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Saga fyrirtækisins
Stofnun Landsvirkjunar ári› 1965 má 
rekja til þess a› íslensk stjórnvöld höf›u 
hug á a› n‡ta orkulindir landsins betur 
me› því a› draga a› erlenda fjárfesta í 
orkufrekan i›na› innanlands.

Snemma á sjöunda áratug 20. aldar 
kom fram áhugi hjá svissneska álfram-
lei›andanum Alusuisse a› byggja 
álver á Íslandi. Landsvirkjun var þá 
stofnu› í þeim tilgangi a› byggja og 
reka raforkuver sem gætu selt raforku 
til stóri›ju og sé› almennum marka›i 
fyrir raforku á hagkvæmu ver›i. Fram 
a› þeim tíma haf›i rafvæ›ing á Íslandi 
veri› rekin af ríki og sveitarfélögum og 
stó› rekstur veitufyrirtækja ekki undir 
n‡framkvæmdum í orkumálum.

Vi› stofnun Landsvirkjunar var rá›ist 
í byggingu Búrfellsvirkjunar sem 
enn er stærsta virkjun á Íslandi. Um 
þri›jungur fjármögnunarinnar kom frá 
Alþjó›abankanum sem ré› miklu um 
skipulag og starfshætti Landsvirkjunar 
enda leit bankinn á lán sín til fyrirtækisins 
sem framlag til þróunara›sto›ar á 
Íslandi. Landsvirkjun sem fyrirtæki dró 
dám af skilyr›um Alþjó›abankans og 
hefur ‡mislegt af því sem þá var tilskili› 
einkennt starfsemina æ sí›an. Bankinn 
lag›i áherslu á a› fyrirtæki› yr›i 
sjálfstætt og óhá› stjórnvöldum. Þess 
vegna ger›i bankinn þá kröfu a› ríki 
og Reykjavíkurborg ættu helmingshlut 
hvort í fyrirtækinu. Áhersla var lög› á 
öruggt tekjuflæ›i fyrirtækisins strax 

frá stofnun og því lög›u eigendur 
Landsvirkjunar inn í fyrirtæki› Sogs-
virkjun sem var á þeim tíma stærsti 
raforkuframlei›andi landsins ásamt 
vatnsréttindum í Þjórsá og fleira. 
Bankinn móta›i afskriftareglur, bókhald 
og ver›lagningarstefnu Landsvirkjunar 
í upphafi eftir vestrænum fyrirmyndum. 
Þá lag›i bankinn áherslu á a› starfsli› 
Landsvirkjunar yr›i fámennt og a› 
fyrirtæki› by›i út öll verk alþjó›lega 
og ré›i rá›gjafarverkfræ›ifyrirtæki til 
verkefnastjórnunar og eftirlits me› 
verk tökum sem önnu›ust virkjunar-
fram kvæmdir. Þessi stefna hefur haldist 
hjá fyrirtækinu sem hefur einungis 
á a› skipa um 200 starfsmönnum 
þrátt fyrir a› vera eitt umsvifamesta 
fyrirtæki landsins. Allt frá upphafi hefur 
Landsvirkjun tekist betur en flestum 
ö›rum fyrirtækjum á Íslandi a› ná 
gó›um árangri vi› a› standast fjárhags- 
og framkvæmdaáætlanir og standa fyrir 
vöndu›um útbo›um og innkaupum.

Frá 1965 hefur Landsvirkjun byggt 
upp raforkukerfi› af eigin rammleik og 
uppsett afl í raforkukerfi fyrirtækisins 
hefur vaxi› frá um 90 MW í 1212 MW 
og ver›ur or›i› um 1900 MW eftir 
tilkomu Kárahnjúkavirkjunar í lok 
ársins. Á sama tíma hefur raforkuver› 
á almennum marka›i fari› lækkandi 
a› raunvir›i og sala á raforku til 
orkufreks i›na›ar sem fram fór í 
erlendri mynt vaxi› svo a› um 65% 
framlei›slu er seld stóri›ju. Þá eru gæ›i 
og afhendingaröryggi raforkukerfis 

Landsvirkjunar or›in me› því besta sem 
þekkist í heiminum.

Á fyrstu árum fyrirtækisins og fram undir 
lok 8. áratugar 20. aldar bygg›i fyrirtæki› 
þrjár virkjanir í Þjórsá og Tungnaá. 
Eftir a› byggingu Búrfellsvirkjunar 
lauk 1972 var rá›ist í Sigölduvirkjun 
og sí›an Hrauneyjafossvirkjun sem 
hóf rekstur 1981. Á þessum fyrstu 
árum óx sala til álversins í Straumsvík 
og sami› var um sölu á raforku til Járn-
blendifélagsins á Grundartanga. Í lok 
þessa tímabils ollu ve›urfar og hrö› 
aukning í eftirspurn því a› orkuskortur 
skapa›ist í landinu og bygging Sigöldu 
og Hrauneyjafossvirkjunar fór fram í 
kapphlaupi vi› tímann.

Ári› 1983 eigna›ist Akureyrarbær hlut 
í Landsvirkjun og áttu þá Reykjavík 
og Akureyri helming í fyrirtækinu á 
móti ríkinu (Reykjavík 45%, Akureyri 
5% og ríki› 50%). Laxárvirkjun sem 
var í eigu Akureyringa og ríkisins 
var sameinu› Landsvirkjun á þessum 
tíma. Vi› þetta var› Landsvirkjun 
raforkufyrirtæki á landsvísu en fram a› 
því var starfsemin bundin vi› Su›ur- 
og Vesturland. Ári› 1986 keypti svo 
Landsvirkjun Kröflustö› af ríkinu. Árin 
frá 1982 til 1996 einkenndust af lítilli 
aukningu í eftirspurn á raforku og 
engum árangri vi› a› draga a› erlenda 
fjárfesta í orkufrekum i›na›i til landsins. 
Landsvirkjun bygg›i á þessum árum 
Blönduvirkjun og margir gagnr‡ndu 
offrambo› á raforku.

Inngangur
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Á árunum 1995-96 sköpu›ust hag-
stæ›ar a›stæ›ur til a› draga a› fjár festa 
í orkufrekum i›na›i og Lands virkjun 
ger›i samninga um aukin raf orku kaup 
álversins í Straumsvík, Járn blendi-
félagsins og n‡s álvers, Nor›uráls. Allir 
þessi samningar voru ger›ir á tæpu ári. Í 
hönd fór miki› uppbyggingartímabil hjá 
Landsvirkjun sem jók framlei›slu sína 
um 60% á fimm árum. Blöndu-, Búrfells- 
og Kröfluvirkjanir voru stækka›ar og 
bygg›ar virkjanir vi› Sultartanga og 
Vatnsfell.

Ári› 2002 gengu svo eftir samningar 
um sölu á raforku til Alcoa 
Fjar›aáls í Rey›arfir›i og bygging 
Kárahnjúkavirkjunar hófst í ársbyrjun 
2003 en hún felur í sér a›ra 60% 
aukningu í raforkuframlei›slu fyrir-
tækisins.

Miklar breytingar áttu sér sta› me› 
setningu n‡rra raforkulaga 2005 
sem fela í sér marka›svæ›ingu 
raforkugeirans. Í a›dragandanum, þegar 
á árunum 2000-2002 hófu starfsmenn 
Landsvirkjunar undirbúning a› þessari 
breytingu me› gagngerri endursko›un 
á stefnu, skipulagi og starfsháttum 
fyrirtækisins. Vinna þessi mi›a›i a› 
því a› n‡ta væntanlegar breytingar 
vi› marka›svæ›ingu orkumála til 
vaxtar og bætts rekstrar. Fram fór 
gagn gert endurmat á vinnubrög›um í 
rekstri raforkukerfisins, marka›ssta›a 
fyrirtækisins var greind og móta› var 
n‡tt skipulag fyrir alla starfsemina. 
Breytingar á raforkulögum drógust 
nokku› en fyrirtæki› var vel undir 
þær búi› þegar þær loks gengu í gar›. 
Stærsta breytingin var sú a› frá 1. janúar 
2005 var› flutningssvi› fyrirtækisins, 
þar sem störfu›u tæplega 70 manns, 
a› Landsneti, sjálfstæ›u hlutafélagi og 
dótturfélagi Landsvirkjunar. Landsnet 
á og rekur flutningskerfi landsins og 
st‡rir raforkukerfinu.

Frá og me› 1. janúar 2007 yfirtók ríki› 
eignarhlut Reykjavíkur og Akureyrar 
í Landsvirkjun sem var› þar me› 
sameignarfélag í fullri eign ríkisins og á 
forræ›i fjármálará›uneytisins.

Skipurit
Starfsemi Landsvirkjunar er skipt á fimm 
svi›. Verkfræ›i- og framkvæmdavi› 
og orkusvi› sem eru tekjustö›var 
fyrirtækisins en sto›svi› vi› þá starfsemi 
skiptist í fjármála-, uppl‡singa- og 
starfsmannasvi› sem s‡sla me› fólk, 
fjármuni og þekkingu, sem eru forsenda 
allrar starfsemi.

Vöruframlei›sla og þjónusta
Landsvirkjun rekur nú 10 
vatnsaflstö›var og tvær jar›gufustö›var 
auk tveggja eldsneytisknúinna stö›va til 
ney›arnota.

Raforkuframlei›sla Landsvirkjunar 
inn á flutningskerfi Landsnets nam 
7.430 GWst á árinu 2006. Þetta er 4% 
aukning frá fyrra ári. Hlutur vatnsafls 
í framlei›slu Landsvirkjunar er rúm 
93% og jar›gufustö›va um 7%. Þetta 
er svipa› og ári› á›ur. Þá keypti 
Landsvirkjun 463 GWst af raforku frá 
Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu 
Su›urnesja hf. til endursölu til stóri›ju. 
Heildar orkuöflun Landsvirkjunar ári› 
2006 var 7.893 GWst og sala á þeirri 
orku fól í sér 3,2% aukningu frá fyrra 
ári.

Skipta má sölu á rafmagni frá 
Landsvirkjun í tvennt: Sölu beint 
til stóri›ju og heildsölu til orkusölu-
fyrirtækja, sem sí›an selja rafmagni› 
áfram til endanotenda. Sala til stóri›ju 
er samkvæmt samningum til lengri 
tíma og um ákve›i› magn. Salan nam á 
sí›asta ári 5.393 GWst sem er um 68% 
af heildarframlei›slunni.

Heildsala til orkusölufyrirtækja er ger› 
me› margvíslegum samningum. Heild-
sölusamningar til 1, 3, 7 og 12 ára, 
grunn orkusamningar til 1, 3, 7 og 12 
ára, skammtímasamningar, vi› halds-
samningar og samningar um ótrygga 
orku sem hægt er a› rjúfa í orkuskorti. 
Þessi fjölbreytni mi›ar a› því a› þjóna 
hagsmunum hvers heildsölukaupanda 
sem getur ra›a› saman samningum til 
a› uppfylla sem best þarfir sínar. 

Landsvirkjun selur svoköllu› græn 
vottor› sem er söluvara innan 

Evrópusambandsins. Grænu vottor›in 
eru notu› til a› örva sölu á rafmagni 
úr endur n‡janlegum orku gjöfum og 
gefa fyrir tækjum vi›bótar tekjur af 
fram lei›slu me› slíkum orku gjöfum. 
Raforkusalar í Evrópusambandinu geta 
hækka› hlutfall grænnar orku frá sér 
me› því a› kaupa vott or› þessi af fram-
lei› endum hreinnar orku. Lands virkjun 
hefur í þessu skyni fengi› vottun frá 
vi›ur kenndum a›ila í Austur ríki, TÜV 
SÜV, fyrir því a› raf orku framlei›sla 
Lands virkjunar teljist græn.

Vi›skiptavinir
Leitast er vi› a› finna n‡ ar›bær 
vi›skiptatækifæri me› sérstaka áherslu 
á n‡ja vi›skiptavini og n‡jar fram-
lei›sluvörur fyrir Landsvirkjun jafnframt 
því sem áhersla er lög› á a› þjóna 
heildsölu vi›skiptavinum fyrirtækisins 
og stóri›jukaupendum sem best.

Tækifæri til orkusölu í framtí›inni eru 
margvísleg. Má þar sem dæmi nefna 
orkusölu til framlei›slu á hrá efni í 
sólarrafala en mikill vöxtur er fyrir-
sjáanlegur í þeim i›na›i á næstu árum 
og áratugum. Þá eru nokkrir mögu-
leikar á sölu orku til úrvinnslui›na›ar 
á áli. Önnur vi›skiptatækifæri eru 
einnig til sko›unar og alkunnugt er a› 
ekki færri en þrír a›ilar í álframlei›slu 
hafa hug á auknum raforkukaupum af 
Landsvirkjun á næstu árum.

Heildsöluvi›skipti
Á almennum marka›i eru vi›skiptavinir 
Landsvirkjunar sex talsins og eru þa› 
öll orkusölufyrirtækin sem starfa á 
smá sölu marka›i hérlendis. Fari› er a› 
gæta samkeppni á milli smásölua›ila á 
marka›num. Helst má telja a› stærri 
fyrirtæki me› starfsemi ví›a um land séu 
a› færa vi›skipti sín til eins raforkusala. 
Gera má rá› fyrir a› samkeppnin fari 
har›nandi á næstu mánu›um og árum. 

Um hver áramót er gengi› frá megin-
hluta heildsöluvi›skipta fyrir komandi 
ár. Fari› er yfir eldri gildandi samninga 
til komandi ára og þeir a›laga›ir a› 
þörfum vi›skiptavina fyrir næsta ár. 
Einnig er gengi› frá n‡jum samningum 
þegar þess er óska›. Ljóst er a› nokkur 
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samdráttur ver›ur hjá Landsvirkjun í 
sölu rafmagns milli ára inn á almenna 
marka›inn vegna aukinnar eigin fram-
lei›slu orkusölufyrirtækja á almennum 
marka›i. 

Stóri›jusamningar
Landsvirkjun á vi›skipti vi› þrjá kaup-
endur á svi›i orkufreks i›na›ar og 
hefur gert samning vi› þann fjór›a. 
Slíkir samningar eru afar frábrug›nir 
almennum heildsölusamningum. Hver 
og einn samningur til stóri›ju er til 
20 – 40 ára og er sérsni›inn a› þörfum 
samningsa›ila og mi›ar a› því a› 
skila ákve›num ar›i af nau›synlegum 
fjárfestingum Landsvirkjunar á 
samnings tímabilinu. Tekjur eru í gjald-
eyri og breytast í flestum tilfellum. 
me› breytingum á marka›sver›i á áli. 
Samningarnir fela í sér kaupskyldu a› 
verulegum hluta þannig a› Landsvirkjun 
eru trygg›ar tekjur út samningstímann 
óhá› því hvort raforkan er notu› e›a 
ekki. Stóri›jukaupendur á raforku frá 
Landsvirkjun eru Alcan í Straumsvík, 
Nor›urál og Járnblendiverksmi›jan á 
Grundartanga. Þá hefur Landsvirkjun 
gert samninga vi› Alcoa vegna álvers 
Fjar›aáls en þau vi›skipti eru rétt hafin. 
Auk þessara vi›amiklu langtímasamninga 
geta komi› til tímabundin vi›skipti 
sem eru ver›mæt og umfangsmikil. 
Dæmi um þetta er a› ári› 2004 ger›i 
Landsvirkjun samkomulag vi› Nor›urál 
um sölu raforku til a› ræsa n‡jan 
kerskála á Grundartanga á árinu 2006. 
Til samanbur›ar er sá samningur um 2,5 
föld raforkunotkun Akureyrarsvæ›isins. 

Birgjar
Eins og fram kom í samantekt um sögu 
fyrirtækisins hér a› ofan hefur þa› veri› 
markviss stefna frá stofnun fyrirtækisins 
a› lágmarka starfsmannafjölda og leita 
þess í sta› eftir hæfustu og hagstæ›ustu 
utana›komandi a›ilum til rá›gjafar 
og verktöku. Hi› sama hefur gilt um 
útvegun búna›ar og þjónustu. Vi› 
virkjunarframkvæmdir hafa frá stofnun 
Landsvirkjunar allir helstu verkþættir 
veri› bo›nir út alþjó›lega. Hin sí›ari 
ár hafa vinnubrög› af því tagi veri› 
útvíkku› og ná nú til rannsókna, 
hönnunar, framkvæmdaeftirlits rétt 

eins og verktöku og kaupa á búna›i og 
þjónustu.

Eins og l‡singin hér a› ofan gefur 
til kynna eru birgjar Landsvirkjunar 
fjölmargir og fjölbreyttir. Á svi›i 
rannsókna og undirbúnings eru allar 
helstu rannsóknar- og háskólastofnanir 
landsins a› störfum fyrir Landsvirkjun. Á 
svi›i hönnunar og framkvæmda eftirlits 
eru allar helstu rá› gjafa verkfræ›i stofur 
landsins og fjöl margir erlendir birgjar 
Lands virkjunar. Sömu sögu er a› segja 
um stærstu jar› vinnu- og bygginga-
verktaka landsins. Á grundvelli útbo›a 
hefur Landsvirkjun veri› í vi›skiptum 
vi› flesta af helstu framlei›endur raf- og 
vélbúna›ar í heiminum.

Fjármálaumsvif Landsvirkjunar eru 
mikil og tengsl fyrir tækisins vi› rá›gjafa 
og stofnanir á því svi›i mikil. Lands-
virkjun var fyrsta íslenska fyrirtæki› 
sem sóttist eftir og fékk lánshæfismat 
hjá fyrirtækjunum Standard & Poor og 
Moodys. Þessi einkunn er undir sta›a 
þess a› afla nútíma fyrirtækjum hag -
stæ›ari fjár mögnunar á alþjó›a  mörk-
u›um. Á þeim mörk u›um hefur Lands-
virkjun undan  farinn áratug einkum 
stu›st vi› svo nefnt EMTN ramma 
(Euro pean Medium Term Note Pro-
gram) sem er fjármála marka›ur þar sem 
þátt takendur leggja fram öll nau›syn leg 
gögn vegna lántöku og hafa tiltekna 
heimild sem skilgreinir umfang umsvifa. 
Me› þessu móti jókst til muna frá því 
sem á›ur var hagkvæmni, sveigjanleiki 
og vi›brag›ssnerpa vi› alla fjáröflun. 
Landsvirkjun var einnig fyrst íslenskra 
a›ila til a› feta inn á þessa braut en mörg 
stærstu fyrirtæki landsins þ.m.t. bankar 
og ríkissjó›ur hafa fylgt þessu fordæmi 
Landsvirkjunar. Landsvirkjun n‡tir 
einnig þessa marka›i til áhættust‡ringar 
og þess má enn fremur geta a› fyrirtæki› 
tekur sérstök veltilán sem veitir a›gang 
a› fjármagni fyrirvaralaust til þess a› 
tryggja árei›anleika í grei›slugetu og 
a› breg›ast vi› a›stæ›um á mörku›um 
til skemmri tíma. Landsvirkjun er vel 
þekkt af gó›u fyrir þessi vinnubrög› í 
alþjó›lega fjármálaheiminum og me›al 
birgja fyrirtækisins á fjármálasvi›inu 
eru margar af helstu fjármálastofnunum 

í Evrópu, Bandaríkjunum og Japan.

Þrátt fyrir mikil umsvif hefur þa› veri› 
stefna fyrirtækisins a› tengja eftir 
föngum starfsemi sína vi› þjónustu í 
nágrenni virkjunarsvæ›anna. Tilhögun 
útbo›a og þjónustuverkefna hefur 
mi›a› a› því a› gera íslenskum birgjum 
fært a› sinna þörfum fyrirtækisins. Þa› 
hefur stu›la› a› því a› Íslendingar hafa 
ö›last ví›tæka þekkingu og reynslu 
í hönnun, byggingu og þjónustu vi› 
virkjanir á svi›i orkumála.

Ennfremur er keypt þjónusta af birgjum 
vegna rekstrar uppl‡singakerfa og 
almenns rekstrar. Loks kaupir Lands-
virkjun raforku af Hitaveitu Su›urnesja 
og Orkuveitu Reykjavíkur, sem seld 
er til stóri›ju eins og kom fram hér a› 
ofan. 

Allir birgjar sem tengjast framlei›slu 
raforkunnar (koma t.d. a› hönnun, 
byggingu, eftirliti, rá›gjöf og rekstri 
aflstö›va) fara í gegnum birgjamat 
Lands virkjunar. Birgjamat er einn 
af hornsteinum gæ›astjórnunar fyrir-
tækisins og afar mikilvægt fyrir gæ›i 
og afhendingu raforkunnar. Einnig er 
birgjamat unni› vegna umhverfismála 
og krafna til birgja skv. ISO 14001, sjá 
VIN-87 „Birgjamat“. 

Verkferlar uppl‡singaöryggis hafa veri› 
í innlei›ingu hjá fyrirtækinu sl. 2 ár. 
Vegna mikilvægis þeirrar þjónustu sem 
keypt er af rá›gjöfum og verktökum 
sem tengist uppl‡singaöryggi er einnig 
unni› birgjamat á þeim og kröfur settar 
fram í samningum um keypta þjónustu.

Gæ›a- og umbótastarf
Gæ›a- og umbótastarf fyrirtækisins 
er skipulagt á grunni krafna ISO 
9001 og ISO 14001. Ger›ar eru 
rá›stafanir til þess a› uppræta frávik 
sem finnast og tengjast framlei›slu 
raforkunnar, vi›skiptavinum og allri 
starfsemi fyrirtækisins á grundvelli 
virkrar gæ›astjórnunar. Allar kvartanir 
sem berast eru skrá›ar – hvort sem 
þær var›a vi›skiptavin, umhverfi e›a 
almenningsálit. Unni› er a› forvörnum 
me› því a› gera rá›stafanir til þess a› 
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uppræta orsakir hugsanlegra frávika 
í því skyni a› koma í veg fyrir a› þau 
eigi sér sta›. Í þessu skyni fóru fram 
r‡nifundir og einnig er til sta›ar 
sérstakt skipulag breytingastjórnunar og 
stefnumótunar sem skilar ákvör›unum 
um forvarnarverkefni. Mjög gó› 
virkni er á st‡ringu úrbótaverkefna 
sem ver›a til vegna skrá›ra ábendinga. 
Verklagsreglur eru til um hvern þátt og 
eru þær vel virkar t.d. þær sem var›a 
frávik, VKL-68 “Frávik og ábendingar”, 
forvarnarverkefni; VKL-72 “Forvarnir”, 
kvartanir; VKL-69 “Ábendingar og 
kvartanir frá ytri a›ilum” og um 
skipulagningu úrbótaverkefna VKL-
22 “Úrbætur innan gæ›akerfisins”. 
Stjórnendahópur fyrirtækisins heldur 
reglulega r‡nifundi í samræmi vi› kröfu 
ISO 9001 bæ›i innan svi›a og yfir 
fyrirtæki› í heild.

Helstu samstarfsa›ilar
Undirbúningur og ákvör›unartaka 
um uppbyggingu einstakra virkjana 
og annarra orkumannvirkja krefst 
vi›amikils langtímasamrá›s og samstarfs 
sem nær vel út fyrir hagn‡tar hli›ar 
rannsókna, hönnunar og lögbundins 
ákvör›unarferils. Samstarfsa›ilar Lands-
virkjunar eru fjölmargir á svi›i náttúru-
fars og vatnafarsrannsókna, umhverfis-, 
atvinnu- og samfélagsmála. Samstarfi› 
sn‡st um a› afla grunnuppl‡singa um 
ástand og horfur sem eru veigamikil 
undirsta›a hagn‡ts undirbúnings 
einstakra framkvæmda og þeirrar 
upp l‡singa öflunar sem n‡tt er vi› 
ákvar›anir Landsvirkjunar um a› rá›ast 
í framkvæmdir.

Ákvar›anatökur um uppbyggingu fyrir-
tækisins eru oft á tí›um þa› veigamiklar í 
samfélagslegu samhengi a› nau›synlegt 
er a› eiga nái› samstarf vi› sveitarfélag 
og starfsmenn þeirra, stjórnvöld á 
landsvísu ásamt starfsmönnum þeirra 
á svi›i orku- og atvinnumála, efnahags- 
og umhverfismála.

Landsvirkjun sækist eftir samstarfi 
á innlendum og erlendum vettvangi 
me› þátttöku í Samorku, samtökum 
orkufyrirtækja, Samtökum atvinnulífsins 
og Vi›skiptará›i. Fyrirtæki› er 

þátttakandi í Samtökum evrópskra 
raforkuframlei›enda, Eurelectric, 
Samtaka norrænna raforkufyrirtækja, 
Nord Energi, Heimssamtökum 
raforkuframlei›enda me› vatnsafli, 
International Hydro Association 
og lætur til sín taka á vettvandi 
Alþjó›a orkurá›sins (World Energy 
Council). Starfsmenn á hinum ‡msu 
svi›um fyrirtækisins eiga í alþjó›legu 
samstarfi me› kollegum sínum. 
Áhersla fyrirtækisins á umhverfisvæna 
orkuframlei›slu hefur veri› rækt me› 
því a› eiga frumkvæ›i a› samstarfi 
um uppgræ›slumál me› Landgræ›slu 
ríkisins og fjölmörgum sveitarfélögum. 
Me› Alcoa var haft frumkvæ›i 
a› svonefndu sjálfbærniverkefni á 
Austurlandi þar sem fulltrúar af öllum 
svi›um samfélagsins eiga samstarf um 
a› meta áhrif virkjunar og álvers á 
Austurlandi á mælikvar›a sjálfbærrar 
þróunar.

Landsvirkjun hefur fari› af sta› me› 
nokkur útrásarverkefni í samstarfi vi› 
orkufyrirtæki og sérfræ›ifyrirtæki á 
því svi›i innanlands en einnig me› 
a›komu erlendra a›ila. Þannig er 
Landsvirkjun þátttakandi í samstarfi 
um byggingu vatnsaflsvirkjunar á 
Grænlandi, undirbúningi a› byggingu 
vatnsaflsvirkjana í Albaníu, þátttakandi 
í fyrirtækjum í Frakklandi og Sviss sem 
vinna a› endurbótum á raforkukerfum 
þar. Til þess a› efla fjárstyrk slíkra 
verkefna hefur Landsvirkjun hafi› 
samstarf me› Landsbankanum um útrás 
á svi›i orkumála í gegnum sameiginlegt 
fyrirtæki HydroKraft Invest.

Til þess a› slíkt samstarf geti vaxi› lítur 
Landsvirkjun á þa› sem mikilvægt a› 
eiga samstarf vi› skóla frá grunnnámi 
til háskólastigs um fræ›slu og menntun 
á svi›i orkumála. Mikilvægt er a› efla 
áhuga fremstu nemenda á a› tileinka 
sér kunnáttu á svi›i orkumála ef 
Landsvirkjun og Íslendingar eiga a› 
geta flutt út sína færni og reynslu á því 
svi›i. Me›al samstarfsa›ila á þessu svi›i 
má nefna Kópavogsskóla, Orkuvefinn, 
Háskólann á Akureyri, Orkustofnun, 
Háskóla Íslands og Háskólann í 
Reykjavík.

Uppl‡singatækni
Meginmarkmi› uppl‡singakerfa er a› 
sty›ja vi› stefnu fyrirtækisins og áherslur 
stjórnenda. Á tveggja ára fresti er ger› 
sk‡rsla um öll helstu uppl‡singakerfi 
fyrirtækisins. Í henni er ger› tillaga 
um þróun uppl‡singakerfanna og 
samhæfingu þeirra. Tilgangur sk‡rsl-
unnar er bæ›i a› gefa gó›a yfirs‡n um 
þau uppl‡singakerfi sem eru í notkun 
og jafnframt a› meta þau me› tilliti til 
tæknin‡junga og tækniþróunar.

Hráefni
Helstu hráefni Landsvirkjunar er 
hringrás vatnsins, sem er knúin áfram 
af varma sólarinnar. Þessi hringrás er 
n‡tt til rafmagnsframlei›slu í vatns-
orkuverum me› því a› beisla þá orku 
sem fólgin er í falli vatnsins á lei› þess 
til sjávar. Me› hugviti og þekkingu er 
þessi eilíf›arvél n‡tt til a› framlei›a 
endurn‡janlega og mengunarlausa 
orku.

Vi›skiptalegt umhverfi
Landsvirkjun hefur í raun lengst 
af haft forgang a› uppbyggingu 
raforkuframlei›slu á Íslandi allt frá 
stofnun 1965. Aldrei hefur þó veri› um 
lögbundi› einkaleyfi a› ræ›a. Í raun 
hefur fyrirtæki› stu›la› a› stærstum 
hluta uppbyggingarinnar. A›rir hafa þó 
virkja› og þá a›allega á jar›hitasvi›inu. 
Þannig bygg›i ríki› Kröfluvirkjun á 8. 
áratugnum og Orkuveita Reykjavíkur 
jar›hitavirkjanir á Nesjavöllum á 9. 
áratugnum og Hellishei›i á 1. ára-
tugnum, Hitaveita Su›urnesja virkja›i 
í Svartsengi á 9. áratugnum og Reykja-
nesvirkjun á 1. áratug 21. aldar.

Me› marka›svæ›ingu raforkugeirans 
frá 2005 hefur Landsvirkjun veri› 
í þeirri stö›u a› vera rá›andi í 
raforkuframlei›slu í landinu án þess 
a› starfa á smásölumarka›i á me›an 
allir a›rir framlei›endur eru jafnframt 
smásalar me› gó›a marka›sstö›u á 

„heimamarka›i“ frá því fyrir marka›s-
væ›inguna.

Áskorun Landsvirkjunar vi› þessar 
a›stæ›ur hefur veri› a› áliti starfsmanna 
fyrirtækisins a› tryggja sem best stö›u 
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sína á heildsölumarka›i og ‡ta undir 
myndun gagnsæs heildsölumarka›ar 
því líklegt má telja a› samkeppnisa›ilar 
reyni a› auka eigin framlei›slu á 
kostna› Landsvirkjunar og selja inn á 
smásölumarka›.

Samtímis þessu er ljóst a› samkeppni um 
a›gang a› orkulindum hefur aukist. Sá 
a›gangur skiptir miklu fyrir framtí›ina 
bæ›i me› tilliti til marka›sstö›u 
orkufyrirtækja hérlendis og einnig 
vegna þess a› orka ver›ur æ eftirsóttari 
í alþjó›legu samhengi. Því ver›ur sú 
þekking sem fæst me› rannsóknum og 
uppbyggingu í orkumálum æ ver›mætari 
útflutningsvara og þar me› undirsta›a 
vaxtar og árangurs alþjó›lega.

Lagalegt umhverfi
Undanfarin misseri hefur umræ›a um 
íslensk orkufyrirtæki veri› ofarlega á 
baugi í þjó›félagsumræ›unni. Breyt-
ingar á vi›horfum til opinberrar 
þjón ustu hafa ekki hva› síst komi› 
fram í raforkumálum á sí›ustu 
tveimur áratugum. Í Evrópu hefur 
þróunin einkum mótast af tilskipun 
Evrópuþingsins og Evrópurá›sins um 
innri marka› fyrir raforku nr. 96/92EB 
sem var› hluti af EES-samningnum ári› 
1999. Frumvarp til n‡rra raforkulaga í 
þessum anda var› a› lögum í mars 2003, 

sbr. lög nr. 65/2003 og komu þau a› 
fullu til framkvæmda 1. janúar 2005. 

Frá stofnun Landsvirkjunar hafa gilt 
sérstök lög um fyrirtæki› sem breyst 
hafa í tímans rás. Þau breyttust verulega í 
kjölfar setningar raforkulaga nr. 65/2003. 
Í samræmi vi› áskilna› í raforkulögum 
var stofna› sérstakt fyrirtæki, Landsnet 
hf. í því skyni a› annast flutning raforku 
og kerfisstjórnun. Sú starfsemi tilheyr›i 
Landsvirkjun fyrir þann tíma. Þann 
1. nóvember 2006 tókust samningar 
milli eigenda Landsvirkjunar um kaup 
ríkissjó›s á hlut Reykjavíkurborgar 
og Akureyrarbæjar í Landsvirkjun og 
ö›lu›ust þeir gildi 1. janúar 2007. Lög 
um breytingar á Landsvirkjunarlögum 
nr. 42/1983 voru samþykkt á Alþingi 9. 
desember 2006 og komu til framkvæmda 
1. janúar 2007. Var breytingunum 
einkum ætla› a› samræma lögin um 
Landsvirkjun þessum breytingum. Er 
Landsvirkjun nú sameignarfélag a› 
fullu í eigu ríkisins.

Auk raforkulaga og sérlaga um 
Landsvirkjun er vi›amikil laga- og 
regluger›aumgjör› um starfsemi á 
svi›i raforkuframlei›slu og byggingu 
virkjana. Gæ›a- og umhverfisstjórnun 
fyrirtækisins greinir kerfisbundi› þær 
kröfur sem sú umgjör› gerir til hinna 

‡msu þátta starfseminnar og tryggir a› 
hún falli a› kröfunum.

Gæ›i vöru og þjónustu
Gæ›i vörunnar (raforkunnar) felst fyrst 
og fremst í því a› fyrirtækinu takist a› 
afhenda raforku í samræmi vi› samninga. 
Gæ›i í afhendingu og framlei›slu raf-
orku eru há› öllum ferlum í rekstri 
og vi›haldi búna›ar í aflstö›. Þess 
vegna er mikil áhersla lög› á verkferla 
sem tengjast skipulög›u vi›haldi og 
eftirliti á öllum framlei›slueiningum 
aflstö›vanna.

Samskipti vi› vi›skiptavini fyrirtækisins 
eru mikilvæg og því eru skrá›ir 
verkferlar sem tengjast þeim. Þjónusta 
vi› vi›skiptavini fellst fyrst og fremst í 
því a› uppfylla þarfir þeirra á sem bestan 
hátt. Til eru verkferlar sem l‡sa því me› 
hva›a hætti þetta er gert. Ger›ar eru 
vi›horfskannanir, haldnir fundir og virkt 
kvartanaferli lei›ir til þess a› uppl‡singar 
um þa› sem betur má fara komist til 
þeirra sem vinna þurfa úr úrbótum 
hverju sinni. Helstu verklagsreglur sem 
fylgt er í þessu sambandi eru: VKL-
150 „Rafmagnsvi›skipti og tengsl vi› 
vi›skiptavini“ og VKL-63 „Samninga-
ger› vi› orkufrek i›nfyrirtæki“.
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1a Lei›togar þróa hlutverk, 
framtí›ars‡n, gildi og si›areglur og eru 
fyrirmynd a› afbur›a árangri. 
Til a› búa fyrirtæki› undir breytta 
tíma var ákve›i› af stjórn og forstjóra 
ári› 1999 a› fara me› fyrirtæki› í 
stefnumótunarvinnu me› þa› a› 
markmi›i a› gera þa› hæfara til a› 
takast á vi› n‡tt og breytt starfsumhverfi. 
Á þeim tíma bygg›i skipulag og 
verkefni fyrirtækisins alfari› á því sem 
fram kemur í lögum og regluger› um 
Landsvirkjun. 
 

Samanbur›ur á mynd 1 og 2 hér fyrir 
neðan s‡nir glögglega þær breytingar 

sem ger›ar voru á fyrirtækinu á mi›ju ári 
2000. Stefnumótun sn‡st um spurningar 
sem lúta a› grundvallarhugmyndum 
og næmni þeirra sem a› henni vinna. 
Árangursrík stefnumótun næst me› því 
a› samræma þann lærdóm sem er til 
sta›ar í öllum lögum fyrirtækisins þar 
sem stö›ugt er veri› a› bæta vi› og slípa 
til. Í því umhverfi sem Landsvirkjun 
lifir þarf stefnumótun a› vera stö›ugt 
ferli þar sem margt getur breyst á 
me›an greining fer fram. Eitt einkenni 
stefnumótunar er tilviljanakenndur 
gangur mála, þar sem stjórnendur 
prófa, meta, a›laga og reyna svo aftur. 
Hringurinn lokast aldrei. 

Helstu skipulagseiningar og hlutverk 
þeirra
Skrifstofa forstjóra 
Forstjóri fer me› yfirstjórn fyrirtækisins 
í umbo›i stjórnar og ber ábyrg› á rekstri 
og stefnumörkun fyrirtækisins og a› 
framfylgja stefnunni. Hann ber einnig 
ábyrg› á mótun gæ›astefnu og setningu 
gæ›amarkmi›a, felur stjórnendum 
mark mi›a setningu hverjum á sínu svi›i 
og ber ábyrg› á a› kalla saman árlega 
a›alr‡nifund stjórnenda.

Forstjóri ber ábyrg› á a› lögum og 
regluger›um sé fylgt í starfsemi fyrir-
tækisins.

1 Forysta

Stofnlínudeild

Kerfisdeild

Aflstöðvadeild SV-lands

Aflstöðvadeild NA-landsFjármála- og markaðsdeild

Reikningshald

Starfsmannahald

Kerfisáætlunardeild

Mannvirkjadeild

Umhverfisdeild

Almannatengsl
Gæðamál
Þróunarmál
Öryggismál

Umhverfisstjórnun

Stjórn Landsvirkjunar

Vél- og rafbúnaðardeild

Forstjóri
Aðstoðarforstjóri

Verkfræði- og
framkvæmdasvið

Rekstrarsvið
Fjármála- og
markaðssvið

Stofnlínudeild

Kerfisdeild

Aflstöðvadeild SV-lands

Aflstöðvadeild NA-landsFjármála- og markaðsdeild

Reikningshald

Starfsmannahald

Kerfisáætlunardeild

Mannvirkjadeild

Umhverfisdeild

Almannatengsl
Gæðamál
Þróunarmál
Öryggismál

Umhverfisstjórnun

Stjórn Landsvirkjunar

Vél- og rafbúnaðardeild

Forstjóri
Aðstoðarforstjóri

Verkfræði- og
framkvæmdasvið

Rekstrarsvið
Fjármála- og
markaðssvið

Kerfisstjórn

Orkusvið Flutningssvið

Aflstöðvar Þjónusta og
markaður

Verkfræði- og
framkvæmdasvið

Virkjanir

Almannatengsl
Gæðamál
Lögfræði
Umhverfismál

Stoðdeildir

Fjármálasvið Upplýsingasvið Starfsmannasvið

Starfskjör
Tæknimál

Starfsþróun
Notendaþjónusta

Upplýsingamiðstöð

Þróun

Fjármál

Innkaup

Reikningshald

Þjónusta

Orkuflutningur

Rannsóknir

Þróun nýrra
verkefna

Greining og þróun

Grunnnet

Markaðsmál

Forstjóri

Stjórn
Landsvirkjunar

Nýsköpun

Kerfisstjórn

Orkusvið Flutningssvið

Aflstöðvar Þjónusta og
markaður

Verkfræði- og
framkvæmdasvið

Virkjanir

Almannatengsl
Gæðamál
Lögfræði
Umhverfismál

Stoðdeildir

Fjármálasvið Upplýsingasvið Starfsmannasvið

Starfskjör
Tæknimál

Starfsþróun
Notendaþjónusta

Upplýsingamiðstöð

Þróun

Fjármál

Innkaup

Reikningshald

Þjónusta

Orkuflutningur

Rannsóknir

Þróun nýrra
verkefna

Greining og þróun

Grunnnet

Markaðsmál

Forstjóri

Stjórn
Landsvirkjunar

Nýsköpun

FRAMKVÆMDAÞÆTTIR

Skilgreining: Framúrskarandi lei›togar þróa hlutverk og framtí›ars‡n og sjá til þess a› þau nái fram a› ganga. Þeir þróa gildi og kerfi sem 
eru nau›synleg til a› ná vi›varandi árangri og innlei›a þau me› a›ger›um sínum og heg›un. Á tímum breytinga halda þeir sk‡rum fókus á 
tilganginn. Þegar þörf krefur eru lei›togarnir færir um a› snúa fyrirtækinu í n‡ja átt og vekja áhuga annarra á a› fylgja me›.

Mynd 1 Skipurit LV fyrir breytingar Mynd 2 Skipurit LV eftir breytingar
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Framkvæmdastjórn er skipu› for-
stjóra, sem er jafnframt forma›ur 
fram kvæmdastjórnar, sta›gengli hans, 
framkvæmdastjórum svi›a, yfirmanni 
almannatengsla, yfirmanni marka›s-
mála og ö›rum samkvæmt ákvör›un 
forstjóra á hverjum tíma. 

Framkvæmdastjórn fjallar um málefni er 
var›a daglegan rekstur fyrirtækisins. Þar 
er vettvangur til samrá›s og samhæfingar 
og uppl‡singar um ákvar›anir innan 
einstakra svi›a og fyrir fyrirtæki› í heild, 
sjá VKL-67 „Stjórnun gæ›amála“.

Framkvæmdastjórn kynnir sér allar 
verklagsreglur og stefnuskjöl sem var›a 
virkni gæ›astjórnunarkerfisins skv. 
VKL-9 „Skjalast‡ring gæ›akerfisins“. 

Orkusvi›
Orkusvi› framlei›ir og stundar vi›skipti 
me› orku me› þeim hætti sem uppfyllir 
best þarfir vi›skiptavina Landsvirkjunar. 
Lög› er áhersla á frumkvæ›i gagnvart 
vi›skipavinum um hagkvæmar lausnir 
annars vegar og hins vegar hagkvæmni 
í orkuöflun og rekstri framlei›slukerfis 
innan þess ramma sem ábyrg umhverfis-
stefna setur starfseminni. 

Til þess a› tryggja gæ›i og auka skil-
virkni og árangur í rekstri orku svi›s starf-
rækir orkusvi› votta› gæ›akerfi sem er 
hluti af heildstæ›u gæ›astjórnunarkerfi 

Lands virkjunar. Orkusvi› starfar einnig 
sam kvæmt umhverfisstjórnunar kerfi 
ISO 14001.

Verkfræ›i- og framkvæmdasvi›
Verkfræ›i- og framkvæmdasvi› hefur 
umsjón me› rannsóknum, undirbúningi 
og n‡framkvæmdum Landsvirkjunar. 
Leitast er vi› a› tryggja vi›skiptavinum 
svi›sins, innan Landsvirkjunar og utan, 
bestu lausnir og uppfylla þarfir þeirra. 
Svi›i› skal leita sóknarfæra til n‡rra 
verkefna innanlands sem utan.

Fjármálasvi›
Á fjármálasvi›i er yfirstjórn fjármála, 
innkaupa og reikningshalds. Leitast er 
vi› a› veita stjórnendum og einstökum 
ábyrg›arsvi›um þjónustu á svi›i fjár-
mögnunar, fjármála og reksturs svo hægt 
sé a› ná hámarkshagkvæmni í rekstri til 
hagsbóta fyrir fyrirtæki› í heild.

Uppl‡singasvi›
Hlutverk uppl‡singasvi›s er a› veita 
Landsvirkjun og dótturfyrirtækjum 
alhli›a þjónustu á svi›i uppl‡singakerfa, 
uppl‡singatækni og uppl‡singaþjónustu. 
Svi›i› veitir rá›gjöf vi› mótun stefnu 
í uppl‡singamálum og leggur áherslu 
á a› veita faglega þjónustu bygg›a á 
hagkvæmustu tækni.

Starfsmannasvi›
Hlutverk starfsmannasvi›s er a› byggja 

upp öfluga starfsmannaþjónustu þannig 
a› fyrirtæki› geti á hverjum tíma 
noti› bestu starfskrafta og bo›i› þeim 
eftirsóttan, fjölbreyttan starfsvettvang 
sem gerir starfsmönnum kleift a› 
þroska hæfileika sína og frumkvæ›i. 
Verkefni starfsmannasvi›s er a› hafa 
yfirs‡n yfir starfsmannamál og vera 
bakhjarl stjórnenda í markvissri 
mannaflastjórnun. 

Breytingastjórnun og stefnumótun
Hér á undan var l‡st skipulagi 
Landsvirkjunar sem rekstur fyrirtækisins 
byggist á. Samhli›a þessu skipulagi er 
sérstakt skipulag fyrir stefnumótun og 
breytingar sem byggjast á reglulegum 
ferlum sem beinast a› r‡ni og 
stefnumótun.

Stjórnendur fyrirtækisins koma reglu-
lega saman til þess a› meta stö›u fyrir-
tækisins og huga a› breytingum sem lúta 
a› skipulagi og stefnu Landsvirkjunar. 
Þetta starf er skipulagt me› því móti 
a› haldnir eru mána›arlegir fundir 

„mi›hóps“ yfir vetrartímann.

Mi›hópur Landsvirkjunar er skipa›ur 
forstjóra, sta›gengli hans, fram-
kvæmda stjórum, umhverfisstjóra, yfir-
manni almannatengsla, yfirmanni 
lög fræ›i mála og gæ›a stjóra ásamt yfir-
mönnum áhættust‡ringar, erlendrar 
vi›skiptaþróunar og marka›smála.

Mi›hópur fjallar um málefni sem var›a 
fyrirtæki› í heild og þróun og stefnu 
þess til framtí›ar. Mi›hópurinn greinir 
möguleika og þarfir á framþróun og 
breytingum á starfsemi fyrirtækisins, 
gerir áætlanir, stofnar verkefnahópa, 
felur framkvæmdar-a›ilum verkefni og 
metur árangur.

Ákvör›unum mi›hóps er fylgt eftir af 
stjórnendum og framkvæmdahópum. 
N‡jungar sem ákve›nar eru í mi›hópi 
eru kynntar í forystusveit sem í sitja 
allir stjórnendur og millistjórnendur 
fyrirtækisins og forystusveit tekur einnig 
þátt í mótun verkefna mi›hóps þegar 
svo ber undir en forystusveitarfundir 
eru haldnir í 1-2 skipti á ári. Þeir eru 
mikilvægur vettvangur til a› samhæfa 
stjórnendur vi› a› koma á breytingum 

Framkvæmdaþættir

Mynd 3 Skipurit Landsvirkjunar
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og stu›la a› sameiginlegri s‡n. Þau 
stefnumál sem eru mótu› og kynnt 
me› þessum hætti eru svo kynnt öllum 
starfsmönnum sérstaklega á árlegum 
fundum forstjóra me› starfsmönnum 
‡mist úti á vinnustö›um e›a á fundum 
þar sem allir starfsmenn eru kalla›ir 
saman. A› sjálfsög›u eru helstu málefni 
mi›hóps og forystusveitar, og þar me› 
helstu breytingar og n‡jar stefnumótandi 
ákvar›anir kynntar starfsmönnum á 
deilda- og samrá›sfundum, á innra neti 
og í Innanhússpósti.

Innan hvers svi›s fer fram sambærileg 
stefnumótunar- og breytingavinna 
me› „mi›hópum“ innan svi›anna og 
eftirfylgni vi› þa› sem út úr þeirri vinnu 
kemur.

Átaki í stefnumótun og endurskipu-
lagningu Landsvirkjunar lauk á mi›ju 
ári 2000 me› því a› lög› var fram 
heildstæ› stefna fyrirtækisins. Hlutverk 
og stefna Landsvirkjunar birtist í 
hlutverki, lei›arljósum, framtí›ars‡n 
og markmi›um og forgangsverkefnum 
sem sett voru fram. Stefna fyrirtækisins 
er opinber og öllum a›gengileg 
á ytri vef Landsvirkjunar. Önnur 
markmi› fyrirtækisins s.s. á svi›i 
gæ›astjórnunar, öryggisstjórnunar 
og um  hverfis  stjórnunar sækja þanga› 
rætur sínar. Aukin áhersla á mann au›, 
skipu lagsau› og vi›skipta tengsl voru 
ni›urstö›ur sem mátti lesa úr greiningu 
fyrirtækisins á ytra og innra umhverfi 
ásamt mögulegum úrbótatækifærum 
(PIP´s). Bakgrunnur greininganna var 
lykilhæfni fyrirtækisins sem skilgreind 
var í stefnumótunarvinnunni.

Upp úr heildarstefnumótun fyrirtækisins 
var› til n‡tt skipurit sem tekur mi› a› 
þeirri stefnu sem mörku› hefur veri›. 
Skipuriti› felur í sér aukna valddreifingu 

ásamt auknu umbo›i stjórnenda til 
athafna.

Ætlast er til a› skipulag fyrirtækisins 
sé sveigjanlegt. Breytingar á skipulagi 
svi›a er há› samþykki stjórnar a› 
tillögu forstjóra en framkvæmdastjórar 
svi›a gera a› eigin frumkvæ›i 
tillögur um deildaskipulag sem þurfa 
samþykki forstjóra eftir kynningu 
í framkvæmdastjórn, sjá STE-38 

„Skipurit Landsvirkjunar“. Eins og 
sjá má af skipuritinu hér framar hefur 
svi›um veri› fækka› um eitt en 
vi›amiklar breytingar áttu sér sta› á 
deildarskiptingu margra svi›a frá árinu 
2000 til þess a› laga reksturinn a› 
a›stæ›um.

Utan um starfsmannamál var stofna› 
sérstakt svi› innan fyrirtækisins, 

„starfsmannasvi›“. Meginmarkmi› me› 
stofnun svi›sins er a› auka áherslu á 
mannau›s- og þekkingarstjórnun me› 
þa› a› markmi›i a› gera fyrirtæki› hæfara 
á a› takast á vi› breytt rekstrarumhverfi 
sem felur í sér samkeppni í sta› 

einokunar. Starfsmannasamtöl voru 
innleidd ásamt fleiri n‡jungum á svi›i 
mannau›sstjórnunar.

Í vinnusta›agreiningu ári› 2001 kom í 
ljós a› einelti var miki› í fyrirtækinu (sjá 
mynd 4). Framkvæmdastjórn brást þegar 
vi› því. Allir stjórnendur fengu ví›tæka 
þjálfun um einelti og hvernig brug›ist 
skyldi vi› því og allir starfsmenn sóttu 
fjögurra tíma námskei› um sama efni. 

1b Lei›togar taka þátt í því a› tryggja a› 
stjórnkerfi fyrirtækisins sé þróa›, virkt 
og stö›ugt endurbætt.
Í stefnumótunarvinnu Landsvirkjunar 
1999–2000 kom fyrirtæki› sér upp 
greiningara›fer› bygg›a á kerfis bund-
inni leit a› mögulegum úrbóta tæki-
færum sem flokku› voru inn á töfluna 
hér fyrir neðan til a› s‡na samhengi 
þeirra og rætur. 
 
Möguleg úrbótartækifæri e›a PIP´s 
greining (Potential Improvement 
Points) er lei› til a› fá s‡n á óæskilega 
og/e›a óvænta útkomu af stjórnun 
og rekstri fyrirtækisins. Fari› var yfir 

 Mynd 4 Einelti

Framkvæmdaþættir
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þa› sem ekki er eins vel gert og hægt 
er þ.e. þa› sem hægt er a› laga ef vilji 
er fyrir hendi og vald er til þess a› 
breyta. Greiningin er rækileg úttekt 
á fyrirtækinu til þess a› sko›a innvi›i 
og heilbrig›i þess og til a› finna þá 
starfsþætti sem a› betur mættu fara, sjá 
mynd 5. 

Vinnuferli stefnumótunar
Til a› sk‡ra frekar uppbyggingu 
vinnu ferlis eru dregin fram helstu hlut-
verk og verkefni hinna mismunandi 
vinnuhópa sem komu a› mótun og 
framkvæmd stefnu Landsvirkjunar. Í 
upphafi var um a› ræ›a vinnu rá›gjafa 
og mi›hóps Landsvirkjunar. Sí›ar 
bætast vi› mi›hópar svi›a og sí›an var 
forystusveitin sett á laggirnar. Eigin 

stefnumótun fór fram í mi›hópnum 
sem hittist einu sinni í mánu›i. Þar 
var unni› í rótum vandans og eftir 
lei›beiningum um framkvæmd stefn-
unnar. Tilvistargrundvöllur fyrir-
tækisins var haf›ur a› lei›arljósi og 
í sam vinnu var unni› í a› a›laga fyrir-
tæki› a› breyttum a›stæ›um og móta 

n‡ja stefnu. Þegar komi› var a› enn 
frekari úrvinnslu og fram kvæmd var 
stofna› til fram kvæmda hópa sem ætla› 
var a› vinna úr þeim verk efnum sem 
mi› hópar setja þeim. Vandlega var vali› 
í þessa hópa me› þa› a› mark mi›i a› 
hver hópur upp fylli þau skil yr›i sem 
geti› er um í skil grein ingunni á „Capi“ 
til þess a› fram kvæmdin gæti veri› 
sem far sælust. Fram kvæmd og skipu lag 

var lykil atri›i ásamt gó›ri sam vinnu 
og opnum hug þátt takenda. Verkefna-
hópum var ætla› a› koma verkunum 
í framkvæmd me› réttum hætti. Hér 
voru a›ger›ir og skipulag mikilvægustu 
þættirnir.

A›fer›afræ›in var sí›ast notu› á 
forystusveitarfundi þann 29. janúar 
2007 og er úrvinnsla þeirrar greiningar 
til me›fer›ar hjá mi›hóp sem hefur 
stofna› vinnuhópa til a› fjalla um 
einstök PIP (möguleg úrbótatækifæri). 
A›fer›in mi›a›ar m.a. a› því a› koma 
sem flestum starfsmönnum a› vi› 
stefnumótunarvinnu fyrirtækisins. 
Þannig er hægt a› tryggja a› sem flest 
sjónarmi› fái athygli.

1c Lei›togar eiga samskipti vi› 
vi›skiptavini, samstarfsa›ila og 
lykila›ila í samfélaginu. 
Frá upphafi hefur starfsemi Lands-
virkjunar veri› í forgrunni í samfélags-
umræ›unni. Á undanförnum áratug 
hafa málefni fyrirtækisins veri› í 
slíkum brennipunkti samfélags- og 
stjórnmálaumræ›na a› telja ver›ur 
ein stakt. Vi› þær a›stæ›ur hefur mætt 
verulega á lei›togum fyrirtækisins 
a› koma fram sjónarmi›um þess og 
hagsmunum.

Þessar a›stæ›ur sköpu›ust þegar upp 
spratt har›vítug andsta›a vi› virkjanir 
á hálendinu um 1997/98. Í þessu 
samhengi hefur þa› reynst Landsvirkjun 
mikilvægt a› Fri›rik Sophusson var 
rá›inn forstjóri frá ársbyrjun 1999. 
Hann haf›i þá n‡loki› setu í ríkisstjórn 
sem fjármálará›herra í 9 ár. Sama 
ríkisstjórn sat áfram og reyndist tengsl 
forstjórans inn í ríkisstjórnina og alþingi 
eflaust mikilvægasta samskiptalei› 
Landsvirkjunar vi› stjórnvöld á tíma 
þegar mikil áform voru uppi í a›drag-
anda samninga vi› Norsk Hydro og 

Framkvæmdaþættir

Orsakakeðja

(vinstri til hægri)

Úrlausnarkeðja

 (hægri til vinstri)

1 2 3 4 5 6

Lárétt Áætlunar- Viðskipta-
skipulag ferli vinir

Hlutverk Umbreyting

Ytri Menning Lóðrétt Afleiðingar
þættir skipulag

Stefna og Mannlegir
ráðstöfun þættir
aðfanga

Umbunar-
kerfi Upplýsinga Fjármála-

kerfi þættir

Umhverfi Kerfisbundin mál Mál er varða ferla Útkoma

Fylgjast með Leysa Létt á til skemmri Taka á

reglulega til lengri tíma eða meðallangs tíma núna

Mynd 5 Greiningarferli PIP´s (MacDougall, 2001)
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sí›an Alcoa sem fólu í sér ákvör›un um 
a› rá›ast í Kárahnjúkavirkjun.
Til þess a› sigla þeim málum í farsæla 
höfn, fyrst á samnings- og undir-
búningsstigi og sí›an á fram kvæmda-
tíma, hafa Landsvirkjun og stjórn endur 

hennar þurft a› tileinka sér mark vissa 
samskipta stjórnun vi› alla hluta›-
eigandi: Heima menn, sveitastjórnir, 
hagsmunasamtök og baráttusamtök, 
innlend og erlend, fjölmi›la, almenning 
og vi›skiptavini auk stjórnvalda og 

stofnanir þeirra á landsvísu. Þá eru 
ónefndir verktakar, vísindamenn og 
rá›gjafar sem komi› hafa a› hinum ‡msu 
þáttum sem tengjast uppbyggingunni 
á Austurlandi og mikilvægt er a› eiga 
gott samstarf vi›. Megin markmi› 
samskiptanna má l‡sa me› eftirfarandi 
lykilor›um, sjá mynd 6.
 

Á árunum 2000 til 2001 hófst undir-
búningur a› því a› tryggja öllum sem 
bestan a›gang a› uppl‡singum um þa› 
sem til stæ›i vi› Kárahnjúkavirkjun 
og a› því a› ná fram ofangreindum 
markmi›um. Komi› var á samstarfi vi› 
fer›amálayfirvöld og landver›i, sett upp 
net skilta me› uppl‡singum á ólíkum 
lei›um inn á svæ›i›. Undirbúin var 
stofnun uppl‡singami›stö›var, gefi› út 
fer›a- og útivistarkort, settur upp vefur 
um rannsóknir og framkvæmdir vi› 
Kárahnjúka og komi› á skipulagi vegna 
samskipta vi› fjölmi›la og almenning. 
Hagsmunagæsla í samskiptum fólst 
me›al annars í því a› s‡na frumkvæ›i í 
a› hafa samband vi› erlend og innlend 
náttúruverndarfélög og hitta þau til a› 
fara yfir málefni tengd Landsvirkjun. 
Nefna má a› á undirbúnings- og 
framkvæmdatíma Kárahnjúkavirkjunar 
hafa fyrirtækinu borist um 150 mót-
mælabréf, flest erlend, og hefur þeim 
öllum veri› svara› me› merkjanlegum 
árangri í formi ánægjulegra svarbréfa í 
þó nokkrum tilfellum.

Hópar Þátttakendur Hlutverk Meginverkefni
Forystusveit Forstjóri, framkvæmda stjórar, 

deildastjórar og stö›var stjórar. 

Funda einu sinni á ári.

Fylgja stefnumótunarvinn unni 

eftir.

Tilfallandi.

Mi›hópur LV Forstjóri, sta›gengill for stjóra, 

sto›deildir á skrif stofu for stjóra 

og fram kvæmda stjórar svi›a. 

Funda einu sinni í mánu›i yfir 

veturinn.

PaEI

A. Samræma: 

Ganga úr skugga um a› fram-

kvæmdahópar séu ekki a› vinna 

þvert ofan í annan e›a me› 

mis vísandi markmi›. 

B. Skipuleggja:

Skilgreina og setja fyrir verkefni 

og fylgjast me› hverjum hópi 

m.t.t. Capi 

C. S‡na vi›brög›:

Mána›arlega bregst mi›  hópur 

vi› óskum fram kvæmda hópa 

um a›sto› vi› allt er var›ar 

skil greiningu verk efnis, 

sam setningu hóps, tímamörk, 

tak mark anir e›a fjárveitingar. 

D. Vettvangur mála:

Taka vi› og færa verk efni sem 

eru utan vi› vi›komandi „Capi“ á 

vi›eigandi skipu lagsþrep.

A. Vi›hald:

Leysa núverandi PIP´s í ferlum 

fyrirtækisins me› því a› afhenda 

þau einstaklingi e›a hópum til 

úrlausnar og framkvæmdar.

B. Þróun:

Koma í veg fyrir endurtekin 

PIP´s me› því a› vinna í og 

breyta rótum vandans.

Mi›hópar svi›a 

(mismunandi nöfn 

eftir svi›um). 

Stjórnendakjarni sem heldur 

fundi a.m.k. einu sinni til tvisvar 

á ári.

Sama og a› ofan. Sama og a› ofan.

Framkvæmdahópar

A›fer›afræ›i og 

framkvæmd.

Þeir sem vinna í málefnum sem 

skilgreind eru á greiningarstigi. 

Samanlagt „Capi“ ver›ur a› 

samsvara verkefninu. Ló›s, for-

svarsma›ur, ritari og rá› gjafar.

Paei

A. Tryggja a› rétt lausn sé valin, 

velja réttar a›fer›ir og lei›beina 

um beitingu þeirra.

B. Gera hlutina rétt.

C. Útfærsla á úrbótar- og þró-

unar verkefnum.

A. Vinnur a› úrlausnum verkefna 

frá mi›hópi.

B. Tryggja framþróun.

C. Gera réttu hlutina.

D. Stefnumörkun úrbóta og 

þróunarverkefni.

Verkefnahópar

Framkvæmd a›ger›.

Einn sem hefur ákvör›unarvald, 

einn ló›s, sá/þeir sem sjá um 

framkvæmdina, sá/þeir sem hafa 

nau›synlega sérþekkingu.

PA

Tryggja rétta framkvæmd lausn-

arinnar.

Hrinda í framkvæmd.

Tafla 1 Hópar, þátttakendur, hlutverk og megin verkefni

Framkvæmdaþættir

Mynd 6 Markmi› almannatengsla Landsvirkjunar
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Stjórnendur fyrirtækisins me› forstjóra 
og stjórnarformann í broddi fylkingar 
hafa lagt sig eftir kerfisbundnum sam-
skiptum (sem kve›i› er á um í gæ›a-
skjölum) vi› vi›skiptavini og samstarfs-
a›ila. Óformleg samskipti eru mun 
vi›ameiri og mi›a a› því a› ná upp gó›u 
og átakalausu samstarfi til langs tíma.

1d Lei›togar stu›la a› menningu sem 
mi›ar a› því a› skara fram úr.
Framkvæmdastjórar og forystusveit s‡na 
gott fordæmi og sty›ja vi› ákvar›anir 
sem teknar eru og upptöku n‡junga sem 
skila bættum árangri. Sem dæmi má 
nefna rafræna skjalavistun, innlei›ingu á 
ISO 9001 e›a tiltektarátak á skrifstofum. 
Þannig stu›la þeir a› menningu sem 
mi›ar a› því a› skara fram úr. 

Ljóst var a› gera þyrfti töluver›ar 
breytingar á fyrirtækinu í kjölfar n‡rra 
raforkulaga og forstjóri ásamt fram-
kvæmdastjórum og forystusveit hófu 
þegar a› undirbúa jar›veginn. Starfs-
menn voru vel uppl‡stir um stö›u mála 
og rætt var um breytingar og vi›brög› 
vi› þeim. Samkvæmt Gallup vir›ist hafa 
tekist vel til því starfsmenn eru almennt 
mjög e›a frekar jákvæ›ir gagnvart 
fyrirhuga›ri sameiningu Lands virkjunar, 
RARIK og Orkubús Vestfjar›a sbr. 
mynd 7. 

Forstjóri fundar me› öllum starfs-
mönnum anna› hvert ár. Hitt ári› fer 
hann í heimsóknir út á starfsstö›var 
fyrirtækisins. Á þessum fundum talar 
forstjórinn fyrir stefnu og áherslu fyrir-
tækisins í hinum ‡msu málaflokkum 
ásamt því a› kynna þa› sem efst er á 
baugi hverju sinni. Starfsmönnum gefst 
kostur á a› koma sínum sjónarhornum 
á framfæri.

Þá fundar forystusveit einu sinni til 
tvisvar sinnum á ári. Mi›hópur fundar 
einu sinni í mánu›i yfir vetrarmánu›ina. 
Framkvæmdastjórar svi›a funda reglu-
lega me› sínum starfsmönnum og 
tryggja me› þeim hætti eftirfylgni hinna 
‡msu stefnumarkandi mála. Þá eru 
jafnframt haldnir árlega r‡nifundir allra 
deilda og svi›a á svi›i gæ›a-, öryggis- og 
umhverfismála. Útkoma þessara funda er 
dregin saman í einn fund „A›alr‡nifund“ 

Landsvirkjunar. Þá eru haldnir fundir 
sem r‡na árangur mark mi›astjórnunar 
eftir hvern árs fjór›ung.

Reglulegir kannanir me›al starfsmanna, 
svonefnd vinnusta›agreining, s‡na hug 
þeirra til Landsvirkjunar og starfsemi 
fyrirtækisins. Kerfisbundi› hefur veri› 
s‡nt fram á hvernig fyrirtæki› og 
stjórnendur n‡ta útkomu úr könnunum 
til a› setja af sta› a›ger›ir til a› 
bæta árangur. Starfsmenn eru virkir 
þátttakendur í þessu og vinna þannig 
me› stjórnendum a› því a› skara fram 
úr á öllum svi›um.

1e Lei›togar koma auga á og berjast 
fyrir breytingum. 
Eins og l‡st var í Inngangi (Vi›skiptalegt 
umhverfi) stó› a›dragandi marka›s-
væ›ingar raforkugeirans í nokkur 
ár. Stjórnendahópur Landsvirkjunar 
tók þegar í upphafi þá afstö›u þegar 
ljóst var a› lög í anda tilskipunar 
Evrópusambandsins um þetta efni 
yr›u sett a› breyta fyrirtækinu þannig 
a› þa› gæti falli› a› lögunum og 
n‡tt þau tækifæri sem þau hef›u a› 
bjó›a. A›greiningu flutningsstarfsemi 
frá ö›rum þáttum starfseminnar var 
komi› um kring innan fyrirtækisins 
og horft var til hvernig marka›ssta›a 
og samkeppnifærni yr›i best trygg›. Á 
sama tíma stó›u önnur raforkufyrirtæki 
á landinu á móti breytingunni og reyndu 
hva› þau gátu til a› koma í veg fyrir 
a› þurfa a› a›greina samkeppnis- og 
einokunarþætti eigin starfsemi. Raunar 
drógu n‡ju íslensku raforkulögin nokku› 
dám af þessum ólíku vi›brög›um vi› 
yfirvofandi breytingum því þau kvá›u á 
um a›greiningu flutnings í sérfyrirtæki, 
Landsnet, en lög›u ekki til a›greiningu 

dreifingar og hita- e›a vatnsveitustarf-
semi frá sölu og framlei›slu á raforku.

Á árinu 2005 og 2006 fór fram mikil 
vinna sem mi›a›i a› því a› sameina 
Landsvirkjun, Orkubú Vestfjar›a hf. og 
Rarik hf. í fyrirtækjasamstæ›u. Verkefni› 
var unni› undir forystu forstjóra fyrir-
tækjanna þriggja og er dæmi um vi›leitni 
forstjóra Landsvirkjunar til a› tryggja 
hag fyrirtækisins. Sameiningin ná›i hins 
vegar ekki fram a› ganga. 

Benda má á áherslur lei›toga Lands-
 virkjunar fyrir breytingum í starf sem inni 
í kjölfar stefnumótunar ári› 2000. Inn-
lei›ing rafræns skjala kerfis var drifin áfram 
af for stjóra og æ›stu stjórn endum. Sama 
á vi› um gæ›a- og umhverfis stjórnun 
og sam hæf ingu á markmi›a stjórnun. Þá 
má rekja nánar innlei›ingu á samræmdu 
verkefnastjórnunarkerfi á árinu 2006 
sem er vi›leitni til tryggja árangursríka 
framkvæmd einstakra verkefna og átti 
sér sta› me› frumkvæ›i og atfylgi 
æ›stu stjórnenda. Verkefnastjórnun er 
a›fer›afræ›i sem beitt er vi› úrlausn 
verkefna þar sem mikilvægt er a› verk 
séu unnin í ákve›inni rö›. Sívaxandi 
vinsældir a›fer›afræ›innar byggjast 
á nota gildi hennar vi› a› koma breyt-
ingum í framkvæmd á brei›ara svi›i 
en á›ur hefur þekkst í starfsemi fyrir-
tækja. Árangur Landsvirkjunar hvílir 
á eigin hæfni til a› stjórna verk efnum 
á árangurs ríkan og skil virkan hátt því 
fyrirtæki› kaupir a› vinnuna vi› stærstan 
hluta sjálfrar framkvæmdarinnar. A› 
tileinka sér þessa lykilhæfni tryggir a› 
ferli› gengur upp sem lei›ir af sér lægri 
kostna› og hámarks ávinning og um lei› 
tryggir þa› þátttöku hagsmunaa›ila og 
helgun. 

Framkvæmdaþættir

Mynd 7 Sameining
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2 Stefnumörkun

Skilgreining: Framúrskarandi fyrirtæki hrinda hlutverki sínu og framtí›ars‡n í framkvæmd me› stefnumótun sem tekur mi› af 
hagsmunaa›ilum og hefur í huga þá marka›i sem fyrirtæki› starfar á og þá atvinnugrein sem fyrirtæi› tilheyrir. Stefna, áætlanir, markmi› 
og ferli eru þróu› og þau framkvæmd til a› stefnumörkun nái fram a› ganga.

2a Stefnumörkun er bygg› á þörfum og 
væntingum hagsmunaa›ila í nútí› og 
framtí›.
Til þess a› gera sér grein fyrir hvernig 
hlutverk og stefna Landsvirkjunar 
byggist á þörfum og væntingum 
hagsmunaa›ila er gagnlegt a› rifja upp 
framtí›ars‡n Landsvirkjunar eins og 
hún var skilgreind í stefnumótunarvinnu 
frá árinu 2000, sjá mynd 8.

Mynd 8 Framtí›ars‡n

Fyrirtæki› greinir hagsmunaa›ila sína 
í þrjá meginflokka: Eigendur, vi›skipta-
vini og starfsmenn. Þarfir og væntingar 
þessara hópa eru útgangspunktur í 
stefnumörkun fyrirtækisins.

Í verklagsreglu VKL-150 „Rafmagns-
vi›skipti og tengsl vi› vi›skiptavini“ 
er því l‡st me› hva›a hætti fyrirtæki› 
skipuleggur tengsl og samskipti vi› 

Hlutverk 
Landsvirkjun er orkufyrirtæki sem 
leggur grunn a› nútíma lífsgæ›um

Lei›arljós
•  Vi›skiptavinurinn er í öndvegi
•  Breytingar eru tækifæri
•  Ákvar›anir eru teknar af þeim sem 

ábyrg› bera á árangrinum hverju 
sinni

•  Vi› s‡num samfélagsábyrg›
•  Vi› vir›um sjónarmi› annarra
•  Samrá› og samvinna eru nau›synleg 

á öllum svi›um
•  Vi› s‡num gagnkvæma vir›ingu og 

traust
•  Vi› umbunum og hrósum fyrir vel 

unnin störf en tökum á árangurs- og 
úrræ›aleysi

•  Vi› vir›um náttúruna
•  Öryggi starfsmanna er í fyrirrúmi í 

öllum okkar verkum

Framtí›ars‡n
•  Ábyrgt fyrirtæki sem starfar í anda 

sjálfbærrar þróunar
•  Sveigjanlegt fyrirtæki sem þekkir og 

sinnir þörfum vi›skiptavina
•  Eftirsóttur og örvandi vinnusta›ur 

sem byggir á hæfileikum og frum-
kvæ›i starfsmanna

•  Öflugt fyrirtæki á alþjó›avettvangi

Meginmarkmi›
•  Auki› ver›mæti fyrirtækisins
•  Sterk sta›a á innlendum orku-

marka›i 
•  Traust ímynd 

•  Árangursríkur, skilvirkur og um-
hverfis vænn rekstur

•  Markviss þekkingarstjórnun og fram-
þróun 

•  Sókn á n‡ja marka›i
 
Forgangsverkefni
•  Koma Kárahnjúkavirkjun í rekstur
•  Kynna Landsvirkjun og gildi um-

hverfis vænnar orku
•  Bæta samkeppnishæfni
•  Þróa n‡ vi›skiptatækifæri 
•  Efla mannau›sstjórnun
•  Efla umhverfis- og öryggisstjórnun á 

öllum svi›um 
•  Samhæfa markmi›astjórnun 
•  Samhæfa verkefnastjórnun 

Hlutverk og stefna Landsvirkjunar (samþykkt í mi›hópi 23. maí 2007)
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vi›skiptavini og hagsmunaa›ila sem 
tengjast vi›skiptum. 

Gætt er a› því a› funda reglulega me› 
vi›skiptavinum. Fyrirhugu› verkefni 
eru vel kynnt, bæ›i me› fundum á 
vi›komandi svæ›i og á heimasí›u 
Landsvirkjunar. Uppl‡singaflæ›i er 
einnig mjög virkt innan Landsvirkjunar 
þar sem teki› er tillit til innri hags-
munaa›ila s.s. starfsmenn me› Innan-
hús pósti og innra neti.

Einnig má benda á vinnusta›a grein-
ingu sem unnin er reglulega, fundir 
for stjóra me› öllum starfs mönnum 
fyrir tækisins ár hvert og formleg starfs-
mannasamtöl sem eru einu sinni á ári. 
Allir þessir þættir eru til þess ætla›ir 
a› mi›la uppl‡singum og ekki sí›ur a› 
fanga uppl‡singar frá hagsmunaa›ilum 
sem sty›ja vi› og vinna me› þeirri 
stefnumörkun sem er stö›ugt í gangi 
innan Landsvirkjunar.

2b Stefnumörkun er bygg› á upp l‡s-
ingum úr árangursmælingum, rann-
sóknum, reynslu og a›ger›um ytri a›ila.
Á verkfræ›i- og framkvæmdasvi›i 
eru stunda›ar rannsóknir sem mynda 
for sendur fyrir mati á hugsanlegum 
fram kvæmdum, einkum til a› nota 
vi› ákvar›ana töku, vi›skipta þróun 
og grein ingu á vi›skipta tæki færum. 
Kröfur eru ger›ar til þessara verkefna 
s.s. a› verkefni› sé ítarlega skilgreint 
eftir verklagsreglum Landsvirkjunar, 
sérstaklega skal teki› fram hvernig 
ni›urstö›ur verkefnisins gagnast vi› 
ákvar›anatöku innan Landsvirkjunar 
og hva›a aflei›ingar eru líklegar ef verk-
efni› er ekki unni› og ni›urstö›urnar 
koma ekki fram. Einnig skal s‡nt fram 
á a› ekki séu fyrir hendi a›rar lei›ir, 
ód‡rari e›a skilvirkari, til þess a› komast 
a› þeim ni›urstö›um sem verkefni› 
mi›ar a›.

Þetta er me›al annars gert me› reglu-
legum þjónustu-, vi›horfs- og ímynd-
ar rannsóknum í samvinnu vi› utan a›-
komandi a›ila. Breytingar eru mældar 
og þær greindar. Starfshópar innan 
Landsvirkjunar vinna me› ni›urstö›ur 
þessara mælinga og rannsókna. 

Auk vinnu mi›hóps halda svi› fyrir-
tækisins stefnumótunar-/þróunar fundi 
einu sinni til tvisvar á ári. Á þessum 
fundum er fari› í markmi›asetningu 
fyrir komandi ár og ni›urstö›ur 
kannana ræddar. Greining fer fram á 
hvernig svi›inu tókst a› uppfylla þau 
markmi› sem sett voru upp á sí›asta 
fundi. Li›ur í þessari greiningarvinnu 
er a› skipa vinnuhópa sem vinna a› 
frekari framþróun starfseminnar og 
breg›ast vi› me› a›ger›um ef markmi› 
nást ekki. Framkvæmdastjórn fer yfir 
árangur svi›anna og fyrirtækisins vi› a› 
ná markmi›um eftir hvern ársfjór›ung.
Vi›skiptaþróunardeild Landsvirkjunar 
fylgist stö›ugt me› og greinir sam-
keppni á marka›i ásamt því a› leita a› 
n‡jum sóknarfærum. N‡ sóknarfæri geta 
bæ›i veri› í formi aukins vöru fram bo›s, 
n‡rrar tækni, laga breytinga og sam starfi 
vi› önnur fyrirtæki. Þessi vinna fer fram 
innan deildarinnar og oft í samstarfi vi› 
utana›komandi rá›gjafa. Helstu mál 
eru tekin upp og rædd á svi›sfundum 
sem eru haldnir vikulega. 

Ári› 2006 hófst innlei›ing á umhverfis-
stjórnun skv. ISO 14001. Orkusvi› 
Landsvirkjunar var fyrst til a› hljóta 
vottun 2006. Stefnt er a› því a› 
allt fyrirtæki› ver›i komi› me› 
umhverfisvottun 2008. Landsvirkjun 
starfar einnig samkvæmt svoköllu›u 
grænu bókhaldi þar sem uppl‡singar 

koma fram um notkun hráefna og 
magn mengandi efna sem losa› er frá 
starfseminni.

„Sjálfbærniverkefni›“ er samstarfs verk-
efni milli Landsvirkjunar og Alcoa 
Fjar›aáls. Markmi› verkefnisins er a› 
sty›ja hugmyndafræ›i um sjálfbæra 
þróun og taka tillit til umhverfis, 
efnahags og félagslegra þátta. Verkefni› 
hefur hloti› mikla athygli og er 
frumkvö›lastarf á heimsvísu. 

2c Stefnumörkun er þróu›, r‡nd og 
endursko›u›.
Vi› þróun á stefnu Landvirkjunar 
hefur veri› stu›st vi› þá a›fer›afræ›i 
sem kynnt er í kafla eitt „Forysta”. 
Mi›hópur Landsvirkjunar tekur m.a. 
til umfjöllunar stefnu fyrirtækisins 
og önnur verkefni sem geta haft 
stefnumótandi áhrif á fyrirtæki›. 
PIP´s a›fer›inni var sí›ast beitt á 
forystusveitarfundi í janúarmánu›i. 
Ni›ur stö›ur þeirra greiningar eru nú 
til me›fer›ar og úrvinnslu hjá mi›hóp 
Landsvirkjunar. Mi›hópur er a› vinna 
drög a› n‡rri a›lögun á hlutverki og 
stefnu Landsvirkjunar. Ni›urstö›ur 
ver›a sí›an kynntar starfsmönnum í 
framhaldinu og unni› úr þeim. 

Lykilhæfni Landsvirkjunar er a› fjár-
magna, byggja og reka vatnsafls stö›var. 
Þessi hæfni er jafnframt grunnurinn 

Stefnumörkun

Mynd 9 Stefnukort Landsvirkjunar
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a› samkeppnishæfni Landsvirkjunar. 
Stö›ugt er hlú› a› þessari færni me› 
því a› tryggja hagkvæmustu lausnir, 
vi›halda þekkingu ásamt því a› fylgjast 
me› því helsta sem er a› gerast annars 
sta›ar á þessu svi›i.

Dæmi um þetta er a› sala raforku í 
heildsölu og smásölu er til sérstakrar 
sko›unar innan fyrirtækisins í formi 
verkefnis en þar er unni› eftir þeim 
verklagsreglum sem í gildi eru fyrir 
heildsölusamninga. Marka›urinn hefur 
veri› greindur og teki› hefur veri› tillit 
til spár um vöxt og byggingu n‡rra 

framlei›slueininga fyrir marka›inn.

2d Stefnumörkun er kynnt og 
framkvæmd í lykilferlum. 
Þa› er meginmarkmi› me› rekstri 
Landsvirkjunar a› fyrirtæki› ver›i 
gó›ur fjár festingar kostur. Til þess a› 
svo megi ver›a þarf fyrirtæki› a› ná sam-
verk andi mark mi›um á ‡msum svi›um. 
Þeim er l‡st mynd rænt (sjá mynd 9), í 
töflu me› sk‡ringum (sjá mynd 10) og 
loks í fáum or›um hér á eftir.
 
Hva› fjármálin var›ar þ‡›ir megin-
markmi›i› a› áhersla skal lög› á 

hagkvæmni í rekstri, a› fjármálastjórn 
sé skilvirk og árangursrík og a› n‡ting 
fjármagns í n‡framkvæmdum og ö›rum 
stofnfjárfestingum sé markviss og hag-
kvæm. Þá þarf marka›ssta›an a› vera 
sterk.

Til þess a› fjárhagsmarkmi›in náist 
er mikilvægt a› Landsvirkjun svari 
væntingum vi›skiptavina. Þa› felst í a› 
vera traust og vaxandi þjónustufyrirtæki. 
Landsvirkjun þarf a› svara sem best 
núverandi þörfum vi›skiptavina en 
einnig þarf fyrirtæki› a› vera næmt 
fyrir breyttum og n‡jum þörfum þeirra 
og þróa þjónustu sem uppfyllir þær. 
Þetta er grundvöllur þess a› vi›halda og 
styrkja jákvæ›a ímynd Landsvirkjunar. 
Þannig myndast sterk marka›ssta›a.

Til þess a› svara væntingum vi›skipta-
vina þarf a› tryggja skilvirkni, árei›an-
leika og fyrirsjáanleika þeirrar starfsemi 
sem fram fer hjá Landsvirkjun. A› auki 
þarf verkefnastjórnun a› vera vöndu› 
og hún ver›ur a› fá þá sto›þjónustu 
sem nau›synleg er svo tryggt ver›i a› 
verkefni› mistakist ekki af þeim sökum. 
Þá er nau›synlegt a› unni› sé a› þróun 
n‡junga me› skipulög›um hætti.

Eigi markviss ferli a› skila gó›ri þjón-
ustu vi› vi›skiptavini og þar me› fjár-
hagslegum árangri er nau›synlegt a› 
leggja áherslu á starfsþróun og þjálfun 
starfsmanna svo fyrirtæki› ver›i gó›ur 
og eftirsóttur starfsvettvangur, a› 
frum kvæ›i og framþróun eigi fastan 
sess í starfseminni og a› tryggt ver›i 
a› uppbygging og innlei›ing n‡junga 
takist.

Ársfjór›ungslega fundar forstjóri me› 
framkvæmdastjórum svi›a til a› meta 
árangur og fara yfir markmi›.

Stefnumörkun

Mynd 10 Merking yfirmarkmiða
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3 Starfsmenn

Skilgreining: Framúrskarandi fyrirtæki stjórna, þróa og leysa úr læ›ingi þekkingu og hæfni starfsmanna sem einstaklinga, þátttakenda í 
hópvinnu og sem hluta af fyrirtækinu í heild sinni. Þau stu›la a› sanngirni og jafnrétti, fá starfsmenn til a› vera virkir þátttakendur og 
beita þátttökustjórnun. Þau hugsa um, eiga samskipti vi›, vi›urkenna og umbuna starfsmönnum þannig a› þa› hvetji starfsmenn og auki 
áhuga þeirra á a› n‡ta hæfileika sína og þekkingu til hagsbóta fyrir fyrirtæki›

3a Þróun mannau›s er markviss. 
&
3b Þekking og hæfni starfsmanna er 
greind, þróu› og vi›haldi›. 
Framkvæmdastjóri starfsmannasvi›s 
situr í framkvæmdastjórn fyrirtækisins 
og starfsmannamál eru því samofin 
öllum ö›rum málum sem framkvæmda-
stjórn tekur fyrir. Landsvirkjun upp-
fyllir kröfur ISO 9001, 6.2: Mannau›ur, 
hæfni, vitund og þjálfun. Fyrirtæki› 
hefur starfsmannastefnu og hefur sett 
sér jafnréttisáætlun í samræmi vi› 
landslög. Vinnusta›agreiningar eru 
ger›ar reglu lega, starfsmannasamtöl 
eru árleg, allir starfsmenn hafa fræ›slu-
áætlun, launa kannanir eru ger›ar 
reglulega og markvisst unni› a› því a› 
útr‡ma kynbundnum launamun. 

Símenntun hefst strax vi› rá›ningu, sbr. 
VKL-14 „Rá›ning og starfslok“, (GAT-
159 “Móttaka n‡rra starfsmanna”). 
Þróun mannau›s er markviss og þekk-
ing og hæfni starfsmanna er greind, 
þróu› og vi›haldi› sbr. VKL-66 

„Þjálfun starfsmanna“, STE-4 „Stefna 
Landsvirkjunar í menntamálum“ og 
STE-15 „Ábyrg› stjórnenda“. Búi› er a› 
greina hva›a kröfur um færni eru ger›ar 
í öllum störfum innan fyrirtækisins. 
Starfsmenn hafa meti› hvernig þeir 

uppfylla þær kröfur (gloppugreining) 
og fræ›sluáætlun tekur á því sem betur 
má fara. Um lei› og starfsmenn eru 
þjálfa›ir upp í störfum sínum hefur 
fyrirtæki› ríkan skilning á því a› lífi› 
er ekki bara vinna og öll fræ›sla er af 
því gó›a og því eru starfsmenn styrktir 
til tómstundanáms og líkamsræktar. 
Eftir fjögurra ára samfellt starf geta 
starfsmenn sótt um tveggja mána›a 
launa› leyfi til endurmenntunar (sbr. 
REG-23 „Endurmenntun starfsmanna 
Landsvirkjunar“). Fjöldi starfsmanna 
hefur n‡tt sér þa› til a› stunda nám 
me› vinnu (t.d. í starfsmannastjórnun, 
rafvirkjun, tölvufræ›i, rekstrarfræ›i og 
verkefnastjórnun). N‡ir stjórnendur fá 
markvissa þjálfun og bo›i› hefur veri› 
upp á „coaching“, bæ›i fyrir stjórnendur 
og sérfræ›inga. Hvatt er til starfa-
skipta og heimsókna milli starfsstö›va. 
Margir starfsmenn aflstö›va hafa 
t.d. dvali› viku á Kárahnjúkum og í 
Fljóts dals stö›. Mikil áhersla er lög› á 
innanhússfræ›slu, bæ›i þar sem utana›-
komandi gestir koma me› fræ›slu sem 
talin er gagnleg starfsmönnum og þar 
sem starfsmenn fræ›a hvern annan um 
verkefni sín. Í gegnum fjarfundarbúna› 
geta starfsmenn á Akureyri og í Fljóts-
dal fylgst me›. Einnig eru erindi tekin 
upp og þau því a›gengileg á innra neti. 

Í viku símenntunar er ávallt bo›i› upp 
á fjölbreytta fræ›slu á öllum starfs-
stö›vum. Öll fræ›sla-/símenntun fer 
fram í vinnutíma. 

Í vinnusta›agreiningu (allar tölur 
úr vinnusta›agreiningu eru frá því í 
nóvember 2006 nema anna› sé sérstak-
lega teki› fram), kemur fram a› vel er 
búi› a› starfsmönnum. Þeir hafa þau tól 
og tæki sem þeir þurfa (4,37), þeir vita 
til hvers er ætlast af þeim í starfi (4,35), 
þeir telja a› yfirmenn e›a vinnufélagi 
mættu vera duglegri til a› hvetja sig til 
a› þróast í starfi (3,59). Þeir segjast hafa 
haft tækifæri til a› læra og þróast í starfi 
á sl. 12 mánu›um (3,91) en vilja fá fleiri 
tækifæri til a› takast á vi› n‡ verkefni 
(tæp 50% svarenda segjast hafa haft 
mjög mikil e›a fremur mikil tækifæri til 
a› takast á vi› n‡ verkefni í vinnunni á 
sl. 12 mánu›um). 

Landsvirkjun hlaut vi›urkenningu Holl -
vina hins gullna jafnvægis ári› 2004, 
en sú vi›urkenning er veitt fyrir fram-
úrskarandi starf innan fyrirtækja e›a 
stofnana í þágu þess markmi›s a› auka 
sveigjanleika og au›velda starfsfólki 
samræmingu vinnu og einkalífs. 

Landsvirkjun hlaut starfsmennta ver›-
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launin ári› 2005, en þau eru veitt 
þeim sem vinna framúrskarandi starf á 
svi›i starfsmenntamála og er markmi› 
þeirra a› sty›ja vi› n‡sköpun og 
framþróun starfsmenntunar á Íslandi, 
ásamt því a› vekja athygli á málefninu. 
Starfsmenntará› og Mennt standa a› 
ver›laununum sem eru veitt í flokki 
fyrirtækja og félagasamtaka og í opnum 
flokki. Vi› afhendingu ver›launanna 
sag›i forma›ur dómnefndar m.a. um 
Landsvirkjun a› þegar fró›leiksf‡sn 
starfsmanna og vilji til a› takast á vi› 
n‡ verkefni haldist í hendur vi› skilning 
og vitund yfirstjórnenda um mikilvægi 
símenntunar, hljóti vel a› fara. 

3c Starfsmenn eru virkir þátt takendur 
og hafa umbo› til athafna. 
&
3d Tjáskipti innan fyrirtækisins eru opin. 
Starfsmanna-, deildar- og svi›sfundi 
skal halda reglulega skv. VIN-97 

„Fundir og sk‡rslugjöf“. Þar er upp l‡s-
ingum komi› á framfæri og menn geta 
tjá› sig um þær. Starfsmannasamtöl eru 
formlegur vettvangur fyrir starfsmann 
og stjórnanda til a› ræ›a starfi› og 
frammistö›u í því, væntingar og umbo› 
til athafna. Þau ‡ta einnig undir opin 
tjáskipti. Anna› hvert ár kallar forstjóri 
alla starfsmenn á sinn fund og þar er 
hópvinna og umræ›ur um verkefni 
fyrirtækisins. Mönnum gefst kostur á a› 
koma sko›unum sínum á framfæri og 
spyrja forstjórann og a›ra stjórnendur 
út úr sbr. LEI-175 „Skipulagning funda 
forstjóra me› starfsmönnum“. Forstjóri 
heimsækir allar starfsstö›var hitt ári› 
og kynnir verkefni og mál sem var›a 
fyrirtæki› og starfsmenn. Landsvirkjun 
uppfyllir nú þegar Evróputilskipun nr. 
2002/14/EBE um uppl‡singar og samrá› 
í fyrirtækjum (lög um uppl‡singar og 
samrá› í fyrirtækjum nr. 151/2006 er 
innlei›ing Evróputilskipunarinnar). Í 
tengslum vi› sí›asta forystusveitarfund 
bo›a›i forstjóri maka stjórnenda á sinn 
fund og fræddi þá um verkefnin sem 
framundan voru. 

Margir starfsmenn taka þátt í ‡msum 
samfélagsverkefnum sem Landsvirkjun 
kemur a›. Mörg tækifæri gefast einnig 
til a› vinna í hópum e›a nefndum 

þvert á fyrirtæki›. Veri› er a› innlei›a 
samræmda verkefnastjórnun. ISO 9001 
hvetur starfsmenn til a› taka þátt í 
umbótastarfi. Fjöldi starfsmanna hefur 
fengi› sérstaka þjálfun til a› geta veri› 
talsmenn fyrirtækisins og koma fram 
fyrir hönd þess. Starfsmannafélagi› er 
mjög virkt og starfsmenn hafa svigrúm 
til a› taka þátt í nefndastarfi á þess 
vegum í vinnutíma. Starfsmenn hafa 
umbo› til athafna en rúm 76% telja a› 
álit þeirra skipti mjög e›a fremur miklu 
máli í vinnunni (3,89). 

Starfsmenn kvarta i›ulega yfir skorti á 
uppl‡singum, en vinnusta›agreiningar 
s‡na a› Landsvirkjun er þar á réttri 
lei›. Spurningin: „Ég fæ fullnægjandi 
uppl‡singar um mikilvæga atbur›i og 
breytingar innan fyrirtækisins“ hefur 
t.d. fari› úr 2,80 ári› 2001 í 3,73 ári› 
2006 sem er topp 10% útkoma þeirra 
fyrirtækja sem mæld hafa veri› me› 
þessum þætti. Innra neti› er afar virkt 
og reknir eru sérstakir vefir kringum 
stærri verkefni, s.s. Kárahnjúkavefur, 
vefur um virkjanir í ne›ri Þjórsá og 
sjálfbærniverkefni›. Vitinn, verkefna-
stjórnunarkerfi› og Cognos ‡ta enn 
frekar undir þa› a› starfsmenn hafi 
umbo› til athafna, opin tjáskipti og 
bættar uppl‡singar. Innanhússfræ›slan 
vegur einnig þungt hér. 

Starfsmenn geta leita› til a›al trún a›ar-
manns starfsmanna, SKI-104 „Hlut-

verk a›altrúna›armanns“, ef eitthva› 
bjátar á t.d. var› andi tjáskipti. Starfs-
manna félagi› velur trúna›armanninn 
úr hópi starfsmanna en hann starfar í 
umbo›i forstjóra og hefur vítt umbo› 
til athafna. 

3e Starfsmönnum er umbuna›, þeir 
njóta vi›urkenningar og umhyggju. 
Starfsmenn Landsvirkjunar eru ekki 
frekar en a›rir starfsmenn í þessu 
landi ánæg›ir me› laun sín. Þeir telja 
sig ekki fá sanngjörn laun mi›a› vi› 
ábyrg› í starfi (2,91 ári› 2005) og telja 
a› í samanbur›i vi› sambærileg störf og 
vinnutíma hjá ö›rum fyrirtækjum þá séu 
launakjör þeirra lakari (2,80 ári› 2005). 
A›eins 17% telja sig vera me› svipu› 
e›a hærri laun þó svo a› me›allaun 
hjá Landsvirkjun séu mun hærri en 
me›allaun í landinu (Í júní 2006 voru 
me›allaun vinnandi fólks á Íslandi 232 
þúsund (regluleg laun) en 301 þúsund 
í heildarlaun. Sömu tölur fyrir Lands-
virkjun voru 340 þúsund me›al grunn-
laun og 594 þúsund me›al heildarlaun). 
Starfsmenn Lands virkjunar setja ekki 
launin í fyrsta sæti› þegar þeir eru 
be›nir um a› ra›a í mikilvægisrö› en 
bæ›i kynin setja áhugavert starf númer 
eitt, starfsöryggi númer tvö og gó› laun 
í þri›ja sæti (sem er í samræmi vi› önnur 
fyrirtæki), sjá mynd 11. 
 
Me›al starfsaldur er 15 ár í fyrirtækinu 
þannig a› þó a› mönnum finnist þeim 

Starfsmenn

Mynd 11 Mikilvægi
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Starfsmenn

aldrei nógu miki› hrósa› (3,51 og fer 
heldur batnandi, en er þó enn eldrautt) 
og ekki rætt nógu miki› vi› þá um 
frammistö›u þeirra í starfi (3,44 sem 
bendir til þess málin sé e.t.v. einungis 
rædd í starfsmannasamtölum) og um-
hyggja yfirmanns og annarra mætti vera 
meiri (hún er á grænu: Yfirma›ur minn 
e›a vinnufélagi ber umhyggju fyrir mér 
sem einstaklingi, 4,14 og Ég á gó›an 
vin í vinnunni, 4,11. Hvorttveggja 
er á hægri upplei› frá 2001) þá er 
eitthva› sem heldur í þá! Áhugavert 
starf og starfsöryggi og sú sta›reynd 
a› Landsvirkjun gerir mjög vel vi› sitt 
fólk.

Starfsmenn eiga kost á a› fara árlega 
til trúna›arlæknis sbr. VKL-148 

„Heilsugæsla starfsmanna Lands-
virkjunar“. Menn geta einnig fari› til 
augn læknis, sjúkra þjálfara e›a sál fræ›-
ings ef þörf krefur. Íþrótta- og tóm-
stunda styrkur er veittur árlega og vi› 

flestar stö›var er gó› a›sta›a til líkams-
ræktar. Fyrirtæki› er fjölskylduvænt og 
n‡jasta aflstö›in, Fljótsdalsstö› hefur 
t.d. sett sér sérstaka fjölskyldustefnu. 

Starfsmenn fá starfsaldurs vi›ur kenn-
ingar eftir 5, 10, 15 ára starf o.s.frv. 
Öllum starfsmönnum er bo›i› í ára-
mótakokteil og jólahla›bor›. Ví›a fá 
starfsmenn jólagjöf. Starfsmenn fá gjafir 
á stórafmælum, bæ›i frá fyrirtækinu og 
samstarfsmönnum. Fyrirtæki› sty›ur 
mjög myndarlega vi› starfsmanna-
félagi› sem á nokkur orlofshús og fyrir-
tæki› lánar þeim önnur (íbú›arhús á 
stö›vunum). Starfsmenn hafa sveigjan-
legan vinnutíma og geta teki› börn 
sín me› í vinnuna ef þörf krefur. 
Starfsmenn geta sótt um tómstunda-
styrk vegna sumarnámskei›a barna. Á 
aflstö›vunum getur fjölskyldan komi› 
me› starfsmanninum þegar hann þarf 
a› vinna um helgar e›a á stórhátí›um. 
Fyrirtæki› greiddi fyrir þátttöku 

starfs manna í verkefni Landverndar: 
Vistvernd í verki, og hvatti til þátttöku. 
Markvisst er unni› a› útr‡mingu á 
kynbundnum launamun og misvægi 
milli starfshópa. Vinnua›sta›a er til 
fyrirmyndar, sbr. a› spurningin „Ég 
hef þau tæki og gögn sem nau›synleg 
eru til a› sinna starfi mínu vel“ skorar 
4,37. A›sta›an úti á stö›vunum er 
einnig til fyrirmyndar, bæ›i í vinnunni 
og til tómstundai›kunar, t.d. golfvöllur 
í Sogi og Búrfelli, hesthús í Búrfelli, 
a›sta›a til a› gera upp/vi› ökutæki 
ví›a, líkamsræktarsalir, tjaldstæ›i og 
skí›alyfta í Kröflu. 

Starfsmenn sem hætta vegna aldurs halda 
fullum réttindum í starfsmannafélaginu 
og geta því mætt á árshátí›, fari› í allar 
fer›ir sem bo›i› er upp á og n‡tt sér 
orlofshúsin. Fyrirtæki› b‡›ur þeim 
árlega í kaffisamsæti.
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4 Samstarfsaðilar og innri þættir

Skilgreining: Framúrskarandi fyrirtæki skipuleggja og stjórna samstarfi vi› ytri samstarfsa›ila og skipuleggja og stjórna innri þáttum í því 
skyni a› sty›ja vi› stefnumörkun og árangursríka notkun ferla. Um lei› og samstarf og innri þættir eru skipulög› og þeim stjórna› er teki› 
tillit til núverandi og framtí›arþarfa fyrirtækisins, samfélagsins og umhverfisins.

4a Samstarfi er stjórna›.
Rannsóknir eru undirsta›an a› gó›um 
árangri í starfsemi Landsvirkjunar 
og þær eru flestar unnar í samstarfi 
vi› utana› komandi a›ila. Þau grund-
vallar atri›i eru höf› a› lei›arljósi 
a› ávinn ingur rannsókna á vegum 
Landsvirkjunar sé sk‡r, rannsóknirnar 
fylgi umhverfisstefnu fyrirtækisins og a› 
saman fari vald og ábyrg›. Sk‡r markmi› 
og vinnureglur st‡ra rannsóknastarfi af 
hinum ‡msu tegundum og móta þær 
kröfur sem ger›ar eru til samstarfsa›ila.

Stjórnendur Landsvirkjunar telja e›lilegt 
a› fyrirtæki› taki þátt í ‡msum verkefnum 
sem gagnast íslensku samfélagi almennt, 
e›a auka vi› almenna þekkingu me› 
hagsauka fyrir Landsvirkjun, á þeirri 
forsendu a› Landsvirkjun er lei›andi 
fyrirtæki á Íslandi í beislun orku og þa› 
er fyrirtækinu mikilvægt a› fyrir hendi 
sé sta›gó› almenn þekking á slíkum 
vi›fangsefnum me›al almennings og í 
vísindasamfélaginu. Landsvirkjun gerir 
eftirtaldar kröfur til verkefna af þessu 
tagi:

• Veruleg tenging vi› starfsemi Lands-
virkjunar komi sk‡rt fram í mark-
mi›sl‡singu verkefnis og rök fyrir því 
a› Landsvirkjun gagnist sá árangur 
sem verkefninu er ætla› a› ná.

• Verkefni› njóti stu›nings fleiri 

a›ila en Landsvirkjunar þannig a› 
Landsvirkjun beri ekki meira en 
helming kostna›ar.

• S‡nt ver›i fram á a› ekki séu fyrir 
hendi a›rar lei›ir, ód‡rari e›a skil-
virkari, til þess a› komast a› þeim 
ni›urstö›um sem verkefni› mi›ar 
a›.

• Ni›urstö›ur skulu vera opnar og 
birtar í ritr‡ndum vísindaritum. 
Geta skal stu›nings Landsvirkjunar 
vi› kynningu ni›ursta›na.

• Verkefni› sé ítarlega skilgreint í 
samræmi vi› verklagsreglur Lands-
virkjunar þar um. Landsvirkjun getur 
krafi› verkefnisstjóra um greinar ger› 
um faglega og fjárhagslega stö›u 
verk efnisins hvenær sem er. 

Nau›synlegt er a› stunda rannsóknir 
sem mynda forsendur fyrir mati á 
hugsanlegum framkvæmdum, einkum til 
nota vi› ákvar›anatöku, vi›skiptaþróun 
og greiningu á vi›skiptatækifærum. 
Dæmi um þetta eru rannsóknir á 
ve›ur- og vatnafari á stórum svæ›-
um. Ni›urstö›ur rannsókna eru 
almennt loka›ar og eingöngu ætla›ar 
Landsvirkjun. Eftirtaldar kröfur eru 
ger›ar til verkefna í þessum flokki:

• Verkefni› skal ítarlega skilgreint 
eftir verklagsreglum Landsvirkjunar. 
Sérstaklega skal teki› fram hvernig 

ni›urstö›ur verkefnisins gagnast vi› 
ákvar›anatöku innan Landsvirkjunar 
og hva›a aflei›ingar eru líklegar ef 
verkefni› er ekki unni› og ni›ur-
stö›urnar koma ekki fram.

• S‡nt skal fram á a› ekki séu fyrir 
hendi a›rar lei›ir, ód‡rari e›a skil-
virkari, til þess a› komast a› þeim 
ni›urstö›um sem verkefni› mi›ar 
a›.

Rannsóknir vegna undirbúnings, 
hönnunar, mats á umhverfisáhrifum 
e›a mótvægisa›ger›a framkvæmda eiga 
a› ey›a óvissu sem kann a› vera fyrir 
hendi um forsendur og umhverfisáhrif 
framkvæmda á vegum Landsvirkjunar. 
Um slík verkefni gilda sömu kröfur og 
hér a› ofan en a› auki eru eftirtaldar 
kröfur settar:

• Verkefni› skal skipulagt út frá 
þörfum hönnunar, framkvæmdar og 
reksturs, eftir því sem vi› á. Tiltaka 
skal hvernig ábyrg› og fjármögnun 
flyst milli hönnunar-, framkvæmdar- 
og rekstrara›ila. Samrá› skal haft 
vi› alla þessa a›ila vi› mótun 
verkefnisins.

• Rannsóknir sem tillaga er ger› um í 
sk‡rslu um mat á umhverfisáhrifum 
skulu hafa þa› umfang sem þarf til 
a› ey›a helstu óvissuþáttum; hvorki 
meira né minna. Tillögur um slíkar 
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rannsóknir skulu byggja á vandlegri 
skilgreiningu á því hva›a óvissuþættir 
hamla markvissum ákvör›unum og 
hva›a lei›ir eru hagkvæmastar í því 
a› ey›a óvissunni.

• Vi› mótun verkefna e›a tillagna um 
verkefni skal gætt a› þeirri reynslu 
sem fengist hefur af sambærilegum 
rannsóknum á ö›rum stö›um. 
Leita skal álits þeirra starfsmanna 
Landsvirkjunar sem besta þekkingu 
hafa á vi›fangsefni rannsóknarinnar 
og ni›urstö›um sambærilegra 
rannsókna.

Loks eru rannsóknir sem gagnast rekstri 
tiltekinnar einingar t.d. me› bestun 
e›a gæ›astjórnun í huga. Tilgangur 
rannsókna í þessum flokki er fyrst og 
fremst a› auka hagkvæmni í rekstri 
ákve›ins mannvirkis.

Dæmi um rannsóknir í þessum flokki eru 
t.d. mat á ástandi jar›hitakerfis í vinnslu 
e›a rennslismælingar. Um slík verkefni 
gildir sk‡r ar›semiskrafa því væntur 
ávinningur þeirra þarf a› vera meiri en 
tilkostna›ur í rekstrarreikningi stö›var. 
Í þennan flokk falla einnig rannsóknir 
sem mi›a a› auknu öryggi fólks e›a 
ver›mæta. Rannsóknir í þessum flokki 
þurfa a› uppfylla eftirtaldar kröfur:

• Ákvör›un um framkvæmd verkefnis 
og mat á árangri af því skal vera á 
höndum þess sem n‡tir ni›urstö›ur 
til rekstrarákvar›ana.

• Rannsóknir sem snúast um öryggi 
fólks e›a ver›mæta skulu rökstuddar 
út frá fækkun slysa e›a tjóna sem 
aukin þekking e›a skilningur getur 
fært.

Hér eru nokkur dæmi um samstarf 
Landsvirkjunar vi› utana›komandi 
a›ila á svi›i rannsókna:
Rannsóknarmi›stö› Háskóla Íslands 
í jar›skjálftaverkfræ›i hefur umsjón 
me› hrö›unarmælingum í stíflum 
og stö›vum Landsvirkjunar. Þessar 
mælingar mi›a a› því a› kanna 
jar›skjálftaáraun á stíflur og stö›varhús 
og eru ni›urstö›ur mælinganna m.a. 
nota›ar vi› ger› hönnunarforsendna 
fyrir n‡ mannvirki og styrkingu á eldri 
byggingum.

Ve›urstofa Íslands sér um rekstur og 
vi›hald jar›skjálftamælistö›va vi› 
Kröflu í M‡vatnssveit, á Skrokk öldu 
vi› Sprengi sands lei›, austan Vatnsfells 
vi› Þóris vatn, og a› Kálfa felli í Fljóts-
hverfi, og Jar›vísindastofnun Háskóla 
Íslands sér um rekstur jar›skjálftamæla 
í Vonarskar›i, vi› Ljótapoll, í Jökul-
heimum, í Móhnúkum vi› Heklu og á 
Grímsfjalli. 

Jöklarannsóknir eru unnar í samvinnu 
vi› Jar›vísindastofnun Háskóla Íslands 
en tilgangur þeirra er a› kanna ísfor›a 
sem bundinn er í jöklum, áætla hvernig 
ísfor›i skiptist á einstök jökulfljót 
(jökulvatnasvi›), meta afkomu jökla og 
afrennsli bræ›sluvatns, meta líklegar 
langtímabreytingar á jöklum og afrennsli 
m.t.t. ve›urfarsbreytinga og kanna legu 
eldstö›va undir jöklum og rennslislei›ir 
jökulhlaupa.

Landsvirkjun á og rekur 16 sjálfvirkar 
ve›urstö›var, þar af eru 15 þeirra 
sta›settar á hálendi Íslands. Ve›urstofa 
Íslands sér um alla úrvinnslu gagna úr 
stö›vunum. Yfir sumartímann eru a› 
auki settar upp 7 stö›var á Vatnajökli 
og Langjökli.

Landsvirkjun tekur þátt í samnorrænu 
verkefni er nefnist „Ve›ur og Orka“. 
Helstu markmi› verkefnisins eru a› 
meta mögu legar ve›urfars breyt ingar á 
Íslandi á næstu áratugum, meta aflei›-
ingar mögulegra ve›urfarsbreytinga 
fyrir vatna far á Íslandi, og þar me› 
orku fram lei›slu. Ni›ur stö›ur verk-
efnis ins ættu a› lei›a til betra mats á 
aukinni áhættu orkufyrirtækja í kjölfar 
ve›urfarsbreytinga vegna árstí›a-
bundinna og langvarandi breytinga á 
vatnafari.

Vatnafarsrannsóknir Landsvirkjunar 
skiptast í nokkra megin þætti þ.e. mæl-
ingar á grunnvatni, vatnshæ›um, rennsli, 
aurbur›i auk ger›ar rennslislykla og 
rennslislíkana. Grunnvatnsrannsóknir 
felast í því a› fylgjast me› grunn-
vatnsástandi í borholum á fram kvæmda-
svæ›um og vi› fyrirhuga›ar virkjanir. 
Grunnvatnshæ› er skrá› me› síritum 
e›a handmælingum og er markmi›i› a› 

þekkja stö›u og heg›un grunnvatns á 
framkvæmdasvæ›um, fylgjast me› því á 
me›an framkvæmdir standa yfir og eftir 
a› mannvirki hafa veri› tekin í notkun. 
Stunda›ar eru mælingar í um 400 
holum og þar af eru síritandi mælitæki 
í rúmlega 100 holum.

Landsvirkjun rekur um 50 vatns-
hæ›ar mæla og er stærsti hluti þeirra á 
hálendinu. Þar af annast vatnamælingar 
Orkustofnunar rekstur um 30 mæla.

Allt frá árinu 1997 hefur Landsvirkjun 
kosta› yfir helming aurbur›arrannsókna 
vatnamælinga Orkustofnunar. Þessar 
rannsóknir eru nau›synlegar vegna 
fyrir huga›ra virkjunarkosta en auk 
þeirra fara fram reglubundnar mælingar 
á aurbur›i t.d. í Blöndu vi› Löngu m‡ri, 
Laxá í Laxárdals, Jökulsá á Fljóts dal 
vi› Hól, Lagarfljóti vi› Lagarfoss og 
Þjórsársvæ›i.

Rannsóknir Landsvirkjunar á land  hæ›ar-
breytingum vegna gufutöku á Kröflu-
svæ›inu hafa sta›i› yfir frá árinu 1995. 
Lands virkjun og Jar› vísinda stofnun 
Háskóla Íslands hafa haft sam vinnu 
vi› þessar mæl ingar sem eru reglu legur 
li›ur í vöktun land hæ›ar breyt inga á 
svæ› inu og fara fram á um 5 ára fresti.

Ári› 2003 hófust rannsóknir á flæ›i 
gró›urhúsalofttegunda í og vi› 
Gilsárlón, inntakslón Blönduvirkjunar. 
Verkefni›, sem unni› er af Land-
búna›arháskóla Íslands, mi›ar a› því 
a› meta gró›urhúsaáhrif íslenskra 
uppistö›ulóna og markmi›i› er a› 
meta þau gró›urhúsaáhrif sem myndun 
Gilsárlóns hefur haft í för me› sér og 
a› afla gagna sem geti n‡st vi› a› færa 
ni›urstö›ur yfir á önnur lón. 

Rannsóknir á gró›urframvindu og 
strand myndun vi› Blöndulón hafa 
sta›i› yfir frá árinu 1993 og eru unnar 
af Náttúru fræ›i stofnun Íslands. Rann-
sóknirnar beinast a› áhrifum lónsins 
á grunnvatnsstö›u og gró›ur upp af 
strönd og framvindu strandmyndunar. 

Rannsóknir á ástandi og afkomu urri›a-
stofna í Þingvallavatni hafa sta›i› yfir 
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frá árinu 1999 og hefur Landsvirkjun 
auk annarra a›ila styrkt verkefni›. 
Þessar rannsóknir hafa a› markmi›i 
a› safna á nokkrum árum nægilegum 
uppl‡singum um heg›un urri›anna, 
eiginleika þeirra og vistfræ›i til þess 
a› geta sett fram heildstætt yfirlit yfir 
þa› hvernig urri›ar vatnsins n‡ta sér 
mismunandi svæ›i Þingvallavatns á 
hverjum árstíma. Rannsóknir á ástandi 
fiskstofna í Sogi og þverám þess hafa 
sta›i› yfir frá árinu 1997. 

Djúpborunarverkefni› er unni› í sam-
starfi vi› Hitaveitu Su›ur nesja, Orku-
veitu Reykja víkur, Orku stofnun og 
Alcoa. Í verkefninu felst könnun á 
tæknilegum og fjárhagslegum mögu-
leikum þess a› bora djúpt í jör›u (allt 
a› 5 km) á völdum svæ›um eftir mun 
orkuríkari gufu en hinga› til hefur veri› 
n‡tt. 

Í samstarfi vi› Malbikunarstö›ina 
Höf›a hf, Björgun hf, Sand Ímúr hf, 
Arnarfell ehf, Íbú›a lána sjó›, Vega-
ger›ina og Hönnun hf var á árunum 
2002-2003 unni› vi› rann sóknir til 
a› finna lei›ir til a› nota vél unnin 
(mala›an) sand til steypuger›ar. Þa› 
var gert vegna þess a› þegar er fari› 
a› draga úr a›gengi a› náttúrulegum 
sandi í steinsteypu og múrblöndur, t.d. 
á höfu›borgarsvæ›inu. 

Á árinu 2003 var einnig unni› í sam-
starfi vi› Rannsóknastofnun bygg-
ingari›na›arins, Nordtest, Sycon og 
Tækniháskólann í Lundi a› þróun 
a›fer›ar til a› mæla leka í gegnum 
steinsteypu en me› eldri a›fer› var 
lektin metin me› því a› mæla hversu 
langt vatn kæmist inn í steypus‡ni á 
ákve›num tíma. Ni›urstö›ur leiddu 
til tillögu a› n‡jum sta›li á vegum 
Nordtest.

Árin 2003-2005 var unni› í samstarfi 
vi› Malbikunarstö›ina Höf›a hf., 
Petromodel ehf., Rannsóknastofnun 
byggingari›na›arins og Tækjasjó›s 
Rannís a› þróun tækis til berggreiningar. 
Loki› var vi› a› fyrri hluta verksins á 
árinu 2004, þ.e. a› smí›a og prófa tæki 
til a› greina stær› og lögun steinkorna. 

Nú vori› 2007 er veri› a› ljúka vi› 
þróun berggreiningarhluta tækisins og 
ver›ur þa› frums‡nt í Bretlandi í maí 
2007. Vi› þróun tækisins voru unnin 
tvö doktorsverkefni. 

Í samstarfi vi› Aalborg Portland á 
Íslandi, RARIK, Arnarfell ehf., Björgun 
hf., Steypustö›ina hf., Loftorku hf., 
Steinsteypunefnd, Íbú›alánasjó›, N‡-
sköpunarsjó› námsmanna, Hönnun hf., 
Línuhönnun hf., Rannsóknastofnun 
byggingari›na›arins, BM Vallá og 
Sementsverksmi›juna var á árunum 
2004-2006 unni› a› þróun rann-
sóknar a›fer›ar á alkalívirkni á Íslandi. 
Hérlendis hafa í samræmi vi› ákvæ›i 
byggingaregluger›ar veri› nota›ar 
tvær a›fer›ir til a› meta alkalívirkni 
fylli efna í steinsteypu, bá›ar skv. 
bandarískum stö›lum. A›fer›ir þessar 
hafa sætt ‡missi gagnr‡ni á alþjó›legum 
vettvangi. Á›urnefndir samstarfsa›ilar 
ákvá›u a› láta þróa rannsóknara›fer› 
sem henta›i fyrir íslenskar a›stæ›ur og 
tækju ekki eingöngu tillit til fylliefna 
heldur næ›i einnig til sementsger›ar 
og íauka. Í maí 2007 á a› kynna ni›ur-
stö›ur verkefnisins.

Nú er unni› a› því a› þróa umhverfis-
væna steinsteypu. Verkefni› sn‡st um 
a› þróa steinsteypu me› mun minna 
sementi en til þessa hefur tí›kast en sem 
kunnugt er fylgir framlei›slu á sementi 
mikil losun á CO2 út í andrúmslofti›. 
Hugmyndafræ›i þessa verkefnis var 
beitt vi› þróun steypublöndu fyrir 
innsteypingu stálröra í fallgöng Kára-
hnjúkavirkjunar. Samstarfsa›ilar Lands-
virkjunar eru Tækniþróunarsjó›ur 
Rann ís, Íbú›alánasjó›ur, Garce og 
Kelco frá USA, Norcem og Norstone 
frá Noregi.

Einnig er unni› a› rannsóknum er 
var›a a›fer›ir til a› st‡ra seigju og 
floteiginleikum steinsteypu vi› útlögn 
me› ‡msum íaukum. Me› því a› st‡ra 
markvisst seigju steinsteypu má bæta 
eiginleika hennar verulega, minnka líkur 
á a›skilna›i vi› útlögn og auka stö›ug-
leika fram lei›slunnar. Samstarfsa›ilar 
í þessu verkefni eru Steinsteypu nefnd, 
Orkuveita Reykjavíkur, Nor cem, Sintef, 

Golden Bay Cement (N-Sjálandi), 
Rannsóknastofnun byggingar i›na›-
arins, Háskólinn í Reykjavík og I›ntækni-
stofnun.

Landsvirkjun hefur teki› þátt í 
samstarfsverkefni vegna byggingar 
7,2 MW vatnsaflsvirkjunar vi› Qorlor-
torsuaq á su›vestur Grænlandi auk 
þriggja 72,5 kV háspennulína, alls 
71,2 km, og þriggja tengivirkja fyrir 
Nukissiorfiit. Samstarfsfyrirtæki› 
Energi Konsortiet er í eigu Lands-
virkjunar, verktakafyrirtækjanna E. Pihl 
& Sön og YIT í Danmörku og Ístaks. 
Markmi› verkefnisins er a› sjá bæjunum 
Narssaq og Qaqortoq fyrir raf orku frá 
virkjun inni í sta› olíuknúinna rafstö›va 
sem þar hafa veri› starfræktar. 

Einnig hefur Landsvirkjun teki› þátt í 
kostun prófessorsstö›u í verkfræ›i vi› 
Háskóla Íslands og jar›hitavísindum vi› 
Háskólann á Akureyri. 

Umhverfismál
Fjölmargir samstarfsa›ilar hafa komi› 
a› umhverfismálum. Helstu verkefni 
sem hafa veri› í gangi og tengjast 
samstarfs- og hagsmunaa›ilum eru:

• Sjálfbær þróun unnin í samvinnu vi› 
Alcoa, sjá heimasí›u http://sjalfbaerni.
lv.is.

 Þetta verkefni hefur veri› kynnt 
fjölmörgum, bæ›i á vegum Alcoa 
og Landsvirkjunar. Helstu a›ilar 
sem Landsvirkjun hefur mi›la› 
til eru Háskólinn á Akureyri, Há-
skólinn í Reykjavík, Orkuþing 
2006, Umhverfis þing 2005, Rotar‡-
klúbbar, Græn lenska heimastjórnin, 
Norden i fokus og margir fleiri. 
Einnig hefur Alcoa kynnt þetta 
áhugaver›a verkefni ví›a erlendis. 

•  Vistvernd í verki, sjá heimasí›u http://
landvernd.is

 Í þessu verkefni voru fjölmargir 
sam starfsa›ilar. Ári› 2006 voru 
eftirtaldir a›ilar sem stó›u saman a› 
þessu verkefni: Umhverfisrá›uneyti›, 
Sorpa, Landsvirkjun, Sorpstö› Su›-
ur lands, Orkuveita Reykja víkur, 
Hita veita Su›ur nesja, Úrvinnslu-
sjó›ur, Fura, Hring rás, Tæknival, 
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Yggdrasill, Brau› húsi› í Grímsbæ, 
Ma›ur lifandi, Servida og Bio-bú. 

•  Grænt bókhald, sjá heimasí›u http://
www.lv.is

 Me› grænu bókhaldi er stu›la› a› 
því a› fá sem flesta til a› taka upp 
grænt bókhald þannig a› fyrirtæki 
vinni samkvæmt ákve›nu skipulagi 
og stjórnun a› umhverfismálum 
þannig a› ekki þurfi a› leggja út frá 
því a› vottun þurfi a› vera til sta›ar. 
Landsvirkjun dreifir þessu forriti 
frítt.

•  Sumarvinna unglinga., sjá heimasí›u 
Landsvirkjunar http://www.lv.is og 
árssk‡rslu 2006. 

 Landsvirkjun hefur um áratugi rá›i› 
fjölda ungmenna til starfa á sumrin. 
Þau leysa af hendi mikilvæg vi›halds- 
og umhverfisverkefni á starfsstö›vum 
Landsvirkjunar um land allt. Þetta er 
mikilvægt framlag til atvinnumála 
skólafólks og er einnig vettvangur 
til a› kynna starfsemi fyrirtækisins 
og orkumál almennt fyrir íbúum 
í nágrenni starfsstö›vanna og efla 
samstarf vi› þá.

 Undanfarin ár hefur Landsvirkjun 
augl‡st eftir samstarfsa›ilum undir 
nafninu „Margar hendur vinna létt 
verk“ og b‡›ur þar fram vinnu sumar-
vinnuflokka sinna vi› uppbyggingu 
á svi›i fer›amála og umhverfismála. 
Fjölmargar umsóknir hafa borist frá 
sveitarfélögum, félagasamtökum og 
a›ilum í fer›aþjónustu um land allt. 
Tekist hefur a› sinna þeim flestum 
og koma þannig á samstarfi vi› ótal 
a›ila sem byggja má á í framtí›inni.

•  Umhverfisstjóri hefur einnig láti› a› 
sér kve›a me› setu í nefndum og hinum 
‡msu verkefnum svo sem:

 Samvinnunefnd um mi›hálendi 
Íslands, Umhverfishópur samtaka 
atvinnulífsins, Umhverfisrá›, Sam-
orku og teki› þátt í verkefni sem 
nefnt var Norrænt samvinnuverkefni 
um umhverfis áhrif rannsókna og 
fræ›slu á heims skauta svæ›um. 

4b Fjármálum er stjórna›.
Fjármáladeild annast lántökur, mark-
a›s vi›skipti og alla almenna fjár-
st‡ringu fyrirtækisins. Deildarstjóri fjár-
máladeildar ber ábyrg› á a› starfsemin 
sé í samræmi vi› gildandi verklagsreglur, 
en framkvæmdastjóri fjármálasvi›s ber 
ábyrg› á a› lántökur séu í samræmi vi› 
fjárlög. Árlega er ger› fjárhagsáætlun 
til eins árs í senn og inniheldur hún 
rekstraráætlun, stofnkostna›aráætlun 
og grei›sluáætlun. Áætla› er á einstaka 
fjár hagsli›i og deild í fjárhagsbókhaldi 
og er áætlun skipt á mánu›i ársins eins 
nákvæmlega og unnt er. Fjármálasvi› 
hefur eftirlit me› a› útgjöld séu innan 
samþykktrar fjárhagsáætlunar. Fram-
kvæmdastjórar svi›a geta fari› fram á 
aukafjárveitingar og er þa› gert me› 
skriflegum rökstu›ningi og bei›ni þar 
um. Útgjöld umfram áætlun eru há› 
samþykki forstjóra og eins hva› var›ar 
flutning fjárveitinga milli verkefna.

Landsvirkjun er þekkt nafn á alþjó›a-
fjármála mörku›um, og á me›al 
helstu fjármálastofnana og hefur láns-
hæfiseinkunnir frá Moody’s og Standard 
& Poors. Ári› 1998 ger›i Landsvirkjun, 
fyrst íslenskra fyrirtækja, svokalla›an 
EMTN rammasamning um lántökur 

fyrirtækisins. Me› samningnum var 
horfi› frá þunglamalegu, flóknu og 
tímafreku ferli en þess í sta› sami› um 
sérstakan lántökuramma. Undir þessum 
ramma eru flest lán Landsvirjunar tekin 
og ekki þarf a› leita sérstaks samþykkis 
eigenda e›a stjórnar fyrir einstökum 
lánum eins og á›ur tí›ka›ist. Þetta 
fyrirkomulag gerir þa› a› verkum a› 
lántökur eru markvissari og hnitmi›a›ri 
en á›ur og sveigjanleiki í upphæ›um, 
myntum, lánstíma og kjörum er 
miklu meiri en á›ur. Stærstu íslensku 
vi›skiptabankarnir hafa sí›an allir feta› 
í fótspor Landsvirkjunar me› stofnun 
EMTN lánaramma.

Landsvirkjun hefur um árabil veri› 
lei›andi á me›al íslenskra fyrirtækja 
í virkri fjár- og áhættust‡ringu. Veru-
legur hluti tekna fyrirtækisins er há›ur 
heimsmarka›sver›i á áli og leggur 
Landsvirkjun því áherslu á eftirlit og 
virka st‡ringu fjárhagslegrar áhættu 
og hefur skipulag áhættust‡ringar 
veri› ákvar›a› me› þa› í huga. Stjórn 
Landsvirkjunar setur stefnu var›andi 
varnir fjárhagslegrar áhættu en 
ákvar›anataka og eftirlit me› fram-
kvæmd áhættust‡ringar eru í höndum 
áhættustjórnar. Reynt er a› draga úr 
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„Margar hendur vinna létt verk“ – nokkrir samstarfsa›ilar og verkefni sí›asta sumars
Vélhjólaíþróttaklúbburinn – Stígager›, grjóthreinsun vegsló›a og merkingar á þeim.

Mosfellsbær – Göngustíga- og gir›ingarvinna vi› Gljúfrastein.

Landgræ›sla ríkisins – Gró›ursetning á lúpínu og ábur›ardreifing á trjáplöntur.

Skógræktarfélag Austurlands – Snyrting og bætt og lagfært a›gengi gangandi fólks a› Eyjólfssta›askógi.

Skógræktarfélag Rangæinga – Plöntun, ábur›argjöf, hreinsun á vi›i út úr skógi.

Golfklúbbur Hellu – Gró›ursetning vi› Golfvöllinn Strönd.

Skógræktarfélag Hafnarfjar›ar – Gir›ingarvinna, ger› göngustíga og gró›ursetning.

Vísindi í Mosfellsdal – A›sto› vi› fornleifarannsóknir.

Fer›amálafélag Vopnafjar›ar – Merking göngulei›a og vi›hald þeirra.

Au›kúlukirkja, Svínavatnshreppi – Sláttur og hir›ing á kirkjugar›inum.

Skógrækt ríkisins – Lagfæring á göngustígum og snyrting á skógarsvæ›um.

Fer›aþjónustan á Húsafelli – Hreinsunarátak bæ›i á skógi, ám og vötnum, stígager› og þökulagning.

Skógræktarfélag A-Húnvetninga – Trjáplöntun og stígager›.

Húnavatnshreppur – Umhir›a o.fl. vi› Húnavallaskóla og Ólafslund.

Sóknarnefnd Bólsta›arhlí›arkirkju – Sláttur og hir›ing á kirkjugar›inum.

Hestamannafélagi› Neisti – Snyrting og frágangur vi› keppnisvöll félagsins.

Skógræktarfélag Reykjavíkur – Gró›ursetning landgræ›sluskóga og lagning göngustíga.

Golfklúbbur Ki›jabergs í Grímsnesi – Þökulagning í kringum sandgryfjur og torfhle›sla.

Stofnun Sigur›ar Nordals – Gar›vinna.

Golfklúbbur Vatnsleysustrandar – Lagning göngustíga, tyrfing og frágangur á n‡jum flötum.

Sólheimar í Grímsnesi – Gir›ingarvinna, göngustígager›, trjáplöntun o.fl.



25

sjó›streymis- og efnahagslegri áhættu og 
tryggja a› rekstrarárangur sé í samræmi 
vi› markmi›. Sú fjárhagslega áhætta 
sem helst er horft til í eru breytingar 
á heimsmarka›sver›i á áli, vaxta- og 
gjaldmi›laáhættu og lausafjáráhættu. 

Til a› treysta tekjugrundvöll fyrir-
tækisins hafa veri› ger›ir aflei›u-
samningar sem mi›ast vi› a› lágmarka 
áhrif ni›ursveiflu álver›s á rekstur. 
Slíkir samningar fela í flestum tilvikum 
í sér festingu álver›s á ákve›nu bili og 
því ljóst a› félagi› getur or›i› af tekjum 
vegna aflei›usamninga me› hækkandi 
álver›i. Ef álver› lækkar lei›a þessir 
sömu aflei›usamningar hins vegar til 
þess a› innborga› ver› til fyrirtækisins 
ver›ur hærra en álver› á marka›i 
segir til um. Þá hefur Landsvirkjun 
undanfari› sta›i› í innlei›ingu á n‡jum 
reikningsskilastö›lum í samræmi vi› 
regluger› Evrópubandalagsins. Þar 
segir m.a. a› fyriræki sem eru me› skrá› 
skulda bréf á evrópska efnahags svæ›inu 
er gert a› semja reikningsskil sín eftir 
alþjó›legum reikningsskilastö›lum frá 
og me› reikningsárinu 2007.

Öll innkaup fyrirtækisins eru skrá› 
í innkaupakerfi svo a› unnt sé a› 
fylgjast me› og veita uppl‡singar um 
heildarumfang þeirra. Me› innkaupum 
er átt vi› öflun hvers kyns a›fanga 
og þjónustu vegna reksturs og fram-
kvæmda. Leita skal eftir hagstæ›asta 
ver›i hverju sinni me› útbo›um 
(framkvæmdir hærri en kr. 5.000.000 
og rá›gjafaþjónusta hærri en kr. 
10.000.000) e›a ver›fyrirspurnum. 

Me›fer› reikninga hjá Landsvirkjun 
er ger› skil í VKL-13. Þar kemur m.a. 
fram:

•  a› framkvæmdastjóri fjármálasvi›s 
beri ábyrg› fyrir grei›slu reikn-
inga og annarra samþykktra fjár-
skuldbindinga á gjalddaga.

•  a› reikningshald hafi me› höndum 
skipulagningu á fyrirframákve›nu 
áritunarferli og sjái um eftirlit me› 
bókun, sta›festingu og a› sam-
þykktir reikningar séu í samræmi vi› 
áritunarferli fyrirtækisins. 

•  a› framkvæmdastjórar svi›a beri 

ábyrg› á því a› reikningar fái rétta 
me›fer› innan svi›anna.

•  a› deildarstjórar (e›a stö›varstjórar) 
samþykki reikninga í framhaldi af 
sta›festingu ábyrg›amanns (sá sem 
pantar vöruna/þjónustuna).

•  a› á›ur en kemur a› grei›slu, eigi 
deildarstjóri fjármáladeildar a› yfir-
fara grei›slulista frá gjaldkera og 
sta›festa hann. 

Af ofangreindu má sjá a› allar grei›slur 
til lánardrottna e›a birgja eiga sér sta› 
eftir a› minnst tveir til þrír starfsmenn 
hafa yfirfari› og samþykkt vi›komandi 
grei›slu.

Landsvirkjun notar vi›skipakerfi› 
Axapta til a› halda utan um skráningu 
og utanumhald fjárhagsuppl‡singa. Vi› 
ger› fjárhags- og verkáætlana er áætlun 
fær› í Axapta þannig a› hægt er sí›an 
a› bera saman raunkostna› og áætlun. 
Fjárhagsuppl‡singar eru greindar ni›ur 
á deildir, tegundir, kostna›arsta›i 
og einstök verkefni. Haldi› er utan 
um fjárhagsskuldbindingar allt frá 
innkaupum þar til reikningur hefur veri› 
samþykktur og greiddur. Landsvirkjun 
notar fjárhags- og verkbókhaldi›, 
sölu kerfi› og vi›skiptamannakerfi›, 
innkaupa- birg›a- og lánardrottnakerfi›, 
launa- og starfsmannakerfi›. Uppl‡s-
ingar úr Axapta eru sí›an fær›ar yfir í 
Cognos til nánari greiningar.

Cognos hugbúna›ur er nota›ur til a› 
móta uppl‡singar fyrir stjórnendur og 
vinna uppl‡singar úr kerfum sem geyma 
gögn sem skipta máli fyrir ábyrga 
fjármálastjórnun fyrirtækisins. Hægt 
er a› sko›a gögnin frá mismunandi 
sjónar hornum. Me› Cognos er hægt 
a› me› höndla bæ›i líti› og miki› af 
gögnum á einfaldan hátt og þa› þ‡›ir 
a› allar sk‡rslur og samantektir eru me› 
samræmt útlit og samræmi gætir einnig 
í vinnslu og framsetningu. Þannig er 
hægt a› greina uppl‡singar úr bókhaldi 
út frá mismunandi sjónarhornum, t.d. 
eftir tímabilum, deildum, svi›um, og 
fleirum þáttum. 

4c Byggingum, tækjum og a›föngum er 
stjórna›.
Vi›hald a›fanga og búna›ur
Vi›haldsmál eru a› miklu leyti mótu› 
af eignarhaldi og e›li starfseminnar og 
vi›skiptavina. Fyrirtæki› veitir grunn-
þjónustu sem önnur atvinnufyrirtæki 
byggja tilvist sína á. Samsetning vi›-
skiptavina er í hlutföllunum 30/70 
almenningsveitur og orkufrek stóri›ja. 
Kröfur til starfseminnar eru miki› 
móta›ar af þessu samhengi, en þa› 
er au›skiljanlegra í ljósi þess a› raf-
magnsleysi tali› í klst. getur t.d. skili› 
milli þess hvort álver ver›ur fyrir 
afgerandi e›a óverulegum ska›a. Þessar 
a›stæ›ur móta áherslur var›andi tiltæki 
og vi›hald eigna. 

Stefna fyrirtækisins í vi›haldsmálum 
hefur alltaf teki› mi› af þeim megin-
markmi›um a› hafa til rei›u þá raforku 
sem um hefur veri› sami› á hverjum 
tíma (e›a a› vænta mátti a› þörf 
yr›i fyrir, eins og á›ur var) og a› ná 
e›lilegum endingartíma eigna. Orkuver 
eru í a›alatri›um samsett af eignum eins 
og stíflum, byggingum, lokuvirkjum, og 
vél- og rafbúna›i, sem alla jafna hafa á 
bilinu 10 til 60 ára afskriftartíma. Þó má 
gera rá› fyrir >100 ára endingartíma 
sumra eigna. Endurn‡ja þarf mestan 
hluta raf- og vélbúna›ar á 30 – 50 ára 
fresti. Hlutfall raf- og vélbúna›ar af 
byggingarkostna›i orkuvera er í flestum 
tilvikum <10%, en er aftur á móti 
rá›andi um afkomu þeirra og því spilar 
vi›hald meginhlutverk í rekstri.

Vi›haldsmál á orkusvi›i eru á sam-
eiginlegri ábyrg› og skiptast í a›al-
atri›um milli tveggja deilda, tækni-
deildar (OT) og reksturs (OR). Á 
höndum OT eru a› miklu leyti þa› sem 
flokkast sem „Umbætur“ en þær greinast 
í „Endurbætur“ og „Endurn‡janir á 
búna›i“. Endurbætur eru skilgreindar 
sem þa› þegar búna›i er komi› til 
upphaflegs horfs, e›a þeirrar stö›u sem 
fullnægir kröfum, en endurn‡jun sem 
þa› þegar búna›i er skipt út fyrir n‡jan, 
en þa› getur fali› í sér aukna getu e›a 
afköst. Á höndum OR eru aftur á móti 
vi›haldsa›ger›ir í formi rekstrareftirlits, 
sko›ana, ástandsmælinga, prófana sem 
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og reglubundnar vi›haldsa›ger›ir og 
vi›ger›ir vegna bilana. 

Ger›ar eru bæ›i skamm- og langtíma-
áætlanir um vi›hald af hálfu beggja 
deilda og tímasetning þeirra er útlög› af 
yfirmanni vi›skiptabor›s me› tilliti til 
vatnsn‡tingar. Mannafli OT er n‡ttur 
til hvoru tveggja, a› annast framkvæmd 
verkefna og til stjórnunar og eftirlits 
me› verktökum sem mæta umframþörf 
deildarinnar fyrir vinnuafl. Mannafli 
OR mætir a› mestu leyti mannaflaþörf 
vegna vi›haldsverkefna, en n‡tir þó 
verktaka til a› mæta álagstoppum. 
Mönnun svæ›a tekur mi› af þessu 
fyrirkomulagi. 

Nálgun Landsvirkjunar a› vi›halds-
málum hefur lengst af mótast af þremur 
þáttum, rá›leggingum framlei›enda 
búna›ar, reynslu og tækniþekkingu 
sem er til sta›ar hjá fyrirtækinu, og 
reynslu annarra af sambærilegum 
rekstri sem hægt hefur veri› a› afla. 
Vi›haldsstarfsemin felur í sér öryggis-
leg-, fjárhagsleg- og rekstrarleg mark-
mi› sem eiga m.a. a› tryggja e›lilega 
endingu og sett mörk um rekstraröryggi. 
Vi›haldsmál innan OA eru í a›alatri›um 
mótu› af ofanskrá›u, en framkvæmd 
þeirra tekur mi› af a›stæ›um og e›li 
hvers svæ›is og stö›va. Framkvæmdin 
á þa› sameiginlegt a› n‡ta eitt og sama 
vi›haldskerfi› sem er rafrænt og vista› 
á grunni í Reykjavík. Vi›haldskerfi eru 
verkfæri til stjórnunar á vi›haldsmálum, 
í okkar umhverfi er tilgangur þess fyrst 
og fremst a› þjóna búna›i til framlei›slu 
og flutnings á raforku. Tafla 2 s‡nir flest 
þa› sem vi›haldskerfi› b‡›ur upp á, en 
er ekki tæmandi (haka› (ˇ) er vi› þá 
þætti sem komnir eru í notkun a› hluta 
til e›a öllu leyti).

Notkun vi›haldskerfisins er látin sty›ja 
ofannefnd markmi› t.d. me› áætlana-
ger›, formlegri útgáfu verkefna og 
sta›festingu á ni›urstö›um, ásamt 
úrvinnslu uppl‡singa sem gefa mynd af 
árangri. Innan vi›haldskerfisins er ger›ur 
greinarmunur á vi›haldsverkefnum 
eftir því hvers e›lis þau eru, t.d. í 
formi reglubundinna sko›ana, eftirlits 
me› búna›i í rekstri, fyrirbyggjandi 

vi›haldsa›ger›a, ástandsmælinga, og 
vi›ger›a eftir bilanir, svo nokkur dæmi 
sé nefnd. 

Á sí›ustu árum hefur veri› unni› 
a› aukinni notkun ástandsmælinga, 
markmi› þess eru a› gera hvoru tveggja 
í senn a› auka árei›anleika búna›ar og 
n‡ta betur fjármagn. Mest n‡ttu tegundir 
ástandsmælinga eru olíurannsóknir, 
tæringamælingar, innrau›ar hita mæl-
ingar og titringsmælingar, stefnt er a› 
aukinni þróun á n‡tingu þessarar tækni. 

Sérstakt flokkunarkerfi (KKS) er nota› 
til a› au›kenna allan búna› og gögn 
sem honum tengjast, hvort heldur 
me› s‡nilegum merkingum á búna›i, á 
teikningu, í stjórnkerfum e›a vi›halds-
kerfi. KKS flokkunarkerfi› sem er 
feriltengt er nota› sem grundvöllur 
vi› alla skráningu í vi›haldskerfi›, en 
þa› b‡›ur upp á hagn‡ta mynd vi› 
greiningu á ni›urstö›um. 

4d Tæknimálum er stjórna›
Þjálfun starfsmanna
Til a› fylgjast me› og til a› hafa áhrif 
á þa› a› sérfræ›ingar fyrirtækisins 
fylgist me› og sæki sér þá þekkingu 
sem nau›synlegt er, hefur miki› vægi 
veri› lagt á starfsþróun. Sérfræ›ingar 
og stjórnendur eru sendir á rá›stefnur, 
fyrirlestra og námskei› sem tengjast 
þeim þáttum sem þá var›ar. 

Eins og l‡st er í VKL-66 „Þjálfun 
Starfsmanna“ þá fer stjórnandi yfir 
kröfur til starfa ef breytingar ver›a 
á starfseminni s.s. vegna innlei›ingu 
n‡rra a›fer›a í starfseminni, breytinga 

á búna›i og e›a tækni. Starfsmannasvi› 
færir þær inn í starfsþróunarkerfi› 
allar þessar uppl‡singar og uppl‡sir 
vi›komandi stjórnanda um árangur og 
virkni. 

Uppl‡singakerfi
Meginmarkmi› uppl‡singakerfa er a› 
sty›ja vi› stefnu fyrirtækisins og áherslur 
stjórnenda. Á tveggja ára fresti er ger› 
sk‡rsla um öll helstu uppl‡singakerfi 
fyrirtækisins. Í henni er ger› tillaga 
um þróun uppl‡singakerfanna og sam-
hæfingu þeirra. Tilgangur sk‡rsl unnar 
er bæ›i a› gefa gó›a yfirs‡n um þau 
uppl‡singakerfi sem eru í notkun 
og jafnframt a› meta þau me› tilliti 
til tæknin‡junga og tækniþróunar. 
Sk‡rslunni er dreift um fyrirtæki› og 
kynnt framkvæmdastjórn sem tekur 
meiriháttar ákvar›anir um þróun upp-
l‡singakerfa. Á sí›asta ári var ákve›i› 
t.a.m. a› endurn‡ja vi›skiptakerfi fyrir-
tækisins og samhæfa og sameina þrjú 
uppl‡singakerfi í eitt. 

Eitt mikilvægasta stjórntæki fyrir-
tækisins er stefnumi›a› árangursmat. Á 
þriggja mána›a fresti er árangur r‡ndur 
á sam eigin legum fundi lykil stjórn enda. 
Me› þessum hætti fá stjórn endur gó›a 
yfirs‡n um áherslu atri›i annarra stjórn-
enda og hvar skórinn kreppir og geta 
mi›la› uppl‡singum og þekkingu sem 
skiptir máli. Má nefna kerfisbundna 
innlei›ingu fjarfundarbúna›ar og hóp-
vinnukerfa til þess a› ná fram mark-
mi›um á svi›i sparna›ar og umhverfis-
stjórnunar. 

Eitt af stefnumi›um uppl‡singasvi›s er 
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Tafla 2 Vi›haldskerfi

ˇ  Halda skrá yfir „vi›haldseignir“

ˇ Gera áætlanir um skipulagt vi›hald og st‡ra starfsháttum

ˇ Skipuleggja vinnuaflsþörf vegna vi›haldsvinnu og greina tiltæki vinnuafls

ˇ St‡ra framkvæmd vi›halds

ˇ Halda skrá um ni›urstö›ur vi›halds

ˇ St‡ra og halda utan um ástandsmælingar vi›haldstækja (CBM)

ˇ Halda skrá um ófyrirsé›ar vi›haldsa›ger›ir

ˇ Halda skrá um rekstrartruflanir og frávik á búna›i til raforkuframlei›slu

ˇ Veita uppl. til greiningar á árangri, frammistö›u og gæ›um vi›halds

 Veita almennar kostna›aruppl‡singar um vi›hald

 St‡ra birg›ahaldi vegna vi›halds
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a› samhæfa og einfalda uppl‡singakerfi 
fyrirtækisins (U3). 

Hópvinnukerfi fyrirtækisins hefur 
veri› a›laga› til þess a› sty›ja vi› og 
koma umbóta og úrvinnsluverkefnum 
í st‡ranlegt og samhæft form. Me› 
því móti er hægt a› fá greinargó› 
yfirlit um umbóta- og úrbótaverkefni 
og starfsfólk hefur betri vitneskju um 
þátttöku sína í slíkum verkefnum sem 
og a› verkefnastjórar fá ábendingu ef 
umbóta- e›a úrbótaverkefni fara a› 
dragast. Því er engin hætta á a› því a› 
umbótaverkefni dagi uppi.

Öflugt og ví›fe›mt fjarskiptakerfi 
tengir allar starfsstö›var fyrirtækisins 
saman í eina órofa heild. Símstö›vakerfi, 
tölvunet og fjarfundabúna›ur n‡ta 
fjarskiptakerfi› sem flutningslag og 
tryggir sama þjónustustig og a›gengi 
a› mi›lægum þjónustum óhá› sta›-
setningu starfsmanns. Á sama hátt gera 
þessi kerfi vi›skiptavinum kleift a› 
nálgast starfsmenn fyrirtækisins án þess 
a› landfræ›ileg sta›setning starfs manna 
skipti þar máli.

Framlei›slust‡ring 
Til a› hámarka n‡tingu au›linda er 
vinnsluáætlun stillt upp fyrir viku í senn 
á grundvelli þeirra gagna sem vi› eiga 
s.s. gildandi jöfnunaráætlun, ve›urspá, 
vatnshæ›arstö›u mi›lunarlóna, fast-
bundnum takmörkunum á rekstri 
vatnsvega, horfum um innrennsli í 
mi›lunarlón, ásamt vi›haldsáætlun í 
aflstö›vum og flutningskerfi. 

Yfirma›ur vi›skiptabor›s vinnur 
vinnsluáætlunina í skammtímalíkani 
orkusvi›s fyrir sérhverja klukkustund 
komandi viku. Fullunnin vinnslu áætlun 
hverrar viku tilgreinir fram lei›slu allra 
aflvéla Landsvirkjunar.

Vinnsluáætlunin er send stjórnstö› 
Landsnets sem sér um st‡ringu aflvéla 
Landsvirkjunar samkvæmt samningi 
um st‡ringu og vöktun aflstö›va. 
Vinnsluáætlunin er endursko›u› dag-
lega ef forsendur hennar breytast. 

Landsvirkjun tekur þátt í reglunar-

afls marka›i sem Landsnet rekur til 
a› lei› rétta skekkju milli áætla›rar 
notkunar, bygg›rar á jöfnunar áætlunum 
raforkusala, og raunverulegrar notk-
unar.

Sk‡rt er frá stö›u mi›lunarfor›a og 
horfum, bilunum og vi›haldi í afl-
stö›vum, á vikulegum fundum ver›lags-
nefndar orkusvi›s sem tekur ákvör›un 
um ver› á reglunarafli á grundvelli 
þeirra uppl‡singa. 

Hermilíkön vegna raforkuframlei›slu 
og n‡tingu vatnsfor›a
Rennslislíkön Landsvirkjunar vinna 
me› ve›urspár og ve›urgögn og eru 
mikilvægur þáttur í rekstri aflstö›va 
fyrirtækisins. Ve›urgögn hafa veri› 
notu› til a› þróa rennslislíkön. 
Ve›urspár eru nota›ar til a› áætla 
innrennsli í lón Landsvirkjunar, vi› 
skipulagningu vinnu sem er ve›urhá›, 
og einnig eru ve›urspár nota›ar vi› 
a› skipuleggja mönnun mikilvægra 
mannvirkja. Þá hefur veri› í gangi 
tilraunaverkefni vi› Ve›urstofu Íslands 
um ger› á 3ja vikna ve›urfarspá 
fyrir su›urhluta hálendis Íslands. En 
mikilvægasta notkun ve›urgagna hjá 
Landsvirkjun er í rennslislíkönum.

Landsvirkjun hefur undanfarin aldar-
fjór›ung sta›i› fyrir þróun á rennslis-
líkönum til nota var›andi uppbyggingu 

virkjanakerfisins. Þessi líkön eru þróu› 
á verkfræ›istofunni Vatnaskilum. 

Megin tilgangur me› uppsetningu 
rennslislíkananna af hálfu Lands virkjun-
ar var í upphafi a› fá fram rennslis ra›ir 
til notkunar vi› hag kvæmni athuganir á 
virkjunar kostum, sem og vi› hönnun 
á einstökum virkjunum. Einnig eru 
rennslis ra›ir úr líkönunum nota›ar vi› 
rekstrar eftir líkingar af raforku kerfinu.

Á seinni árum hafa líkönin til vi›bótar 
framansög›u veri› notu› í tvennum 
tilgangi. Annarsvegar í ger› lengri tíma 
rennslisspáa (1–6 mánu›ir) sem mi›a a› 
því a› segja fyrir um rennsli til virkjana 
innan hvers vatnsárs og þá a› jafna›i yfir 
vetrartímann, en einnig til a› leggja mat 
á væntanleg vorfló›. Hins vegar í ger› 
daglegra rennslisspáa sjö daga fram í 
tímann, sem n‡ttar eru í tengslum vi› 
rekstur virkjanakerfisins frá degi til 
dags. Slíkar skammtíma rennslisspár eru 
nota›ar til a› st‡ra n‡tingu vatns í helstu 
lónum virkjanakerfis Landsvirkjunar. 
Þessi lón eru Krókslón, Hrauneyjalón, 
Sultartangalón á vatnasvi›i Þjórsár og 
Tungnaár. Þingvallavatn á vatnasvi›i 
Sogsvirkjana. Á nor›urlandi Gilsárslón 
vegna Blönduvirkjunar og Hálslón á 
austurlandi vegna Fljótsdalsstö›var. 
Í þessari grein er einkum leitast vi› 
a› l‡sa stuttlega því kerfi, sem nota› 
er vi› ger› skammtíma rennslisspáa, 
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bakgrunni kerfisins, uppbyggingu þess 
daglegri notkun og framtí›aráformum í 
þróun þess.

Frá stofnun Landsvirkjunar hefur 
orkukerfi Landsvirkjunar (Íslands) veri› 
hermt. Frá þeim tíma hafa líkön veri› 
þróu› til a› framkvæma hermanir.
Hermarnir eru nota›ar vi›:

•  Hönnun einstakra virkjana – þ.e. afl-
hönnun, stær› mi›lunarlóna o.s.frv.

•  Langtíma fjárfestingaáætlun – m.a. 
val á virkjunarkostum og tímasetning 
þeirra.

•  Skammtíma st‡ring mi›lunarlóna 
– takmörkun á afhendingu á orku og 
útdeiling framlei›slunnar

Hermilíkönin nota sem gögn sögulegt 
rennsli, áætla›a raforkunotkun, kerfis-
stær›ir í raforkukerfinu og varaafl. 
Ni›ur sta›an er breytilegur kostna›ur, 
framlei›sla varaaflstö›va, áætla›ar 
sker› ingar og almennt vatnsnotkun 
aflstö›va.

Umhverfismál
Grænt bókhald er skilgreint sem efnis-
uppgjör þar sem fram koma uppl‡singar 
um hvernig umhverfis málum er hátta› í 
vi›komandi starfsemi, a›allega í formi 
tölulegra uppl‡singa. Græna bókhaldi› 
á þannig a› s‡na mælanleg áhrif 
starfseminnar á umhverfi›. Í sk‡rslu 
um grænt bókhald eru teknar saman 
tölu legar uppl‡singar um mælanleg um-
hverfisáhrif Landsvirkjunar. Fyrsta bók-
haldtímabili› er ári› 2005. 

Landsvirkjun þarf ekki skv. regluger› a› 
skila grænu bókhaldi til opinberra a›ila. 
Hins vegar er unni› skv. umhverfis-
stjórnunarkerfinu ISO 14001 og því 
nau›synlegt a› hald um umhverfis-
uppl‡singar.

Til þess a› au›velda þessa vinnu hefur 
veri› hanna› forrit til a› halda utan um 
tölulegar umhverfisuppl‡singar. For riti› 
er þróa› af Proprius ehf. í sam vinnu vi› 
Lands virkjun, Sjá ehf. og Landsnet. 

Græna bókhaldsforriti› sem hefur 
fengi› nafni› Grænt bókhald (GB), er 
verk færi fyrir skipulag›a skráningu 

á tölulegum umhverfisuppl‡singum. 
Forriti› er hanna› til þess a› hægt sé 
a› skrá og safna saman efnisuppgjöri 
fyrir þ‡›ingarmikla umhverfisþætti 
Landsvirkjunar.

Umbætur
Öll sú tækni sem sty›ur vi› umbætur 
og stu›lar a› sem bestum árangri er 
a› vel er haldi› á allri rafrænni tækni, 
vistun uppl‡singa og eftirfylgni vi› þær 
ábendinga sem skrá›ar eru og flokkast 
undir umbætur og verkefni. Þannig er 
rafrænt eftirlitskerfi á öllum skráningu 
sem fær›ar eru inn í Tilkynningagrunn 
sem vaktar uppl‡singar um skráningu, 
samþykkt og framkvæmdatíma allra 
verkefna sem sett eru af sta›. Sem dæmi 
um virkni á skráningum á forvarna, 
umbóta og úrbótaverkum þá voru 820 
skráningar ári› 2006, 862 ári› 2005, 582 
skráningar ári› 2004 og 633 skráningar 
ári› 2003. 

Vi›hald búna›ar
Í vi›haldsforriti DMM er skipulagt 
vi›hald og verkefni sem tengjast búna›i 
aflstö›va og þar eru fjöldi umbótaverka 
sem tengjast framlei›slu og flutningi 
raforkunnar (vörunnar).

4e Uppl‡singum og þekkingu er stjórna›. 
Landsvirkjun er þekkingar- og 
hátæknifyrirtæki sem byggir starf-
semi sína á þekkingu og hæfni starfs-
fólks ásamt st‡r ingu upp l‡singa-
eigna. Þekkingar stjórnun er því mjög 
mikilvægur þáttur í starfsemi fyrir-
tækisins. Sto›ir þekkingarstjórnunar 
hjá Landsvirkjun eru gæ›akerfi›, 
starfsþróunarkerfi›, skjalastjórn og 
önnur gagnavinnslukerfi. Þessi kerfi 
stjórna ferli þekkingar og uppl‡singa og 
sty›ja vi› stefnumörkun fyrirtækisins 
og a› ná fram markmi›um þess.

Virkni gæ›astjórnunar byggist á upp-
l‡singum, me›höndlun uppl‡singa og 
mi›lun þeirra til starfsmanna. Skjala-
stjórnun gæ›akerfis er rafræn og fylgir 
kröfum ISO 9001 sjá VKL-9. Mest 
öll vistun á uppl‡singum og gögnum 
er vistu› í rafrænni skjalavistun í 
skjalakerfi frá Focal, sjá VKL-2. Mi›lun 
utana›komandi uppl‡singa er samkvæmt 

VKL-75 á þeim uppl‡singum sem var›a 
starfsemina. Miki› uppl‡singaflæ›i 
er í gegnum heimasí›u þar sem vi›-
skiptavinir, birgjar, hagsmuna›ailar 
og a›rir geta sótt uppl‡singar um 
starfsemi og gögn sem þá var›ar um 
fyrirtæki›. Innra net Landsvirkjunar 
er miki› nota› til uppl‡singami›lunar 
til starfs manna. Þetta eru nánast allar 
uppl‡singar sem starfsmenn var›ar 
alveg frá því a› vera matse›ill dagsins 
og til þeirra þátta sem var›ar stjórnun 
og ákvar›anir stjórnenda. Einnig er 
sent fréttabla› í tölvupósti sem nefnt 
er Innan húss póstur. Allar fréttir og 
ákvar›anir sem var›a starfmenn og 
starf semi Landsvirkjunar er kynnt me› 
þessu fréttabla›i. Eins og fyrr greinir 
er þa› algengt a› mi›lun uppl‡singa sé 
á rafrænu formi í gegnum tölvur. Allir 
starfsmenn eru me› tölvu póstfang og 
hafa a›gang a› tölvum. Markmi› eru 
sett upp fyrir hvert svi› og er úrvinnsla 
mælinga og kynning á árangri sett 
upp í Excel. Ársfjór›ungslega heldur 
forstjóri r‡nifund á markmi›in og allir 
framkvæmdastjórar draga þá fram sínar 
töflur og kynna fyrir forstjóra og ö›rum 
framkvæmdastjórum. Markmi›unum 
og mælingum þeirra mi›lar sí›an hver 
og einn framkvæmdastjóri til sinna 
starfsmanna innan síns svi›s.

Hausti› 2000 keypti Landsvirkjun 
sænskt mannau›skerfi, IFS. Kerfi› au›-
veldar stjórn endum og starfsmönnum a› 
ná settum mark mi›um og er stu›n ingur 
vi› starfs manna samtöl. Anna› markmi› 
me› innlei›ingu kerfisins er markvissari 
þarfagreining og utanumhald fræ›slu. 
Tilgangurinn er einnig a› au›velda 
ferli› vi› rá›ningar og halda vi›eigandi 
skrár yfir menntun, þjálfun, kunnáttu, 
réttindi og reynslu starfsmanna. Starfs-
þróunarkerfi› sty›ur vel vi› ISO 9001, 
6.2 Mannau›ur. 

Skilgreina þarf öll störf innan fyrir-
tækisins og hva› menn þurfa a› kunna 
til a› geta sinnt þeim sbr. VKL-66 

„Þjálfun starfsmanna“. Sí›an er skrifu› 
l‡sing á vi›komandi færniþáttum. 
Þegar færniþættirnir liggja fyrir ákve›a 
stjórnendur og starfsmenn í sameiningu 
hva›a þættir eiga vi› hvert starf og 
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hver þekkingin eigi a› vera. Þegar 
fyrir liggur hva›a færniþættir „hanga“ 
á hverju starfi meta starfsmenn sig 
inn í kerfi›. Vi› þa› sjálfsmat sjá þeir 
einungis hva›a þættir fylgja starfinu, en 
ekki hva›a kröfur um þekkingarstig eru 
ger›ar í hverjum og einum þætti. Mati› 
er tvíhli›a, því stjórnandi yfirfer mati› 
me› starfsmanni í starfsmannasamtali. Í 
kjölfari› eru lög› drög a› fræ›sluáætlun 
og er lög› áhersla á þa› af fyrirtækisins 
hálfu a› þa› séu ekki einungis nám-
skei› sem geti lyft fólki upp eftir þekk-
ingarkvar›anum. Tímabundin hand-
lei›sla, netnám, lestur, verkefni og 
endur tekning verka undir lei›sögn 
getur líka veri› lausnin. Gert er rá› fyrir 
því a› í næsta starfsmannasamtali sé 
gloppan horfin sem þ‡›ir a› þjálfunin 
hafi tekist vel. 

Búi› er a› greina kröfur um færni í 
öllum núverandi störfum og allir starfs-
menn hafa meti› sig inn. Reynsla 
stjórnenda sem hafa nú uppl‡singar um 
alla starfsmenn sína á einum sta› er sú a› 
fræ›sluáætlun ver›ur mun markvissari 
og betri en á›ur. Ni›urstö›ur úr kerfinu 
s‡na hvar skórinn kreppir hjá hverjum 
og einum og hva› vinnusta›urinn þarf 
a› leggja áherslur á næstu misserin. 
Færnigreiningin hefur einnig reynst 
pr‡›is tæki til a› undirbúa rá›ningar 
hvort sem um n‡ e›a breytt störf er a› 
ræ›a og gefi› stjórnendum n‡ja s‡n á 
störfin og hvers þau krefjast. 

Skipulög› st‡ring er á innri gögnum 
fyrirtækisins me› rekstri bókasafns, 
raf rænni skjalavistun og innra og ytra 
neti. Megin markmi› er a› starfsfólk fái 
réttar uppl‡singar á réttum tíma þegar 
þörf krefur starfsins vegna. Þannig geta 
starfsmenn n‡tt sér uppl‡singar me› 
sem hagkvæmustum hætti og ná› þannig 
fram auknum árangri í starfi sínu. 

Eitt stærsta bókasafn hérlendis á svi›i 
orkumála er hjá Landsvirkjun og er 
reki› af uppl‡singami›stö›. Safni› 
spannar allt efni er var›ar kjarnarekstur 
fyrirtækisins eins og rannsóknir á 
virkjunar kostum, umhverfismál, jar›-
fræ›i, vatnafræ›i, hönnun, framkvæmdir, 
rekstur, eftirlit og vi›hald virkjana. 

Einnig er töluvert almennt efni, t.d. 
um stjórnun, gæ›amál, fræ›slumál 
o.fl. Í dag eru yfir 25.000 titlar skrá›ir 
í safni›, um 70% efnisins eru sk‡rslur 
Landsvirkjunar. Bókasafnskerfi› er a›-
gengilegt á innra neti og undanfarin 
ár hefur veri› unni› markvisst a› því 
a› vista rafræn (pdf) eintök af sk‡rslum 
Landsvirkjunar til a› auka a›gang 
starfsmanna a› uppl‡singum (sjá 
stefnu mi› hjá U, UU8). Skv. REG-61 

„Reglur um útgáfu sk‡rslna“, þá ber 
höfundum/verkefnisstjórum a› skila 
sk‡rslum til uppl‡singami›stö›var auk 
rafræns eintaks. A›gangur a› safninu er 
fyrst og fremst fyrir starfsmenn og a›ra 
er vinna fyrir okkur en þa› er einnig 
opi› öllum sem þess óska. Nokku› er 
um a› nemendur og kennarar leyti til 
bókasafnsins eftir uppl‡singum. Öflug 
uppl‡singaþjónusta a›sto›ar hvern og 
einn vi› leit a› efni. 

Ári› 2004 hófst mi›læg skráning og 
vistun tæknigagna, þ.e. vistun á hand bók-
um og teikn ingum af bún a›i afl stö›va 
sem er nau› synleg vi› rekstur stö›v anna. 
Búi› er a› skrá allt efni inn skv. REG-
88 „Skrán ing, vistun og vi› hald tækni-
gagna orkusvi›s“. Tæknigagnasafni› er 
a› gengi legt á innra neti.

Á verkfræ›i- og framkvæmdasvi›i er 
nota› ArcGIS landuppl‡singaforrit 
frá ESRI ásamt SDE gagnagrunni. 
Landuppl‡singar eru nota›ar til 
korta ger›ar og ‡missa greininga á 
landi, svo sem hallagreininga vegna 
rofrannsókna, sjónlínugreininga vegna 
drægni símsenda og flatarmálsmælinga 
á gró›urlendi. Rannsóknadeild sér 
ö›rum deildum og svi›um fyrirtækisins 
og jafnvel utana›komandi a›ilum fyrir 
kortum ef óska› er og svarar land-
fræ›ilegum fyrirspurnum af ‡msu tagi 
en þörf er á kortum á ‡msum stigum 
virkjunarferils t.d. vi› rannsóknir, 
hönnun og rekstur mannvirkja. Kortin 
sem eru á stafrænu formi eru í formi 
loftmynda og hæ›arlínugrunna. Land-
uppl‡singar er hægt a› tengja vi› 
sta›setningu á jör›inni. Þær gefa upp 
sta›setningu hluta og fyrirbæra, segja 
til dæmis hvar mannvirki eru e›a l‡sa 
lögun landfræ›ilega fyrirbæra eins og 

vatna, vega e›a landsvæ›a. Frumskilyr›i 
landuppl‡singagagna er a› þau séu 
hnitsett og rétt skilgreind í vi›urkenndu 
hnitakerfi. 

Á verkfræ›i- og framkvæmdasvi›i er 
einnig rekinn gagnagrunnurinn GUMI 
fyrir rannsóknir Landsvirkjunar. Til-
gangur kerfisins er a› auka yfirs‡n yfir 
rannsóknaverkefnin, gera ni›urstö›ur 
þeirra a›gengilegri og skapa betri 
for sendur fyrir kynningu þeirra hjá 
fyrirtækinu.

Skipulög› skjalastjórn hefur veri› hjá 
Landsvirkjun frá árinu 1965. Upp úr 
1994 var› öll skjalaflokkun samræmd 
og hausti› 2000 var innleidd rafræn 
skjalavistun. Mikil áhersla er lög› á vist-
un og virkni kerfisins. Virk skjala stjórn 
er undir sta›a gæ›a kerfis og for senda 
vott unar fyrir gæ›a sta›la (ISO 9001, 
14001, 1800, 27001 o.fl.). Til gangur 
skjala kerfisins er a› tryggja öryggi 
gagna og a› uppl‡singar finnist þegar 
þeirra er þörf. Hver starfsma›ur ber 
ábyrg› á sínum gögnum og ber a› vista 
inn allt er var›ar rekstur fyrirtækisins 
sbr. VKL-2 „Ferill almennra skjala“. 
Markmi› me› rafrænni skjalastjórn 
er a› gera allt uppl‡singaflæ›i innan 
fyrirtækisins virkara og byggja upp 
þekkingargrunn þess. Skjalakerfi› 
b‡›ur upp á a› hægt er a› fylgjast 
me› stö›u mála, hva›a verkefni eru í 
gangi og hverjum er loki›. Sú þekking 
sem myndast innan fyrirtækisins n‡tist 
betur og stjórnendur hafa a›gang 
a› n‡justu uppl‡singum vi› töku 
ákvar›ana. Notkun kerfisins er vöktu› 
me› stefnumi›i hjá uppl‡singasvi›i 
(sjá UU4 Notkun Focal) og gripi› er 
til rá›stöfunar ef starfsmenn vista ekki 
gögnin sín. 

Í stórum verkefnum eins og í Kára-
hnjúkum hefur reynst nau›synlegt 
a› hafa svokalla› verkefna vefkerfi, 
4Projects, þar sem samn‡ta má gögn og 
uppl‡singar milli fyrirtækja hvar sem er 
í heiminum. Þetta er ekki endanlegur 
vistunarsta›ur gagna heldur eins konar 
verkefnisskrifstofa á vefnum og sí›an 
eru gögnin vistu› inn í skjala- og 
bókasafnskerfi› okkar. 

Samstarfsaðilar og innri þættir
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Hjá Landsvirkjun eru árlega í gangi 
á anna› hundra› verkefna sem velta 
tugum milljar›a. Stær› verkefna er 
mismun andi, en me› bættri stjórnun 
þeirra er stefnt a› lækkun kostna›ar og 
bættri n‡tingu afur›a. Me› sameigin-
legum skilningi og samræmdum vinnu-
brög›um vi› verkefnastjórnun hjá 
öllum svi›um og deildum fyrirtækisins 
er reynt a› tryggja þann árangur. Um 
sí›ustu áramót var innleitt n‡tt kerfi, 
Vitinn: verkefnayfirlit Landsvirkjunar. 
Tilgangur Vitans er a› gefa stjórnendum, 
verkefnastjórum og starfsmönnum fyrir-
tækisins almennt yfirlit yfir verkefni 
Landsvirkjunar og stö›u þeirra hverju 
sinni. 

Samkvæmt vinnusta›agreiningu Gall-
ups fer uppl‡singastreymi batnandi 
innan fyrirtækisins, og er nú me›al 
þeirra 10% fyrirtækja sem mælast best, 
sjá mynd 13.

Helstu uppl‡singalei›ir fyrirtækisins er 
innri vefurinn, innanhússpóstur, reglu-
legir fundir me› starfsfólki, svi›sfundir, 
deildarfundir, starfsmannafundir me› 
forstjóra og regluleg innanhússfræ›sla, 
sjá mynd 14 á næstu síðu. 

Allir starfsmenn hafa a›gang a› tölvu 
á vinnusta›. Einnig hafa starfsmenn 
a›gang a› tölvupósti í gegnum vefpóst. 
Stjórnendur og ‡msir sérfræ›ingar 
hafa a›gang a› gögnum sínum og 
kerfum utan eldveggs gegnum VPN 
gátt. Notendaþjónusta uppl‡singasvi›s 
sér um a› þjónusta vinnustö›varnar. 
Starfsmenn hafa þau tæki og tól sem 
þeir þurfa til a› sinna starfi sínu skv. 
Vinnusta›agreiningu Gallups, sjá mynd 
15.

Uppl‡singasvi› sem annast rekstur upp-
l‡singakerfa vinnur a› því a› innlei›a 
sta›alinn ISO 27001 (stjórn kerfi 
uppl‡singaöryggis) í starfsemi sína. 
Fyrirtæki› hefur sett sér uppl‡singa-
öryggisstefnu (STE-64) og áhættumat 
var unni› ári› 2005 fyrir alla starfsemi 
uppl‡singasvi›s og öll uppl‡singakerfi 
sem svi›i› notar sjálft og/e›a rekur 
fyrir a›ra. Sett hefur veri› af sta› 
umbótaverkefni sem hefur a› markmi›i 

a› fá ISO 27001 vottun seinni hluta árs 
2007.

Óleyfilegt er a› vista hugbúna› e›a 
anna› efni há› höfundarétti s.s. ljós-
myndir, sk‡rslur o.fl. í tölvukerfi Lands-
virkjunar nema me› leyfi, sjá REG-53 
um me›fer› tölvupósts og netnotkun. 
Not endaþjónusta uppl‡singasvi›s held-
ur utan um not enda leyfi hugbún a›ar.

Ytri vefur fyrirtækisins hefur veri› 
nota›ur markvisst til a› koma upp-
l‡singum til almennings. Stofna›ir 
hafa veri› sérstakir vefir um einstök 
verkefni eins og Kárahnjúka, Ne›ri-
Þjórsá og Sjálfbærniverkefni› fyrir 
austan, til a› auka s‡nileika þeirra. 
Vi› breytingu raforkukerfisins hefur 
veri› hanna›ur sérstakur marka›svefur 
fyrir vi›skiptavini fyrirtækisins og 
fara raforkupantanir fram á rafrænu 
gagnvirku formi.

Verkfræ›i- og framkvæmdasvi› annast 
og hefur umsjón me› öllum undir bún-

ingi og framkvæmdum grunn rann-
sókna vegna fyrirhuga›ra virkjana auk 
eftirlits me› stíflum, landmælingum, 
vinnslu og vistun landuppl‡singa 
og viktunar umhverfis á núverandi 
orkuvinnslusvæ›um. Svi›i› tekur a› 
sér verkefnastjórnun stærri verkefna 
fyrir a›rar deildir og svi› fyrirtækisins 
og leggur til sérfræ›iþekkingu í ‡msum 
málaflokkum er snerta umhverfi 
á öllum stigum virkjunarferilsins. 
Samstarfsa›ilar eru fjölmargir en hér 
eru nokkur dæmi: 

Svi›i› heldur utan um vatnafræ›ilega 
líkanger›. Rekstrarra›ir búnar til 
me› rennslislíkönunum eru nota›ar 
vi› orkuvinnsluútreikninga og rekst-
rar  athuganir. Notu› eru sérstök 
rekstar líkön/orkulíkön til a› herma 
rekstur virkjanakerfisins þ.e. rekstur 
yfir vetrarmánu›i, rekstrarhorfur og 
athuganir á orkugetu einstakra kerfa. 
Verkfræ›istofan Vatnaskil hefur til 
margra ára unni› a› vatnafræ›ilegri 
líkanger› eins og fyrir Þjórsár- og 
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Mynd 13 Uppl‡singastreymi

 Mynd 15 A›búna›ur
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Nóvember 2006

(5Mjög sammála (5) 48 24,5  
(4Fremur sammála (4) 83 42,3  
(3Hvorki né (3) 38 19,4  
(2Fremur ósammála (2) 18 9,2  
(1Mjög ósammála (1) 9 4,6  

Sammála 131  66,8  
Hvorki né 38 19,4  
Ósammála 27 13,8  
Fjöldi svara 196  100,0  
Svöruðu 196  98,0  
Svöruðu ekki 4  2,0  
Fjöldi svarenda 200  100,0  

Meðaltal 3,73  

Svör

Sp.  22  Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um mikilvæga atburði og breytingar innan fyrirtæksins.

2.2.1.11  Upplýsingastreymi
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1,79
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3,36

3,28

3,50

3,73
Landsvirkjun

2006
Landsvirkjun

2005

Iðnaður og
veitustarfsemi

Öll fyrirtæki

Hæsta gildi

Lægsta gildi

Þróun

2,80

3,37 3,50 3,50
3,73

2001 2002 2003 2005 2006

Fjöldi Hlutf. Fjöldi Hlutf. Fjöldi Hlutf. Fjöldi Hlutf. Fjöldi Hlutf.

Svið
Orkusvið 24 24,0% 44 44,0% 23 23,0% 6 6,0% 3 3,0% 100
Verkfræði- og framkvæmdasvið 6 13,3% 20 44,4% 9 20,0% 6 13,3% 4 8,9% 45
Fjármálasvið 8 34,8% 5 21,7% 5 21,7% 3 13,0% 2 8,7% 23
Upplýsingasvið 3 30,0% 6 60,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 10
Starfsmannasvið 2 33,3% 3 50,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 6
Skrifstofa forstjóra 5 50,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10
Kyn #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Karl 143
Kona 51
Menntun #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Háskólamenntun 21 29,2% 34 47,2% 10 13,9% 5 6,9% 2 2,8% 72
Rafiðnaðarmaður 4 20,0% 8 40,0% 4 20,0% 2 10,0% 2 10,0% 20
Vélfræðingur 8 21,6% 12 32,4% 12 32,4% 4 10,8% 1 2,7% 37
Önnur menntun 15 25,4% 26 44,1% 10 16,9% 5 8,5% 3 5,1% 59
Aldur #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
40 ára og yngri 3 9,1% 19 57,6% 5 15,2% 5 15,2% 1 3,0% 33
41-50 ára 17 27,0% 26 41,3% 13 20,6% 3 4,8% 4 6,3% 63
51-60 ára 19 31,1% 22 36,1% 12 19,7% 6 9,8% 2 3,3% 61
Eldri en 60 ára 9 25,7% 14 40,0% 7 20,0% 3 8,6% 2 5,7% 35
Starfsheiti #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Stjórnandi (með mannaforráð) 47
Aðrir starfsmenn 141
Starfsaldur #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Skemmri en 1 ár 10
1-5 ár 27
6-10 ár 49
11-15 ár 21
16-20 ár 27
Lengri en 20 ár 57

Börn yngri en 18 ára á heimili #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Já 22 23,4% 46 48,9% 14 14,9% 9 9,6% 3 3,2% 94
Nei 26 27,4% 32 33,7% 23 24,2% 8 8,4% 6 6,3% 95
Starfssvæði #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Höfuðborgarsvæði 30 30,6% 43 43,9% 14 14,3% 8 8,2% 3 3,1% 98
Annað 18 19,1% 40 42,6% 23 24,5% 7 7,4% 6 6,4% 94

Mjög 
ósammála SamtalsHvorki né

Fremur 
ósammála

Mjög 
sammála

Fremur 
sammála

3,61 
3,91 

3,67 
3,80 

4,02 
3,56 
3,67 
3,67 

3,48 
3,80 

3,58 
4,23 

3,71 
3,82 
3,78 

3,55 

3,76 
3,59 
3,50 

3,93 

3,63 
3,77 

4,50 
4,00 
4,10 

3,61 
3,40 

3,80 

3,73 

Meðaltal
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Tungnaársvæ›i›, svæ›i› nor›an 
Vatna jökuls og Austur land vegna 
fram tí›ar virkjana. Rennslis líkön eru 
endur n‡ju›/kvör›u› á nokkurra ára 
fresti og vi› kvör›un ina eru nota›ar 
grunnvatnsmælingar, rennslis gæfar 
vatns hæ›armælingar, jökla mælingar og 
ve›ur mælingar.

Einnig sinnir svi›i› margvíslegri land-
mælingaþjónustu og landakorta ger›. 
Tilgangur landmælinga er a› tryggja 
nægan fjölda a›gengilegra fastmerkja, 
á rannsóknar- og framkvæmdasvæ›um 
Landsvirkjunar, kanna nákvæmni 
fast merkja og sinna vi›haldi þeirra. 
Einnig er veitt landmælingaþjónusta 
vegna reksturs og umhverfisvöktunar. 
Landmælingaþjónustu Landsvirkjunar 
má skipta í nokkra megin þætti þ.e. 
inn- og hæ›armælingu fastmerkja 
í hnita- og hæ›akerfi landsins, 
mælingar myndpunkta vegna loft-
mynda kortager›ar, inn- og hæ›ar-
mæling borhola og fastmerkja vi› 
vatnamælingasta›i o.fl. vegna rannsókna. 
Þá eru ger›ar hæ›armælingar á stíflum 
vegna vöktunar og stíflueftirlits. 
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Dæmi um innanhússfræ›slu frá 2005 til 2007 
  dags. fjöldi þáttt.

Vika símenntunar – Elmar 27.9.2005 19

Rafrænt tæknigagnasafn - kynning í viku símenntunar 27.9.2005 13

Vika símenntunar - Ofan jar›ar e›a ne›an? 28.9.2005 18

Vika símenntunar - Kn‡ minn huga gn‡r... 28.9.2005 10

Vika símenntunar - Á mér a› lí›a vel í vinnunni? 28.9.2005 18

Vika símenntunar – Fjölmenning á vinnusta› 29.9.2005 4

Vika símenntunar - Umhverfisvitund Íslendinga 29.9.2005 7

Vika símenntunar – Skaftárveita 29.9.2005 12

Vika símenntunar – Landuppl‡singakerfi 30.9.2005 12

Vika símenntunar – Breytingar 30.9.2005 15

Elmar – símkerfi› 11.10.2005 13

Er gufuafl náttúrvænna en vatnsafl? 27.10.2005 27

Stefna LV í uppl‡singatækni 24.11.2005 6

Hvernig eru fyrirtæki ver›metin ? 22.12.2005 19

Hlutverk svifaurs í kolefnishringrás jar›arinnar 24.1.2006 29

Uppl‡singar: Hva›a, hvar, núna...! 30.1.2006 10

Græn vottor› - sta›a og horfur 28.2.2006 12

Nokkrar grunnvatnsæfingar á Teigsbjargi 2.3.2006 16

Jar›hitarannsóknir á Nor›-Austurlandi 23.3.2006 33

Draumalandi› – sjálfshjálparbók handa hræddri þjó› 28.4.2006 40

Orka og hagvöxtur á 20. öld 2.5.2006 7

Íslenska efnahagsundri› 19.5.2006 29

Vika símenntunar – vetni 25.9.2006 16

Vika símenntunar - Þú ert þa› sem þú hugsar 26.9.2006 21

Vika símenntunar - Salsa og tælenskur matur 

 - hva› er fjölmenningarlegt samfélag? 27.9.2006 4

Vika símenntunar - Samfélagi› vi› Búrfell 28.9.2006 12

Vika símenntunar - A› a›lagast breytingum 29.9.2006 10

Vika símenntunar - Samfélagi› vi› Búrfell 2.10.2006 27

Vika símenntunar – Vetni 10.10.2006 12

Mikilvægi vottunar raforkufyrirtækja skv. ISO-9001:2000, 

 innlei›ing og reynsla 19.10.2006 5

Sjálfbær þróun á Austurlandi 26.10.2006 6

Djúpborunarverkefni› 26.10.2006 20

Umhverfisáhrif og afturkræfni virkjana - samanbur›ur vatnsafls 

 og jar›hitavirkjana 9.11.2006 26

 Framlag Íslands til orkubúskapar heimsins 16.11.2006 12

Áhrif náttúrufars- og umhverfisþátta á hönnun og rekstur 

 háspennulína 23.11.2006 22

Rafmagn - mannréttindi, opinber þjónusta e›a söluvara? 30.11.2006 22

Rammaáætlun, 2. áfangi 7.12.2006 22

Kynning á tæknigagnasafni 16.1.2007 9

Hvar.is 6.2.2007 17

Virkjanakostir í Ne›ri-Þjórsá 28.2.2007 22

Starfsemi VFR (Rannsóknadeildar) 6.3.2007 27

Fló› í Þjórsá- Tungnaá í desember 2006 13.3.2007 39

Rennslisst‡ringar í Sogi og áhrif á lífríki (VFR) 20.3.2007 19

Streita - hreyfing – mataræ›i 27.3.2007 31

Loftlagshl‡nun og áhrif á rennsli (VFR) 27.3.2007 15

Loftlínur e›a jar›strengir? 17.4.2007 26

Kynning á tæknigagnasafni OAÞ 18.4.2007 17

Kynning á tæknigagnasafni OAK 18.4.2007 10

Mynd 14 Innanhúsfræ›sla
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5 Ferli

Skilgreining: Framúrskarandi fyrirtæki móta, stjórna og endurbæta ferli til a› ná fram hámarksánægju og auknum vir›isauka til 
vi›skiptavina og annarra hagsmunaa›ila.

5a Ferli eru hönnu› og þeim stjórna› á 
kerfisbundinn hátt.
Gæ›i vörunnar (raforkunnar) felst 
fyrst og fremst í því a› fyrirtækinu 
takist a› afhenda raforku í samræmi 
vi› samninga. Hafa ber í huga a› 
raforku ver›ur ekki safna› upp 
til afhendingar „út af lager“. Vara 
Landsvirkjunar er afhent bókstaflega á 

ljóshra›a um lei› og hún er framleidd. 
Gæ›i í afhendingu og framlei›slu 
raforku eru há› öllum ferlum í rekstri 
og vi›haldi búna›ar í aflstö›. Þess 
vegna er mikil áhersla lög› á verkferla 
sem tengjast skipulög›u vi›haldi og 
eftirliti á öllum framlei›slueiningum 
aflstö›vanna.

Vi› upphaf og innlei›ingu gæ›a stjórn-
unar 1995 hjá Landsvirkjun var strax 
hafist handa vi› a› skilgreina þá ferla 
sem mestu máli skiptu í starfsemi 
fyrirtækisins. Þegar ákve›i› var a› starf-
semi fyrirtækisins skyldi vottu› skv. 
ISO 9001:2000 þá var endursko›un á 
skrá›um verkferlum og kröfur sta›alsins 
felldar inn í alla verkferla. Þeir verkferlar 

Skrá› ferli LV
Vi›hald og eftirlit me› búna›i og st‡ring 
raforkukerfisins 

VKL-1 Rof og vinna vi› rekstrareiningar

VKL-21 St‡ring og gæsla raforkukerfisins

VKL-22 Úrbætur innan gæ›akerfisins

VKL-37 Eftirlit me› stíflum og vatnsvegum

VKL-43 Rafsko›anir virkja orkusvi›s

VKL-54 Sta›st‡ring í aflstö›vum

VKL-55 Verkleyfi á orkusvi›i

VKL-62 Vi›hald búna›ar í Blöndustö›

VKL-68 Frávik og ábendingar

VKL-72 Forvarnir

VKL-77 KKS kó›un

VKL-91 Vi›hald búna›ar aflstö›va

VKL-98 Rekstur aflstö›va

VKL-101 Ábyrg›armenn me› raforkuvirkjum 

 í verktöku

VKL-102 Rekstur verndarbúna›ar

VKL-108 Fullgilding búna›ar í orkukerfinu

VKL-109 Rekstur mælitækja

VKL-112 Vi›hald búna›ar á Sogssvæ›i

VKL-122 Vi›hald búna›ar á Þjórsársvæ›i

VKL-133 KKS kó›unarferli orkusvi›s

VKL-134 Vi›hald búna›ar á M‡vatnssvæ›i

VKL-155 Þjónusta fjarskiptadeildar

Fjármál   

VKL-6 Ger› fjárhagsáætlana

VKL-13 Me›fer›, áritun og grei›sla reikninga

VKL-36 Lausafjárst‡ring

VKL-50 Lántökur

VKL-64 Innkaup á vörum og þjónustu

VKL-72 Forvarnir

VKL-85 Starfsemi vi›skiptabor›s

VKL-97 Fjárfestingar og framkvæmdir á orkusvi›i

VKL-172 Ferill ákvar›ana um fjárfestingar LV í 

ö›rum fyrirtækjum

VKL-177 Tryggingar LV

VKL-178 Regluvör›ur LV

Vi›skiptavinir 
VKL-44 Rafmagnssamningar á almennum 

 marka›i

VKL-63 Samningager› vi› orkufrek i›nfyrirtæki

VKL-65 Orkusölureikningar

 KL-69 Ábendingar og kvartanir frá ytri a›ilum

VKL-72 Forvarnir

VKL-83 Eignir vi›skiptavina

VKL-85 Starfsemi vi›skiptabor›s

VKL-97 Fjárfestingar og framkvæmdir á orkusvi›i

VKL-102 Rekstur verndarbúna›ar

VKL-150 Rafmagnsvi›skipti og tengsl vi› 

 vi›skiptavini

VKL-156 Marka›svi›skipti

VKL-157 Bakvinnsla fjármáladeildar

VKL-158 Gjaldkeri

VKL-159 Áhættust‡ring

VKL-168 Sala á þjónustu til annarra svi›a 

 e›a til annarra fyrirtækja

Starfsmannamál 
VKL-14 Rá›ning og starfslok

VKL-66 Þjálfun starfsmanna

VKL-72 Forvarnir

Eftirlit og úrbætur 
VKL-5 Innri úttektir gæ›a- og umhverfis-

 stjórnunar

Tafla 3 Skrá› ferli – Verklagsreglur innan gæ›a stjórnunar flokkast á eftirfarandi hátt:
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sem hafa veri› skrá›ir undanfarin ár eru 
verkferlar umhverfismála, ISO 14001 
og verkferlar um uppl‡singaöryggi, 
ISO 27001. Forstjóri r‡nir markmi› 
og mælingar ársfjór›ungslega me› 
fram kvæmdastjórn, gæ›astjóra og um-
hverfis stjóra. Ferli eru svo r‡nd og 
metin samkvæmt VKL-41 „R‡nifundir 
stjórnenda“, sjá töflu 3. 

5b Ferli eru endurbætt eftir þörfum 
og n‡jar hugmyndir n‡ttar til þess 
a› veita vi›skiptavinum og ö›rum 
hagsmunaa›ilum fullnægjandi þjónustu 
og tryggja þeim vir›isauka.
Ferli forvarna VKL-72, frávika VKL-68, 
kvartana VKL 69 og svo úrbóta VKL-
22, stu›la a› því a› hámarksárangur 
náist vi› þa› a› fanga uppl‡singar 
sem hrinda af sta› verkefnum sem 

vi›halda og gera ferlin betri. Innan 
gæ›astjórnunar eru innri sko›anir 
mikilvægar og ger›ar eru um 100 úttektir 
árlega vítt og breytt um fyrirtæki›. 
Mjög vel er haldi› utan um innri 
úttektir í Lotus Notes úttektargrunni 
þar sem innri úttektaráætlun er unnin 
og allar úttektarsk‡rslur eru unnar. 
Úrbótaverkefni ver›a sí›an til í 
verkefnagrunni, „Tilkynningagrunni“ 
og eru allar úrbætur rekjanlegar til 
úttektar sk‡rslna innri úttekta.

Einnig eru starfsmenn hvattir til a› 
leysa sköpunargáfu sína úr læ›ingi á 
fundum me› forstjóra, og ö›rum stjórn-
endum, sjá VKL-67 „Stjórnun gæ›a-
mála“, LEI-175 „Skipulagning funda 
forstjóra me› starfsmönnum“, VIN-34 

„Fundir fjármálasvi›s“, VIN-51 „Fundir 

verkfræ›i- og framkvæmdasvi›s“ og 
VIN-97 „Fundir og sk‡rslugjöf“. Hinar 
‡msu úttektir eru einnig unnar af 
utana›komandi a›iljum. Má þar nefna 
Deloitte, Vinnueftirliti›, Vottunarstofu, 
Rafsko›unarstofu, Heilbrig›iseftirlit 
sveita félaga, Brunamálastofnun, Eld-
varnar eftirlit sveitarfélaga, og umhverfis-
svi› Reykjavíkurborgar. Ábendingar 
eru allar unnar samkvæmt úrbótaferli 
gæ›akerfis, VKL-22.

Til a› fanga uppl‡singar frá vi› skipta-
vinum og svo þeim sem vinna vi› úth‡st 
ferli gæ›astjórnunar , þá er haldnir fundir 
me› þeim einu sinni á ári og me›al vi›-
skiptavina er ger› þjónustukönnun á 
a.m.k. tveggja ára fresti.

Breytingar eru r‡ndar og metnar 

Ferli

VKL-22 Úrbætur innan gæ›akerfisins

VKL-22 Úrbætur innan gæ›akerfisins

VKL-68 Frávik og ábendingar

VKL-72 Forvarnir

VKL-155 Þjónusta fjarskiptadeildar

Öryggismál 
VKL-16 Vi›brög› vi› vinnu- og umhverfisslysum 

 og hættutilvikum

VKL-18 Áhættumat og ÖHU – sko›anir

VKL-72 Forvarnir

VKL-77 KKS kó›un

VKL-133 KKS kó›unarferli orkusvi›s

VKL-155 Þjónusta fjarskiptadeildar

Rannsóknir 
VKL-29 Grunnrannsóknir og vöktun

VKL-145 Val virkjanakosta

Stefnumörkun og stjórnun 
VKL-41 R‡nifundir stjórnenda

VKL-67 Stjórnun gæ›amála

VKL-110 Stjórnun gæ›amála á orkusvi›i

Uppl‡singamál 
VKL-2 Ferill almennra skjala

VKL-4 Gæ›askrár

VKL-9 Skjalast‡ring gæ›akerfisins

VKL-171 Me›fer› trúna›arskjala

VKL-173 Laun og launavinnsla

VKL-74 Öryggisafritun tölvugagna

VKL-75 Utana›komandi gögn og uppl‡singar

VKL-77 KKS kó›un

VKL-80 Þjónustubei›nir í tölvuþjónustu

VKL-133 KKS kó›unarferli orkusvi›s

VKL-138 Eftirlit me› mi›lægri vinnslu tölvugagna

VKL-141 A›gangst‡ring hugbúna›arkerfa 

 og gagnasafna

VKL-170 Öryggisvistun mikilvægra skjala

VKL-180 Stjórnun á rekstrarsamfellu

VKL-181 Heimilun verkefnis um samfelldan rekstur

VKL-182 Ger› áætlana um samfelldan rekstur

VKL-183 Prófun og vi›hald áætlana um 

 samfelldan rekstur

VKL-184 Greining áfalls vi› rekstrarrof

VKL-185 Endurreisn reksturs eftir rekstrarrof

VKL-186 Úrvinnsla eftir rekstrarrof

VKL-187 Rafræn vöktun

Verkefnastjórnun 
VKL-3 Verkefnastjórnun

VKL-107 Verkefnisstjórnun á uppl‡singasvi›i

VKL-120 Undirbúningur framkvæmda

VKL-129 Þjónusta Tæknideildar

VKL-132 Verkefnastjórnun innan tæknimála 

 orkusvi›s

VKL-144 Framkvæmdir

VKL-146 Rekstur þjónustudeildar

VKL-168 Sala á þjónustu til annarra svi›a 

 e›a til annarra fyrirtækja

Ney›arstjórnun 
VKL-26 Ney›arstjórnun LV
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vi› verklok hverrar úrbótar svo og á 
r‡nifundum stjórnenda, á framkvæm
dastjórnarfundum, mi›hópsfundum 
og forystusveitarfundum. Sjá VKL-67 

„Stjórn  un gæ›amála“ og svo VIN-97 
„Fundir og sk‡rslugjöf“. 

Til a› ná betur til starfsmanna og 
a› fá betri uppl‡singar þá eru ger›ar 
vi›horfsmælingar hjá starfsmönnum 
einu sinni á ári. Mjög vel er fari› í 
alla þætti í þessum vi›horfskönnunum 
og öll svör eru r‡nd og sko›u› me› 
starfsmönnum á þartilger›um kynn-
ingarfundum þar sem stjórnandi hvers 
vinnusta›ar og framkvæmdastjóri starfs-
mannasvi›s greina könnunina.

Mörg markmi› eru tengd þessum 
könnunum og eru mæld me› tillit til 
þess hvernig ná megi betri árangri á 
þá þætti sem þarf a› vinna me› hverju 
sinni.

N‡li›aþjálfun tryggir a› starfsmenn séu 
þjálfa›ir til a› takast á vi› þau störf sem 
þeim er ætla› a› sinna. Ferli› um þjálfun, 
VKL-66 „Þjálfun starfsmanna“ tekur 
á því hvernig hæfni er greind, metin 
og bætt. Fjölmörg framkvæmdaskjöl 
l‡sa því hvernig grunnþjálfun og 
sérfræ›iþjálfun er stjórna›, t.d.:

• GAT-63: Sta›bundin starfs þjálf un 
n‡rra rofastjóra vi› Blöndustö›

• GAT-111: Sta›bundin starfsþjálfun 
n‡rra starfsmanna vi› Blöndustö›

• GAT-113: Sta›bundin starfsþjálfun 
afleys ingarmanna á vaktir vi› Blöndu-
stö›

• GAT-159: Móttaka n‡rra starfs-
manna

• GAT-205: Sta›bundin þjálfun, bak-
vaktir – rofastjórn 

• GAT-263: Móttaka lausrá›inna starfs-
manna (samfelldur starfstími 6 til 12 
mánu›ir).

• STA-8: Þjálfun í skyndihjálp

5c Vörur og þjónusta er hönnu› og 
þróu› me› tilliti til þarfa og væntinga 
vi›skiptavina.
Vi›horfs- og þjónustukannanir eru 
ger›ar reglulega til a› þróa þá þjónustu 
sem Landsvirkjun veitir vi›skiptavinum 
sínum, sjá LEI-128. Ni›urstö›ur kann-

ana eru kynntar á fundum orkusvi›s og 
fyrir framkvæmdastjórn. Sérstök vi›-
vörunarmörk eru fyrirfram skilgreind 
sem unni› er eftir vi› greiningu, sjá V-
01 „Auka ánægju vi›skiptavinar“. 

Landsvirkjun á reglulega fundi me› vi›-
skiptavinum þar sem fari› er í gegnum 
hva›a þarfir vi›skiptavinurinn hefur 
og hva›a væntingar hann gerir til 
Lands virkjunar. Dæmi um ni›urstö›ur 
funda me› vi›skiptavinum er auki› 
vöruframbo› í formi samninga á raforku-
heildsölumarka›i, þar sem reynt var a› 
mæta þörfum vi›skiptavina.

Vi›skiptaþróunardeild Landsvirkjunar 
fylgist stö›ugt me› marka›inum og 
safnar saman og túlkar uppl‡singar til a› 
skilgreina marka›shluta sem fyrir tæki› 
starfar í. Þetta er gert til a› mæta fram-
tí›arþróun og sjá hvar sóknarfæri gefast. 
Hópur undir stjórn vi›skiptaþróunar 
hefur haft þetta verkefni undir höndum 
og hefur hann noti› hjálpar utana›-
komandi rá›gjafa. Í þessari vinnu hafa 
bæ›i núverandi marka›sa›stæ›ur og 
framtí›a marka›ir veri› greindir og 
hugsanleg þróun á þeim. 

Á hverju ári er gengi› frá meginhluta 
heildsöluvi›skipta Landsvirkjunar fyrir 
komandi ár. Fari› er yfir eldri gildandi 
samninga og þeir a›laga›ir a› þörfum 
vi›skiptavina fyrir komandi ár. 

Val á virkjunarkostum er dæmi um þar 
sem vara er þróu› me› tilliti til þarfa 
vi›skiptavina. Kárahnjúkavirkjun er 
gott dæmi um slíka vinnu en endanleg 
út færsla hennar var a›lög›u› álveri 
Fjar›aáls og öfugt í samningaferli fyrir-
tækjanna ári› 2002.

Fjöldamargar rannsóknir sem tengjast 
vöruþróun eru ger›ar á hverju ári þar 
sem n‡r búna›ur og n‡ tækni eru tekin 
til athugunar. 

Marka›svefur Landsvirkjunar er dæmi 
um endurbótaverkefni og þróun sem 
átti sér sta› eftir a› ni›ur stö›ur þjón-
ustu könnunar voru greindar. Á mark-
a›svefnum geta vi›skiptavinir sett inn 
pantanir um kaup á raforku og komi› 

me› ábendingar sem sí›an er unni› úr. 
Marka›svefurinn er í stö›ugri þróun. 

Forstjóri fundar ársfjór›ungslega me› 
framkvæmdastjórum svi›a til a› meta 
árangur og fara yfir markmi› sem sett 
hafa veri›. Eitt þessara markmi›a er 
uppfylling þarfa vi›skiptavina, sjá Virk 
markmi›astjórnum, mál. 0.1. 

5d Framlei›sla og afhending vöru og 
þjónustu.
Landsvirkjun gerir samninga vi› alla 
sína vi›skiptavini um framlei›slu og 
afhendingu á þeim vörum og þjón-
ustu sem fyrirtæki› bí›ur uppá. Samn-
ingarnir kve›a á um vi›urlög vi› 
seinkun á afhendingu e›a vi› röskun og 
rofi á afhendingu. 

Afhending á vörum og þjónustu fyrir-
tækisins er mæld eftir virkni og hvort 
hún uppfyllir þær kröfur sem samningar 
kve›a á um hverju sinni. 

Vi›skiptabor› fylgist nánast stö›ugt 
me› frávikum. Vi›skiptavinir leggja inn 
raforkupantanir í gegnum marka›svef 
fyrirtækisins. Vi›skiptabor› skipuleggur 
framlei›slu eftir óskum vi›skiptavina. 
Til a› fylgjast me› framlei›slu er a›-
gengi véla í aflstö›vum mælt, þ.e. hve 
miki› vélar eru klárar til rekstur, sjá 
stefnumið orkusviðs A11. Markmi›i› er 
99%, sem ná›ist 2006.

Virkjanir eru hanna›ar skv. ströngustu 
öryggis- gæ›a og umhverfisstö›lum. 
Allar aflstö›var Landsvirkjunar þurfa a› 
uppfylla raffræ›ilegar kröfur Landsnets, 
eins og a›rar aflstö›var sem tengjast 
flutningskerfinu. Haldi› er utan um 
truflanir í aflstö›vum. Markmi› er sett 
um a› fækka truflunum milli ára, sjá 
stefnumið orkusviðs A2. 

Orkustofnun gerir kröfu um a› 
orkuframlei›slufyrirtæki mæli reglulega 
gæ›i rafmagnsins.

Landsvirkjun selur svoköllu› græn vott-
or›. Skilyr›i fyrir sölu þessara vott or›a 
er upp runa vottun og hefur raforku-
fram lei›sla Landsvirkjunar fengi› slíka 
vottun hjá TÜV SÜD.

Ferli



35

5e Samskiptum vi› vi›skiptavini er 
stjórna› og þau bætt
Eitt af yfirmarkmi›um Landsvirkjunar 
er a› vera traust þjónustufyrirtæki. 
Sem li›ur í þessu eru þjónustu- og 
vi›horfskannanir ger›ar reglulega og 
ni›urstö›ur bornar saman vi› á›ur 
ger›ar mælingar, sjá LEI-128. Einnig 
eru reglulegir fundir haldnir me› 
vi› skiptavinum. Unni› er markvisst 
me› ni›urstö›ur kannana, útkomu 
funda me› vi›skiptavinum, þar sem 
þjónusta er útfær› og þróu› me› tilliti 
til þarfa vi›skiptavinanna. Sérstök 
vi›mi›unarmörk eru fyrirfram skil-
greind um ni›urstö›ur kannanna, sjá 

stefnumið V-01 „Auka ánægju vi›skipta-
vinar“. 

Ni›urstö›ur eru kynntar á orkusvi›s-
fundum og fyrir framkvæmdastjórn. Ef 
ni›urstö›ur eru neikvæ›ar eru starfs-
hópar skipa›ir sem vinna a› endur-
bótarverkefnum. Vi›skiptavinir geta 
einnig komi› me› ábendingar í gegnum 
marka›svefinn. Frávik og ábendingar 
eru skrá› í gagnagrunn. Skipa›ir eru 
starfshópar sem vinna markvisst a› 
endurbótaverkefnum sem stofnu› hafa 
veri› í kringum frávik og ábendigar sem 
komi› hafa fram. 

Samskipti vi› vi›skiptavini fyrirtækisins 
eru mikilvæg og því eru skrá›ir verkferlar 
sem tengjast þeim. Til eru verkferlar 
sem l‡sa því me› hva›a hætti þetta 
er gert. Ger›ar eru vi›horfskannanir, 
haldnir fundir og virkt kvartanaferli 
lei›ir til þess a› uppl‡singar um þa› 
sem betur má fara komist til þeirra 
sem vinna þurfa úr úrbótum hverju 
sinni. Helstu verklagsreglur sem 
fylgt er í þessu sambandi eru: VKL-
150 „Rafmagnsvi›skipti og tengsl 
vi› vi›skiptavini“ og VKL-63 „Samn-
ingager› vi› orkufrek i›nfyrirtæki“.

Ferli
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6 Ánægja viðskiptavina 

Skilgreining: Framúrskarandi fyrirtæki framkvæma ítarlegar mælingar og ná fram afbur›a árangri me› tilliti til vi›skiptavina.

ÁRANGURSÞÆTTIR 

6a Vi›horfsmælingar.
Vi›skiptaþróunardeild sér um a› 
vi› horfs- og þjónustukannanir séu 
ger›ar. Vi›horfskannanir eru ger›ar 
árlega, sjá VKL-150 og LEI-152. 
Vi›horfskönnunum er beint a› almenn-
ingi og þjónustukannanir snúa a› 
vi›skiptavinum Landsvirkjunar. 

Vi›horfsmælingar hafa veri› ger›ar í 
samvinnu vi› rá›gjafafyrirtæki sem 
sjá um marktækt úrtak og framkvæmd 

kannana. Þess er gætt a› kannanir séu 
samanbur›arhæfar milli ára svo hægt 
sé a› n‡ta sér ni›urstö›ur og mæla 
sveiflur. 

Ni›urstö›ur kannana eru kynntar á 
fundum framkvæmdastjórnar og þar 
sem þurfa þykir. Ef neikvæ›ar ni›ur-
stö›ur koma úr vi›horfsmælingu eru 
vinnuhópar stofna›ir sem skipu leggja 
endurbótaverkefni. Framvinda endur-
bótaverkefna er kynnt stjórn endum. 

Reglulega eru haldnir fundir me› vi›-
skiptavinum til a› fá sjónarmi› og þarfir 
þeirra fram. 

Frávik, ábendingar og kvartanir eru 
skrá› í tilkynningagrunn gæ›akerfis. 
Unni› er a› úrbótaverkefnum eftir 
skipu lög›um verkferlum þar sem fylgst 
er me› framkvæmd verkefna og ni›ur-
stö›ur kynntar. 

Vi›horfskannanir me›al almennings 
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Október-nóvember 2006

Svör
Mjög ánægð(ur) (5) 7  
Frekar ánægð(ur) (4) 12  
Hvorki né (3) 3  
Frekar óánægð(ur) (2) 1  
Mjög óánægð(ur) (1) 0  
Ánægð(ur) 19  
Hvorki né 3  
Óánægð(ur) 1  
Fjöldi svara 23  
Tóku afstöðu 23  
Tók ekki afstöðu 1  
Fjöldi svarenda 24  

Meðaltal 4,1  

   

Sp. 14. Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu 
Landsvirkjunar?

Fj
öl

di

Hvorki né
3

Óánægð(ur)
1

Ánægð(ur)
19

Þróun

4,0 4,0 4,1 

Október 2002 Nóvember 2004 Okt.-nóv. '06

Meðaltal (1-5)

Greiningar
Fjöldi 
svara

Samskipti við starfsfólk Landsvirkjunar sl. 12 mánuði
Mikil 15
Lítil/hvorki né 8
Hefur þú orðið fyrir því á sl. 12 mánuðum að starfsfólk Landsvirkjunar gerði mistök?
Já 6
Nei 16

Meðaltal

4,1
4,1

4,2
4,1

Þessi könnun

Öll fyrirtæki *
Meðaltal

Hæsta gildi
Lægsta gildi

4,1

4,1

4,8
3,1

* Samanburður við þjónustukannanir sem 
Capacent Gallup hefur gert síðan árið 
2001.
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Meðaltal

Hæsta gildi
Lægsta gildi

4,1

4,1

4,8
3,1

* Samanburður við þjónustukannanir sem 
Capacent Gallup hefur gert síðan árið 
2001.

Mynd 16 Ánægja viðskiptavina
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Ánægja viðskiptavina

beinast a› afstö›u til Landsvirkjunar, 
kynningarstarfi og samfélagsverkefnum. 
Þá er einnig spurt um afstö›u til þess 
hversu umhverfisvæn starfsemin sé 
og hva› rá›i þeirri afstö›u sem fram 
kemur.

6b Árangursmælikvar›ar.
Fjöldi kvartana er mældur og gætt er 
a› því a› kvartanir fari í greiningu og 
úrbótaferli. Skrá›ar kvartanir frá árinu 
2002 eru 44, þar af eru 4 skrá›ar frá ára-
mótum 2007.

Breytingar eru r‡ndar og metnar vi› 
verklok hverrar úrbótar svo og á r‡ni-
fundum stjórnenda, á framkvæmdastjórn-
arfundum, mi›hópsfundum og forystu-
sveitarfundum. Sjá VKL-67 „Stjórnun 
gæ›amála“ og svo VIN-97 „Fundir og 
sk‡rslugjöf“.
 
Verkferli sem l‡st er í VKL-150 „Raf-

magnsvi›skipti og tengsl vi› vi›skipta-
vini“ heldur utan um vi›horfsmælingar 
me›al vi›skiptavina. Lei›beininga-
skjali› LEI-152 „Ger› vi›horfs- og 
þjónustukannana hjá vi›skiptavinum“ 
l‡sir verkinu frekar. 

Yfirma›ur heildsölusamninga sér um 
samræmingarvinnu innan fyrirtækisins 
í tengslum vi› ger› vi›horfs- og þjón-
ustukannana og hann hefur annast 
samskipti vi› könnunara›ila. Könn-
unara›ili vinnur sí›an könnun og 
skilar ni›urstö›um til yfirmanns vi›-
skiptasamninga.

Vi›skiptaþróunardeild annast kynn  ingu 
á ni›urstö›um könnunar og hefur þess 
veri› gætt a› allir þeir sem eiga sam-
skipti vi› vi› skipta  vini Lands  virkjunar 
séu í þeim hópi. Haldnir eru fundir um 
ni›urstö›urnar og lag›ar fram tillögur 
um a›ger›ir.

Sérstakir fundir me› vi›skiptavinum 
eru haldnir reglulega til þess a› fanga 
þær uppl‡singar millili›alaust hvernig 
vi› getum betur þjóna› og uppfyllt 
óskir þeirra. Me› virku kvartanaferli 
koma einnig vísbendingar um þörf á 
úrbótum.

Vi›horfskannanir me›al almennings 
eru unnar á hverju ári og byggjast 
mörg markmi› fyrirtækisins á þeim. 
Ferli úrbóta eru me› þeim hætti a› 
uppl‡singar og ábendingar frá starfs-
mönnum eru au›fanga›ar og mjög 
mörg úrbótaverkefni tengjast þeim 
ábendingum sem berast þannig til 
yfirmanna. Einnig má geta þess a› í 
verkferli innri úttekta koma oft fram 
þættir sem tengjast þáttum starfsmanna, 
vi›skiptamanna og hagsmunaa›ilum. 
Þessar ábendingar rata beint í úrbóta- 
og forvarnarferli gæ›akerfisins.
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7 Ánægja starfsmanna 

Skilgreining: Framúrskarandi fyrirtæki mæla ítarlega og ná afbur›a árangri m.t.t. starfsmanna.

7a Vi›horfsmælingar. 
Allt frá árinu 2001 hafa veri› ger›ar 
vinnusta›agreiningar reglulega. Í sí›-
ustu könnun sem lög› var fyrir í nóv-
ember 2006 var svarhlutfalli› 95%. 
Ári› 1999 var reyndar ger› fyrsta stóra 
könnunin me› áherslu á jafnréttismál. 
Sí›an hefur þeim málaflokki ætí› veri› 
fylgt eftir í vinnusta›agreiningum. 
Kjarna spurningar Gallup eru ávallt 
lag›ar fyrir og svo mismunandi margar 
a›rar spurningar eftir áherslu og áhuga 
fyrirtækis hverju sinni. Lög› er fyrir 
stór og lítil könnun til skiptis. Þessar 
spurningar dekka nánast allt sem tali› 
er upp í 7a (hvatning og starfsánægja). 
Árleg starfsmannasamtöl mæla einnig 
vi›horf starfsmanna og hi› sama má 
segja um forstjórafundina sem haldnir 
eru anna› hvert ár. Í starfsmanna-
samtölum setja menn sér markmi› og 
frammista›a ársins er rædd. 

Ári› 2005 var ger› könnun á vi›horfi 
starfsmanna og almennings til um-
hverfis mála. Vi›horf almennings til 
fyrir tækisins er kanna› reglulega. 

Í kjölfar vinnusta›agreininga eru ni›ur-
stö›ur r‡ndar fyrir fyrirtæki› í heild og 
hvert svi›. Eitt ári› kom t.d. í ljós a› 
einelti var 10% innan fyrirtækisins. Þá 
var fari› í markvissa fræ›slu, bæ›i fyrir 
stjórnendur og starfsmenn, og í næstu 
könnunum spurt ítarlegar út í þau mál. 

Einnig hafa veri› settir á laggirnar r‡ni-
hópar á einstökum svi›um til a› r‡na 
ni›urstö›ur þar og leita lei›a til úrbóta. 

7b Árangursmælikvar›ar. 
Fyrirtæki› notar ISO 9001 og 14000 og 
reglulegar vinnusta›agreiningar til a› 
fylgjast me›, ö›last skilning á, áætla og 
bæta árangur fyrirtækisins og spá fyrir 
um vi›horf samfélagsins. 

Kröfur um hæfni hafa veri› greindar 
í öllum störfum í fyrirtækinu og 
starfsmenn hafa meti› sig. Gloppu-
greining er ger› fyrir hvern og einn 
og allir hafa fræ›sluáætlun sem tekur 
á þessum gloppum. Í starfs manna-
samtölum er meti› hvernig til tókst 

me› þjálfun sí›asta árs. Þa› er einnig 
kanna› í vinnusta›agreiningum og eftir 
námskei› sem menn sækja utanhúss. 

Landsvirkjun hlaut starfsmennta ver›-
launin ári› 2005.

Eitt af því sem skiptir fyrirtækið miklu 
máli er starfsánægja, afstaða og tryggð 
starfsmanna. Þess vegna er fylgst með 
þessum þáttum í vinnustaðagreiningu 
og starfsmannaviðtölum.

Eins og sést á mynd 17 er hollusta 
starfsmanna mikil og mælist hátt í sam-
an burði við önnur fyrirtæki, enda er 
starfsmannavelta lítil.

Mynd 17 Starfsánægja

24

Nóvember 20062.2.1.1  Starfsánægja, afstaða og tryggð

Heildareinkunn

Sp.  1   Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu hjá Landsvirkjun

Sp.  2   Ég er stolt(ur) af því að vinna hjá Landsvirkjun

Sp.  3   Ég myndi mæla með Landsvirkjun sem góðum vinnustað við vini 
mína

Sp.  4   Ég myndi vilja skipta um vinnuveitanda ef ég ætti þess kost

4,05

4,24

3,95

4,05

3,95

4,05

3,95

4,05

3,95

4,24
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8 Samfélagslegur árangur 

Skilgreining: Fyrirtæki sem skara fram úr mæla ítarlega og ná afbur›a árangri m.t.t. samfélagsins.

8a Vi›horfsmælingar.
Samfélagsábyrg›
Landsvirkjun vinnur markvisst a› því a› 
rekstur og framkvæmdir fyrirtækisins 
falli sem best a› samfélaginu og skapi 
traust tengsl vi› einstaklinga og a›ra 
starf semi til langframa. Liti› er til 
þess a› Landsvirkjun hefur þá sérstö›u 
me›al stærstu fyrirtækja landsins a› 
þungami›ja starfseminnar er í hinum 
dreif›u bygg›um. Reynt er a› hafa 
næmi og skilning á hagsmunum ann-
arra a› lei›arljósi og áhersla er lög› á 
a› laga starfsemi fyrirtækisins a› marg-
breytilegum hagsmunum í umhverfinu. 
Þannig telur fyrirtæki› a› þa› geti 
best stu›la› a› vexti og vi›gangi þeirra 
samfélaga sem þa› starfar í.

Fræ›sla og menntun
Þa› er mjög mikilvægt a› kenna ungu 
fólki hvernig rafmagn á Íslandi er 
framleitt me› endurn‡janlegum og 
meng unarlausum hætti. Ár hvert hafa 
margir skólar n‡tt sér þa› a› koma 
me› nem endur í heimsókn í stö›var 
Landsvirkjunar og fá þar fræ›slu um 
orkumál. Einnig hefur Landsvirkjun 
komi› a› uppbyggingu Orkuvefsins, þar 
sem kennarar geta nálgast uppl‡singar 
og efni til a› nota í kennslu sinni um 
orkumál.

Veturinn 2005-2006 fór fram samkeppni 
í grunnskólum landsins á vegum Lands-

virkjunar þar sem nemendur unnu 
verkefni tengd orkumálum. Vinn ings-
hafar af öllum skólastigum lög›u, 
ásamt forseta Íslands, hornstein a› 
Fljótsdalsstö› sí›asta vor.

Á heimasí›u Landsvirkjunar, www.
lv.is, er sérstakur fræ›sluvefur ætla›ur 
grunnskólanemum. Þar eru ‡msir fró›-
leiksmolar um framlei›slu rafmagns 
ásamt gagnvirkum orkuleik.

Landsvirkjun veitir veglega styrki til 
masters- og doktorsnema ár hvert. 
Þau verkefni sem studd hafa veri› á 
undanförnum árum eru á svi›i bygg-
ingaverkfræ›i, e›lisfræ›i, efnafræ›i, 
flug vélaverkfræ›i, i›na›arverkfræ›i, 
jar›  efnafræ›i, jar› e›lis fræ›i, jar›-
fræ›i, jar› varma verk fræ›i, jar› vegs líf-
fræ›i, jar›vísinda, landafræ›i, lög fræ›i, 
plöntuvistfræ›i, sagnfræ›i, raf magns-
verk fræ›i, ve›urfræ›i, vélaverkfræ›i og 
vistfræ›i.

Auk þessa hefur í tvígang veri› sami› vi› 
sagnfræ›inema um a› vinna lokaritger› 
fyrir fyrirtæki› og þannig hefur saga 
samfélaganna vi› Sog og Búrfell veri› 
skrifu› í gó›ri samvinnu vi› núverandi 
og fyrrverandi starfsmenn.

Samfélagsábyrg› gagnvart starfs-
mönnum
Þa› er hluti af samfélagsábyrg› Lands-

virkjunar a› leitast eftir a› vera fyrir-
myndar vinnuveitandi. Fyrirtæki› hefur 
á undanförnum árum fengi› vi›ur kenn-
ingar fyrir framúrskarandi árangur í 
a› auka jafnvægi vinnu og einkalífs og 
standa markvisst a› fræ›slu og menntun 
starfs manna. Þá er unni› markvisst a› 
því a› ey›a launamuni kynjanna hjá 
fyrirtækinu og hefur ná›st verulegur ár-
angur í þá átt en betur má ef duga skal.

Þegar fyrirtækinu bau›st a› senda 
menn í lei›togaþjálfun á vegum UMFÍ 
fyrir nokkrum árum var ákve›i› a› 
bjó›a starfsmönnum sem eru lykilmenn 
í samfélögum sínum a› sækja námi›, 
sem var allt í vinnutíma. Faglær›ur 
a›sto›arma›ur sem var virkur í sveit-
ar stjórnarmálum og vélstjóri virkur í 
björgunarsveit voru t.d. me›al þeirra 
sem fóru. 

Í lok sí›ustu aldar luku línumenn sveins-
prófi í rafveituvirkjun. Er þa› nánast 
einsdæmi hér á landi a› fyrirtæki 
taki heilan hóp af ófaglær›um starfs-
mönnum og geri þeim kleift a› ljúka 
formlegu námi.  þetta var gert í gó›ri 
samvinnu vi› Rafi›na›arskólann, en 
þessir starfsmenn höf›u allir grí›arlega 
starfsreynslu. Námi› var stunda› í 
vinnutíma.

Í tvígang hefur Landsvirkjun hvatt 
starfsmenn sína til a› ganga til gó›s fyrir 
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Samfélagslegur árangur 

Rau›a krossinn og fyrirtæki› sty›ur vi› 
baki› á þeim starfsmönnum sem vilja 
láta gott af sér lei›a.

Samfélagsverkefni
Landsvirkjun leggur samfélagsmálefnum 
li› sem efla hag þeirra svæ›a þar sem 
fyrirtæki› starfar. Í því skyni vill fyrir-
tæki› eiga samstarf um verkefni þar 
sem hagsmunir samstarfsa›ilanna og 
Landsvirkjunar fara saman og bá›ir leggja 
sitt af mörkum. Landsvirkjun leggur 
áherslu á a› bæta innvi›i fer›amennsku 
og útivistar á virkjunarsvæ›um.

Nokkrar af aflstö›vum Landsvirkjunar 
um land allt eru opnar almenningi yfir 
sumarmánu›ina. Þúsundir gesta heim-
sækja þær ár hvert til a› kynna sér orku-
mál og upp lifa fjölbreytta menningu og 
fræ›slu. Þetta hefur reynst mikill styrkur 
fyrir uppbyggingu á fer›aþjónustu í 
bygg›um nálægt virkjunum.

Fjölbreytni þess sem í bo›i er fyrir 
fer›amenn á virkjunarsvæ›um hefur 
aukist vi› þetta og me› samstarfi vi› 
heimamenn um umhir›u og bætt a›gengi 
a› áhugaver›um stö›um í umhverfinu 
hefur fer›amannastraumurinn aukist 
í nágrenni virkjananna. Kynning á 
raforkuframlei›slu Íslendinga fellur 
einnig vel a› hreinni ímynd Íslands sem 
er kjarninn í bo›skap fer›aþjónustunnar 
til erlendra fer›amanna.
Me› því a› gera aflstö›varnar a› áhuga-
ver›um vi›komusta› skapast vett vangur 
fyrir skemmtileg verkefni me› heima-
mönnum. Til dæmis s‡ningar mynd-
listarmanna og kynning á verkefnum 
sem heimamenn eru a› vinna a›.

Á sí›astli›nu ári hélt Landsvirkjun 
úti gestami›stö›vum á sex stö›um á 
landinu og tók á móti tæplega 30 þús-

und gestum. Me›al þess sem í bo›i 
var má nefna myndlistars‡ningu inn-
flytjenda í Ljósafossstö› í samvinnu 
vi› Alþjó›ahúsi› og s‡ningu á myndlist 
Halldórs Péturssonar bygg›a á Grettis-
sögu í Blöndustö› í samvinnu vi› Grett-
istak sem vinnur a› uppbygg ingu á 
Grettissetri a› Laugarbakka í Húna  þingi 
vestra. Þá má nefna kynningu á jar› fræ›i 
og orkuvinnslu í Kröflustö›, s‡n ing-
una „Hva› er me› Ásum?“ í Laxárstö› 
sem ver›ur æ vinsælli vi›komusta›ur 
fer›amanna á Nor›urlandi og enn-
fremur myndlistars‡ningar bæ›i í Laxá 
og Sultartangastö›.

Í Ljósafosstö› er glæsilegasta s‡ningar-
a›sta›a Landsvirkjunar og þar hafa 
veri› haldnar fjölmargar lists‡ningar. 
Handverkss‡ning starfsmanna fyrir-
tækisins, s‡ning um samband manns og 
náttúru og sí›asta sumar var þar s‡ning 
á list innflytjenda á Íslandi. Þá hefur 
skapast sú venja á undanförnum árum 
a› Landsvirkjun hefur styrkt fjölmarga 
kóra á Su›urlandi gegn því a› þeir syngi 
vi› opnun s‡ningarinnar í Ljósafossi.

Samfélagsumræ›a
Landsvirkjun hefur efnt til samstarfs um 
afmörku› verkefni sem tengjast starf-
seminni e›a umræ›um í samfélaginu 
um hana. Dæmi um slíkt er a› á sí›asta 
ári tók Landsvirkjun frumkvæ›i í a› 
kynna málefni innflytjenda á Íslandi í 
kjölfar umræ›na um erlenda starfsmenn 
vi› virkjunarframkvæmdir. Teki› var 
upp samstarf vi› Alþjó›ahúsi› í þessu 
skyni. Landsvirkjun styrkti Þjó›ahátí› 
og stó› jafnframt fyrir mynds‡ningu um 
mannlífi› á Kárahnjúkum á hátí›inni. 
Þá unnu Landsvirkjun og Alþjó›ahús 
saman a› undirbúningi s‡ningar og 
fjölbreyttum vi›bur›um í Ljósafossstö› 
vi› Sogi› sí›asta sumar sem minntu 
á málefni innflytjenda og hinar 
‡msu hli›ar fjölmenningar á Íslandi. 
Landsvirkjun styrkti leikhópinn Rau›a 
þrá›inn, sem skipa›ur er innflytjendum, 
til uppfærslu á leikverkinu „Best í heimi“ 
sem byggist á vi›tölum vi› fólk um 
innflytjendur og málefni þeirra á Íslandi. 
Landsvirkjun vill leggja sitt af mörkum 
til opinnar og jákvæ›rar umræ›u um 
málefni innflytjenda á Íslandi.

Mynd 18 Jákvæ›ni/neikvæ›ni 
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Samkeppni um listaverk tengd Kára-
hnjúkavirkjun
Landsvirkjun hefur vi›haldi› þeirri 
hef› a› myndskreyta aflstö›var og 
heldur samkeppnir opnar öllum 
lista mönnum um tillögur a› slíkum 
verkum. Á sl. ári lauk samkeppni um 
til lögur a› listaverkum tengslum Kára -
hnjúkavirkjun og er nú unni› a› upp-
setningu verka eftir fjóra listamenn. 
Samkeppnin fór fram eins og fyrri 
samkeppnir eftir reglum Sambands 
íslenskra myndlistarmanna. 

8b Árangursmælikvar›ar.
Landsvirkjun rækir samfélagsábyrg› sína 
me› þa› a› markmi›i a› ná langtíma 
árangri. Starfsemi fyrirtækisins er ein 
undirsta›a hagsældar í samfélaginu og 
árangur í rekstri er bygg›ur á varfærinni 
n‡tingu á umhverfisvænni orku. Þrátt 
fyrir þessar jákvæ›u hornsteina starf-
seminnar hefur samfélagsumræ›an veri› 
á köflum afar gagnr‡nin á fyrirtæki› og 
starfsemi þess. Me› því starfi sem l‡st 

er í 8a er lag›ur grunnur a› trausti og 
vir›ingu fyrir Landsvirkjun þótt vænta 
megi a› fyrirtæki› og a›ger›ir þess 
ver›i alltaf gagnr‡ndar a› einhverju 
marki. Sk‡r vísbending um árangur 
af þessu starfi felst í því a› þrátt fyrir 
mikla orrahrí› og árásir á Landsvirkjun 
í fjölmi›lum og vettvangi þjó›mála 
á sí›ustu misserum hefur jákvæ›ni í 
gar› Landsvirkjunar me›al almennings 
mælst óbreytt. Af þeim sem taka afstö›u 
eru um 75% jákvæ› í gar› fyrirtækisins. 
Sú jákvæ›ni hefur haldist rétt undir 
me›altals útkomu íslenskra fyrirtækja sl. 
6 ár, sjá mynd 18.
 
Ábyrg› gagnvart stjórnendum
Vi› byggingu Blöndu- og Kárahnjúka-
virkjunar hafa menn veri› verkefnará›nir 
í ríkum mæli og þannig hefur fyrirtæki› 
m.a. brug›ist vi› breytingum á atvinnu-
stigi. 

Áherslan sem lög› er á útrásina er m.a. til 
a› breg›ast vi› breyttri verkefnastö›u í 

kjölfar byggingar Kárahnjúkavirkjunar. 
Þegar loka þurfti starfsstö›inni í Hraun-
eyjum í árslok 2004 stó› fyrirtæki› í 
fyrsta skipti frammi fyrir því a› þurfa 
a› segja upp fastrá›num starfsmönnum. 
Þetta var gert me› nærfærnum og per-
sónu legum hætti þar sem heildars‡n 
og sanngirni ré› fer›inni. Ákve›i› 
var a› þeir sem voru eldri en 50 ára 
fengu laun í 12 mánu›i en þeir sem 
voru yngri fengu laun í sex mánu›i. 
Öllum var bo›in a›sto› vi› a› leita 
sér a› n‡rri vinnu. Samrá› var haft vi› 
verkal‡›sfélög á vi›komandi svæ›i, sem 
l‡stu yfir ánægju sinni me› a› fyrirtæki› 
skyldi standa svona vel a› málum úr því 
a› þa› þurfti a› fara í þessar a›ger›ir. 
Þegar borgarstjóri afhenti Landsvirkjun 
vi›urkenningu Hollvina hins gullna 
jafnvægis í sama mánu›i lét hann þess 
líka geti› a› fyrirtæki› hef›i komi› vel 
fram vi› starfsmenn á þessum erfi›u 
tímum. 

Í vinnusta›agreiningum í kjölfari› 
sást a› starfsmenn töldu starfsöryggi 
hjá fyrirtækinu ekki jafn gott og á›ur. 
Því hefur veri› unni› markvisst í því 
a› byggja aftur upp öryggiskennd 
starfsmanna t.d. þegar vi›urkenningar 
vegna starfsaldurs eru veittar og í 
undirbúningi fyrirhuga›rar sameiningar 
OV og RARIK. Eins og sjá má á mynd 
19 er ástandi› a› batna.

 

Samfélagslegur árangur 

Mynd 19 Starfsöryggi
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9 Rekstrarárangur 

Skilgreining: Fyrirtæki sem skara fram úr mæla ítarlega og ná afbur›a árangri m.t.t. lykilatri›a í stefnumörkun fyrirtækisins.

9a Rekstrarni›ursta›a.
Meginatri›i í framtí›ars‡n Lands-
virkjunar er a› fyrirtæki› vill vera ábyrgt 
fyrirtæki sem starfar í anda sjálfbærrar 
þróunar. Þess vegna gerir Landsvirkjun 
kröfur um rekstrarni›urstö›u sem skilar 
efnahagslegum, umhverfislegum og 
samfélagslegum árangri sem byggist á 
langtíma hugsun.

Sú uppbygging á framlei›slueiningum 
fyrirtækisins og styrking innvi›a sem 
l‡st er í umsókn þessari hefur lagt 
grunn a› traustum, efnahagslegum 
vexti fyrirtækisins á li›num árum. Þetta 
hefur gert fyrirtækinu fært a› byggja 
upp raforkukerfi sem notar eingöngu 
endurn‡janlega, mengunarlausa orku 
til fram lei›slunnar sem bo›in er á ver›i 
sem er me› því hagstæ›asta á Vestur-
löndum til hagsbóta fyrir samfélagi› í 
heild.

9b Árangursmælikvar›ar.
Efnahagslega er sk‡rasti mælikvar›i á 
árangur fyrirtækisins handbært fé frá 
rekstri sem er til marks um getu Lands-
virkjunar til a› fjárfesta og grei›a ni›ur 
skuldir. Sú upphæ› hefur numi› 4-6 
milljör›um á ári mörg undanfarin ár 
en var› tæpir 10 milljar›ar á sí›asta ári 
og vísbendingar eru um a› sú upphæ› 
ver›i ekki lægri í framtí›inni.

Fyrirtæki› hefur einnig s‡nt afbur›ar 
árangur í stjórnun n‡framkvæmda og 
til dæmis bendir allt til a› Kára hnjúka-
virkjun, 100 milljar›a fram kvæmd sem 
nefnd hefur veri› stærsta framkvæmd 
Íslandssögunnar, ver›i á fjárhagsáætlun 
nú þegar um 90% hennar er loki›.

Þótt framleidd sé meiri raforka á Íslandi 
á íbúa en í ö›rum löndum þá eru gró›ur-
húsaáhrif hennar á íbúa me› því lægsta 

sem gerist á Íslandi, sbr. myndir 20 og 
21. 
 
Eins og fram kemur í kafla 8b n‡tur 
Landsvirkjun trausts í samfélaginu 
og jákvæ›ni í gar› fyrirtækisins 
hefur ekki breyst vi› þá áraun a› ein-
stakar framkvæmdir þess hafi veri› í 
brennipunkti har›vítugra stjórn mála-
deilna.

Fyrirtæki› hefur hloti› vi›urkenningar 
fyrir afbur›a starfsmannastefnu og í 
þeim bygg›arlögum sem Landsvirkjun 
rekur sína kjarnaframlei›slu, raforku-
framlei›sluna, er liti› til fyrirtækisins 
sem gó›s granna sem er virkur þátt-
takandi í uppbyggingu samfélagsins eins 
og me›al annars er l‡st um þátttöku 
Landsvirkjunar í uppbyggingu innvi›a 
fer›aþjónustu í kafla 8a.

Mynd 12 Mynd 21 
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