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Bjarni Malmquist Jóns
son stendur í ströngu 
við að virkja litlar lækjar
sprænur víðs vegar um 
landið til að framleiða 
rafmagn. Fyrirtæki hans 
hefur haft í nógu að 
snúast frá því að það fékk 
fjármögnun á Startup 
Energy Reykjavík í fyrra.

Hlynur Jónsson
hlynur@vb.is

B
MJ Energy var eitt af 
sjö fyrirtækjum sem 
fengu fjármögnun á 
viðskiptahraðlinum 

Startup Energy Reykjavík sem 
haldið var á síðasta ári. Fyrirtækið 
gerir bændum og öðrum landeig
endum mögulegt að virkja örsmáa 
læki og lækjarsprænur til að fram
leiða rafmagn. Stofnandi fyrirtæk
isins er Bjarni Malmquist Jónsson, 
bóndasonur austan úr Suðursveit, 
og hefur hann áralanga reynslu af 
rafeindabúnaði.

Startup Energy Reykjavík er við
skiptahraðall fyrir sprotafyrirtæki 
í orkutengdum iðnaði þar sem sjö 
sprotar fá fimm milljónir króna í 
hlutafé gegn tíu prósent eignar
aðild bakhjarlanna. Hraðallinn var 
haldinn í fyrsta skipti í fyrra en fór 
svo fram í annað skipti nú í vor. Þar 
sem núna er liðið rúmt ár frá því að 
BMJ Energy fékk fjármögnunina 
ákvað blaðamaður að slá á þráðinn 
til Bjarna til að sjá hvar verkefnið 
væri statt í dag.

„Þetta byrjaði á því að ég setti upp 
litla virkjun hér heima í sveitinni 
árið 2009 og svo hjá frænku minni 
árið eftir. Fyrsta salan kom svo 
á síðasta ári, en það er jafnframt 
minnsta virkjun sem ég hef sett upp. 
Hún er innan við kílóvatt að stærð. 
Núna er ég með annað verkefni í 
vinnslu í Fljóthlíðinni þar sem ég er 
að setja upp 30 kílóvatta stöð og ef 
allt gengur eftir verður hún tilbúin 
í byrjun september. Svo hefur mað
ur verið að kanna nágrennið hér í 
kring; hvar möguleikarnir liggja og 
áhuga hjá fólki,“ segir hann.

Tekur stuttan tíma 
að borga sig upp
Bjarni segist hafa fundið fyrir 
miklum áhuga meðal bænda og 

landeigenda og hann hafi þegar 
komið auga á fjóra læki sem hag
kvæmt væri að virkja. „Það væri 
vitleysa ef menn myndu ekki 
virkja á þessum stöðum. Til dæm
is mætti nefna eina bæjarþyrp
ingu sem ég hef komið auga á og 
bæirnir þar gætu verið að spara 
sér um fjórar milljónir á ári með 
virkjun sem kostar í kringum 
tíu milljónir króna í uppsetn
ingu. Það væri auðvitað vitleysa 
að framkvæma það ekki,“ segir 
hann.

Hann segir kostnaðinn við upp
setningu á hverri virkjun yfirleitt 
liggja í kringum fimm milljónir 
króna, en það fari vissulega eftir 
stærð og aðstæðum. Slík virkjun 
geti hins vegar sparað notanda 
hennar um 700800 þúsund krón
ur árlega, og væri virkjunin því 

um 89 ár á borga sig upp í slíku 
tilviki.

Bjarni bendir einnig á að þeir 
sem hafi niðurgreitt rafmagn á 
köldum svæðum geti fengið styrk 
frá ríkissjóði til uppsetningar á 
virkjunum gegn því að afsala sér 
niðurgreiðslum. Slíkur styrkur 

gæti náð yfir helming af stofn
kostnaði. Þar að auki geti bændur 
sótt um styrk hjá Framleiðnisjóði 
landbúnaðarins. Komi þetta 
tvennt til lækki stofnkostnaður 
umtalsvert. „Menn sitja kannski 
uppi með 30% af stofnkostnaðin
um sjálfir.“
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Mikill áhugi á heimavirkjunum

Virkjun sem Bjarni setti upp við Sæból á Ingjaldsstöðum.  VB Mynd/Aðsend

AðAlmálið Að ekkert klikki

Bjarni segir að það sé alveg sama hvert hann komi, áhuginn sé alltaf mikill. 
Hins vegar taki stundum tíma að ná sölu í gegn þar sem mæla þurfi fyrir 

virkjuninni og menn þurfi að melta þetta í smátíma áður en þeir taka ákvörð-
un enda kunni stofnkostnaður að vera nokkuð mikill. Hann situr hins vegar 
ekki auðum höndum og er þegar farinn að leggja drög að næsta verkefni þar 
sem uppsetning hefst í haust. „Það er 30 kílóvatta stöð sem við ætlum að 
setja upp nálægt Höfn í Hornafirði. Hún mun kosta á bilinu 7-10 milljónir króna. 
svo var ég að hitta bændur hérna í sýslunni og það eru margir heitir. Það er 
ekkert alveg fast ennþá, en margt sem er líklegt. Aðalmálið er að ekkert klikki 
í þeim virkjunum sem búið er að setja upp. Þetta hefur hins vegar gengið 
mjög vel hingað til svo þetta lofar bara góðu,“ segir Bjarni að lokum.

Bjarni að störfum í Fljótshlíð.  VB Mynd/Aðsend
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EFLA verkfræðistofa er þátttakandi í beislun og flutningi endurnýjanlegrar 
orku víða um heim. Verkefnin eru oft unnin við afar kre�andi aðstæður.

Við skilum þekkingu úr þessum verkefnum til áframhaldandi uppbyggingar 
á innviðum og framþróunar okkar samfélags..

EFLA 
leiðir orku
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Orkan er allt í kringum okkur og tekur á sig ýmsar myndir. Okkar hlutverk er að 
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og vertu í hópi ánægðra viðskiptavina Orkusölunnar.

Finndu okkur 
á Facebook       422 1000      orkusalan@orkusalan.is      orkusalan.is
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Þótt lækkandi álverð hafi nei-
kvæð áhrif á rekstur Norðuráls 
á árinu er framtíð félagsins björt 
að mati Ragnars Guðmunds-
sonar forstjóra.  Skammtíma-
sveiflur í álverði hafa lítið að 
segja um rekstur fyrirtækisins 
þar sem það hugsar áratugi 
fram í tímann að sögn Ragnars. 
Álver í Helguvík er enn á borð-
inu og áliðnaðurinn á Íslandi 
mun koma til með að stækka 
enn frekar að hans mati.

Kári Finnsson
kari@vb.is

R
agnar Guðmundsson, for
stjóri Norðuráls, hefur að 
baki mikla reynslu í álgeir
anum en hann hóf störf 
hjá fyrirtækinu árið 1997. 
Reksturinn hefur gengið 

vel að hans sögn síðustu ár en hræringar á 
álverði hafa reynst fyrirtækinu illa í sumar.  
Áliðnaðurinn er hins vegar hugsaður til 
langs tíma að sögn Ragnars og því segja 
skammtímasveiflur lítið um framtíðaráform 
fyrirtækisins.

„Auðvitað eru sveiflur í álverði og við 
sjáum niðursveifluna núna, en sveiflur eru 
hluti af þeim veruleika sem við erum í. Ég 
hef verið í þessum bransa í átján ár og hef 
margoft séð álverð fara bæði upp og niður. 
Það er hluti af rekstrinum að gera ráð fyrir 
svona sveiflum,“ segir Ragnar en þá vísar 
hann til þeirrar staðreyndar að verð á áli á 
málmkauphöllinni í London hefur lækkað 
um 12,5% það sem af er ári.  Hann vonar að 
það rétti úr álverði frekar fyrr en síðar.

Ein stærsta ástæðan fyrir mikilli lækkun 
álverðs í ár er vegna hræringa í Kína en 
um 54% af eftirspurn eftir áli í heiminum 
koma frá Kína. „Það hefur verið gríðarlega 
mikil uppbygging þar í landi, bæði hafa þar 
byggst upp álver og einnig hefur verið gjör
bylting á samfélaginu,“ segir Ragnar um 
þróunina í Kína. „Kína er að færast frá því 
að vera frekar vanþróað samfélag yfir í að 
verða nútímalegra borgarsamfélag og þessi 
breyting hefur kallað á stóraukna álnotk
un. Efnahagskerfið hefur þróast í átt að 
kapítalisma en enn er miðstýring á sumum 
sviðum svo sem varðandi útflutningsstyrki. 
Lækkun á álverði nú er knúin áfram af 
auknum álútflutningi frá Kína sem reyndar 
eru áhöld um að standist lög og reglur um 
alþjóðaviðskipti.“

Álverðssveiflur kalla á aukið aðhald
Spurður að því hvernig sveiflur á álverði 
hafa áhrif á rekstur Norðuráls segir Ragnar 
að þær kalli fyrst og fremst á aukið aðhald í 
rekstrinum á meðan þær ganga yfir. Fyrir
tækið er ekki varið sérstaklega fyrir slíkum 
sveiflum með afleiðusamningum en orku
sölusamningar þeirra eru bundnir við álverð 
og léttir það því róður fyrirtækisins þegar 
álverð lækkar. Ragnar vildi ekki tjá sig um 
það hversu hátt álverð þurfi að vera til þess 
að Norðurál sé sátt við reksturinn né hvort 
núverandi álverð sé ásættanlegt en bætir 
þó við að hann vonist til að það verði hærra. 

„Allar þær spár sem ég hef séð ganga út á að 
álverð muni hækka til lengri tíma,“ segir 
hann.

Á síðustu tíu árum hefur álframleiðsla á 
Íslandi stóraukist og sér Ragnar fyrir sér að 
Norðurál muni bæta við afköstum áfram. 

„Þegar við kláruðum að byggja síðasta 
áfanga álversins árið 2007 vorum við með 
260.000 tonna afkastagetu en í fyrra var 
framleiðslan komin í tæp 300.000 tonn. Nú 
nýverið voru drög að endurnýjuðu starfs
leyfi auglýst sem gerir okkur kleift að fara í 
350.000 tonn,“ segir Ragnar.

Svipuð þróun og í sjávarútveginum
Spurður að því hvernig starfsumhverfi ís
lenskra álfyrirtækja hefur breyst á síðustu 

árum segir Ragnar að í áliðnaðnum sé að 
eiga sér stað svipuð breyting og hefur átt 
sér stað í sjávarútveginum. „Ef við lítum 

tíu ár aftur í tímann þá hefur álframleiðsla 
á Íslandi farið úr 270 þúsund tonnum á ári 
upp í 850 þúsund tonn,“ segir hann. „Það 

Horft til áratuga 
í áliðnaðinum

„Er hægt að endurtaka dæmið 
í Helguvík? Já, ég held það og 
ég held að það gæti gengið upp 
fyrir alla aðila. Við þurfum bara 
að bíða og sjá hvernig úr því 
vinnst,“ segir Ragnar. 
 VB Mynd/HAG.



má segja að í áliðnaðinum sé að gerast það 
sama og hefur gerst í sjávarútvegi á lengri 
tíma að það er að byggjast upp hægt og 
rólega þekking og þjónustuiðnaður í kring
um þennan iðnað.  Þetta er orðinn krítískur 
massi, álklasi, sem myndar grunn fyrir 
önnur fyrirtæki til þess að byggja á. Ég 
myndi segja að það væri stærsta breytingin, 
það er aðgangur að þjónustu og þekkingu 
innanlands sem áður þurfti að sækja til 
útlanda.  Á stofnfundi álklasans í vor kom 
einmitt fram hversu stór og fjölbreyttur 
þessi hópur fyrirtækja og stofnana er. Þessi 
þróun hefur leitt til þess að fjöldi fyrir
tækja er farinn að selja bæði þekkingu og 
tækjabúnað til álvera um allan heim.  Auk 
þess hefur mjög verðmæt þekking á nýt
ingu umhverfisvænnar orku skapast í 
tengslum við uppbyggingu áliðnaðar hér 
á landi. Þessi verðmætasköpun hefði ekki 

orðið nema vegna þess að íslensk orku
fyrirtæki hafa sterkan heimamarkað.  Það 
er til dæmis frábært að íslenskir vísinda
menn hjá Reykjavík Geothermal og fleiri 
aðilum séu í forystu um byggingu jarð
varmavers í Eþíópíu sem getur haft mikil 
áhrif á búsetuskilyrði þar í landi og ef til 
vill víðar í þeim heimshluta.“

Sérðu fram á að hann muni stækka enn 
frekar á Íslandi? 

„Já, ég held að það sé ekkert óeðlilegt að 
líta til sjávarútvegsins í því sambandi þar 
sem hafa byggst upp skemmtileg fyrirtæki 
í kringum hann. Sæplast sem síðar varð 
Promens er eitt dæmi, Marel sem sprett
ur upp úr þjónustu við sjávarútveginn er 
annað dæmi. Bankarnir hafa líka aflað sér 
sérþekkingar á fjármögnun sjávarútvegs
fyrirtækja, sem er kannski ekki stór hilla 
en nógu stór til þess að íslenskir bankar 
geti aflað sér sérstöðu erlendis. Þetta er að 
gerast í áliðnaðinum líka.

Enn fremur erum við að þróa fjölbreytt
ari afurðir í takt við framleiðsluaukn

inguna. Á þessu ári hófum við framleiðslu 
á svokölluðu melmi eða álblöndum, sem 
meðal annars eru notaðar í evrópskum 
bílaiðnaði, en þessar afurðir gefa af sér 
hærra verð. Við erum svo að skoða enn 
frekari tækifæri.

Álverin sjálf eru einhver tæknivæddustu 
fyrirtækin á landinu og gríðarlega mik
ill tæknibúnaður er notaður við rekstur 
álvera. Bæði er mikil tækniþekking í ál
fyrirtækjunum sjálfum og á meðal þjón
ustuaðila sem eru í auknum mæli íslenskir.“

Helguvík getur gengið upp
Uppbygging Norðuráls á álveri í Helgu
vík hefur lengi verið til umræðu en fyrsta 
skóflustunga fyrir álverinu var tekin árið 
2008. Óljóst er hins vegar hvenær það mun 
rísa þar sem deilur eru um gildandi orku
sölusamning á milli Norðuráls og HS Orku. 
Spurður að því hvenær álver muni rísa 
við Helguvík segir Ragnar að niðurstöðu 
úr gerðardómsmeðferð í máli fyrirtækj
anna tveggja sé að vænta á næsta ári. Hann 

segist  bjartsýnn á að álverið verði reist og 
að fjárfestingin verði arðbær.

„Það sem álfyrirtæki horfa á er auðvitað 
heildararðsemi fjárfestingarinnar til langs 
tíma,“ segir Ragnar. „Það gildir um þessa 
fjárfestingu líkt og allar aðrar fjárfestingar 
að maður þarf að leggja saman kostnaðar
hliðina og áætla tekjurnar. Spurningin er 
svo hvort ávöxtun er viðunandi að teknu 
tilliti til áhættu.

Við byrjuðum að byggja á Grundartanga 
árið 1997 og dæmið gekk upp hjá okkur. 
Fyrri eigandi átti fyrirtækið í sjö ár og seldi 
það síðan til Century Aluminum. Ég held 
að þetta hafi gengið upp hjá fyrri eiganda 
og núverandi eiganda. Við sjáum sömuleið
is að ef við horfum á afkomuna í orkugeir
anum þá er hún mjög góð. Ég ræddi það 
einmitt á ársfundi Samáls að þarna væri 
verið að skila tugum milljarða á ári til 
íslensks samfélags. Þar virðist dæmið líka 
hafa gengið upp. Er hægt að endurtaka 
dæmið í Helguvík? Já, ég held það og ég 
held að það gæti gengið upp fyrir alla aðila. 
Við þurfum bara að bíða og sjá hvernig úr 
því vinnst. “

Hvað þarf að gerast til þess að þið hættið 
alfarið við uppbyggingu álvers í Helguvík?

„Í áliðnaðinum horfum við til áratuga. 
Það tekur kannski tvö ár að byggja orku
mannvirki og álver þannig að það er ekki 
hægt að vænta tekna fyrr en eftir að 
minnsta kosti þann tíma. Stundarverðið 
getur aldrei haft úrslitaáhrif á langtíma
fjárfestingu sem ætlað er að starfa í marga 
áratugi,“ segir Ragnar að lokum. 

3. september 2015 Orka & iðnaður    |  7

Hagnaðurinn þrefaldaðist milli ára

Rekstur norðuráls gekk vel á síðasta ári 
en samkvæmt nýbirtum ársreikningi fyr-

irtækisins kemur fram að tekjur þess námu 
565 milljónum Bandaríkjadollara eða rétt 
tæpum 66 milljörðum íslenskra króna en þær 
jukust um 31% frá árinu 2013. Hagnaðurinn 
þrefaldaðist milli ára en hann nam 82,7 millj-

ónum Bandaríkjadala á síðasta ári samanborið 
við 27,6 milljónir árið áður. Miklu munar um 
tekjur vegna gengishagnaðar á síðasta ári en 
þær námu rúmum 23 milljónum dollara (2,7 
milljarðar króna) samanborið við gengistap 
árið áður upp á tæpar 20 milljónir dollara (2,3 
milljarðar króna).

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn er í farabroddi þegar kemur að �ármögnun 
verkefna í orkuiðnaði. Við styðjum nýsköpun og ný verkefni,  
stór og smá, sem renna nýjum stoðum undir atvinnulíf landsins.

L andsbankinn hefur tekið virkan 
þátt í �ármögnun í orkuiðnaði í 
samræmi við þá stefnu bankans 

að vera hreyfiafl í samfélaginu.

Hjá okkur starfar stór hópur sér-
fræðinga sem býr yfir reynslu og 
þekkingu í greininni. Við erum öflugur 
samherji og tilbúin til samstarfs.

Við leysum nýja
kra�a úr læðingi

Það sem álfyrirtæki 
horfa á er auðvitað 
heildararðsemi 
fjárfestingarinnar  
til langs tíma.
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Stærstu virkjanir á Íslandi
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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

HELSTU VIRKJANIR Á ÍSLANDI

Vindorka 0,1%Eldsneyti 4%

Jarðhiti

24%
Vatnsorka

72%

AFL RAFORKUVERA 2014

Annað 0,05%

Jarðhiti

29%
Vatnsorka

71%

RAFORKUVINNSLA 2014

Orkutap 5%

Stóriðja

77%

Almenn
notkun

17%

RAFORKUNOTKUN 2014
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á annan markað á þriðja stað þá 
finnum við fyrir þessu. Um leið og 
þú ferð að hugsa svoleiðis, þá er 
allt undir,“ segir Bjarni Már.

Hann bætir við: „Þetta hefur 
væntanlega líka þau áhrif að það 
koma færri norskir ferðamenn 
hingað. Ísland verður hlutfalls
lega dýrara. Norðmenn tala um 
það sjálfir að þeir ferðast meira 
innanlands núna en minna utan
lands. Við þekkjum það sjálf að 
þegar svona þegar breytingar 
eiga sér stað þá fer hegðunin að 
breytast.“
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Leikin grátt af norskri krónu
Íslensk fyrirtæki í bygg-
ingariðnaði, verkfræði 
og arkitektúr með 
starfsemi í Noregi eru 
áhyggjufull vegna geng-
isþróunar. Gætum fengið 
iðnaðarmenn aftur heim.

Jóhannes stefánsson
johannes@vb.is

Í
slensk fyrirtæki með starf
semi í Noregi eru nú farin að 
finna verulega fyrir gengis
þróun norskrar krónu gagn

vart þeirri íslensku seinustu miss
erin. Undanfarna 12 mánuði hefur 
gengi norsku krónunnar veikst um 
rúm 17% gagnvart þeirri íslensku, 
og þar af um 6,5% frá 16. júlí 
síðast liðnum. Ástæðuna má meðal 
annars rekja til lækkandi olíuverðs, 
en Viðskiptablaðið fór í saumana 
á þróun efnahagsmála í Noregi 13. 
ágúst síðastliðinn.

Bjarni Már Gylfason, hagfræð
ingur hjá Samtökum iðnaðarins, 
segir í samtali við Viðskiptablað
ið að þróunin komi sér illa fyrir 
íslenska byggingarverktaka, verk
fræðistofur, arkitekta og aðra með 
starfsemi í Noregi.

Með 30% af tekjunum í Noregi
Íslensk fyrirtæki með starfsemi 
í Noregi fylgjast vel með þróun 
mála, sem hefur áhrif á afkomu 

þeirra. „Árið 2014 vorum við með 
30% af okkar tekjum frá Noregi og 
40% í heild frá verkefnum erlendis. 
Þetta hefur veruleg áhrif,“ segir 
Sveinn I. Ólafsson, framkvæmda
stjóri Verkís. Hann segir að vegna 
þróunarinnar sé orðið erfiðara að 
keppa við norskar verkfræðistof
ur um verkefni. „Norska krónan 
hefur farið illa með okkur,“ segir 
Sveinn.

Guðmundur Þorbjörnsson, 
framkvæmdastjóri Eflu verkfræði
stofu, tekur í sama streng. „Þró
unin í Noregi er sérstakt áhyggju
efni,“ segir hann. Efla hefur einnig 

Lækkandi olíuverð, sem hefur áhrif á gengi norsku krónunnar, kemur sér illa fyrir íslensk iðnfyrirtæki í Noregi.   VB MYND/EPA

verið stórtæk í Noregi, og til að 
mynda eru norska vegagerðin, Sta
tens Vegvesen auk Statsnett í hópi 
stærstu viðskiptavina Eflu.

Erfiðara að keppa við Norðmenn
Staða mála í Noregi hefur þó víð
tækari áhrif en bara á íslenskan 
útflutning til Noregs. „Síðan er 
það þannig að við erum að keppa 
mjög víða á öðrum mörkuðum við 
Norðmenn, þannig að um leið og 
gengi krónunnar fellur, þá verður 
Noregur samkeppnishæfari. Ann
ar útflutningsiðnaður Norðmanna 
verður núna erfiðari að keppa við. 
Ef við erum að 
selja fisk inn 

Norska krónan hefur 
farið illa með okkur

Gætum fenGið fólkið heim

Það jákvæða við þessa þróun gæti verið á þá leiðina að 
launamunur á milli Íslands og Noregs minnki. Þá verður 

hagkvæmara að vinna hér heima en áður. Þetta getur 
stuðlað að því að menn snúi heim,“ segir Bjarni Már 
Gylfason. Hann segir mikla vöntun á hæfu fólki í 
ýmsum starfsgreinum um þessar mundir, til dæmis 
iðnaðarmönnum.

Gengi norsku krónunnar
— gagnvart hinni íslensku, frá upphafi árs 2014 Heimild: Seðlabanki Íslands.
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132 Kw háspennulína Landsnets sem liggur frá Sigölduvirkjun suður fyrir Vatnajökul og austur fyrir land upp að Hryggstekk á héraði. Hér sést hún frá Lónsfirði.  VB Mynd/HAG

Búðarhálsvirkjun er nýjasta aflstöð Landsvirkjunar og var opnuð í fyrra.

Mjólkárvirkjun tók til starfa árið 1958 en samtals er virkjunin 10,6 MW eftir síð-
ustu stækkun árið 2010.

Línur frá Sólheimasandi nálægt Vík í Mýrdal. 

Hér sést háspennulína Landsnets á Suðurlandi nálægt Jökulsárlóni. 
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Samtal á 
afmælisári50

Í tilefni af 50 ára afmæli stendur Landsvirkjun 
fyrir samtali við þjóðina með opnum fundum.

Allir velkomnir!

Hönnun, áhrif og afturkræfni í orkulandslagi

Hvernig mótar orku-

Fimmtudagur 3. september kl. 13:30-16:30
Hilton Reykjavík Nordica

Stórum framkvæmdum fylgir óhjákvæmilegt rask þar sem sjónræn áhrif geta 
 

arkitekta til opins fundar um hvernig skapa má jafnvægi milli landslags, land
mótunar og orkunýtingar.

Skráning á fundinn og bein 
útsending á landsvirkjun.is

Áhrif mannsins á landslag 
Stefán Pálsson sagnfræðingur.

 
Steinþór Kári Kárason

Rut Kristinsdóttir  
og Ólafur Páll Jónsson heimspekingur.

Helena Guttormsdóttir  
og Áslaug Traustadóttir

Gavin Lister, landslagsarkitekt frá Nýja Sjálandi og stofnandi Isthmus, 
landslagsarkitektastofu.

Samantekt 
 

og Hermann Georg Gunnlaugsson

Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar.

Stærstu vindorkugarðar heims eru í Kína,  
en Bandaríkin og Bretland búa einnig yfir stórum  
vindorkugörðum.

Bjarni Ólafsson
bjarni@vb.is

V
indorka skilar nú um 3%af heildarraforkuframleiðslu í 
heiminum, en heimssamtök fyrirtækja í vindorkugeiranum, 
GWEC, telja að hlutfallið gæti orðið um 17%-19% árið 2030. 
Nú þegar eru nokkrir gríðarstórir vindorkugarðar í heim-

inum og eru þeir stærstu í Kína, Bandaríkjunum og Bretlandi.
Vindorkuverkefnið Gansu í norðvesturhluta Kína er langstærsta 

einstaka vindorkuverkefni heims, en þar eru tengdir saman nokkrir 
stórir vindorkugarðar sem sameiginlega framleiða tæplega 8.000 MW 
af orku. Framkvæmdir hófust árið 2009 og alls er gert ráð fyrir því að 
þegar garðarnir verða fullkláraðir og búið verður að tengja þá saman 
að fullu muni framleiðslugetan ná 20.000 MW. Nú þegar jafnast fram-
leiðslugetan á við framleiðslugetu kjarnorkuvers.

Stærsti garðurinn utan Kína
Stærsti vindorkugarður utan Bandaríkjanna er Alta Wind Energy 
Center  í Suður-Kalíforníu í Bandaríkjunum. Framleiðslugeta garðsins 
er um 1.320 MW. Í garðinum er að finna 480 vindmyllur af mismun-
andi stærð og er framleiðslugeta þeirra flestra um 3 MW stykkið. Enn 
er unnið að því að stækka garðinn og er gert ráð fyrir því að fram-
leiðslugeta hans nái að lokum 3.000 MW. Bygging garðsins hófst árið 
2010 en ekki er ljóst hvenær byggingu mun endanlega ljúka.

Vindur á sjó
Bretar eru þess heiðurs aðnjótandi að eiga tvo stærstu vinorkugarðana 
sem staðsettir eru á sjó. London Array er garður þar sem 175 myllur eru 
með framleiðslugetu upp á 630 MW. Garðurinn er 20 kílómetra undan  
strönd Kent-skíris í Bretlandi. London Array er ekki aðeins stærsti 
vindmyllugarður heims á sjó, heldur einnig stærsti vindmyllugarður 
Evrópu. Upphaflega var gert ráð fyrir því að garðurinn yrði stækkaður, 
en í fyrra var tekin ákvörðun um að gera það ekki vegna áhrifa garðsins 
á sjófugla.

Skammt frá London Array-garðinum er Greater Gabbard-garðurinn, 
þar sem 140 vindmyllur eru með framleiðslugetu upp á 504 MW. Bygg-
ing garðsins hófst árið 2008 og lauk árið 2012. Líkt og með London 
Array-garðinn stóð upphaflega til að stækka Greater Gabbard, en þau 
áform hafa verið sett á ís, en þó af öðrum orsökum. Eigendurnir, Scott-
ish and Southern Energy og RWE Npower, hættu við vegna fjárhags-
legra þátta. RWE leitar nú að fjárfestum til að fjármagna stækkunina, 
en hefur ekki fundið.

Stærstu vindmyllu-
garðar heims

Skip á leið um vindmyllugarð undan strönd Bretlands.  VB Mynd/EPA
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Sviptingar á hrávöru
mörkuðum hafa áhrif 
á Íslandi með mismun
andi hætti. Lækkandi 
álverð hefur mikil áhrif 
á íslenska álframleiðslu 
og er þegar farið að hafa 
neikvæð áhrif á afkomu 
orkufyrirtækja. Lægra 
olíuverð hefur einnig 
slæm áhrif á íslensk olíu
félög til skamms tíma.

Kári Finnsson & ÓlaFur 
Heiðar  Helgason
kari@vb.is; olafur@vb.is

S
íðan um mitt ár 
2011 hefur verð áls í 
málmkauphöllinni 
í London fallið um 
36 prósent. Þrátt 
fyrir að eftirspurn 

eftir áli hafi farið vaxandi undan
farin ár hefur hún ekki aukist í takt 
við framboðið. Heimsframleiðsla á 
áli hefur tvöfaldast frá árinu 2005. 
Þessi aukning heimsframleiðsl
unnar er einkum og sér í lagi vegna 
stóraukinnar framleiðslu í Kína, en 
álframleiðsla í Kína hefur tvöfald
ast frá árinu 2011.

Kínverskir álframleiðendur hafa 
hingað til ekki flutt út mikið af 
framleiðslu sinni vegna 15% gjalds 
sem lagt er á útflutt ál þar í landi. 
Að undanförnu hefur hins vegar 
borið á því að kínversk ál fyrirtæki 
hafa sveigt framhjá þessum reglum 
með því að flytja út hálfunnar ál
vörur, sem eru svo bræddar aftur 
þegar þær eru komnar á áfanga
stað erlendis. Þessar vörur eru und
anskildar útflutningsgjaldinu, og 
fyrirtækin fá raunar skatta afslátt 
fyrir að selja þær.

Þessi þróun, auk þess sem stjórn
völd hafa fellt niður 15% gjald
ið á sumar tegundir álstanga og 
barra, hefur endurspeglast í mikilli 
aukningu álútflutnings frá Kína. Á 
fyrstu fjórum mánuðum þessa árs 
jókst útflutningur áls frá Kína um 
46% frá árinu áður. Álver út um 
allan heim hafa brugðist við lækk
andi álverði með því að skera nið
ur í framleiðslunni, en á móti kem
ur að framleiðni kínverskra álvera 
er sífellt að aukast. Framleiðslu
kostnaður áls þar í landi fer því enn 
minnkandi.

Ál 36,4% af vöruútflutningi
Ljóst er að lækkandi álverð hef
ur og mun koma til með að hafa 
töluverð áhrif hér á landi. Sam
kvæmt upplýsingum frá Hagstof
unni nam útflutningur á áli á síð
asta ári 844.722 tonnum í heild og 
nam verðmæti þess 214.835 millj
ónum króna (FOB verðmæti), sem 
er 36,4% af heildarvöruútflutningi 
landsins.

Íslenskir álframleiðendur og 
orkufyrirtæki eru þau fyrirtæki 
sem finna sterkast fyrir lækkandi 

álverði og eru þegar farin að bregð
ast við þróun síðustu mánaða.

Hluti af orkusölusamningum 
Landsvirkjunar er til að mynda 
tengdur þróun álverðs og sam
kvæmt upplýsingum frá Lands
virkjun hefur álverð áhrif á um 
31% af tekjum fyrirtækisins. Í 
skriflegu svari frá Landsvirkjun 
segir að unnið sé í því að draga úr 
álverðstengingu í tekjum félags
ins, nú síðast með samningum við 
Rio Tinto Alcan árið 2010 þar sem 
hætt var með tengingu við álverð. 
Frá árinu 2009 hefur hlutfall tekna 
með tengingu við álverð lækkað úr 
51% í 31% en lækkandi álverð mun 

enn koma til með að hafa áhrif á 
framtíðartekjur Landsvirkjunar. 

„Um nákvæmlega hversu mikið 
m.v. þróunina undanfarið getur 
verið erfitt að segja til um hér og 
nú, bæði sveiflast álverðið mjög 
mikið innan tímabila og þyrfti því 
að reikna það reglulega upp. Við 
horfum á frávik milli tímabila en 
þar kemur einnig til að félagið tek
ur álvarnir til að minnka sveiflur,“ 
segir í svari Landsvirkjunar við 
fyrirspurn Viðskiptablaðsins  um 
málið.

Í síðustu viku birtu bæði Lands
virkjun og Orkuveita Reykjavíkur 
árshlutauppgjör sitt fyrir fyrstu 

sex mánuði ársins. Þar sást að 
lækkandi álverð hafði töluverð 
áhrif á rekstur Landsvirkjunar 
þar sem lækkun á gangvirði inn
byggðra afleiða nam 13,6 milljónum 
Bandaríkjadala (1,8 milljarðar ís
lenskra króna) á tímabilinu sam
anborið við 5,6 milljónir á síðasta 
ári (eða um 728 milljónir króna). Í 
lok júní 2015 var gangvirði samn
inga vegna álvarna jákvætt um 9,7 
milljónir Bandaríkjadala (1,3 millj
arðar króna) og hafa verið settar 
inn varnir fyrir um 50% af áætluðu 
sjóðstreymi ársins 2015 og um 20% 
fyrir árið 2016.

Í tilfelli Orkuveitunnar koma 
áhrif álverðslækkunar einnig 
skýrt fram. Lækkun á gangvirði 
innbyggðra afleiða í raforkusölu
samningum Orkuveitunnar nam 
4,2 milljörðum króna á öðrum árs
fjórðungi. Virðisrýrnunin er að 
uppistöðunni til vegna lækkunar 
álverðs, samkvæmt upplýsingum 
frá Orkuveitunni.

Í fjármálaskýrslu Orkuveitunnar 
fyrir árið 2014 segir að um 15% af 
tekjum Orkuveitunnar séu tengdar 
álverði. Þar segir einnig að Orku
veitan hafi kost á að verja álverð allt 
að fimm ár fram í tímann.

Raforkuverð hefur lækkað mikið
Tenging íslenska raforkukerfisins 
við hið evrópska með sæstreng 
myndi gjörbreyta rekstrarum
hverfi íslenskra orkufyrirtækja, 
enda myndu þau verða þátttakend
ur í risavöxnum samkeppnismark

aði. Árið 2013 komst Hagfræði
stofnun Háskóla Íslands að þeirri 
niðurstöðu að áætlaðar útflutn
ingstekjur sæstrengs til Bretlands 
gætu verið 476 milljarðar króna 
árlega.

Heildsöluverð raforku í Bret
landi er nokkru hærra en í flest
um nágrannalöndunum, en mis
munurinn hefur farið minnkandi 
undanfarin ár samkvæmt skýrslu 
Orkumálastofnunar Evrópusam
bandsins. Bretar kaupa nú um 
2.000 gígavattstundir á mánuði 
frá öðrum löndum, einkum Frakk
landi. Til samanburðar er raforku
framleiðsla Íslands um 1.500 gíga
vattsstundir á mánuði.

Heildsöluverð raforku hefur far
ið lækkandi í Evrópu undanfar
in ár, aðallega vegna lækkunar á 
verði allra helstu jarðefnaorku
gjafa og stóraukinnar framleiðslu 
með endur nýjanlegum orkugjöf
um. Raforkuverð í Bretlandi er nú 
nokkurn veginn í takt við lágspá 
breska orkumálaráðuneytisins 
frá árinu 2012. Meðaldagsverð á 
EPEXraforkumarkaðnum, sem 
nær til Frakklands, Þýskalands, 
Sviss og Austurríkis, var á milli 50 
og 60 evrur á megavattstund árið 
2011 en er nú á milli 20 og 30 evrur 
á megavattstund.

Suma daga er markaðsverðið 
meira að segja neikvætt, sem þýð
ir að framleiðendur raforku borga 
neytendum fyrir að nota orkuna. 
Það getur hreinlega verið ódýrara 
að borga notendum fyrir að nota 

Hræringar á heimsmörkuðum    hafa áhrif á Ísland

Raforkuverð í Evrópu & álverð
— frá 2011 til 2015 Heimild: European Power Exchange og London Metal Exchange.
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Útflutningur á áli er um 36,4% af útflutningstekjum Íslands. Álverðslækkun hefur fjölbreytt áhrif á Ísland.  VB MYND/BÍG



raforku heldur en að slökkva á 
orkuveri í nokkrar klukkustundir.

Meðalverð of lágt í dag
Áætlað raforkuverð er einn stærsti 
óvissuþátturinn í útreikningum  

Hagfræðistofnunar. Miðað við  
meðalspá stofnunarinnar um 
kostnaðarliði og spá um flutn
ingsgetu strengsins þarf raforkan 
að vera seld á að minnsta kosti 47 
evrur á megavattstundina til að sæ

strengurinn standi undir sér.
Ef sæstrengurinn væri í rekstri 

í dag myndi hann því vera rekinn 
með tapi, miðað við ofangreindar 
forsendur og að því gefnu að orkan 
væri seld á meðaldagsverði heild

sölumarkaðar á megin landi Evr
ópu. Þó ber á það að líta að mark
aðsverð raforku er mjög breytilegt 
eftir tíma ársins, milli vikudaga 

og eftir tíma dags. Íslensk orku
fyrirtæki gætu kosið  að selja ein
ungis orku um sæstrenginn þeg
ar raforkuverðið  er hátt.

3. september 2015 Orka & iðnaður    |  15

Hræringar á heimsmörkuðum    hafa áhrif á Ísland

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?

 Lækkunin var oLíuféLögunum erfið

Sú lækkun olíuverðs sem hefur orðið undanfarið ár 
virðist hafa haft lítil áhrif á heildsöluverð raforku í 

Evrópu, enda eru einungis örfá prósent af raforku Evrópu 
framleidd með brennslu olíu. Olíuverðslækkunin hefur 
hins vegar haft margvísleg önnur áhrif á efnahagslíf 
margra landa, þar á meðal Ísland. Nokkur umræða hefur 
skapast um áhrif lækkunar olíuverðs á íslensku olíufélög-
in. Í samtali við Viðskiptablaðið segir Valgeir Baldursson, 
forstjóri Skeljungs, að lægra olíuverð þýði að fjárbinding 
félagsins minnkar. Það minnki fjármögnunarkostnað 
félagsins. Málið sé þó ekki alveg svo einfalt. „Lækkandi 
olíuverð hefur ekki endilega alltaf góð áhrif í rekstri, 
þar sem að við seljum vöruna á meðalverði mánaðar-
ins. Ef við eigum birgðir frá fyrri mánuði í markaði sem 
lækkar stöðugt, þá ertu með dýrari birgðir sem þú ert að 
greiða niður,“ útskýrir hann. Til lengri tíma litið sé hins 

vegar jákvætt að innkaupaverð olíu sé sem lægst og 
stöðugast. Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís, tekur í 
sama streng. Hann nefnir þróunina síðastliðið haust sem 
dæmi. „Á milli október og nóvember er ansi mikil lækkun 
á heimsmarkaði. Samningar okkar [um sölu] taka mið af 
meðaltali birgða í nóvember. En birgðaverðið hjá okkur 
myndast úr nóvember og október. Þannig að þá tökum 
við á okkur högg á hverjum einasta samningi,“ segir 
hann og bætir við að það megi vel vera að á neytenda-
markaði hafi menn lækkað verð of ört. Til lengri tíma 
litið hefur verðlækkunin þó önnur áhrif á Olís. „Bestu 
aðstæður fyrir okkur eru að olíuverð sé lágt,“ segir Jón. 
Í fyrsta lagi minnki það útlánaáhættu og í öðru lagi selj-
ist þá væntanlega meira eldsneyti. Það sé fyrirtækinu 
í hag. „Því okkar álagning er bara í krónutölum, hún er 
ekki í prósentum,“ segir hann.

Raforkuverð í Evrópu & olíuverð
— frá 2014 til 2015 Heimild: European Power Exchange og Bloomberg.

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120 fatið

ÁJJMAMFJDNOS
€0

€10

€20

€30

€40

€50

€60MW stund

2015

Elix raforkuvísitalan (hægri ás)

Brent olíuverð (vinstri ás)



islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
9

4
4

0

Við bjóðum  
sérþekkingu  
á orkuiðnaði

Endurnýjanleg orka

Eitt af sérsviðum Íslandsbanka er endurnýjanleg orka og umhverfisvænir 
orkugjafar. Hjá okkur starfar teymi sérfræðinga í orkumálum sem einbeitir  
sér að greiningu á orkuiðnaði og fjármálum fyrirtækja í orkugeiranum.

Við tökum virkan þátt í virðiskeðju jarðvarmaverkefna og höfum verið  
hluti af starfsemi Iceland Geothermal frá upphafi. 

Þekking sprettur af áhuga.

Íslandsbanki er stoltur styrktaraðili alþjóðlegu ráðstefnunnar  
Iceland Geothermal Conference 2013 og 2016.
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