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Álframleiðsla á
Íslandi

Veldur meiri losun GHL en álframleiðsla
á Indlandi og í mið og suður Ameríku.

Að nota “Íslenska ákvæðið” í þágu
áliðju er því óhagstætt í hnattrænu samhengi.

Nýta ætti “Íslenska ákvæðið” í iðnað sem
myndi draga úr heildar losun GHL.

• Hydropower development
a key government initiative

• A Government top priority is to boost 
economic growth by providing all its citizens 
with reliable access to electricity by 2012. 
[…] an additional 100,000 MW of generating 
capacity by 2012. 

• India’s optimum power system mix at 40 %
from hydropower and 60 percent from 
thermalpower and nuclear power.

Heimild:www.worldbank.org.in/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUT
HASIAEXT/INDIAEXTN/0,,contentMDK:20660353~pagePK:141137~piPK:141127~th
eSitePK:295584,00.html

Vatnsafl á Indandi
HJÁLPUM ÞEIM að hjálpa sér sjálf !

Indland
eða

Ísland

Hvort landið
skyldi vera

betra til
álframeiðslu
í hnattrænu
samhengi

???
??

Báxítnámur, 
vatnsafl og ódýrt

vinnuafl er að
finna á Indlandi.

Flutningur
hráefna frá

Indlandi
eða Ástralíu
vestur fyrir
Afriku og

þaðan
norður

Atlantshafið
… …

… alla leið til
Íslands.

Framlag
Íslands til

“lausnar” á
hnattrænum

vanda er
óþörf sigling

meira en 
20.000 km 
með súrál.

Hvað um mið og 
suður Ameríku?

Báxítnámur eru m.a. á Jamaica, 
Gyana og Surinam.

Á þessum slóðum er líka að finna
gríðarlegt vatnsafl og ódýrt

vinnuafl.
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Heimild: Google afrit af síðu sem Alcoa lét fjarlægja af vef sínum þegar
Íslenskir fjölmiðlar fóru að fjalla um viðtal við Alain Belda, forstjóra Alcoa. 
Fréttin er varanlega vistuð hér: http://mar.anomy.net/files/2006/06/alcoa-
frett.htm. 

Óviðeigandi undirboð Raforkukostir frá Búðarhálsi 
vestur á Reykjanes

Tólf virkjunarkostir sem 
gefa samtals 8,2 TWst á ári 

Orkuþörf stóriðjuáforma á
suðvesturhorninu

• Helguvík
• 1. áfangi 125.000 tonn = 250 MW afl = 1.9 TWst
• 2. áfangi 250.000 tonn = 500 MW afl = 3,8 TWst

• ? 3. áfangi 370.000 tonn = 750 MW afl = 5,7 TWst
• ? 4. áfangi 500.000 tonn = 1.000 MW afl = 7,6 TWst

• Stækkun í Straumsvík kallar á 4,4 TWst
• Orkuþörf stóriðjuáforma á suðvesturhorninu

er því um 8,2 TWst til 2015.

Framlag Íslands við orkuvanda mannkyns
þekking er málið ekki álið

!!!

Geysir Green Energy ehf.

Niðurstaða
• Álframleiðsla á Íslandi er í hnattrænu samhengi

óhagstæðari en álframleiðsla í þeim heimshlutum
þar sem bæði er að finna vatnsafl og báxítnámur.

• Flutningur á hráefnum heimshorna á milli veldur
losun GHL.

• Með því að nýta “Íslenska ákvæðið” í þágu
áliðnaðar stuðlar Ísland að aukinni losun GHL 
með óþarfa flutningi á hráefnum. 

• Ef ákvæðið væri notað í iðngrein þar sem
framleiðsla hérlendis myndi draga úr heildar
losun GHL myndi málið horfa öðruvísi við.

Niðurstaða
• Við getum hinsvegar lagt okkar af mörkum í

formi þekkingar og aðstoðað við uppbyggingu í
heimshlutum þar sem hráefni og vatnsafl eru til
staðar.

• M.v.í. samfélagsþátt sjálfbærrar þróunar eiga
undirboð Íslands á orkuverði heldur ekki rétt á
sér. Ætla má að samélög í sumum þeim álfum
sem eiga vatnsafl og báxít hafi ríkari þörf fyrir
uppbyggingu af þessu tagi en velmegunarlandið
Ísland.

• Líta ætti á 1,6 milljón tonna heimildina sem
hámarks heimild á síðasta ári tímabilsins en ekki
sem meðaltal á samningstímanum.


