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Spurningar sem varða framtíðina
Hvað er rétt nýting jarðhitans?Hvað er rétt nýting jarðhitans?
Sjálfbær nýting í praxis?
Hver eru takmörk auðlindanna?
Hvað tekur við eftir vatnsafl og jarðhita?
Hreyfanlegir orkuberar?
S ?Stuttar tilkynningar?



Present Electricity Use

General use 3050 GWh 18.5%
Large industries 12430 GWh 75.5%
System loss 1000 GWh 6 0%

Fossil fuels

System loss 1000 GWh 6.0%

120 MWe
3 GWh

Hydropower
1880 MWe
12400 GWh

Geothermal
575 MWe
4000 GWh

Potential
30000 GWh*

000 G
Potential
20000 GWh*





Mö k jálfb ýtiMörk sjálfbærrar nýtingar

Auðlind og umhverfi

Efnahagslegir þættir 

Fél l i þ ttiFélagslegir þættir



Íðorkuhlutfall orku háð hitastigi
Það sem gerist er t d við hitun húss er

QQ
Það sem gerist er t.d. við hitun húss er 
að við notkun orkunnar fer hún í 
gegnum umbreytingarferli. Olía brennur 
og gefur frá sér heitar gastegundir í

20 C20 C
q=0.01q=0.01

00°°CC
q=0q=0

og gefur frá sér heitar gastegundir í 
eldhólfinu sem aftur hita vatn í 
miðstöðvarkatli og fara síðan upp um 
skorsteininn . Vatninu úr katlinum er 

5555°°C C q=0.06q=0.06

dælt inn á ofnakerfi, ofnarnir hita loft 
sem um þá leikur og aðra fleti í herbergi 
með geislun. Varminn streymir síðan út 

20002000°°CC

g y
um  ytra yfirborð hússins  með leiðni og 
með loftskiptum og til umhverfisins. 
Orkan sem myndast við brunann í 

20002000°°CC
q=0.70q=0.70

eldhólfinu skilar sér öll til umhverfisins 
þannig að engin orka hefur eyðst. Það 
er hinsvegar ljóst að við höfum ekki 

ikil t f i k ið h fi hitmikil not fyrir orku við umhverfishita. 
Verðmæti orkunnar hefur glatast þó svo 
að orkan sé enn til staðar



Hvað er íðorka
1 lö ál f ði i kk ð k á b t f á i f i til• 1. lögmál varmafræðinnar segir okkur að orku má breyta frá einu formi til 
annars en það er ekki hægt að mynda eða eyða orku sem er í góðu 
samræmi við það sem áður er sagt. En hvað er það þá sem eyðist. 2. 
lögmál armafræðinnar segir okk r að í öll m ork bre tingarferl m í lok ðlögmál varmafræðinnar segir okkur að í öllum orkubreytingarferlum í lokuðu 
kerfi verður hlutfall íðorku í nýju ástandi alltaf lægri en í upprunalegu 
ástandi. Það er semsé íðorka sem glatast. En hvað er þá íðorka? Fyrir 
orku við ákveðið ástand er hæfileiki orkunnar til þess að framleiða vinnuorku við ákveðið ástand er hæfileiki orkunnar til þess að framleiða vinnu, 
þ.e. knýja einhvers konar aflvél, takmarkaður. Sú íðorka sem er fólgin í 
ákveðnu orkumengi er þá einfaldlega fræðilega mesta mögulega vinna 
sem er hægt að framleiða í umbreytingarferlum sem færa orkuna tilsem er hægt að framleiða í umbreytingarferlum sem færa orkuna til 
sama ástands og ríkir í umhverfinu. Rafmagn er þá nokkurn veginn hrein 
1oo % íðorka en íðorkuhlutfall orku sem fólgin er í vatni við 80 oC er um 10 
% ef miðað 0 C viðmiðunarhitastig og íðorkuhlutfall varmaorku við% ef miðað 0 C viðmiðunarhitastig og íðorkuhlutfall varmaorku við 
herbergishitastig er þá einungis  1%. Hvað verður þá um afganginn af 
orkunni. Í þessu fræðilega ferli sem vísað er til greinist orkan í vinnu eða  
íðorku og afgangurinn af orkunni sameinast umhverfinu við það hitastig sem g g g þ g
þar ræður og hefur þá samkvæmt okkar skilgreiningu glatað verðmæti sínu



Um verðgildi orku
• Oftlega þegar fjallað er um orkumál gera 

menn ekki greinarmun á því í hvaða formi g þ
orka er notuð. Við höfum þó yfirleitt reiður 
á því hvort orka er vistvæn eða hrein þ eá því hvort orka er vistvæn eða hrein, þ.e. 
hvort notkun hennar fylgir losun mengandi 
efna og koltvísýrings Ef við nú leyfumefna og koltvísýrings. Ef við nú leyfum 
okkur að skoða málið frá grunni þá er eitt 
af grundvallarlögmálum orkufræðinnar að 
orka eyðist ekki. Því er samkvæmt y
strangri túlkun rangt að tala um 
orkueyðslu



Íðorka X varmageymis háð hitastigi

Tr    r    QQr  m  cr  m  cHitastig varmageymis Hlutfall
oC K íðorku

500 773,15 0,41

W400 673,15 0,36
300 573,15 0,30
250 523,15 0,27

T00
200 473,15 0,23
180 453,15 0,21
160 433,15 0,19
140 413 15 0 17140 413,15 0,17
120 393,15 0,15
80 353,15 0,10
60 333,15 0,0760 333, 5 0,0
40 313,15 0,04

Viðmiðunarhitastig 288,15



Verðlagning íðorku
• Orkuveita Reykjavíkur – breytilegt verð

– Rafmagn g
• Orkuverð 8,81 kr/kWst
• Íðorka, Exergi 8,81 kr/kWstÍðorka, Exergi  8,81 kr/kWst 

– Heitt vatn 
• Orkuverð 65 23 kr/m3 ΔT=40 K 46 4 kWst• Orkuverð 65,23 kr/m3 ΔT=40 K    46,4 kWst  

1,41 kr/kWst
• Íðorka = 2 65 KWst• Íðorka (353,15/313,15) = 2,65 KWst 

24,6 kr/kWst



Frumorkunýting
• Það hugtak sem við höfum hingað til notað mest þegar 

við metum árangur okkar við orkuvinnslu er svo kölluð 
frumorkunýting Ljóður á þessu hugtaki er að það gefurfrumorkunýting. Ljóður á þessu hugtaki er að það gefur 
okkur upplýsingar um orkumagn fyrir og eftir 
umbreytingu en hins vegar ekki hversu vel við nýtum y g g ý
verðmæti orkunnar þ.e. hve mikil íðorka glatast í 
umbreytingarferlinu. Við getum tekið dæmi um orkuver 

ý i 300 C h i ú b h l f kk ðsem nýtir 300 C heitt vatn úr borholu og gefum okkur að 
umhverfishitastig til viðmiðunar sé 15 C. Í öðru tilfellinu 
nýtum við vatnið til raforkuframleiðslu þannig að 50 %nýtum við vatnið til raforkuframleiðslu þannig að 50 % 
vatnsins er dælt aftur niður í jarðhitageyminn við 120 C. Í 
hinu tilfellinu blöndum við vatnið með 5 C heitu ferskvatni 
þannig að 80 C séu sendar til neytenda



Frumorka eða íðorka
Vatn við 250K

k ld Íð k ld k Íð k
KJ/Kg

Frumorku 
notkun

Seld          
orka

Íðorka 
inn

Seld 
íðorka

Frumorku 
nýtni

Íðorku 
nýtni

Rafmagns‐
framleiðsla 50 
% niðurd 120 
C 802 5 113 0 217 3 113 0 0 14 0 52C 802,5  113,0  217,3  113,0  0,14  0,52 
Hitaveita 
80/40 1022,9  567,6  282,5  33,5  0,55  0,12 



Nýir virkjanakostir
V d l• Varmadælur

• Kæliorka
• Lághitavirkjanir
• Rennslisvirkjanir• Rennslisvirkjanir
• Sjávarföll og straumar
• Vindur
• HaföldurHaföldur
• Seltuskil



Kostnaður á kWh ?

Freshwater Saltwater

2 4 8 16 32 64 ISK/kWh



Spánn (Feed in tariffs)
Sól f l• Sólarrafalar
I) Innbyggðir 34c€/kWh upp að 20 kW og frá 20 kW 
upp að 2MW 31c€/kWh .pp
II) Stök orkuvirki; 32c€/kWh upp að 10MW.

• Önnur tækni
) Blö d ð hit f f l ið l ta) Blönduð hita og rafmagnsframleiðsla; mest

13.29c€/kWh meðan kerfið endist
b) Sólarvarmaorkuver; 26.94 c€/kWh fyrstu 25 árin.b) Só a a ao u e ; 6 9 c€/ y stu 5 á
c) Vindorka; allt að7.32 c€/kWh fyrstu 20 árin.
d) Jarðhiti, öldur og sjávarföll;6.89 c€/kWh fyrstu 20 
árinárin.
e) Vatnsorka; 7.8 c€/kWh fyrstu 25 árin.
f) Lífrænn massi og lífrænt gas allt að 13.06 c€/kWh ) g g
fyrstu15 árin.
g) Sorpbrennsla; alt að 12.57 c€/kWh fyrstu 15 árin.



Festarbönd raforkunnar
• Er hægt að koma “blaðstýft framan fjöður 

f ýl bi ð” f i á i iaftan sýlt og gagnbitað” fyrir á einni 
elektrónu 



The Alternative Fuel Race
Infrastructure

Recycled carbonsy
Hydrogen
Batteries

Mobility Operational cost

Hybrids ?

Environmental efficiency



Framkvæmd raforkulaga



Meðferð tapa dreifiveitna I
• Koma verður í veg fyrir að sérleyfisstarfsemi 

niðurgreiði samkeppnisstarfsemi
• Orkustofnun hefur miðað við staðalverð fyrir töp 

til að hindra innanhússverðlagningug g
• 12 ára samning Landsvirkjunar + 2,5% álag.
• Þessir samningar virðast ekki lengur í boði• Þessir samningar virðast ekki lengur í boði
• Raforkumarkaður Landsnets rétt handan við 

hornið í 3 árhornið í 3 ár. 



Meðferð tapa dreifiveitna II
• Frá og með 2011 skulu dreifiveitur bjóða út 

töp.p
• Dreifiveitur verða að sýna fram á að besta 

tilboð hafi verið valið m v töp síðustu áratilboð hafi verið valið m.v. töp síðustu ára.
• Dreifiveitur gera OS grein fyrir 

útreikningum tapa m.v. sinn samning.
• Ennþá verður magn tapa byggt á• Ennþá verður magn tapa byggt á 

útreikningum orkuspárnefndar.



Uppsafnaður afgangur tekjumarka
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Til þ ð k ál tjó i átti i á di i• Til þess að orkumálastjóri átti sig á myndinni
á undan.

• Myndin sýnir hlutfall uppsafnaðs afgangs eða
halla sem hlutfall af tekjumörkum Þannig áhalla sem hlutfall af tekjumörkum. Þannig á 
Orkubú Vestfjarða inni sem nemur 72% af
tekjumörkum dreifingar (án flutnings). Þeirtekjumörkum dreifingar (án flutnings). Þeir
gætu því hækkað gjaldskrána sína um 
72%+x (hækkun um x til þess að hætta að

f i ) í itt á þ ft ð þ í l k ðsafna meiru) í eitt ár en þyrftu að því loknu að
lækka um 72%.



Takk fyrirTakk fyrir









Raforka eða hitaorkaRaforka eða hitaorka
• Um verðgildi orku• Um verðgildi orku
• Oftlega þegar fjallað er um orkumál gera menn ekki greinarmun á því í hvaða formi orka er notuð. Við höfum þó yfirleitt reiður á því hvort 

orka er vistvæn eða hrein, þ.e. hvort notkun hennar fylgir losun mengandi efna og koltvísýrings. EF við nú leyfum okkur að skoða málið frá 
grunni þá er eitt af grundvallarlögmálum orkufræðinnar að orka eyðist ekki. Því er samkvæmt strangri túlkun rangt að tala um orkueyðslu. 
Það sem gerist er t.d. við hitun hús er að við notkun orkunnar fer hún í gegnum umbreytingarferli. Olía brennur og gefur frá sér heitar 
gastegundir í eldhólfinu sem aftur hita vatn í miðstöðvarkatli og fara síðan upp um skorsteininn . Vatninu úr katlinum er dælt inn á g g g pp
ofnakerfi, ofnarnir hita loft sem um þá leikur og aðra fleti í herbergi með geislun. Varminn streymir síðan út um  ytra yfirborð hússins  með 
leiðni og með loftskiptum og til umhverfisins. Orkan sem myndast við brunann í eldhólfinu skilar sér öll til umhverfisins þannig að engin 
orka hefur eyðst. Það er hinsvegar ljóst að við höfum ekki mikil not fyrir orku við umhverfishita. Verðmæti orkunnar hefur glatast þó svo að 
orkan sé enn til staðar. 

• 1. lögmál varmafræðinnar segir okkur að orku má breyta frá einu formi til annars en það er ekki hægt að mynda eða eyða orku sem er í 
óð i ið þ ð áð t E h ð þ ð þá ði t 2 lö ál f ði i kk ð í öllgóðu samræmi við það sem áður er sagt. En hvað er það þá sem eyðist. 2. lögmál varmafræðinnar segir okkur að í öllum 

orkubreytingarferlum í lokuðu kerfi verður hlutfall íðorku í nýju ástandi alltaf lægri en í upprunalegu ástandi. Það er semsé íðorka sem 
glatast. En hvað er þá íðorka. Fyrir orku við ákveðið ástand er hæfileiki orkunnar til þess að framleiða vinnu, þ.e. knýja einhvers konar 
aflvél, takmarkaður. Sú íðorka sem er fólgin í ákveðnu orkumengi er þá einfaldlega fræðilega mesta mögulega vinna sem er hægt að
framleiða í umbreytingarferlum sem færa orkuna til sama ástands og ríkir í umhverfinu. Rafmagn er þá nokkurn veginn hrein 1oo % íðorka 
en íðorkuhlutfall orku sem fólgin er í vatni við 80 oC er um 10 % ef miðað 0 C viðmiðunarhitastig og íðorkuhlutfall varmaorku við g g g
herbergishitastig er þá einungis  1%. Hvað verður þá um afganginn af orkunni. Í þessu fræðilega ferli sem vísað er til greinist orkan í vinnu 
eða  íðorku og afgangurinn af orkunni sameinast umhverfinu við það hitastig sem þar ræður og hefur þá samkvæmt okkar skilgreiningu 
glatað verðmæti sínu. 

• Það hugtak sem við höfum hingað til notað mest þegar við metum árangur okkar við orkuvinnslu er svo kölluð frumorkunýting. Ljóður á 
þessu hugtaki er að það gefur okkur upplýsingar um orkumagn fyrir og eftir umbreytingu en hins vegar ekki hversu vel við nýtum verðmæti 

k þ h ikil íð k l t t í b ti f li Við t t kið d i k ýti 300 C h itt t ú b h lorkunnar þ.e. hve mikil íðorka glatast í umbreytingarferlinu. Við getum tekið dæmi um orkuver sem nýtir 300 C heitt vatn úr borholu og 
gefum okkur að umhverfishitastig til viðmiðunar sé 15 C. Í öðru tilfellinu nýtum við vatnið til raforkuframleiðslu þannig að 50 % vatnsins er 
dælt aftur niður í jarðhitageyminn við 120 C. Í hinu tilfellinu blöndum við vatnið með 5 C heitu ferskvatni þannig að 80 C séu sendar til 
neytenda

• Það má því skoða málið frá tveimur hliðum Hvernig höfum við farið með orkuna þ e skoðað frumorkunýtnina og hvernig höfum við farið• Það má því skoða málið frá tveimur hliðum. Hvernig höfum við farið með orkuna þ.e. skoðað frumorkunýtnina og hvernig höfum við farið 
með þau verðmæti sem okkur er truað fyrir, þ.e. íðorkuna. Fyrir raforkuvnnsluna er frumorkunýnin cc % og íðorkunýtnin vv %. Fyruir 
hitaveituna er frumorkunýtnin dd % og íðorkunýtnin bb %. Við fáum því afar mismunandi skilaboð um árangur okkar eftir því hvaða 
mælikvarði er notaður. 

•
•


