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Samantekt 
Markmið Landsvirkjunar er að verða kolefnishlutlaus árið 2025. Til að ná þessu markmiði höfum við gert aðgerðaráætlun sem 

byggir á kortlagningu kolefnisspors fyrirtækisins, sem hefur farið fram síðustu ár. Aðgerðaráætlunin felur í sér að fyrirbyggja 

frekari losun, finna leiðir til að draga úr losun og umfangsmikla kolefnisbindingu.  

Markmiðið er að draga úr beinni losun gróðurhúsalofttegunda frá starfseminni um 50% fyrir árið 2030 miðað við árið 2008. Í lok 

árs 2019 hefur bein losun okkar dregist saman um 36% eða 23.400 tonn CO2 ígilda. 

Kolefnisspor Landsvirkjunar fyrir árið 2019 er um 22 þúsund CO2-ígilda, sem jafngildir 1,6 g CO2-ígildum/kWst. Kolefnissporið 

hefur dregist saman um 26% á milli ára. Skýrist það meðal annars af minni nýtingu á jarðvarma í góðu vatnsaflsári. 

Heildarlosun frá rekstri fyrirtækisins var tæp 54 þúsund tonn CO2-ígilda, þar af nam lífræn CO2-losun frá uppistöðulónum 7,7 

þúsundum tonna. Losun frá jarðvarma telur mest í kolefnissporinu, eða um 60%, þar á eftir er heildarlosun lóna tæplega 31%. 

Önnur losun (brennsla jarðefnaeldsneytis, losun SF6, losun vegna rafmagns- og heitavatnsnotkunar og áburðarnotkunar) er um 

9%.  

Binding kolefnis á vegum fyrirtækisins var 31.900 þúsund tonn CO2-ígilda árið 2019 eða 59% af allri losun fyrirtækisins. 
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Loftslagsbókhald 2019 
Við hjá Landsvirkjun höfum markað okkur stefnu um að starfsemi fyrirtækisins verði kolefnishlutlaus árið 2025. Við höfum skýra 

umhverfisstefnu að leiðarljósi sem segir m.a. að Landsvirkjun sé í fararbroddi í umhverfimálum og við leggjum áherslu á að 

þekkja umhverfisáhrif starfseminnar og leitumst við að draga úr þeim áhrifum. Í loftslagsbókhaldinu má finna tölulegar 

upplýsingar um kolefnislosun fyrirtækisins fyrir árið 2019, þá fyrir tímabilið 2016-2019 og loks fyrir árið 2008 sem er 

viðmiðunarárið fyrir útreikninga á kolefnishlutleysi. Landsvirkjun er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt 

alþjóðastaðlinum ISO 14001:2015. Við útreikninga á losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi Landsvirkjunar er farið eftir 

aðferðafræði alþjóðalegs staðals Greenhouse Gas Protocol (GHGP). 

 

Álit ytri aðila 
Landsvirkjun sá um gagnasöfnun og aðra upplýsingasöfnun til CIRCULAR Solutions (CIRCULAR), sérfræðinga í sjálfbærni 

fyrirtækja. CIRCULAR álítur að gögnin séu lýsandi og rétt og að loftslagsbókhald 2019 innihaldi upplýsingar um helstu þætti, 

beina og óbeina, í rekstri Landsvirkjunar sem hafa teljanleg loftslagsáhrif. Einnig telur CIRCULAR að útreikningar séu í samræmi 

við aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol - Corporate Standard, fremstu viðmiða um útreikninga kolefnisspors á heimsvísu. 

CIRCULAR tekur ekki ábyrgð á ákvörðunum, s.s. fjárfestingaákvörðunum, sem byggja á upplýsingum sem fram koma í þessu 

loftslagsbókhaldi. 

Dr. Hafþór Ægir Sigurjónsson 

Dr. Reynir Smári Atlason 

Bjarni Herrera Þórisson, framkvæmdastjóri 
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Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 
Í árslok 2019 var samþykkt aðgerðaáætlun Landsvirkjunar í loftslagsmálum til ársins 2030. Áætlunin byggir á kortlagningu á 

kolefnisspori fyrirtækisins, sem farið hefur fram undanfarinn áratug. Með áætluninni er mörkuð stefna um að draga úr losun 

kolefnis og binda meira kolefni í jarðvegi og gróðri en er losað vegna starfseminnar. Með þessu viljum við leggja okkar af 

mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar, sem er eitt mest aðkallandi viðfangsefni mannkyns. 

Forgangsröðun við mótun og framfylgd aðgerðaáætlunar: 1. Að fyrirbyggja nýja losun – 2. Að minnka núverandi losun – 

3. Mótvægisaðgerðir  

Markmið að kolefnishlutleysi samkvæmt aðgerðaráætlun.  

• Bein losun verði 50% minni 2030 en 2008 

• Losun frá jarðvarmastöðvum verði 60% minni 2030 en 2008 

• Hættum að kaupa jarðefnaeldsneyti 2030 

• Losun vegna flugferða verði 30% minni 2030 en 2018 

• Losun vegna ferða til og frá vinnu verði 60% minni 2030 en 2018 

• Binding í jarðvegi og gróðri verði þrefalt meiri 2030 en 2008 

Sjá nánar https://www.landsvirkjun.is/sjalfbaerni/kolefnishlutlaus 

  

Mynd 1. Kolefnisspor, losun og binding Landsvirkjunar frá 2008 til 2019 ásamt áætlun um þróun þessara þátta til 2030. 

https://www.landsvirkjun.is/sjalfbaerni/kolefnishlutlaus
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Töluleg markmið 

Meginmarkmið Landsvirkjunar er að draga úr beinni losun innan umfangs 1 um 50% miðað við árið 2008. Til að styðja við það 

markmið ætlum við að draga úr losun frá jarðvarmavinnslu og draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Auk þess ætlum við að draga 

úr losun vegna ferða starfsmanna og auka bindingu á kolefni í jarðvegi og gróðri. 

 

Jarðvarmi – Samdráttur 60% 

Langstærsti hluti losunar Landsvirkjunar er vegna jarðvarmavinnslu fyrirtækisins á Norðausturlandi (Mývatnssvæði). Á svæðinu 

eru þrjár aflstöðvar; Krafla, Þeistareykjastöð og gufustöðin í Bjarnarflagi. Stöðvarnar nýta ólík jarðhitakerfi sem hafa ólíka 

náttúrulega eiginleika, m.a. í styrk koltvísýrings. Þannig er losun koltvísýrings mest frá Kröflustöð, jafnvel þó Þeistareykjastöð 

vinni meiri orku.  

Unnið er að því að hanna búnað til hreinsunar koltvísýrings frá Kröflustöð. Stefnt er að því að búnaðurinn verði tekinn í notkun 

árið 2025. Koltvísýringi verður dælt aftur ofan í jörðina eða nýtt til verðmætasköpunar. Við þetta mun losun vegna 

jarðvarmanýtingar á Norðausturlandi dragast saman um 60% miðað við árið 2008.  

 

Mynd 2. Markmið Landsvirkjunar um samdrátt í losun jarðvarma. Myndin sýnir þróun koltvísýrings ígilda frá árinu 2018 til 2026, 
þar sem stefnt er að gangsetningu gashreinsistöðvar árið 2025. 
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Hættum að kaupa jarðefnaeldsneyti 2030 

Markmið okkar er að árið 2030 muni hvorki bifreiðar né vinnuvélar í starfsemi fyrirtækisins brenna jarðefnaeldsneyti. Hlutfall 

hreinorkubíla hjá Landsvirkjun var 31% árið 2019. Með hreinorkubílum er átt við rafmagns-, vetnis- og tengiltvinnbíla. 

Landsvirkjun setti sér það markmið að árið 2020 yrði 25% bílaflotans hreinorkubílar og því ljóst að vinnu við orkuskipti miðar 

vel. Hreinir rafmagnsbílar eru um 21%, tengiltvinnbílar tæp 8% og vetnisbíll fyrirtækisins telur sem tæpt prósent. 

Á næstu árum munum við hefja skoðun á því hvernig við getum dregið úr notkunjarðefnaeldsneytis dísilrafstöðva sem notaðar 

eru við rekstur búnaðar utan rafveitu og sem varaflsstöðvar og greina tæknilega möguleika til orkuskipta þar. 

 

Mynd 3. Markmið Landsvirkjunar um samdrátt í losun vegna brennslu jarðefnaeldsneytis og árangur síðustu tveggja ára.  
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Flugferðir – Samdráttur 30%  

Markmið okkar er að árið 2030 verði losun vegna flugferða 30% minni en árið 2018.  

 

Mynd 4. Markmið Landsvirkjunar um samdrátt í losun vegna flugferða og árangur síðustu tveggja ára.  

Ferðir starfsfólks til og frá vinnu – Samdráttur 60% 

Stefnt er að 60% samdrætti vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu miðað við árið 2018. 

Ferðir starfsfólks til og frá vinnu eru í raun mjög lítill þáttur í kolefnisspori fyrirtækisins. Okkur þykir hins vegar mikilvægt að taka 

þátt í verkefni samfélagsins sem snýr að orkuskiptum í samgöngum og breyttum ferðavenjum. Raunin er líka sú að starfsfólk 

Landsvirkjunar er sérstaklega áhugasamt um orkuskipti. Það sést best í hröðum breytingum á bílaflota þess og mikilli eftirspurn 

eftir stuðningi og aðstöðu fyrir vistvænni ferðamáta.  

 

Mynd 5. Markmið Landsvirkjunar um samdrátt í losun vegna ferða starfsmanna til og frá vinnu og árangur síðustu tveggja ára.  
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Kolefnisbinding í jarðvegi og gróðri – Þreföldun 

Landsvirkjun hefur unnið að landgræðslu og skógrækt um áratugaskeið, m.a. til að uppfylla skilyrði um mótvægisaðgerðir vegna 

virkjanaframkvæmda og einnig til að klæða illa gróin svæði gróðri og efla líffræðilega fjölbreytni.  

Á undanförnum árum hefur áhersla aukist á þátt kolefnisbindingar við endurheimt landgæða og markmiðið er að auka bindingu 

verulega á næstu árum. Stefnt er að því að binding kolefnis verði 60.000 tonn CO2 ígilda árið 2030 sem er þreföldun miðað við 

viðmiðunarárið okkar 2008. Markmiðinu verði m.a. náð með aðgerðum í landgræðslu, endurheimt votlendis og skógrækt.  

 

Mynd 6. Markmið Landsvirkjunar um kolefnisbindingu (tonn CO2 ígilda) í jarðvegi og gróðri. Myndin sýnir þróun frá árinu 2008 
til 2030 
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Aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol (GHGP) 
Greenhouse Gas Protocol (GHGP) er leiðandi alþjóðlegur fyrirtækjastaðall fyrir upplýsingagjöf um losun gróðurhúsalofttegunda. 

Staðallinn var fyrst kynntur árið 1998 af World Resource Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development 

(WBSC). Markmiðið með staðlinum er m.a. að stuðla að samræmdri upplýsingagjöf fyrirtækja um losun gróðurhúsalofttegunda. 

Ytri mörk 

Hluti af aðferðafræði GHGP er að skilgreina ytri mörk fyrirtækisins. Hægt er að velja um tvær nálganir; frá sjónarmiði 

eignarhalds eða stjórnunar. Landsvirkjun notar rekstrarlega stjórnunarnálgun við greiningu á losun gróðurhúsalofttegunda frá 

starfsemi sinni. Með þeirri nálgun nær losunarbókhald Landsvirkjunar til allrar starfsemi fyrirtækisins og þeirra dótturfyrirtækja 

sem eru í fullri rekstrarlegri stjórnun þess, þ.e. Landsvirkjun Power og Icelandic Power Insurance. 

Umfang starfseminnar 

Losun gróðurhúsalofttegunda er flokkuð sem bein og óbein losun, eftir því hvar hún á sér stað í starfseminni. Bein losun kemur 

frá búnaði eða auðlindum sem eru í eigu eða er stjórnað af Landsvirkjun. Óbein losun á sér stað vegna starfsemi fyrirtækisins en 

kemur frá búnaði sem er í eigu eða er stýrt af öðru fyrirtæki. Samkvæmt aðferðafræðinni er umfangi starfseminnar skipt í þrjá 

flokka; umfang 1, umfang 2 og umfang 3. Þessi flokkun er til þess að forðast tvíbókun á losun mismunandi fyrirtækja í sama 

umfang. 

Umfang 1 nær yfir alla losun sem er skilgreind sem bein losun. Þá er átt við losun vegna vinnslu á rafmagni með eigin búnaði og 

auðlindum í umsjón Landsvirkjunar.  

Umfang 2 nær yfir óbeina losun vegna vinnslu á keyptu rafmagni og hita.  

Umfang 3 nær yfir aðra óbeina losun sem fellur innan virðiskeðju Landsvirkjunar. Þá er átt við framleiðslu og flutning á keyptum 

hráefnum og eldsneyti, ferðum starfsmanna, og dreifingu og notkun á raforku Landsvirkjunar. Lífræn losun koltvísýrings er skráð 

utan umfanga samkvæmt aðferðarfræði Greenhouse Gas Protocol. 
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Mynd 7. Myndin sýnir skiptingu umfanga og þá þætti í starfsemi Landsvirkjunar sem eru teknir fyrir í greiningu á losun 
gróðurhúsalofttegunda. 

Gróðurhúsalofttegundir 

CO2: Í starfsemi Landsvirkjunar myndast koldíoxíð aðallega við bruna jarðefnaeldsneytis, niðurbrot lífrænna efna í lónum og 

lofttegundin er einnig jarðhitagas. Magn gróðurhúsalofttegunda er gefið upp í koltvísýrings-ígildum (CO2-ígildi). 

CH4: Í starfsemi Landsvirkjunar myndast metan við niðurbrot lífrænna efna í lónum, urðun úrgangs, bruna jarðefnaeldsneytis og 

lofttegundin er einnig jarðhitagas. Metan er 28 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. 

N2O: Í starfsemi Landsvirkjunar verður til glaðloft við bruna jarðefnaeldsneytis og við áburðarnotkun. Glaðloft er 265 sinnum 

öflugri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. 

SF6: Brennisteinshexaflúoríð er manngerð lofttegund sem er notuð sem einangrunarmiðill á rafbúnað. Í starfsemi Landsvirkjunar 

og Landsnets getur hún losnað út í andrúmsloftið við leka frá rafbúnaði. SF6 er 23.500 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en 

koltvísýringur. 

HFCs: Vetnisflúorkolefni eru ekki notuð í starfsemi Landsvirkjunar, en efnin eru notuð á kælikerfi og eru staðgengilsefni 

ósoneyðandi efna. Vetnisflúorkolefni eru á bilinu 124-14.800 sinnum sterkari gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. 

PFCs: Perflúorkolefni eru ekki notuð í starfsemi Landsvirkjunar, en efnin verða til m.a. í áliðnaði. Perflúorkolefni eru á bilinu 

7.390-17.700 sinnum sterkari gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. 
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Umfang 1 - Bein losun 

Jarðvarmavinnsla: Við nýtingu jarðhita streymir gas frá jarðhitageymi út í andrúmsloftið. Helstu gróðurhúsalofttegundir eru 

koltvísýringur og metan. 

Uppistöðulón: Losun frá lónum verður við niðurbrot lífrænna efna þegar land fer undir vatn. Helstu gróðurhúsalofttegundir eru 

koltvísýringur og metan. Við útreikninga á losun er losun metans aðeins talin með í umfangi 1, því losun koltvísýrings frá lífrænu 

kolefni er talin utan umfanga. 

Eldsneytisnotkun: Losun verður vegna bruna eldsneytis á bílum, tækjum og vélum í eigu Landsvirkjunar og bílaleigubílum. Losun 

koltvísýrings sem á sér stað við bruna lífdísils er skráð utan umfanga. 

SF6 frá rafbúnaði Landsvirkjunar: Losun á SF6 verður vegna leka frá rafbúnaði. Hjá Landsvirkjun er SF6 notað sem 

einangrunarmiðill á rafbúnað, þ.e. vélarofa, dreifirofa og kapaltengingar. 

Umfang 2 - Óbein losun 

Keypt rafmagn og hiti: Losun vegna rafmagns- og heitavatnsnotkunar. Losun vegna framleiðslu á rafmagni sem er keypt af 

raforkunetinu er skráð í umfang 2. Nýti fyrirtækið eigin raforku þ.e. raforku sem ekki er sett á raforkunetið, er losunin skráð sem 

hluti af orkuvinnslu í umfang 1. 

Umfang 3 - Vörur og þjónusta til Landsvirkjunar 

Flugferðir: Losun vegna flugferða starfsmanna. 

Úrgangur og spilliefni: Losun frá úrgangi og spilliefnum sem fara til urðunar og endurvinnslu. 

Ferðir starfsmanna til og frá vinnu: Losun vegna ferða starfsmanna á eigin vegum til og frá vinnu. 

Áburður: Losun vegna framleiðslu og notkunar áburðar til landgræðslu á vegum Landsvirkjunar. 

Framkvæmdir: Losun vegna eldsneytisnotkunar og úrgangsmyndunar verktaka í stærri verkefnum á vegum Landsvirkjunar. 

Framleiðsla eldsneytis: Losun vegna framleiðslu eldsneytis sem er notað á vegum Landsvirkjunar. 

Umfang 3 - Vörur og þjónusta frá Landsvirkjun  

SF6 frá rafbúnaði Landsnets: Losun á SF6 sem er nýtt til einangrunar í tengivirkjum aflstöðva fyrir flutningskerfi Landsnets. 
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Utan umfanga 

Lífræn CO2 losun: Um er að ræða losun koltvísýrings frá lífrænu kolefni sem verður vegna brennslu lífdísils og við niðurbrot 

lífrænna efna frá lónum. Lífrænt kolefni í gróðri, sem notað er sem hráefni í lífdísil og sem fer undir lón, hefur á vaxtartíma 

sínum bundið jafn mikið magn koltvísýrings og hann losar við bruna og niðurbrot. 

Utan aðferðafræði GHGP 

Kolefnisbinding: Binding kolefnis með uppgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis er hluti af mótvægisaðgerðum 

Landsvirkjunar fellur utan aðferðarfræði GHGP. 

Starfsemi Landsvirkjunar 
Landsvirkjun er orkuvinnslufyrirtæki sem vinnur raforku með vatnsafli, jarðvarma og vindorku. Fyrirtækið á og rekur fimmtán 

vatnsaflsstöðvar, þrjár jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur á fimm starfssvæðum víðs vegar um landið. Staðsetningu 

starfsstöðva og aflgetu einstakra stöðva má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 8. Staðsetning og afl einstakra aflstöðva Landsvirkjunar. 
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Raforkuvinnsla 

Raforkuvinnsla Landsvirkjunar árið 2019 var 13.958 GWst. Það er 2,7% lækkun miðað við árið 2018 sem skýrist að stærstum 

hluta af vinnslutruflunum hjá einum af stórnotendum, þ.e. álverinu í Straumsvík. Hlutfallsleg skipting raforkuvinnslunnar var um 

það bil 92% vatnsorka, 8% jarðvarmi og 0,05% vindorka. Vinnsla Landsvirkjunar árið 2019 var um 72% af allri raforkuvinnslu á 

Íslandi. Orkutap og eigin orkunotkun aflstöðva fyrirtækisins nam samanlagt 140,8 GWst. Nettó vinnsla Landsvirkjunar, þ.e. 

þegar eigin notkun er dregin frá heildar raforkuvinnslu, er 13.817 GWst.  

Tafla 1. Samantekt yfir raforkuvinnslu Landsvirkjunar, orkutap og eigin notkun árið 2018-2019. 

 Aflstöðvar: 2018 2019 mism. 

 GWst GWst GWst 

Fljótsdalsstöð 4.928 4.836 -92 

Búrfellsstöð og BURII 2.473 2.606 134 

Hrauneyjafossstöð 1.272 1.204 -68 

Sultartangastöð 1.025 946 -78 

Sigöldustöð 930 890 -40 

Búðarháls 647 604 -43 

Vatnsfellsstöð 362 369 7 

Blöndustöð 826 726 -100 

Þeistareykir 678 649 -29 

Kröflustöð 461 420 -41 

Írafossstöð 290 263 -23 

Laxárstöðvar 177 165 -12 

Steingrímsstöð 157 142 -15 

Ljósafossstöð 114 115 1 

Bjarnarflagsstöð 0.2 15 15 

Hafið 4 7 3 

Orkuvinnsla alls 14.342 13.958 -384 

Tap og eigin notkun 148 141 -7 

Orka út á netið 14.195 13.817 -377 

Orkukaup 305 84 -221 

Samtals: 14.500 13.902 -598 

 

Í töflu 1 er samantekt yfir vinnsluna á hverju starfssvæði, orkutap og eigin orkunotkun árin 2018 og 2019. Tafla 1 sýnir einnig 

breytingu á orkuvinnslunni milli ára og hlutfall hvers starfssvæðis af heildarvinnslu. Tafla 2 sýnir vinnslu Landsvirkjunar skipt 

niður á mismunandi orkugjafa árin 2016 til 2019 án tillits til orkutaps og eigin notkunar.  
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Tafla 2. Raforkuvinnsla Landsvirkjunar og heildarraforkuvinnsla á Íslandi 2016–2018. 

 Eining Landsvirkjun 

Framleiðsla  2016 2017 2018 2019 

Vatnsaflsvirkjanir GWst 12.911 13.459 13.199 12.867 

Jarðvarmavirkjanir GWst 495 565 1.140 1.084 

Vindafl GWst 5.3 5.6 4 7 

Alls GWst 13.411 14.030 14.342 13.958 

 

Bein losun - Umfang 1 

Losun frá jarðvarmastöðvum 

• Losun frá orkuvinnslu með jarðvarma dregst saman á milli ára, eða um 21%. 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarmastöðvum var 32.235 tonn CO2-ígildi árið 2019, sem er 21% lækkun frá 2018 (mynd 

9). Það skýrist meðal annars af góðu vatnsári; að miðlunarlón vatnsaflsstöðva voru víða full og því hægt að draga úr nýtingu 

jarðvarmans og auka nýtingu vatnsafls. Þá heldur áfram að draga úr losun á Kröflusvæðinu í heild af náttúrulegum ástæðum. 

 

Stærstur hluti losunar í rekstri Landsvirkjunar verður til við vinnslu jarðvarma í Kröflustöð. Það sem skýrir þennan stóra hlut 

losunar er mikið koltvísýringsflæði sem er einkennandi fyrir nýtingarsvæði Kröflustöðvar. Á árunum 1975 til 1984 stóðu yfir 

Kröflueldar. Eldgosahrinan breytti vinnslueiginleikum jarðhitasvæðisins og þar með efnasamsetningu í borholum. Gaslosun í 

kerfinu jókst og þá sér í lagi losun koltvísýrings vegna kvikuinnskota. Svæðið er því afar ríkt af koltvísýring sem losnar bæði við 

vinnslu jarðvarma og með náttúrulegum hætti upp úr jarðhitageyminum. 

 

Mun minni losun kemur frá jarðhitasvæðum Þeistareykjastöðvar og gufustöðvarinnar í Bjarnaflagi líkt og sjá má á mynd 10.  
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Mynd 9. Þróun losunar gróðurhúsalofttegunda við vinnslu jarðvarma árin 2016 - 2019. 

  

 

 

Mynd 10. Losun koltvísýrings og metans við vinnslu jarðvarma eftir starfsstöðum árið 2019. 
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Losun frá lónum vatnsaflsstöðva 

• Losun frá lónum eykst um 17% frá fyrra ári vegna milds veturs. 

Losunin frá lónum í umfangi 1 var 8.702 tonn CO2-ígildi árið 2019, sem er aukning um 17% frá árinu 2018. Það skýrist af mildum 

vetri með fleiri íslausum dögum en losun frá lónum á sér ekki stað þegar ís liggur yfir þeim. Í töflu 3 má sjá fjölda daga sem lón 

Blöndu- og Fljótsdalsstöðva voru ísilögð en á öðrum lónum þar sem afar lítið kolefni fór undir vatn er fjöldi íslausra daga ekki 

skráður og er þar miðað við 215 íslausa daga. Stærstan hluta losunar frá uppistöðulónum Landsvirkjunar má rekja til lóna 

Blöndustöðvar (82%) þar sem hlutfallslega mikið magn lífræns efnis fór undir vatn (tafla 4 og mynd 11). 

Tafla 3. Fjöldi íslausra daga í helstu í lónum Landsvirkjunar á árunum 2016- 2019.  

Lón 2016 2017 2018 2019 

 Fjöldi íslausra daga á lónum 

Blöndulón við Blöndustöð 183 179 151 189 

Gilsárlón við Blöndustöð 170 181 171 189 

Hálslón við Fljótsdalsstöð 190 186 178 191 

Ufsarlón við Fljótsdalsstöð 190 164 151 158 

Kelduárlón við Fljótsdalsstöð 170 161 146 156 

Við myndun uppistöðulóna fer gróður og jarðvegur undir vatn og brotnar þar niður. Við þetta niðurbrot (rotnun) lífrænna efna 

myndast gróðurhúsalofttegundirnar koltvísýringur (CO2), metan (CH4) og glaðloft (N20). Losun gróðurhúsalofttegunda frá 

lónum er því breytileg og veltur á heildarmagni þess gróðurs og lífrænna efna sem fer undir vatn í hverju tilviki. Samkvæmt 

aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol telst losun metans frá lónum til losunar í umfangi 1 meðan losun koltvísýringsins telst til 

losunar utan umfanga, því gróðurinn hefur á vaxtartíma sínum bundið jafn mikið magn koltvísýrings og hann losar við niðurbrot. 

Tafla 4. Losun gróðurhúsalofttegunda frá lónum vatnsaflsstöðva Landsvirkjunar árið 2019. 

  Utan umfanga Umfang 1 

 Losun alls CO2  CH4 

Aflstöð tonn CO2- ígildi 
 

Blöndustöð 13.419 6.250 7.169 

Fljótsdalsstöð 1.133 528 605 

Þjórsársvæði 1.836 908 928 

Samtala 16.388 7.686 8.702 

Árlega metur Landbúnaðarháskóli Íslands losun gróðurhúsalofttegunda frá lónum Landsvirkjunar (tafla 4). Matið byggir á 

rannsóknum sem gerðar hafa verið hérlendis og á talningu daga sem lón eru íslaus, en lítil losun ár sér stað frá ísilögðum lónum. 

Árið 2019 var fjöldi íslausra daga nokkuð fleiri en undangengin ár og þar með jókst losun frá lónum á milli ára. 
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Mynd 11. Skipting losunar frá lónum milli svæða árið 2019 ásamt því hvernig losun á metani (umfang 1) og koltvísýrings (utan 
umfanga) skiptist á milli losunar í umfangi 1 og losunar utan umfanga. 

Eldsneytisnotkun og losun SF6 

• Losun vegna brennslu á eldsneyti minnkar um 15% á milli ára.  

• Vegur þar þungt meiri notkun á lífdísil. 

Í starfsemi Landsvirkjunar er eldsneyti notað á bifreiðar, vélar og ýmis tæki.  

Heildarlosun við notkun á eldsneyti árið 2019 var 759 tonn CO2-ígildi. 540 tonn voru vegna bruna þess og 139 tonn vegna 

framleiðslu og flutnings. Samdráttur í losun vegna eldsneytisnotkunar er því um 15% á milli ára. Skýrist það af minni notkun á 

jarðefnaeldsneyti og aukinni notkun lífdísils. 

Árið 2019 voru keyptir 235.657 lítrar af eldsneyti. Þar af voru 203.373 lítrar af jarðefnaeldsneyti og 32.284 lítrar af lífdísil. 

Eldsneytisnotkun Landsvirkjunar hefur dregist saman um 7% frá árinu 2018 á meðan notkun á lífdísil hefur aukist um 24%.  
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Tafla 5. Notkun eldsneytis og losun SF6 í starfsemi Landsvirkjunar og losun gróðurhúsaloftegunda árið 2019. 

 
Magn 
lítrar 

Losun 
gróðurhúsa-
lofttegunda 
t CO2- ígildi 

Losun  
gróðurhúsa-
lofttegunda  
t CO2- ígildi 

Heild 
Eldsneytisnotkun: Bensín 20.866  48 
- losun koltvísýrings  48  
- losun metns  0,1  
- losun glaðlofts  0,1  
Eldsneytisnotkun: Dísilolía á farartæki og tæki 161.851  435 
- losun koltvísýrings  429,3  
- losun metans  0,05  
- losun glaðlofts  5,5  
Eldsneytisnotkun: Dísilolía á dísilrafstöðvar 20.656  55 
- losun koltvísýrings  54,8  
- losun metans  0,01  
- losun glaðlofts  0,7  
Eldsneytisnotkun: Lífdísill á farartæki 32.284  1,0 
- losun metans og glaðlofts   1,0  
Magn jarðefnaeldsneytis 203.373   
Magn lífdísils 32.284   
Magn eldsneytis 235.657   
Bruni eldsneytis (Umfang 1)  540 540 
Utan umfanga (Lífdísill á farartæki)  80 80 
SF6 kg frá Landsvirkjun (Umfang 1) 0,7 24 24 
    

 

Tafla 6. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna eldsneytisnotkunar í starfsemi Landsvirkjunar árin 2016–2019 og 
samanburður á milli ára. 

  2016 2017 2018 2019 
Breyting miðað við 

árið 2018 

Brennsla eldsneytis (Umfang 1) 
t CO2- 
ígildi 

601 612 638 540 -15% 

- Bensín á farartæki - 28 35 41 48 19% 
- Dísilolía á farartæki - 489 562 542 435 -20% 
- Dísilolía á dísilrafstöðvar - 84 15 55 56 0% 
- Lífdísill á farartæki (losun CH4 og N2O) - 1,2 0,4 0,3 1,0 278% 
- Lífdísill á farartæki utan umfanga - 87 27 20 80 312% 

Framleiðsla eldsneytis (Umfang 3) 
t CO2- 
ígildi 

155 150 156 139 -11% 

- Bensín og dísilolía - 144 147 153 127 -17% 
- Lífdísill - 11 3 2 12 382% 
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Árið 2019 átti Landsvirkjun 104 bíla. Í árslok voru 31% af bílum í eigu Landsvirkjunar hreinorkubílar, þar af 21% rafmagnsbílar, 

8% tengiltvinnbílar og 1% vetnisbílar (mynd 12). Meðallosun bíla var 4 tonn CO2-ígildi árið 2019 og hefur lækkað um 18% síðan 

2016 líkt og sjá má á mynd 13. Á mynd 14 má sjá losun vegna eldsneytisnotkunar á einstaka starfsstöðvum. Mest losun vegna 

brennslu á dísilolíu á sér stað á Þjórsársvæði enda er það umfangsmesta rekstrarsvæði Landsvirkjunar, með sjö vatnsaflstöðvar 

og tvær vindmyllur. 

Losun vegna notkunar dísilolíu á dísilrafstöðvar var rúm 55 tonn CO2-ígildi sem er sambærileg notkun og árið áður. 

Dísilrafstöðvar eru notaðar við rekstur búnaðar utan rafveitu og sem varaflsstöðvar.  

Við útreikninga á losun við notkun á lífdísil er, samkvæmt Greenhouse Gas Protocol, einungis losun metans og glaðlofts tekin 

með í samtölu losunar. Koltvísýringur er þar ekki með. Hins vegar er losun við framleiðslu og flutning lífdísils reiknuð með í 

samtölu losunar og er tekin fram í umfangi 3. 

Losun frá rafbúnaði Landsvirkjunar vegna leka á SF6 frá rafbúnaði á Þjórsársvæði og Fljótsdalsstöð var 0,7 kg. Þar sem SF6 er 

mjög öflug gróðurhúsalofttegund jafngildir þessi losun 24 tonnum CO2-ígilda.  

Tafla 5 sýnir heildarnotkun og losun vegna bruna eldsneytis í starfseminni árið 2019. Þá sýnir tafla 6 samanburð á losun 

gróðurhúsalofttegunda milli áranna 2016 til 2019, ásamt hlutfallslegri breytingu á milli ára.  

 

Mynd 12. Sýnir eyðslueinkunn (losunarflokk) bílaflota Landsvirkjunar samkvæmt flokkun Orkuseturs, fjölda bíla á hverri 
starfseiningu Landsvirkjunar og hlutfall aflgjafa. (Starfseiningar: OAÞ er Þjórsársvæði, OGM er Mývatnssvæði, OAB er 
Blöndustöð, OAS er Sogssvæði, OAK er Fljótsdalsstöð og N, V og H68 er starfsstöðvar Landsvirkjunar í Reykjavík og á Akureyri.  
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Mynd 13. Losun gróðurhúsalofttegunda á hvern bíl frá árinu 2014. 

 

Mynd 14. Notkun eldsneytis og losun gróðurhúsalofttegunda eftir starfsstöðvum árið 2019. Fasteignir sýna losun vegna 
eldsneytisnotkunar starfsmanna Landsvirkjunar í Reykjavík og á Akureyri´ 

Óbein losun - Umfang 2 og 3 

Losun vegna keyptrar raforku og hita 

• Losun vegna raforku- og hitanotkunar minnkar um 22% á milli ára. 

Losun vegna raforku- og hitanotkunar minnkar talsvert milli ára og er helsta ástæðan mun minni raforkunotkun vegna loka 

framkvæmda á Þeistareykjum.  

Losun vegna raforku- og hitanotkunar lækkar frá fyrra ári eða úr rúmlega 11 tonnum CO2-ígilda niður í tæp 9 tonn CO2-ígildi. 

Þetta er samdráttur um 22%, sem sjá má á mynd 15. Á síðustu tveimur árum hefur verulega dregið úr þeirri orkunotkun sem 

Landsvirkjun leggur til verktaka þar sem stærri framkvæmdaverkefnum sem hafa verið í gangi síðast liðin ár er lokið.  
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Losun vegna orku sem Landsvirkjun kaupir af öðrum orkufyrirtækjum er reiknuð út frá losunarstuðlum Umhverfisstofnunar fyrir 

orkuvinnslu á Íslandi. Losunin Landsvirkjunar vegna keyptrar orku árið 2019 er 8,8 g CO2-ígildi/kWst og er þá miðað við 

landsmeðaltal losunar vegna orkuframleiðslu. Á mynd 16 er losun borin saman á milli starfssvæða. 

 

Mynd 15. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna rafmagns og hitanotkunar árin 2016 - 2019. 

 

 

Mynd 16. Losun vegna raforku og hitanotkunar eftir starfssvæðum árið 2019. 
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Losun vegna úrgangs 

• Losun vegna úrgangs frá Landsvirkjun og verktökum minnkaði um 65%. 

• Losun frá verktökum vegna framkvæmda hvarf nánast milli ára. 

• Losun vegna reksturs stóð í stað. 

Allur úrgangur sem fellur til vegna starfsemi fyrirtækisins er flokkaður og magn hans skráð. Sorphirða er að stærstum hluta 

(95%) í höndum einkaaðila að undangengnu útboði en að litlum hluta í höndum sveitarfélaga (5%). Einungis fyrirtæki með 

starfsleyfi frá Umhverfisstofnun hafa möguleika á að bjóða í sorphirðu Landsvirkjunar. 

Tafla 7. Magn úrgangs Landsvirkjunar og losun gróðurhúsalofttegunda vegna úrgangsmeðhöndlunar árin 2016-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrgangi frá starfseminni má skipta í þrjá flokka: Úrgang sem fer til endurvinnslu eða endurnýtingar, óvirkan úrgang og úrgang til 

förgunar. Tafla 7 sýnir magn og losun úrgangs sem féll til vegna starfsemi Landsvirkjunar á árunum 2016 - 2019. Heildarmagn 

úrgangs árið 2019 var 267 tonn, þar af rúm 247 tonn frá rekstri Landsvirkjunar sem er aukning frá fyrra ári um 13%, og rúm 19 

tonn frá verktökum við framkvæmdir sem er samdráttur frá fyrra ári upp á 96%.  

Í töflum 8 og 9 má sá hvernig úrgangur flokkast eftir tegundum á árunum 2016 til 2019, annarsvegar frá rekstri Landsvirkjunar 

en hins vegar frá verktökum og hversu mikið hver úrgangsflokkur er að losa. Þar sést m.a. að 13% aukning í heildarmagni 

úrgangs frá rekstri Landsvirkjunar er aðallega vegna málma og búnaðar sem fór til endurvinnslu og hefur því takmörkuð 

loftslagsáhrif. 

Á mynd 17 kemur fram losun vegna úrgangs sem féll til á árinu 2019 á mismunandi starfsstöðvum Landsvirkjunar. Losun vegna 

úrgangs er mest á Þjórsársvæði og Mývatnssvæði og á báðum þessum svæðum er aukning í magni úrgangs frá liðnu ári. Ástæðu 

þessa má í báðum tilvikum rekja til gangsetningar nýrra aflstöðva (Búrfellsstöðvar II og Þeistareykjastöðvar) og tók rekstur 

 
2016 2017 2018 2019 

Breyting miðað við árið 

2018 

Landsvirkjun tCO2-ígildi  

Heildarúrgangur 229 269 218 247 13% 

Losun  35 41 28 28 -1% 

Verktakar      

Heildarúrgangur 591 809 541 19 -96% 

Losun 77 119 54 1 -98% 

Samtals      

Heildarúrgangur 820 1078 759 267 -65% 

Losun 113 160 82 29 -65% 
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þeirra við frágangi á svæðunum. Þá jókst starfsmannafjöldi umtalsvert á Búrfellssvæði vegna umfangsmikilla viðhaldsverkefna. 

Á öðrum starfsstöðvum hefur losun vegna úrgangs dregist saman.  

Tafla 8. Magn úrgangs og losun gróðurhúsalofttegunda vegna úrgangs frá Landsvirkjun árin 2016 - 2019. 

 2016 2017 2018 2019 
Breyting miðað við 

árið 2018 

 tonn 
tCO2-

ígildi 
tonn 

tCO2-

ígildi 
tonn 

tCO2-

ígildi 
tonn 

tCO2-

ígildi  
Magn tCO2- ígildi 

Óflokkaður úrgangur 53 31 42 25 40 23 39 23 -1% -1% 

Grófur úrgangur, flokkaður 

af þjónustuaðila 
  18 10,9 27 1,9 7 0,4 -74% -76% 

Jarð - og steinefni, gler og 

postulín 
2 0 54 0,5 10 0,1 <1 0 -96% -96% 

Lífrænn úrgangur 18 0,2 20 0,2 19 0,2 18 0,2 -4% -4% 

Málmar og ýmiss búnaður 52 1 41 0,9 45 1 109 2,3 144% 144% 

Pappír, pappi og umbúðir 14 0,3 19 0,4 18 0,4 15 0,3 -13% -13% 

Plast 6 0,1 <1 0 <1 0,0 2 0,1 184% 184% 

Timbur 63 1,3 30 0,6 52 1,1 45 1,0 -14% -14% 

Spilliefni 21 1,4 42 2,7 7 0,5 11 0,7 56% 56% 

Samtala 229 35 268 41 218 28 247 28 13% -1% 

 

 

Tafla 9. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna úrgangs frá verktökum árið 2019. 

Úrgangur frá verktökum 2016 2017 2018 2019 

 tCO2-ígildi 

Óflokkað 68 104 44 0 

Flokkað 1 1 0 0 

Timbur 5 7 7 0 

Málmar 3 4 3 0 

Spilliefni 1 3 0 1 

Samtals 77 119 54 1 
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Mynd 17. Losun vegna úrgangs skipt niður á starfssvæði árin 2016 - 2019. 

 

Losun vegna flugferða starfsfólks 

• Losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugs minnkar um 23% á milli ára 

• Innanlandsflug dregst saman um 33%.  

• Millilandaflug dregst saman um 9%. 

Við útreikninga á losun vegna flugferða voru notaðar niðurstöður nýlegrar rannsóknar á útblæstri 

flugvéla. Losun vegna flugferða er reiknuð út frá losun á hvern sætiskílómetra, sem er breytileg eftir 

lengd flugferða og gerð flugvéla. Þannig eru t.d. stuttar flugferðir í vélum með fáa farþega með hærri 

losun á hvern sætiskílómetra en vélar sem fara lengri ferðir með marga farþega. Áhrif vegalengdar á 

sætiskílómetra skýrist af mikilli losun sem á sér stað við flugtak og lendingu. Sú losun er eins hvort 

sem flugferð er löng eða stutt.  

Tafla 10 sýnir samanburð á losun vegna flugferða starfsfólks Landsvirkjunar frá 2016 til 2019 og 

mynd 18 losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugferða eftir áfangastöðum árið 2019. 
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Tafla 10. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugferða starfsfólks Landsvirkjunar árin 2016–2019 

Flug 2016 2017 2018 2019 

Breyting miðað við árið 

2018 

 tonn CO2-ígildi % 

Innanlands 215,9 199,3 236,0 157,6 -33% 

Millilanda 195,7 180,6 173,8 157,6 -9% 

Samtals 411,6 379,9 409,8 315,3 -23% 

 

 

Mynd 18. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugferða eftir áfangastöðum árið 2019. Dekksti liturinn (1) sýnir hvar losunin er 
hlutfallslega mest. 
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Losun vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu 

• Losun vegna ferða til og frá vinnu dróst saman um 23% milli ára 

• Samdrátturinn skýrist af aukinni notkun starfsfólks á rafmagns- og/eða tengiltvinnbílum.  

Losun vegna ferða starfsfólk til og frá vinnu minnkar töluvert á milli ára, eða um 23% (mynd 19). Árið 2018 er áætlað að slíkar 

ferðir hafi losað um 126 tonn CO2-ígildi, á meðan árið 2019 var sú losun áætluð um 97 tonn CO2-ígildi. Munurinn helgast af því 

að fleira starfsfólk ekur á rafmagns- eða tengiltvinnbílum. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu 

er áætluð út frá ferðavenjukönnun sem send er á allt starfsfólk fyrirtækisins (mynd 20).  

 

Mynd 19. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna ferða starfsmanna árin 2018 og 2019. 

 

 

Mynd 20. Hlutfall af ekinni vegalengd starfsmanna til og frá vinnu árin 2018 og 2019. 
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Notkun áburðar, innflutningur á eldsneyti og SF6 leki Landsnets 

• Önnur óbein losun dróst saman um 11% á milli ára. 

• Aukning varð í losun vegna áburðarnotkunar í landgræðsluverkefnum, en framleiðsla áburðarins veldur 16% aukningu.  

• Minni eldsneytisnotkun í starfsemi fyrirtækisins skýrir 11% samdrátt í losun vegna framleiðslu á eldsneyti.  

Önnur óbein losun af starfsemi Landsvirkjunar var 3.356 tonn CO2-ígildi. Mest var áætluð losunin vegna leka á 

einangrunarmiðlinum SF6 frá rafbúnaði hjá Landsneti (67%) og vegna notkunar á áburði í landgræðsluverkefnum (28%) þar á 

eftir, sjá töflu 11. Í ár er losun SF6 frá rafbúnaði hjá Landsneti áætluð, út frá meðaltali losunar áranna 2017 og 2018, þar sem 

upplýsingar um losun fyrir árið 2019 lágu ekki fyrir við útgáfu þessarar skýrslu.  

Tafla 11. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu áburðar, innflutning á eldsneyti og losun vegna leka SF6 í 
flutningskerfi Landsnets. 

Annað umfang 3 2016 2017 2018 2019 

Breyting miðað við árið 

2018 

 Tonn CO2-ígildi % 

Áburður 780 830 826 958 16% 

Framleiðsla eldsneytis 155 150 156 139 -11% 

SF6 (Landsnet) 971 2.094 2.430 (2.262)* (-7%)* 

Samtala 1.906 3.075 3.411 3.359 -11% 

*Losun vegna leka frá rafbúnaði Landsnets er áætluð út frá meðaltali tveggja undangenginna ára, þar sem upplýsingar 

lágu ekki fyrir. 
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Losun gróðurhúsalofttegunda 
• Losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi Landsvirkjunar dregst saman um 15% á milli ára. 

• Stærstur hluti losunarinnar er vegna auðlindanýtingarinnar við raforkuvinnslu innan umfangs 1. 

• Bein losun í umfangi 1 hefur dregist saman um 36% frá árinu 2008 þegar losunin var 64.900 tonn CO2-ígildi. 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi Landsvirkjunar, sem er skilgreind innan umfanga árið 2019, var um 46 þúsund tonn 

CO2-ígildi. Á mynd 21 sést að losunin er mest í umfangi 1 (90%) og þar á eftir er losun í umfangi 3 (10%). Á mynd 22 má svo sjá 

losun frá mismunandi þáttum rekstursins.  

 

Mynd 21. Skipting losunar gróðurhúsalofttegunda á milli umfanga árið 2019. 
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Mynd 22. Skipting losunar gróðurhúsalofttegunda á milli eftir uppruna árið 2019. 

 

Tafla 12 sýnir alla losun gróðurhúsalofttegunda eftir uppruna, bæði innan og utan umfanga. Þar sést að mest losun á sér stað 

vegna útstreymis koltvísýrings í jarðgufu. Þar á eftir vegur mest losun metans frá uppistöðulónum. Hvoru tveggja er innan 

umfangs 1. Innan umfangs 3 munar mest um losun af einangrunarmiðlinum SF6 hjá Landsneti. Sú losun skráist sem óbein losun 

hjá Landsvirkjun og er magn hennar í hlutfalli við orkuvinnslu fyrirtækisins af heildarraforkuvinnslu Íslands. 

Magn losunar vegna bruna, framleiðslu og flutninga eldsneytis, ásamt notkun áburðar í landgræðsluverkefnum, kemur þar á 

eftir. Þó skal tekið fram að notkun áburðar hefur að lokum jákvæð áhrif með tilliti til gróðuraukningar og kolefnisbindingar.  

 

Ferðir starfsfólks með flugi og á einkabílum, til og frá vinnu og losun á SF6 frá eigin rafbúnaði Landsvirkjunar vegur í raun mjög 

lítið í heildarlosun fyrirtækisins.  

Lífræn losun koltvísýrings er skráð utan umfanga samkvæmt aðferðarfræði Greenhouse Gas Protocol. Um er að ræða lífræna 

losun kolefnis frá uppistöðulónum og losun vegna bruna á lífdísil. Í losun utan umfanga vegur losun frá uppistöðulónum þyngra. 
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Tafla 12. Yfirlit yfir losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi Landsvirkjunar árin 2016 - 2019. 

Losunarvaldur  2016 2017 2018 2019 
Breyting miðað 

við árið 2018 
Umfang 1 t CO2-ígildi t CO2-ígildi t CO2-ígildi t CO2-ígildi % 
Jarðvarmi 32.320 37.163 40.805 32.235 -21% 
Bruni eldsneytis 601 612 638 540 -15% 
SF6 68 0 35 24 -33% 
Losun uppistöðulóna 
(vatnsafl) 

8.217 8.318 7.421 8.702 17% 

Áburður <1 <1 <1 <1 2% 
Umfang 2       
Notkun rafmagns og hita 46 50 12 9 -25% 
Umfang 3      
Flug 412 380 410 315 -23% 
Áburður 779 830 826 958 16% 
SF6 (Landsnet) 971 2.095 2.430 2.262 -7% 
Framleiðsla eldsneytis 155 150 156 139 -11% 
Ferðir starfsfólks í og úr vinnu   126 97 -23% 
Úrgangur 122 160 77 31 -59% 
Framkvæmdir (bruni 
eldsneytis) 

4,481 4,829 1,496 755 -50% 

Umfang 1 41.207 46.094 48.900 41.500 -15% 
Umfang 2 46 50 12 9 -25% 
Umfang 3 6.921 8.445 5.520 4.558 -17% 
Samtals GHG-Protocol 48.173 54.589 54.432 46.067 -15% 
Utan umfanga (lón og lífdísill) 7.378 7.356 6.521 7,766 19% 
Samtals heildarlosun  
(GHG-Protocol og losun utan 

umfanga)  
55.551 61.945 60.953 53.833 -12% 

 

Kolefnisbinding 
• Árið 2019 voru bundin 31.900 tonn af koltvísýring. 

Í rúma fimm áratugi hefur Landsvirkjun staðið fyrir umfangsmikilli landgræðslu og skógrækt í nágrenni aflstöðva sinna. Frá 

upphafi hefur fyrirtækið unnið með Landgræðslunni og Skógræktinni að landgræðslu og skógrækt. Frá árinu 2011 hafa jafnframt 

farið af stað samvinnuverkefni um bindingu kolefnis og á árinu 2019 bættist einnig við endurheimt votlendis. Frá árinu 2013 

höfum við einnig kolefnisjafnað hluta af starfseminni með skógrækt í samstarfi við Kolvið. Tafla 13 sýnir umfang landgræðslu- og 

skógræktarverkefna, unnin á vegum Landsvirkjunar eða í samvinnu við fyrirtækið árin 2016–2019.  
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Nú er binding vegna landgræðslu á vegum fyrirtækisins árið 2019 áætluð 28.800 tonn CO2-ígildi. Á grundvelli úttektar á 

skógrækt við aflstöðvar Landsvirkjunar er binding þar áætluð 2.000 tonn CO2-ígildi á árinu, auk 1.000 tonna CO2-ígilda 

sem bundin eru á vegum Kolviðs og 100 tonna CO2-ígilda vegna endurheimt votlendis.  

 

Tafla 13. Kolefnisbinding (tonn CO2 ígildi) í landgræðsluverkefnum á vegum Landsvirkjunar eða í samvinnu við fyrirtækið 
árin 2016–2019. 

 2016 2017 2018 2019 

 tonn CO2 ígildi 

Skógrækt -1.300 -1.400 -1.550 -1.700 

Landgræðsluskógrækt -250 -250 -300 -300 

Landgræðsla -26.700 -27.200 -28.400 -28.800 

Endurheimt votlendis    -100 

Kolviður -1.069 -1.100 -1.035 -1.000 

Kolefnisbinding samtals -29.319 -29.950 -31.285 -31.900 

 

Kolefnisspor Landsvirkjunar 
• Kolefnisspor Landsvirkjunar árið 2019 er 22 þúsund CO2-ígilda, sem jafngildir 1,6 g CO2-ígildum/kWst.  

• Kolefnissporið hefur dregist saman um 26% á milli ára. 

• Samdrátturinn skýrist að mestu vegna minni losunar frá jarðvarma. 

 

Kolefnisspor Landsvirkjunar gerir grein fyrir árlegri losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi fyrirtækisins sem reiknuð er 

eftir aðferðafræði GHG Protocol ásamt lífrænni kolefnislosun frá uppistöðulónum, að frádreginni áætlaðri kolefnisbindingu. 

Kolefnisspor = gróðurhúsalofttegunda + lífræn CO2 losun frá lónum – kolefnisbinding 

Vakin skal athygli á því að lífræn losun koltvísýrings frá lónum er talin með í kolefnissporinu á meðan bruni á lífdísli er það ekki. 

Það er vegna þess að kolefni lífdísilsins er hluti af þekktri lífrænni kolefnishringrás, þar af leiðandi er vitað hve mikið magn 

kolefnis losnar út í andrúmsloftið við bruna þess. Hvað varðar losun frá lónun þá er ekki vitað hversu mikið magn af lífrænu 

kolefni, sem þá brotnar niður frá gróðri og jarðvegi sem fer undir vatn, losnar út í andrúmsloftið og hve mikið magn binst í 

lóninu sjálfu. Þar til þær upplýsingar liggja fyrir hefur Landsvirkjun ákveðið að láta alla þessa losun teljast til losunar út í 

andrúmsloftið. 
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Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi Landsvirkjunar árið 2019 eins og hún er reiknuð í kolefnissporinu var tæp 54 

þúsund tonn CO2-ígildi. Losun lífræns kolefnis frá lónum var tæplega 7,7 þúsund tonn og kolefnisbinding var tæplega 32 þúsund 

tonn CO2-ígildi.  

Kolefnisspor Landsvirkjunar árið 2019 er því tæp 22 þúsund tonn CO2-ígildi en var tæp 30 þúsund tonn CO2-ígildi árið 2018. Í 

samanburði við árið 2018 hefur kolefnissporið dregist saman um um 26% og um 24% ef miðað er við losun á hverja unna GWst.  

Samdrátturinn skýrist fyrst og fremst af minni losun frá jarðvarmavinnslu og minni frá brennslu jarðefnaeldsneytis. Þessir þættir 

vega mikið enda er samdráttur kolefnissporsins á milli ára talsverður, þrátt fyrir 17% aukningu í losun frá lónum vegna milds 

vetrar.  

Skipting kolefnissporsins er sýnd á mynd 23. Sjá má að losun frá jarðvarma (60%) og lónum (31%) skipa stóran sess í 

heildarlosun. Gráa súlan sýnir kolefnisspor Landsvirkjunar þ.e. nettó losun að teknu tilliti til kolefnisbindingar. 

 

Mynd 23. Heildarlosun, kolefnisbinding og kolefnisspor Landsvirkjunar árið 2019. Losun frá lónum kemur bæði fram sem losun 
frá uppistöðulónum og sem lífræn losun. 

 

Tafla 13 sýnir árlega losun gróðurhúsalofttegunda í rekstri Landsvirkjunar fyrir hverja unna GWst á árunum 2016-2019. 

Talsverður munur er á losun frá raforkuvinnslu með jarðvarma annars vegar og vatnsafli hins vegar. Í töflunni er losun skipt á 

milli orkugjafa með þeim hætti að bein losun frá vinnslunni fylgir viðkomandi orkugjafa. Þannig samanstendur t.d. bein losun frá 

jarðvarmavinnslu af útstreymi á gasi í andrúmsloft og eldsneytisnotkun á Norðausturlandi á meðan bein losun frá vatnsafli 

samanstendur af losun frá lónum og eldsneytisnotkun vatnsaflsstöðva. Losun vegna annarra þátta, t.d. SF6 leka, brennslu 

eldsneytis, flugferða og úrgangs frá skrifstofum, ásamt allri annarri losun, er skráð í töfluna sem önnur losun (9%).  

Kolefnissporið á hverja orkueiningu er 1,6 g CO2-ígilda/kWst en var 2,1 g CO2-ígilda/kWst árið 2018.  
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Kolefnissporið fyrir árin 2018 og 2019 hefur verið uppfært miðað við fyrri ár þar sem nú er einnig tekið tillit til ferða starfsmanna 

til og frá vinnu. Þá hefur losun frá áburði verið endurreiknuð frá árinu 2016 miðað við nýjar losunarupplýsingar frá birgjum. 

Þessi uppfærsla hefur í för með sér að kolefnisspor áranna 2016 til 2018 hafa hækkað frá því sem áður hefur verið kynnt, þar 

með talið í ársskýrslu Landsvirkjunar 2018. 

Tafla 14. Losun gróðurhúsalofttegunda, kolefnisbinding og kolefnisspor fyrir hverja unna kWst árin 2016-2019, og 
samanburður milli ára. 

g CO2-ígildi/kWst 2016 2017 2018 2019 

Breyting miðað við árið 

2018 

Jarðvarmastöðvar 65 66 36 30 -17% 

Vatnsaflsstöðvar 1,2 1,2 1,1 1,3 21% 

Heildar-raforkuvinnsla 3,6 3,8 3,8 3,5 -9% 

Önnur losun 0,57 0,65 0,43 0,37 -14% 

Heildarlosun 4,1 4,4 4,2 3,9 -9% 

Kolefnisbinding -2,2 -2,1 -2,2 -2,3 5% 

Kolefnisspor Landsvirkunar 2,0 2,3 2,1 1,6 -24% 
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