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Orkunotkun per íbúa. 
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Hver er drifkraftur þróunarinnar? 



Orkugjafar framtíðarinnar 

• Framleiðsla rafmagns: 
– Vatnsafl 

– Vindorka 

– Jarðhiti 

– Sólarorka 

– Sjávarorka 

– Gösun og lífrænt efni. 

• Framleiðsla eldsneytis: 
– Rafmagn, Vetni og CO2 

– Lífrænt eldsneyti 



Vindorka 
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Meðalvindur og vindhraði hafa áhrif! 



Enginn verður óbarinn biskup! 
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Sjávarorka – möguleikar Noregur 
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Heimild: Electricity Research Road Map in Europe – Fodstad. L.A- Oslo 2006 
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Ölduorka 

• Ölduorka er talin 

samkeppnishæf (erlendis) ef 

hún er meiri en 15 kW/m  

• Reiknuð ölduorka á Íslandi er 

með því hæðsta sem gerist. 

• Ölduorka er nokkuð stöðug allt 

árið um kring, og dettur ekki 

mikið niður yfir sumartímann.    
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Ölduorka 
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Ölduorka í landi eða í varnargarði 
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LIMPET stendur fyrir “Land 

Installed Marine Powered 

Energy Transformer”.  

Þróað af Wavegen fyrirtækinu í 

samvinnu við Queen’s 

University in Belfast.  

Árangur 10 ára 

þróunarverkefnis 

Tilraunir á eyjunni Islay þar sem 

tilraunaver upp á 75 kW var 

byggt.  

• http://www.youtube.com/watch_popup?v=gcStpg3i5V8&vq=large#t=23 



Voith Hydro - Ölduvirkjun 
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Sjávarföll 



Sjávarfalla (straum) virkjanir. 

• Straumvirkjun virkjar aflið sem 

fólgið er í rennsli vatns og breytir 

því í orku. 

• Straumvirkjun nýtir því hreyfiafl 

vatns en ekki fallhæð eins og 

hefðbundin vatnsaflsvirkjun 

• Streymisvirkjanir nýta eingöngu 

20 – 40% af orkunni 

• Hagkvæmni straumvirkjana er 

mjög háð straumhraða 

– Aflið, og þar með orkan vex í 3 veldi 

við straumhraðann 

– Tvöföldun straumhraða þýðir 8x meiri 

orka  
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Stykkishólmur höfn 



Sjávarorka í röstinni   

• Heildarorka er áætluð vera á bilinu 3.000 
- 4.000 GWh 

• 80-90 % af sjávarföllunum streyma í 

gegnum Röstina og hámarks hraði á 

sjónum getur náð allt að 8 m/sek á 

stórstreymi.  

• Stórstreymi að vori gefur flæði á ca. 850 - 

900 milljón rúmmetra sjávar 

• 80 – 90% af þessu magni flæðir á 6,25 

klst gegnum röstina og að meðaltali er 

um 30.000 – 35.000 m3/sek á stórstreymi 

að vori 



Takk fyrir áheyrnina. 

Ingo@nmi.is 
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