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Úr raforkuspá

Uþb 1 TWh/a

Uþb 0,1 TWh/a
Uþb 400 MW alls
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The Alternative Fuel Race

Infrastructure cost

Environmental efficiency

Mobility - range Operational cost

LE fuels Recycled carbons -
biofuels
Hydrogen
Batteries

Hybrids ?

Fullkomin orkuskipti

3 KWh samsvara 
uþb. 1 kg  olíu

700000 tonn af olíu 
= 2,1 Milljarður kWh 
= 2,1 TWh 

U.þ.b. ein 
Búrfellsvirkjun
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Elon Musk
25 $/kWh

Rafhlöður fyrir 
samgöngur og 
staðbundna rafgeyma
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200 Charges pr year

Battery cost $/kWh

Profit kr/kWh
Compared to oil wo tax 

Battery economy
Ex: GAJ 15.5.2018

100 Charges pr year

50 Charges pr year



Virkjunarkostir sem eru 

innan hálendisþjóðgarðs
Virkjunarkostir í vatnsafli innan 

hálendisþjóðgarðsins eru 21, með 

uppsett afl upp á allt 997,5 MW og 

möguleika á framleiðslu upp á 7.838

GWh.

Virkjunarkostir í jarðvarma eru 11, 

með uppsett afl upp á allt að 880 

MW og möguleika á framleiðslu upp 

á 7.657 GWh.

Virkjunarkostir í vindorku eru báðir 

vindlundirnir með uppsett afl upp á 

300 MW og mögulega orkugetu upp 

á 1055 GWh. 



Skatastaðavirkjun C

• Afl 156 MW 

• Orkugeta 
1090 
GWst/ári
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Virkjunarkosturinn er á svæði sem er óbyggt víðerni samkvæmt lagalegri skilgreiningu.

Virkjun á svæðinu myndi hafa í för með sér umtalsvert rask á hálendi, svo og á sífrerarústum og 
fleiri fyrirbærum sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á. 

Virkjun myndi slíta sundur vistkerfi og samfélög lífvera, hafa mikil neikvæð áhrif á vistgerðir með 
verulegt verndargildi skv. náttúruverndarlögum og valda mikilli röskun vegna breytinga á rennsli 
og framburði, sérstaklega á flæðiengjum sem hafa mikið vistfræðilegt gildi og eru þær 
umfangsmestu á landinu. 

Þá gætu framkvæmdirnar spillt stórum minjaheildum í Austur- og Vesturdal frá árunum 870-
1400, sem jafnvel eru einstakar á heimsvísu. Einnig yrði mikil skerðing á sjónrænni fjölbreytni og 
á fágætum landslagsgerðum. 

Í niðurstöðum faghóps 2 kemur fram að jökulsárnar í Skagafirði séu bestu ár á landinu, og jafnvel 
í Evrópu, til flúðasiglinga og að Jökulsá eystri sé sú eina á landinu þar sem hægt er að fara í 
tveggja daga siglingu. 

Árnar séu því mjög mikilvægar fyrir ferðaþjónustu bæði á landsvísu og í héraði. Virkjun þessara 
vatnsfalla myndi því í raun hafa meiri áhrif en meðaltal áhrifaeinkunna faghópsins gefur til 
kynna.

Úr 3. áfanga 
rammáætlunar



Verðmæti sem 
tapast

150 MW af rafmagni

• 4+ milljarðar í tekjur af 
árlegri rafmagnssölu

• 5+ milljarðar árlega í 
önnur innlend útgjöld sé 
miðað við álver og 
sennilega mun meira sé 
miðað við aðra 
iðnaðarkosti.  

• 25+ milljarðar í 
útflutningstekjum

• Raforkuöryggi í héraði. 

• Raforkuöryggi á landsvísu.

• Framleiðsla utan gosvirks 
svæðis

• Staðbundin 
orkuframleiðsla og 
tenging til tveggja átta 
skapar góðar forsendur 
fyrir iðnað sem treystir á 
örugga afhendingu. 
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ICELAND Accumulated CO2 savings using renewable energy instead of oil. New 
electrical plants, 0,3 TWh/a,  from present to 2060

Geothermal power

Geothermal heat

Hydropower

Renewable Energy in 
Iceland

Climate Change 
Impact - Accumulated

-1,5 Gigatons CO2 in 2060

Mt CO2
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Vite lux

Ljósmynd GAJ 2015


