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Nr. R3

Heiti virkjunarkosts

Nr. R3

Heiti virkjunarkosts

R3101A

Kljáfossvirkjun

R3200B

Gjástykki

R3104A

Hvalárvirkjun

R3205A

Seyðishólar

R3105A

Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

R3206A

Sandfell Biskupstungum

R3107C

Skatastaðavirkjun C

R3207A

Reykjaból

R3107D

Skatastaðavirkjun D

R3208A

Sköflungur

R3108A

Villinganesvirkjun

R3209A

Bakkahlaup

R3109A

Fljótshnjúksvirkjun

R3210A

Botnafjöll

R3110A

Hrafnabjargavirkjun A

R3211A

Grashagi

R3110B

Hrafnabjargavirkjun B

R3212A

Sandfell sunnan Torfajökuls

R3110C

Hrafnabjargavirkjun C

R3262A

Stóra Sandvík

R3114A

Djúpárvirkjun

R3263A

Eldvörp

R3115A

Hverfisfljótsvirkjun

R3264A

Sandfell, Krísuvík

R3119A

Hólmsárvirkjun - án miðlunar

R3265A

Trölladyngja

R3120A

Hólmsárvirkjun - miðlun í Hólmsárlóni

R3266A

Sveifluháls, Krísuvík
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NÚMER VIRKJUNARKOSTA

Allir virkjunarkostir sem lagðir eru fram vegna þriðja áfanga rammaáætlunar eru auðkenndir með
einkvæmu númeri sem byrjar á bókstafnum R, sem stendur fyrir rammaáætlun, næst kemur tölustafurinn
3 sem stendur fyrir þriðja áfanga. Þriðji stafurinn í númerinu auðkennir gerð virkjunarkosts og stendur
1 fyrir vatnsaflsvirkjun, 2 fyrir jarðvarmavirkjun og 3 fyrir vindorkuver. Tveir síðustu tölustafirnir eru
auðkennisnúmer virkjunarkosts af hverri gerð fyrir sig, þannig að hægt hefði verið að leggja fram allt
að 99 virkjunarkosti af hverri gerð. Aftast kemur bókstafur A,B,C,D. Þessir bókstafir eru nýttir til að
aðgreina mismunandi útfærslur á sama virkjunarkosti eins og fyrir útfærslur á Skatastaðavirkjun og
Hrafnabjargvirkjun, svo dæmi séu tekin.
Ef virkjunarkostur hafði verið áður til umfjöllunar í rammaáætlun fékk viðkomandi virkjunarkostur að
halda sínu tveggja stafa auðkennisnúmeri á eftir R3X þar sem X segir til um gerð virkjunar.
Í framtíðinni verður svigrúm til þess að auðkenna nýjar tegundir virkjunarkosta eins beislun sjávarorku
eða sólarorku með nýjum tölustaf í þriðja sæti númersins.
Reiknað er með að á þessum grunni muni virkjunarkostir sem eiga framhaldslíf í næsta áfanga
rammaáætlunar geta haldið sama númeri nema hvað fyrsti tölustafurinn verður 4 í stað 3, auk þess sem
bókstafurinn aftast í númerinu gæti breyst ef útfærslan á virkjunarkostinum breytist.

