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Sérstaða Íslands 

Ísland er staðsett á miðju norðanverðu Atlantshafinu en 

eftir því endilöngu eru flekamót þar sem tveir 

jarðskorpuflekar reka í sundur frá hvor öðrum. Það má 

hugsa sér þessa jarðskorpufleka sem stór púsl sem færast 

frá hvoru öðru. Þegar það gerist verða stundum eldgos og 

alltaf jarðskjálftar. Segja má að Ísland sé eini staðurinn á 

jörðinni þar sem sjá má mót tveggja úthafsfleka 

ofanjarðar. Jarðskorpan hér á 

landi er því frekar þunn 

samanborið við meginlands-

jarðskorpu. 

Skipta má landinu í tvo hluta 

eftir aldri bergs. Eftir miðju 

landsins, frá Húsavík/Melrakkasléttu í norðri suður að Vatnajökli og þaðan til 

suðvesturs að Suðurlands-

undirlendinu og Reykjanestá er 

að finna yngsta berg landsins 

Mynd 2. Sýnir m.a. aldur jarðlaga. 

Fáðu blað hjá 

kennaranum með útlínum 

íslands og teiknaðu inn á 

það virka gosbeltið, merktu 

inn á hvar er að finna 

eldvirkni og merktu líka 

inn á hvar elsta bergið er 

að finna. Sjá mynd 1 

Mynd 1. Á myndinni má sjá úthafshrygg fyrir miðju 

flekamót þar sem úthafsfleki keyrist undir 

meginlandsfleka. 
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enda er það á þessu svæði þar sem segja má að jörðin opnist því landið rekur í sundur 

og sprungur myndast. Þarna er virka gosbeltið og mikið er um jarðhitasvæði. Til að 

mynda er öll háhitasvæði landsins að finna á þessu belti en lághitasvæði dreifast 

víðar. Skipting sem ræður því hvort svæði telst vera háhitasvæði eða lághitasvæði 

ræðst af hitastigi á 1000m dýpi. Ef hitinn þar er yfir 200°c þá telst svæðið vera 

háhitasvæði en lághitasvæði ef hitinn er undir 150°c. Ágæt þumalputtaregla er á þá 

leið að ef þú sérð leirhver þá sé um háhitasvæði að ræða en ef þú sérð vatnshver þá 

ertu á lághitasvæði. Mynd 3 sýnir hvernig háhitasvæði sækir orku sína. Mynd 4 sýnir 

svo líkan af dæmigerðu lághitasvæði. Taktu eftir hvað hitastigið í berggrunninum er 

miklu lægra en á háhitasvæðinu. Kvikuhólf er 

nokkurs konar geymir í jörðinni þar sem er að 

finna bráðið berg sem kallast þá kvika 

Mynd 3. Háhitasvæði. Kalt vatn streymir niður að kvikuhólfi sem er hitagjafinn. Kalda 

vatnið hitnar og streymir svo upp. Takið eftir að laugar myndast í útjaðri kvikuhólfsins en 

leirhverir beint ofan við það. Bláu örvarnar tákna kalt vatn sem streymir í átt að kvikuhólfinu, 

þar hitnar það og leitar þá upp, rauðu örvarnar. (Jónas Ketilsson o.fl. 2011:29) 

Af hverju sekkur kalt vatn en 
heitt vatn stígur upp? 
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Nýting jarðvarma á Íslandi 

Eflaust höfum við Íslendingar nýtt laugar til baða og þvotta frá því að land byggðist 

þar sem heitt vatn var að 

finna. Í framhaldi þegar 

framfarir í tækni var orðin 

nægileg nýttum við 

jarðhitann til húshitunar og 

er fyrsta dæmi þess að heitt 

vatn var notað til húshitunar 

að rekja allt til ársins 1908 

þegar heitu vatni var veitt til 

húshitunnar í fyrsta skipti, 

það var í Mosfellsbæ. (Ingimar G. 

Haraldsson 2009:25). Fyrsta 

hitaveitan þar sem virkjað var í mun meiri mæli var lögð um 3km leið í 

Austurbæjarskólann árið 1930. (Orkustofnun 2011) Tilraunaboranir hófust tveimur 

Mynd 4. Lághitasvæði. Kalt vatn sígur niður og hitnar, 
stígur þá upp til yfirborðsins um sprungur sem eru í 
jarðlögunum og mynda heitar laugar. 

Mynd 5. Þvottalaugarnar í Laugardal. Hersteinn 
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árum fyrr á vegum Rafmagnsveitu Reykjavíkur og var borað í Laugarnesinu, ekki 

langt frá þeim stað þar sem Húsdýragarðurinn er nú.  

Rúmlega 91% landsmanna nota heitt vatn til 

húshitunar (hitaveitu) aðrir notast við rafmagn eða 

olíu. (Orkustofnun 2011). Jarðhitinn átti drjúgan þátt í 

að bæta lífsskilyrði íslensku þjóðarinnar á síðustu öld 

og varla er að finna það sveitafélag þar sem ekki er 

sundlaug og segja má að jarðhitinn hafi haft mótandi áhrif á íslenskt samfélag. Í 

fyrstu var notast við heitt vatn sem kom upp úr borholum og því veitt til neytenda 

með einangruðum rörum. Nú er orkan á 

háhitasvæðum einnig nýtt til að hita upp kalt 

vatn en því er svo veitt til neytenda til 

húshitunar (T.d. Nesjavallavirkjun). En við 

notum ekki jarðhitann eingöngu til húshitunar 

heldur er orkan einnig notuð til að knýja stóra 

hverfla sem framleiða rafmagn, að ógleymdum öllum sundlaugunum. Bjarnaflag er 

fyrsta jarðvarmavirkjun okkar Íslendinga og jafnframt sú minnsta í eigu 

Landsvirkjunar. Afl stöðvarinnar er 3Mw og var hún 

byggð árið 1969. (Landsvirkjun 2011) Jarðhiti telst 

vera frumorka , en það kallast öll orka sem á upptök 

sín í náttúrulegum orkulindum. Kol og olía teljast líka 

vera frumorka en t.d. þarf að breyta jarðvarma í 

rafmagn til að við getum nýtt jarðvarmann á fleiri sviðum en bara til húshitunar. Við 

það tapast alltaf einhver orka. Rafmagn telst ekki vera frumorka. Við köllum vatnið, 

vindinn og sólina endurnýjanlega orku , og það er jarðvarminn líka ef hann er 

virkjaður í hófi. Endurnýjanleg orka er þegar 

orkan er notuð þá eyðist ekki af henni eins og 

bensín af tanki bifreiðar heldur endurnýjar hún 

sig sjálf sé notkuninni stillt í hóf. Það er gott, 

það er eftirsóknarvert að nota endurnýjanlegan 

orkugjafa. Það bætir ímynd fyrirtækja. Þá geta 

orkufrek fyrirtæki eins og álver (stóriðja) talað um að þau séu ekki að ganga á 

einhverjar birgðir og heldur ekki að menga náttúruna eins og ef raforkan væri fengin 

Hvar á landinu telur 

þú að sé líklega algengast 

að hús séu hituð upp með 

raforku?  sbr. mynd 1. 

Vissir þú að á háhitasvæðum 

mælist hitinn í sumum borholum 

sem nýttar eru yfir 300°c. Þegar 

þrýstingur er mikill þá sýður vatn 

við hærra hitastig en 100°c. 

Hvers vegna ætli það 

bæti ímynd fyrirtækja 

að kaupa græna orku 

eins og það er kallað? 

Vissir þú að mengun frá 

virkjunum á háhitasvæðum er 

margfalt meiri en mengun frá 

lághitasvæðum vegna margfalt 

meiri losunar óæskilegra 

gastegunda. 



Hersteinn Kristjánsson 

 

9 

úr kolaveri eða kjarnorkuveri. Olía og kol eru ekki endurnýjanlegir orkugjafar. Í 

þessu tilliti um endurnýjanlega orkugjafa er oft talað um græna orku því hún mengar 

mun minna og ekki er gengið á takmarkaðan forða. Það tekur mjög langan tíma fyrir 

náttúruna að mynda olíu og það er langur vegur frá 

því að það sé að gerast. Við tölum líka um 

sjálfbærni. Ef við tökum vatnsaflsvirkjun sem 

dæmi. Þar er að finna uppistöðulón þar sem vatni er safnað, mest kemur í lónið á 

sumrin en minnst á vetrum, notkunin er samt mest á vetrum. Ef notkunin er jöfn 

rennslinu sem kemur í lónið þá er notkunin sjálfbær. Það sama má segja um t.d. 

jarðvarma. Svo hægt sé að tala um sjálfbærni í jarðvarmavinnslu má notkunin ekki 

vera meiri en svo að hægt sé að viðhalda óbreyttri 

vinnslu í að minnsta kosti 100 ár. (Jónas Ketilss: 

2011: bls. 89). Það má líkja þessu við til dæmis 

hagabeit. Ef beita má 5 hrossum á hagann án þess að 

skerða beitarskilyrði þá er það sjálfbærni. Ef 

hrossunum er fjölgað skerðist fæða þeirra og haginn 

skemmist og hrossin verða horuð eða einhver deyja. 

Í sameiginlegri aðalnámsskrá grunnskóla segir: „Sjálfbærni og sjálfbær þróun er að við 

skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við 

leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða 

til að mæta þörfum sínum.“ (Menntamálaráðuneytið 2010:8) 

 

Virkjanir 

Til að geta nýtt þá orku sem er að finna í 

jarðvarma þá þarf að virkja. Það má túlka sem 

svo að verið sé að flytja orkuna til neytenda, 

stundum er búið að umbreyta henni til dæmis yfir 

í raforku. Það er ekki sjálfgefið að eigandi lands 

þar sem jarðhita er að finna fái leyfi til að byggja virkjun til að nýta orkuna sem þar 

er. Það fer allt eftir umfangi hennar og hverju þyrfti að fórna og hvað fengist í 

staðinn. Þau virkjanaáform sem hafa farið hæst hér á undanförnum árum og ratað á 

Hvers konar orka er 
græn orka að þínu mati? 

Hvernig væri hægt að 
lýsa sjálfbæru heimili í 
mjög einföldu máli? T.d. 
varðandi orku, mat, 
úrgang og fleira. Er það 
kannski eitthvað líkt 
sjálfsþurftar búskapi? 

Hvað gerist ef við höldum 
áfram að skerða möguleika 
komandi kynslóða á að afla 
orku eða klárum alla olíuna 
sem nýtanleg er? 
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borð fjölmiðla eru af þeirri stærðargráðu að það þarf að senda framkvæmdina í 

umhverfismat. Það þýðir að meta þarf hvaða áhrif virkjunin hefur á umhverfið sitt 

og samfélagið, líka á byggingartíma. Það er ekki endilega svo að áhrifin verði 

eingöngu neikvæð en það þarf að meta öll áhrif, 

jákvæð og neikvæð. Tökum sem dæmi að 

sveitarfélag í samvinnu við orkufyrirtæki vilji 

reisa stíflu í á sem rennur um sveitarfélagið til að 

byggja vatnsaflsvirkjun. Svo kemur í ljós að 

bændur sem eiga veiðirétt í ánni hafa selt 

veiðileyfi fyrir milljónir króna á hverju ári auk 

þess sem bestu beitarlöndin fari undir vatna og einhverjir sjái sig neydda til að hætta 

búrekstri. Á móti kemur að virkjunin veiti ákveðnum fjölda manns atvinnu og 

einhver fjárhæð fæst fyrir raforkusölu. Það þarf að taka tillit til alls þessa áður en 

farið er í framkvæmd og meta hagkvæmni 

virkjunarinnar og umhverfisáhrif.  

Þegar umhverfisáhrif eru metin þá þarf að velta 

fyrir sér hvort framkvæmdir sem þarf að fara í 

séu afturkræfar  eða óafturkræfar . Ef við tökum einfalt dæmi um afturkræfa 

framkvæmd þá getum við sett vatn í glas og fryst það. Vatnið breytist úr vökvaham í 

fastan ham en það er minnsta mál að breyta fasta hamnum aftur yfir í vökvaham. 

Þetta má kalla afturkræfa framkvæmd. Dæmi um óafturkræfa framkvæmd er til 

dæmis þegar egg er soðið. Í fyrstu erum við með hrátt egg en eftir um það bil 10 

mínútna suðu þá er eggið harðsoðið. Það er lífsins ómögulegt að breyta harðsoðna 

egginu yfir í hrátt egg, til þess þyrftum við einfaldlega 

að fá okkur nýtt hrátt egg. Þannig er þessu ekki háttað í 

náttúrunni, við getum ekki bara fengið „nýjan“ dal í 

stað þess sem fór á kaf undir lón. Segja má að allar 

stóru virkjanirnar okkar séu í jökulám og þá er 

nauðsynlegt að hafa miðlunarlón  sem má líkja við geymslustað fyrir uppsafnaða 

orku sem verður nýtt síðar. Orkan er í formi stöðuorku og munið að við getum ekki 

eytt orku eða búið hana til heldur getum við bara umbreytt henni úr einni orkumynd í 

aðra. Til dæmis getum við breytt stöðuorkunni í hreyfiorku og svo aftur 

hreyfiorkunni í raforku. Við eigum erfitt með að safna raforku og geyma hana í 

Vissir þú að heildar 
raforkuframleiðsla til almennra 
nota nam 3.558Gwst árið 2009. 
Raforkunotkun stóriðju sama ár 
nam 13.277Gwst eða tæpum 
80% af allri raforkuframleiðslu í 
landinu. (Hagstofa Íslands, 
2011). 

Vissir þú að þegar stíflað var 
við Hágöngur þá fór 
jarðhitasvæði á kaf undir vatn. 
Ætli það hefði verið útilokað að 
virkja þar eða ekki verið 
hagkvæmt? 

Getur þú nefnt annað 
dæmi um óafturkræfa 
framkvæmd sem tengist 
ekki á einhvern hátt 
eldamennsku á mat? 
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miklum mæli. Við þyrftum að umbreyta henni í annarskonar orku. Í raun má segja að 

með öllum þessum stóru álverum séum við að breyta orkunni okkar í ál og þar sem 

nær allt álið er flutt út þá má segja að við séum að flytj orkuna út í formi áls. 

Við notum meiri orku á vetrum þegar 

minnst rennsli er í ám og við notum 

minnsta raforku á sumrin þegar 

rennsli ánna er mest. Mest rennsli er í 

jökulám á sumrin þegar almenningur 

hefur mun minni þörf fyrir rafmagn 

en á vetrum, það er ekki gott. Þess 

vegna hentar stóriðjan raforku-

fyrirtækjunum betur sem notar nær 

alltaf jafn mikið af rafmagni alla mánuði ársins allan sólarhringinn. Ef raforka færi 

bara til almennra nota þá vildu allir fá nóg af rafmagni á jólunum, orkuþörfin er þá 

mikil. Orkuverið þyrfti að geta framleitt þá orku. Á sumrin væri notkuninn miklu 

minni og þá þyrfti orkufyrirtækið að draga verulega úr raforkuframleiðslu sinni því 

eftirspurnin hefur dregist saman. Það er ekki hagkvæmt að loka á t.d. túrbínu í 

jarðvarmaveitu 4 mánuði á ári þegar hún gæti framleitt orku 12 mánuði til stóriðju. 

Miðlunarlón stendur alltaf þar sem land er lægst á 

viðkomandi svæði og þar er oftar en ekki að finna 

fjölbreyttasta vistkerfi svæðisins. Jökulár bera með 

sér gífurlegt magn af jökulleir sem er afar fíngerður 

sandur eða ryk sem leggst á botn lónsins. Með 

tímanum fyllist lónið af þessum framburði sem 

þýðir endir á virkjun á þeim stað. Það verður aldrei 

aftur hægt að hafa landið eins og það var fyrir framkvæmd virkjunarinnar, ekki einu 

sinni verður landslagið líkt því sem það var. Óafturkræf framkvæmd. 

Vatnsaflsvirkjun getur líka haft áhrif á lífríki árinnar, bæði til góðst og ills. Til að 

mynda er vonast eftir því að hægt verði að stunda stangveiði í Jökulsá sem kemur frá 

Kárahnjúkavirkjun því vatnið verður ekki eins gruggugt. En til dæmis í Soginu höfðu 

virkjanaframkvæmdir afar neikvæð áhrif á stórurriðan sem þar var. Hrigningasvæði 

Mynd 6. Borhola á Hellisheiði. Hersteinn 

Vissir þú að þegar kalt vatn 
er hitað upp í jarðvarmavirkjun 
þá þarf að aflofta vatnið? 
Fjarlægja þarf bæði súrefni og 
koltvísýring úr vatninu. Ef það 
er ekki gert þá væri vatnið 
ónothæft því lagnir tærðust 
annars upp, það er þær myndu 
ryðga. 
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hans var meðal annars eyðilagt og fæðugrundvelli hans kippt undan honum með 

eitrun mývargs. 

Jarðvarmavirkjun  er ekki það sama og 

hitaveita. Hitaveitur dæla heitu vatni beint upp 

úr jörðinni og svo fer það rakleitt í dreifikerfið 

til neytenda, það er í ofnana okkar og kranana. 

Þess vegna má finna þessa lykt sem gjarnan er að finna af heitu vatni. 

Jarðvarmavirkjanir eru á háhitasvæðum og framleiða gjarnan raforku og geta einnig 

hitað upp kalt vatn til húshitunar. Heita vatnið sem við fáum frá jarðvarmavirkjunum 

er í öllum tilfellum upphitað kalt vatn. Ástæðan fyrir því er sú að jarðvökvinn sem 

kemur upp úr borholunum á háhitasvæðum, ef 

hann er þá ekki bara gufa, inniheldur svo mikið 

af uppleystum efnum að hann er ekki nothæfur 

til almennra nota. Af því vatni er ekki að finna heitavatns lykt Á háhitasvæðum er 

ekki að finna mikið af heitu nýtanlegu vatni, til þess er vökvinn sem um ræðir of 

mikið blandaður óæskilegum efnum. 

Íslenskar orkurannsóknir, ISOR, hafa staðið 

fyrir og standa fyrir djúpborunum meðal annars 

á Reykjanesi og við Kröflu. Munurinn á 

djúpborun og hefðbundnum jarðborunum er að dýpið sé allt að 4500m sem borað er 

niður á, hitinn yfir 374°c ásamt þrýstingnum um 221 bar, en þess má geta að 

þrýstingur við yfirborð jarðar er um 1 bar. (Íslenskar orkurannsóknir). Þessar 

framkvæmdir hafa ekki gengið sem skildi. Á Reykjanesi tókst ekki að bora dýpra en 

3100m árið 2006 og við Kröflu var fyrirhugað að 

bora niður á 4500m dýpi en komið var niður á 

kviku við 2100m svo ekki er byrjunin með besta 

móti. (Íslenskar Orkurannsóknir). 

Þegar verið er að mæla afl raforku þá er það gjarnan gert í vöttum (w) og þar sem 

heildar framleiðsla raforku er svo stór tala er notast við forskeyti svo tölurnar séu 

viðráðanlegri. Við tölum um kílóvött = 1000w, og megavött (Mw) þar sem 1Mw = 

1000kw og gígavött (Gw) og er 1Gw = 1000Mw =1000.000kw = 1000.000.000w. 

Vissir Þú að 5 banaslys urðu á 
meðan virkjanaframkvæmdir fóru 
fram við gerð Kárahnjúkavirkjun. 

Er hægt að verðsetja mannslíf? 

Vissir þú að dýpsta borhola á 
Íslandi er 3.322m að dýpt og er 
hún á Hellisheiði. 

Hvers vegan ætli sé ekki 
mikið um hreint vatn á 
háhitasvæðum? 

Vissir þú að raforka 
framleidd með umhverfisvænum 
orkugjöfum í Bandaríkjunum er 
um 12% af heildar 
raforkuframleiðslu þeirra. 
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Hver forliður er alltaf 1000 sinnum stærri/minni en sá sem næstur er. Kíló, mega, 

gíga, tera, pera svo dæmi sé tekið. 

Kostir og gallar 

Kostir jarðvarmavirkjana eru augljóslega þeir að 

litið er á jarðvarmavirkjanir sem umhverfisvænan 

kost þar sem ekki á sér stað bruni 

jarðefnaeldsneytis og ekki er litið á að verið sé að 

ganga á orkulind sem klárist sé nýtingunni stillt í 

hóf. Þrátt fyrir það losna gastegundir við vinnsluna 

og nam losun af CO2 um 185.000 tonnum á Íslandi 

árið 2009 og var það um 6% af heildar CO2 losun 

Íslendinga. (Birna Sigrún Hallsdóttir o. fl. 2009). Þessi CO2 losun er um 5-6% af 

CO2 losun af jafn stóru olíukynntri virkjun. (Jónas Ketilsson o.fl. 2011 bls. 55). Ekki 

er nóg með að talsvert magn af koltvísýringi losni heldur losnar einnig umtalsvert af 

brennisteinsvetni, H2S, sem orsakar þessa lykt sem við finnum í návist hverasvæða. 

Árið 2008 nam losunin 31 

þús. tonnum. (Jónas 

Keltilsson o.fl. 2011 bls. 55). 

Þess má geta að nú fara fram 

tilraunir á því að koma 

þessum gastegundum aftur í 

berggrunninn. Aðallega er 

um þrjár gastegundir að 

ræða, vetni, koltvísýring og 

brennisteinsvetni. Byrjað er á 

að aðskilja vetnið frá hinum 

súru gastegundunum. Það er gert með því að setja CO2 saman við vatn á talsverðu 

dýpi þar sem það á að gangast í efnasamband við berglögin (soda stream tækni). Það 

sama er gert með brennisteinsvetnið, því er dælt aftur í berggrunninn og á þar að 

bindast berggrunninum ef allt gengur eftir. Þetta hefur reynst erfitt, meðal annars 

vegna þess að brennisteinsvetnið skemmir búnaðinn sem unnið er með. Vetninu er 

Teiknaðu töfluna upp í 
vinnubók og fyllu inn í hana 
miðað við rétta forliði. 

Gw Mw kw 
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Tafla 1.Sýnir til hvaða nota raforkan á Íslandi fór. 
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svo hent, það er því sleppt út í andrúmsloftið. Ekki er hægt að nýta það því en er 

eitthvað af brennisteinsvetni í því. (Magnús Þór Árnason, munnleg heimild. 20. apríl 

2011).  

En það eru ekki bara óæskilegar gastgundir 

heldur einnig affallsvatn sem inniheldur ýmis 

óæskileg efni sem stangaðist á við lög og reglur 

um mengun yfirborðs að losa affallsvatnið 

ofanjarðar, því vilja menn koma því aftur í 

jarðlögin fyrir neðan grunnvatnið sem ekki má 

menga. Losunarstaðurinn er utan 

virkjanasvæðisins og hefur að geyma hentug berglög til móttök þessara efna og koma 

ekki til með að hafa áhrif á neysluvatn Reykvíkinga eða nágrannasveitarfélaga. 

(Jónas Ketilsson o.fl. 2011 bls. 55). Þetta er enn á tilraunastigi. 

Ekki má gleyma sjónmenguninni og jarðraski 

sem einkum á sér stað meðan á byggingu 

mannvirkja stendur. Gufubólstrar sjást greinilega 

frá Reykjavík þegar skyggni leyfir og ef vindátt 

er á þá leið finnst einnig brennisteinslyktin frá 

Hellisheiðavirkjun. Þetta hefur meðal annars þau 

áhrif að mun fyrr fellur á silfur en ella, það er, 

silfrið verður svart. Einnig er það til athugunar að 

vera með gróðurhús á sama svæði og virkjunin til 

að nýta afgangs orku betur. Hægt er að draga úr 

sjónmengun til dæmis með því að leggja lagnir og strengi í jörð, þá er ekkert að sjá 

annað en vegarslóða sem fylgir lögnum. 

Ef krafa samfélagsins væri á þá leið að jarðvarmavirkjun þyrfti að víkja væri hægt að 

rífa mannvirkin og koma yfirborði aftur í sem næst upprunalegri mynd aftur. Ef hins 

vegar væri um vatnsaflsvirkjun með tilheyrandi uppistöðulóni að ræða væri málið 

talsvert flóknara því annaðhvort yrði lónið að standa eða á lónsbotninum þyrfti að 

græða upp landsvæði þakið sallafínum jökulleir sem fýkur auðveldega þegar land er 

þurt. 

 

Nú er Bjarnaflag minnsta 
jarðvarmavirkjun landsins með 
„einungis“ 3 Mw framleiðslu-
getu. Það þýðir að hún 
framleiðir 3 Mw á klst. 

Eitt hestafl er um 746w. 
Hvað framleiðir virkjunin mörg 
hestöfl á klst? 

Segjum að 4 1000 hestafla 
vélar framleiða jafn mikið afl 
og Bjarnaflag og gefum okkur 
að þær noti 50lítra af olíu á 
klst hver. Hver væri 
olíunotkunin á ári miðað við 
stanslausa notkun allan 
sólarhringinn alla daga ársins? 
Hvað með Hellisheiðarvirkjun 
miðað við 300Mw 
raforkuframleiðslu? Það er um 
fjórðungur af allri innfluttri 
hreinsaðri olíu til Íslands árið 
2010. 
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Nesjavallavirkjun 

Nesjavallavirkjun var stofnsett formlega í september árið 1990. Hún framleiðir bæði 

raforku og varmaorku, þá var heit gufa notuð til að hita upp kalt vatn sem fengið er 

með borholum í nágrenninu. (Orkuveita Reykjavíkur, 2011) Vatnið er hitað upp í 

83°c og það svo leitt um 27 

km leið til reykjavíkur þar 

sem það er nýtt til húshitunar 

eða sundlaugar. Á þessari leið 

lækkar hitastig vatnsins 

einungis um 1°c á leið sinni. 

(Rafteikning 2011) 

Framleiðslugetan nú er 

300Mw jarðvarmi og 213Mw 

raforka sem fæst úr 25 borholum 

sem boraðar hafa verið (ekki eru 

allar í notkun). Borað er 1000 – 2200 m í jörðina og nær hitastigið allt að 380°c. 

(Orkuveita Reykjavíkur, 2011). 

Hellisheiðarvirkjun 

Hellisheiðavirkjun er eins og nafn hennar bendir 

til á Hellisheiði og er nýjasta virkjun Orkuveitu 

Reykjavíkur. Árið 2006 hófst raforkuframleiðsla 

við Hellisheiðavirkjun. Áætlað er að framleiða 

300Mw af raforku og allt að 400Mw af heitu 

vatni og er raforkuframleiðslan núna 213Mw og 

130 Mw af heitu vatni. (Orkuveita Reykjavíkur, 

2011) Samkvæmt skýrslu Iðnaðarráðuneytisins 

frá 1994 þá er hægt að virkja 5500Gwh/ári af orku í 50 ár, en (Sem jafnast á við 

630Mw orkuvinnslu) Hengilssvæðið er eitt af stærstu háhitasvæðum landsins. (Einar 

Gunnlaugsson. Bls. 24).  

 

Mynd 7. Nesjavellir í vetrarbúningi að kvöldlagi. 

Hersteinn 

Vissir þú að raforkuverð til 
álvera fer stundum eftir 
heimsmarkað-sverði á áli? Nú 
kaupa álver stóran hluta 
raforku á Íslandi. Hvaða 
afleiðingar hefði það í för með 
sér ef heimsmarkaðsverð á áli 
hríðfélli? Er skynsamlegt að 
vera með öll eggin í sömu 
körfu? 
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Svartsengi 

HS-orka virkjar á Suðurnesjum og framleiðir þar bæði raforku og heitt vatn. Allir 

vita hvar Bláa lónið er og myndaðist það við það að 

afgangsvatn, jarðsjór, sem inniheldur meðal annars kísil, 

ýmis steinefni og þörunga, var látið renna út í hraunið. 

Þessi blanda virðist búa yfir lækæningamætti og er Lónið 

einn vinsælasti ferðamannastaður landsins í dag. 

Skemmtileg hliðarbúgrein sem enginn sá fyrir, en í dag er 

þar rekið hótel og framleiddar heilsuvörur. 

Reykjanesvirkjun 

Reykjanesvirkjun hefur þá sérstöðu meðal jarðvarmavirkjana að vera einungis með 

raforkuframleiðslu. Þar eru tveir 50Mw hverflar 

til framleiðslunnar. Virkjunin hóf starfsemi sýna 

2006. (Hs orka). Þar er líka að finna laug sem lítt 

er kunn og hægt er að leggjast í en aðstaðan er 

engin. 

Hugleiðing 

Þegar neytendur borga rafmagnsreikning fer upphæðin eftir orkunotkun ásamt 

einingaverði orkunnar. Þegar við borgum orkureikninginn okkar borgum við eftir 

notkun. Orkunotkunin er mæld í kílóvattsstundum, kwst/kwh. Með öðrum orðum 

hversu mörg kílóvött notuð eru á klukkustund. 

Það er alþekkt að stóriðja borgar minna fyrir kwst 

en almenningur. Ýmislegt kemur þar til, meðal 

annars að almenningur hefur forgang á orkuna ef 

til orkuskorts kemur. Þá mega sum fyrirtæki búast 

við að þurfa draga úr eða stöðva framleiðslu sína. 

Annað sem kemur til er að stóriðja notar alltaf 

jafn mikið af orku allan ársins hring, ekki bara í desember þegar allir vilja hafa ljós í 

kringum sig eða kl 18:30 þegar verið er að elda (samanber fyrri pælingar bls 11). 

Minnsta rennslið er jú yfir vetrarmánuðina. Þegar Kárahnjúkavirkjun var byggð fór 

Má segja að um 
humhverfisslys hafi 
verið að ræða þegar 
affallsvatninu var veitt 
í hraunið á sínum tíma 
sem síðar myndaði 
Bláa lónið? 

Hvað kostar að vera með 
kveikt á 50 ljósa jólaseríu þar 
sem hver pera er 2 w og serían 
lýsir samfleitt í 40 daga? Kwst 
er 11,96 kr. Gerum ráð fyrir að 
engin pera springi. 

Ef dýpsta borhola landsins 
er 3322 m og borinn er 22 cm 
að þvermáli. Hversu langur 
væri borinn ef hann væri 
svipaður að sverleika og 
mannshár sem er um 0,07 mm 
að þvermáli í réttum 
hlutföllum? Hjálpist að við 
þetta. 
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orkan í aðeins eitt fyrirtæki sem keypti orkuna alla á einu bretti, alltaf sama 

orkunotkunin allan ársins hring. Útilokað væri að byggja stóra virkjun sem 

fyrirhuguð væri til að knýja fiskiskipaflotann eða bílaflotann þar sem langan tíma 

tekur að skipta út þeim bílaflota og skipaflota sem 

við eigum í dag. Fjármagnskostnaður við 

byggingu virkjunarinnar væri þá alltof hár þar til 

peningur kæmi fyrir orkuna. Því væri hentugra að 

bæta litlum einingum við í senn til 

orkuframleiðslu til að fullnægja þeirri þörf. 

Við Íslendingar búum yfir nægjanlegri orku í jarðskorpunni og í fallvötnum okkar til 

að fullnægja allri okkar orkuþörf, líka til að 

knýja skipaflotann og bílaflotann. Því fylgir 

meðal annars kostnaður við að breyta 

bensínstöðvum á þá leið að fjölga 

orkugjöfum sem í boði eru. 

Nú þegar olíuverð á heimsmarkaði er í 

sögulegum hæðum ítir það bara undir 

rannsóknir á öðrum orkugjöfum og þá umhvefrisvænni. Það eykur aftur eftirspurn á 

grænum orkugjöfum sem við höfum einmitt nóg af hér, en alltaf verður um einhvern 

fórnarkostnað að ræða og er það okkar að vega og meta hvað hverju sinni hvort 

virkjað skuli eða ekki. Óhætt er því að segja að möguleikar okkar séu miklir og 

framtíðin björt, en ekki má fórna hverju sem er og spurning hvort ekki sé kominn 

tími á fleiri og smærri virkjanir sem hver um sig hefur ekki stórvægileg áhrif á 

umvherfi sitt. Fram til þessa hefur til dæmis verið óhagkvæmt að nýta orku sjávar, 

sjávarföll og öldu, en með hækkandi orkuverði verður það alltaf raunhæfari kostur 

Verkefni 

Farðu inn á vef t.d. Hagstofu Íslands (http://hagstofa.is/) og slá inn orkunotkun í leit, 

eða vef Orkustofnunar (http://os.is/) og finndu upplýsingar um orkunotkun 

Íslendinga eftir tegundum orkugjafa, það er vatnsorka, jarðvarmaorka, olía og svo 

framvegis. Finndu svo hlutfall hvers orkugjafa fyrir sig.  

Hvert væri rúmmál þess 
efnis sem kæmi upp með 
bornum ef við gerum ráð fyrir 
1cm til hvorrar hliðar út frá 
miðju í dýpstu holu landsins? 
Það er 24 cm þvermál. 

Fjármagnskostnaður er sá 
kostnaður sem þarf til að leggja til. 
T.d. ef einhver ætlar að gerast 
leigubílsstjóri þá þarf viðkomandi að 
kaupa bíl og fá réttindi til að aka 
leigubíl. Fjármagnskostnaðurinn er þá 
sú upphæð sem bíllinn kostar og 
ökunámskeiðið. 
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Getur þú gert það sama fyrir annað land, t.d. Danmörk, England eða Bandaríkin? 

(fara netið á google.is og slá inn energy use in usa. Hver heldur þú að sé helsti 

munurinn á orkunotkun þessara þjóða eftir uppruna orkunnar? Hvernig kemur Ísland 

út í samanburðinum 

Nú er orkunotkun Íslendinga með því hæsta sem gerist í heiminum, það er 

orkunotkun á hvern íbúa. Hverja telur þú vera líklega skýringu á því? 

Tilraun: 

Áhöld: Tilraunastand, tilraunaglas 

(pyrex), gaslampa, tappa með einu gati 

stutta glerpípu, 6-8ml af vatni, kveikjara. 

Framkvæmd: Komdu tækjunum fyrir 

eins og sést á mynd. Gættu þín á 

eldinum. Láttu vatnið í tilraunaglasið og 

settu tappann vel á. Stilltu hæðina á 

griparminum fyrir tilraunaglasið. 

Kveiktu undir gasinu og færðu það undir 

tilraunaglasið. Fylgstu vel með. 

Lýstu nákvæmlega því sem gerist.  

Af hverju gerist það. 

Telur þú að það sé hugsanlega hægt að nýta 

hreyfinguna sem á sér stað til að umbreyta hryfiorkunni í annarskonar orku? 

Ef svo er nefndu dæmi. 

Endurtaktu tilraunina eins og áður en bættu tveimur dropum af matarlit í vatnið. 

Verður gufan hvít eins og áður eða verður hún lituð? 

Af hverju/ af hverju ekki? 

 

 

Mynd 8. Tilraun 1. Vatn soðið 
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Spurningar úr texta 

1. Hver er munurinn á háhita og lághitasvæði? 

2. Nefndu dæmi um sjálfbæra nýtingu. 

3. Hvað er óafturkræf framkvæmd? 

4. Hver er helsti munurinn á hitaveitu og jarðvarmavirkjun? 

5. Hver er sérstaða Íslands varðandi jarðvarma? 

6. Teldu upp helstu kosti jarðvarmavirkjunar. 

7. Teldu upp helstu galla jarðvarmavirkjunar. 

8. Hvers vegna er mikilvægt að gert sé umhverfismat þegar farið er í 

stórframkvæmdir? 

9. Af hverju henta stóriðja/orkufrekur iðnaður frekar orkufyrirtækjunum heldur 

en ef raforkan færi til almennra nota? 

10. Nefndu þrjú atriði sem réttlæta lægra orkuverð til stóriðju en til almennra 

nota. 

 


