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Útdráttur 

Aðal orkuauðlindir Íslendinga eru jarðhiti og vatnsföll. Þessar auðlindir eru nýttar í margt, 

til dæmis er jarðhiti notaður í upphitun á húsum og í sundlaugar, en aðallega nýtast þær í 

framleiðslu á rafmagni. Það þarf að huga að ýmsu þegar ákveðið er að hefja rafvirkjun á 

þessum auðlindum og skiptir þá mest máli að lágmarka umhverfisáhrif og hámarka 

arðsemi. Íslensk stjórnvöld hafa stofnað faghópa sem fara yfir virkjunarkosti og meta þá út 

frá ýmsum atriðum, eins og áhrif á umhverfi. Þessir faghópar hafa sett saman rammaáætlun 

þar sem virkjunarkostir hafa verið settir í þrjá flokka, nýtingarflokk, biðflokk og 

verndunarflokk. Þetta er allt liður í að auka sjálfbæra nýtingu á íslenskum auðlindum í 

kjölfar aukinnar eftirspurnar á rafmagni. Á Íslandi hefur nefnilega stóriðja aukist til muna 

seinustu áratugina með tilkomu álvera og krefst þessi starfsemi mikið af rafmagni. Þessi 

álver eru í erlendri eigu og kaupa hér rafmagn á niðurgreiddu verði en taka síðan allan 

beinan hagnað úr landi. Við Íslendingar þurfum þess vegna að spyrja okkur hvort við séum 

reiðubúin í að fórna auðlindum okkar svo erlend fyrirtæki geti hagnast. 
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Abstract 

The main resources in Iceland are geothermal energy and water streams. These resources 

are utilized for many things. For example, geothermal energy is used to heat up houses and 

swimming pools, but mainly are they used to generate electricity. Many issues needs to be 

taken into consideration before starting up a geothermal- or hydropower plant. The most 

important issue is to minimize environmental impacts and maximize profit. A team of 

experts, assigned by the Icelandic government, gave out a report of all possible power plant 

options. They classified the options into three categories; 1. Utilization, 2. On hold 3. 

Conservation. This was all part of increasing the sustainability of Icelandic resources 

following an increased demand in electrical energy. This is due to increase in heavy 

industry, like aluminum plants, in Iceland over the last decades that uses a lot of electrical 

power. Companies abroad own these aluminum plants and they buy energy here cheap but 

take all the profit from Iceland. The people of Iceland needs to ask them self if they are 

ready to sacrifice their resources so foreign companies can make a profit.    
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1 Inngangur 

Nýting á jarðvarma á Íslandi hefur langa sögu þar sem heitar laugar og hverir voru að finna 

nálægt mörgum jörðum á landnámsöld. Talið er að á þeim tíma hafi fólk nýtt þennan hita í; 

að baða sig, þvott, suðu á matvælum og bökun á brauði (Sveinn Þórðarson, 1998). Ein 

frægasta baðlaug landsins og jafnframt elsta sem enn er varðveitt er Snorralaug í 

Reykholti. Í landnámu er sagt að Tungu-Oddur hafi gengið til laugar á þessu svæði, en það 

var Snorri Sturluson sem lét byggja laugina í Reykholti árið 1228. Lítið bar á notkun 

Íslendinga á jarðhita næstu aldirnar nema þá í formi námuvinnslu og útflutningi á 

brennisteini sem finnst á háhitasvæðum. Það var svo á 18. öld sem notkun á jarðhita jókst 

aftur og var nokkuð um fjöldaböð á landinu, eins og í hvernum í Laugarnesi í Reykjavík, 

ásamt því að þar voru þvottalaugar þar sem vinnukonur komu til að þvo þvott og báru hann 

síðan heim til sín á bakinu (Hulda H. Pétursdóttir, 1997). Fyrstu jarðboranirnar á Íslandi 

voru framkvæmdar í Laugarnesi árið 1755 og í Krísuvík 1756 af þeim Eggerti Ólafssyni og 

Bjarna Pálssyni. Ekki var þó borað aftur eftir jarðhita fyrr en árið 1928 í laugunum í 

Reykjavík, þar sem síðan reis hitaveita, sem hitaði upp 70 hús í borginni (Ingvar Birgir 

Friðleifsson, 1997). 

 

Nýting á vatnsföllum á Íslandi hefur fylgt okkur Íslendingum frá því land byggðist. Í 

gegnum tíðina var það þó aðallega nýtt sem drykkjarvatn og til þvottar. Sem dæmi er talið 

að Öxará hafi verið veitt úr sínum náttúrulega farvegi niður í almannagjá til þess að sjá 

Alþingi fyrir drykkjarvatni. Það var svo árið 1904 sem fyrsta vatnsfallsvirkjunin var sett á 

laggirnar í Hafnafirði og var afl hennar 9 kW (Guðmundur Gunnarsson, 1995).  

 

Notkun Íslendinga á jarðhita og vatnsföllum hefur aukist mikið seinustu áratugi og verður 

farið yfir nýtingu og arðsemi þessara tveggja mikilvægu auðlinda í þessari ritgerð. Skoðað 

verður fyrst hvaðan jarðhitinn kemur og af hverju það er til svona mikið af honum á 

Íslandi. Einnig verður farið í hvar hann finnst á landinu og í hvaða formi. Farið verður líka 

yfir vatnsföll, hvernig þau verða til og flokkun þeirra eftir því. Næst verður skoðað hvernig 

auðlindirnar eru nýttar til raforkuvinnslu. Farið verður í hvers konar gerðir af virkjunum  

eru notaðar og hvað þarf að huga að áður en ráðist er í virkjanagerð. Því næst verður farið 

yfir hversu mikla orku Íslendingar eiga, bæði í jarðhita og vatnsföllum. Einnig verður 

kannað hversu mikið er nýtt af þessari orku og hversu mikið verður nýtt í framtíðinni. 

Skoðað verður svo hvernig arðsemin er á þessum auðlindum, til dæmis hvort það sé verið 

að niðurgreiða selda raforku til álvera og í stóriðju. Að lokum verður farið yfir þau áhrif 

sem jarðhita- og vatnsfallsvirkjanir hafa á umhverfið. 

 

Markmiðið með þessari ritgerð er að kynnast betur þessum tveimur helstu orkuauðlindum 

sem Íslendingar eiga og kanna hvort það sé verið að fara nógu vel með þær og hugsanlega 

meta hvort eitthvað mætti betur gera. 
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2 Jarðhiti og vatnsföll á íslandi 

2.1 Jarðhiti 

2.1.1 Uppruni jarðhitans 

Jarðhitinn sem við Íslendingar, og aðrar þjóðir, notum til þess að búa til rafmagn og hita 

upp hús okkar kemur frá möttli jarðar, þar sem varmamyndunin er stöðugt í gangi vegna 

niðurbrots geislavirkra efna, einkum úrans. Jörðin þarf einhvern vegin að losa sig við hluta 

af  þessum varma úr iðrum jarðar og gerir það annars vegar með varmaleiðni og hins vegar 

með varmastreymi. Með varmaleiðni þá flyst varmi frá einu efni til annars með beinni 

snertingu  sameinda, þar sem sameindir í heitu efni hreyfast hratt og rekast á þær sameindir 

sem eru í kaldari efni og eru á hægari hreyfingu. Þetta endurtekur sig og þannig flyst 

varminn hægt áfram. Með varmastreymi berst varminn með straumi, tilfærslu á 

loftegundum og vökva.  Þegar straumefnið hitnar eykst hraðinn á sameindunum og bilið á 

milli þeirra stækkar. Þannig minnkar eðlismassinn á efninu og þar með eðlisþyngd þar sem 

það leitar til minni þrýstings og þá skapast straumar sem flytja varma (Jóhann Ísak 

Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001), yfirleitt uppávið. Þannig ræðst tilurð jarðhitakerfa 

af þrennu:  

1. Varmaorku eða hita sem er mæld með svokölluðum Hitastigul.  

2. Grunnvatni sem er í flestum tilfellum úrkoma.  

3. Hvernig berggrunnurinn er 

(Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001) 

Hitastigull 

Hitastigull er mælikvarði á varmaflutningi í jarðskorpunni: hann sýnir hvernig hitastig vex 

með auknu dýpi. Þessi varmaflutningur dreifist ekki jafnt um alla jörðina þannig að 

hitastigullinn er ekki alltaf sá sami. Varmaflutningur er meiri á flekamörkum þar sem 

jarðskorpan er þynnst og við heita reiti sem þýðir það að hitastigullinn er hærri þar en 

annarsstaðar á jörðinni (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). Meðal 

hitastigull jarðar er um 25°C/km – 30°C/km (IPCC, 2008). Hitastigull er lægstur á 

meginlandsflekum eða um 10°C/km – 15°C/km en hann er hæstur á flekaskilum og hjá 

heitum reitum, eða um 200°C/km (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

Grunnvatn 

Heita vatnið og gufan sem finnst á yfirborði jarðhitasvæða fellur upprunalega sem úrkoma. 

Það seytlar svo niður í berggrunninn þar sem það kemst í snertingu við hita. Oft getur 

vatnið runnið langa leið neðanjarðar á mjög löngum tíma áður en það lendir á jarðhita. Þar 

sem heitt vatn er eðlisléttara en kalt vatn þá leitar það upp til yfirborðs þar sem við sjáum 

laugar og hveri. Einnig getur verið um jarðsjó að ræða, t.d Reykjanes, þar sem sjór kemst 
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inn í lekt bergið undir Reykjanesi og kemst þar í beina snertingu við jarðhitan þar (Jóhann 

Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

Berggrunnur 

Berggrunnurinn þarf að hafa góða lekt og/eða í honum þurfa að vera brotalínur, gangar eða 

misgengissprungur. Annars myndi vatnið ekki komast upp til yfirborðs frá 

grunnvatnsgeyminum og það myndi renna beint út á landgrunnið. Þökk sé flekahreyfingum 

á Íslandi þá eru alltaf að myndast misgengissprungur og brotalínur í bergið, þannig að 

vatnið á greiða leið til yfirborðs (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

2.1.2 Flokkun jarðhitakerfa 

Á Íslandi eru jarðhitasvæðum skipt í tvö svæði, háhitasvæði og lághitasvæði eins og sést á 

Mynd 1 

 

 

Mynd 1: Hér sjást öll háhitasvæði og lághitasvæði á landinu, einnig er sýndur aldur berggrunns á landinu en 

appelsínuguli liturinn sem táknar <0,8 milljón ár sýnir einnig stöðu núverandi gosbeltis á Íslandi (Orkustofnun, e.d.). 

 

Lághitasvæði 

Lághitasvæði einkennast af hverum og laugum þar sem yfirborðshiti nær mest um 100°C 

(Jón Jónsson, 1981) og eru þau talin vera um 250 talsins á landinu og misstór 

(Orkustofnun, á.á.). Hitastigull á lághitasvæðum er <150°C/km. Það þýðir að hiti niðri á 1 

km dýpi er minni er 150°C/km . Svæðin eru staðsett fyrir utan gosbeltið og finnast nánast 

hvar sem er á landinu, þar sem hitastigull á Íslandi er frekar hár (Jóhann Ísak Pétursson & 

Jón Gauti Jónsson, 2001). 
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Lághitasvæðin eru tengd við virkar sprungur og misgengi. Finnast sum svæði við 

sprungusveimi sem liggja hornrétt á virk gosbelti en önnur svæði þar sem sprungur 

myndast vegna spennu í jarðskorpunni út af flekahreyfingum. Undir svæðunum í 

jarðskorpunni kemst vatn í snertingu við hita, t.d innskot af bergkviku inn í sprungur, þar 

sem vatn seytlar um, og eða þar sem sprungur og mikil berglekt er að finna þar sem 

hitastigull er nógu hár til að hita vatnið sem síðan rís upp til yfirborðs (Stefán Arnórsson, 

Guðni Axelsson, & Kristján Sæmundsson, Útgáfa nr 58, 2008). 

Háhitasvæði 

Háhitasvæði á Íslandi finnast á gosbeltinu þar sem virk eldvirkni er í gangi. Sum svæðin 

eru á jöðrum gosbeltisins og talið er að þau séu á leið út úr beltinu þar sem þau munu kólna 

með tímanum og verða að lághitasvæðum. Á Íslandi finnast 25-40 svæði og eru 5-6 þeirra 

undir jökli (ÍSOR, á.á.).  

 

Hitagjafinn á háhitasvæðum er bergkvika sem finnst í kvikuhólfum, innskotum og 

berggöngum (Stefán Arnórsson, Guðni Axelsson, & Kristján Sæmundsson, Útgáfa nr 58, 

2008). Þessi kvika er um 1000-1200°C og getur hitinn í henni enst í tugþúsundir ára 

(Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001) eða í sumum tilfellum jafnvel lengur 

eða í meira en hundruð þúsundir ára (Stefán Arnórsson, Guðni Axelsson, & Kristján 

Sæmundsson, Útgáfa nr 58, 2008).  

 

Vatn í háhitakerfum fellur upprunalega sem rigningarvatn og/eða er jarðsjór sem seytlar 

niður lekt bergið þar sem það hitnar þegar það kemst í snertingu við kviku. Þá rís það til 

yfirborðs sem fljótandi vatn og gufa (Stefán Arnórsson, Guðni Axelsson, & Kristján 

Sæmundsson, Útgáfa nr 58, 2008). Þetta virkar best þar sem hitastig er undir 374°C því að 

ef hitastigið í kerfinu er yfir 374°C og þrýstingur yfir 80 bör þá er hvorki gas né vatn að 

finna í kerfinu heldur krítískur vökvi. En ef hitastigið er lægra þá er seigja vatnsins lítil og 

mikill munur er á eðlisþyngd vatns og gufu þannig að gufan nær að rísa. Þegar borað er svo 

í kerfið þá lækkar þrýstingurinn í borholunni og við það myndast gufa (Stefán Arnórsson, 

2012) 

 

Á yfirborði háhitasvæða finnast tvær gerðir af hverum, annars vegar vatnshverir og hins 

vegar gufuhverir. 

Mynd 2: Dæmigert lághitakerfi á Íslandi. Staðbundin hræring grunnvatns á sér stað í lekum sprungum þar sem heitt 

vatn stígur upp til yfirborðs og kalt grunnvatn sekkur (Jónas Ketilsson, o.fl., 2011). 
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 Vatnshverir finnast þar sem djúpvatn nær að komast til yfirborðs. Vatnið er 

kísilsýruríkt og myndast þá hrúðurútfelling í kringum hverina (ÍSOR, á.á.) eins og 

sjá má við Geysi og Strokk. 

 Gufuhverir finnast þar sem grunnvatn liggur djúpt í jarðhitakerfi og þar byrjar það 

að sjóða, gufa og gas myndast og leitar til yfirborðs. Þar blandast það 

yfirborðsvatni, bergið sýður í sundur og verða þá til heitar skellur með gufu- og 

leirhverum. Mikil fjölbreytni er á útliti yfirborði gufuhvera vegna gasinnihalds 

(ÍSOR, á.á.). 

 

2.2 Vatnsföll 

2.2.1 Flokkun vatnsfalla 

Vatnsföllum á Íslandi má skipta í þrjá flokka, lindár, dragár og jökulár. Farið verður yfir 

skilgreininguna á hverjum flokk fyrir sig. 

Lindár 

Lindár eiga upptök í vatnsmiklum uppsprettum þar sem grunnvatn streymir til yfirborðs og 

myndar lindir. Þær ná fullri stærð nálægt upptökum sínum og vatnsmagn þeirra helst 

nokkurn vegin jafnt allt árið, hvernig sem viðrar. Vatnið sem kemur upp í lindunum kallast 

kaldavermsl, það þýðir að það hefur sama hitastig bæði vetur og sumar eða um 3-4°C. 

Hitastigið á lindám lækkar þó því lengra sem farið er frá upptökum en hitastig þeirra er 

samt stöðugra en í öðrum ám. Þar sem þær eiga upptök sín neðan jarðar og vatnsmagnið í 

þeim er stöðug þá bera þær lítið fram af möl og sandi, þess vegna eru lindár lítið sem 

Mynd 3: Dæmigert háhitakerfi á Íslandi (Jónas Ketilsson, o.fl., 2011). 



7 

ekkert grafnar niður. Af þessum einkennum að dæma má segja að lindár séu best fallandi 

allra gerða áa til rafvirkjunar (Guðmundur Kjartansson, 1945). 

 

 

Mynd 4: Hér sést dæmigerð lindá, mikill gróður á bökkum og stöðugt vatnsmagn (Mynd: © Mats Wibe Lund - 

www.mats.is , 2004). 

 

Dragár 

Upptök dragáa eru ofan jarðar þar sem vatn streymir í þær hratt þegar það rignir og í 

leysingum, svo hratt að vatnsmagnið í þeim margfaldast í miklum vatnavöxtum. Aftur á 

móti um leið og það styttir upp eða það tekur að frysta þá lækkar vatnsmagnið. Dragár geta 

grafið sig djúpt niður og renna því oft í gljúfrum. Mikið er um grjót og malareyrar að finna 

í dragám þar sem lítill gróður nær að myndast og þær eru frekar grunnar miðað við lindár 

og jökulár. Dragár geta ekki talist vænlegur kostur til rafvirkjunar, þar sem þær eru grunnar 

og algjörlega háðar rigningu og leysingum. (Guðmundur Kjartansson, 1945). 

 

 

Mynd 5: Hér sést dæmigerð dragá, ekki mikill gróður á bökkum og straumhraði mikill (Mynd: © Mats Wibe Lund - 

www.mats.is, 2009) 
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Jökulár 

Jökulár renna yfirleitt dreift og eru grunnar, miðað við lindár; þær eru gruggugar af leir 

sem veldur hvítbláum til brúns litar og þær bera fram mikið af sandi og bergmylsnu sem 

jökullinn hefur sorfið á undan sér. Vegna mikils framburðar geta jökulár grafið sig djúpt 

niður og í miklu brattlendi eiga þær til að renna í gljúfrum (Guðmundur Kjartansson, 

1945).  

 

Jökulár eru mikið vatnsmeiri á sumrin heldur en á veturna því að í sumarhitanum, 

sérstaklega þegar það rignir, þá bráðnar jökullinn hraðar. Þær vaxa líka hraðar þegar það er 

sérstaklega heitt í veðri og mikil sól. Á sumrin má sjá dægrasveiflur í vatnsmagni þar sem 

þær verða vatnsmestar skömmu eftir hádegi, um klukkan 14-15, en vatnsminnstar rétt eftir 

sólarupprás. Við upptök jökuláa er hitastigið í ánni um og við 0°C en á sumrin hækkar það 

er fjær dregur frá upptökum (Guðmundur Kjartansson, 1945). 

 

Ágætur kostur er að virkja jökulár þar sem það er til nóg af þeim á Íslandi og þær eru 

vatns- og orkumiklar. En uppistöðulón eru nauðsynleg þar sem það þarf að safna upp vatni 

yfir sumarmánuðina til þess að nota á veturna vegna þess að vatnsmagn er minna í ánum þá 

(Guðmundur Kjartansson, 1945). 

 

 

Mynd 6: Dæmigerð Jökulá, gruggug og búin að grafa sig í gljúfur. Á myndinni sést Gljúfurleitarfoss sem er í Þjórsá 

(Mynd: Kjartan P. Sigurðsson, 2009). 
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3 Virkjanir 

3.1 Jarðhitavirkjanir 

3.1.1 Hvernig virka jarðhitavirkjanir 

Til eru nokkrar gerðir af jarðhitavökvavirkjunum sem vinna mismunandi úr jarðhitanum. 

Hér verður farið í þrjár gerðir sem eru notaðar í heiminum í dag, þurrgufuvirkjanir, 

gufuvirkjanir og tvívökvavirkjanir. Fleiri gerðir af virkjunum eru þó til en þær eru flestar á 

tilraunarstigi. 

Þurrgufuvirkjanir 

Þessi gerð af jarðhitavirkjun er sú elsta sem til er og var hún notuð í fyrsta skiptið árið 

1904 í Lardarello á Ítalíu. Þessi gerð er jafnframt sú sem minnst er notuð nú til dags. 

Þurrgufuvirkjanir nota gufu sem kemur beint úr jarðhitakerfum og snúa hverflunum. Þaðan 

er gufan þétt og kæld niður og dæld niður í jörðina með niðurdælingu (EGEC, 2007). 

Gufuvirkjanir 

Til eru tvær gerðir af gufuvirkjunum, eins þrepa gufuvirkjanir og tveggja þrepa 

gufuvirkjanir. 

 Eins þrepa gufuvirkjun – Á Mynd 7 má sjá skýringarmynd af eins þrepa 

gufuvirkjun. Þar er sýnt að jarðhitavökva er hleypt inn í virkjunina, merkt 1, þar 

sem það fer fyrst inn í gufuskilju. Þar, eins og nafnið gefur til kynna, er gufan 

aðskilin frá jarðhitavökva og vökvinn er sendur eftir leið 5 í niðurdælingu. Gufan 

fer hinsvegar áfram í kerfinu eftir leið 3 og knýr áfram hverfilinn. Þegar gufan 

hefur farið í gegnum hverfilinn fer hún í þéttingu, c1 og c2, og svo í niðurdælingu, 

leið 7 og 4. Eins þreps gufuvirkjun er algengasta tegundin af jarðhitavirkjunum í 

heiminum (Páll Valdimarsson, 2011). 

 Tveggja þrepa gufuvirkjun – Á Mynd 8 má sjá skýringarmynd af tveggja þrepa 

gufuvirkjun. Hér er bætt við annarri gufuskilju þar sem jarðhitavökvi úr fyrri 

gufuskiljunni, sem hefur háan þrýsting, er sendur eftir leið 3 og 8 í aðra gufuskilju 

sem hefur lágan þrýsting (Páll Valdimarsson, 2011). 

Tvívökvavirkjanir 

Tvívökvavirkjanir nýta ekki jarðhitavökva beint til virkjunar, þær nota jarðhitavökva til 

þess að hita upp lífrænan vinnuvökva og framkalla gufu í svokölluðum varmaskipti sem 

síðan knýr áfram hverflana. Á Mynd 9 má sjá skýringarmynd af starfsemi 

tvívökvavirkjunar; þar sést jarðhitavökvinn koma inn úr uppdælingu á s1 og fara aftur í 

niðurdælingu á s2 eftir að hafa farið í gegnum varmaskiptinn. Gufa yfirgefur varmaskipti 

og fer inn í hverfilinn á milli punkta 3 og 4 á myndinni, eftir það fer gufan í endurnýtingu, 

milli  punkta 4 og 5 á myndinni, þar sem hitinn frá gufunni er endurnýttur og notaður til að 
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hita upp vinnuvökva sem er búið að þétta og kæla. Gufan heldur áfram úr 

endurnýtingarstöðinni og fer í þéttingu og kælingu á stöð c1 og úr kemur vinnuvökvi sem 

er síðan aftur sendur á endurnýtingastöðina þar sem hann er hitaður upp og sendur inn í 

varmaskiptinn. Með þessum hætti kemst jarðhitavökvinn aldrei í snertingu við 

andrúmsloftið og þar af leiðandi losna engar gróðurhúsaloftegundir úr vökvanum út í 

andrúmsloftið (Páll Valdimarsson, 2011). 

 

 

Mynd 7: Skýringamynd af eins þrepa gufuvirkjun (Páll Valdimarsson, 2011). 
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Mynd 8: Skýringamynd af tveggja þrepa gufuvirkjun (Páll Valdimarsson, 2011). 

 

 

Mynd 9: Skýringamynd af tvívökvavirkjun (Páll Valdimarsson, 2011) 
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3.1.2 Hverju þarf að huga að við virkjun á jarðhita 

Þegar það á að ráðast í jarðhitavirkjunargerð þá þarf að huga að ýmsu og ráðast í miklar 

rannsóknir vegna þess að hvert kerfi er sérstakt. Þær rannsóknir eru jarðfræðilegar-, 

jarðefnafræðilegar- og jarðeðlisfræðilegar  kannanir á uppbyggingu kerfanna, 

umhverfisáhrifum auk hagkvæmnisrannsókna. Farið verður nánar í þessar rannsóknir og 

kannanir hér á eftir. 

Jarðfræðilegar kannanir 

Jarðfræðikortlagning – Til þess að geta fengið heildarmynd af jarðhitasvæði þá þarf að 

skoða, eða búa til ef ekki er til fyrir, jarðfræðikort af svæðinu. Flest kort eru mismunandi 

frá hvort öðru. Flest sýna þau mismunandi gerðir af berggrunni og öll þau ummerki um 

jarðskorpuhreyfingar sem finnast, eins og sprungur og misgengi (Ólafur G. Flóvenz, Gylfi 

Páll Hersir, Kristján Sæmundsson, Halldór Ármannsson, & Þráinn Friðriksson, 2012). 

Flóknari jarðfræðikortlagning er krafist þegar ráðist er í virkjanagerð á jarðhitasvæðum, þá 

sérstaklega á háhitasvæðum. Þau þurfa að innihalda fleiri atriði eins og: 

 Ýtarleg kortlagning af jarðhitasvæðinu sem sýnir gerð berggrunns ásamt 

upplýsingum um eldgos á svæðinu, það er að segja tíðni þeirra, stærð og gerð. 

 Ýtarleg kortlagning af ummerkjum um jarðskorpuhreyfingar eins og sprungur, 

misgengi, og sprungusveimi. 

 Kortleggja hita á svæðinu ásamt sýrustigi, flæði og leiðni. 

 Ýtarleg kortlagning af umbreyttum steindum og umbreyttum yfirborðssteindum. 

 Kortlagning á grunnvatni, uppsprettu lindum og vötnum. 

 Áhættustýring. 

 Umhverfisáhrif. 

(Mortensen, 2013). 

Vatnafar og landslag – Mikilvægt er að kanna vatnafar á svæðum í kringum jarðhitasvæði, 

eins og á hvaða dýpt grunnvatnið er og í hvaða átt það flæðir og hvernig úrkoman er á 

svæðinu. Það geta fundist vísbendingar í landslaginu um hvort að það sé jarðhiti undir 

yfirborðinu, eins og gufustrókar, og/eða ummyndun. Gufustrókar og víðáttumikil heit jörð 

gefa til kynna að það sé heitt gufusvæði á grunnu dýpi. Oft sjást góð merki og slæm merki 

þegar vatnafar og landslag er kannað. Slæmt er þegar það finnst travertín og tufa, sem eru 

bæði gerðir af kalksteini, og það er gott merki ef það finnst geysirít sem er kísill (Ólafur G. 

Flóvenz, Gylfi Páll Hersir, Kristján Sæmundsson, Halldór Ármannsson, & Þráinn 

Friðriksson, 2012). 

 

Jarðhitakortlagning – Mikilvægt er að kanna og kortleggja hitastig og önnur merki um 

jarðhita á svæðinu, bæði á yfirborði og undir því.  

 

 Það er margt sem þarf að fara yfir þegar kortleggja á jarðhita á yfirborði eins og 

sprungusveimi, sprungur, misgengi, gosrásir, gossprungur, halla í jörðu, hitastig á 

vatni, útbreiðslu á gufustrókum og heitum laugum (Ólafur G. Flóvenz, Gylfi Páll 

Hersir, Kristján Sæmundsson, Halldór Ármannsson, & Þráinn Friðriksson, 2012). 

 Þegar það á að bora holur fyrir jarðhitavirkjanir þá er mikilvægt að hafa kortlagt 

undir yfirborðinu, til þess að sjá hvernig samsetningin er á berginu. Þá er jarðfræði 
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svæðisins skoðuð nánar og athugað hvort það sé líklegt að bergið sé með góða lekt 

og hvort sprungumyndun í því sé líkleg eða ólíkleg (Ólafur G. Flóvenz, Gylfi Páll 

Hersir, Kristján Sæmundsson, Halldór Ármannsson, & Þráinn Friðriksson, 2012). 

 

Eldvirkni – Skoða þarf sögu eldvirkni á svæðinu, þá sérstaklega ef um háhitasvæði er að 

ræða þar sem flest háhitasvæði finnast á gosbeltinu þar sem mikla eldvirkni er að finna. 

Það þarf því að kortleggja öll nærliggjandi eldfjöll og öll þau svæði sem eru með eldvirkni. 

Einnig þarf að kortleggja lóðrétta og lárétta færslu á svæðinu vegna hugsanlegra 

jarðskjálfta (Kristján Sæmundsson, 2008). 

Jarðefnafræðilegar kannanir 

Í jarðefnafræðilegum rannsóknum er mikilvægt að taka sýni úr jarðhitavökvum og áætla 

hitastig á jarðhitavatnsforðanum með notkun á efnajarðhitamælum. Þegar sýni er tekið úr 

jarðhitavökva er þörf á að vita hvort vökvinn sé heitt vatn úr jarðhitakerfi, kalt vatn úr ám 

eða jarðhitakerfi eða hvort það hafi komið úr gufustrókum. Hitastig jarðhitavatnsforðans, 

eða hitastig undir yfirborði, er áætlað með jarðhitamælum sem eru flokkaðir í tvo flokka, 

annars vegar vatns og gas jarðhitamælar og hins vegar samsætujarðhitamælar. Þetta er gert 

með því að nýta efnafræði til þess að meta hitastig á jarðhitavatnsforða á eftirfarandi 

grundvelli:  

 að ákveðið jafnvægi sé milli vökva og gass í poróttu bergi.  

 að jafnvægið sé háð hitastigi  

 að efnasamsetning í vökvanum haldist óbreytt frá upphaflegu dýpi og þar til sýnið 

kemst á yfirborð.  (Flóvenz, Hersir, Sæmundsson, Ármannsson, & Friðriksson, 

2012).  

Jarðeðlisfræðilegar kannanir 

Þegar farið er í jarðeðlisfræðilegar kannanir á hugsanlegu jarðhitasvæði eru notaðar ýmsar 

eðlisfræðilegar aðferðir, eins og notkun á skjálftabylgjum, viðnám á rafmagni í jörðu, 

þyngdarafls- og segulsviðsaðferðir, mælingar á hitaflæði og svo mælingar á aflögun á 

yfirborði jarðar (Flóvenz, Hersir, Sæmundsson, Ármannsson, & Friðriksson, 2012). 

 

Skjálftabylgjuaðferðir – Notast er við jarðskjálftabylgjur í jörðinni til þess að sjá hvernig 

undirlagið er byggt upp, til dæmis er hægt að sjá hvar jarðhitavatnsforði er og hversu stór 

hann er því sumar jarðskjálftabylgjur berast ekki í gegnum vökva. Skjálftabylgjuaðferðir 

eru skiptar í tvo aðferðaflokka, óvirkar aðferðir og virkar aðferðir. Í óvirku aðferðinni þá er 

notast við náttúrulega jarðskjálfta og bylgjur sem fylgja þeim, en í þeirri virku þá eru 

framkallaðar jarðskjálftabylgjur með tækjum (Flóvenz, Hersir, Sæmundsson, Ármannsson, 

& Friðriksson, 2012). 

 

Viðnámsaðferðir - Selta vatns, hitastig og lekt eru mikilvæg atriði þegar kemur að 

viðnámsmælingum og eru þau notuð til að afmarka jarðhitasvæði og finna 

jarðhitavatnsforða (Gylfi Páll Hersir & Axel Björnsson, 1991). Viðnámsmælingar eru 

skiptar í tvo flokka, DC mælingar, sem stendur fyrir Direct Current og EM mælingar sem 

stendur fyrir Electromagnetic Methods (Flóvenz, Hersir, Sæmundsson, Ármannsson, & 

Friðriksson, 2012). EM aðferðinni er svo skipt upp í fleiri aðferðir eins og MT mælingar 

sem stendur fyrir magnetotelluric methods, þar sem náttúrulegar sveiflur í segulsviði jarðar 
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eru notaðar til að framkalla straum í jörðinni og þannig er hægt að mæla viðnámið í 

jörðinni á því svæði (Gylfi Páll Hersir & Knútur Árnason, 2009). Önnur aðferð í EM er 

TEM mælingar, sem stendur fyrir Transient Electromagnetic Methods, þar sem segulsvið 

sem er breytilegt eftir tíma er búið til með hringrás straums sem fer í gegnum jörðina 

(Lúdvik S Georgsson & Ragna Karlsdóttir, 2007). Í DC aðferðinni, þá er sendur straumur 

niður í jörðina með tveimur rafskautum á yfirborðinu. Rafsviðið sem myndast á milli 

rafskautana er svo það sem maður mælir til að fá niðurstöður (Flóvenz, Hersir, 

Sæmundsson, Ármannsson, & Friðriksson, 2012).  

 

Þyngdarafls og segulsviðs aðferðir - Í þyngdaraflsmælingum eru staðbundnar breytingar á 

þyngdarafli mældar og í segulsviðsmælingum þá eru staðbundnar breytingar í styrk 

segulsviðs jarðar mældar (Flóvenz, Hersir, Sæmundsson, Ármannsson, & Friðriksson, 

2012). 

 

Aflögun á yfirborði - Oftast er aflögun á yfirborði mæld með GPS tækjum sem staðsett eru 

á yfirborði eða í gegnum gervihnött. Aflögun á yfirborði getur hafa orsakast af breytingum 

neðanjarðar (Flóvenz, Hersir, Sæmundsson, Ármannsson, & Friðriksson, 2012). 

Umhverfisáhrif 

Það er talið vænlegra að nýta jarðhitaauðlindir frekar en jarðefnaeldsneyti eins og olíu, gas 

og kol þar sem mengunin frá jarðhitanum er mun minni. En nýting á jarðhita mengar samt 

og þá aðallega efnamengun H2S í andrúmslofti, yfirborði og í grunnvatni og einnig menga 

rokgjörn efni eins og arsen (As) og kvikasilfur (Hg). Mestu umhverfisáhrifin eru þó 

staðbundin eins og hljóðmengun, sjónmengun, eyðing jarðvegar, uppþornun hvera og 

aukin skjálftavirkni (Stefán Arnórsson, 2013). Nánar verður farið í umhverfisáhrifin í kafla 

5.  

Hagkvæmnirannsóknir 

Þegar búið er að rannsaka allt um svæðið er kominn tími til að vega út kosti og galla þess 

að setja upp virkjun á svæðinu. Það er gert með því að gera hagkvæmnirannsókn sem þýðir 

í raun að sjá hvort að það sé hagkvæmt að virkja á þeim stað sem rannsóknirnar hafa farið 

fram. Hvort það skili hagnaði getur farið eftir því í hvernig orkan verður notuð, það er að 

segja hvort orkan sé notuð til rafvirkjunar eða til beinnar notkunar í til dæmis húshitun, 

sundlaugar, iðnað eða landbúnað (Fridleifsson, 2001). Farið verður í hvað jarðhitinn er 

nýttur í kafla 4. 

3.2 Vatnsfallsvirkjanir 

3.2.1 Hvernig virka vatnsfallsvirkjanir 

Til þess að búa til rafmagn með vatnsorku þarf vatnið að vera á hreyfingu. Vatnið lendir á 

hverflum sem snúa rafölum sem framleiða rafmagn. Þessir hverflar og rafalar eru staðsettir 

í stöðvarhúsum sem eru við hin ýmsu vatnsföll. Þessi uppsetning getur verið nóg ef það á 

ekki að vinna rafmagn í miklu magni. En þegar kemur að framleiðslu á rafmagni fyrir 

iðnað, þorp og bæi þá þarf meira vatnsmagn að vera til staðar til að auka orkuna. Þá eru 

miðlunarlón búin til með stíflun vatnsfalla og þannig fæst meira vatnsmagn. Einnig eru 

miðlunarlón notuð til að safna upp vatnsforða svo það sé hægt að nota hann síðar þegar 
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lítið vatnsmagn er í ánum. Vatninu er þá hleypt úr miðlunarlóni í gegnum aðrennslisskurð 

og niður fallpípur í átt að stöðvarhúsi þar sem það lendir á hverflum sem snúa síðan 

rafölum sem mynda rafmagn (Reclamation, 2005).  

 

Rafall er gerður úr tveimur hlutum: rafseglum og spólu úr koparvírum. Þegar rafseglarnir 

snúast inn í koparspólunni þá myndast segulsvið sem myndar rafmagn (Bonsor, á.á). 

 

Þegar vatnið er komið í gegnum hverflana fer það út úr stöðvarhúsinu í svokallaðan 

frárennslisskurð þar sem vatnið rennur aftur í sinn gamla farveg. (Jóhann Ísak Pétursson & 

Jón Gauti Jónsson, 2001). 

 

 

 

3.2.2 Hverju þarf að huga að við virkjun á vatnsföllum 

Veðurfar 

Á Íslandi er verulega mikil úrkoma vegna þess að Ísland er staðsett á breiddarbaugum þar 

sem svalir norðlægir lofstraumar mæta hlýjum og rökum suðrænum straumum. Helsta 

úrkomuáttin hér á landi er suðausturátt og skilar hún sér á suðurlandsströndinni og upp í 

fjöllunum á suðurlandi, mest á Vatna- og Mýrdalsjökli. Suðvesturátt er næst algengust og 

skilar hún mestri úrkomu á vesturlandi og vesturhluta suðurlands. Sjá má meðalúrkomu á 

Íslandi frá árunum 1971-2000 á Mynd 11. Vegna þessara algengu úrkomuátta eru flestir og 

Mynd 10: Einfölduð mynd af Hverfil og Rafal, hér sést hvar vatnið kemur inn og snýr 

hverfilsblöðunum sem síðan snúa rafseglum inn í Rafalnum ("Vatnsvirkjun", á.á). 
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stærstu jöklarnir á suðurlandi og upp á miðhálendi sunnan vatnaskila, og einnig eru flestu 

og mestu vatnsföllin á suðurlandi (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

 

Mynd 11: Meðalúrkoma á Íslandi frá 1971-2000 (Veðurstofa Íslands, á.á). 

 

Þegar mæla á úrkomu með tilliti til hugsanlegrar virkjunar er hún mæld sem afrennsli í 

rúmmetrum (m
3
) eða í lítrum á sekúndu á hvern ferkílómetra (L/s/km

2
) en ekki í 

millimetrum (mm) eins og oftast er gert þegar úrkoma er mæld. Meðal afrennsli á Íslandi 

er um 50 L/s/km
2
 sem er tíu sinnum meira en meðal afrennsli á þurrlendi jarðar. Á 

suðurlandi nær afrennslið upp í 100-150 L/s/km
2
 en fyrir norðan er það bara um 20 

L/s/km
2
 (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

 

Jöklar búa yfir gríðarlega miklum vatnsforða, um 4000 km
3
 á Íslandi. Ástæðan fyrir því er 

að það tekur úrkomu sem fellur á jökla mörg hundruð til þúsundir ára að skila sér aftur til 

sjávar. Það er því mikið magn af vatnsforða sem skilar sér í jökulárnar sem eru mikið 

virkjaðar á Íslandi. Með hlýnandi veðurfari vegna gróðurhúsaáhrifa þá munu jöklarnir hopa 

hratt og þá mun vatnsforðinn fara dvínandi og gæti það endað með vatnslausum jökulám 

með mörgum óstarfshæfum virkjunum (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

  

Við hönnun virkjunar þarf að gera rennslismælingar á ánni sem fyrirhugað er að virkja. En 

vegna þess hversu miklar sveiflur eru í rennsli í ám eins og dragám og jökulám þá dugar 

ekki ein mæling eða nokkrar mælingar til að sjá heildarrennslið á ári. Þess vegna þarf að 

skoða árstíðabundnar sveiflur og árssveiflur. Formúlan fyrir rennsli á ám er: 

 

                                                                   
 

Eins og sést á formúlunni þarf að taka út þversnið af farveginum og reikna út flatarmálið á 

því. Erfiðara er að mæla dýptina heldur en breiddina þar sem dýptin er mjög breytileg. Þess 

vegna er dýptin mæld á mörgum stöðum þvert yfir ánna, 10-20 stöðum. Erfitt getur líka 

reynst að mæla straumhraða en hann er mestur við yfirborð en minnstur við botn,  því þarf 
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að mæla straumhraðan á nokkrum stöðum í hverju sniði (Jóhann Ísak Pétursson & Jón 

Gauti Jónsson, 2001). 

Landfræði og Jarðfræði 

Til að það sé hagkvæmt að hafa virkjun í ám er best að hafa fallhæð og bratta úr vatnasviði 

sem mestan yfir stutta vegalengd. Berggrunnurinn þarf einnig að vera með litla lekt svo að 

hann geti haldið uppi miðlunarlóni. Þessar aðstæður finnast ekki náttúrulega á mörgum 

stöðum á Íslandi. Þær finnast þó til dæmis í Soginu, sem er lindá, með Þingvallavatn sem 

miðlunarlón. Sogið  er virkjað á þremur stöðum. Þar sem ekki finnast náttúruleg 

miðlunarlón þarf að byggja stíflu til að hækka vatnsborðið og þar af leiðandi fallhæðina. 

Einnig þarf að grafa skurði og jarðgöng til þess að flytja vatnsföllin úr náttúrulegum 

farvegi sínum. Áður fyrr var notast við að sprengja upp stóra skurði og voru þeir mjög 

áberandi í umhverfinu og mikil sjónmengun, en með þróun síðustu ára í jarðgangagerð 

hefur þetta færst neðanjarðar í jarðgöng þar sem jarðrask á yfirborði er takmarkað (Jóhann 

Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

  

Gerð miðlunarlóna er nauðsynleg á Íslandi vegna árstíðabundna sveifla í dragám og 

jökulám; þær skila mesta vatnsmagninu á sumrin og minnka mjög mikið á veturna. Það er 

öfugt við orku eftirspurn Íslendinga sem er mest yfir veturmánuðina. Þetta á þó ekki við 

um stóriðnað eins og álverin þar sem eftirspurn þeirra eftir raforku er nokkuð jöfn allt árið. 

Þessi árstíðabundna sveifla er ástæðan fyrir því að miðlunarlón eru notuð til að stjórna 

rafmagnsframleiðslu í samræmi við eftirspurn. Hægt er að gera miðlunarlón á tvennan hátt: 

1. Nota náttúruleg stöðuvötn sem miðlunarlón með stíflumannvirki, til dæmis eins og 

Þingvallavatn sem er náttúrulegt miðlunarlón fyrir virkjanirnar í Soginu. 

2. Byggja stórar stíflur í lægðum og veita vatni þangað, til dæmis eins og 

Kárahnjúkavirkjun (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

 

Mynd 12: Línuritið sýnir rennsli jökulár fyrir 3ja ára tímabil og sýnir að með miðlun nýtist meira rennsli og þá er meiri 

raforka til ráðstöfunar (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001) 

Það sem skiptir einnig miklu máli þegar leitað er að góðum virkjunarkostum er þversnið og 

lagsnið vatnsfalla. Til dæmis eru U-laga dalir mjög algengir á Íslandi, vegna þess að jöklar 

hafa sorfið landslagið, en þeir eru ekki ákjósanlegir til stíflugerðar þar sem það þyrfti mjög 
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stórar stíflur til að fylla dalinn. V-laga dalir eru hentugri en U-laga þar sem styttra er á milli 

hlíða dalsins. Hentugast til stíflugerðar eru gljúfrin sem hafa myndast eftir dragár og 

jökulár (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

  

En það er ekki eingöngu lega lands, rennsli áa og fallhæð sem skipta máli í virkjunargerð 

því jarðfræðin spilar líka inn í. Það getur verið hætta á jarðskjálftum og eldgosum og 

einnig getur berg verið með of mikla lekt og verið of sprungið til að halda uppi 

miðlunarlóni (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001).Til dæmis byrjaði lónið 

við Sigölduvirkjun að leka um 21m
3
/s eftir að það var byggt árið 1973 (Snorri Páll Kjaran 

& Jónas Elíasson, 1981) 
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4 Nýting og arðsemi 

4.1 Orkuforði Íslendinga 

4.1.1. Jarðhitaorkuforði 

Það er áætlað að varmastraumur undir Íslandi sé um 30 GW; hann berst úr möttul yfir í 

skorpu með kvikustreymi, 24 GW og varmaleiðingu, 6 GW. Af þessum 30 GW er talið að 

15 GW tapast til yfirborðs með varmaleiðingu í gegnum skorpuna og samsvarar það 150 

MW/m
2
 sem er tvöfalt meira en heimsmeðaltalið. Af þessum 15 GW sem eru eftir í 

skorpunni losna um 7 GW í gegnum eldvirkni landsins og 8 GW berast með vatni og gufu í 

jarðhitasvæðum þar sem varmastraumurinn er síðan aðgengilegur. Þó er aðeins um 7 GW 

aðgengileg þar sem 1 GW er fast undir jöklum. Það er því metið að jarðhitaorkuforði 

Íslands sé 12x10
14 

GJ niður á 10 km dýpi en sé 1x10
14 

GJ niður á 3 km dýpi. Einfölduð 

mynd af varmastraumi undir Íslandi má sjá á Mynd 13 (Jónas Ketilsson, o.fl., 2011). 

Valgarður Stefánsson tók þetta saman og setti upp svipaða mynd en gaf upp 

varmastrauminn í TWh/a því þá sést betur meðaltal á ársgrundvelli. Þannig er 

varmastraumurinn undir Íslandi metinn 263 TWh/a og aðgengilegur varmastraumur er 59 

TWh/a en þetta sést betur á Mynd 13 (Valgaður Stefánsson, 2000). 

 

 

Mynd 13: Hér sést jarðhitaorkuforði Íslands bæði gefinn upp í GW (til vinstri)  og TWh/a (til hægri) (Jónas Ketilsson, 

o.fl., 2011) og (Valgaður Stefánsson, 2000). 

  



20 

 

4.1.2 Vatnsfallsorkuforði 

Allur orkuforði íslenskra vatnsfalla fellur fyrst sem úrkoma og er orkustraumurinn í 

úrkomunni metinn vera 285 TWh/a. Seinustu ár, áratugi, árhundruð og jafnvel árþúsundir 

hefur hluti af þessari úrkomu náð að safnast fyrir í jöklum og grunnvatnsgeymum. Orkan 

sem bundin er í jöklum er metinn 7600 TWh/a en það er ekki vitað með vissu hve mikil 

orka er bundin í grunnvatni; sú orka nýtist þó ekki í rafvirkjun en er þó nýtt sem 

neysluvatn. Mikið af orkuforðanum tapast í gegnum skriðjökla eða um 43 TWh/a, 

uppgufun um 33 TWh/a og rennsli grunnvatns neðanjarðar til sjávars um 22 TWh/a. Þá eru 

eftir um 187 TWh/a af rennandi vatni á yfirborði og af því er aðeins metið að 64 TWh/a sé 

nýtanlegt til virkjunar (Orkustofnun, á.á.). 

 

 

Mynd 14: Orkustraumur í orkuforða íslenskra vatnsfalla, gefinn í TWh/a (Orkustofnun, Vatnsorka, á.á.) 

4.2 Núverandi nýting og arðsemi 

Í þessum kafla má sjá niðurstöður um orkutölur á Íslandi árið 2013. Samkvæmt þeim tölum 

var skipting á jarðhitanotkun sú að 43% af nýttum jarðhita fór í húshitun, 40% fór í 

raforkuvinnslu og restin í annað eins og sundlaugar, iðnað, fiskeldi, snjóbræðslu og ylrækt, 

sjá Mynd 15. Í heildina var jarðhitaorkunýting Íslendinga árið 2013 um 46,7 PJ (Ágústa 

Loftsdóttir, o.fl., 2014).  
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Mynd 15: Jarðhitanotkun á Íslandi, fengið úr Orkutölum 2013 frá Orkustofnun (Ágústa Loftsdóttir, o.fl., 2014). 
 

Þær Jarðhitavirkjanir sem sjá um raforkuframleiðslu hafa heildaruppsett afl 665 MW og 

skiluðu þær 5.245 GWh af orku árið 2013 sem er 29% af heildar raforkuframleiðslu 

Íslands. Þessar jarðhitavirkjanir eru Bjarnaflag sem hefur 3,2 MW uppsett afl, Svartsengi 

með 76,4 MW, Krafla með 60 MW, Nesjavellir með 120 MW, Húsavík með 2 MW, 

Reykjanes með 100 MW og Hellisheiði með 303 MW en núverandi afl 

Hellisheiðarvirkjunar er 276 MW og fer rýrnandi um 2,3% á ári hverju (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2013). Á Mynd 16 má sjá þróun framleiðslu á orku í þessum virkjunum á 

árunum 1970-2013 (Ágústa Loftsdóttir, o.fl., 2014).  

  

Heildar uppsett afl allra vatnfallsvirkjanna á Íslandi eru 1.986 MW og skiluðu þær 12.863 

GWh af orku árið 2013 sem er 71% af heildar orkuframleiðslu landsins. Á Mynd 17 sést 

staðsetning á öllum vatnsfallsvirkjunum á landinu og er uppsett afl tilgreint á þeim stærstu. 

Einnig sést þróun á uppsettu afli virkjanna á árunum 1913-2013 (Ágústa Loftsdóttir, o.fl., 

2014).   
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Mynd 16: Raforkuframleiðsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1970-2013. Einnig er sýnt heiti og uppsett afl virkjanna. 

Fengið úr Orkutölum 2013 frá Orkustofnun (Ágústa Loftsdóttir, o.fl., 2014). 

 

 

Mynd 17: Þróun á uppsettu afli vatnsfallsvirkjanna á Íslandi 1913-2013. Fengið úr Orkutölum 2013 frá Orkustofnun 

(Ágústa Loftsdóttir, o.fl., 2014) . 

En hvert er þessi orka að fara? Hún er seld út um allt land í alls konar hluta eins og 

almennan iðnað, þjónustu, landbúnað, og á heimili landsmanna. En mest er þó selt til 

áliðnaðarins eða rúmlega 70% eins og má sjá á Graf 1 (Ágústa Loftsdóttir, o.fl., 2014). 
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Graf 1: Skipting á orku í GWh eftir því í hvað hún fer. Fengið úr Orkutölum 2013 frá Orkustofnun (Ágústa Loftsdóttir, 

o.fl., 2014). 

Þar sem rúmlega 70% af raforkunni er seld til álvera og upp í 80% er seld þar af auki til 

annarra stóriðjufyrirtækja á Íslandi þá er eðlilegt að spyrja; hversu mikið skilar raforkusala 

til álvera og stóriðju í ríkisbankann? Eða með öðrum orðum, hversu mikill er hagnaður 

Íslendinga á þessari sölu? Þessari spurningu var svarað í skýrslu á mati arðsemi orkusölu til 

stóriðju sem var unnin af Sjónarönd fyrir Fjármálaráðuneytið; höfundar skýrslunnar eru 

þeir Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannsson (2011) 

  

Skýrslan sýnir mat á arðsemi á raforkusölu Landsvirkjunar til álvera og stóriðju og 

aðgreiningu á þeirri sölu frá almenningsveitum. Tímabilið sem var skoðað í skýrslunni nær 

frá 1966-2010. Í ljós kom að heildararðsemi virkjana til stóriðjufyrirtækja og álvera var 5% 

af raunvirði, fyrir skatta, á tímabilinu sem er töluvert lægra en þekkist í þeim löndum sem 

svipuð starfsemi finnst. Á sama tímabili var fjármögnunarkostnaður ríkissjóðs Íslands 

ámunda jafn mikill og ávöxtun lítil. Ríkið er því að niðurgreiða raforkuna af því að ef hún 

væri á frjálsum markaði myndu fjárfestar krefjast hærri ávöxtunar en sú sem er raunin hér á 

landi þar sem ríkið gengur í ábyrgð á raforkusölu. Þessi ríkisábyrgð er mjög áhættusöm 

fyrir hag þjóðarinnar því raforkufyrirtækin taka á sig alla rekstrarábyrgð með því að tengja 

söluverð á raforku við heimsverð á áli, þannig að ef að heimsverðið á áli fellur þá lækkar 

orkuverðið og þá tapa fyrirtækin arði sem síðan ríkið gengur í ábyrgð fyrir og borgar. Á 

seinustu árum, eftir tímabilið sem skýrslan spannar, þá hefur til dæmis Landsvirkjun 

brugðist við þessari áhættu  með því að minnka tengingu orkuverðs við heimsmarkaðsverð 

á áli (Ásgeir Jónsson & Sigurður Jóhannesson, 2011). Þrátt fyrir það var arður 

Landsvirkjunar síðast liðið ár enginn og þurfti þjóðin þá að borga með álinu.  En þótt að 

raforkusala til stóriðju sé niðurgreidd þá er ljóst að þar sem 80% af sölunni er að fara í 

stóriðju þá eru raforkufyrirtækin samt að græða meira en ef það væri til dæmis engin álver 

á Íslandi. Eða það er að segja fyrst að enginn betri kostur er til staðar. Því í rauninni eru 

Íslendingar ekki að græða neitt á álverunum sjálfum, umfram þess sem raforkufyrirtækin 

græða, og ætti það að vera forgangsatriði að finna nýja og betri kosti í staðin fyrir álver. Í 

grein eftir Indriða H. Þorláksson frá árinu 2009 er gert grein fyrir efnahagslegum áhrifum 

erlendrar stóriðju á Íslandi. Það var gert með því að skoða virðisaukann sem verður til við 

starfsemi stóriðjufyrirtækja eins og álvera, þar sem öll álver á Íslandi eru í erlendri eigu. 

Virðisaukinn var metinn út frá launum starfsmanna, hagnaði álvera og vöxtum greiddum til 
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ríkisins. Í greininni voru tekin fyrir tvö álver; Ísal sem er í eigu Rio Tinto Alcan og 

Norðurál sem er í eigu Century Aluminum, sjá má skiptingu virðisauka þessa tveggja 

fyrirtækja í Tafla 1.  

 

Tafla 1: Skipting virðisauka á milli landa í milljörðum ISK 

Skipting virðisauka á 

milli landa í 

milljörðum ISK 

ÍSAL   Norðurál   Samtals  

 Ísland Útlönd  Ísland Útlönd  Ísland Útlönd 

Laun,lífeyrisiðgjöld, 

tryggingagjald. 

2,9 -  2,6 -  5,5 - 

Vextir - 0,2  - 2,0  - 2,2 

Hagnaður (án beinna 

skatta) 

- 6,9  - 7,2  - 14,1 

Beinir skattar 1,4 -  1,4 -  2,8 - 

Samtals 4,3 7,1  4,0 9,2  8,3 16,3 

Skipting milli Íslands 

og útlanda % 

37,8% 62,2%  30,3% 69,7%  33,7% 66,3% 

Niðurstaða greinarinnar var að árið 2007 var beinn virðisauki ÍSAL og Norðuráls um 25 

milljarðar ISK eða um 1,3% af vergri landsframleiðslu. Virðisaukinn skiptist í innlendan 

og erlendan virðisauka. Sá innlendi skilaði um 8 milljörðum ISK til ríkisins sem er bara 1/3 

af heildar virðisaukanum. Inn í innlenda virðisaukanum eru laun starfsmanna og skattur en 

allur beinn hagnaður fer beint til útlanda, eins og sést í Tafla 1. Það er því ljóst að skattar 

eru eina leiðin sem Íslendingar græða á álverum og annarri stóriðju en vegna núverandi 

skattalega greiða álverin aðeins um 1,2 milljarða ISK að meðaltali  sem er aðeins 0,1% af 

þjóðarframleiðslu (Indriði H. Þorláksson, 2009) 

 

4.3 Framtíðar nýting  

Í umræðunni er venjan að tala um jarðhita sem endurnýjanlega auðlind, því vissulega er til 

nóg af hita í iðrum jarðar og á endanum mun jarðhitakerfið endurnýjast. En það fer 

algjörlega eftir því hvernig gengið er á auðlindina, það er að segja ef hún er virkjuð of 

mikið og of hratt nær hún ekki að endurnýjast og þá klárast orkan sem hægt er að fá út úr 

kerfinu. Þess vegna er mikilvægt að fara vel yfir virkjunarkosti og passa að ekki sé gengið 

of fast á auðlindina og einnig að framtíðarnýting sé sjálfbær (Stefán Arnórsson, 2012) 

 

Nýting á vatnsföllum er öllu jafnan talin endurnýjanleg og sjálfbær þar sem auðlindin 

kemur upprunalega sem úrkoma. Samt mætti deila um það þar sem miðlunarlón geta fyllst 

af seti og þá þarf væntanlega að hætta virkjun og þá þarf að virkja annarstaðar – eða fara í 

miklar aðgerðir við að grafa set úr lónbotnum. Einnig sjá jöklar landsins um orkuforðann í 

flestum virkjuðum ám landsins og  þeir eru að hopa hratt og þá er spurning hvað gerist ef 

þeir hverfa. Það er meira sem þarf að huga að þegar ráðist er í virkjunargerð sem á að 



25 

teljast sjálfbær. En þá þarf að taka mið á orkugetu, hagkvæmni, þjóðhagslegum gildum og 

meta áhrif á náttúrufar, náttúru- og menningarminjar. Íslensk stjórnvöld stofnuðu starfshóp 

árið 1993 sem átti að skilgreina sjálfbæra þróun og setja fram langtímamarkmið um 

umhverfismál, orkumál og iðnþróun. Þessi hópur skilaði inn framkvæmdaráætlun árið 

1997 þar sem talað var um að gera að rammaáætlun um langtíma nýtingu á jarðhita og 

vatnsföllum. Rammaáætlunin var tilbúin árið 2003 og var í henni gert skil á 19 

virkjunarkostum í 10 jökulám og 24 virkjunarkostum á 11 háhitasvæðum. Í ljós kom að 

þessi matsáætlun var ekki nógu ítarleg og því þyrfti að rannsaka meira. Það var þá ákveðið 

að skipta rammaáætluninni í áfanga og var sá hluti sem kláraðist árið 1993 kallaður 1. 

áfangi. Í töflum 2-6 eru þeir virkjunarkostir sem var farið yfir í 1.áfanga þar eru 

virkjunarkostunum gefnar einkunnir a-e í þrem atriðum, umhverfisáhrifum, heildarhagnað 

og arðsemi. 2.áfangi rammaáætlunar fór í gang árið 2007 og lauk árið 2011 þar sem 

faghópar skiluðu af sér ýtarlega skýrslu um virkjunarkosti. Við gerð 2.áfanga voru fjórir 

faghópar við störf sem gerðu mat á mismunandi verksviðum, þau voru:  1. Náttúra og 

menningarminjar, 2. Útivist, ferðaþjónusta og hlunnindi, 3. Efnahagsleg og félagsleg áhrif 

virkjana, 4. Virkjunarhugmyndir og hagkvæmni þeirra. Skoðaðar voru 84 tillögur, 44 í 

jarðhita og 40 í vatnsafli. Einnig var aftur farið yfir nokkrar tillögur úr 1.áfanga vegna 

nýrra gagna. Virkjunarkostir í 2.áfanga voru flokkaðir í þrjá flokka, sjá töflur 7-9, þar sem 

þeim var skipt í nýtingarflokk, biðflokk og verndunarflokk (Rammaáætlun, 2011). Á mynd 

18 og 19 sést síðan yfirlit allra virkjunarkosta í 2.áfanga og áhrifasvæði þeirra.  
 

Niðurstöður úr 1. áfanga. 

Skýringar 

*  H=Háhiti / V=Vatnsafl / S=Samanburðarvirkjun     

**  U=Umhverfisáhrif / H=Heildarhagnaður / A=Arðsemi 

***  I = Faghópur I / II = Faghópur II / IV = Faghópur IV 

 

 

Tafla 2:  Flokkur a) Hér eru allir þeir virkjunarkostir sem fengu „a“ í umhverfisáhrifum (Rammaáætlun, 2003).             

     

                    

Virkjunarstaður 

 Staðsetning Tegund* Röð "Flokkun** 

U H A  

Virkjunarstaður 

I   II  III 

Orkugeta 

(GWh/a) 

Ný orkugeta 

alls (GWh/a) 

Svartsengi-stækkun Reykjanes-

skagi 

 HS 1  a  d  a  B  A  A 140  - 

Nesjavellir-stækkun Hengilssvæði  HS 2  a  d  a  A  A  A 210  - 

Núpsvirkjun a Neðri Þjórsá  V 3  a  b  c  A  A  A 1001 1001 

Núpsvirkjun b Neðri Þjórsá  V 4  a  b  c  A  A  A 1019  - 

Krafla 1-stækkun Kröflusvæði  HS 5  a  d  b  B  A  A 280  - 

Hágöngusvæði Vestan 

Vatnajökuls 

 H 6  a  c  c  B  C  B 840 1841 

Hellisheiði Hengilssvæði  H 7  a  c  c  A  A  B 840 2681 

Sandfell Krýsuvík  H 8  a  c  c  C  C  C 840 3521 

Þverárdalur Hengilssvæði  H 9  a  c  c  C  C  C 840 4361 

Ölkelduháls Hengilssvæði  H 10  a  c  c  B  C  B 840 5201 

Bjarnarflag Mývatnssvæð

i 

 H 11  a  c  c  A  A  A  560 5761 

Krafla-Vestursvæði Kröflusvæði  H  12  a  c  c  B  A  B 840 6601 

Austurengjar Krýsuvík  H 13  a  c  c  B  C  C 840 7441 

Seltún Krýsuvík  H 14  a  c  c  B  C  B 840 8281 

Reykjanes Reykjanes  H 15  a  c  c  A  A  B 840 9191 

Innstidalur Hengilssvæði  H 16  a  c  c  B  C  B 840 9961 

Trölladyngja Reykjanessvæ

ði 

 H 17  a  c  c  B  B  B 840 10801 
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Hólmsárvirkjun V-Skaftafells-

sýsla 

 V 18  a  d  c  B  B  B 438 11239 

Búðarhálsvirkjun Þjórsá  VS 19  a  d  d  A  A  A 630  - 

 

Tafla 3:  Flokkur b) Hér eru allir þeir virkjunarkostir sem fengu „b“ í umhverfisáhrifum (Rammaáætlun, 2003).              

     

                    

Virkjunarstaður 

 Staðsetning Tegund* Röð "Flokkun** 

U H A  

Virkjunarstaður 

I   II  III 

Orkugeta 

(GWh/a) 

Ný 

orkugeta 

alls 

(GWh/a) 

Skaftárveita V-Skafta-

fellssýsla 

 V 20  b  b  a  B  B  B 450 11689 

Skaftárvirkjun  V-Skafta-

fellssýsla 

 V 21  b  b  b  B  B  B 904 12593 

Krafla-Leirhnjúkur Kröflusvæði  H 22  b  c  c  B  B  C 840 13433 

Urriðafossvirkjun Neðri Þjórsá  V 23  b  c  c  A  A  A 920 14353 

Brennisteinsfjöll Reykjanessvæði  H 24  b  c  c  C  B  C 840 15193 

Þeistareykir S-Þingeyja-

sýsla 

 H 25  b  c  c  B  C  B 840 16033 

Hrafnabjargavirkjun 

a 

Skjálfandafljót  V 26  b  c  c  B  C  B 575 16608 

Villinganesvirkjun Skagafjörður  VS 27  b  d  d  A  A  A 190  - 

Fljótshnjúksvirkjun Skjálfandafljót  V 28  b  e  e  B  C  B 406 17013 
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Tafla 4:  Flokkur c) Hér eru allir þeir virkjunarkostir sem fengu „c“ í umhverfisáhrifum (Rammaáætlun, 2003).              

     

                    

Virkjunarstaður 

 Staðsetning Tegund* Röð "Flokkun** 

U H A  

Virkjunarstaður 

I   II  III 

Orkugeta 

(GWh/a) 

Ný 

orkugeta 

alls 

(GWh/a) 

Grændalur  Hengilssvæði  H 29  c  c  c  A  A  B 840 17863 

Hrafnabjargavirkjun 

b 

 Skjálfandafljót  V 30  c  d  c  B  C  B 618  - 

Skatastaðavirkjun a  Skagafjörður  V 31  c  d  d  B  C  B 1046 18899 

Skatastaðavirkjun b  Skagafjörður  V 32  c  d  d  B  C  B 1290  - 

  

Tafla 5:  Flokkur d) Hér eru allir þeir virkjunarkostir sem fengu „d“ í umhverfisáhrifum (Rammaáætlun, 2003).              

     

                    

Virkjunarstaður 

 Staðsetning Tegund* Röð "Flokkun** 

U H A  

Virkjunarstaður 

I   II  III 

Orkugeta 

(GWh/a) 

Ný 

orkugeta 

alls 

(GWh/a) 

Fljótsdalsvirkjun Fljótsdals-hérað  VS 33  d  b  b  B  A  A 1390  - 

Norðlingaölduveita 

(575m) 

 Efri Þjórsá  V 34  d  b  b  A  A  A 650  - 

Háuhverir  Torfajökulssvæði  H 35 d  c  c  C  C  C 840 19739 

Brennisteinsalda  Torfajökulssvæði  H 36  d  c  c  B  C  C 840 20579 

Reykjadalir 

(Kaldaklof) 

 Torfajökulssvæði  H 37  d  c  c  C  C  C 840 21419 

Reykjadalir 

austari 

 Torfajökulssvæði  H 38  d  c  c  C  C  C 840 22259 

Reykjadalir 

vestari 

 Torfajökulssvæði  H 39  d  c  c  C  C  C 840 23009 

 

Tafla 6:  Flokkur e) Hér eru allir þeir virkjunarkostir sem fengu „e“ í umhverfisáhrifum (Rammaáætlun, 2003).              

     

                      

Virkjunarstaður 

 Staðsetning Tegund* Röð "Flokkun** 

U H A  

Virkjunarstaður 

I   II  III 

Orkugeta 

(GWh/a) 

Ný 

orkugeta 

alls 

(GWh/a) 

Kárahnjúkavirkjun Austur 

hálendið 

 VS 40  e  a  b  A  A  A 4670 - 

Jökulsá á Fjöllum Norðan 

Vatnajökuls 

 V 41  e  a  b  C  C  B 4000 27099 

Markarfljót a Austan 

Tindfjallajökuls 

 V 42  e  d  d  C  B  B 735 27834 

Markarfljót b Austan 

Tindfjallajökuls 

 V 43  e  d  d  C  B  B 855  - 
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Niðurstöður úr 2. áfanga 

1. Orkunýtingarflokkur 

 

Tafla 7: Í þessari töflu eru allir þeir virkjunarkostir sem settir voru í orkunýtingarflokk (Alþingi, 2011-2012) 

Landshluti 

 

Vatnasvið  

 

Virkjunarkostur  

Vestfirðir  Ófeigsfjörður  4 Hvalárvirkjun  

Norðurland  Blanda  5 Blönduveita  

Suðurland  Kaldakvísl  26 Skrokkölduvirkjun  

Suðurland  Þjórsá  29 Hvammsvirkjun  

Suðurland  Þjórsá  30 Holtavirkjun 2  

Suðurland  Þjórsá  31 Urriðafossvirkjun  

Reykjanesskagi  Reykjanessvæði  61 Reykjanes  

Reykjanesskagi  Reykjanessvæði  62 Stóra-Sandvík  

Reykjanesskagi  Svartsengissvæði  63 Eldvörp  

Reykjanesskagi  Krýsuvíkursvæði  64 Sandfell  

Reykjanesskagi  Krýsuvíkursvæði  66 Sveifluháls  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  69 Meitillinn  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  70 Gráuhnúkar  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  71 Hverahlíð  

Suðurland  Hágöngusvæði  91 Hágönguvirkjun, 1. áfangi  

Suðurland  Hágöngusvæði  104 Hágönguvirkjun, 2. áfangi  

Norðausturland  Námafjallssvæði  97 Bjarnarflag  

Norðausturland  Kröflusvæði  98 Krafla I, stækkun  

Norðausturland  Kröflusvæði  99 Krafla II, 1. áfangi  

Norðausturland  Kröflusvæði  103 Krafla II, 2. áfangi  

Norðausturland  Þeistareykjasvæði  102 Þeistareykir  

Norðausturland  Þeistareykjasvæði  101 Þeistareykir, vestursvæði  

  

  

2. Biðflokkur 

 

Tafla 8: Í þessari töflu eru allir þeir virkjunarkostir sem settir voru í Biðflokk (Alþingi, 2011-2012). 

Landshluti  

 

Vatnasvið  

 

Virkjunarkostur  

Vesturland  Hvítá í Borgarfirði  1 Kljáfossvirkjun  

Vestfirðir  Hestfjörður  2 Glámuvirkjun  

Vestfirðir  Þverá, Langadalsströnd  3 Skúfnavatnavirkjun  

Norðurland  Jökulsár í Skagafirði  6 Skatastaðavirkjun B  

Norðurland  Jökulsár í Skagafirði  7 Skatastaðavirkjun C  

Norðurland  Jökulsár í Skagafirði  8 Villinganesvirkjun 3  

Norðausturland  Skjálfandafljót  9 Fljótshnúksvirkjun  

Norðausturland  Skjálfandafljót  10 Hrafnabjargavirkjun A  

Norðausturland  Skjálfandafljót  11 Eyjadalsárvirkjun  

Suðurland  Hverfisfljót  15 Hverfisfljótsvirkjun  

Suðurland  Skaftá  40 Búlandsvirkjun  

Suðurland  Hólmsá  19 Hólmsárvirkjun við 

Einhyrning, án miðlunar  

Suðurland  Hólmsá  21 Hólmsárvirkjun neðri við 

Atley  

Suðurland  Farið við Hagavatn  39 Hagavatnsvirkjun  

Suðurland  Hvítá í Árnessýslu  34 Búðartunguvirkjun  
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Suðurland  Hvítá í Árnessýslu  35 Haukholtsvirkjun  

Suðurland  Hvítá í Árnessýslu  36 Vörðufellsvirkjun  

Suðurland  Hvítá í Árnessýslu  37 Hestvatnsvirkjun  

Suðurland  Ölfusá  38 Selfossvirkjun  

Reykjanesskagi  Krýsuvíkursvæði  65 Trölladyngja  

Reykjanesskagi  Krýsuvíkursvæði  67 Austurengjar  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  73 Innstidalur  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  75 Þverárdalur  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  76 Ölfusdalur  

Norðurland  Hveravallasvæði  83 Hveravellir  

Norðausturland  Hrúthálsasvæði  95 Hrúthálsar  

Norðausturland  Fremrinámasvæði  96 Fremrinámar  

 

  

  

3. Verndarflokkur  

 

Tafla 9: Í þessari töflu er allir þeir virkjunarkostir sem settir voru í verndarflokk (Alþingi, 2011-2012) 

Landshluti  

 

Vatnasvið  

 

Virkjunarkostur  

Norðausturland  Jökulsá á Fjöllum  12 Arnardalsvirkjun  

Norðausturland  Jökulsá á Fjöllum  13 Helmingsvirkjun 4  

Suðurland  Djúpá, Fljótshverfi  14 Djúpárvirkjun  

Suðurland  Hólmsá  20 Hólmsárvirkjun við 

Einhyrning, með miðlun  

Suðurland  Markarfljót  22 Markarfljótsvirkjun A  

Suðurland  Markarfljót  23 Markarfljótsvirkjun B  

Suðurland Tungnaá  Tungnaá 24 Tungnárlón 

Suðurland  Tungnaá  25 Bjallavirkjun 

Suðurland  Þjórsá  27 Norðlingaölduveita, 566-567,5 

m.y.s.  

Suðurland  Jökulfall í Árnessýslu  32 Gýgjarfossvirkjun  

Suðurland  Hvítá í Árnessýslu  33 Bláfellsvirkjun  

Reykjanesskagi  Brennisteinsfjallasvæði  68 Brennisteinsfjöll  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  74 Bitra  

Reykjanesskagi  Hengilssvæði  77 Grændalur  

Suðurland  Geysissvæði  78 Geysir  

Suðurland  Kerlingarfjallasvæði  79 Hverabotn  

Suðurland  Kerlingarfjallasvæði  80 Neðri-Hveradalir  

Suðurland  Kerlingarfjallasvæði  81 Kisubotnar  

Suðurland  Kerlingarfjallasvæði  82 Þverfell  

Norðausturland Gjástykkissvæði 100 Gjástykki 
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Mynd 18: Hér sést allir virkjunarkostir sem farið var yfir í 2 .áfanga Rammaáætluna. (Rammaáætlun, Kort úr skýrslu 

2.áfanga rammaáætlunar, e.d.). 
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Mynd 19: Kort af áhrifasvæðum sem hugsanlega virkjanir geta haft (Rammaáætlun, Kort úr skýrslu 2.áfanga 

rammaáætlunar, e.d.). 



32 

5 Umhverfisáhrif 

5.1 Umhverfisáhrif jarðhitavirkjanna 

Oft er talað um jarðhita sem hreina orku sem mengar lítið sem ekkert. Það er að mörgu 

leyti satt miðað við til dæmis mengun frá jarðefnaeldsneyti. En jarðhiti getur ekki talist 

sem hrein orka því hann losar frá sér gróðurhúsaloftegundir, ekki í miklu magni en þó 

einhverju.  Einnig eru önnur atriði sem hafa áhrif á umhverfið. Til dæmis teljast stórar 

virkjanir í náttúrunni sem sjónmengun, frá þeim kemur hljóð sem telst hljóðmengun, 

jarðvegurinn í kringum þær á það til að eyðileggjast vegna hita og efnamengunar og í 

sumum tilfellum eykst skjálftavirkni á svæðinu. Öll þessi atriði teljast sem slæm 

umhverfisáhrif en hér að neðan verður farið nánar í losun á gróðurhúsaloftegundum og 

skaðleg áhrif þeirra á umhverfið. 

5.1.1 Losun gróðurhúsaloftegunda 

Ólíkt rafvirkjunum sem nota jarðefnaeldsneyti losa jarðhitavirkjanir minna af 

gróðurhúsaloftegundum þar sem þær þurfa ekki að brenna eldsneyti til að framkalla 

rafmagn. Þær sleppa líka við þau umhverfisáhrif sem myndast við námuvinnslu og flutning 

á jarðefnaeldsneyti. Þær gróðurhúsaloftegundir sem sem jarðhitavirkjanir losa frá sér eru: 

nitur oxíð (NOx) í litlu magni, koltvíoxíð (CO2) í litlu magni, brennisteinstvíoxíð (SO2) í 

mjög litlu magni og vetnissúlfíð (H2S), oft kallað brennisteinsvetni, í miklu magni. 

Ástæðan fyrir miklu magni af H2S er að það finnst náttúrulega í vatnsforða jarðhitakerfa 

(Kagel, Bates, & Gawell, 2007) og kemur frá afgösun kviku á dýpi sem hita upp 

jarðhitakerfin (Kristín Vala Ragnarsdóttir, Munnleg heimild). 

Koltvíoxíð (CO2) 

Koltvíoxíð losnar mest megnið út í andrúmsloftið við bruna á jarðefnaeldsneyti. En 

koltvíoxíð finnst einnig náttúrulega í jörðinni sem getur losnað út í andrúmsloftið við 

jarðhitavirkjanir (Kagel, Bates, & Gawell, 2007).  

 

Koltvíoxíð er litar- og lyktarlaus loftegund sem hefur engin bein áhrif á heilsu fólks en 

flestir sérfræðingar eru sammála um að loftegundin hafi bein áhrif á hlýnun jarðar þar sem 

t.d hefur magn koltvíoxíðs í andrúmslofti aukist um 20% síðustu 50 árin (Kagel, Bates, & 

Gawell, 2007). 

  

Eins og fram kom áðan þá getur koltvíoxíð sem finnst náttúrulega í jörðinni losnað út í 

andrúmsloftið en það er þó í litlu magni miðað við virkjanir sem brenna jarðefnaeldsneyti. 

Magn koltvíoxíðs í jarðhitakerfum fer eftir svæðum og magn koltvíoxíðs sem losnar út í 

andrúmsloftið fer eftir hönnun jarðhitavirkjanna, til dæmis losa tvívökvakerfisvirkjanir 

ekki neitt koltvíoxíð út í andrúmsloftið þar sem jarðhitavökvinn kemst aldrei í snertingu 

við andrúmsloftið (Kagel, Bates, & Gawell, 2007). Á grafi 2 sjáum við dæmi um 
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samanburð á losun CO2 frá virkjunum sem nýta jarðefnaeldsneyti hins vegar og jarðhita 

annars vegar, í samanburðinum eru notaðar tölur frá 1991 í Kröfluvirkjun. 

  

 

 

 

Graf 2: Hér sést samanburður á CO2 losun út í andrúmslofti milli virkjanna sem nota mismunandi gerð af orku. Tölur 

fengnar frá:  (Halldór Ármannsson & Hrefna Kristmannsdóttir, 1992). 

 

Brennisteinsvetni (H2S) 

Brennisteinvetni er mjög eitruð og hættuleg lofttegund sem er litlaus og finnst náttúrulega í 

eldfjallagasi, jarðefnagasi, olíulindum, jarðhitavökva, heitum vatnshverum og gufuhverum. 

Það er ekki talið hættulegt fyrir menn í litlu magni en þá finnst mjög skrítin lykt sem oft er 

kölluð hveralykt og líkist lykt af fúlum eggjum (Kagel, Bates, & Gawell, 2007). Ástæðan 

fyrir þessari lykt er að mannsnefið er sérstaklega næmt fyrir brennisteinsvetni og við getum 

numið það í um 7-15 míkrógrömmum á hvern rúmmetra (μg/m
3
) af andrúmslofti 

(Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). Í mjög miklu magni er brennisteinsvetni lyktarlaust og 

banvænt. Það lamar taugar í nefinu þannig að lyktarskynið hverfur sem getur valdið fölsku 

öryggi gagnvart menguninni. Næst kemst brennisteinsvetnið inn í öndunarfærin og inn í 

blóðrásina þar sem það þá lokum lamar öndunina og viðkomandi kafnar. Það er því 

nauðsynlegt að draga úr losun á brennisteinsvetni út í andrúmloftið og eru nokkur 

orkufyrirtæki með verkefni í gangi sem á að draga úr losuninni, verkefnið kallast SulFix. 
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Tafla 10: Tafla þessi sýnir áhrif brennisteinsvetni á fólki miðað við styrk. Byggt á samantekt Kristins Tómassonar og 

Friðriks Daníelssonar hjá vinnueftirlitinu. 

Styrkur (μg/m
3
) 

Áhrif 

1-190 Lykt byrjar að finnast. 

1.400-7.100 Lyktin fer að verða óþægileg, ógleði og höfuðverkur byrja að finnast 

eftir mikla viðveru. 

2.900-71.000 Lyktarskyn byrjar að dofna, erting í nefi, hálsi og lungum, fólk missir 

matarlyst. 

143.000-286.000 Lyktarskyn lamast alveg, mikil óþægindi í nefi, háls og lungum. 

357.000-714.000 Getur verið bannvænt, lungnabjúgur byrja að myndast, höfuðverkur, 

svimi, yfirlið, meðvitundarleysi, viðvera í 4-8 klukkustundir þýðir 

dauðsfall. 

714.000-1.429.000 Öndunarfæri lamast, óreglulegur hjartsláttur og dauði 

óumflýjanlegur. 

SulFix verkefnið 

Í maí 2012 gerðu orkufyrirtækin Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og HS orka 

samkomulag um að draga úr styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Í gang voru sett 

nokkur verkefni sem fengu nafnið SulFix og eru þau byggð á öðru verkefni sem kallast 

CarpFix og snýr að því að draga úr magni koltvíoxíðs í andrúmslofti. Markmið SulFix er 

að draga úr styrk brennisteinsvetnis í lofti sem kemur úr jarðhitavirkjunum með því að 

dæla því aftur niður í jörðina. Hellisheiðarvirkjun er notuð til þess að rannsaka og þróa 

aðferðir til þess. Sett var fram framkvæmdar áætlun og hún skipt í fjóra áfanga. Í 1.áfanga 

var byrjað á tilraunardælingu þar sem kannað var hvort hægt var að leysa 

brennisteinsvetnið upp úr skiljuvatni og dæla því aftur í jörðina. Það var metið að svo væri. 

Í 2.áfanga mun niðurdæling hefjast á jarðhitagasi. Á þessu stigi er gasið blandað af bæði 

CO2 og H2S. Í 3.áfanga verður byrjað að aðskilja gasið þannig að um 50% af öllu 

brennisteinsvetni er dælt niður. Í 4 áfanga byrjar endanleg niðurdæling á brennisteinsvetni. 

Talið er að 4. Áfangi gæti hafist um 2018-2020 ("SulFix", 2013).   

5.2 Umhverfisáhrif vatnsfallsvirkjanna 

Virkjun á vatnsföllum getur haft slæm slæm áhrif á umhverfið þar sem helst ber að tala um 

áhrif miðlunarlóna á rof og aurburð, hækkun á grunnvatnsstöðu og lífríki. Einnig hafa 

stórar virkjanir, sem eru áberandi í umhverfi sínu,  mikil áhrif á náttúrusýn. 

 

Miðlunarlón hafa áhrif á rof og aurburð vatnsfalla þar sem þau hægja á straumhraða ánna. 

Við það byrjar svifaur og botnskrið að falla til botns og eftir einhvern tíma mun lónið 

fyllast af seti. Annað sem miðlunarlón hafa áhrif á er að fyrir neðan þau byrja árnar að 

rjúfa meira úr árfarveginum: Þetta getur haft áhrif á undirstöður brúa, grunnvatnsflöt og 

vatnsból. Hækkun á grunnvatnsstöðu þýðir að áður gróin landsvæði fara í kaf og getur það 



35 

haft gífurleg áhrif á lífríkið á svæðinu (Jóhann Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 

Til dæmis er lífríkið í Lagarfljóti að dauða komið þar sem mikið set hefur borist í það 

vegna virkjunar í Kárahnjúkum. Um ¾ af stofnstærð silungs í lagarfljótinu hefur horfið og 

hefur aukið grugg í fljótinu orðið til þess að sólarljós hættir að komast að þörungum á 

botninum (Ingi Rúnar Jónsson & Friðþjófur Árnason, 2011)   

 

Önnur umhverfisáhrif eru aðallega sjónræn áhrif þar sem stórar manngerðar byggingar og 

stíflur skera sig úr í náttúrulegu umhverfinu ásamt því að leggja þarf háspennulínur til þess 

að bera allt rafmagnið. Einnig geta fallegar náttúruperlur farið í kaf og skemmst (Jóhann 

Ísak Pétursson & Jón Gauti Jónsson, 2001). 
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6 Lokaorð 

Það var markmið ritgerðarinnar að skoða nýtingu og arðsemi jarðhita og vatnsfalla á 

Íslandi. Aðallega var skoðuð nýting og arðsemi þessa auðlinda í tengslum við rafvirkjun og 

sölu á rafmagni. Fyrst var farið í hvaðan orkan kemur og svo var skoðað hvernig hún var 

nýtt. Því næst var gert grein fyrir núverandi nýtingu og hversu mikil arðsemin af henni er 

ásamt því að skoða mögulega framtíðarnýtingu. Að lokum var síðan farið yfir 

umhverfisáhrif sem verða af virkjunum á jarðhita og vatnsföllum. 

 

Ljóst er að Íslendingar búa við einstakar aðstæður þar sem hiti finnst í jörðinni nánast um 

allt land og nóg er um rennandi vatn. Þess vegna er notkun á jarðefnaeldsneyti nánast með 

öllu óþörf þegar kemur að til dæmis upphitun á húsum og keyrslu á álverum. En þótt að 

nýting á þessum auðlindum sé hreinni en nýting á jarðefnaeldsneyti þá þýðir ekki að um 

hreina orku sé að ræða. Jarðhitavirkjanir losa út í andrúmsloftið gróðurhúsategundir eins 

og CO2 og H2S og vatnsfallsvirkjanir geta eyðilagt heilu lífríkin með breytingu á 

vatnsyfirborði í miðlunarlónum. Þess vegna þarf að passa að fara eftir ráðum faghópa í 

rammaáætlun til þess að minnka umhverfisáhrif og stuðla að frekari sjálfbærni nýtingu 

auðlindanna. Mest öll raforkan sem framleidd er með þessum auðlindum er síðan seld til 

stóriðjufyrirtækja, þá aðallega álvera. Öll álver á Íslandi  eru í eigu útlenskra fyrirtækja 

sem sjá gróða von á Íslandi þar sem þeir geta fengið nóg af ódýru rafmagni til þess að 

knýja áfram álvinnslu. Þessi fyrirtæki taka síðan allan beinan hagnað úr landi, þannig að 

Íslendingar fá eiginlega ekkert fyrir starfsemi þeirra hér á landi. 

 

Við Íslendingar þurfum þá að spyrja okkur hvort við viljum halda áfram að selja raforkuna 

til álvera á niðurgreiddu verði. Eða hvort það sé ekki kominn tími til að finna einhver 

önnur verkefni sem skila meiri hagnað í þjóðarbúið. 
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