














Heildarorkuvinnsla Landsvirkjunar árið 2014.

Hlutur vatnsafls er um 96% í vinnslu Landsvirkjunar og hlutur

jarðvarma er 4%.

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

Vatnsafl: 12.316,6 GWst

Árið 2014 hófst með lágri vatnsstöðu í miðlunum Landsvirkjunar.
Jafn lág staða hefur ekki mælst í 15 ár, eða síðan árið 1998.
Fyrstu tvo mánuði ársins hafði ekki mælst jafn lítil úrkoma á
vatnasviðum Þjórsársvæðis og Blöndu frá upphafi mælinga. Á
Austurlandi og Norðurlandi eystra var hins vegar úrkomusamt
og mikið snjóaði til fjalla.

Í upphafi árs var ljóst að ef innrennsli til miðlana færi ekki batnandi yrði að takmarka afhendingu á skerðanlegri orku og var
viðskiptavinum tilkynnt það um miðjan janúar. Takmörkun afhendingar á skerðanlegri orku hófst 20. febrúar hjá stórnotendum
og þann 1. mars hjá kaupendum orku til húshitunar. Í lok apríl var ákveðið að aflétta að hluta til takmörkun á afhendingu
skerðanlegrar orku og þann 7. maí var öllum takmörkunum aflétt.

Samkvæmt samningum við viðskiptavini sem kaupa skerðanlega orku er Landsvirkjun heimilt að
takmarka afhendingu á rafmagni, í slöku vatnsári. Þetta gefur okkur kost á því að stunda hagkvæma

raforkuöflun.

Ítarlegri upplýsingar um innrennsli og tíðarfar fyrstu mánuði ársins.

Í byrjun mars lauk óvenjuþurru tíðarfari og mánuðurinn var ekki fjarri meðallagi bæði í tilliti úrkomu, hita og snjóa. Áfram bætti í
snjó norðan- og austanlands. Skammvinna hláku gerði í lok mars og leysing varð þá í einhverjum mæli sunnan og vestanlands,
einkum neðan 400-600 m y.s.

Framan af vori var veðurfar nærri meðallagi, bæði varðandi hita
og úrkomu. Nýlegur snjór sunnan- og vestantil á landinu
bráðnaði hægt og bítandi allt frá því snemma í apríl. Grannt var
fylgst með lækkunum í lónum og spár um lægstu stöður og
hugsanlegan aflskort voru uppfærðar daglega. Í upphafi apríl fór
Þórisvatn nálægt því að tæmast.

Ítarlegri upplýsingar um batnandi vatnsstöðu í miðlunarlónum.

Orkuvinnsla –
rekstur og
viðhald
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