúar 2019. Aðrir alþjóðlegir
reikningsskilastaðlar sem tóku gildi 1. janúar 2019 hafa óveruleg áhrif á reikningsskil samstæðunnar. Búist er við
því að þessar breytingar á reikningsskilaaðferðum muni jafnframt endurspeglast í ársreikningi samstæðunnar fyrir
árið 2019. 


IFRS 16 innleiðir eitt reikningshaldslegt líkan um færslu leigusamninga í efnahagsreikning leigutaka. Færsla
leigusamninga í samræmi við reglur IFRS 16 felur í sér umtalsverðar breytingar á færslu leigusamninga þar sem
samstæðan er leigutaki og leigusamningar voru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar. Vegna þessa hefur
samstæðan sem leigutaki fært leigueignir vegna réttar til að nota hinar undirliggjandi eignir og leiguskuldir vegna
skuldbindingar til að greiða leigu og í rekstrarreikning afskriftir af leigueignum og vaxtagjöld af leiguskuldum.
Fram til ársloka 2018 hefur samstæðan fært leigugreiðslur vegna leigusamninga sem rekstrargjöld í
rekstrarreikningi, eftir því sem þau hafa fallið til, og ekki fært í efnahagsreikning leigueignir og leiguskuldir vegna
leigusamninga. Færsla leigusamninga þar sem samstæðan er leigusali er svipuð og samkvæmt fyrri
reikningsskilaaðferðum.


Samstæðan hefur tekið upp IFRS 16 með því að færa leigueign og leiguskuld 1.1.2019. Samanburðarfjárhæðum
vegna ársins 2018 hefur ekki verið breytt , þ.e. þær eru settar fram eins og þær voru birtar áður samkvæmt IAS
17 og tengdum túlkunum. Breytingunum á reikningsskilaaðferðum er lýst nánar hér á eftir.


Samkvæmt fyrri reikningsskilaaðferðum skilgreindi samstæðan við gildistöku samnings hvort hann væri eða
innihéldi leigusamning samkvæmt IFRIC 4 Ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning. Samstæða
metur nú hvort samningur sé eða innihaldi leigusamning samkvæmt nýrri skilgreiningu á leigusamningi.
Samkvæmt IFRS 16 er samningur leigusamningur eða inniheldur leigusamning ef hann veitir rétt til yfirráða á
skilgreindri eign á tímabili í skiptum fyrir endurgjald.


Við upptöku IFRS 16 valdi samstæðan að halda sig við fyrra mat á því hvaða viðskipti eru leigusamningar.
Samstæðan beitti því IFRS 16 aðeins á þá samninga sem áður höfðu verið skilgreindir sem leigusamningar.
Samningar sem höfðu ekki verið skilgreindir sem leigusamningar samkvæmt IAS 17 og IFRIC 4 voru ekki
endurmetnir. Af því leiðir að skilgreining á leigusamningi samkvæmt IFRS 16 hefur aðeins verið beitt á samninga
sem voru gerðir eða var breytt frá og með 1. janúar 2019.


Sem leigutaki flokkaði samstæðan leigusamninga áður í rekstrarleigusamninga eða fjármögnunarleigusamninga
byggt á mati á því hvort samningarnir yfirfærðu að verulegu leyti alla áhættu og allan ávinning af eignarhaldi á
undirliggjandi eignum. Samkvæmt IFRS 16 færir samstæðan leigueignir og leiguskuldir vegna flestra
leigusamninga, þ.e. þessir samningar eru færðir í efnahagsreikning samstæðunnar.
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Skýringar


10. Breytingar á mikilvægum reikningsskilaaðferðum, frh.


Samstæðan sem leigutaki, frh.


Mikilvægar reikningsskilaaðferðir


Áhrif við upptöku og á tímabilinu


1. janúar til 1. janúar 30. september


Áhrif upptöku í efnahagsreikningi: 30. september 2019 2019 2019


2.153.051 2.096.600


2.153.051 1.922.657


3.326


23.339)(         


Áhrif upptöku í rekstrarreikningi:


79.173


65.673


124.832)(       


3.326


23.339


Samstæðan hefur beitt mati við ákvörðun leigutíma sumra leigusamninga þar sem hún er leigutaki og
samningarnir innihalda endurnýjunarheimildir eða hafa ótakmarkaðan leigutíma. Mat á því hvort samstæðan er
nokkuð viss um að hún muni nýta slíkar heimildir hefur áhrif á leigutímann, sem hefur veruleg áhrif á fjárhæð
færðra leiguskulda og leigueigna.


Tekjuskattsskuldbinding ..................................................................


Eigið fé ............................................................................................


Afskriftir ...........................................................................................


Vaxtagjöld .......................................................................................


Bakfærð leiga meðal annars rekstrarkostnaðar ..............................


Samstæðan hefur ákveðið að færa ekki leigueignir og leiguskuldir vegna nokkurra leigusamninga um eignir sem
hafa lágt verðgildi. Samstæðan gjaldfærir leigugreiðslur vegna þessara leigusamninga línulega á leigutíma.


Samstæðan færir leigueign og leiguskuld á upphafsdegi leigusamnings. Leigueignin er upphaflega metin á
kostnaðarverði og eftir það á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun auk
leiðréttinga vegna endurmats á leiguskuldinni.


Leiguskuldin er upphaflega metin miðað við núvirði leigugreiðslna sem eru ógreiddar á upphafsdegi
leigusamningsins, þar sem leigugreiðslur eru núvirtar á vaxtakjörum samstæðunnar á nýju lánsfé. 


Leiguskuldin er svo hækkuð vegna vaxtagjalda og lækkuð vegna greiddra leigugreiðslna. Hún er endurmetin
þegar það er breyting á framtíðarleigugreiðslum vegna breytingar á vísitölu eða vöxtum, breytingar á mati á þeirri
fjárhæð sem vænst er að þurfi að greiða á grundvelli hrakvirðistryggingar, eða þegar við á, breytinga á mati á því
hvort nokkuð víst er að kaupheimild eða framlengingarheimild verði nýtt eða hvort nokkuð víst er að
uppsagnarheimild verði ekki nýtt.


Tekjuskattur ....................................................................................


Við upptöku IFRS 16 eru leiguskuldir vegna leigusamninga metnar miðað við núvirði ógreiddra leigugreiðslna, þar
sem leigugreiðslur eru núvirtar með vöxtum samstæðunnar á nýju lánsfé á degi upphaflegrar beitingar.
Leigueignir eru metnar miðað við fjárhæð sem jafngildir leiguskuldinni, leiðréttri vegna fyrirframgreiddra eða
áfallinna leigugreiðslna. Samstæðan nýtti sér undanþágu um að færa ekki leigueignir og leiguskuldir vegna
leigusamninga styttri en 12 mánuðir.


Við upptöku IFRS 16 færði samstæðan leigueignir og leiguskuldir í efnahagsreikningi þar sem leigueignir
jafngilda leiguskuldum 1. janúar 2019. Vegna færslu leigusamninga samkvæmt IFRS 16 hefur samstæðan fært í
rekstrarreikning afskriftir og vaxtagjöld í stað gjaldfærslu á leigu. Áhrif upptökunnar 1. janúar 2019 og áhrif á
tímabilið 1. janúar til 30. september 2019 eru eftirfarandi:


Samtals áhrif í rekstrarreikningi 1.1.2019 til 30.9.2019 ...................


Leigueignir ......................................................................................


Leiguskuldir .....................................................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 


Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 18 Fjárhæðir eru í þúsundum króna







________________________________________________________________________________________________


Skýringar


10. Breytingar á mikilvægum reikningsskilaaðferðum, frh.


Áhrif við upptöku og á tímabilinu, frh.


1. janúar til Áhrif nýs Eftir IFRS 16


Rekstrarreikningur 30. september 2019 staðals 1.1.-30.9. 2019


33.578.246 0 33.578.246


13.501.712)(  124.832 13.376.880)(  


Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) 20.076.535 124.832 20.201.366


8.827.694)(    79.173)(             8.906.867)(    


Rekstrarhagnaður (EBIT) 11.248.841 45.659 11.294.500


6.893.227)(    65.673)(             6.958.900)(    


528)(              0 528)(              


Hagnaður fyrir tekjuskatt 4.355.086 20.014)(             4.335.072


181.164 3.326)(               177.839


Hagnaður tímabilsins 4.536.250 23.339)(             4.512.911


Áhrif upptöku á IFRS 16 á efnahagsreikning félagsins greinist þannig 1. janúar 2019:


Áhrif nýs


Efnahagsreikningur 31.12.2018 staðals 1.1.2019


0 2.153.051 2.153.051


313.623.595 2.153.051 315.776.646


160.827.232 0 160.827.232


0 2.021.696 2.021.696


0 131.355 131.355


179.261.642 2.153.051 181.414.693


340.088.874 2.153.051 342.241.925


11. Önnur mál


Hugsanleg uppskipting ON


Skuldir Samtals................................................................................


Eigið fé og skuldir samtals...............................................................


Afskriftir............................................................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld....................................................


Áhrif hlutdeildarfélaga......................................................................


Tekjuskattur.....................................................................................


Leigueignir.......................................................................................


Eignir samtals..................................................................................


Eigið fé.............................................................................................


Leiguskuld........................................................................................


Næsta árs afborgun leiguskuldar.....................................................


Við færslu leiguskulda vegna leigusamninga sem voru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar hefur samstæðan
núvirt leigugreiðslurnar með því að nota vexti samstæðunnar á nýju lánsfé þann 1. janúar 2019. Vegnir
meðalvextir sem voru notaðir eru 3,65%.


Ef staðallinn hefði ekki verið tekinn upp 1. janúar 2019 hefðu áhrifin orðið þau að EBITDA á fyrstu níu mánuðum
ársins 2019 hefði verið um 125 millj. kr. lægri og hagnaður tímabilsins 23 millj. kr. hærri. Áhrif á fyrstu níu mánuði
ársins 2019 greinast þannig:


Rekstrartekjur...................................................................................


Rekstrarkostnaður............................................................................


Í skoðun er að skipta upp rekstri ON í tvö félög vegna óvissu um hvort félagið megi halda áfram með
starfrækslugjaldmiðil í bandarískum dollar (USD). Endanleg ákvörðun liggur ekki fyrir og verður tekin af
eigendum.


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 


Orkuveitu Reykjavíkur 30. september 2019 19 Fjárhæðir eru í þúsundum króna








Upplýsingatæknistefna 2019
Sæmundur Friðjónsson











Mælikvarðar


• Fjárhagsmælikvarðar
• Samanburður


• Rekstrarmælikvarðar
• Uppitími kerfa


• O.s.frv.







Verkefni


• Vinnum í verkefnum með öllum félögum samstæðunnar


• Mörg verkefni sem flokkast sem rekstrarverkefni
• DW vinna


• On á sér kröfu


• O.s.frv.


• Gagnavísindi (AI)


• Þjarkar - RPA (Robotic Process Automation)











Takk fyrir








 


 


 


 


 
Reykjavík, 02.07.2019 


/  
Borgarráð 
Ráðhúsið við Tjörnina 
101 Reykjavík  
 
 
Efni: Breytingar á afsláttarkjörum á heitu vatni - erindi frá Lambhaga gróðrarstöð 
 
Framkvæmdastjóri Lambhaga gróðrarstöðvar hefur farið þess á leit við borgarráð að það 


hlutist til um að boðaðar breytingar á afsláttarkjörum á heitu vatni á veitusvæði Veitna verði 


afturkallaðar fyrir Lambhaga.  Telur hann breytinguna skekkja samkeppnisstöðu 


fyrirtækisins auk þess að vísa til jafnræðissjónarmiða. Veitur telja breytinguna jafna 


samkeppnisstöðu og auka jafnræði fyrirtækja í sambærilegum rekstri innan veitusvæðis 


Veitna þar sem þau greiða nú öll eftir sömu verðskrá. 


Í upphafi árs tilkynntu Veitur um breytingar á afsláttarkjörum á heitu og köldu vatni til 


fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka. Helsta ástæða breytinganna var að í eldri gjaldskrá 


var í gildi fjöldi samninga sem gerðir voru á árum áður þar sem einstakir viðskiptavinir voru 


með mismunandi kjör. Í sumum tilfellum hafði myndast nokkurt misræmi í því hvað 


viðskiptavinir greiddu fyrir heita vatnið, jafnvel mili þeirra sem voru í sambærilegum rekstri.  


Með breytingunum verður í gildi ein gjaldskrá en afsláttur er veittur vegna mikils magns 


enda er kostnaðurinn við að veita það hlutfallslega séð lægri m.v. þær vatnsæðar sem til 


þarf vegna veitingar vatns til viðkomandi notanda. Fyrirtæki í viðskiptum við Veitur munu 


því eftirleiðis njóta afsláttar í beinu samræmi við það magn af heitu og köldu vatni sem þau 


nota. Með þessu er stuðlað að auknu gagnsæi og jafnræði í verðskrá Veitna og sitja nú allir 


viðskiptavinir í sambærilegum rekstri við sama borð þegar kemur að kjörum.  


Liður í breytingunum er einnig að birta á reikningum þá afslætti er viðskiptavinir njóta en 
fram að breytingunni hafa þeir verið innifaldir í mismunandi töxtum og því ekki sýnilegir á 
reikningum. 
  
Veittur er magnafsláttur til almennra notenda í samræmi við neðangreind viðmið um hvern 


mæli: 


• Árleg notkun  0–50.000 m3    Enginn afsláttur 


• Árleg notkun  50.001–160.000 m3   10% afsláttur 


• Árleg notkun  160.001–259.999 m3   20% afsláttur 


• Árleg notkun  260.000 m3 og yfir  30% afsláttur 


Afslættir munu miðast við grunnverð eins og fram kemur í verðskrá. Útreikningar á 


afsláttarkjörum sem viðskiptavinir njóta frá 1. janúar 2020 verða byggðir á notkun ársins 


2019. 


Breytingar þessar snerta einungis fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Hjá flestum þessara 


aðila voru breytingarnar óverulegar en hjá nokkrum þeirra er um nokkra hækkun eða 


lækkun að ræða; heldur fleiri viðskiptavinir fá aukinn afslátt en einstaka viðskiptavinir fá 


minni afslátt eins og er í tilfelli Lambhaga gróðrarstöðvar. Af ríflega 43 þúsund 


viðskiptavinum Veitna hafði breytingin áhrif á 180 þeirra, þar af fengu 71 meiri afslátt og 


109 minni afslátt en þeir voru áður með.  
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Í undirbúningsvinnu fyrir þessar breytingar var ekki gert ráð fyrir að tekjur Veitna myndu 


aukast. Raunlækkun á tekjum Veitna vegna þessa er u.þ.b. 54 milljónir króna þar sem 


aukinn veittur afsláttur er hærri en sú upphæð sem minni afsláttur skilar fyrirtækinu.  


Til að koma til móts við þá aðila sem eftir breytinguna greiða meira en samkvæmt gömlu 


verðskránni var veittur eins árs aðlögunartími áður en breytt kjör koma til framkvæmda. Á 


þessum tíma gefst viðskiptavinum tækifæri til að yfirfara kerfi sín og notkun. Starfsfólk 


Veitna hefur verið þeim er þess óska innan handar og veitir ráðgjöf um rekstur kerfa og 


nýtingu.   


Lambhaga gróðarstöð var send tilkynning um breytingu á gjaldskrá fyrir heitt og kalt vatn í 


upphafi árs 2019. Í kjölfarið funduðu Hafliði Jón Sigurðsson, forstöðumaður hitaveitu Veitna 


og framkvæmdastjóri Þjónustu, Skúli Skúlason, með forsvarsmönnum fyrirtækisins, þar 


sem farið var yfir helstu ástæður þessara breytinga og hlustað á sjónarmið forsvarsmanna 


Lambhaga gróðrarstöðvar.  


Veitur telja magnafslátt vera málefnalegt og sanngjarnt viðmið við samræmingu gjaldskráa 


fyrirtækisins og vilja leiðrétta og forðast þá stöðu sem tíðkast hefur að viðskiptavinum sé 


mismunað með því að þeir njóti ólíkra kjara eftir því hvenær þeir hafi gert samninga um 


tengingu.  


Þá benda Veitur á að borgarráð hefur ekki aðra aðkomu að gjaldskrám Veitna en að marka 


stefnu um arðsemisviðmið hverrar veitu fyrir sig, sbr. samþykkt borgarráðs á arðsemiskröfu 


starfsþátta samstæðu OR, og þar með talið Veitna, frá 31. maí 2018. Gjaldskrá hitaveitu 


eftir umræddar breytingar er í fullu samræmi við þau mörk sem borgarráð samþykkti.  


 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
Hafliði Jón Sigurðsson 
Forstöðumaður hitaveitu 
 
 
 
 
 








 


EBP-100  


 


 
 
 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 282 
BD/es 


Reykjavík 25. 11. 2019 
 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur staðfestir þá ákvörðun, sem tekin var milli stjórnarfunda, að 


samstæða Orkuveitu Reykjavíkur skuli kolefnishlutlaus fyrir árið 2030. Forstjóra er falið að 


leggja fyrir stjórn áætlun um hvernig markmiðinu skuli náð.  


 


 








Lykilverkefni 
í stefnu OR


Stjórnarfundur OR 


25.nóvember 2019


Inga Dóra Hrólfsdóttir











ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA
Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri 


tíma um réttindi og nýtingu. 


Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á      


náttúrufari og auðlindanýtingu. 


• Eru heildaráherslur Rannsókna og 


nýsköpunar til 2023 í 


auðlindamálum.


• Búið að setja fram tímasetta 


aðgerðaráætlun


Tillaga: Setja lykilverkefnin um áhrif loftslagsbreytinga á grunnstoð um umhverfismál







TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. 


með því að skilgreina viðmið og áherslur. 


Áherslur til ársins 2023 


Léttara kolefnisspor  Bætt nýting -  minni sóun Lausn til framtíðar 


Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 


• Fækka ferðum milli GR og annara samstarfsaðila um 
bæinn  


• Hvetja starfsfólk til vistvænni fundarhátta  
• Þróa vinnuaðferðir sem létta kolefnisspor 
• Minnka kolefnisútblástur og leitast alltaf við að nota 


vistvænar og umhverfisvænar leiðir 


• Að innleiða leiðandi menningu sem hvetur til 
notkunar á fjarfundarbúnaði og minnkun 
kolefnislosunar 


• Vekja starfsmenn til umhugsunar og vitundar um 
hvernig megi draga úr kolefnisfótspori GR  


• Auka miðlun upplýsinga um umhverfimál  
 


• Auka vistvæn innkaup 
• Reglulegt viðhald á búnaði til að lengja líftíma 


hans  
 


 


Áherslur til ársins 2023 


Gaslosun  Losun jarðhitavökva Rask  Skjálftavirkni 


Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 


• Hefja hagnýtingu CO2 á Hellisheiði 
• Hefja niðurdælingu á CO2 og H2S á 


Nesjavöllum 
 


 


 


• Enginn jarðhitavökvi verði losaður á 
yfirborði á Hellisheiði nema við 
stórfelldar bilanir eða nauðsynlegar 
viðhaldsaðgerðir sem hafa stórvægileg 
áhrif á niðurdælingarveitu 


• Finna bestu lausn til förgunar 
jarðhitavatns og annars affallsvatns frá 
Nesjavallavirkjun 


• Bæta varmanýtingu jarðhitavökva frá 
Hellisheiðarvirkjun í Jarðhitagarði og 
með aukningu í varmaframleiðslu fyrir 
hitaveitu 


• Lágmarka allt rask vegna framkvæmda 
• Frágangur vegna framkvæmda til 


fyrirmyndar og jafnóðum í verkum 
• Öll gróðurþekja frá röskuðum svæðum 


nýtt til frágangs  
• Aukin landgræðsla á rofnum svæðum 


utan framkvæmdasvæða á 
umráðasvæðum ON 


• Skógrækt á umráðasvæðum ON 


• Engir finnanlegir skjálftar í byggð 
vegna niðurdælingar á 
háhitasvæðum 


• Auka þekkingu á hvernig niðurdæling 
og vinnsla veldur jarðskjálftum 


 


• Teygir sig yfir alla samstæðuna


• Eru hlutmengi starfs og/eða 


stefnuáætlanna allra félaga 


• Við bættist áherslur OR til ársins 2023


• Búið að setja fram drög að 


aðgerðaráætlun hjá flestum félögum


• Mörg markmið eða viðmið til







GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA - Orkuskipti
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem 


örvar orkuskipti. 


• Stofnaður verður vinnuhópur með 


verkefnastjóra sem verður með yfirsýn yfir öll 


verkefni sem tengjast orkuskiptum hjá 


samstæðunni 


• Fjölbreytt verkefni


- Fræðsla og hvatning


- Stuðningur


- Tæknilegar úrlausnir


- Styrkir


- Fjárfestingar


Tillaga: Setja lykilverkefnin um orkuskiptin á grunnstoð um umhverfismál







GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA - Hitaveita
Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita-


og virkjanavatns


• Eru eingöngu verkefni sem snýr að hitaveita 


hjá Veitum eða Rannsóknum og nýsköpun.


• Útvíkkað þannið að verkefnin eru bæði 


dreifikerfið og öflun heits vatns. 


• Stýrihópur starfandi um heitt vatn til 100 ára


• Flest verkefnin fjárfestingar eða áætlanir um 


fjárfestingar


• Rannsóknir







FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI
Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði hagkvæmt 


og endurspegli aðstæður.


• Niðurstaðan vinnunnar var 


tvennskonar


- Rekstrarform móðurfélagsins


- Hugsanleg uppskipting ON


• Meðal þess sem var metið


- Kostir og gallar við breytingu 


á rekstarformi bæði út frá 


skatta- og félagaréttarlegri 


stöðu.


- Breytingarferlið við breytingu 


á rekstrarformi.


- Áætluð tímalína.


• LOKIÐ


- Málið komið til stjórnar







EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR


Áherslur til ársins 2023 


Samstæðumenning  Fyrirmyndarstjórnendur Jafnréttismál Hæfni og þekking 


Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 


• Skilgreina hvað einkennir 
samstæðumenningu OR (t.d. framsýn, 
snörp, lipur, árangursdrifin, skemmtileg 
og umhyggjusöm). 


• Vinna að því að samstæðan sé samhent 
heild en hvert fyrirtæki fái að efla sína 
menningu jafnframt. 


• Skilgreina skýra sýn fyrir alla 
samstæðuna varðandi virðiskeðju, 
hlutverk og árangur. 


• Útbúa vinnuumhverfi sem styður við 
teymisvinnu og verkefnamiðað 
vinnuskipulag. 


 


• Skýrar áherslur í stjórnun- til hvers er 
ætlast af stjórnendum og hvers geta 
þeir vænst af samstæðunni. 


• Skilgreina betur ábyrgð og 
umboðskeðju. 


• Efla endurgjafamenningu 


• Auka fjölbreytileika m.t.t. til dæmis 
kyns,aldurs, uppruna og mismunandi 
starfsgetu. 


• Vinna markvisst með undirliggjandi 
þætti í menningu sem hamla jafnrétti 
eins og ómeðvitaða fordóma o.fl 


• Kynna áherslur og árangur innan og 
utan samstæðu 


 


• Skilgreina hver er staðan í dag 
• Skilgreina hvað munum við þurfa með 


tilliti til framtíðarsýnar okkar 


 


Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í 


jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð. 


• Eru heildaráherslur Mannauðs og 


menningar til 2023


• Búið að setja fram drög að 


tímasettri aðgerðaráætlun 







Mismunandi eðli lykilverkefnanna


• Heildaráherslur viðkomandi sviðs hjá OR og þá öll 
verkefni sem eru starfsáætlun/stefnuáætlun þeirra. 


- Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða


- Eftirsóknarverður vinnustaður


• Hlutmengi starfsáætlanna/stefnuáætlanna 
dótturfélaganna og/eða sviða OR


- Til fyrirmyndar í umhverfismálum


- Góð og örugg þjónusta


• Lokið
- Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni


EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR


FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI


GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA


TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM


ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA







