
Kísilvæðing  
á HúsavíK

Stefnt er að því að 
gangsetja 34 milljarða 
króna kísilmálmverksmiðju 
PCC á Bakka eftir tvo 
mánuði. Búið er að selja 
alla kísilframleiðsluna og 
PCC Seaview Residences 
ehf. byggir íbúðarhús fyrir 
starfsfólk.

    » 6

fréttir

nissan leaf er Hluti 
af langtímaáætlun
Framkvæmdastjóri hjá Nissan 
segir að hver einasti Nissan Leaf 
rafbíll í heimi hafi verið seldur 
með tapi.  » 2

orKuflutningar í 
óvissu eftir synjun 
Framkvæmdastjóri hjá Lands-
neti segir ákvörðun Orkustofn-
unar hafa komið verulega á 
óvart. » 10

stjórnvöld lengur 
að KveiKja
Græn upprunavottorð fyrir raforku 
ganga kaupum og sölum, bæði í 
Evrópu og Bandaríkjunum. Ísland 
selur upprunavottorð.  » 12-14

Hverfandi áHrif  
á orKuverð Hér
Sæstrengur á milli Íslands og 
Bretlands myndi að öllum lík-
indum aðeins flytja rafmagn til 
Bretlands.  » 4
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Virkjanir á Íslandi
Yfirlit yfir helstu virkjanir á Íslandi og raforkuframleiðslu er að  
finna í blaðinu.  » 8-9

KRAFLA

Landsvirkjun, 1977
60 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 500 GWst á ári

BJARNARFLAG

Landsvirkjun, 1969
3 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 18 GWst á ári

NESJAVELLIR
Orka náttúrunnar (OR), 1990

120 MW rafafl — 300 MW 
varmaafl ● Jarðgufustöð: 

2.600 GWst á ári

HELLISHEÐI
Orka náttúrunnar (OR), 2006

303 MW rafafl — 133 MW 
varmaafl ● Jarðgufustöð: 

1.000 GWst á ári

REYKJANES-
VIRKJUN

HS Orka, 2006
100 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 830 GWst á ári

SVARTSENGI
HS Orka, 1976

74 MW rafafl — 150 MW 
varmaafl ● Jarðgufustöð; 

592 GWst á ári

ELLIÐAÁR-
VIRKJUN

Orka náttúrunnar (OR), 1921
3,2 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: Óregluleg

LAXÁRSTÖÐ II

Landsvirkjun, 1953
9 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 78 GWst á ári

ANDAKÍLS-
VIRKJUN

Orka nátturunnar (OR), 1947
8,2 MW ● Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 25 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ I

Landsvirkjun, 1939
5 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 3 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ III

Landsvirkjun, 1973
13,5 MW ● Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 92 GWst á ári

ÍRAFOSS

Landsvirkjun, 1953
48 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 236 GWst á ári

HRAUNEYJAFOSS

Landsvirkjun, 1981
210 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.300 GWst á ári

BÚÐARHÁLS

Landsvirkjun, 2014
95 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 585 GWst á ári

SULTARTANGI

Landsvirkjun, 1999
120 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.020 GWst á ári

FLJÓTSDALSSTÖÐ
(KÁRAHNJÚKAVIRKJUN)

Landsvirkjun, 2007
690 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 4.800 GWst á ári

LJÓSAFOSS

Landsvirkjun, 1937
16 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 105 GWst á ári

BLÖNDUSTÖÐ

Landsvirkjun, 1991
150 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 910 GWst á ári

STEINGRÍMSSTÖÐ

Landsvirkjun, 1959
27 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 122 GWst á ári

SIGALDA

Landsvirkjun, 1978
150 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 920 GWst á ári

VATNSFELLSSTÖÐ

Landsvirkjun, 2001
90 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 490 GWst á ári

BÚRFELL
Landsvirkjun, 1965

270 MW ● Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 2.300 GWst á ári

STÆKKUN 2018: 100 MW
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ÞEISTAREYKIR
Í SMÍÐUM

Landsvirkjun, 2017-2018
90 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 738 GWst á ári
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Gunnar Dofri Ólafsson
gunnar@vb.is

F
rancisco Carranza Sierra 
er framkvæmdastjóri 
Nissan Energy, nýrrar 
deildar innan Nissan sem 

er ætlað að sjá um þróun rafkerfa í 
rafbílum fyrirtækisins. Francisco 
var meðal gesta á Charge-ráðstefn-
unni í Hörpu í síðustu viku.

Stærsta verkefni deildarinnar til 
þessa er líkast til Nissan Leaf, mest 
seldi rafbíll í heimi. Til þessa hefur 

Nissan hins veg-
ar selt Leaf með 
tapi. „Rafbíla-
væðingin er, ekki 
bara fyrir Nissan 
heldur allan iðn-
aðinn, vegurinn 
að framtíðinni. 
Við vitum að það 
kemur ekkert 
annað til greina 

og að það verði ekki aftur snúið. Öll 
fyrirtæki eru að vinna að rafbílum 
en Nissan var með þeim fyrstu og 
við erum með þessu að undirbyggja 
framtíðina. Nissan Leaf hjálpar 
okkur í að efla vörumerkið okkar og 
færa viðskiptavinum okkar mögu-

leikann á að kaupa sjálfbæran bíl. 
Við hugsum Nissan Leaf því til 
langs tíma í áætlunum okkar.“ Niss-
an Leaf var kynntur til leiks í des-
ember árið 2010 í Bandaríkjunum 
og Japan og í Evrópu árið 2011.

Hvað hafið þið lært á þeim tíma 
sem þið hafið framleitt Nissan Leaf?

 „Ótrúlega margt. Eitt það fyrsta 
sem við lærðum í upphafi áratug-
arins var að rafbíll er ekki bíll. Það 
eru miklu fleiri víddir og lög í raf-
bíl og nokkuð flókið hvernig sam-
félagið mun skipta úr hefðbundn-
um bílum í rafbíla. Ef þú heldur þig 
bara við að vera bílaframleiðandi 
með öllu sem því fylgir þá muntu 
aldrei fyllilega ná því hvað það 
þýðir að nota rafmagn sem orku-
gjafa. Þetta hefur leitt til mikilla 
breytinga á fyrirtækinu og aukins 
skilnings á því hvaða breytingar 
þarf að gera til að geta fullnýtt þá 
möguleika sem rafbílar hafa upp á 
að bjóða.“

Vetni eða rafhlaða er  
spurning um geymsluaðferð
Þegar umræðan berst að vetnisbíl-
um segir Francisco að vetnisbílar 
séu í reynd rafbílar, bara ekki með 
rafhlöðu. „Við þurfum að gera 

okkur grein fyrir að eini munur-
inn á hreinræktuðum rafbílum og 
vetnisbílum er hvernig rafmagnið 
er geymt. Ég er þeirrar skoðunar 
að vetnis- og rafbílar geti bæði átt 
sinn stað á markaðnum. Það veltur 
líka á því hvaða gerð af bílum við 
erum að tala um. Rafhlöðutækni 
hefur fleygt mikið fram á síðustu 
árum, sem hefur gert okkur kleift 
að tefla fram Nissan Leaf sem 
dregur allt að 400 kílómetra á 
hleðslu. Á næstu þremur til fjórum 
árum ætlum við að kynna bíl sem 
kemst 600 kílómetra á hleðslu. Þú 
þarft að ná dræginu yfir ákveðinn 
þröskuld svo að fólk geti treyst 
því að það komist á áfangastað á 
rafbílnum. Þú þarft líka að huga 
að hraðhleðsluinnviðum, þannig 
að þú getir hlaðið bílinn. Eins 
og við sjáum markaðinn þróast í 
dag eru hraðhleðslustöðvar ekki 
mikið notaðar, þær eru miklu 
frekar til að skapa hugarró,“ segir 
Francisco.

Hann segir þrennt vera að ger-
ast á bílamarkaði sem sé líklegt til 
að valda byltingu: rafvæðing bíla-
flotans, nettenging bíla og sjálf-
keyrandi bílar. „Þetta er framtíðin 
í okkar geira. Það er ekki alveg 
ljóst hvernig fólk mun aðlagast 
þessari tækni og laga þessa tækni 
að sér. Það er hins vegar ljóst að 
stefnan er skýr í þessa átt svo við 
þurfum að stefna í þá átt.“

Francisco segir tilkomu sjálf-
keyrandi bíla ekki endilega þýða 
minni bílasölu og að fólk muni 
deila bílum eins og margir hafa 
spáð. „Ef þú horfir á hvernig 
mannkynið hefur þróast sérðu 
að í dag erum við í kapphlaupi. 
Fólk vill fá hluti hraðar, skilvirk-
ar og ódýrar. Deilihagkerfið gerir 
fólki kleift að fá hluti hraðar og 
ódýrar. Það þýðir hins vegar ekki 
endilega að bílum fækki. Það þýð-
ir að ákveðinn hluti fólks mun á 
ákveðnu tímabili í lífinu ekki þurfa 
sinn eigin bíl. Það gæti notað deili-

bíla. En á ákveðnum tímapunkti 
í lífinu, þegar fólk á tvö börn og 
hund, gæti fólk viljað eiga sinn 
eigin bíl.“

Þegar þú horfir til baka, var rétt 
ákvörðun að hefja framleiðslu á 
Nissan Leaf á sínum tíma?

„Það var rétt ákvörðun, ekki 
spurning. Markmið fyrirtækis-
ins er ekki bara að skila hagnaði 
heldur líka að skila breytingum, 
sjálfbærni og að berjast gegn lofts-
lagsbreytingum. Það er á ábyrgð 
okkar allra. Þetta er fjárfesting til 
framtíðar þar sem viðskiptavinir 
okkar búa í sjálfbæru samfélagi.“ 
Hann segir Nissan vel geta séð fyr-
ir framtíð þar sem sprengihreyfill-
inn heyri sögunni til. „Ég held það 

– við höfum ekkert val. Margar 
ríkisstjórnir hafa þegar sett tíma-
mörk á hvenær síðasti bílinn með 
sprengihreyfil verður seldur,“ seg-
ir Francisco og á þar til dæmis við 
yfirlýsingar Bretlands og Frakk-
lands þess efnis að banna sölu á 
bílum sem eru einungis knúnir 
jarðefnaeldsneyti árið 2040. „Það 
mun líklega gerast fyrir þann tíma. 
Þegar við vitum að breytingar sem 
þessar eru yfirvofandi þá auðveld-
ar það fólki að laga sig að nýrri 
tækni. Borgir eru þegar farnar að 
banna bílum með sprengihreyfil 
að aka um miðborgirnar. Þetta er 
eitthvað sem mun aukast á næst-
unni. Vegna þessa þurfum við að 
bjóða upp á fleiri týpur af bílum en 
bara Nissan Leaf, enda ætlum við 
að kynna tólf nýjar gerðir rafbíla á 
næstu árum,“ segir Francisco.

Leaf hluti af langtímaáætlunum Nissan
Nissan Leaf er mest seldi rafbíll í heimi. Nissan hóf sölu á bílnum í desember 2010 og segir framkvæmdastjóri Nissan Energy að fyrirtækið hafi lært ótrúlega mikið á þeim tíma. VB MYND/HAG

Francisco Carranza Sierra, framkvæmdastjóri Nissan 
Energy, segir fyrirtækið ekki einungis hafa hagnað  
að leiðarljósi heldur einnig að breyta heiminum til 
hins betra. Hver einasti Nissan Leaf, mest seldi 
rafbíll í heimi, hefur verið seldur með tapi. Franc
isco er hins vegar sannfærður um að Nissan hafi 
gert rétt þegar það hóf sölu á bílnum í lok árs 2010.

Nýr Leaf í jaNúar

Á næsta ári verður ný útgáfa af Nissan Leaf kynnt til sögunnar. „Við byrjum 
að afhenda hann í janúar og það er ótrúlega margt nýtt í honum. Drægið 

verður 400 kílómetrar með 40KWh-rafhlöðu í stað 30Kwh-rafhlöðunnar sem 
við bjóðum núna. Þetta er stórt stökk. Bíllinn verður auk þess búinn meiri 
hátæknibúnaði, til dæmis með ProPilot, sem færir okkur skrefi nær því að 
vera sjálfkeyrandi. Það þýðir að við ákveðnar aðstæður gæti bíllinn tekið 
við stjórninni af ökumanninum. Þá verða ný mælitæki í bílnum – þeim hefur 
öllum verið breytt. Við erum að prófa margt nýtt í honum. Nissan Leaf hefur 
orðið nokkurs konar flaggskip hjá Nissan. Við viljum með honum sýna hvert 
tækniþróunin stefnir um þessar mundir og hvers við erum megnug þegar 
kemur að nýsköpun og því að bjóða upp á nýjungar,“ segir Francisco.

Francisco  
Carranza Sierra.



Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og fjölbreytta möguleika til að styrkja undir- 
stöður atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná 
jafnvægi milli efnahags og samfélags í anda sjálfbærrar þróunar.
Alcoa Fjarðaál er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis 
þjónusta stendur starfsmönnum og fjölskyldum þeirra til boða. 

Þannig tökum við virkan þátt í að byggja upp þróttmikið 
og sjálfbært samfélag til framtíðar.

Jón Óli Benediktsson, starfsmaður Alcoa, nýtur lífsins ásamt
Hinriki syni sínum á frábæru útivistarsvæði á Austurlandi.



4  |    Orka & iðnaður    19. Október 2017

Hverfandi áhrif sæstrengs á orkuverð 
Sæstrengur á milli Ís
lands og Bretlands myndi 
að öllum líkindum aðeins 
flytja rafmagn frá Íslandi 
til Bretlands. Þetta kemur 
fram í greiningarskýrslu 
National Grid (svar Bret
lands við Landsneti) frá 
því fyrr í sumar, þar sem 
fjallað er með ítarlegum 
hætti um ýmsa sæstrengi, 
sem eru mislangt komnir 
í höfði manna eða jafnvel 
á teikniborðinu. Færi svo 
yrðu áhrif á orkuverð 
innanlands hverfandi.

anDrés MaGnússon
andres@vb.is

B
retar standa sem kunn-
ugt er frammi fyrir 
orkuþurrð á komandi 
árum, þar sem áætlun 

um uppbyggingu kjarnorkuvera 
frestaðist fyrir nokkrum árum 
og áhyggjur af loftslagsmálum 
hafa mjög dregið úr áhuga og þol-
inmæði á orkuverum, sem brenna 
jarðefnaeldsneyti. Á sama tíma 
hefur efnahagsvöxtur verið tals-
verður og orkuþörf farið vaxandi 
og fer að verða aðkallandi.

 Orkuflutningur á milli landa 
hefur á undanförnum árum auk-
ist verulega, ekki síst með til-
komu sæstrengja. Nú þegar liggja 
fyrir áætlanir um lagningu fleiri 
strengja sem flutt geta orku til (og 
frá) Bretlandi, t.a.m. til Noregs, 
Danmerkur, Þýskalands og Hol-
lands. Öllum þessum sæstrengjum 
er ætlað að flytja rafmagn í báðar 
áttir. Sem einfalt dæmi má nefna 
að Noregur selur orku til Bret-
lands á háu verði á daginn en kaup-
ir orku á lægra verði á næturnar. 
Jafnframt hafa menn ráðgert ýmsa 
orkuumsýslu með þessum hætti, 
þar sem umframrafmagn er flutt 
til þess að bæta á uppistöðulón í 
öðrum löndum, sem þá má nota 
sem eins konar rafhlöðu.

 Í skýrslu National Grid, þar 
sem fjallað er um framtíðarorku-
verkefni, kemur hins vegar fram 
að vegna einstakra eiginleika 
íslenska orkumarkaðarins sé litið 
svo á að sæstrengur frá Íslandi 
myndi þjóna hlutverki rafals (e. 
generator).  Það þýðir að rafmagn 

yrði einungis flutt frá Íslandi en 
ekki til baka, þó að sá möguleiki sé 
vissulega fyrir hendi.

 Einn helsti varnagli sem gagn-
rýnendur sæstrengs hafa sett hing-
að til er sá að flutningur á orku til 
Íslands í gegnum sæstreng myndi 
hækka orkuverð hér á landi, þar 
sem selja þarf orkuna á markaðs-
verði. Fari svo að rafmagn yrði 
eingöngu flutt frá Íslandi í gegnum 
sæstreng væri það þá ekki lengur 
ráðandi þáttur í ákvarðanatökunni.

 Mikil áhrif af sæstreng
Yrði það ofan á, myndi að líkindum 
taka um 5-6 ár að leggja sæstreng 
á milli Íslands og Bretlands, streng 
sem hefði burði til að flytja um 
1.200MW af raforku yfir djúpa Ís-
landsála. Sæstrengurinn gæti því 

mögulega verið fullgerður fyrir 
árið 2025, en það ár vonast bresk 
stjórnvöld til þess að geta lokað 
síðustu kolaorkuverum sínum í 
takt við loftslagsmarkmið Breta.

 Nú liggur ekkert fyrir um hvort 
af því verður að leggja sæstreng. 
Hvorki íslensk né bresk stjórnvöld 
hafa skuldbundið sig til að eiga 
viðskipti með raforku sín á milli, 
þó að vissulega hafi málið reglu-
lega verið rætt af ráðamönnum 
beggja ríkja og þeim fyrirtækjum, 
sem helst kæmu við sögu. Kæmi 
til þess má ljóst vera að sæstreng-
ur myndi auka tekjur af orkusölu 
hér á landi, auka gjaldeyrisflæði til 
landsins og rjúfa markaðseinangr-
un raforkumarkaðarins hér á landi.

 Í framhaldi af því myndu 
rekstrarskilyrði stóriðju á Íslandi 

taka að breytast, þó það tæki sinn 
tíma vegna þeirra löngu samn-
inga, sem þar eru í gildi. Segja 
má að stóriðjan hafi verið notuð 
til orkuútflutnings, en hún getur 
tæplega keppt við beinan orkuút-
flutning um sæstreng til lengdar. 
Áhrif sæstrengs á atvinnulíf gætu 
því reynst töluverð, en sjálfsagt 
þykir mörgum ekki síðri ávinn-
ingur í umhverfisáhrifum þess 
að stóriðjan geti vikið. Fyrir nú 
utan hitt að þannig leysi hrein 
og endurnýjanleg íslensk orka af 
hólmi mengandi og óafturkræfa 
orkugjafa erlendis.

 Umræðan um sæstreng hefur 
reglulega skotið upp kollinum á 
síðustu árum. Það má segja að 
Hörður Arnarson, forstjóri Lands-
virkjunar, hafi sett málið á dagskrá 
eftir að hann varð forstjóri árið 
2009, en síðan hefur Landsvirkjun 
látið greina hina ýmsu kosti þess 
að flytja rafmagn til Evrópu í gegn-
um sæstreng. Á ársfundi Lands-
virkjunar árið 2012 kom fram í 
máli Harðar að sæstreng væri ekki 
ætlað að koma í staðinn fyrir sölu 
á orku til iðnaðar á Íslandi, heldur 
ætlaður sem viðbót við mögulega 
framleiðslugetu og þannig sé hægt 
að selja svokallaða umframorku til 
Evrópu. Ekkert hefur komið fram 
um að sú stefna hafi breyst, en 

sumir stjórnmálamenn hafa eygt 
fyrrnefndan kost til þess að losa 
Ísland við mengandi stóriðju.

Peningastraumur
Verð á rafmagni er, eðli málsins 
samkvæmt, ráðandi þáttur þegar 
kemur að umræðu um sæstreng. 
Þrátt fyrir að raforka frá Íslandi 
í gegnum sæstreng myndi aðeins 
fullnægja hluta af þörf Breta fyrir 
orku, eða um 2-3%, þá má ætla að 
það verð sem Íslendingar fengju 
fyrir orkuna væri talsvert hærra 
en áður hefur þekkst hér á landi.

 Það er hins vegar ekkert sjálf-
gefið í þessum efnum. Fyrr í haust 
fór fram útboð á vegum breska rík-
isins, þar sem niðurstaðan í stuttu 
máli var sú að verð á rafmagni 
sem framleitt er með vindorku á 
hafi úti hríðféll. Að útboði loknu 
bauðst breska ríkinu að greiða 
57,5 sterlingspund fyrir hvert MW, 
sem er um 50% lægra verð en var 
árið 2015. Þó að niðurstaðan sé 
vissulega ánægjuefni fyrir breska 
orkukaupendur, þá gæti það orðið 
til þess að hægja á framkvæmdum 
og uppsetningu á vindmyllum úti 
á hafi þar sem ljóst er að fjárfest-
ingin skili sér mun síðar en áður 
var gert ráð fyrir. Á hinn bóginn 
getur þetta einnig orðið til þess að 
þrýsta verði á öðrum kolefnislaus-
um orkugjöfum niður, t.d., kjarn-
orku, orku frá sjávarfallsvirkj-
unum og loks sæstrengjum sem 
flytja orku frá öðrum löndum.

 Sem fyrr segir tæki það að öll-
um líkindum 5-6 ár að leggja sæ-
streng á milli landanna. Áður en 
sú vinna hæfist þyrfti þó að taka 
til við ýmsa framkvæmd aðra. Þar 
kynnu flutningsleiðir að vefjast 
fyrir mönnum, en sakir pólitískrar 
andstöðu væri lagning hálendis-
línu ofanjarðar útilokuð. Ef stór-
iðja minnkar ekki í bráð þyrfti 
að reisa nýjar aflstöðvar og auka 
framleiðslugetu hér á landi um 
200 MW á ári, byggja upp vind-
orkunýtingu sem gæti framleitt 
um 400 MW og stækka núver-
andi aflstöðvar þannig að fram-
leiðslugeta þeirra aukist um 500 
MW. Það eru töluverðar fram-
kvæmdar þó að þær rúmist raunar 
vel vel innan núgildandi nýtingar-
flokks rammaáætlunar. Núgild-
andi rammaáætlun er nokkuð skýr 
þegar kemur að frekari virkjunar-
framkvæmdum, en til samhengis 
eru í dag framleidd tæplega 18 TW 
af orku hér á landi.

 Þetta væru ekki smáar fram-
kvæmdir ef til kæmi, en á hinn 
bóginn væru þær afar arðvæn-
legar og býsna tryggar. Svona 
miðað við það sem býðst í hinum 
vestræna heimi þessi árin. Af þeim 
ástæðum hafa margir sýnt því 
áhuga að fjármagna framkvæmdir 
af þessu tagi og flest bendir til þess 
að finna megi fjármagn á ágætum 
kjörum til þeirra. Þar skortir því 
ekki tækifærin.

fáir aðiLar kaupa mikLa orku

Orkumaðurinn er ekki lokað kerfi eða föst stærð. Hann 
getur breyst mjög hratt, eins og menn þekkja af rússí-

banareið olíuverðs á undanförnum árum. Ekki síður þekkja 
menn þó hvernig slík áhrif geta teygt sig hingað norður á 
sker. Í dag starfa þrír alþjóðlegir álframleiðendur á Íslandi; 
Rio Tinto Alcan sem rekur álverið í Straumsvík, Alcoa sem 
rekur álverið á Reyðarfirði og Century Aluminum sem 
rekur álverið á Grundartanga. Saman kaupa þessi fyrirtæki 
tæp 70% af allri raforku í landinu í dag. Tilkynnt hefur 
verið að álverið í Straumsvík sé til sölu, enda hefur rekstur 

álversins verið brösugur síðustu ár. Fari svo að Alcoa eða 
Century Aluminum kaupi reksturinn verður öll þessi orka 
komin á hendur aðeins tveggja aðila. Ljóst er að þeir 
myndu við þær kringumstæður geta samið af nokkurri 
hörku um orkuverð til lengri tíma, þegar möguleikarnir 
á sölu orkunnar til annarra verkefna, eða til útlanda, 
eru takmarkaðir. Vissulega er ekkert hægt að fullyrða í 
þessum efnum, en út frá samkeppnissjónarmiðum hlýtur 
það að auðvelda söluaðilum orkunnar, t.d. Landsvirkjun, 
að hafa fleiri möguleika fyrir hendi en nú eru.

Umræðan um sæstreng hefur reglulega skotið upp kollinum á síðustu árum. VB MYND/HAG



SNJALLAR LAUSNIR FYRIR FRAMTÍÐINA
Við hjá Landsneti erum ákaflega stolt af því að taka á móti 

Umhverfisverðlaunum atvinnulífsins fyrir Framtak ársins á sviði 

loftslagsmála sem veitt voru fyrir snjallnetsverkefnið okkar á Austurlandi.

Þessi viðurkenning er hvatning til að gera enn betur í vegferðinni í átt að 

rafvæddri framtíð í sátt við umhverfi og samfélag.

FRAMTÍÐIN ER RAFMÖGNUÐ
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Kísillinn uppseldur
PCC Bakki Silicon hefur 
gengið frá samningum 
um sölu á öllum kísli. 
Verksmiðjan við Húsavík 
mun framleiða um 32 
þúsund tonn á ári. Vegna 
skorts á íbúðarhúsnæði 
er félagið PCC Sea
view Residences ehf. að 
byggja 22 íbúðir fyrir 
starfsmenn í bænum.

TrausTi Hafliðason
trausti@vb.is

S
tefnt er að því að gang-
setja 32 þúsund tonna 
kísilmálmverksmiðju 
PCC á Bakka við Húsavík 

eftir tvo mánuði. Heildarfjárfest-
ingin nemur um 300 milljónum 

Bandaríkjadala 
eða um 34 millj-
örðum króna 
miðað við gengið 
í byrjun þessa 
árs.

„Við stefnum 
að því að gang-
setja verksmiðj-
una um miðjan 
desember en sú 

dagsetning er ekki heilög,“ segir 
Hafsteinn Viktorsson, forstjóri 
PCC Bakka Silicon.  „Frá gangsetn-
ingu tekur um fjórar til sex vikur 
að ná fullum afköstum. Ef það 
verða einhverjar tafir um miðjan 
desember þá eru komin jól, sem 

þýðir að við munum ekki gangsetja 
verksmiðjuna fyrr en um áramótin. 
Ætli það sé ekki best að orða þetta 
sem svo að við setjum verksmiðj-
una í gang þegar allt er tilbúið. Þó 
við stefnum að þessu um miðjan 
desember þá er ómögulegt að gefa 
upp nákvæma dagsetningu.“

Að sögn Hafsteins eru fram-
kvæmdir í fullum gangi núna.

„Það eru um bil 560 manns við 
störf á svæðinu á vegum byggingar-
verktakans og því til viðbótar eru 
um 60 starfsmenn PCC Bakka Sili-
con við störf. Þannig að það er ansi 
góður hópur að vinna að gangsetn-
ingu verksmiðjunnar.“

Í þjálfun til Noregs  
og Kasakstan
Hafsteinn segir að PCC Bakki 
Silicon muni í heildina ráða 111 
starfsmenn. Búið sé að ráða í 
langflest störf en enn eigi eftir að 
ráða um 15 manns. Í ágúst greindi 
fréttastofa RÚV frá því að erfið-
lega gengi að ráða iðnaðarmenn. 
Spurður hvernig það hafi gengið 
síðustu vikur svarar Hafsteinn: 

„Það er mjög erfitt að fá iðnaðar-
menn og þá er sama hvar á landinu 
það er. Við erum nú þegar búin að 
ráða alla rafvirkja. Um þriðjungur 
þeirra eru Íslendingar en meiri-
hlutinn kemur frá Póllandi. Við 
erum búin að ráða um helming 
af vélvirkjum og um helmingar 
þeirra eru Íslendingar.“

Að sögn Hafsteins krefjast sum 
starfanna í verksmiðjunni þónokk-
urrar sérhæfingar og því hafa 
vaktstjórar verið sendir í sjö vikna 
þjálfun í kísílmálmverksmiðju í 
Holla í Noregi, sem er skammt frá 
Þrándheimi. Einnig hafa nokkrir 
iðnaðarmenn verið sendir í þjálfun 
til Holla. Þá hefur einnig hópur 
verið sendur í vikuþjálfun í verk-
smiðju í Kasakstan, en sú verk-
smiðja er ekki ósvipuð þeirri sem 
verið er að byggja við Húsavík.

Selt til Evrópu og Ameríku
Í verksmiðjunni á Bakka er stefnt 
að því að framleiða 32 þúsund tonn 
af kísilmálmi á ári. Hafsteinn segir 
að búið sé að ganga frá sölusamn-
ingum á öllum kísli.

„Í grófum dráttum má skipta 
afurðum okkar í tvennt. Það er 
annars vegar kísillinn, sem er upp-
seldur hjá okkur og hins vegar 
aukaafurðir eins og alls konar ryk. 
Við erum ekki búin að ganga frá 
sölunni á rykinu en sá samningur 
er langt kominn.  Við eigum sem 
sagt í viðræðum um það núna. Ryk-
ið er ekki jafn verðmæt afurð og 
kísillinn en okkur finnst samt mjög 
áríðandi að ganga frá samningum 
um það því þá fer enginn úrgangur 
úr verksmiðjunni í urðun hérlendis 
heldur verður allt flutt úr landi og 
notað í ýmiss konar iðnað.“

Hafsteinn segir að um 80% af 
kíslinum verði seld til Evrópu og 
um 15 til 20% til Norður-Ameríku.  

Hann segir að kísillinn frá PCC 
Bakka Silicon verði notaður í ál-
blöndur sem og í efnaiðnaði og þá 
í snyrtivörur, rafeindatækni og 
ýmislegt  annað.

Til þess að knýja 32 þúsund 
tonna kísilmálmverksmiðju þarf 
52 megavött af raforku. Sú raforka 
mun koma frá Þeistareykjavirkjun. 
Í verksmiðjunni verða tveir ljós-
bogaofnar en til samanburðar er 
einn stór í  verksmiðju United Sili-
con í Helguvík. Öll leyfi PCC miða 
við 64 þúsund tonna verksmiðju, 
sem þýðir að tveimur ofnum yrði 
bætt við og þá þyrfti verksmiðjan 
52 megavött af raforku til viðbótar. 
Hafsteinn segir að engin ákvörð-
un hafi verið tekin um stækkun. 

„Stækkun verksmiðjunnar er fram-
tíðarmúsík.“

Byggja íbúðir
Auk þess að reisa verksmiðju er 
félagið PCC Seaview Residences 
ehf. að byggja 22 íbúðir í nýju 
hverfi sunnarlega á Húsavík. Haf-
steinn segir að þetta séu 11 parhús. 

„Staðan var einfaldlega þannig að 
húsnæðismarkaðurinn var mjög 
þröngur. Leiguhúsnæði er til að 
mynda að stórum hluta í leigu 
til ferðamanna yfir sumartím-
ann. Við brugðum því á það ráð að 
byggja sjálfir íbúðir fyrir starfsfólk. 
Það eru plön um að byggja meira 
en ef einhver annar vill taka það 
að sér þá yrðum við mjög ánægðir. 
Við höfum engan sérstakan áhuga 
á því að vera byggingafyrirtæki.“

Framkvæmdir við verksmiðju PCC á Bakka eru langt komnar. VB MYND/AðSEND

ísLaNdsbaNki og Lífeyrissjóðir á meðaL fjárfesta

PCC BakkiSilicon er að meirihluta í eigu þýska fyrirtækisins 
PCC SE (PCC Group). Bakkastakkur slhf., sameignar-

fyrirtæki íslenskra lífeyrissjóða og Íslandsbanka, á einnig 
hlut í fyrirtækinu og kemur að fjármögnun verksmiðj-
unnar en aðallánveitandi er KfW IPEX-bankinn, sem er 
með höfuðstöðvar í Frankfurt í Þýskalandi. PCC SE er 

eignarhaldsfélag alþjóðlegra einkafyrirtækja sem starfa 
í orku-, efna- og flutningaiðnaði. Hjá dótturfélögum 
fyrirtækjasamsteypunnar starfa um 3.000 manns á 39 
byggingarsvæðum í 17 löndum. Aðalverktaki byggingar-
framkvæmda PCC á Bakka er SMS group GmbH, sem er 
með höfuðstöðvar í Düsseldorf í Þýskalandi.

milljónir dollara
kostar að byggja  

verksmiðjuna á Bakka.

300

Hafsteinn  
Viktorsson.
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Árangur í verki

Öll verkfræðiráðgjöf og verkefnastjórnun á einum stað  

Mannvit kappkostar að auka arðsemi 
verkefna með þverfaglegri þjónustu á 
öllum verkstigum. Þannig má draga úr 
kostnaði, spara tíma og halda áætlun. 
Mannvit rekur 9 starfsstöðvar víðsvegar 

um landið og með öflugum hópi sér-
fræðinga bjóðum við þjónustu á sviði 
verkfræði, jarðvísinda, umhverfismála, 
upplýsingatækni, byggingarefnarannsókna 
og verkefnastjórnunar.

www.mannvit.is
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KRAFLA

Landsvirkjun, 1977
60 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 500 GWst á ári

BJARNARFLAG

Landsvirkjun, 1969
3 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 18 GWst á ári

NESJAVELLIR
Orka náttúrunnar (OR), 1990

120 MW rafafl — 300 MW 
varmaafl  Jarðgufustöð: 

2.600 GWst á ári

HELLISHEÐI
Orka náttúrunnar (OR), 2006

303 MW rafafl — 133 MW 
varmaafl  Jarðgufustöð: 

1.000 GWst á ári

REYKJANES-
VIRKJUN

HS Orka, 2006
100 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 830 GWst á ári

SVARTSENGI
HS Orka, 1976

74 MW rafafl — 150 MW 
varmaafl  Jarðgufustöð; 

592 GWst á ári

ELLIÐAÁR-
VIRKJUN

Orka náttúrunnar (OR), 1921
3,2 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: Óregluleg

LAXÁRSTÖÐ II

Landsvirkjun, 1953
9 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 78 GWst á ári

ANDAKÍLS-
VIRKJUN

Orka nátturunnar (OR), 1947
8,2 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 25 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ I

Landsvirkjun, 1939
5 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 3 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ III

Landsvirkjun, 1973
13,5 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 92 GWst á ári

ÍRAFOSS

Landsvirkjun, 1953
48 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 236 GWst á ári

HRAUNEYJAFOSS

Landsvirkjun, 1981
210 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.300 GWst á ári

BÚÐARHÁLS

Landsvirkjun, 2014
95 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 585 GWst á ári

SULTARTANGI

Landsvirkjun, 1999
120 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.020 GWst á ári

FLJÓTSDALSSTÖÐ
(KÁRAHNJÚKAVIRKJUN)

Landsvirkjun, 2007
690 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 4.800 GWst á ári

LJÓSAFOSS

Landsvirkjun, 1937
16 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 105 GWst á ári

BLÖNDUSTÖÐ

Landsvirkjun, 1991
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 910 GWst á ári

STEINGRÍMSSTÖÐ

Landsvirkjun, 1959
27 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 122 GWst á ári

SIGALDA

Landsvirkjun, 1978
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 920 GWst á ári

VATNSFELLSSTÖÐ

Landsvirkjun, 2001
90 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 490 GWst á ári

BÚRFELL
Landsvirkjun, 1965

270 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 2.300 GWst á ári

STÆKKUN 2018: 100 MW

HELSTU VIRKJANIR Á ÍSLANDI

AnnaðÁlþynnur
Járnblendi

Áliðnaður

Jarðhiti

Vatnsafl

RAFORKUFRAMLEIÐSLA 2016

Stóriðja

Almenn
notkun

RAFORKUNOTKUN 2016

Fiskveiðar
Landbúnaður

Annað
iðnaður

Veitur

Heimili

Þjónusta

ALMENN RAFORKUNOTKUN 2016

RAFORKUNOTKUN STÓRIÐJU 2016

VestfirðirSuðurnes
Suðurland

Norðurland

Höfuðborgar-
svæðið

Austurland

Vesturland

RAFORKUNOTKUN LANDSHLUTA 2016

NÝFRAM
KVÆ

M
D

ÞEISTAREYKIR
Í SMÍÐUM

Landsvirkjun, 2017-2018
90 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 738 GWst á ári

NÝFRAM
KVÆ

M
D
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Vinnslugeta: 1.020 GWst á ári

FLJÓTSDALSSTÖÐ
(KÁRAHNJÚKAVIRKJUN)

Landsvirkjun, 2007
690 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 4.800 GWst á ári

LJÓSAFOSS

Landsvirkjun, 1937
16 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 105 GWst á ári

BLÖNDUSTÖÐ

Landsvirkjun, 1991
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 910 GWst á ári

STEINGRÍMSSTÖÐ

Landsvirkjun, 1959
27 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 122 GWst á ári

SIGALDA

Landsvirkjun, 1978
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 920 GWst á ári

VATNSFELLSSTÖÐ

Landsvirkjun, 2001
90 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 490 GWst á ári

BÚRFELL
Landsvirkjun, 1965

270 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 2.300 GWst á ári

STÆKKUN 2018: 100 MW

HELSTU VIRKJANIR Á ÍSLANDI

AnnaðÁlþynnur
Járnblendi

Áliðnaður

Jarðhiti

Vatnsafl

RAFORKUFRAMLEIÐSLA 2016

Stóriðja

Almenn
notkun

RAFORKUNOTKUN 2016

Fiskveiðar
Landbúnaður

Annað
iðnaður

Veitur

Heimili

Þjónusta

ALMENN RAFORKUNOTKUN 2016

RAFORKUNOTKUN STÓRIÐJU 2016

VestfirðirSuðurnes
Suðurland

Norðurland

Höfuðborgar-
svæðið

Austurland

Vesturland

RAFORKUNOTKUN LANDSHLUTA 2016

NÝFRAM
KVÆ

M
D

ÞEISTAREYKIR
Í SMÍÐUM

Landsvirkjun, 2017-2018
90 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 738 GWst á ári

NÝFRAM
KVÆ

M
D
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Þegar hafa orðið tafir á 
verkefnum eftir ákvörð
un Orkustofnunar um 
að synja kerfisáætlun 
Landsnets 20162025. 
Framkvæmdastjóri hjá 
Landsneti segir ákvörð
un Orkustofnunar hafa 
komið verulega á óvart.

inGvar HaralDsson
ingvar@vb.is

Á
kvörðun Orkustofnunar 
að synja kerfisáætlun 
Landsnets fyrir árin 
2016-2025 hefur þegar 

valdið töfum á framkvæmdum hjá 
Landsneti. Sverrir Jan Norðfjörð, 
framkvæmdastjóri þróunar- og 
tæknisvið Landsnets, segir að 
ákvörðun Orkustofnunar um hafi 
komið á óvart. Hann bendir á að 
reglugerðin byggi á Evróputilskip-
un. Í samanburði við kerfisáætlanir 
annarra Evrópuríkja hafi áætlun 
Landsnets komið vel út samkvæmt 
vinnu sem erlent ráðgjafafyrirtæki 
hafi unnið fyrir Landsnet. Erfitt 
sé að segja hvað hafi valdið því að 
Orkustofnun hafnaði kerfisáætl-
uninni. „Er reglugerðin hjá okkur 
of stíf eða er það túlkun Orku-
stofnunar,“ spyr Sverrir.

„Þetta er langítarlegasta kerfis-
áætlun sem við höfum unnið. Kerf-
isáætlunin á síðasta ári var ekki eins 
ítarleg en var engu síður samþykkt,“ 
bendir Sverrir á. Ný reglugerð 
hafi verið innleidd á síðasta ári og 
eigi að líkindum þátt í að skýra af 
hverju kerfisáætluninni var hafnað.

Bitni ekki á minni verkefnum
Sverrir bendir á að Orkustofnun  
hafi hafnað kerfisáætluninni í 
heild en ekki tekið afstöðu til ein-
stakra verkefna. Mikilvægt sé að 
hagsmunir vegna minni verk-
efna týnist ekki. „Það eru þessi 
einstöku verkefni þar sem mjög 
sérhæfðir hagsmunir eru undir 
sem verða fyrir barðinu á því. Það 
er svolítið skrítið að það er eigin-
lega þar sem helst verða tafir til 
skamms tíma,“ segir Sverrir.

Þegar sé ljóst að tafir verði á 
byggingu nýs afhendingarstað-
ar á Hnappavöllum í Öræfum 
sem ráðgert var að hefja á þessu 
ári. Enginn  afhendingarstaður 
er nú á milli Kirkjubæjarklaust-
urs og Hafnar í Hornafirði og er 
hinum ráðgerða afhendingarstað 
ætlað að bæta úr því. Einnig 
þurfi að finna lausn á lagningu 
jarðstrengs í gegnum Dýrafjarð-
argöng, sem nú er verið að bora 
fyrir. Ljóst sé að ekki sé hægt 

að leggja jarðstrenginn eftir að 
göngin opni. Því standi yfir við-
ræður við Orkustofnun um lausn 
á því máli.

Dísilrafstöð ekki óskalausn
Þá sé einnig óvissa um Hólasands-
línu 3 sem leysa á töluverðan hluta 
af vanda Eyfirðinga í raforkumál-
um. Það sé hins vegar ekki jafn 
mikill bráðavandi þar sem ekki 
hafi verið ráðgert að hefja fram-
kvæmdir fyrr en árið 2019. Línan 
sé enn í skipulagsferli og vinna 
við umhverfismat standi yfir.

Hólasandslína 3 á að liggja frá 
Akureyri að Hólasandi og tengja 
þar með Kröfluvirkjun við raf-
orkukerfið í Eyjafirði. Bæjarstjórn 
Akureyrar ályktaði í byrjun októ-

ber að ef ekki væri hægt að bæta 
úr raforkuvanda Eyfirðinga innan 
þriggja ára myndi bæjarstjórn 
ekki sjá annan kost en að reisa 
dísilrafstöðvar í Eyjafirði. Sverr-
ir segir það ekki óskalausnina, 
en afstaða Akureyringa sé skilj-
anleg í ljósi stöðu raforkumála í 
Eyjafirði.

Staðan á suðvesturhorninu sé 
hins vegar allt önnur. „Þetta er 
kerfi þar sem við þekkjum ekki 
straumleysi, við notum aldrei 
varaafl. Þetta er allt saman keyrt 
með endurnýjanlegum orkugjöf-
um,,“ segir Sverrir um raforku-
kerfið á Suðvesturhorninu.

Í öðrum landshlutum þurfi að 
efla flutningskerfið verulega. „Í 
raun eru þetta tvær deildir,“ segir 

Sverrir. „Þar er brýnasta verk-
efnið að ná byggðalínunni, sem 
nær hringinn í kringum land-
ið, það horf sem við þekkjum á 
suðvestur horninu.“

Aðkoma stjórn-
valda nauðsynleg
Töluverðar deilur hafa staðið um 
hvaða leið eigi að fara til að efla 
flutningskerfið. Landsnet hefur 
lagt til að efla flutningskerfið í 
kringum landið með svokallaðri 
byggðalínu eða leggja línu stystu 
leið yfir hálendið frá Þjórsársvæð-
inu og á Norðurland.

Ljóst sé að Landsnet geti ekki 
tekið endanlega ákvörðun um 
hvernig flutningskerfið verði 
byggt upp. „Það er mjög mikil-
vægt að fá skýra sýn frá stjórn-
völdum inn í þetta.“

Einnig sé mikilvægt að átta 
sig á því að kerfisáætlunin sé 
ekki bara á könnu Landsnets og 
Orkustofnunar. Við vinnu við 
kerfis áætlun Landsnets svari fyr-
irtækið spurningum frá almenn-
ingi og taki við athugasemdum og 
hugmyndum frá fjölda fagaðila og 
einstaklinga sem gagnist mjög við 
vinnu við kerfisáætlunina. „Öll 
þessu sjónarmið skipta máli þegar 
kemur að því að ákveða hvaða leið 
er farin,“ segir Sverrir. 

Sverrir Jan Norðfjörð, framkvæmdastjóri þró-
unar- og tæknisviðs Landsnets, segir aðkomu 
stjórnvalda að framtíðarskipulagi raforku-
flutningskerfisins nauðsynlega.  VB MYND/HAG

Tafir orðnar eftir synjun Orkustofnunar

aLLt að 34 miLLjarða ábati

Sverrir bendir á að töluverður þjóðhagslegur ábati sé af fyrirhuguðum 
framkvæmdum Landsnets. Í kerfisáætlun áranna 2016-2025 kom fram að 

þjóðhagslegur ábati af eflingu flutningskerfið yrði á bilinu 10 til 34 milljarðar 
króna á tímabilinu fram til 2030, mismikill eftir því hvaða valkostir væru 
farnir. Einungis brot af þeim ábata komi fram í uppgjörum Landsnets. „Ábat-
inn er fyrst og fremst á þessum endum sem við erum að sinna. Það eru fyrst 
og fremst þeir sem eru að framleiða orkuna og eru að nota orkuna. Það eru 
þeir sem verða miklu frekar fyrir barðinu á vandræðunum: straumleysinu, 
skerðingunum, gæðunum. Það eru fyrst og fremst þessir hópar sem líða fyrir 
þetta,“ segir Sverrir.
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Gunnar Dofri Ólafsson
gunnar@vb.is

F
jöldi alþjóðlegra stórfyrirtækja 
leggur í auknum mæli áherslu á 
umhverfismál. Í takt við þessar 
áherslur leitast þau mörg við að 

nota grænt rafmagn, rafmagn sem er fram-
leitt með sem minnstum útblæstri gróður-
húsalofttegunda. Á Íslandi virðist þetta 
nokkuð auðvelt, þar sem nánast allt rafmagn 
sem framleitt er hérlendis er í þessum skiln-
ingi grænt – þó svo að bæði vatnsafls- og 
jarðvarmavirkjanir mæti andstöðu af öðr-
um umhverfisástæðum.

Þegar rafmagn er hins vegar keypt af 
stóru, sameiginlegu neti Evrópu er erfitt að 
sundurgreina hvaða rafmagn er grænt og 
hvað ekki. Til að mæta þessu hafa fyrirtæki 
nokkra valmöguleika, eins og til dæmis að 
framleiða sitt eigið rafmagn með umhverfis-
vænum hætti. Það stendur þó ekki öllum til 
boða. Þess vegna er hægt að kaupa svoköll-
uð upprunavottorð af þeim sem framleiða 
grænt rafmagn og „beina“ þannig grænni 
raforku til kaupandans.

Eitt þeirra fyrirtækja sem miðlar þessum 
upprunavottorðum er ECOHZ. Tom Lind-
berg, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, var 
meðal ræðumanna á Charge-ráðstefnunni í 
Hörpu í síðustu viku.

„Upprunavottorðin gera raforkuframleið-
anda kleift að halda utan um og skrásetja 
sína framleiðslu sem hann setur svo inn á 
raforkunetið,“ segir Tom Lindberg. „Þann-
ig verður til rafrænt skjal með upplýsing-
um um rafmagnið sem var framleitt. Þessu 
kerfi var komið á fót í Evrópu og Bandaríkj-
unum til að gefa neytendum val. Þú getur 
ekki sundurgreint grænt rafmagn frá öðru 
rafmagni þegar það kemur út úr dósinni 
eða þegar þú kveikir ljósið en þú getur það í 
framleiðslunni.“

Þegar kerfinu var komið á fót í Evrópu 
var ekki ljóst að markaður með uppruna-
vottorð myndi líta dagsins ljós. Sú varð þó 
raunin. „Hugmyndin var að þetta myndi 
gera fólki kleift að velja. Hvort fólk væri 
tilbúið að borga fyrir það var ekki ljóst. Á 
markaði myndi fólk þannig gefa skilaboð 
um það hvort það sé eftirsóknarvert að upp-
runavotta grænt rafmagn og hvort það sé í 
þeirra huga verðmætara en rafmagn búið til 
með til dæmis kolum eða kjarnorku. Og það 
hefur reynst raunin. Verðið á upprunavott-
uðu rafmagni hefur hægt en örugglega farið 
hækkandi undanfarin ár. Verðið er þó ekki 
nógu hátt til að endurspegla raunverulegt 
verðmæti grænnar orku.“ Markmiðið með 
kerfinu er til dæmis að gera græna orku 
verðmætari og hagkvæmari og hvetja þann-
ig raforkuframleiðendur til að leggja aukna 
áherslu á að framleiða grænt rafmagn.

Stórfyrirtæki óþolinmóðari en stjórnvöld
Í kynningu sinni á Charge-ráðstefnunni 
vakti Tom athygli á að mörg stórfyrirtæki 
vilji upprunavotta allt sitt rafmagn og geri 
jafnframt kröfu á birgja sína að gera slíkt 
hið sama. „Þess vegna kalla ég þetta flóð-
bylgju því þetta kerfi stækkar og stækkar. 
Við sjáum þetta ekki gerast yfir línuna en 
sum fyrirtæki gera þessar kröfur.“ Hægt er 
að sjá lista yfir fyrirtæki sem hafa sett sér 
það markmið að nota eingöngu græna orku 
á vefsíðunni there100.org. Meðal þeirra eru 

IKEA, Apple, Microsoft, Facebook, Google, 
JP Morgan Chase, Kellogs, Lego og mörg 
fleiri. Tom segir fyrirtæki fljótari að átta 
sig á mikilvægi þess að tryggja sér grænt 
rafmagn. „Apple ætlaði til dæmis að byggja 
gagnaver í Kína en gat ekki fundið endur-
nýjanlega orku til að knýja það þannig að 
fyrirtækið endaði á að byggja sitt eigið orku-
ver. Stórfyrirtæki eru miklu óþolinmóðari 
og fljótari en stjórnvöld því þegar þau hafa 
ákveðið að gera það þá vilja þau gera það 
strax. Þau segja öllum að þau ætli að gera 

það og geta þannig ekki gengið á bak orða 
sinna – sem er ótrúlega gott.“

Upprunavottað, grænt rafmagn hefur 
því að mati Tom skilað þeim árangri að fyr-
irtæki sem vilja takast á við umhverfismál 
með þessum hætti hafa betri tækifæri til 
þess. Á hinn bóginn hafa íslenskir raforku-
framleiðendur fram til þessa selt uppruna-
vottorð úr landi með þeim afleiðingum að 
aðrir kaupendur raforku, sem ekki kaupa 
upprunavottorð, nota í augum þessa kerfis 
ekki grænt rafmagn – jafnvel þótt raforku-
kerfið á Íslandi sé lokað kerfi og engin leið 
að flytja það milli landa.

„Þetta getur verið erfitt að skilja. Í Evr-
ópusambandinu og Bandaríkjunum er þetta 
stefnumarkandi tæki sem er ekki endilega í 
reynd tengt raunverulegu flæði raforku. En 
staða Íslands er dálítið sérstök í þessu sam-
hengi. Þetta veldur samt ákveðinni vitund-
arvakningu meðal fólks um hvers virði end-
urnýjanleg raforka er í rauninni,“ segir Tom.

Breytt fyrirkomulag upprunavottorða  
frá síðustu áramótum
Svavar Svavarsson, framkvæmdastjóri við-
skiptaþróunar hjá HB Granda, segir það 
hafa komið fyrirtækinu nokkuð í opna 
skjöldu á sínum tíma þegar það fékk yfirlýs-
ingu þess efnis að um 60% þess rafmagns 
sem fyrirtækið notaði væri framleitt með 
til dæmis kolum eða kjarnorku. Í fyrra var 
þessi tala nær 80%. Svavar telur að með 
sölu upprunavottorða úr landi séu íslensk-
ir raforkukaupendur settir í erfiða stöðu og 
að evrópskir raforkuframleiðendur komist 
undan því að skipta yfir í græna orku.

„Við höfum gert dálítið í því að draga úr 
kolefnisspori fyrirtækisins. Það er langtíma-
verkefni en við höfum getað hampað því að 
aðalverksmiðjan okkar sem framleiðir fiski-
mjöl og lýsi á Vopnafirði gengur á rafmagni 
og hefur gert í sjö ár,“ segir Svavar. Hann 

borgir Líkari fyrirtækjum eN ríkjum

Það sem ég sé er að borgir eru að verða líkari fyrirtækjum en ríkisstjórnum að því leyti að þær 
eru fljótari að byggja upp kerfi utan um endurnýjanlega orku en ríkisstjórnir. Hluti af þessu 

er C40, 40 stærstu og öflugustu borgir heims, þar sem þú sérð ótrúlega metnaðarfullar aðgerðir, 
miklu metnaðarfyllri en þú sérð víða á landsvísu,“ segir Tom Lindberg.

Stjórnvöld  
lengur að kveikja 
en fyrirtæki

Græn upprunavottorð fyrir raforku ganga kaupum 
og sölum, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Lands
virkjun og Orka náttúrunnar láta upprunavottorð 
fylgja með öllu smásölurafmagni. Vottorðunum er 
ætlað að gera framleiðslu á grænni orku arðbærari.

Tom Lindberg, 
framkvæmdastjóri ECOHZ.

VB MYND/HAG

Apple ætlaði til dæmis 
að byggja gagnaver í 
Kína en gat ekki fundið 
endurnýjanlega orku til 
að knýja það þannig að 
fyrirtækið endaði á að 
byggja sitt eigið orkuver.



Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?

RARIK hefur verið í þjónustu lands og þjóðar í 70 ár og rekur í dag stærsta dreifikerfi  
raforku á Íslandi. Háspennuhluti kerfisins er um 8.700 km að lengd og nú þegar 
eru um 57% þess komin í jörð. Með því hefur afhendingaröryggi aukist til muna og 
rafmagnstruflunum fækkað verulega.

www.rarik.is
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segir viðskiptavini HB Granda ekki ennþá 
leggja áherslu á að vörur fyrirtækisins séu 
framleiddar með grænum rafmagni en á von 
á því að kröfur um það muni aukast. „Við 
sjáum hins vegar fram á það og erum með 
verkefni sem við köllum „Hrein virðiskeðja 
sjávarútvegs“. Hún er miðuð að því að í fram-
tíðinni veitum við viðskiptavinum okkar 
upplýsingar um kolefnisspor okkar vöru. Það 
verður mjög mikilvægt varðandi matvöru, 
sérstaklega ef kauphegðun fólks breytist í takt 
við þetta, sem við höfum trú á að verði. En við 
erum ekki komin þangað,“ segir Svavar.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi 
Orkuveitu Reykjavíkur og Orku náttúrunnar, 
ON, segir að frá síðustu áramótum þurfi þeir 

sem eru á smásölumarkaði með raforku, það 
er allir nema stóriðja, ekki að hafa áhyggjur 
af upprunavottorðum. Þau muni fylgja allri 
raforkusölu Orku náttúrunnar á almennum 
markaði frá síðustu áramótum. Með ákvörð-
un ON hverfur jarðefnaeldsneyti og kjarnorka 
af rafmagnsreikningum almennra viðskipta-
vina. Uppruni raforku á reikningum ON sem 
birtast viðskiptavinum á næsta ári verður því 
alfarið endurnýjanleg orka.

Magnús Þór Gylfason, yfirmaður sam-
skiptasviðs Landsvirkjunar, tekur í sama 
streng. „Allt rafmagn sem Landsvirkjun 
vinnur og afhendir til sölufyrirtækja, sem 
selja áfram til heimila, stofnana og smærri 

fyrirtækja, en ekki stóriðju, er nú vottað sem 
100% endurnýjanleg raforka. Það gleymist  
stundum í umræðunni að þessu kerfi er ætl-
að að sporna gegn auknum gróðurhúsaáhrif-
um, með því að auka tekjur til þeirra sem 
vinna orku með endurnýjanlegum orkugjöf-
um og hvetja þannig til aukinnar vinnslu 
endurnýjanlegrar orku í Evrópu,“ segir 
Magnús Þór.

Svavar segir að evrópsk orkufyrirtæki sem 
kaupa upprunavottorð frá Íslandi gerðu það 
ekki ef þau framleiddu sitt rafmagn með end-
urnýjanlegum orkugjöfum. Þau séu því að 
mæta kröfum sinna viðskiptavina sem vilja 
geta sýnt fram á notkun á endurnýjanlegri 

orku, í sínu græna bókahaldi, í stað raunveru-
legs uppruna frá kjarnorku eða jarðefnaelds-
neyti. Hann segir upprunavottorð raforku 
því frekar þjóna bókhaldslegum tilgangi en 
að virka sem hvatar til að auka framleiðslu á 
grænni orku.

„Öll fyrirtæki í Evrópu eru auðvitað tengd 
inn á sameiginlegt dreifikerfi og geta ekki 
sagst vera græn öðruvísi en að kaupa svona 
upprunavottorð og fært þannig niður kolefn-
issporið í bókhaldinu.“ Ísland er hins vegar í 
nokkuð annarri stöðu því það rafmagn sem 
er framleitt á Íslandi fer ekki úr landi. „Við 
erum í lokuðu kerfi. Ef við værum það ekki 
væri staðan allt önnur.“

Allt rafmagn sem 
Landsvirkjun vinnur og 
afhendir til sölufyrirtækja, 
sem selja áfram til heimila, 
stofnana og smærri 
fyrirtækja, en ekki stóriðju, 
er nú vottað sem 100% 
endurnýjanleg raforka. 

Orkuverið í Svartsengi hóf raforkuframleiðslu árið 1976 með jarðgufu. VB MYND/HAG
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Það er öruggast að taka það 
fram strax að ég hef engin 
hagsmunatengsl við ofan 

nefnda húsgagnaverslun. Ég er 
reyndar að fjórðungi af sænsku 
bergi brotinn en frekari tengsl á 
ég ekki við fyrirtækið og reyndar 
skal ég viðurkenna að heimsóknir 
þangað eru frekar neðarlega á af-
þreyingaróskalista mínum. Í starfi 
mínu hjá Orkusetri hafa leiðir okk-
ar þó óbeint skarast þrisvar sinnum. 
Orkusetur vinnur að bættri orku-
nýtni og umhverfisvænum lausnum 
í orkumálum.

Eitt af eldri verkefnum Orkuset-
urs snéri að innleiðingu orkunýtn-
ari ljósapera. IKEA fór alla leið í 
þeim málum þ.e.a.s bauð ekki bara 
upp á orkunýtnari perur heldur fór 
út í heilmikinn kostnað og vesen 
til að fræða viðskiptavini um þessa 
nýju tækni. Hér var ekki endilega 
um aukin viðskipti að ræða því að  
nútímaperurnar voru bara að koma 
í staðinn fyrir aðra sölu. Fyrirtækið 
hefði getað sparað sér kostnað og 
látið viðskiptavinina sjálfa um að 

kynna sér málið og mynda mögu-
lega eftirspurn löngu, löngu síðar.

Steikingarolía á skip 
og strætisvagna
Annað verkefni snéri að fram-
leiðslu á umhverfisvænu eldsneyti 
sem fyrirtækið Orkey á Akureyri 
framleiðir úr notaðri steikingarol-
íu. Framleiðslan hefur m.a. verið 
notuð á skip útgerðarfélagsins 
Samherja og á strætisvagna bæj-
arins. Svo vill til að IKEA rekur 
einn stærsta veitingastað Íslands 
og því er talsvert magn af notaðri 
steikingarolíu sem fellur til í rekstr-
inum. Orkey leitaði því til IKEA um 
hráefnisöflun og viðbrögðin voru 

afar góð þrátt fyrir auka vesen sem 
söfnunin í raun þýddi.

Þriðja verkefnið sem Orkusetur 
vinnur að er rafvæðing samgangna. 
Almenn uppbygging innviða er ein af 
forsendum fyrir innleiðingu rafbíla 
með tilheyrandi umhverfisávinningi. 
IKEA sat ekki hjá í þeim efnum frek-
ar en fyrri daginn og hefur sett upp 
gríðarlega umfangsmikla hleðslu-
möguleika fyrir starfsmenn og við-
skiptavini á bílstæðum fyrirtækisins. 
Einhverra hluta vegna vakti samt 
nýja eldsneytisstöð Costco, sem sel-
ur gamaldags og mengandi bensín og 
dísil, meiri athygli þó að IKEA væri 
nú að gefa viðskiptavinum nútíma-
lega og umhverfisvæna orku.

Mikið hlýtur þessi húsgagna-
verslun að ganga illa þegar hún er 
stöðugt að fara út í dýrar fjárfest-
ingar og vesen í nafni umhverfis og 
framfara. Eða hvað? Getur verið að 
að fyrirtækið meti umhverfismál, 
sjálfbærni og nútímavæðingu 
sem verðmæti? Getur verið að vel-
gengni fyrirtækisins byggi að hluta 
einmitt á þessu viðhorfi. Í mínum 
huga er þetta afar einfalt, umhverf-
ismál og fagmennska eru samnefn-
arar. Að gera vel í umhverfismálum 
sýnir getu fyrirtækja til að standa 
sig almennt vel.

Fyrirtæki sem geta ekki innleitt 
úrbætur í umhverfismálum eru 
heldur ekki líkleg til að ráða vel við 

aðlögun að fjölbreyttu og síbreyti-
legu umhverfi framtíðarinnar. Fyr-
irtæki verða að horfa á rekstrarum-
hverfi sitt í stærra samhengi en sem 
nemur einu excel-skjali. Fyrirtæki 
eru hluti af samfélagi en ekki ein-
hverjar óvirkar einingar á hliðarlín-
unni. Við þurfum að byggja upp 
umhverfisvænna samfélag og þá 
gildir að vera drifkraftur en ekki 
dragbítur. Kæru fyrirtæki þarna úti, 
hættið nú að draga lappirnar í um-
hverfismálum og streitast á móti 
framörum. Nennið þið ekki bara 
að vera eins og IKEA?

Höfundur er framkvæmda-
stjóri Orkuseturs.

Að gera vel í 
umhverfismálum 
sýnir getu fyrirtækja 
til að standa sig 
almennt vel.

Nennið þið að vera eins og IKEA

Skoðun

Sigurður Ingi 
Friðleifsson
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einangrun – umbúðir

 fyrir sökkla
undir gólfplötur
á útveggi og þök 

Hágæða einangrunarplast 
-vottuð

einangrun
á að vera í öllum 

byggingum á Íslandi

Við höfum 
varðveitt ylinn 

í íslenskum húsum 
í 60 ár



EFLA VERKFRÆÐISTOFA
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Hlutverk EFLU verkfræðistofu er að koma fram með 

lausnir sem stuðla að framförum og efla samfélög. 

Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir yfirgripsmikilli 

þekkingu á öllu milli himins og jarðar. Það eru 

hæfileikar þess sem gera �ölbreytileg verkefni  

um allan heim að veruleika á degi hverjum.

Eflum samfélög
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