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Fjárfestingar á 
tímabilinu 2010-2021

MUSD MISK

Búðarhálsvirkjun Þeistareykir /
Stækkun Búrfells



Þeistareykjavegur syðri

▪ Uppbyggingu vegar frá Þeistareykjastöð að þjóðvegi á Hólasandi lauk á 
haustmánuðum 2020

▪ Vegurinn auðveldar samrekstur jarðvarmastöðva Landsvirkjunar á NA-landi

▪ Lagning efra burðarlags og slitlags verður boðin út í febrúar

▪ Lengd vegarins er 19 km

▪ Áætlaðar magntölur:

▪ 7 m breiður vegur

▪ Áætluð efnisvinnsla 40-50.000 m3

▪ Verktími er áætlaður 2021-2022
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Yfirlit yfir viðhalds- og endurbótaverkefni

▪ Stærsta verkefnið tengist 
endurbótum á vél- og 
rafbúnaði í Sultartangastöð

▪ Önnur stór verkefni snúa 
að viðhaldi árloka við 
Ísakot ásamt endurgerð og 
stækkun starfsmanna-
aðstöðu í Búrfelli

▪ Mörg verkefnanna hafa
verið í undirbúningi frá
síðasta ári og samningar við
alla helstu birgja liggja fyrir
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Svæði Fjöldi verkefna Áætlaður kostnaður

Þjórsársvæði 40 1.489 Mkr

Sogssvæði 9 292 Mkr

Blöndusvæði 8 73 Mkr

Mývatnssvæði 12 305 Mkr

Fljótsdalssvæði 9 385 Mkr

Sameiginlegt 1 95 Mkr

Samtals 79 2.639 Mkr



Viðgerð á árlokum við Ísakot – ofan Búrfells

▪ Umfang verks og staðsetning:  Viðgerðir og 
viðhaldsaðgerðir á tveimur af fjórum árlokum 
(yfirfallslokum) í straumgáttum lokumannvirkis við 
Ísakot, staðsett austan við Bjarnarlón, inntakslóns 
Búrfellsstöðvar

▪ Tilboðsfrestur og opnun tilboða: 2. febrúar 2021, 
kl. 14:00

▪ Upphaf verks: Áætlað að framkvæmdir á verkstað 
geti hafist 15. apríl 2021

▪ Verklok og skil: Fyrri lokan 15. október 2021, og sú 
seinni ári síðar.

▪ Sjá nánar útboðsgögn nr. 20340 á útboðsvef 
utbod.landsvirkjun.is

6



Eiríksbúð - Bætt starfsmannaaðstaða á Þjórsársvæði

▪ Lýsing verks: Áformað er að byggja við 
núverandi mötuneyti og starfsmannaaðstöðu 
Þjórsársvæðis, með að markmiði að bæta 
aðstöðu á svæðinu.  

▪ Umfang: Viðbygging með skrifstofurýmum, 
fundaraðstöðu, stækkun á mötuneyti, bætt 
starfsmanna- og gistiaðstaða auk 
svæðisstjórnstöðvar, undir einu þaki.

▪ Tímalína: Áformað að verkið verði unnið í 
þremur áföngum á tímabilinu 2021-2024.

▪ Verkið er í undirbúningi og nánari frétta um 
framgang þess að vænta á fyrrihluta ársins 
2021.
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Endurbætur starfsmannahúsa á Þjórsársvæði

▪ Lýsing verks: Áformað er að fara í endurbætur 
á alls 10 starfsmannahúsum á svæðinu, 

▪ Umfang: Áætlað er að breyta hverju húsi úr 
tveggja íbúða húsi í fjögurra íbúða hús, þar 
sem hver íbúð er um 35 fm. 

▪ Tímalína verks: Áætlaður verktími 2021-2022. 

▪ Verkið er í undirbúningi og nánari frétta um 
framgang þess að vænta á fyrrihluta ársins 
2021.
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