
Þemaþing 2023
Orkuframboð á Norðurlöndum  
á óvissutímum

Hvernig eiga Norðurlönd að bregðast við áskorunum í  
yfirstandandi orkukrísu? 

Evrópa glímir nú við orkukrísu og hún er ofarlega á dagskrá í norrænu 
löndunum öllum. Núverand staða í öryggismálum í kjölfar innrásar  
Rússa í Úkraínu er ein helsta orsök krísunnar.

Norðurlönd standa frammi fyrir þríþættum vanda þar sem orkuöryggi, 
sjálfbærni og orkuverði er stillt upp hverju gegn öðru. Innan norræns 
samstarfs er vilji til að auka öryggi þegar kemur að orkuframboði á 
Norðurlöndum og um leið tryggja aðgengi að orku sem er bæði sjálfbær 
og efnahagslega réttlát gagnvart íbúum, í takt við framtíðarsýnina um 
Norðurlönd sem sjálfbærasta og samþættasta svæði heims.

Markmiðið með umræðum þemaþingsins er að ræða möguleika  
Norðurlanda til að mæta þeim áskorunum er blasa við orkuframboði  
á óvissutímum.

Álit sérfræðinga og umræður

• Bryndís Haraldsdóttir, formaður landsdeildar íslands í  
Norðurlandaráði

• Kynning: Jorodd Asphjell, forseti Norðurlandaráðs 

• Terje Aasland, olíu- og orkumálaráðherra Norges

• Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri

• Jarand Rystad, framkvæmdastjóri Rystad Energy 

• Kynning á skýrslu Norrænna orkurannsókna (NEF) 
Klaus Skytte, framkvæmdastjóri Norrænna orkurannsókna

12:30-13:30

Miðvikudagur 14. mars
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13:45-15:00

15:30-18:00

Pallborðsumræður

• Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri

• Klaus Skytte, framkvæmdastjóri Norrænna orkurannsókna og  
Ola Elvestuen, formaður norrænu sjálfbærninefndarinnar

• Fundarstjóri: Bogi Ágústsson, fréttamaður

Hlé

Umræður um málefni líðandi stundar

• Helge Orten, varaforseti Norðurlandaráðs

• Guðlaugur Þór Þórðarson,  
umhverfis-, orku og loftslagsráðherra

Vettvangsferð til Hellisheiðarvirkjunar

13.30-13.45
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Norðurlönd glíma nú við fordæmalausa krísu í orkumálum. 
Ein af afleiðingunum er hátt raforkuverð til neytenda. Fjöldi 
aðgerða hefur verið settur í gang innan ESB og í löndunum til 
að bregðast við ástandinu. Krísan er að miklu leyti afleiðing 
keðjuverkandi þátta innan Evrópu og innrásarinnar í Úkraínu. 
Undirliggjandi kerfislæg þróun síðustu ára er einnig mikil-
vægur þáttur. Áhættan fyrir orkumarkaðinn í heild sinni og 
sér í lagi raforkumarkaðinn getur haft áhrif á aðfangaöryggi 
á komandi árum. Áframhaldandi þróun samvinnu um orkumál 
er mikilvægari en nokkru sinni fyrr.

Í skýrslunni koma fram tillögur til ráðamanna á ýmsum stigum  
alþjóðlegrar samvinnu um hvernig bregðast skuli við hinum svo  
kallaða „þríþætta vanda“ – um hvernig auka skula  
aðfangaöryggi en um leið tryggja hagkvæm 
og félagslega sjálfbær orkuumskipti. 
Áhrifaþættir orkukrísunnar eru greindir, 
hversu viðkvæm löndin eru gagnvart þeim 
þáttum og væntanlegir áhættuþættir 
er snúa að norrænum orkukerfum, til 
að leggja mat á það hvort nægi-
legar aðgerðir séu í gangi. Á 
meðal þátta sem litið er til eru 
netöryggi, landfræðipólistískar 
ógnir og verðbólga. 

Tillögurnar sem fram koma í skýrslunni má nýta til að auðvelda pólitíska 
ákvörðunartöku í löndunum og innan hins norræna samstarfs. Þörf er á 
frekari greiningum til að sjá hvernig hver tillaga getur, eða ætti, að vera 
framkvæmd á grundvelli áhrifamats í hverju landi. Megináhersla er lögð  
á aðfangaöryggi fyrir raforku þar sem efnahagslegt réttlæti og sjálf- 
bærni koma næst. Tillögurnar snúast einkum um samtengda orkumarkaði 
á Norðurlöndum, einkum raforkukerfin.  Minni áhersla er lögð á jarðgas og 
fjarvarma, þeir þættir eru ekki jafn samhangandi og raforkukerfin.

Samantekt úr skýrslunni: 
Þríþættur vandi í orku-
málum, frá Norrænum 
orkurannsóknum
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Tillögur fyrir Norðurlönd
Norrænu ríkin ættu að þróa frekar norrænu raforkukerfin og efla að-
fangaöryggi á Norðurlöndum í samræmi við framtíðarsýnina um að 
Norðurlönd verði samþættasta og sjálfbærasta svæði heims fyrir árið 
2030. Norrænu orkukerfin eru ólík í hverju landi en þau eiga einnig margt 
sameiginlegt. Samlegðaráhrif (norrænt notagildi) næst með auknu sam-
starfi. Saman tryggjum við aukið aðfangaöryggi og félagslega sjálfbær 
orkukerfi.
Við þurfum að tryggja að orkukerfin séu þolin (á ensku: resilient) gagn- 
vart ytri áhrifaþáttum. Og að hin grænu umskipti fari eins áreynslulaust 
fram og snerti jafn marga þætti og unnt er.

Helstu þrjár tillögurnar fyrir Norðurlönd eru:

• Efla innviði: Samnorrænt skipulag um orkuflutning og orkugeymslu 
gæti verið ein aðgerð. Samtenging atvinnugreina, Power2X og upp- 
bygging orkuinnviða fyrir annars konar orku en raforku gæti einnig 
verið nauðsynleg til að tryggja innleiðingu endurnýjanlegrar orku og 
aðfangaöryggi.

• Flýta samþykktarferlinu: Þörf er á kerfisbreytingum hvað varðar 
ferlið við leyfisveitingar fyrir orkumannvirki og innviði. Ganglegt væri 
að safna saman góðum dæmum um samstarf atvinnulífs, sveitar-
félaga og stjórnvalda til að flýta þessu ferli.
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• Tryggja almenna sátt: Hin „félagslega sjálfbærni“ orkuumskiptanna 
ætti að vera gegnumgangandi pólitísk áhersla, með aðstoð opin-
berra aðgerða, upplýsingaherferða og stafrænum lausnum til að 
tryggja sátt um ný orkumannvirki og stækkun netsins.

Fylgiskjal

Áhrifaþættir, vibúnaður og viðbrögð
Áhrifaþættir orkukrísunnar – Viðsjárverðir tímar leiða til hærra orkuverðs 
og truflun á raforkuframboði

Viðbúnaður – Það er greinilegur munur á hversu viðkæm löndin eru gagn-
vart þeim áhrifaþáttum sem greindir hafa verið
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Viðbrögð – Norrænu ríkin hafa sett í gang fjölda verkefna til að mæta 
vandanum og veita neytendum fjárhagsaðstoð

Áhættur og fyrirbyggjandi aðgerðir
Áhættur og aðgerðir – Áhættugreining fer fram ásamt gloppugreiningu til 
að móta tillögur fyrir Norðurlönd
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Aðgerðir ESB gegn orkukrísunni
Frá evrópsku sjónarmiði hefur tilefnislaus hernaðaráras Rússlands á 
Úkraínu og notkun gasflutninga sem vopns í því stríði leitt til fordæma-
lausrar orkukrísu. Orkuverð hefur aukist hratt og leitt til kreppu hjá 
íbúum eftir ár farsóttar og efnahagsbata sem rétt var hafinn í kjölfar 
hennar.  Íbúar í Evrópusambandinu vænta aðgerða og hefur sambandið 
sett í gang öflugar aðgerðir til að leysa hið erfiða öryggisvandamál sem 
orkukrísan hefur í för með sér.

Dregið hefur umtalsvert úr orkuflutningum Rússa til Evrópu, úr 45% í 
fyrra niður í aðeins 14% í september 2022, og hefur ESB tekist að finna 
aðra orkusala og dregið úr eftirspurn til að mæta þessum samdrætti. Þá 
hefur sambandið unnið að aðgerðum til að draga úr sveiflum á markaði 
og aðstoða íbúa og fyrirtæki með því að dreifa áfram tekjum frá orkugeir-
anum. Til að tryggja orkuframboð á komandi vetrum hefur ESB innleitt 
lágmarkskröfur um gasforða og sett markmið um að draga úr eftirspurn 
eftir gasi um 15% til að auka jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar. 
Vinna við að draga úr orkunotkun og auka forða hefur hingað til skilað 
góðum árangri að sögn framkvæmdastjórnarinnar.
 
Í maí 2022 var RepowerEU-áætlunin sett í gang til að minnka vægi  
rússnesks jarðefnaeldsneytis á markaðnum eins fljótt og mögulegt er. 
Í september 2022 voru settar í gang nýjar aðgerðir til að draga úr eftir-
spurn eftir orku og nýta tekjur frá orkuiðnaðinum. Hinn 18. október 2022 
lagði framkvæmdastjórnin til nýjar aðgerðir um sameiginleg innkaup á 
gasi, leiðir til að koma á verðþaki, gagnsæa nýtingu innviða, samstöðu á 
meðal ESB-ríkjanna og stýringu á eftirspurn. Tilgangur þessa er að auka 
stöðugleika á markaðnum enn frekar.

ESB hefur sett fram fjölda mikilvægra markmiða á borð við kröfu um 5% 
minnkun eftirspurnar eftir raforku þegar verðið er sem hæst, 15% minnkun 
eftirspurnar eftir gasi og að 92% gasinnkaupa komi frá evrópskum sölu-
aðilum.

Bakgrunnsupplýsingar 
unnar af skrifstofu 
Norðurlandaráðs
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ESB hefur um margra mánaða skeið unnið með alþjóðlegum aðilum við 
að auka fjölbreytni söluaðila og hefur tryggt aukinn innflutning á fljótandi 
jarðgasi og aukna afhendingu gass um leiðslur.

Niðurstað þessa samningaferlis hefur m.a. skilað sér í:
• Þríhliða samningi á milli ESB, Egyptalands og Ísraels um útfluning  

á jarðgasi til ESB.

• Samkomulags við Azerbaijan um stefnumótandi samstarf í  
orkumálum.

• Vilyrði Bandaríkjanna um að útvega ESB frekari 15 milljarða  
rúmmetra af fljótandi jarðgasi í ár.

Á fyrri hluta árs 2022 jókst innflutningur fljótandi jarðgass frá öðrum  
aðilum en Rússlandi um 19 milljarða rúmmetra samanborið við sama 
tímabil í fyrra. Innflutningur frá Noregi, Azerbeijan, Bretlandi og Norður-
Afríku um leiðslur jókst um 14 milljarða rúmmetra.

Til að draga úr áhættu og kostnaði fyrir ESB komi til þess að afhend-
ing stöðvist hefur framkvæmdastjórnin útbúið áætlun til að auðvelda 
ESB-löndunum að draga úr eftirspurn. Áætlunin felst í því að skipta úr 
gasi til annars konar eldsneytis, að stuðla að minni notkun og möguleika 
á að gefa út „viðvörun innan sambandsins“ sem þvingar öll ESB-ríkin til 
að draga úr gasnotkun. Áætlunin hefur þegar skilað minni gasnotkun um 
u.þ.b. 15% og dregið úr afhendingu gass frá Rússlandi um leiðslur úr 40%  
í 9%. Auk þess hefur framkvæmdastjórnin tækifæri til að samþykkja 
tímabundið fjárveitingar til sérstakra hjálparaðgerða sem eru hluti 
viðbúnaðaraðgerða sem meðal annars voru nýttar í heimsfaraldri 
COVID-19.


