
Mikil fjárfesting-
arþörf

Guðmundur Ingi Ásmunds-
son, forstjóri Landsnets, 
segir mikla þörf fyrir 
umbætur í raforkuflutningi 
um landið. Mikil fjárfesting-
arþörf sé í flutningskerfinu.
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í byggingu á sama tíma. » 14
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Virkjanir á Íslandi
 Yfirlit yfir helstu virkjanir á Íslandi og raforkuframleiðslu er að  
finna í blaðinu.  » 10-11
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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

HELLISHEIÐAR-
VIRKJUN

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



Katrín Pétursdóttir,  
forstjóri Lýsis, segir 
þenslu og mikla styrk-
ingu krónunnar að 
undan förnu koma illa við 
útflutningsfyrirtæki. Hún 
kallar eftir aðgerðum til 
að auka stöðugleika.

Ásdís Auðunsdóttir
asdis@vb.is

L
ýsi hf. hefur undanfarin 
ár unnið mikið og öflugt 
sölu- og markaðsstarf 
víðs vegar um heiminn og 

er í dag eitt af öflugustu útflutn-
ingsfyrirtækjum landsins. Árin 
2005 og 2012 voru nýjar verk-
smiðjur teknar í notkun og í dag 
er svo komið að 95% af allri fram-
leiðslu Lýsis eru nýtt í útflutning. 
Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis, 
segir þenslu og mikla styrkingu 
krónunnar hins vegar koma illa 
við fyrirtækið sem önnur útflutn-
ingsfyrirtæki.

Lýsi hefur ekki látið staðar 

numið í landvinningum sínum og 
vinnur nú að því að koma vörum 
sínum á markað í Kína. „Það er 
ekki hlaupið að því að komast inn 
á svo stóran og flókinn markað. 
Við erum ennþá í skráningarferli, 
ótrúlega þungu skráningarferli, en 
maður verður bara að læra það að 
góðir hlutir gerast hægt og reyna 
að vera þolinmóður. Þeir hafa sagt 
okkur að ferlið muni taka í kring-
um í tvö ár,“ segir Katrín.

Fín og skemmtileg veisla í gangi
Þenslan í íslensku þjóðfélagi um 
þessar mundir og mikil styrking 
krónunnar veldur Katrínu hins 
vegar áhyggjum. „Þetta kemur 
bara mjög illa við okkur. Það sem 
fer verst með okkur er skorturinn 
á stöðugleika. Við þurfum stöðug-
leika, en ekki umhverfi þar sem 
forsendur eru sífellt að breytast.“

Hún segir erfitt að bregðast 
við svo síbreytilegu umhverfi og 
aðgerðir skili oft litlu. „Um leið og 
upp er staðið hefur gengið styrkst 
enn frekar og þær aðgerðir sem þú 
ert búin að fara í tilgangslausar.  

Mér er í raun hulið hvað menn 
eru að hugsa hvað útflutningsveg-
ina varðar. Jú, það er augljóslega 
ofsalega skemmtilegt og fín veisla 
í gangi um þessar mundir og verð-
hjöðnun á kostnað útflutningsvara 
sem stafar af gríðarlega innflæði af 
gjaldeyri sem kemur með auknum 
fjölda ferðamanna. Maður veltur 
þess vegna fyrir sér hvort ekki sé 
hægt að taka hlutfall af þessum 
hagnaði út fyrir sviga, eins og 
Norðmenn gerðu við olíusjóðinn á 
sínum tíma, til að koma í veg fyrir 
að hann hafi vona mikil bólumynd-
andi áhrif á efnahag þjóðarinnar,“ 
segir Katrín.

Slæmt fyrir samkeppnis
stöðu landsins
Katrín segir ástandið ekki gott til 
lengri tíma litið fyrir samkeppnis-
aðstöðu íslenskra útflytjenda 
gagnvart öðrum þjóðum. „Ofan á 
það bætist svo íslenska vaxta-
stefnan sem gerist ekki hærri 
nokkurs staðar og gríðarlegar 
launahækkanir sem við höfum 
þurft að kyngja. Allt er þetta til 
þess fallið að veikja samkeppnis-
stöðu útflutningsfyrirtækja á 
Íslandi.“ 

Hún segir fyrirtækið þó ekki 
enn hafa orðið vart við skort 
á starfsfólki. „Við erum með 

töluvert mikið af sérhæfðu fólki 
og höfum verið heppin og erum 
með mjög gott fólk. Enn sem 
komið er höfum við ekki lent í 
neinum slíkum vandræðum en 
okkar aðstæður með styrkara 
gengi og annað slíkt eru ekki að 
bjóða upp á einhverja möguleika 
fyrir okkur í samkeppni um gott 
fólk á grundvelli launaskriðs.“

Katrín segir núverandi ríkis-
stjórn hafa verið að vinna að 
mörgum stórum málum á borð 
við losun hafta en spyr sig þrátt 
fyrir það af hverju skrefið hafi 
ekki verið stigið til fulls. „Af 
hverju er það ekki klárað? Það 
voru gríðarlega góðar fréttir 
fyrir allan atvinnuveg í land-
inu sem og alla þjóðina þegar 
ákvörðun var tekin um að 
aflétta höftunum en ég átta mig 
ekki á því af hverju það skref 
var ekki stigið til fulls. Það eru 
mörg mjög góð verk sem ríkis-
stjórnin hefur gert en hins veg-
ar hefði ég viljað að það hefði 
verið fastar kveðið að orði í 
flestum málum,“ segir Katrín.
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Útflutningsfyrirtæki skortir stöðugleika

Vill heiðarleg sVör frambjóðenda

Katrín beinir því til fjölmiðla að spyrja frambjóðendur í komandi alþingis
kosningum hvernig þeir hyggist hlúa að íslensku atvinnulífi. „Ég myndi 

óska þess að þeim pólitísku öflum sem eru að bjóða fram krafta sína í yfir
vofandi kosningum verði gert að skila heiðarlegum svörum um hvernig þau 
ætla sér að hlúa að íslensku atvinnulífi. Það hlýtur að vera mál málanna og 
spurningin sem eigi að spyrja. Íslenskt atvinnulíf er það sem við Íslendingar 
erum öll háð og við þurfum stöðugleika.“

„Við erum með töluvert mikið af sérhæfðu fólki og höfum verið heppin og erum með mjög gott fólk,“ segir Katrín. vb mynd/hag
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Árangur í verki

Með þverfaglegri þjónustu kappkostum við að auka arðsemi verkefna. 
Mannvit rekur 9 starfsstöðvar víðsvegar um landið og með öfl ugum hópi sérfræðinga bjóðum við þjónustu á sviði verkfræði, 
jarðvísinda, umhverfi smála, upplýsingatækni, byggingarefnarannsókna og verkefnastjórnunar samkvæmt ströngustu gæðakröfum.
www.mannvit.is

Öll verkfræðiráðgjöf og verkefnastjórnun á einum stað
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Svalbarðsstrandarhreppur
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Þingeyjarsveit
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Norðurþing

Tjörneshreppur Svalbarðshreppur

Langanesbyggð

Vopnafjarðarhreppur

Fljótsdalshérað

Fljótsdalshreppur

Borgarfjarðarhreppur

Seyðisfjarðarkaupstaður
Fjarðabyggð

Breiðdalshreppur

Djúpavogshreppur

Sveitarfélagið Hornafjörður

Skaftárhreppur

MýrdalshreppurRangárþing eystra
Rangárþing ytra ÁsahreppurVestmannaeyjabær

Flóahreppur

Sveitarfélagið Árborg

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Hrunamannahreppur Bláskógabyggð

Grímsnes- og Grafningshreppur
Hveragerðisbær

Sveitarfélagið Ölfus

Grindavíkurkaupstaður

Sandgerðisbær
Sveitarfélagið Garður

Reykjanesbær
Sveitarfélagið Vogar

Hafnarfjarðarkaupstaður
Garðabær

Kópavogsbær
Seltjarnarnesbær

Mosfellsbær

Kjósarhreppur

Reykjavíkurborg

Ra�raut um Ísland Orkusalan færir öllum sveitarfélögum 
landsins hleðslustöð fyrir rafbíla

Ísland er í lykilstöðu til að leiða rafbílabyltingu heimsins. Því tekur Orkusalan af skarið og gefur öllum sveitarfélögum landsins 

hleðslustöð fyrir rafbíla. Þetta gerum við með það að leiðarljósi að auka þjónustu við rafbílaeigendur og gera þeim kleift að 

keyra hringinn í kringum landið, ávallt með fullan rafgeymi. Verkefnið er einstakt á heimsmælikvarða og risastórt skref í átt að 

rafbílavæddu Íslandi, með minni útblæstri og meiri virðingu fyrir náttúrunni.
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Finndu okkur á Facebook      422 1000      orkusalan@orkusalan.is      orkusalan.is
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Guðmundur Ingi Ás
mundsson, forstjóri 
Landsnets, segir mikla 
þörf fyrir umbætur í 
flutningi á raforku um 
landið. Hann segir mikil
vægt að finna rétta 
taktinn þegar kemur að 
því að samtvinna mis
munandi sjónarmið.

AlexAnder Freyr einArsson
alexander@vb.is

G
uðmundur Ingi 
Ásmundsson, for
stjóri Landsnets, 
segir fyrirtækið  
leggja mikla 
áherslu á að taka 

tillit til mismunandi sjónarmiða 
þegar kemur að rekstrinum og raf
orkuflutningum milli landshluta.

„Við tölum alltaf um rafvædda 
framtíð í takt við samfélagið og 
þá verður maður að huga að því 
að mörg sjónarmið eru til staðar. 
Umhverfissjónarmiðin hafa verið 
mikið áberandi en menn þurfa 
líka að huga að því að mæta kröf
um samfélagsins um þjónustuna,“ 
segir Guðmundur.

Viðskiptavinahópar Landsnets 
eru í grunninn tveir: almenn
ingur og stóriðja. Auk góðrar 
þjónustu þarf Landsnet að sögn 
Guðmundar einnig að huga að því 
að vera vel rekið og þjóðhagslega 
hagkvæmt fyrirtæki. Sömuleiðis  
sé mikilvægt að Landsnet geri 
eins vel og hægt er til að draga úr 
neikvæðum áhrifum starfsemi 
sinnar á umhverfið.

„Það er mjög mikilvægt að 
reyna að finna eitthvert jafn
vægi þarna á milli. Það er aldrei 
hægt að gera öllum til geðs en 
okkar verkefni er að gera eins 
vel og við getum á öllum sviðum 
þannig við rekum gott fyrirtæki 
og séum þjóðhagslega hagkvæm, 
bjóðum upp á góða þjónustu og 
göngum eins vel um umhverfið 
og við mögulega getum,“ segir 
Guðmundur. Hann segir Lands
net leggja sig mikið fram þegar 
kemur að umhverfismálum og 
telur ákveðna gagnrýni byggða á 
misskilningi.

„Við höfum verið gagnrýnd 
mikið fyrir að vera á móti jarð
strengjum en það er alls ekki rétt. 
Við höfum lagt mun fleiri jarð
strengi en loftlínu á undanförnum 
10 árum og við höfum einnig lagt 
okkur mikið fram við að ná niður 
kostnaði við lagningu jarðstrengja. 
Þar höfum við náð verulegum ár
angri og því hefur skapast meira 
svigrúm til notkun jarðstrengja en 
ella. Það hefur greinilega komið 
fram í verkefnum sem við höfum 
ráðist í að jarðstrengir sem fyrir 
nokkrum árum hefðu verið tald
ir óhugsandi eru í dag orðnir að 
verkefnum.“

Mikil fjárfestingarþörf 

Hagkvæmur kostur fyrir lífeyrissjóðina

Eignarhald Landsvirkjunar hefur verið talsvert í um-
ræðunni, en fyrirtækið er að 65% í eigu Landsvirkjunar, 

22% í eigu RARIK, 7% í eigu OR og 6% í eigu Orkubús Vest-
fjarða. Ragnheiður Elín Árnadóttir, viðskipta- og iðnaðarráð-
herra, telur nauðsynlegt að breyta eignarhaldinu og Geir A. 
Gunnlaugsson, stjórnarformaður Landsnets, tekur í sama 
streng. „Það hafa verið miklar umræður um eignarhaldið og 
skiptar skoðanir á milli hagsmunaaðila,“ segir Guðmundur. 
Meginlínan sé sú að framleiðendur í samkeppnisumhverfi 
séu ekki eigendur að orkuflutningskerfum. Hér á landi hafa 
fyrst og fremst verið ræddar tvær leiðir varðandi breytt 
eignarhald, annars vegar að ríkið eigi 51% í Landsneti og 49% 
verði boðin út til almennra fjárfesta og hins vegar að ríkið 

eignist Landsnet alfarið með beinum hætti en ekki í gegnum 
önnur ríkisfyrirtæki. Guðmundur segist skilja það sjónarmið 
að hagsmunaárekstrar geti átt sér stað undir núverandi 
eignar haldi en segir lög um Landsnet koma í veg fyrir óeðlilega 
afkomu eigenda. „Það er mjög takmarkað hvaða áhrif eigend-
urnir geta haft á fyrirtækið og við höfum aldrei orðið var við 
það að þeir reyni að hafa óeðlileg áhrif á fyrirtækið. Það hefur 
aldrei komið upp,“ segir Guðmundur. Breyttu eignarhaldi með 
aðkomu einkaaðila fylgi bæði kostir og gallar en fjárfestar hafi 
sýnt Landsneti mikinn áhuga. „Fjárfestar hafa sýnt Landsneti 
heilmikinn áhuga og að einhverju leyti eru það lífeyrissjóðirnir. 
Þetta gæti verið mjög hagkvæmur og öruggur fjárfestingar-
kostur fyrir þá,“ segir Guðmundur.

Guðmundur Ingi segir nauðsynlegt að styrkja raforkuflutningskerfið á ákveðnum svæðum.  VB MYND/HAG

Það er mjög 
mikilvægt að  
reyna að finna 
eitthvert jafnvægi 
þarna á milli. 



Það er kraftur í þér
Gagnvirk orkusýning Landsvirkjunar í Ljósafossstöð útskýrir orkuna  
sem býr í öllum hlutum á skemmtilegan og fræðandi hátt. Sýningin var  
hönnuð af Gagarín og Tvíhorf arkitektum fyrir Landsvirkjun í tilefni af  
50 ára afmæli fyrirtækisins. Hún hlaut nýverið hin virtu Red Dot- 
hönn un ar verðlaun í flokki upp lýs inga hönn un ar.

Sýningin er opin alla daga kl. 10-17. 

Verið velkomin.
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Öryggi ábótavant
„Við höfum í grundvallaráhrifum  
sérstakar áhyggjur af tveimur 
svæðum,“ segir Guðmundur þegar 
kemur að veikleikum raforkuflutn
ingskerfisins á landsvísu. Annars 
vegar er um að ræða hið svokall
aða byggðalínusvæði sem nær yfir 
Vesturland, Vestfirði, Norður
land og Austurland, en hins vegar 
Reykjanesið. Á báðum svæðum sé 
flutningsgetan allt of lítil miðað við 
notkun og nauðsynlegt að leggja 
nýjar rafmagnslínur.

„Almennt séð er mjög mikil fjár
festingarþörf í flutningskerfinu, 
annars vegar uppsöfnuð og hins 
vegar vegna aukinnar notkunar á 
rafmagni,“ bætir Guðmundur við. 
Þetta gerir það að verkum að í sum
um tilfellum er ekki hægt að veita 
aðilum öruggt aðgengi að raforku.

„Örygginu er virkilega ábóta
vant á þessum stöðum og í sumum 
tilfellum þarf að skerða aðgengi 
vegna þess að við getum ekki flutt 
það sem þarf. Í stærra samheng
inu hefur verið talað um að við 

viljum skipta úr eldsneyti yfir í 
rafmagn en við erum alls ekki í 
stakk búin til þess vegna flutnings
takmarkana.“

Bendir hann sem dæmi á átak 
um rafvæðingu fiskmjölsverk
smiðja sem áður fyrr notuðu 
einvörðungu olíu til brennslu. 
Skerða hefur þurft raforkuflutn
inga í verksmiðjurnar vegna þess 
að kerfið ber ekki álagið og skerð
ingarnar fara vaxandi. Þannig fer 
í raun heilmikil raforka til spillis 
og í staðinn brenna fiskmjölsverk
smiðjurnar og fleiri fyrirtæki olíu 
til að verða sér úti um rafmagn.

„Við höfum áður nefnt að vegna 
þess að kerfið er svona veikt tapist 
í raun ígildi einnar sæmilega stórr
ar virkjunar,“ segir Guðmundur.

Auk þess sem mikilvægt er 
að leggja Suðurnesjalínu 2 fyrir 
Reykjanesið hefur Landsnet nefnt 
tvo kosti varðandi byggðalínu
svæðið. Annars vegar byggðaleið 
þar sem farið er samhliða núver
andi línum og hins vegar svokölluð 
hálendisleið þar sem skoðað er að 
nota í bland loftlínur og jarðstrengi. 
Líkt og alltaf þegar kemur að lagn
ingu rafmagnslína eru skiptar 
skoðanir á aðferðafræðinni.

„Báðar leiðirnar eru umdeild
ar en á mismunandi forsendum. 
Byggðaleiðin er umdeild út frá 
nærsamfélaginu því fólk vill ekk
ert endilega hafa háspennulínur 
nálægt þeim stöðum sem það býr. 
Hvað hálendisleiðina varðar bætast 
við tilfinningaleg rök um víðernið 
sem erfiðara er að setja fjárhagslega 
mælikvarða á,“ segir Guðmundur. 
Bendir hann á að bæði byggðaleiðin 
og hálendisleiðin fari inn á hálendið 
en á mismunandi stöðum.

Mikil áhrif á byggðaþróun
Guðmundur segir mikilvægt fyrir 
byggðarlög úti á landi að raforku
flutningskerfið verði skilvirkara. 
Ekki sé hægt að byggja upp at
vinnu víðs vegar um landið vegna 
flutningstakmarkana.

„Það eru farnar að vera miklar 
skorður fyrir frekari starfsemi 
sem notar mikið rafmagn vegna 
þess að aðgangur er ekki tryggð
ur. Kröfurnar eru að vaxa mikið 
og ef við náum ekki að byggja 
upp þjónustuna í takt við auknar 

kröfur verður umræðan um að 
hafa aðgang að tryggu rafmagni í 
nægu magni mun háværari,“ segir 
Guðmundur. Hann segir smærri 
byggðarlög þegar hafa farið á mis 
við tækifæri til uppbyggingar 
vegna skorts á rafmagni. Landsnet 
hafi fengið áskoranir víðs vegar 
frá landinu um styrkingu kerf
isins því það hamli uppbyggingu í 
núverandi  mynd.

Meðal rafmagnslína sem eiga að 
vinna bót á þessu vandamáli eru 
Blöndulína 3, Kröflulína 3 og lína 
á milli Kröflu og Akureyrar. Lagn
ing Blöndulínu 3 hefur verið í bí
gerð í sjö eða átta ár en hefur enn 
ekki orðið að veruleika af ýmsum 
ástæðum. Þrátt fyrir það er stefnt 
á að fjárfesta fyrir allt að 35 millj
arða á næstu árum.

„Þessi áætlun gengur hægar 
vegna tafa fyrir norðan og á Suð
urnesjum en að öðru leyti gengur 
hún ágætlega. Við erum með mörg 
verkefni um allt land en stóru 
framkvæmdirnar hafa verið að 
tefjast,“ segir Guðmundur.

Almennt séð 
er mjög mikil 
fjárfestingarþörf 
í flutningskerfinu, 
annars vegar 
uppsöfnuð og 
hins vegar vegna 
aukinnar notkunar á 
rafmagni.

„Þessi áætlun gengur hægar vegna tafa fyrir norðan og á Suðurnesjum en að öðru leyti gengur hún ágætlega. Við erum með mörg verkefni um allt land en stóru framkvæmdirnar hafa verið að tefjast,“  
segir Guðmundur. VB MYND/HAG
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Stærstu virkjanir á Íslandi

50

km

1000

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

HELLISHEIÐAR-
VIRKJUN

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

HELSTU VIRKJANIR Á ÍSLANDI

Vindorka 0,1%Eldsneyti 4%

Jarðhiti

24%
Vatnsorka

72%

RAFORKUVINNSLA 2015

Orkutap 5%

Stóriðja

76%

Almenn
notkun

18%

RAFORKUNOTKUN 2015

VARMANOTKUN 2015

RAFORKUNOTKUN 2015

Annað 0,1%

Jarðhiti

27%
Vatnsorka

73%

Ylrækt 2%Iðnaður 4%

Sundlaugar 8%

Fiskeldi 7%

Snjóbræðsla 7%

Húshitun

72%
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Lækkanir á markaðs
verði kísilafurða undan
farið hafa dregið niður  
rekstrarreikning kísiljárn
framleiðandans Elkem 
Ísland. Fyrirtækið ein
blínir á vöruþróun með 
sérstökum kísilafurðum, 
fjárfestingar og við
hald samkeppnishæfni. 
Elkem Ísland er næst
stærsti framleiðandi 
kísiljárns í heimi.

Snorri Páll GunnarSSon
snorri@vb.is

E
lkem Ísland er kísil
járnframleiðandi 
á Grundartanga 
í Hvalfjarðarsveit 
sem framleiðir kísil
járn og kísil afurðir í 

yfir 150 vöruflokkum. Verksmiðjan 
er næststærsti framleiðandi kísil
járns á alþjóðavísu, með árlega fram
leiðslugetu upp á um 120 þúsund 
tonn, en kísiljárn er frumhráefni 

sem notað er við 
framleiðslu á 
stáli og er allt að 
75% hreinn kísill. 
Verksmiðjan hef
ur verið starfrækt 
frá árinu 1979 og 
er í eigu norska 
stórfyrirtækisins 
Elkem.

Gestur Péturs
son, framkvæmdastjóri Elkem 
Ísland, segir reksturinn vera í lægð 
um þessar mundir vegna aðstæðna á 
kísilmörkuðum. Fyrirtækið sé hins 
vegar að takast á við spennandi verk
efni í vöruþróun og fjárfestingum. 

Eitt versta ár í háa herrans tíð
Árið hjá verksmiðjunni hefur verið 
eitt það versta í langan tíma vegna 
ástandsins á kísilmörkuðum und
anfarið. „Markaðsverð á kísil
afurðum var nokkuð gott þar til í 
ágúst 2015, þegar verðin lækkuðu 
talsvert. Nú hafa verðin náð meiri 
stöðugleika, en þau hafa komið hart 
niður á rekstrinum,“ segir Gestur. 
Helst hafi aukið framboð kísilafurða 
og aukin sérvöruframleiðsla í stað 
framleiðslu á staðalvörum dregið 
markaðsverðin niður.

Aukið vægi  
sérhæfðra kísilafurða
Undanfarin ár hefur meginstarfsemi 
Elkem Íslands verið framleiðsla kís
iljárns, en Gestur segir fyrirtækið 
hafa breytt áherslum í framleiðslu 
vegna aukinnar markaðseftirspurn
ar eftir sérhæfðum kísilafurðum. El
kem Ísland framleiðir sérstaka 
kísilafurð, sem notuð er til að auka 
orkunýtingu, meðal annars í rafbíl
um, vindmyllum og öllum orkuspar
andi heimilisraftækjum. Vöruflokk
unin heitir High Purity Ferrosilicon. 
Afurðin er notuð  í framleiðslu sér

hæfðs rafstáls sem dregur verulega 
úr viðnámi og þar með orkunotk
un, en verksmiðjan á Grundartanga 
framleiðir um 1215% af heimsfram

leiðslu þessarar sérhæfðu afurðar.
„Framleiðslan á þessari sérhæfðu 

kísilafurð hefur birst í því að raf
orkunotkun íslenskra heimila frá 
árinu 2009 hefur minnkað um 8%, 
úr 4,9 megavattstundum í 4,5 á 
heimili að meðaltali. Enn fremur 
birtist hún í þeim orkuumskiptum 
sem eru að eiga sér stað, þar sem 
bílum sem brenna ekki jarðefnaelds
neyti fer ört fjölgandi vegna aukinn
ar drægni og orkunýtingu þeirra. Af
urðin leikur því stórt hlutverk þegar 
kemur að því að standa við hnattræn 
markmið Parísarsamkomulagsins,“  
segir Gestur.

Vöruþróun, stórfjárfest-
ingar og samkeppni
Spurður hvað sé í vændum hjá 
Elkem  Ísland nefnir Gestur bæði 
spennandi verkefni og áskoranir. 

„Fyrir utan nokkrar stórar fjár
festingar, sem stefnt er að þegar 
ákveðin mál skýrast, er vöruþróun 
á tæknihliðinni mest spennandi 
verkefnið. Parísarsamkomulagið 
hefur verið gríðarlegur hvati fyrir 
vöruþróun fyrirtækisins, því það 
hefur gert það að verkum að þörfin 
fyrir vöruþróun hjá okkur hefur 
vaxið. Vöxturinn var hægur og 
öruggur fram að samkomulaginu, 
en síðan fór allt á fleygiferð. Við 
erum með nokkrar vörur í þróun,“ 
segir Gestur. Bendir hann einnig 
á verkefni í kringum betri nýtingu 
hráefna, endurnýtingu og end
urvinnslu, sem tengjast samstarfi 
fyrirtækisins við Nýsköpunarmið
stöð Íslands.

Gestur segir helstu áskorun  
fyrir tækisins til lengri tíma 
vera viðhald samkeppnishæfn

is. „Samkeppnishæfnin veltur 
auðvitað á þáttum sem við stýrum 
og getum ekki stýrt. Það sem við 
getum stýrt eru þættir á borð við 
framleiðni, vöruþróun, rekstrar
kostnaður og nýsköpun á markaðs
hliðinni, og við miðum að því að 
stjórna þessum þáttum vel í alþjóð
legum samanburði,“ segir Gestur.

Að lokum segir Gestur ánægju
legt hvernig atvinnulífið hefur 
breyst undanfarin ár. Til að mynda 
sé fjölbreytni mun meiri en var. 
Einnig gefi breytingar á lögum um 
nýsköpun og þróun síðastliðið vor 
tilefni til bjartsýni, vegna hvata 
til að skapa ný störf sem ekki hafa 
verið til áður. Telur Gestur að ef ís
lenskur iðnaður og aðrar atvinnu
greinar taki skrefin til fulls, þá 
verði það atvinnulífi landsmanna 
til framdráttar.

Aukin vöruþróun hjá Elkem

Elkem Ísland er næststærsti framleiðandi kísiljárns á alþjóðavísu. Undanfarið hefur vægi sérhæfðra kísilafurða farið vaxandi í framleiðslu fyrirtækisins.

Gestur  
Pétursson.

Nú hafa verðin náð 
meiri stöðugleika, 
en þau hafa komið 
hart niður á 
rekstrinum.



ÍAV Marti
Búrfell sf.

Starfsmenn Íslenskra aðalverktaka hf. og Marti vinna nú hörðum 
höndum við stækkun Búrfellsvirkjunar.

Hluti verksins er lóðrétt borun á tveimur 100 m löngum aðrennslis- 
og kapalgöngum sem liggja inn í stöðvarhús virkjunarinnar, 400 m 
inni í Sámsstaðaklifi. Nýr bor, sérstaklega hannaður til lóðréttrar 
borunar, hefur verið fluttur til landsins fyrir þetta verk og er 
uppsetningu hans nú lokið í Búrfelli.  

Borinn er mjög aflmikill, tæplega 700 kW eða 940 hestöfl.

Gerð ganganna fer þannig fram að boruð er lóðrétt hola sem er 
0,37 m í þvermál og rúmlega 100 m löng niður í stöðvarhúsið.

Þegar borinn er kominn inn í stöðvarhúsið er fest á hann borkróna 
sem er 4,5 m í þvermál fyrir kapalgöngin og borkrónan síðan 
dregin upp og því má segja að göngin séu boruð upp.  

Sama aðferð er notuð við aðrennslisgöngin en þá er notuð borkróna 
sem er 6 m í þvermál.

Borun fyrir aðrennslis- og kapalgöngum
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og ein, sem eyrnamerkt er Vestur
verki, sem er að hluta í eigu HS 
Orku.

Þessar framkvæmdir hjá Lands
virkjun og HS Orku endurspegla 
mikla eftirspurn eftir orku frá 
fjölbreyttum iðnaði. Til dæmis 
eru gagnaver að stækka, kísilverk
smiðjur að rísa og fiskimjölsverk
smiðjur þurfa raforku í auknum 
mæli en vegna raforkuskorts hafa 
sumar þeirra hafa verið keyrðar 
áfram á olíu. Þá tekur ferðaþjón
ustan líka töluvert til sín meðal 
annars vegna bygginga fjölmargra 
hótela víðsvegar um land.

Orka náttúrunnar á og rekur 
þrjár virkjanir: jarðvarmavirkj
anirnar á Nesjavöllum og á 
Hellisheiði, þar sem bæði er fram
leitt rafmagn og heitt vatn, og svo 
Andakílsárvirkjun í Borgarfirði. Í 
orkunýtingarflokki rammaáætl
unar eru þrjár virkjanir ON.

„ON hyggur ekki á byggingu 
nýrra virkjana en talsverðar við
haldsfjárfestingar eru ráðgerðar 
á næstu árum,“ segir Hildigunn
ur Thorsteinsson, framkvæmda
stjóri Orku náttúrunnar. „Það eru 
meðal annars boranir til að afla 
uppbótargufu og efling niðurdæl
ingarveitu Hellisheiðarvirkj
unar. Í Rammaáætlun eru nokkrir 
orkukostir á Hengilssvæðinu í 
nýtingarflokki. Framtíðarnýting 
þessara svæða verður líklega að 
mestu leyti í Hellisheiðarvirkjun 
sjálfri.“
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Raforkuframleiðsla eykst um 230 MW
Í fyrsta skipti í hálfrar 
aldar sögu Landsvirkj-
unar er fyrirtækið með 
tvær virkjanir í byggingu 
á sama tíma. HS Orka 
stefnir að því að hefja 
framkvæmdir við Brúar-
virkjun á næsta ári sem 
og stækka Reykjanes-
virkjun. Orka náttúrunnar 
heldur að sér höndum.

TrausTi Hafliðason
trausti@vb.is

U
ppsett afl allra virkjana 
landsins í dag nemur 
um 2.750 megavöttum 
(MW). Landsvirkjun er 

langstærsti framleiðandi raforku 
á Íslandi. Orka náttúrunnar (ON), 
dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykja
víkur, er einnig stór framleiðandi 
raforku sem og HS Orka. Fyrir 
utan byggingu Búðarhálsvirkjunar, 
sem gangsett var í byrjun árs 2014, 
hefur lítið verið byggt af nýjum 
virkjunum hérlendis undanfarin 
ár. Búðarhálsvirkjun er sjöunda 
stærsta aflstöð Landsvirkjunar 
með uppsett afl upp á 95 megavött.

Miðað við þær framkvæmdir 
sem eru í gangi núna og eru að fara 
í gang er útlit fyrir að raforku
framleiðsla muni á næstu árum. 
Allt að 230 megavatta aukning er í 
farvatninu hjá Landsvirkjun og HS 
Orku en Orka náttúrunnar heldur  

að sér höndum. Þetta þýðir að 
raforkuframleiðsla landsins mun 
aukast um 8%.

Klára árið 2018
Í fyrsta skiptið í sögu Lands
virkjunar er fyrirtækið með tvær 
virkjunarframkvæmdir í gangi 
á sama tíma. Annars vegar er 
verið að stækka Búrfellsvirkjun 
um 100 megavött og hins vegar 
er verið að byggja 90 megavatta 
jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum. 
Þeistareykjavirkjun verður byggð 
í tveimur áföngum. Stefnt er að 
því að fyrri áfanginn, 45 mega
vött, verði kláraður á næsta ári og 
seinni áfanginn árið 2018. Fram
kvæmdum við stækkun Búrfells
virkjunar á einnig að ljúka árið 
2018.

Af þeim 18 kostum sem eru í 
orkunýtingarflokki rammaáætl
unar er Landsvirkjun með átta. 

Jarðvarmavirkjun HS Orku í Svartsengi framleiðir 75 megavött af raforku. VB MYND/HAG

Hörður Arnarson, forstjóri Lands
virkjunar, staðfestir í samtali 
við Viðskiptablaðið að sá kostur 
sem sé næstur á teikniborðinu sé 
Hvammsvirkjun í Þjórsá. Hann 
tekur aftur á móti fram að eftir 
eigi að fá ýmis leyfi fyrir þeirri 
framkvæmd og því sé ekki tíma
bært að nefna neinar tímasetn
ingar.

HS Orka rekur í dag tvær jarð
varmavirkjanir. Annars vegar í 

Svartsengi og hins vegar Reykja
nesvirkjun.  Ásgeir Margeirsson, 
forstjóri HS Orku, segir að fyrir
hugaðar séu framkvæmdir við 
Reykjanesvirkjun, þar eigi að 
bæta við svokallaðri Reykjanesvél 
númer fjögur sem muni skila 30 
megavöttum. Þá segir hann að 
fyrir tækið hyggist einnig byggja 
tæplega 10 megavatta vatnsafls
virkjun í Tungufljóti í Biskups
tungum — Brúarvirkjun.

„Brúarvirkjun er búin að fara í 
umhverfismat og stefnt er að því 
að hefja framkvæmdir á næsta ári 
og að þeim ljúki á tveimur árum. 
Við stefnum einnig að því að hefja 
framkvæmdir við Reykjanesvirkj
un á næsta ári og þær munu taka 
um það bil tvö og hálft ár.“

Mikil eftirspurn
Miðað við þetta má gera ráð fyrir 
því að þessar tvær virkjanir verði 
komnar í rekstur á árinu 2019. Í 
orkunýtingarflokki rammaáætl
unar eru fimm virkjanir HS Orku 

Áhersla Á jarðvarma

Miðað við þá kosti sem eru í orkunýtingarflokki rammaáætlunar, er aug-
ljóst að á næstu árum verður megináhersla lögð á jarðvarmavirkjanir. 

Af þeim átján kostum sem eru í nýtingarflokki, eru tíu jarðvarmavirkjanir 
sem eiga samtals að skila 865 megavöttum, sjö vatnsaflsvirkjanir sem eiga 
að skila 456 megavöttum og þá eiga vindmyllur að skila 100. Samanlagt afl 
virkjunarkostanna nemur 1.421 megavatti. Uppsett afl allra virkjana landsins í 
dag nemur um 2.750 megavöttum, sem þýðir að ef allir kostir í nýtingarflokki 
verða að veruleika mun raforkuframleiðsla í landinu aukast um tæp 52%.

Hörður  
Arnarson.

Ásgeir  
Margeirsson.

Hildigunnur  
Thorsteinsson.



Raforkuframleiðsla eykst um 230 MW
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Sigþór Sigurðsson, fram
kvæmdastjóri Hlaðbæjar Colas 
og formaður Mannvirkis, segir 
eina helstu áskorun byggingar
fyrirtækja um þessar mundir 
að þola yfirvofandi þenslu.

Ásdís Auðunsdóttir
asdis@vb.is

S
igþór Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Hlaðbæjar 
Colas og formaður Mann-
virkis, verður, líkt og aðrir, 
var við mikinn vöxt í bygg-
ingar- og verktakageiranum. 

Hann segir yfirvofandi ríkisframkvæmdir 
nokkurt áhyggjuefni enda komi þær til með 
að auka þenslu sem nú þegar er mikil.

„Við hjá Hlaðbæ Colas höfum fundið fyrir 
miklum vexti í ár og fyrra þvert á árin þar 
á undan sem voru auðvitað kreppuár. Árin 
2009 til 2012 voru mjög döpur ár í fram-
kvæmdum en svo fór landið að rísa og þá 
sérstaklega í fyrra og í ár. Það hefur verið 
mikill vöxtur,“ segir Sigþór.

Þensla og skortur á vinnuafli
Sigþór segir það svolítið erfitt að meta það 
út frá Hlaðbæ hvort vöxturinn í greininni 
sé óeðlilega hraður. „Við fengum óeðlilega 
stórt verkefni upp í hendurnar fyrir nokkru, 
þ.e. malbikun Keflavíkurflugvallar sem við 
munum sinna næstu tvö árin. Framkvæmd-
in er hrein viðbót við ákveðinn hóflegri vöxt. 
Vegna þessa má segja að það sé mikil þensla 
innan okkar fyrirtækis sem er aðallega til-
komin út af þessu stóra verkefni, en það er 
algerlega afmarkað til tveggja ára.

En svo fylgist maður náttúrlega með 
umhverfinu og heyrir umræðuna og það er 
ljóst að það er mjög mikil þensla í bygging-
argeiranum og skortur á vinnuafli. Það er í 
raun svolítið áhyggjuefni hvað það er mikið 
fram undan miðað við hvernig staðan er 
orðin hjá flestum þeim fyrirtækjum sem ég 
þekki til sér í lagi ef ríkið ætlar sér nú loks-
ins að spýta í lófana og auka um leið þensl-
una. Mannvirki talaði mikið fyrir því að 
ríkið myndi ráðast í framkvæmdir á árunum 
2009-2012. Félagið hvatti til að mynda til 
þess að hafist yrði handa við spítalann til 
dæmis með lánsfé frá lífeyrissjóðunum en 
það var ekki gert. Það magnaði smátt og 
smátt pressuna á því að ráðist yrði í innviða-
fjárfestingar á borð við vegagerð og bygg-
ingu spítala. Núna hefur vegaáætlun loksins 
verið birt og þar eru áætlanir um mikla inn-
spýtingu enda þörfin orðin mikil. Framhald-
ið verður í anda gömlu góðu íslensku hags-
tjórnarinnar. Ríkisframkvæmdirnar koma 
ofan í þensluna sem nú þegar er komin af 
stað á vegum einkageirans.“ útskýrir Sigþór.

Það kemur önnur niðursveifla
Hafið þið hjá Hlaðbæ fundið fyrir skorti á 
vinnuafli?

„Við erum nægilega mönnuð í ár en sjáum 
fram á að þurfa að bæta við 10-20 manns til 
viðbótar á næsta ári. Þar á meðal eru tækj-
astjórnendur og meiraprófsbílstjórar  og þá er 
ekki að finna lengur á lausu á Íslandi. Ferða-
þjónustan sogar til sína alla sem eru með 
meirapróf og nú er því spáð að hún komi til 
með að vaxa um 20-30% á næsta ári í viðbót 
við þann 20-30% vöxt sem hefur verið í ár. 

Það gefur því augaleið að það verður mikill 
innflutningur á vinnuafli á næsta ári í bygg-
ingargeiranum sem og í ferðaþjónustuna.“

Nú ert þú formaður Mannvirki – félags 
verktaka innan Samtaka iðnaðarins, hvaða 
áskoranir bíða félagsins á komandi miss-
erum?

„Það eru fjölmörg verkefni í gangi og und-
anfarið hefur auðvitað átt sér stað mikil 
endurskoðun á byggingarreglugerð sem 
tók mikla vinnu. Fyrir fyrirtækin í grein-

inni eru helstu áskoranirnar þær að þola 
þensluna sem er fram undan og sigla svolítið 
varlega þó það sé mikið að gera, sprengja sig 
ekki. Nú eru reyndar stærstu bygginga- og 
verktakafyrirtækin á Íslandi meira og minna 
öll komin í eigu erlendra alþjóðasamsteypna. 
Því fylgir eflaust ákveðin sveiflujöfnun enda 
geta þau aðstoðað með mannafla og annað 
og hafa síðan tök á að draga aftur úr þegar 
um hægist.

Annars erum við að einbeita okkur að 
klassísku vandamál sem gjarnan fylgir 
þenslu í byggingargeiranum og það er að 
tryggja gæði. Það komu upp mörg gæða-
vandamál í húsabyggingu í kjölfar síð-
asta góðæris þegar verið var að sprengja 
upp hraðann jafnvel með óvönu vinnuafli. 
Stærsta áskorunin er því bara að halda haus, 
halda gæðunum og gæta að því að skuld-
setja sig ekki um of, því það kemur önnur 
niðursveifla. Það er alveg öruggt í okkar 
íslenska hagkerfi,“ segir Sigþór.

Gamla góða  
íslenska hagstjórnin

Sigþór Sigurðsson er framkvæmdastjóri 
Hlaðbæ Colas og formaður Mannvirkis. 

VB Mynd/HAG

Stjórnvöld bregðaSt of Seint við

Sigþór gagnrýnir að stjórnvöld bregðist of seint við með yfirvofandi innviðafjárfestingum. „Auð-
vitað má segja að kreppan og það hrun sem varð hér síðast hafi verið svo óvenjulega djúpt að 

það hafi mögulega ekki verið neitt svigrúm til framkvæmda en hugmyndaríkir stjórnmálamenn 
áttu þó að geta sagt sér að landið myndi að endingu rísa og því ætti að nota þetta tækifæri á 
meðan það væri ládeyða, bæði hvað varðar vegagerð og byggingarframkvæmdir.“

Ferðaþjónustan sogar til 
sína alla sem eru með 
meirapróf og nú er því 
spáð að hún komi til með 
að vaxa um 20-30% á 
næsta ári í viðbót við 
þann 20-30% vöxt sem 
hefur verið í ár.
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Samkvæmt nýrri skýrslu 
Orkustofnunar gæti til
koma nýrra orkugjafa 
kallað á verulega upp
byggingu innviða á Íslandi.

BjArni ólAfsson
bjarni@vb.is

Tilkoma nýrra orkugjafa í 
verulegum mæli í samgöng-
um á landi og í fiskveiðum 

getur krafist töluverðrar uppbygg-
ingar innviða. Má þar nefna útbún-
að til hleðslu rafbíla hvort sem er í 
heimahúsum, við verslanir og fyrir 
hleðslu skipa á rafmagni í höfn-
um. Að auki getur þurft sérhæfða 
innviðafjárfestingu fyrir sölu á 
endurnýjanlegu eldsneyti auk þess 
sem hið endurnýjanlega eldsneyti 
getur verið dýrara í innkaupum 
samanborið við hið hefðbundna 
eldsneyti.

Kemur þetta fram í nýrri skýrslu 
Orkustofnunar um eldsneytisnotk-
un á árunum 2016-2050. Í skýrsl-
unni er gerð grein fyrir helstu 
sviðsmyndum um eldsneytisnotk-
un á landinu næstu áratugina. Í 

Eldsneytisspá orkuspárnefndar frá 
árinu 2016 er sett fram spá um þró-
un eldsneytisnotkunar og annarra 
tengdra orkugjafa til ársins 2050 
miðað við óbreyttar aðstæður.

Forsendur spárinnar eru fjöl-
margar og er meðal annars farið 
ítarlega yfir tækniframfarir og 
breytingar í notkunarmynstri 
í þeim atriðum sem tengjast 
eldsneytisnotkun. Umgjörð 
stjórnvalda skiptir verulegu máli 
þegar kemur að eldsneytisnotk-
un og geta stjórnvöld sett fram 

hvata til að ná fram breytingum.  
Ómögulegt er að spá fyrir um 
hvernig umgjörð stjórnvalda 
breytist og að sama skapi hvenær 

vænta má slíkra breytinga. Allar 
spár orkuspárnefndar miða við 
að núverandi umgjörð stjórn-
valda hvað varðar eldsneytis- og 

orkumál breytist ekki á spá-
tímanum.

Mest í samgöngum
Núverandi notkun eldsneytis er 
mest í samgöngum á landi en þar 
á eftir koma millilandaflug og 
fiskveiðar. Ekki er búist við nýj-
um orkugjöfum í millilandaflugi 
fyrr en í litlum mæli undir lok 
spátímans. Eftirspurn eftir elds-
neyti í millilandaflugi ræðst af 
fjölda ferðamanna sem fara um 
Keflavíkurflugvöll og orkunotk-
unar á hvern floginn kílómetra. 
Í iðnaði hefur á undanförnum 
árum orðið mikill samdráttur 
í olíunotkun og raforka notuð  
í staðinn. Í Eldsneytisspá er 
búist við því að olíunotkun haldi 
áfram að dragast saman í iðnaði 
og verði fljótlega lítil í saman-
burði við fyrrnefnda flokka og 
því er ekki sett fram sviðsmynd 
fyrir iðnað. Hér á eftir verða 
birtar þrjár sviðsmyndir þar sem 
ákveðnum forsendum í spánni 
hefur verið breytt til þess að 
kanna áhrif sérstakra aðgerða 
á orkunotkun í samgöngum á 
landi og í sjávarútvegi.

Kallar á töluverða innviðauppbyggingu

frekari rafvæðing í höfnum

Rafvæðing bátaflotans mun kalla á frekari rafvæðingu í höfnum, að mati 
Orkustofnunar, en í flestum höfnum er þegar selt rafmagn til skipa og 

þyrfti þá að aðlaga það kerfi að þörfum báta. Það er því verulegur kostir við 
þær leiðir sem skoðaðar eru hér að þær kalla ekki á verulega uppbyggingu 
innviða og geta því komist fljótt í framkvæmd.

 Aukin rafvæðing skipaflotans mun kalla á aukna uppbyggingu í höfnum landsins.  VB Mynd/HAG

RARIK rekur stærsta dreifikerfi raforku hér á landi, en lengd háspennuhluta þess er um 8.700 km. Í þéttbýli er allt í 
jarðstrengjum og frá árinu 1991 hefur kerfið í dreifbýli verið markvisst endurnýjað með jarðstrengjum. Nú þegar 53% 
dreifikerfisins er komið í jörð hefur afhendingaröryggi í dreifbýlinu aukist til muna og jarðstrengir á ísingarsvæðum hafa 
leitt til verulegrar fækkunar rafmagnstruflana. Á þessu ári er kostnaður við endurnýjun kerfisins um 2 milljarðar króna og 
miðað við núverandi áætlun er gert ráð fyrir að allt dreifikerfi RARIK verði komið í jarðstrengi árið 2035.

www.rarik.is

Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?
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Jónas Þór Guðmundsson, stjórnarformaður Landsvirkjunar, setti athöfnina. Hann sagði í ávarpi sínu að bygging Þeistareykjavirkjunar markaði tímamót fyrir iðnað og atvinnustarfsemi á svæðinu, enda væri 
traust aðgengi að rafmagni forsenda fyrir uppbyggingu af því tagi sem hafin væri og fyrirhuguð á næstu misserum og árum.  VB MYNDIR/BIG

Bjarni Benediktsson, efnahags- og fjármálaráðherra, sagði að allar forsendur  
væru fyrir því að Þeistareykjavirkjun yrði lyftistöng fyrir samfélagið á 
Norðaustur landi og öllum Íslendingum til heilla.

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, óskaði Landsvirkjun og Íslendingum 
öllum til hamingju með Þeistareykjavirkjun. Hann lagði í ávarpi sínu áherslu á að 
sjónarmið um sjálfbærni réðu ferðinni við nýtingu náttúruauðlinda Íslendinga.

Í máli Harðar Arnarsonar, forstjóra Landsvirkjunar, kom fram að um væri að ræða mikilvægan áfanga fyrir fyrirtækið,  
sem hefði það hlutverk að hámarka afrakstur af þeim auðlindum sem því væri trúað fyrir, með með sjálfbæra nýtingu, 
verðmæta sköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Valur Knútsson, yfirverkefnastjóri Þeistareykjavirkjunar, lýsti framkvæmdunum. Fram kom m.a. hjá Val að við framkvæmd-
ina setji Landsvirkjun öryggis- og umhverfismál í öndvegi.

Hornsteinn lagður 
að Þeistareykjavirkjun
Forseti Íslands, herra Guðni Th. 
Jóhannesson,  lagði á dögunum horn-
stein að Þeistareykjavirkjun, fyrstu 
jarðvarmavirkjun sem Landsvirkjun 
reisir frá grunni. Fjölmenni var við at-
höfnina, sem fór fram í stöðvarhúsinu. 
Á Þeistareykjum er nú verið að reisa 
90 MW jarðvarmavirkjun í tveimur 
áföngum. Stefnt er að því að ljúka fyrri 
áfanga haustið 2017 og þeim seinni á 
fyrri hluta árs 2018. Þeistareykjavirkj-
un verður 17. aflstöð Landsvirkjunar.
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Íslensk verkmiðlun ehf.  Ármúli 6, 108 Reykjavik / sími  571  5070 / info@isverk.is

ÍSLENSK VERKMIÐLUN

Sérhæft 
starfsfólk í  
öll verkefni

Íslensk verkmiðlun er atvinnumiðlun sem liðsinnir íslenskum 
fyrirtækjum við að tryggja sér mannafla til lengri og skemmri  
tíma í bæði sérhæfð og almenn verkefni.

www.isverk.is



Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og fjölbreytta möguleika til að styrkja undirstöður 
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.
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