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Flest getum við Íslendingar nú á dögum 
flokkað það sem sjálfsögð lífsgæði að geta hit-
að hýbýli okkar með ódýru heitu vatni, sótt 
heitar sundlaugar allt árið um kring, brætt 
snjó á gangstéttum og götum og andað um 
leið að okkur hreinu og heilnæmu lofti. Að 
baki þessum þægindum liggur hins vegar 
hundrað ára saga hugvits, frumkvæðis og 
framkvæmdaþreks, varðandi nýtingu jarðhita 
sem við njótum ávaxtanna af í öllu okkar dag-
lega lífi.

Saga jarðhitanýtingar á Íslandi er trúlega 
um það bil jafn löng og saga byggðar í landinu. 
Í sögulegum heimildum má finna fjölda dæma 
um nýtingu jarðhita til þvotta, baða, elda-
mennsku, iðnaðar og heilsueflingar. Minjar 
benda til að Snorri Sturluson hafi á sínum 
tíma leitt heitt vatn í hús, líklega þó aðallega til 

þvotta. Elsta þekkta dæmið um nýtingu jarð-
hita til húshitunar á Íslandi er hins vegar að 
finna í Mosfellsbæ, nánar til tekið á bænum 
Syðri-Reykjum. Árið 1908 virkjaði Stefán B. 
Jónsson á Syðri-Reykjum hver til húshitunar 
og lagði „nútíma“ hitakerfi í íbúðarhús sitt. Í 
tilefni þessa ákvað Samorka að halda upp á 
100 ára afmæli hitaveitu á Íslandi nú í ár. 

Hlýrri hýbýli, hreinna loft, útivist...
Samorka vill á þessum tímamótum einkum 
beina sjónum fólks að því mikilvæga hlutverki 
sem heita vatnið hefur gegnt í því skyni að 
bæta heilsufar og almenn lífsgæði Íslendinga. 
Er þar meðal annars horft til betri hitunar hý-
býla, heilnæmara andrúmslofts og aukinna 
tækifæra til útivistar og hreyfingar, tengdum 
sundlaugamenningu. Fyrir fáum áratugum 
gegndi olía stóru hlutverki í húshitun á Ís-
landi, og kol ef horft er lengra aftur á síðustu 
öld. Fyrir utan minni mengun getum við 
jafnframt glaðst yfir því að undanfarna áratugi 
hefur hitaveitan sparað Íslendingum tugi 
milljarða króna á ári hverju, sem ella hefðu 
farið í innflutning á olíu. Í dag væri líkast til 
notast við raforku í auknum mæli í stað olíu 
ef ekki nyti við hitaveitunnar. Til þess þyrfti 
að virkja ár og háhitasvæði sem er mun dýrara 
en virkjun lághita fyrir hitaveitu. Þetta mundi 
jafnframt draga úr öðrum möguleikum til raf-
orkunýtingar enda jafngildir sú orka sem nýtt 
er hjá hitaveitum í dag 600 MW að meðaltali 
og á álagstímum að vetralagi allt að 1000 
MW eða fast að tveimur Kárahnúkavirkjun-
um. Hitaveitan hefur því ekki eingöngu haft í 
för með sér bætt lífsgæði, heldur jafnframt séð 

þjóðinni fyrir ódýrri húshitun, sparað gríðar-
legar fjárhæðir í erlendum gjaldeyri og verið 
vettvangur þekkingaruppbyggingar sem nú 
er forsenda útrásarverkefna víða um heim. 

Aldarafmælis minnst
Samorka minnist 100 ára afmælisins 
með ýmsu móti á þessu ári. Má þar 
nefna gerð heimildamyndar fyrir sjón-
varp, uppsetningu útilistaverks í sam-
starfi við bæjarstjórn Mosfellsbæjar, sam-
antekt Háskólans á Akureyri um 
heilsufarsáhrif heitavatnsnotkunar á Ís-
landi, fjölþjóðlega ráðstefnu í samstarfi við 
Háskóla Íslands og Nordic Energy Re-
search, að ógleymdri útgáfu þessa blaðs. Þá 
gaf Íslandspóstur út frímerki í tilefni 100 
ára afmælisins í maí síðastliðnum. 
Einstakar hitaveitur hafa einnig 
minnst þessara tímamóta 
með ýmsum hætti.

Á 100 ára afmælinu 
minnum við á þau lífs-
gæði sem hitaveitunum 
fylgja, horfum með 
þakklæti aftur til 
frumkvöðla hita-
veituvæðingar og 
veltum fyrir okk-
ur framtíðar-
áskorunum á 
borð við hita-
veituvæðingu á 
svokölluðum 
köldum
svæðum.

Heita vatnið kemur 
víða við sögu

Fróðlegt er að skoða hvar heitt vatn og hitaveitur koma við sögu hér á landi. 
Eðlilega kemur húshitun fyrst upp í hugann og hún stendur að baki um 54% 
af nýtingu jarðhitans. Raforkuvinnsla er næststærsti þátturinn, eða um 28% 
árið 2006, og hefur þessi þáttur jarðhitanýtingarinnar farið vaxandi. Aðrir 
notkunarflokkar eru sundlaugar, snjóbræðsla, ylrækt, fiskeldi og iðnaður. 
Sundlaugar standa fyrir 4-5% af jarðvarmanýtingunni en hér á landi eru hátt 
á annað hundrað sundlaugar sem nýta jarðhita. 

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar og Þorgils Jónssonar,
Um hitaveitur á Íslandi, á vef Samorku).
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Bætt heilsufar og almenn lífsgæði
Franz Árnason, formaður Samorku

Franz Árnason, forstjóri Norðurorku og formaður Samorku.

Ólafsfirðingar 
með heitt vatn í 
öll hús árið 1944

Fyrsta bæjarveitan utan Reykjavíkur var á 
Ólafsfirði. Í árslok 1944 var hvert hús í 
kauptúninu tengt nýrri hitaveitu en þá 
var hitaveituframkvæmdum í Reykjavík 
ekki lokið. Um 700 Ólafsfirðingar í 150 
íbúðum fengu heitt vatn úr svokallaðri 
Garðslaug í Skeggjabrekkudal en þaðan 
var lögð asbestpípa tæplega fjögurra kíló-
metra leið til kauptúnsins. Rótin að lögn 
hitaveitunnar var áhugi ungmennafélaga 
á að koma upp sundlaug í kauptúninu. 
Vatnsmagnið í Garðslaug og uppsprett-
um nálægt henni reyndist svo mikið að 
ekki dugði aðeins fyrir sundlauginni 
heldur einnig upphitun allra íbúðarhúsa í 
bænum. Hitaveituframkvæmdir hófust 
vorið 1944, stofnæðar voru grafnar í göt-
ur og hús tengd heimtaugum. Gert var 
ráð fyrir að aðalæðin og dreifikerfið í 
kauptúninu dygðu í tíu ár og væru þá 
búin að borga sig. Hluti aðalæðarinnar 
dugði hins vegar í liðlega hálfa öld þannig 
að vel hefur augljóslega verið að verki 
staðið í byrjun. 

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).
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Velferð á grunni þekkingar  
 og vísinda

Mannvit verkfræðistofa er með yfi r 400 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum og krefjandi 
verkefnum hér á landi og erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir 
á öfl uga starfsemi á alþjóðamarkaði. Mannvit leggur áherslu á fyrsta fl okks starfsumhverfi  
þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni og símenntun. Markmið Mannvits er velferð 
á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður best lýst 
með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Mannvit hf.  |  Grensásvegi 1  |  108 Reykjavík  |  sími:  422 3000 / fax:  422 3001  |  www.mannvit.is   

Orka í allra þágu

Starfsmenn Mannvits hafa í áratugi verið í fremstu röð þegar kemur að beislun orku og 
hönnun dreifi kerfa í fráveitu, vatnsveitu og hitaveitu. Frumkvöðlastarf sérfræðinga Mannvits 
hefur skapað fyrirtækinu tæknilegt forskot og afl að því sóknarfæra hér á landi og erlendis.

A
P 

al
m

an
na

te
ng

sl 
/ P

O
RT

 h
ön

nu
n



4  |  Heita silfrið

„Í meira en þúsund ár hefur fólk dreymt um 
að finna silfursjóðinn sem Egill Skallagríms-
son faldi í Mosfellsdal. En kannski má segja 
að silfrið sé fyrir löngu fundið og það sé heita 
vatnið í sveitinni sem er nýtt með margvísleg-
um hætti. Vatnið er auðlind sem hefur átt 
sinn þátt í byggðaþróun í Mosfellsbæ og einn-
ig Reykjavík eftir að það var virkjað til að hita 
upp borgina,“ segir Bjarki Bjarnason rithöf-
undur. 

Fáir þekkja betur en Bjarki sögu mannlífs 
og byggðar í Mosfellsbæ. Hann er annar höf-
unda bókarinnar Mosfellsbær - saga byggðar í 
1100 ár þar sem meðal annars er fjallað um 
jarðhita í sveitarfélaginu. Blaðið ræddi við 
Bjarka um það viðfangsefni og einnig um 
hvernig sú orkunýting hefur mótað sveitarfé-
lagið og uppbyggingu þess. Hverasvæðin í 
Reykjahverfi og Mosfellsdal þykja í dag mikil 
hlunnindi, enda þótt svo hafi ekki alltaf verið.

Vatn er heitt
„Ein besta heimild um landið á fyrri tíð er 
jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 
frá upphafi 18. aldar,“ segir Bjarki. „Þar er 
aðeins talað um heitt vatn á einum stað hér í 
sveitinni, í Hlaðgerðarkoti í Mosfellsdal, og 
segir þar stutt og laggott: Vatn er heitt. Mér 
finnst líklegt að jarðabókarhöfundar telji þetta 
ágalla á bújörðinni vegna þess að búfé og börn 
gætu lent í sjóðheitum hverunum. Aðrir kost-
ir einstakra bújarða eru hins vegar tíundaðir 
mjög rækilega, svo sem nytjar af veiði, fugli 
og fleiru.“

Stefán Bjarni Jónsson á Suður-Reykjum í 
Mosfellssveit var frumkvöðull á Íslandi í nýt-
ingu á heitu vatni. „Stefán var jafnan kallaður 
Stebbi dunkur og vísaði nafngiftin til Dunkár-
bakka í Dalasýslu þar sem hann bjó um hríð,“ 
segir Bjarki. Seint á 19. öld bjó Stefán vestur í 
Ameríku og kynntist þar ýmsum tækninýj-
ungum og þegar hann flutti heim tók hann að 
selja ýmsar vélar og tæki sem tengdust heimil-
isrekstri og landbúnaði. En Stefán Bjarni 
markaði einkum spor í sögunni þegar hann 
notaði fyrstur Íslendinga heitt vatn til upphit-
unar, bæði fyrir íbúðarhús og fjós á Reykj-
um.“ 

Tunnuhver og synt í Varmá
Í áðurnefndri Mosfellsbæjarsögu Bjarka og 
Magnúsar Guðmundssonar er vikið að frum-
kvöðlastarfi Stefáns: „Árið 1908 leiddi hann 
heitt vatn úr svonefndum Tunnuhver í íbúð-
arhús og gripahús á Reykjum. Síldartunnum 
var steypt ofan í hverinn og af því fékk hann 
nafn sitt. Skurður var grafinn frá Tunnuver 
að bæjarhúsunum fyrir vatnspípurnar, sem 
voru ein tomma að sverleika, og fluttar úr 
Reykjavík á hestvagni. Pípurnar voru vafðar 
með striga og hampi til einangrunar, innan í 
stokknum. Ekki höfðu allir mikla trú á tiltæki 

Stefáns og sagan hermir að sóknarpresturinn 
hafi söðlað hest sinn, riðið að Reykjum og 
varað Stefán við að eiga of mikið við heita 
vatnið, enginn gæti vitað með vissu hvaðan 
það væri upprunnið.“ 

Bjarki segir að þrátt fyrir frumkvöðlastarf 
Stefáns á Reykjum hafi íbúðarhús í Mosfells-
sveit, sem hituð voru upp með heitu vatni, 
verið fá næstu áratugi. Skólahús og félagsheim-
ili var byggt að Brúarlandi árið 1922 og þang-
að var heitt vatn leitt til upphitunar sjö árum 
síðar. Sigurjón Pétursson, iðnrekandi á Ála-
fossi, leiddi einnig heitt vatn úr hver í Reykja-
hverfi niður að Álafossi árið 1921 og var vatn-
ið notað til að hita upp verksmiðjuhúsin og 
einnig til baða. Ekki má gleyma að Varmá var 
notuð til sundiðkunar, ekki síst eftir að hún 
var stífluð við Álafoss vegna ullarvinnslu. Ofan 
við stífluna myndaðist löng og ylvolg sundlaug 
en eftir að boranir hófust í Reykjahverfi kóln-
aði Varmá og var þá sjálfhætt að synda í ánni.

Hita upp höfuðborg
En á fjórða áratug 20. aldar tóku hitaveitu-
hjólin að snúast hratt. Þá tóku menn að horfa 
til heita vatnsins í Mosfellssveit til að hita upp 
íbúðarhús í ört vaxandi höfuðborg. Tilraunir 
með boranir hófust laust eftir 1930 og fannst 
nægilegt magn af heitu vatni. Árið 1935 sam-
þykkti bæjarstjórn Reykjavíkur að kaupa hita-
réttindin sem tilheyrðu bújörðunum Reykjum 
og Reykjahvoli. Einnig var borað eftir heitu 
vatni í sunnanverðum Mosfellsdal og vatnið 
leitt yfir Skammadal í dælustöð sem stendur 
skammt neðan við Reykjalund.

„Árið 1939 var hafist handa við að leggja 
hitaveitustokk frá dælustöðinni, þvert í gegn-
um Mosfellssveit og alla leið í hitaveitutankana 
í Öskjuhlíð þar sem Perlan reis síðar. Stokkur-
inn var um 15 km á lengd og í honum voru 
tvær fjórtán tommu stálpípur sem fluttu 250 
sekúndulítra af heitu vatni. Árið 1943 var 
framkvæmdum lokið og fyrsta húsið, sem 
tengdist Reykjaveitu, var Hnitbjörg, Listasafn 
Einars Jónssonar á Skólavörðuholti. Borhol-
urnar í Mosfellssveit sáu Reykvíkingum fyrir 
heitu vatni að stærstum hluta allt þar til Nesja-
vallavirkjun var tekin í notkun um 1990 og 
enn kemur drjúgur hluti heita vatnsins, sem 
notað er í Reykjavík, úr Mosfellsbæ.“

Bjarki segir alranga þá sögu að Winston 
Churchill, sem kom hingað til lands árið 1941, 
hafi átt hugmyndina að því að nýta heita vatn-
ið til að hita upp Reykjavík. Churchill eigni 
sér hugmyndina í ævisögu sinni en ákvörðun 
um nýtingu jarðhitans hafi verið tekin löngu 
fyrr eins og ártölin, sem nefnd eru hér að fram-
an, vitna um. 

„Hins vegar þótti mönnum sjálfsagt að 
bjóða Churchill í heimsókn að Reykjum til að 
skoða gróðurhús. Churchill mun hafa dýft 
fingri sínum í sjóðheitt vatnið til að kanna 

hitastig þess en gekk með bundið um fingurinn 
það sem eftir var ferðarinnar.“

Íslandsbersi og ylræktin
Jarðhitanýtingin hefur skapað Íslendingum 
mikla sérstöðu á mörgum sviðum. „Þegar 
kunnátta á nýtingu jarðhitans jókst sáu menn 
ýmsa möguleika opnast í garðyrkju og ylrækt,” 
segir Bjarki. „Óskar Halldórsson síðar útgerð-
armaður, velþekktur sem Íslandsbersi í Guð-
gjafaþulu Halldórs Laxness, fékkst við ylrækt 
að Reykjum í kringum 1915 og ræktaði meðal 
annars tómata, líklega fyrstur Íslendinga. 
Fyrsta gróðurhús á Íslandi var reist á Reykjum 
árið 1923 af Guðmundi Jónssyni og Bjarna 
Ásgeirssyni. Þá voru erlendir garðyrkjumenn 
fengnir hingað til starfa og þarna hófst sá stór-
kostlegi þáttur í íslenskum landbúnaði sem yl-
rækin er. Fyrst kom hingað danskur garð-
yrkjumaður sem hét Jóhannes Boeskov. Á 4. 
áratugnum hófst ylræktin af fullum þunga hér 
í sveitarfélaginu svo segja má að vagga ylræktar 
hafi staðið í Mosfellsssveit. Mosfellingar nutu 
nábýlisins við Reykjavík og seldu afurðir sínar 
þangað. Íslendingar lærðu handtökin fljótt og 
hófu búskap á garðyrkjubýlum, til dæmis Ól-

afur Gunnlaugsson á Laugabóli og Stefán Þor-
láksson í Reykjahlíð.“ 

Bjarki segir að Mosfellssveit hafi tekið mikl-
um breytingum eftir 1970 með nýjum Vestur-
landsvegi, fjölgun íbúa í kjölfar Eyjagossins og 
aukinni vatnsöflun hitaveitunnar. Djúpboranir 
sköpuðu ný vaxtarskilyrði og samfélagið stækk-
aði og breyttist. Sveitin varð bær og þá dró 
verulega úr ylræktinni.

Fótur í mjöðinn
Og í lokin örstutt gamansaga. Sagt er að eitt 
sinn hafi strákar í Mosfellssveit ákveðið að 
brugga í hitaveitustokknum þar sem þeir 
fengu að vera í friði við þessa iðju sína. „Strák-
arnir fundu leið inn í stokkinn og komu 
gambranum fyrir í Reykjalundarfötum sem 
þeir lokuðu með plasti. Eftir hæfilegan tíma 
fóru þeir á vettvang til að athuga hvort kom-
inn væri fótur í mjöðinn en þá kom hins vegar 
í ljós að mýs höfðu étið sig í gegnum plastið 
og flutu dauðar í guðaveigunum. Ekki fylgir 
sögunni hvort þessi framleiðsla hafi verið 
drukkin en það verður þó að teljast ólíklegt. 
Það eru því ekki allar ferðir til fjár en þó til-
raunarinnar virði,“ segir Bjarki Bjarnason.

Upphaf hitaveitu á Íslandi er í Mosfellsbæ: 

Auðlind í dalnum

Söguritarinn. „Vatnið er auðlind sem hefur átt sinn þátt í uppbyggingu byggðar í Mosfells-
bæ,“ segir Bjarki Bjarnason. 

Ein af dælustöðvum Orkuveitu Reykjavíkur í Mosfellsbæ. Reykvíkingar byrjuðu að nota heita vatnið til að hita upp borgina fljótlega upp úr 1940.

„Churchill mun hafa dýft fingri sínum í
sjóðheitt vatnið til að kanna hitastig þess.“
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Orkuveita Reykjavíkur hefur opnað glæsilegt kynningarrými í Hellisheiðarvirkjun.

Þar má fræðast um vistvæna orkuvinnslu, náttúrufar, sögu og umhverfi Hengilssvæðisins.

Gestamóttakan er opin alla daga vikunnar frá kl. 9.00 til 18:00. 

Þar tekur starfsfólk á móti hópum og einstaklingum með brosi á vör.

Nánari upplýsingar í síma: 516 7595, www.or.is eða gestir@or.is 

Umhverfi Hellisheiðarvirkjunar er framkvæmdasvæði og fólk er vinsamlegast beðið 

að leita upplýsinga í gestamóttökunni áður en farið er um svæðið.

Göngukort

Göngukort af Hengilssvæðinu er til sölu í Hellisheiðarvirkjun, Upplýsingamiðstöð Suðurlands 

og ýmsum bókaverslunum.

Gjörið svo vel 
og gangið í bæinn

•  Vatnsveita Reykjavíkur var fyrsta vatnsveita á Norðurlöndunum með ISO 9001 vottað gæðakerfi. www.or.is
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Um fjögur hundruð jarðhitasérfræðingar víðs-
vegar að úr heiminum hafa á síðustu þrjátíu 
árum lokið námi frá Jarðhitaskóla Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna sem starfræktur er hér á 
landi. Á dögunum var haldið upp á 30 ára af-
mæli skólans með fjölsóttri afmælisráðstefnu. 
Meðal þátttakenda voru margir fyrrverandi 
nemendur skólans sem í krafti menntunar 
sinnar eru nú orðnir leiðandi á sviði jarðhita-
nýtingar í heimalöndum sínum.

Ingvar Birgir Friðleifsson hefur verið for-
stöðumaður Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna frá stofnun hans árið 1979, með 
tveimur hléum, auk þess sem hann hefur tekið 
virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði nýt-
ingar jarðhita. Hann segir að þegar Háskóli SÞ 
var stofnaður hafi markmiðið verið að bæta 
stöðu þróunarlandanna með því að veita sér-
fræðingum þeirra starfsþjálfun við alþjóðleg 
rannsóknarsetur. 

Uppbygging í olíukreppu
Höfuðstöðvar skólans voru opnaðar í Tókýó 
og aðilarríki Sameinuðu þjóðanna hvött til að 
koma að málinu með því að opna dyr háskóla 
sinna og rannsóknarstofnana.

„Ísland var eitt af fyrstu aðildarlöndum SÞ 
til að svara kalli og bauðst til að reka annað 
hvort jarðhitaskóla eða sjávarútvegsskóla á 
vegum Háskóla SÞ hérlendis. Matsnefnd taldi 
aðstæður til skólahalds hér betri á sviði jarð-
hitafræða og að mikil þörf væri á uppbyggingu 
þekkingar á nýtingu endurnýjanlegra orku-
linda í þróunarlöndunum. Þetta var enda í 
miðri olíukreppunni sem hófst 1973,“ segir 
Ingvar Birgir. 

Endanlegt samkomulag um stofnun skól-
ans náðist í árslok 1978 og fól ríkisstjórnin 
Orkustofnun að sjá um rekstur Jarðhitaskólans 
sem allt frá fyrstu tíð hefur verið í náinni sam-
vinnu við Háskóla Íslands, orkufyrirtæki og 
verkfræðistofur. Rekstur Jarðhitaskólans er 
hluti af framlagi Íslands til þróunaraðstoðar.

Þekking nýtist í heimalandinu
Fyrstu nemendurnir komu í Jarðhitaskólann 
vorið 1979. Síðan hefur árlega komið hingað 
hópur raunvísindamanna og verkfræðinga til 
sex mánaða sérhæfðs náms. „Allt er þetta fólk 
með háskólapróf í verkfræði eða raunvísind-
um og starfandi við orkurannsóknir eða orku-
framleiðslu og -dreifingu í sínum heimalönd-
um. Við sérveljum nemendur með tilliti til 
bakgrunns þeirra og hvernig þekking þeirra 

komi að notum í heimalandi þeirra enda er 
kennslan hér markviss þróunaraðstoð Íslend-
inga,“ segir Ingvar Birgir.

Frá 2000 hafa Jarðhitaskólinn og Háskóli 
Íslands haft samstarf um að bjóða völdum 
nemendum Jarðhitaskólans að stunda meist-
aranám í Háskóla Íslands. Fimmtán nemendur 
hafa lokið meistaraprófi. Fyrstu doktorsnem-
arnir á vegum Jarðhitaskólans koma svo hing-
að í haust. Jarðhitaskólinn hefur einnig staðið 
fyrir árlegum jarðhitanámskeiðum í þróunar-
löndum undanfarin ár og eru þau framlag Ís-
lands til Þúsaldarmarkmiða Sameinuðu þjóð-
anna. Námskeiðin kunna svo, segir Ingvar 
Birgir, að þróast yfir í sjálfbæra jarðhitaskóla á 
vegum stofnana í viðkomandi löndum með 
stuðningi Jarðhitaskólans. Óskir hafi komið 

fram um slíkt fyrirkomulag frá Indónesíu, 
Kenýa og Kína. 

Þverfaglegt samstarf
Aðalstarfsemi skólans hér heima eru árleg sex 
mánaða sérfræðinámskeið þar sem boðið er 
upp á níu námsbrautir. „Framan af var mest 
eftirspurn eftir námi í jarðhitaleit en með 
aukinni nýtingu jarðhita í samstarfslöndunum 
hefur eftirspurnin vaxið mest í forðafræði, 
jarðhitaverkfræði, umhverfisfræði og jarðefna-
fræði,“ segir Ingvar Birgir. 

Námið byggist að hluta upp á fyrlestrum og 
hópstarfi og svo námsferðum um helstu jarð-
hitasvæði landsins. „Með þverfaglegu samstarfi 
kynnast nemendur helstu sérsviðum jarðhita-
fræða þannig að jarðvísindamennirnir viti til 

dæmis hvaða upplýsingum verkfræðingarnir 
þurfa á að halda og verkfræðingarnir hvaða 
spurninga ber að spyrja.“ 

Um helmingur námstímans fer í rannsókn-
arverkefni nemenda þar sem þeir læra á tæki 
og aðferðir hver á sínu sviði. Margir nemend-
anna koma með rannsóknargögn að heiman 
og vinna úr þeim undir handleiðslu kennara 
sinna. Rannsóknarskýrslur þeirra eru allar 
gefnar út í árbókum Jarðhitaskólans (www.
unugtp.is). Þar er að finna miklar upplýsingar 
um jarðhitasvæði í tugum landa.

 
Fjögur hundruð útskrifaðir

Sem fyrr segir hefur skólinn útskrifað um 
fjögur hundruð nemendur á síðustu þrjátíu 
árum. Nærri helmingur nemenda hefur kom-
ið frá Asíulöndum, um fjórðungur frá Afríku, 
en aðrir frá löndum Austur-Evrópu og Mið-
Ameríku. Flestir nemenda hafa komið frá 
Kína, alls 70. „Þar í landi er víða verið að 
byggja upp stórar hitaveitur og því mikil þörf 
á fólki með sérmenntun á sviði jarðhita. 
Margir af helstu jarðhitasérfræðingum Kína 
hafa útskrifast úr Jarðhitaskólanum. Það hefur 
líka sýnt sig í orkuútrásinni svonefndu, að Ís-
lendingar eru víða að vinna með fyrrum nem-
endum skólans. Nemendur Jarðhitaskólans 
eru leiðandi í jarðhitastarfsemi fjölmargra 
landa. Þetta kemur greinilega fram, bæði inn-
an viðkomandi landa og á alþjóðavettvangi. 
Margir nemendanna eru virkir í alþjóðasam-
starfi,“ segir Ingvar Birgir.

Kjörinn vettvangur
Sjávarútvegsskóli Háskóla SÞ var stofnaður 
1998 og vistaður í Sjávarútvegshúsinu hjá 
Hafrannsóknastofnun og Matís ohf. Sjávarút-
vegsskólinn byggir um margt á reynslu Jarð-
hitaskólans og býður upp á 6 mánaða nám á 
sex sérhæfðum námsbrautum og er einnig 
með meistara- og doktorsnám í samvinnu við 
Háskóla Íslands. Starfsemi þessarar tveggja 
menntastofnana, Jarðhitaskólans og Sjávarút-
vegsskólans, er stærsta framlag Íslands til 
marghliða þróunaraðstoðar.

„Í upphafi nýrrar aldar horfir alþjóðasamfé-
lagið í auknum mæli til þess árangurs sem Ís-
lendingar hafa náð í að nytja endurnýjanlegar 
orkulindir og fiskimiðin. Samstarfið við Há-
skóla SÞ er kjörinn vettvangur fyrir Íslendinga 
til að miðla af reynslu sinni til þurfandi þjóða 
um víða veröld. Ákveðið hefur verið að stofna 
þriðja skólann á Íslandi í samvinnu við Há-
skóla SÞ, það er í landgræðslu og hugsanlegt er 
að stofna fleiri skóla á sviðum þar sem Íslend-
ingar skara fram úr á alþjóðavettvangi,“ segir 
Ingvar Birgir Friðleifsson að síðustu.

Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna er starfræktur á Íslandi:

Markviss þróunaraðstoð

Ingvar Birgir Friðleifsson hefur stýrt starfsemi Jarðhitaskólans nær óslitið frá stofnun hans fyrir tæpum þrjátíu árum.

Jarðhitanemendur í vettvangsferð, sem eru stór hluti af námi þeirra hér.

„Í upphafi nýrrar aldar horfir alþjóðasamfélagið í 
auknum mæli til þess árangurs sem Íslendingar hafa 

náð í að nytja endurnýjanlegar orkulindir.“
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Íslendingar eru forystuþjóð á sviði jarðhita og 
langmikilvægasta framlag okkar til baráttunn-
ar gegn loftslagsvandanum er að opna augu 
heimsins fyrir möguleikum jarðhitans. „Þetta 
er okkur að takast. Í dag eru Íslendingar við-
urkenndir sem forystuþjóð á sviði jarðhitanýt-
ingar. Fyrir utan hitaveiturnar þá hefur engri 
þjóð tekist jafnvel upp og okkur í að þróa 
framleiðslu á rafmagni úr jarðhita og í dag 
eigum við orkufyrirtæki, borfyrirtæki og sér-
hæfðan jarðhitabanka, sem öll eru í fremstu 
röð,“ segir Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra.

Ráðherrann segir Íslendinga eiga rannsókn-
arstofnanir á borð við ÍSOR sem eigi ekki sinn 
líka í heiminum og Jarðhitaháskóli Sameinuðu 
þjóðanna, sem Íslendingar hafa rekið og kost-
að í 30 ár, hafi skilað ótrúlegum árangri.

Ný tækifæri opnast
Allar þjóðir heims eru að leita eftir leiðum til 
að búa til græna orku og tugir þjóða leita nú 
eftir samstarfi við Íslendinga á svið jarðhita.

„Við verðum að nýta þessi tækifæri og þess 
vegna gleðst ég yfir því að það eru að verða til 
stór og sterk útrásarfyrirtæki eins og Geysir 
Green, Mannvit og Glitnir, auk margra ann-
arra sem tengjast orkuútrásinni. Þetta er næsta 
stóra tækifærið sem við eigum til útrásar og til 
að skapa verðmæti erlendis í krafti innlendrar 

þekkingar. Við eigum ekki að hika við að nota 
þau. Íslenska ævintýrið, sem hófst fyrir hundr-
að árum með því að hugvitssamur Mosfelling-
ur fór að nota heitt vatn til að hita húsin sín, 
hefur því haft ótrúlega jákvæðar afleiðingar 
sem ekki sér fyrir endann á.“

Iðnaðarráðherra segir að almennt geri þjóð-
in sér ekki grein fyrir þeirri þakkarskuld sem 
hún stendur í gagnvart þeim framsýnu mönn-
um sem réðust í að byggja upp hitaveiturnar á 
tímum, þegar fjármagn og þekkingu skorti. 

„Ríkidæmi Íslendinga í dag á ekki síst rætur 
að rekja til farsællar nýtingar okkar á orkunni. 
Þessir menn höfðu bókstaflega ekkert að vopni 
nema vilja og framsýni en þeim tókst að byggja 
upp einhver traustustu orkufyrirtæki sem til 
eru í dag. Það er athyglisvert, að öll þessi upp-
bygging fór fram innan vébanda hins opinbera, 
sveitarfélaganna og með atbeina ríkisins. Ís-
lenska hitaveitan var og er félagslegt afrek. 
Sama framsýni hefur einkennt hitaveiturnar 
fram á þennan dag og ég bendi á kraftinn sem 
hefur verið í uppbyggingu bæði Orkuveitunn-
ar og HS síðasta áratuginn. Starfslið orkufyrir-
tækjanna er hluti af þeirri víkingasveit sem 
hefur rutt okkur Íslendingum brautina að því 
að tróna á síðasta ári í efsta sæti lista Samein-
uðu þjóðanna yfir þau lönd sem best er að búa 
í.“

Hitaveitur og lífsgæði 
Össur segir að gamla skilgreiningin yfir „köld 
svæði“ eigi varla við lengur. Tæknin og þekk-
ingin hafi leitt til þess að mjög víða, þar sem 
menn töldu ekki hita í jörðu, sé nú hægt að 
finna heitt vatn sem dugi til að hita upp hús. 
Þess vegna leggi ríkið mikla áherslu á að styðja 
viðleitni sveitarfélaga til að leita að jarðhita. 

Nýlega úthlutaði iðnaðarráðuneytið 160 
milljónum til jarðhitaleitar á svæðum, sem 
urðu verst úti vegna tímabundinnar þorskafla-
lægðar. Byggðarlög á þeim svæðum hafa fengið 
allt upp í átta milljónir í frumleit að vatni. 
Ráðherrann segir að það sé í anda þeirrar 
stefnu sinnar að leggja áherslu á að treysta 
grunngerð samfélaganna til þau geti á þeim 
grunni sjálf skapað sér vænlegri framtíð. Finn-
ist heitt vatn tekur ríkið þátt í undirbúningi 
hitaveitu með því að veita áhættulán, sem 
sveitarfélögin greiða til baka ef vel tekst til, en 
lánið fellur á ríkið ef borun mistekst. 

„Við afgreiddum nýlega ríflega 100 millj-
óna króna lán til Orkubús Vestfjarða til jarð-
hitaleitar við Ísafjörð. Það er hæsta lán sem 

Orkusjóður hefur nokkru sinni veitt. Ég sam-
þykkti það fúslega, enda eru sterkar vísbend-
ingar um heitt vatn og ég tel sjálfsagt að ríkið 
taki með þessum hætti þátt í að örva sveitarfé-
lögin til að byggja upp innviði sína.“ 

 
Galdrastafur

Þó jarðhiti komi ekki í staðinn fyrir þorsk 
segir ráðherrann að heitt vatn bæti lífsgæði 
með öðrum og mikilvægum hætti. „Jarðhiti er 
einn af seglunum sem heldur í og laðar fólk 
til búsetu. Stefna þeirrar ríkisstjórnar sem nú 
situr er að bæta innviði samfélagsins, svo sem 
samgöngur, fjarskipti, möguleika til mennt-
unar og aðgang að orku. Hitaveita er hluti af 
þessu. Jarðhitinn veitir yl í hús og hjörtu og 
eykur sjálfstraust fólksins. Þegar heitt vatn 
finnst vekur það bjartsýni á framtíð byggðar-
lagsins og sjálfur lít ég á frábæra þjónustu 
Orkuveitunnar sem eitt af ankerum höfuð-
borgarinnar. Þess vegna er það algjört for-
gangsmál hjá sveitarfélögunum að koma upp 
hitaveitu sé þess kostur.“

Össur segir hitaveiturnar í landinu hafi oft 

Íslendingar á heimsvísu í jarðhitanýtingu, segir iðnaðarráðherra:

Hitaveitan
er félagslegt afrek

Iðnaðarráðherrann. „Jarðhiti er einn af seglunum sem heldur í og laðar fólk til búsetu,” segir Össur Skarphéðinsson.

„Ríkidæmi Íslendinga í dag á ekki síst rætur 
að rekja til farsællar nýtingar okkar á orkunni.“
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verið settar upp af ótrúlegri útsjónarsemi og 
fyrir lítið fé. „Það eru margir snillingar í jarð-
hitanum. Þegar Haukur Jóhannesson jarð-
fræðingur leitar á svokölluðu „köldu svæði“ 
byrjar hann á því að grennslast fyrir um ör-
nefni sem vísa á volgrur. Það er hans galdra-
stafur. Þar byrjar hann svo að mæla. Er þetta 
ekki tær snilld?“

Sérstaða Íslands felst ekki síst í því að engin 
þjóð hefur jafn hátt hlutfall grænnar orku. 
„Við mætum 85% af orkuþörf okkar með 
grænni endurnýjanlegri orku úr fallvötnum og 
jarðhita. Það dugar fyrir næstum öllu nema 
samgöngum og fiskveiðum,“ segir ráðherrann. 
„Átta af hverjum tíu húsum í landinu eru hit-
uð upp með heitu vatni. Það sparar okkur á 
hverjum áratug sem svarar til landsframleiðslu 
eins árs miðað við að við værum ella að brenna 
olíu. Losun gróðurhúsalofttegunda væri ríflega 
35% meiri ef við brenndum olíu. Sjálf lífsgæð-
in, sem heita vatnið gefur okkur, er hins vegar 
ekki hægt að mæla í tölum.“ 

Orkuskipti í samgöngum
Össur segir að gnótt ódýrrar innlendrar raf-
orku, þar sem jarðhitinn leikur vaxandi hlut-
verk, sé að opna möguleika fyrir Íslendinga til 
að verða fyrirmynd annarra þjóða um orku-
skipti í samgöngum, sem hann segir að séu á 
næsta leiti. 

„Við erum eina þjóðin í heiminum sem 
gæti rekið allan bílaflota sinn á rafmagni án 
þess að þurfa að byggja eina einustu virkjun. 
Framtíð okkar á þessu sviði liggur í bílum sem 
er einfaldlega hægt að stinga í samband við 
heimilisinnstunguna yfir nóttina, þegar álagið 
á raforkukerfið er í lágmarki. Eftir tæp tvö ár 
koma á markaðinn fjöldaframleiddir rafbílar. 
Þeir verða drifnir af nýrri gerð rafhlaðna sem 
dugar 160 kílómetra eða í fjögurra daga akstur 
meðalbíls. Það mun ekki taka nema 5 til 10 
mínútur að hlaða þá og þar að auki verður 
hægt að skipta um rafhlöður með einu hand-
taki. Þessa möguleika verðum við að notfæra 
okkur til að draga hratt og rækilega úr losun 
koltvísýrings frá bílum. Við eigum að stefna án 

hiks að því að útrýma olíu og bensíni sem 
orkugjöfum. Eitt af mikilvægustu verkefnum 
ríkisstjórnarinnar verður að koma á samstarfi 
við orku- og dreifingarfyrirtæki um að búa til 
innviði sem gera okkur kleift að nota raforku 
til allra samgangna á landi og breyta skatta-
kerfinu þannig að það auðveldi rafbílum leið-
ina inn á vegi landsins. Þessu takmarki mun-
um við ná fyrr en menn ætla – og þar leikur 
jarðhitinn og þekkingin á honum, sem varð til 
í hitaveitunum, algjört lykilhlutverk,“ segir 
Össur Skarphéðinsson að síðustu.

V

Mikil þekking og reynsla hefur skapast á sviði framleiðslutækni og þjónustu við lagnamarkaðinn hjá röraverksmiðju SET á Selfossi.

Fyrirtækið framleiðir og selur foreinangruð rör til hitaveitulagna, plaströr til vatns- og fráveitulagna auk hlífðarröra fyrir raf- og

símastrengi. Frá upphafi hefur SET lagt áherslu á fyrsta flokks þjónustu, hátt tæknistig, framleiðni og gæðavitund.

„…og þar leikur 

jarðhitinn og þekkingin

á honum sem varð til

í hitaveitunum

algjört lykilhlutverk.“

Jarðboranir á Hellisheiði. Verkkunnátta Íslendinga við jarðhitaleit er orðinn hluti af út-
rásinni svonefndu rétt eins og þekking verkfræðistofa, banka og fjölmargra annarra.

V

Mikil þekking og reynsla hefur skapast á sviði framleiðslutækni og þjónustu við lagnamarkaðinn hjá röraverksmiðju SET á Selfossi.

Fyrirtækið framleiðir og selur foreinangruð rör til hitaveitulagna, plaströr til vatns- og fráveitulagna auk hlífðarröra fyrir raf- og

símastrengi. Frá upphafi hefur SET lagt áherslu á fyrsta flokks þjónustu, hátt tæknistig, framleiðni og gæðavitund.

Kolaverð og
olíukreppur juku 

áhugann á
hitaveitum

Sé horft til 100 ára sögu hitaveitna á Ís-
landi blandast engum hugur um að verð-
sveiflur á innfluttum orkugjöfum, fyrst 
og fremst olíu og kolum, gerðu að verk-
um að Íslendingar fóru í æ ríkara mæli að 
huga að nýtingu heita vatnsins til húshit-
unar. Kolin voru ráðandi orkugjafi til 
upphitunar fram undir miðja síðustu öld 
þegar olían kom til sögunnar sem orku-
gjafi til húshitunar. 

Trúin á að hægt væri að kynda hýbýli 
með innlendum og ódýrari orkugjafa 
dreif áfram tilraunir á þessu sviði og sann-
aði að heita vatnið var kostur. Í báðum 
heimsstyrjöldunum rauk verð á kolum 
upp í himinhæðir og olíukreppur á síðari 
hluta aldarinnar gerðu að verkum að þró-
unin yfir í hitaveitur varð nokkuð hröð. 
Þá höfðu nokkrar veitur sannað sig, fyrst 
Laugaveita í Reykjavík upp úr 1930 og 
síðan hitaveitur í Ólafsfirði, Hveragerði, 
Selfossi og á Sauðárkróki á árabilinu 
1944-1953. 

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).



10  |  Heita silfrið

„Heita vatnið eru forréttindi Íslendinga. Fjöl-
skyldur í nágrannalöndum okkar eiga sínar 
bestu stundir með því að fara saman í skógar-
ferðir og á ströndina. Hér á landi höfum við 
hins vegar laugarnar sem fólk sækir allt árið. 
Hver kannast ekki við að sumarferðalag fjöl-
skyldunnar gengur út á að ferðast frá einum 
sundstað til annars, hringinn í kringum land-
ið?“ segir Ágústa Guðmarsdóttir sjúkraþjálfari.

Ungbarnasund nýtur mikilla vinsælda með-
al nýbakaðra foreldra á Íslandi. Talið er að um 
þriðjungur þriggja til sjö mánaða barna fái 
þessa þjálfun sem reynsla og rannsóknir sýna 
að örvar þau líkamlega og andlega. Á áttunda 
áratugnum var gerð langtímarannsókn á börn-
um og þeim fylgt eftir til 6 ára aldurs. Niður-
stöðurnar bentu til aukins sjálfsöryggis, sjálf-
stæði og aðlögunarhæfni, meiri hreyfifærni og 
þau voru líkamlega betur á sig komin en jafn-
aldrar sem ekki höfðu verið í ungbarnasundi. Í 
sundi þurfa börn alfarið að treysta á hjálp for-
eldra sinna og þannig styrkjast böndin þeirra á 
milli.

Sundið gaf börnunum mikið
Ágústa stóð að fyrstu námskeiðunum í ung-
barnasundi hér á landi snemma árs 1991. 
„Misserin þar á undan bjó ég í Noregi og 
kynnti mér ungbarnasund þar. Var þegar fjöl-
skyldan hélt utan, raunar staðráðin í að kynna 
mér þessi fræði. Áður starfaði ég meðal annars 
sem sjúkraþjálfari við Hlíðarskóla í Reykjavík 
í sérdeild fyrir líkamlega fötluð börn. Þar vor-
um við með sundtíma einu sinni í viku og ég 
sá þar hvað sundið gaf börnunum mikið. Allar 
hreyfingar á þungaberandi stöðum eins og 
mjöðmum, hnjám urðu þeim margfalt auð-
veldari en ella, til dæmis við göngu. Í vatninu 
gátu þau hreyft sig eðlilegar og upplifað frelsi 
sem jók sjálfstraust þeirra og sjálfstæði til 
muna.“

Fullskipað á fyrstu námskeið
Engum ofsögum er sagt að ungbarnasund hér 
heima hafi slegið í gegn. „Fullskipað var strax 
á fyrstu námskeiðunum sem ég hélt. Fyrsta 
kastið höfðu einstaka foreldrar þó efasemdir 
og hættu á námskeiðinu ef eitthvað kom upp 
varðandi húð, eyru eða ef börnin fengu kvef. 
Heilsugæslulæknar ýttu undir þetta en háls-, 
nef- og eyrnalæknar sögðu alltaf að þessir 
kvillar kæmu innan frá. Sundið breytti engu 
um þá og segir Ágústa þetta álit í seinni tíð 
hafa verið staðfest af flestum læknum. Sam-
kvæmt Ingibjörgu Hinriksdóttur, yfirlækni 
Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, benda 
rannsóknir erlendis til að ungbarnasund dragi 
fremur úr tíðni eyrnabólgu en hitt vegna góðr-
ar áhrifa á starfsemi kokhlustarinnar.

Ágústa miðar við að foreldrar komi með 
börn til sín um það bil fjögurra mánaða. Á 
þeim tíu vikum sem þá fara í hönd og nám-

skeiðið stendur yfir þroskist barnið á undra-
hraða. Ungbarnasundið styrkir mjög það ferli.

Fyrsti kostur
Þeim möguleikum sem bjóðast í sundþjálfun 
hefur fjölgað mikið í seinni tíð. Verðandi 
mæður með grindarlosun eða óþægindi í 
mjöðmum og baki eru hvattar til að fara í 

sund og bjóðast sérstakir hóptímar með mark-
vissum æfingum.

„Áður var barnshafandi konum, sem höfðu 
þessi einkenni, bent á sjúkraþjálfun, nudd eða 
hnykkjara. Nú er sund hins vegar fyrsti kostur 
sem ljósmæðurnar mæla með enda allar hreyf-
ingar í vatni svo miklu auðveldari og ósjaldan 
hverfa verkirnir. Þegar ég sjálf var barnshafandi 
átti maður alls ekki að fara í sund nema ef þú 
hefðir stundað það áður. Viðhorfin eru gjör-
breytt.“

Ró yfir huga og vöðva
Vatn í íslenskum útisundlaugum er yfirleitt 
28°C. Í ungbarnasundi í innilaugum er vatnið 
yfirleitt á bilinu 32 til 35 gráður. „Þessi mun-
ur er ótrúlega mikill og það skynja börnin 
fljótt. Læra sömuleiðis að hreyfing er mikilvæg 
til að halda á sér hita. Í heita pottinum, þang-
að sem farið er eftir hvern tíma, er vatnið tæp-
ar 38 gráður og þar er slappað af og engar 
kröfur eru gerðar. Og það síast fljótt inn í vit-
und barnanna, þótt ung séu,“ segir Ágústa 
sem bætir við að slökun í heitum potti geri 
öllum í streittum nútímanum gott, sama á 
hvaða aldri fólk sé. Í snarpheitu vatninu færist 
ró yfir huga, vöðva og raunar líkamann allan. 
Að synda líka nokkur hundruð metra á undan 
sé enn betra og í raun uppskrift að góðu lífi.

Ágústa Guðmarsdóttir hefur kennt ungbarnasundið síðan 1991 sem mikill fjöldi foreldra 
og barna hefur sótt.

Í sundi þurfa börn alfarið að treysta á hjálp foreldra sinna og þannig styrkjast böndin 
þeirra á milli.

Heita vatnið og sundið 
eru forréttindi Íslendinga

– segir Ágústa Guðmarsdóttir sjúkraþjálfari
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Danfoss er eitt þekktasta nafnið í hitakerfum 
á Íslandi, en fyrirtækið hefur starfað hér í ára-
tugi, áður í samstarfi við Héðinn verslun hf. 
sem Danfoss A/S keypti árið 1999 og var þá 
nafni fyrirtækisins breytt í Danfoss hf. Færri 
vita kannski að Danfoss er stórt, alþjóðlegt 
fyrirtæki sem starfar í 6 heimsálfum. Fyrir-
tækið sérhæfir sig í alhliða lausnum fyrir hita-
kerfi eða frá holu að heimili og allt þar á milli. 
Þá er Danfoss eini framleiðandinn í heimin-
um sem sérhæfir sig í hvers kyns stjórnbúnaði 
fyrir hitakerfi. 

„Við búum við allt öðruvísi kerfi en annars 
staðar í heiminum. Í flestum löndum fer sama 
vatnið í hringrás um dreifikerfi fjarvarmaveitna 
og er hitað upp með ýmsum hætti en hérna 
hendum við því víða eftir að það hefur farið í 
gegnum hitakerfin. Þess vegna notum við 
búnaðinn öðruvísi,“ segir Eðvald Geirsson, 
sölufulltrúi hjá Danfoss. Undir þetta tekur 
Steinar Gíslason markaðsfulltrúi og bætir við 
að hjá Danfoss hafi safnast mikil sérþekking, 
bæði erlendis og líka hér á Íslandi. „Samstarfið 
er mikið á milli okkar og sérfræðinganna úti 
og oft verður nokkur þróun á vörum þegar 
þær eru teknar í notkun hér. Til að mynda 
fannst okkur tengigrindur, sem notaðar voru 
úti, ekki henta okkur svo við endurhönnuðum 
þær fyrir íslenskan markað.“

Það „heitasta“ í hitakerfum í dag
„Það sem við seljum mikið af og mælum með 
eru tengigrindur með varmaskiptum til að 
setja við hitakerfi húsa. Slíkar grindur vernda 
húsin gagnvart því að það fari ekki hvaða vatn 
sem er inn á hitakerfin frá veitunni og verndar 
því stjórnbúnað, lagnir og fleira. OR hefur 
varað fólk við að það ábyrgist ekki alveg það 
vatn sem kemur í húsin, til að mynda gæti 
það verið blanda frá Reykjum, Nesjavalla-
virkjun eða einhvers annars staðar frá,“ segir 

Benedikt Ingvason sölufulltrúi. „Þegar engar 
eru kísilútfellingar verða öll þrif líka mun 
auðveldari - fólk kannast við að t.d. flísar og 
hreinlætistæki verða mött eftir ákveðinn tíma. 
Þetta losnar fólk alveg við með varmaskipti á 
heitu neysluvatni því þá er heitavatnið upp-
hitað kalt vatn og því sami þrýstingur á kalda 
og heita vatninu. Þá endast blöndunartæki 
líka mun lengur,“ bætir Steinar við.

Tengigrindur með varmaskiptum vernda 
líka húseigendur, því ef upp kemur leki, vætlar 
bara úr lokuðu varmaskiptakerfi, en ekki heilli 
Nesjavallavirkjun. „Tryggingarfélögin eru 
einnig farin að setja það sem skilyrði við sum-
arbústaðaeigendur að nota varmaskiptakerfi, 
þannig að ef slys komi fyrir eyðileggist ekki allt 
húsið,“ segir Benedikt. „Með neysluvatns-
varmaskipti er hitastig neysluvatnsins stillt 
niður, þannig að heita vatnið fari ekki yfir 55-
60 gráður, svo að brunahætta stórminnkar.“ 
Það er því ljóst að ýmsir kostir fylgja slíkum 
kerfum.

Hiti í gólfum skapar betra loft
Meðal þess sem Danfoss hefur sérhæft sig í er 
stjórnbúnaður fyrir gólfhitakerfi. „Það eru 
margir kostir sem fylgja því að hafa gólfhita í 
stað hefðbundinna ofna. Inniloftið verður 
þægilegra, jafnara og ekki eins þurrt. Þá eru 
þrif auðveldari og í ofanálag þarf minni orku. 
Við mælum með því að vera með varma-
skiptakerfi með ECL stjórnstöð við gólfhita-
kerfin. Það má kannski segja að ókostur gólf-
hitakerfa sé hversu seinvirk þau eru, en þar 
kemur ECL stjórnstöðin að góðum notum. 
Hún stjórnar framrásarhitastigi vatnsins mið-
að við útihitastig og flýtir fyrir virkni kerfis-
ins,“ segir Steinar. Eðvald tekur undir það og 
bætir við að „í eldri húsum er oft erfitt að 
koma við slíkum gólfhitalögnum, en þá bjóð-
um við upp á rafhitamottur sem eru 3 mm 
þykkar fyrir gólfin. Þær má t.d. setja í and-
dyri, baðherbergi eða eldhús og jafnvel út á 
svalir.“ 

Danfoss – um allan heim

Þeir starfa við sölu og afgreiðslu á Danfoss vörum: Frá vinstri:Steinar Gíslason, Eðvald 
Geirsson og Benedikt Ingvason 

...að tæplega 90% landsmanna hita hús 

sín með veitum sem byggðar eru á jarð-

varma og að á landinu er um 165 sund-

laugar, flestar hitaðar með jarðhita-

vatni? Alls nota Íslendingar árlega um 

126 milljónir rúmmetra af jarðhitavatni 

til húshitunar, baða, snjóbræðslna o.fl. 

Þetta er vatnsmagn sem nemur 5.200 

fullum Hallgrímskirkjum!

...að í dag er mjög horft til kosta jarðhit-

ans sem endurnýjanlegs orkugjafa enda 

gefur hann frá sér hverfandi lítið af gróð-

urhúsalofttegundum? Helsti hvatinn að 

virkjun jarðhitans í upphafi var hins veg-

ar fjárhagslegur þar sem afar dýrt var að 

flytja inn olíu til upphitunar húsa. 

...að á fyrri hluta 20. aldar var bygging-

um eins og skólum og svonefndum 

heilsuhælum gjarnan valinn staður í ná-

lægð við hveri eða laugar sem hægt var 

að nýta til upphitunar? Fyrsta stórhýsi 

landsins, sem hitað var upp með jarð-

hitavatni, var alþýðuskólinn á Laugum 

en bygging hans hófst 1924.

...að jarðhitaorka er endurnýjanleg orku-

lind? Vinnslan er sjálfbær ef aðstreymi 

til jarðhitasvæðanna er í jafnvægi við 

vinnsluna. Og þótt jarðhiti sé víða um 

heim nýttur til raforkuvinnslu og jafnvel 

húshitunar, skipar jarðhitinn hvergi jafn 

stóran sess í orkukerfinu og hér á landi. 

Vissir þú að...

NÁTTÚRULEGT
FORSKOT

GLITNIR ER LEIÐANDI BANKI 
Í JARÐHITAIÐNAÐINUM

Glitnir tekur virkan þátt í jarðhitaiðnaðinum með 
þjónustu sinni og ráðgjöf við íslensk og erlend fyrirtæki. 
Bankinn hefur hlotið mikla viðurkenningu fyrir verkefni 
á þessu sviði og varð sem dæmi í öðru sæti í flokknum 
„Sustainable deal of the year“ sem Financial Times 
veitti fyrr á þessu ári.
 
Nýlega lauk Glitnir, í samstarfi við Morgan Stanley, um 
180 milljón Bandaríkjadala lánafyrirgreiðslu fyrir Nevada 
Geothermal Power Inc. vegna byggingar jarðhitavers 
Blue Mountain í Nevada. Þessi samningur sýnir það 
samkeppnisforskot og þá stöðu sem Glitnir hefur náð í 
Bandaríkjunum en einnig á alþjóðlegum jarðhitamarkaði.
 
Við erum ánægð með hlutverk jarðhitateymisins okkar 
við að aðstoða íslensk og alþjóðleg fyrirtæki við að þróa 
jarðhitaverkefni út um allan heim.
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Orkuverið
Deildartunguhver

Óhætt er að segja að Deildartunguhver í 
Reykholtsdal sé sannkallað orkuver. Úr 
hvernum fást 180 lítrar af sjálfrennandi 
100 gráðu heitu vatni. Borgnesingar og 
Akurnesingar stofnuðu árið 1979 sam-
eiginlega hitaveitu í þeim tilgangi að nýta 
sjálfrennslið úr hvernum. Og ekki að 
undra að áhugi hafi verið á nýtingu þess 
því Deildartunguhver dugar einn og sér 
til hitunar á öllum húsum á Akranesi, í 
Borgarnesi og á Hvanneyri. 

Um margt eru veiturnar í Borgarnesi 
og á Akranesi merkilegar. Deildartungu-
hver er til að mynda hærra í landinu en 
Borgarnes og þar af leiðandi þarf ekki að 
dæla vatninu frá hvernum til notenda þar. 
Öllu meira þarf að hafa fyrir að koma 
heita vatninu á Akranes. Aðveituæðin 
þangað frá Deildartunguhver er 63 kíló-
metrar að lengd og er sú lengsta á land-
inu. 

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).

Hugsanlegt er að innan fárra missera verði á 
Austurlandi komnar hitaveitur á Höfn í 
Hornafirði, Djúpavogi, Reyðarfirði, Fáskrúðs-
firði og jafnvel fleiri stöðum til viðbótar þeim 
hitaveitum sem fyrir eru á Egilsstöðum og 
Eskifirði. Markviss jarðhitaleit í fjórðungnum 
hefur skilað miklum árangri og á svæðum, sem 
áður voru talin köld, hefur fundist jarðhiti í 
vel nýtanlegu magni. Með auknum stuðningi 
ríkisvaldsins er gerlegt að setja stóraukinn 
kraft í verkefnið og ef hiti finnst myndu bú-
setuskilyrði á svæðinu gjörbreytast.

Þetta segir Ómar Bjarki Smárason hjá Jarð-
fræðistofunni Stapa, sem undanfarin ár hefur 
stýrt jarðhitaleit á Austurlandi með afar góðum 
árangri. Verkefnið nær allangt aftur en hefur 
mestum árangri skilað í Fjarðabyggð. „Þegar ég 
hóf samstarf við bæjaryfirvöld þar mátti ég í 
raun velja hvar ég bæri fyrst niður; það er á 
Reyðarfirði, Norðfirði eða Eskifirði. Eftir ára-
langar rannsóknir taldi ég mig þekkja jarðhita-
kerfið á síðastnefnda staðnum best og kaus því 
að byrja þar. Hafði til dæmis með efnagrein-
ingum séð ýmsar vísbendingar um hita,“ segir 
Ómar Bjarki. 

Spurning um peninga og tíma
Á Eskifirði voru boraðar fjölmargar tilrauna-
holur sem Ómar segir að hafi fært sig og sam-
starfsmenn sína sífellt nær markinu. „Að lok-
um komum við niður á heitt vatn en þó ekki í 
nýtanlegu magni fyrst í stað. Allt hafðist þetta 
og árið 2002 komum við á 930 metra dýpi 
niður á æð sem skilar Eskifirðinum nægilegu 
magni af heitu vatni; en bærinn þarf um 17 til 
18 sekúndulíta að meðaltali yfir árið.“ Ómar 
telur óvíst að haldið hefði verið áfram með 
jarðhitaleit á svæðinu hefði hann ekki verið 
kominn á sporið og getað með traustum rök-
um sýnt fram á að hita væri að finna. „Fyrri 
vinnsluholan á Eskifirði hafði ekki næga 
vatnsgæfni til að standa undir stærstu toppum 
í notkun, sem geta farið upp í 35 til 40 lítra á 
sekúndu. Því var ákveðið að bora aðra holu 
áður en hitaveitan tók til starfa. Sú hola var 
boruð í 1.300 metra dýpi, en úr henni kom 
varla dropi af vatni. Ég þurfti því að fara inn í 
bæjarráð og biðja um aukafjárveitingu til að 
geta lokið verkefninu. En með stefnuborun út 
úr holunni á um 600 metra dýpi hittum við á 
vatnsæðina í 850 metra dýpi og reyndist þessi 

hola í mun betra sambandi við jarðhitasprung-
una en sú fyrri og úr henni getum við dælt yfir 
50 lítrum á sekúndu ef á þarf að halda í 
skamman tíma.“

Mótvægi þorsksins
Meðal þeirra aðgerða sem ríkisvaldið bryddaði 
upp á í hinum svonefndu mótvægisaðgerðum, 
það er til að milda högg sjávarbyggða eftir 
aflaskerðingu í þorski á síðasta ári, voru fjár-
veitingar til jarðhitaleitar. Þeir peningar koma 
í gegnum Orkusjóð og getur hvert byggðarlag 
fengið átta milljónir króna – að því tilskyldu 
að viðkomandi sveitarfélag leggi fjórðung 
þeirrar upphæðar á móti. Nú þegar hafa feng-
ist styrkir til jarðhitaleitar á Raufarhöfn, Þórs-
höfn, Vopnafirði, Borgarfirði eystra, Norð-
firði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, 
Breiðdalsvík og Djúpavogi auk þriggja svæða í 
Austur-Skaftafellssýslu. Á þessum tímapunkti 
eru góðar líkur á að jarðhita sé að finna á 
Djúpavogi og að þar verði komin jarðhitaveita 
innan ekki svo langs tíma. 

„Á Vopnafirði hefur lengi verið vitað af 
jarðhita í Selárdal og í tilraunaborunum þar 
höfum við fundið vatn sem er 50 til 51 gráða. 
Ég vil hins vegar gera gangskör að því að finna  
enn heitara vatn fyrir kauptúnið, þó hugsan-
lega þyrfti að skerpa á vatninu með varmadæl-
um,“ segir Ómar Bjarki sem bindur einnig 
ágætar vonir við að heitt vatn megi finna á 
Reyðarfirði.

Mýrarnar líklegar
Jarðhita hefur lengi verið leitað í Austur-
Skaftafellssýslu. Rannsóknir sýna að vatn er að 

finna í Bæjarstaðaskógi við Skaftafell, á Svína-
felli og hugsanlega á Kvískerjum í Öræfasveit 
og Hala í Suðursveit – þar sem er yfir 90 
gráðu hiti á 600 metra dýpi. Ómar segir mesta 
áherslu í dag þó vera lagða á svæðið við 
Rauðaberg og Miðfell í Nesjum. Finnist heitt 
vatn á þeim slóðum í nægu magni – sem að 
sinni hyggju sé mjög líklegt – opnist mögu-
leiki á því að koma upp hitaveitu á Höfn. Þeg-
ar leitað er jarðhita segir Ómar Bjarki að ekki 
sé óalgengt að bora þurfi fimmtán til þrjátíu 

tilraunaholur uns heitt vatn finnst í nýtanlegu 
magni. 

Bærinn breyttist
„Auðvitað eru takmörk fyrir því hvaða svig-
rúm fámenn bæjarfélag hafa til svona verkefna. 
Ef íbúarnir eru færri en 200 borgar sig ef til 
vill ekki að leita jarðhita og koma upp hita-
veitu þar sem borframkvæmdir geta verið 
pakki upp á vel yfir 100 milljónir króna. Aðrir 
segja að þúsund íbúar séu lágmark þess að 
skynsamlegt sé að fara í jarðhitaverkefni. Þær 
fjárveitingar sem ríkið veitir til þessa duga því 
skammt en geta komið málum á ágætan rek-
spöl. Ríkið gæti til lengri tíma haft hag af því 
að lengja eingreiðslur til nýrra hitaveitna, 
vegna núverandi niðurgreiðslna á rafhitun, úr 
8 árum í allt að 20 ár fyrir smærri byggðarlög-
in,“ segir Ómar sem hefur síðustu árin starfa 
sinna vegna dvalist mikið fyrir austan og hélt 
annað heimili á Eskifirði á tímum jarðhitaleit-
ar þar.

„Eskifjörður breyttist mikið með hitaveit-
unni. Það var gaman að upplifa þá tíma þegar 
framkvæmdir stóðu sem hæst. Í kjölfarið öðl-
aðist bærinn svo algjörlega nýja ímynd, til 
dæmis með nýrri og glæsilegri sundlaug. Þæg-
indin jukust að mun og vonandi er þess ekki 
langt að bíða að fólk víðar á Austurlandi öðlist 
þau lífsgæði sem hitaveitum fylgja,“ segir Ómar 
Bjarki Smárason að síðustu.

Jarðhitaleit á Austurlandi síðustu árin
 hefur verið árangursrík:

Hitinn breytir 
búsetuskilyrðum

Ómar Bjarki Smárason. Hann hefur undanfarin ár stýrt jarðhitaleit á Austurlandi með af-
ar góðum árangri.

Eskifjörður. „Það var gaman að upplifa þá tíma þegar framkvæmdir stóðu sem hæst. Í kjöl-
farið öðlaðist bærinn svo algjörlega nýja ímynd,“ segir jarðfræðingurinn.

Heitt vatn hefur lengi verið notað til sund- 
iðkana víða um land, bæði í náttúrulegum 
laugum eða manngerðum úti undir berum 
himni. Ein fyrsta yfirbyggða sundlaug lands-
ins er Sundskáli Svarfdæla og er hann enn í 
notkun. Sundskálinn var vígður og opnaður 
fyrir almenningi á sumardaginn fyrsta árið 
1929.

Sundskáli Svarfdæla er falleg bygging, 
teiknuð á sínum tíma af Sveinbirni Jónssyni. 
Bæði veggir og þak eru úr járnbentri stein-
steypu en stærð laugarinnar sjálfrar er 12,8x6,6 
metrar. Dýpi var mest 2,24 metrar þegar  
stökkpallar voru í skálanum. Skálinn kostaði 
uppkominn 22 þúsund krónur og vakti mikla 
athygli að ungmennafélag eins byggðarlags 
kæmi upp svo stórri sundhöll. Lykillinn að 
byggingu Sundskála Svarfdæla var heitt vatn í 
lindum í fjallshlíðinni ofan hans. Síðar var 
borað eftir heitu vatni í fjallshlíðinni til nota 
fyrir sundskálann. 

79 ára sundhöll í Svarfaðardal
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Svanfríður Jónasdóttir, bæjarstjóri í Dalvíkur-
byggð, kynntist því af eigin raun nú í vetur 
hvaða breyting fylgir því í að tengjast hita-
veitu. Svanfríður býr í Tjarnargarðshorni í 
Svarfaðardal en hitaveita var lögð í meirihluta 
dalsins síðla árs 2007. Möguleikar til hita-
veitulagnar í Svarfaðardal opnuðust í kjölfar 
þess að hola 2 var virkjuð á Brimnesi á Ár-
skógsströnd árið 2007 og 50 sekúndu lítrar 
fengust af 77 gráðu heitu vatni. Nýjum not-
endum hitaveitunnar fjölgaði yfir 70, þar af 
15 sumarbústaðir og eitthvað af fjósum og 
vélageymslum. Endabæir á Árskógsströnd 
voru einnig tengdir inn. Lágmarkshiti var 
miðaður við 55 gráður. Blæðing, til að tryggja 
það, er m.a. inn á Dalvík sem þýðir hærra 
hitastig þar.

Svanfríður segist líta á þetta sem farsælan 
áfanga en að lokamarkmiðið hljóti að vera að 
leggja hitaveitu fram í dalbotna í Svarfaðardal 
og Skíðadal og að allir íbúar sveitarfélagsins 
eigi kost á hitaveitu. 

„Markmið okkar með borun á Brimnesi á 
Árskógströnd á sínum tíma var að tengja 
veitukerfin á Árskógsströnd og Dalvík saman 
með lögn yfir Hámundarstaðaháls. Vegna þess 
hversu mikið og heitt vatn fékkst úr holunni 
þá gátum við ekki aðeins tengt kerfin saman 
heldur bæði hækkað hitann á vatninu til Dal-
víkinga og lagt hitaveitu fram Svarfaðardalinn. 
Þar sem vatnið er lagt um langan veg og hita-
fall þess vegna, þá reyndist ekki unnt að fara 
Svarfaðardalinn á enda en vonandi opnast 
okkur möguleikar á því í framtíðinni. En 
framkvæmdin í heild var afskaplega farsæl fyrir 
sveitarfélagið,“ segir Svanfríður.

Áður en borað var á Brimnesi var hitaveitan 

á Hamri við Dalvík mikið nýtt og ekki borð 
fyrir báru í stórar viðbætur. Svigrúmið sem 
fékkst með heita vatninu á Árskógsströnd 
breytti því miklu fyrir tengingu nýrra notenda. 
Svanfríður leggur áherslu á að hitaveita sé lífs-
gæðamál.

„Það þekkja allir sem skipt hafa yfir úr raf- 
eða olíukyndingu í heitt vatn að það eru 
óhemjumikil gæði sem í slíku felast. Ég vil þess 

vegna tala um lífsgæði í þessu sambandi og 
ánægjulegt að okkur hafi tekist að bjóða íbú-
um dreifbýlisins upp á þennan áfanga því 
vissulega vil ég líta svo á að einn góðan veður-
dag verði komin slík tækni í borun eða lögnum 
að okkur verði kleift að bjóða öllum íbúum 
upp á hitaveitu. Við vitum að það fer m.a. 
eftir verðlagninu á orku á heimsmarkaði hvort 
hitaveiturnar eru hagkvæmar eða ekki. Það er 

því auðvitað bara tímaspursmál hvenær borgar 
sig að fara um allt sveitarfélagið,“ segir Svan-
fríður. Hún minnir líka á að góður árangur 
hafi náðst víða á landinu þar sem talin hafi 
verið „köld svæði“. „Þess vegna er ekkert hægt 
að útiloka í þessum efnum. Við horfum því 
ánægð á hvernig tókst til með þennan áfanga 
og sjáum svo til með þann næsta,“ segir Svan-
fríður Jónasdóttir.

„Það þekkja allir sem skipt hafa yfir úr raf- eða olíukyndingu í heitt vatn að það eru óhemjumikil gæði sem í slíku felast,“ segir Svanfríður 
Jónasdóttir bæjarstjóri í Dalvíkurbyggð.

Ný hitaveita komin í meirihluta Svarfaðardals í kjölfar gjöfullar borholu á Árskógsströnd:

Hitaveita er lífsgæðamál fyrir íbúana
- segir Svanfríður Jónasdóttir, bæjarstjóri í Dalvíkurbyggð sem sjálf býr í Svarfaðardal

SÉRFRÆÐINGAR Í HÖNNUN HITAVEITNA OG JARÐGUFUVIRKJANA

Orkuver ReykjanesiHitaveita í Reykjavík Orkuver Svartsengi
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Þar sem gufubólstarnir stíga til himins og 
vatnið í úfnu hrauninu er með töfrabláum lit 
er gullnáma. Þar sem jarðlög lands og sjávar 
mætast, er dælt upp 240 gráðu heitum jarðsjó 
á innan við tvö þúsund metra dýpi sem síðan 
er notaður til framleiðslu á heitu vatni með 
varmaskiptabúnaði. Orkuverið í Svartsengi 
býr yfir um 150 MW af varmaafli, virkjar um 
10 milljón tonn af vatni á ári hverju. Það full-
nægir heitavatnsþörf Suðurnesjamanna og ríf-
lega það. Á seinni árum hefur framleiðsla á 
rafmagni orðið æ stærri þáttur í starfsemi 
Hitaveitu Suðurnesja.

„Það fór flest að borga sig í olíukreppunni 
upp úr 1970,“ segir Júlíus Jónsson, forstjóri 
Hitaveitu Suðurnesja. Um langt skeið höfðu 
Reyknesingar leitað eftir heitu vatni og beind-
ust sjónir manna þá einkum og helst að svæð-
inu við Svartsengi, sem bræddi af sér snjó á 
vetrum auk þess sem ýmsar aðrar vísbendingar 
um jarðhita þar voru til staðar. Þetta staðfestist 
svo þegar jarðboranir á svæðinu hófust og síðar 
bygging orkuversins sem átti sér ekki neinar 
hliðstæður. 

Soðið með jarðsjónum
„Menn höfðu aldrei áður sett upp varma-
skiptastöð þar sem ferskvatn var soðið með 
jarðsjónum og gufunni til að nýta orkuna. 
Þarna unnu starfsmenn Orkustofnunnar og 
verkfræðistofanna VGK, Fjarhitunar og fleiri 
því mikið brautryðjendastarf. Og galdurinn 
var auðvitað sá að koma vatninu í þann hita 
sem hæfir til almennrar notkunar inn á al-
menna kerfið, sem er 80-90 gráður,“ segir 
Júlíus. Hann bætir því við að á þessum tíma 
hafi hitaveitur verið settar upp víðar um land-
ið til að mæta orkukreppunni og afleiðingum 

hennar. Þannig hafi verið farið í miklar hita-
veituframkvæmdir á Akureyri og eins í Borg-
arfirði og á Akranesi en þar var Deildartungu-
hver í Reykholtsdal, sem er einn sá vatnsmesti 
í heiminum, virkjaður.

Aukin eftirspurn
Þegar Hitaveita Suðurnesja var stofnuð fyrir 
þrjátíu og fjórum árum stóðu öll sveitarfélög-
in á Suðurnesjum, þá sjö talsins, að fyrirtæk- inu ásamt ríkissjóði. Aðstæður á svæðinu hafa 

hins vegar breyst mikið í seinni tíð. Þar ber 
hæst brotthvarf Varnarliðsins en byggð 
Bandaríkjamanna í Miðnesheiði notaði á 
tímabili um 60% af öllu því vatni sem fór inn 
á kerfi hitaveitunnar. 

„Varnarliðið var með svokallað tvöfalt kerfi 
og skilaði því um 85% af því vatni sem þaðtók 
aftur inn á kerfið, 50-60 gráðu heitu. Brott-
hvarf hersins breytti afar miklu fyrir okkur, 
eins og alltaf þegar stórir viðskiptavinir hverfa, 
bæði tekjulega og rekstrarlega, því minnkun 
bakrennslisvatns kallaði á lægra hitastig frá 
orkuveri og þá um leið minni framleiðslu- og 
flutningsgetu. Á móti kemur að íbúum hvar-
vetna á Suðurnesjunum hefur fjölgað að und-
anförnu sem aftur kallar á aukna eftirspurn 
eftir heitu vatni. Því þurfum við á næsta ári að 
byggja nýja dælustöð fyrir hitaveituna í Svarts-
engi til að auka flutningsgetu æðarinnar að 
Fitjum við Njarðvík en með því verða flutn-
ingar um vatnsæðina frá Svartsengi mun ör-
uggari en nú er,“ segir Júlíus.

Rafmagnsframleiðsla stærri þáttur
Framleiðsla á rafmagni með gufuafli hefur í 
seinni tíð orðið æ stærri þáttur í starfsemi 
Hitaveitu Suðurnesja. Heildarafl orkuversins í 
Svartsengi er um 75 MW og Reykjanesvirkj-
unar 100 MW. Þá er í umræðunni að virkja 
við Eldvörp og kanna möguleika til hins sama 
í Krýsuvík. Ekkert hefur verið fastneglt þar og 
beðið er umsagnar þar til bærra stofnana, svo 
sem varðandi umhverfisþætti og skipulags-
mál.

„Stórt verkefni um þessar mundir er svo að 
fara að lögum Alþingis um orkufyrirtæki sem 
sett voru nú á vordögum. Þar er orkufyrirtækj-
um gert skylt að skilja á milli framleiðslu og 
sölu raforku annars vegar og veitustarfsemi 
hins vegar. Hitaveitan hefur síðustu árin verið 
að sameinast öðrum fyrirtækjum til að ná 
stærðarhagkvæmni og hagræðingu í rekstri en 
nú þarf að brjóta fyrirtækið upp og setja hvorn 
þessara þátta í sérstakt fyrirtæki, eins og við 
munum væntanlega gera um næstu áramót 
eða í síðasta lagi um mitt næsta ár samkvæmt 
lögunum.“

Tíu milljón tonn af heitu vatni á ári úr Svartsengi:

Afsprengi olíukreppunnar

Orkuverið í Svartsengi framleiðir 150 MW af varmaorku.

Íbúum á Suðurnesjum hefur fjölgað sem 
aftur kallar á aukna eftirspurn eftir heitu 
vatni, segir Júlíus Jónsson, forstjóri Hita-
veitu Suðurnesja.

„Menn höfðu aldrei áður sett 
upp varmaskiptastöð þar sem 
ferskvatn var soðið með jarð-

sjónum og gufunni.“

Glerárgötu 34 - 600 Akureyri - Sími 4646400 - www.raftakn.is
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Vorið 2008 var afhjúpað í Mosfellsbæ lista-
verkið Hundraðþúsundmilljón tonn af sjóð-
heitu vatni eftir Kristin E. Hrafnsson mynd-
höggvara, til minningar um að á þessu ári er 
liðin rétt öld frá upphafi jarðhitanýtingar á Ís-
landi; það er frá því Stefán Bjarni Jónsson á 
Reykjum virkjaði hverinn þar við bæ og leiddi 
yl í hús. Verkinu var valinn staður á bæjar-
torgi Mosfellinga og er þannig í alfaraleið. 

Haustið 2007 var auglýst tveggja þrepa 
samkeppni meðal myndlistarmanna um úti-
listaverk sem skyldi sett upp í Mosfellsbæ í 
tilefni áðurnefndra tímamóta. „Ég setti hug-
myndina á blað rétt áður en skilafrestur rann 
út. Hafði ekki velt málinu mikið fyrir mér og 
því var kærkomið að fá tíma til að þróa hug-
myndina og útfærsluna í seinna þrepinu. Yfir-
leitt eru hugmyndir frekar einfaldar í upphafi, 
en úrvinnsla þeirra getur verið þrautin þyngri, 
þó ég vilji alls ekki meina að það sé tilfellið 

með þetta verk. Þetta gekk allt saman mjög vel 
fyrir sig. En ég sendi sem sagt inn tillögu og 
hún var valin til frekari úrvinnslu ásamt tveim-
ur öðrum og svo fór að dómnefndin valdi 
þessa,“ segir Kristinn. 

Hluti úr setningu
Kristinn segir að strax í upphafi hafi kviknað 
með sér hugmynd um að fá að nýta texta 
Halldórs Laxness í Innansveitarkróniku.

„Ég mundi að hann skrifaði um þetta vatn 
allt saman í þessari skemmtilegu bók og las 
hana aftur og fann þá þetta fallega og skemmti-
lega brot. Af hálfu höfundarréttarhafa verka 
Laxness var auðsótt að nota þennan texta og í 
raun er þetta bara hluti úr einni setningu og að 
sjálfsögðu stafréttur. Síðan var bara úrvinnsla 
mín í kringum tilefnið að koma þessu í eitt-
hvert form og slípa til ákveðna þætti hug-
myndarinnar. Ég var í lauslegu sambandi við 

landslagsarkitekt svæðisins, enda mikilvægt að 
hafa í huga að þarna var verið að hanna sam-
komutorg og því taldi ég réttast að verkið tæki 
ekki of stóran hluta þess fyrir sjálft sig. Það er 
því mjög aðgengilegt og látlaust í forminu - 
allt að því hlédrægt.“

Listaverk Kristins er úr svonefndu cor-ten 
stáli sem ryðgar upp að ákveðnu marki. Aðrir 
hlutar verksins eru tengdari torginu og taka 
mið af því. Verkið er fellt í steinlögnina og 
innan hringsins í verkinu eru steinar úr holtinu 
þar sunnan við. Ljósastaur er hugsaður sem 
hluti verksins og er miðja þess. Hann lýsir upp 
gufuna og verkið í skammdeginu. 

„Þarna koma því saman nokkur hörð efni, 
að ógleymdum þeim mjúku, vatninu og ljós-
inu,“ segir Kristinn. 

Söguleg vísun
Aðspurður hvort ekki reyni á hugmyndaflugið 

að búa til listaverk úr jafn ólíkum efnum eins 
og vatni og stáli, svarar Kristinn: 

„Tungumálið er áhugavert fyrirbæri og í 
raun má velta því fyrir sér hvort nafnorð hluta 
og fyrirbæra séu ekki jafn mikið efni og fyrir-
bærið sem orðið lýsir eða stendur fyrir. Setn-
ingin er samt alls ekki notuð þannig. Þessi 
texti Laxness er svo opinn að það var auðvelt 
fyrir mig að vinna með hann. Heitt vatn, eða 
öllu heldur gufa, gefur textanum hlutdeild í 
þeim veruleika sem verkið lýsir. En textinn 
lýsir ekki aðeins því sem gerist í verkinu, hann 
er um leið söguleg vísun í þann tíma þegar 
menn létu vatnið renna ónotað við fæturna á 
sér án þess að gera sér grein fyrir því hversu 
dýrmætt það gat verið í lífinu. Um það fjallar 
meðal annars textinn í Innansveitarkróniku.“

Listaverk um jarðhita í Mosfellsbæ
Talnaruna. Listaverkið eftir Kristinn E. Hrafnsson. Fjöldi fólks var við afhjúpun verksins sl. vor.

Heitt vatn í 100 ár - 
 Heitar hugbúnaðarlausnir 
  í 25 árTM Software 

 óskar landsmönnum 
 til hamingju með heitt vatn í TM Software þróar hugbúnaðar-

lausnir fyrir hitaveitur. Félagið 
hefur tekið þátt í tölvuvæðingu 
hitaveitna og orkuveitna í 25 ár. 

Vigor-orka er íslenskur 
hugbúnaður í fremstu röð, sniðinn 
að þörfum orkufyrirtækja. Við 
þökkum viðskiptavinum okkar 
ánægjulegt samstarf við þróun 
hugbúnaðarlausna okkar. 

Við ætlum okkur að vera áfram 
í fararbroddi í þjónustu og takast 
á við nýjar áskoranir í framtíðinni.

TM Software er framúrskarandi alhliða upplýsingatæknifyrirtæki sem nýtir þekkingu og hæfni starfsmanna til 
að styrkja starfsemi viðskiptavina. TM Software hefur meira en tveggja áratuga reynslu á markaði og er með 
sérstöðu í hugbúnaðarþróun, rekstri, ráðgjöf og búnaðarlausnum. TM Software hefur 25 ára reynslu í að þróa 
hugbúnaðarlausnir fyrir orkuveitur.
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Hafnar eru framkvæmdir við nýja heitavatns-
æð Orkuveitu Reykjavíkur frá Hellisheiðar-
virkjun við Kolviðarhól til Reykjavíkur. Einn-
ig er nú verið að byggja hús yfir væntanlega 
virkjun til framleiðslu á heitu vatni. Gert er 
ráð fyrir að hvort tveggja komist í gagnið á 
næsta ári. Flutningsgeta æðarinnar verður alls 
um 1.800 lítrar á sekúndu. Þannig verður  
þörf fólks og fyrirtækja fyrir heitt vatn full-
nægt næstu árin, en hún hefur aukist hröðum 
skrefum síðustu árin í takt við íbúaþróun.

Orkuveitan er stórfyrirtæki og hver gæti 
hugsað sér lífið án yls og orku? Heita vatnið er 
hluti af þeim lífsgæðum sem enginn vildi vera 
án. „Á góðum sumardegi fara frá okkur um 
100 þúsund rúmmetrar af heitu vatni á sólar-
hring og á svölustu vetrardögunum um 400 
þúsund rúmmetrar, sem er ámóta og rennsli 
Elliðaánna. Köldu dagarnir eru fáir en heitu 
dagarnir, þegar þörf fyrir heitt vatn er í lág-
marki, voru mun fleiri; líklega um þrjátíu í 
sumar. Og þessir heitu dagar eru kærkomnir; 
þá getum við til dæmis dregið úr vatnsnýtingu 
á lághitasvæðunum, m.a. í Mosfellsbæ. Heita 
vatnið þaðan er algjörlega föst stærð og forðinn 
sjálfbær til árhundruða sé hann nýttur af skyn-
semi,“ segir Hreinn Frímannsson, sviðsstjóri 
framleiðslusviðs OR.

Borholur í miðri borg
Um 95% af heita vatninu sem OR selur fer á 
höfuðborgarsvæðið en annað til þeirra staða á 
landsbyggðinni þar sem fyrirtækið starfrækir 
hitaveitur, m.a. í Borgarfirði og á Akranesi, 
Stykkishólmi, Þorlákshöfn, Hveragerði, Bisk-
upstungum og í Rangárvallasýslu.

Um 45% af því heita vatni sem notað er á 
höfuðborgarsvæðinu koma frá Nesjavöllum, 
þar sem vatn úr Þingvallavatni er hitað upp í 
varmaskiptabúnaði virkjunarinnar og fer svo 
til Reykjavíkur – allt að 1,6 rúmmetrar á sek-
úndu. Um 40% af heita vatninu koma frá 

jarðhitasvæðinu að Reykjum og Reykahlíð í 
Mosfellsbæ og ríflega 10% úr borholum í 
Laugarneshverfi í Reykjavík sem flestar eru 
nærri gatnamótum Laugavegar og Kringlu-
mýrarbrautar en einnig í Elliðaárdal.

„Það eru ótrúleg hlunnindi að hafa jarð-
hitasvæði í miðri höfuðborginni og líklega 
einsdæmi. Þetta skapar okkur mikla sérstöðu,“ 
segir Hreinn. 

Þörfin hefur aukist
Hreinn segir að síðustu árin hafi þörfin eftir 
heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu aukist mjög 
og í takt við íbúafjölgun og mikla uppbygg-
ingu almennt. Því hafi bygging varmastöðvar 
og lagning vatnsæðar frá Hellisheiðarvirkjun 
verið fyrirséð nokkuð lengi en gert er ráð fyrir 
að flutningsgeta hennar verði hálfur annar 
sekúndulítri. Heitavatnsframleiðsla í Hellis-

heiðarvirkjun byggir á varmaskipabúnaði líkt 
og Nesjavallastöð.

„Þegar jarðboranir á Hengilssvæðinu hófust 
fyrir 1970 töldu vísindamenn að jarðhitinn 
væri mestur við Nesjavelli, þ.e. norðan Heng-
ils, en minni eftir því sem sunnar drægi. Þessu 
reyndist hins vegar öfugt farið og er nú gert 
ráð fyrir verulega meiri uppbyggingu sunnan 
Hengils en norðan hans. Um þessar mundir er 
svo verið að bora eftir orku við Hverahlíð syðst 
á Hellisheiði og áformað er að þar verði reist 
gufuaflsvirkjun. Hugsanlega kemur svo til 
greina að leiða skiljuvatn virkjunarinnar úr 
Hverahlíð í Hellisheiðarvirkjun til að auka þar 
framleiðslu á heitu vatni. Þetta er þó aðeins 
hugmynd sem við höfum ekki reiknað út enn-
þá.“

Gegn útblæstri
Jarðhitanýting Íslendinga hefur víða vakið at-
hygli. Í dag vinna íslenskir sérfræðingar víða 
að nýtingu jarðhita, meðal annars með upp-
setningu hitaveitna enda þykir slík orkunýting 
öðru betri og mikilvægt innlegg í baráttunni 
gegn útblæstri gróðarhúsaloftegunda. Í þessu 
sambandi hefur Orkuveita Reykjavíkur lagt 
mikið af mörkum og er skemmst að minnast 
hitaveitu sem fyrirtækið kom að austur í Kína 
og er ein sú stærsta í heiminum. 

„Það er sjálfsagt ofmælt að hitaveita í Kína 
sé eins og þær íslensku heldur höfum við Ís-
lendingar lært hvaða aðferðum á að beita til að 
finna þær lausnir, sem hæfa aðstæðum á hverj-
um stað. Aðferðirnar eru þær sömu þótt lausn-
irnar séu mismunandi.“

Orkuveitan leggur heitavatnsæð

frá Hellisheiðarvirkjun til Reykjavíkur:

Vatnsframboð 
tryggt til 

næstu ára

Hellisheiðarvirkjun.

Hreinn Frímannsson, sviðsstjóri framleiðslusviðs OR.

Á nokkrum stöðum í miðri Reykjavík eru holur með heitu vatni. Þetta hús yfir borholu er 
skammt frá gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Laugavegar og stendur að baki Kaup-
hallarhúsinu svonefnda. Í holunni er nægt vatn en á verðbréfamörkuðum eru „tæmd öll 
kerin,“ eins og segir í kunnu kvæði Þórarins Eldjárns.

„Heita vatnið þaðan 

er algjörlega föst stærð 

og forðinn sjálfbær til 

árhundruða sé hann nýttur 

af hófi og skynsemi.“
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„Að koma niður á heitt vatn hér í grenndinni 
var líkast því að við hefðum fundið gull. Frá 
borholunni góðu var lögð hitaveita sem gjör-
breytti öllum búsetuskilyrðum hér. Verðmæti 
jarða jókst að mun og traustum stoðum var 
rennt undir ferðaþjónustu sem nú er orðin 
mikilvæg atvinnugrein hér í sveit. Breytingin 
hefur verið gífurlega mikil,“ segir Björn Sig-
urðsson, bóndi í Úthlíð í Biskupstungum.

Lengi var draumur manna á svonefndum 
Hlíðabæjum í Biskupstungum að finna heitt 
vatn og geta lagt hitaveitu um sveitina. Undir 
forystu bændanna Björns Sigurðssonar og 
Gunnars Ingvarssonar á Efri-Reykjum var 
hafist handa um rannsóknir og síðar boranir 
árið 1984, sem stóðu uppstyttulítið næstu 
fjögur ár. 

Borað nær sannleikanum
„Álitlegasta hitasvæðið var að okkar mati við 
Efri-Reyki. Þar undir þóttumst við vita að 
væri hitapyttur, enda er svæðið í beinni línu 
við jarðsprungu frá Laugarvatnsfjalli. Þetta 
stóð allt heima,“ segir Björn í Úthlíð. „Kristj-
án Sæmundsson hjá Orkustofnun stjórnaði 
rannsóknum og borunum og sýndi ótrúlegt 
þolgæði. Gafst aldrei upp þótt hvorki gengi 
né ræki á stundum. Sagði að með hverri bor-
holu kæmumst við nær sannnleikanum. Það 
voru orð að sönnu því snemma sumars 1988,  
þegar við vorum í 23. borholunni, fannst 
vatnið. Borstrákarnir voru í kaffi þegar holan 
fór skyndilega að blása. Og þar var auðlindin 
fundin; hola sem á 836 metra dýpi skilaði 50 
sekúndulítrum af 100 stiga heitu vatni.“

Það voru áðurnefndir bændur, Björn og 
Gunnar, sem stóðu að jarðborunum við Efri- 
Reyki ásamt Biskupstungnahreppi. „Stjórn-
endur sveitarfélagsins voru svo framsýnir að 
styðja við þetta mikilvæga verkefni, þó hér 
innansveitar mætti skynja viðhorf sem voru 
þessu öndverð. Hitaveita og áform um upp-
byggingu ferðaþjónustu ynnu gegn því að hér 
yrði stundaður sauðfjárbúskapur eins og verið 
hefði um langan aldur.“ 

Forsenda ferðaþjónustu
Björn segir flesta hafa stutt verkefnið af heil-
um hug og þegar kom að því að virkja skyldi 
borholuna og leggja hitaveitu hafi undirtektir 
verið góðar. Fjármögnun verkefnsins hafi 
sömuleiðis gengið vel.

„Dæmið var sett þannig upp að hver aðili 
að Hitaveitu Hlíðamanna skyldi leggja eina 
milljón króna í stofnfé og skuldbinda sig til að 
kaupa hálfan sekúndulítra af heitu vatni. 
Menn komu að þessu með ýmsu móti. Sjálfur 
keypti ég til dæmis tólf hluti en aðrir færri. 
Heitu vatni var hleypt á veituna 1. desember 
1989 en hún var lögð á tólf lögbýli hér á 
Hlíðabæjunum og í fjölda sumarhúsa. Þannig 
eru í dag alls um 200 sumarhús í Úthlíðarlandi 
sem öll njóta veitunnar eða alls um 500 hús á 
svæðinu öllu,“ segir Björn sem byrjaði í ferða-
þjónustu árið 1977 með leigu á sumarhúsalóð-
um í Úthlíðarlandi. Hann kveðst þó fljótt hafa 

sannfærst um heita vatnið væri forsenda þess 
að ferðaþjónusta í Biskupstungum næði að 
dafna. Því byggði Björn með fjölskyldu sinni 
sundlaug í Úthlíð árið 1991 sem hefur verið 
vinsæll ferðamannastaður, rétt eins og golf-
völlur, veitingastaður og fleira á svæðinu. 

Til mikils unnið
Hitaveita Hlíðamanna var farsælt fyrirtæki, 
enda höfðu bændurnir, sem að henni stóðu, 
áður haft samstarf sín í millum í fjölmörgum 
málum „Að mörgu leyti var þetta eins og ein 
fjölskylda. Menn báru fyllsta traust til hvors 
annars og reksturinn gekk sömuleiðis mjög 
vel, meðal annars vegna samheldni eigend-
anna,“ segir Björn. Þegar kom fram yfir alda-
mót segir hann menn hins vegar hafa gert sér 

ljóst að stokka þyrfti spilin upp. Framundan 
hefðu verið kostnaðarsamar endurbætur á 
veitunni og rekstrarumhverfið öðruvísi en var. 
Því varð úr að Orkuveita Reykjavíkur keypti 
veituna.

„Alfreð Þorsteinsson, sem á þessum tíma 
var formaður stjórnar Orkuveitunnar, á sum-
arhús hér í grenndinni og við vorum í góðu 
sambandi við hann. Í spjalli kom einhverju 
sinni fram sú hugmynd að Orkuveitan keypti 
veituna, eins og gekk eftir. Við náðum afskap-
lega hagstæðum samningum og lukum þannig 
því ljúfa stríði sem hitaveitan var. Fengum 
okkar hlut greiddan á endanum og vorum þá 
búnir að gera sveitina margfalt betri og byggi-
legri en áður. Það var til mikils unnið,“ segir 
Björn Sigurðsson, bóndi í Úthlíð að síðustu.

Við Hlíðalaug í Úthlíð. Björn Sigurðsson og fjölskylda hans hófu þar ferðaþjónustu árið 1977. Hitaveitan, fjórtán árum síðar, kom starf-
seminni fyrir vind.

Hitaveita Hlíðamanna markaði kaflaskil í Biskupstungum:

Auðlindin sem öllu breytti

Dælustöðin við Efri Reyki. Borholan skilar 
50 sekúndulítrum af 100 gráðu heitu vatni 
sem fer í 500 hús á nærliggjandi svæði.

„Vorum þá búnir að gera sveitina margfalt betri og 
byggilegri en áður. Það var til mikils unnið.“

Vatnið, varminn 
og iðnfyrirtækin

Áður en veitukerfi urðu svo fullkomin 
sem þau eru nú hér á landi voru dæmi 
um að iðnfyrirtækjum væri hreinlega val-
inn staður þar sem auðvelt var um vatns-
öflun. Þannig var Ullarverksmiðjan 
Reykjafoss stofnuð árið 1902 til þess að 
nýta fall Reykjafoss til að knýja tóvinnu-
vélar. Sú verksmiðja starfaði til ársins 
1913. 

Mjólkurbúi Ölfusinga, sem stofnað 
var árið 1929, var valinn staður nálægt 
Bakkahver á vesturbakka Varmár til að 
nýta hverahitann við framleiðsluna. Á 
spildu úr Vorsabæ austur við Varmá var 
komið á fót garðyrkjustöð en hún, ásamt 
einu húsi sem reist var nálægt hverasvæð-
inu markaði upphafið að Hveragerði, sem 
við þekkjum í dag. Heitt vatn varð á þess-
um tíma sá grunnur sem ylrækt byggir 
enn á.

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).



18  |  Heita silfrið

„Sundlaugar eru gríðarlega vinsælar á Íslandi. 
Í Reykjavík rekum við sjö almenningslaugar, 
auk kennslulauga og fáum um 1.800.000 
gesti á ári, sem er gríðarlega mikið ef við mið-
um við nágrannalöndin. Það sem er einstakt 
hér eru þó allar þessar útisundlaugar, Íslend-
ingar vilja synda úti,“ segir Steinþór Einars-
son, skrifstofustjóri íþróttamála hjá Íþrótta- 
og tómstundaráði Reykjavíkur sem rekur 
sundlaugarnar í Reykjavík. „Rannsóknir sýna 
líka að það er mun heilsusamlegra að synda í 
heitu vatni undir beru lofti en í innilaug. Í 
innilauginni andarðu að þér loftinu sem skap-
ast þar, með tilheyrandi uppgufun klórs, sem 
er verra. Við erum mjög heppin hvað þetta 
varðar, en hér eru sumar útilaugar opnar 16 
tíma sólarhringsins, 364 daga ársins – á með-
an útilaugar í nágrannalöndunum eru kannski 
opnar 3 mánuði á ári.“

Fyrir unga jafnt sem aldna
Íslendingar njóta góðs af miklu magni af 
fersku vatni og jarðhita en fáar þjóðir geta 
boðið upp á heitt vatn í útilaugum, hvað þá 
að vetri til í Norður Atlatnshafinu. „Við erum 
með laugarvatnið í 29 gráðum allt árið um 
kring og svo höfum við upp á að bjóða heita 
potta, 37-42 gráðu heita. Að auki eru síðan 
allar laugarnar með eimbaði og einhverjar 
með sána. Sund er mjög ódýrt fyrir almenn-
ing, en við greiðum með þessari þjónustu. 
Allir læra að synda og það er hluti af heil-
brigðisstefnu sveitarfélaganna að bjóða upp á 
sund sem ódýra leið til heilsueflingar.“

Steinþór segir Íslendinga oft ekki gera sér 
grein fyrir því hvað það eru mikil lífsgæði að 
hafa ódýran aðgang að hreinum sundlaugum. 

„Útlendingarnir flykkjast einmitt til okkar og 
þetta er oft það sem stendur upp úr hjá þeim 
varðandi Íslandstúrinn. Við gerðum fyrir 
nokkru könnun meðal erlendra gesta og þar 
kom fram að 98% þeirra færu aftur í sund ef 
þeir kæmu aftur til Íslands og að 47% þeirra 
hefðu fundist merkilegt hvað Íslendingar eru 
tilbúnir til að spjalla í pottunum!“

Sjópotturinn í Laugardalnum
Steinþór segir ýmsar nýjungar í starfsemi 
sundlauga Reykjavíkur. Til að mynda var for-
láta sjópottur tekinn í gagnið í Laugardalslaug 

fyrir nokkru síðan. „Sjópotturinn var settur 
upp í tilraunaskyni en í hann er leiddur upp-
hitaður sjór frá borholu Orkuveitu Reykjavík-
ur í Laugarnesinu. Þessi pottur er alveg of-
boðslega vinsæll og í hugmyndum okkar um 
endurbyggingu á Laugardalslauginni er ætl-
unin að gera þessu hærra undir höfði. Salt-
vatnið hefur önnur áhrif á húð en hitaveitu-
vatnið. Fólk talar um að það finni góð áhrif á 
húðina, svo ekki sé minnst á þá sem hafa húð-
vandamál.“ 

Hreinlæti og klór
„Hreinlæti í tengslum við sundlaugarnar 
skiptir okkur miklu máli og því höfum við 
strangar reglur hvað varðar hreinlæti – sem er 
reyndar höfuðverkur hjá okkar starfsfólki 
gagnvart sumum ferðamönnum sem ekki eru 
vanir því að þurfa að baða sig naktir áður en 
þeir fara í laugarnar. Við viljum þó hvergi 
slaka með kröfurnar en ef við gerðum það 
þyrftum við að bæta við klór á móti en þá 
ertu bara í óheilbrigðu vatni.“

„Við leggjum okkur líka sérstaklega fram 
við að hafa hreint og gott vatn, erum bæði 
með innra eftirlit og utanaðkomandi eftirlit 
sem fylgist náið með hreinlæti í laugunum. 
Nú erum við farin að framleiða klór í einni 
sundlaug, einna helst af umhverfisástæðum, 
en flutningur á klór er ekki einfaldur og getur 
skapað slys. Þá vita náttúrulega allir sem um-
gangast klór að hann er ertandi og getur verið 
hættulegur. Við fórum út í klórframleiðsluna 
að vel hugsuðu máli og notum til þess tæki 
sem hafa verið í notkun erlendis í um 20 ár. 
Hlutverk okkar er að skila vatninu eins hreinu 
og góðu til okkar viðskiptavina og við mögu-
lega getum. Því við viljum halda áfram að gera 
sundlaugarnar að vinsælum samverustað fyrir 
unga jafnt sem aldna.“ Dregg ehf. á Akureyri hefur á skömmum tíma 

náð sterkri stöðu á markaði hér á landi fyrir 
fráveitubúnað. Vörur fyrirtækisins koma frá 
austurríska fyrirtækinu Pipelife International, 
sem starfar í 34 löndum og er með verksmiðju 
í 26 löndum. Ari Axel Jónsson, eigandi og 
framkvæmdastjóri Dregg ehf., segir að við-
brögð við vörunum á markaði hér á landi hafi 
strax verið sterk.

„Við hófum starfsemi árið 2004 í kringum 
innflutning og sölu á plaströrum og tilheyr-
andi frárennslisbúnaði frá Pipelife og fyrirtæk-
ið stækkaði á ótrúlegum hraða. Enda má segja 
að þrátt fyrir mikinn uppgang víða í Evrópu á 
undanförnum árum þá sé hvergi að finna land 
þar sem aðrar eins framkvæmdir í gatnagerð 
og nýbyggingum hafa átt sér stað miðað við 
íbúatölu. Við Íslendingar eigum met í þessu 
eins og svo mörgu öðru,“ segir Ari en helstu 
viðskiptavinir fyrirtækisins eru sveitarfélög og 
verktakar í gatnagerð. Stærstu verkefnin hafa 
verið á höfuðborgarsvæðinu. 

Plastið leysti steinrörin af hólmi
„Það sem öðru fremur skýrir hversu góðar 
viðtökur varan fékk er að kaupendunum lá á 
að fá frárennsliskerfi sem væri létt á höndum, 
fljótlagt, öruggt og sparaði bæði mannskap og 
tæki. Áður voru frárennsliskerfin aðallega úr 
steini og þung eftir því í allri vinnslu en með 
tilkomu plaströrakerfisins frá okkur varð gjör-
bylting á allri vinnu við þennan þátt nýfram-
kvæmda í götum og byggingarhverfum. Það 
tók okkur þess vegna ekki nema eitt ár að ná 
góðri fótfestu á markaðnum og í þeirri fram-

kvæmdahrinu sem búin er að vera síðustu ár 
höfum við flutt heilu skipsfarmana af Pipelife 
vörunum til landsins,“ segir Ari. Í orðsins 
fyllstu merkinu má tala um skipsfarma því 
fyrir rösku ári var stofnað systurfyrirtækið 
Dregg Shipping m.a. í þeim tilgangi að flytja 
Pipelife vörurnar til landsins. Auk heldur 
annast Dregg Shipping almennar strand- og 
millilandasiglingar með flutningaskipinu 
Axel. 

Endurnýjun kerfa víða þörf
Ari segir að fráveitukerfi sé lagt samhliða öðr-
um kerfum í gatnagerð í nýbyggingarhverf-
um, svo sem hitaveitu-, kaldavatns- og fjar-
skiptakerfum. „Það er til fyrirmyndar hvernig 

verklag í þeim framkvæmdum hefur breyst og 
samvinna aukist milli þeirra sem að mismun-
andi kerfum koma. Slíkt tryggir fagmennsku 
og að vel sé að verki staðið, fyrst og fremst til 
hagsbóta fyrir neytendurna, íbúana sjálfa,“ 
segir Ari. 

Framundan er væntanlega samdráttur í 
byggingaframkvæmdum og reiknar Ari með 
mestri niðursveiflu á höfuðborgarsvæðinu, þar 
sem uppsveiflan hefur verið hvað mest síðustu 
ár. „Okkar áhersla nú er að þjónusta þau kerfi 
sem komin eru upp en það er hins vegar ljóst 
að viðhaldsþörf í frárennsliskerfum er víða 
orðin knýjandi þannig að við kvíðum ekki 
framtíðinni,“ segir Ari Axel Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Dregg. 

Ari Axel Jónsson, eigandi Dregg ehf., við rörastæður á athafnasvæði fyrirtækisins.

Dregg ehf. náði fótfestu á markaði fyrir búnað til fráveitukerfa á undraskömmum tíma:

Plastlagnirnar eru bylting
í frárennsliskerfunum

Leikur og vellíðan 
Sund er stór þáttur af lífi okkar, og vart má finna það mannsbarn á Íslandi

sem ekki hefur unun af því að synda eða sitja í pottinum og spjalla við nágrannann

Allir læra að synda og það er hluti af heilbrigðisstefnu sveitarfélaganna að bjóða upp á 
sund sem ódýra leið til heilsueflingar.“

Steinþór Einarsson, skrifstofustjóri íþrótta-
mála hjá Íþrótta- og tómstundaráði Reykja-
víkur.

Hitaveiturnar 
spara þjóðarbúinu 

stórar fjárhæðir
Óumdeilt er að hitaveiturnar hafa sparað 
þjóðarbúinu gríðarlegar fjárhæðir á und-
anförnum áratugum, sér í lagi ef borið er 
saman við olíu. Auk fjárhagslegs ávinn-
ings er einnig vert að hafa í huga minni 
mengun en væri með olíukyndingu. 

Til eru útreikningar fyrir árin 1991-
1995 sem varpa ljósi á þennan sparnað 
fyrir þjóðarbúið. Ef öll hús í landinu 
hefðu verið kynt með olíu á þessum árum  
hefði hitareikningur landsmanna numið 
13 milljörðum króna á ári. Sala á heitu 
vatni var að meðaltali hálfur sjötti millj-
arður að meðaltali á ári á þessu tímabili og 
mismunurinn, 7,5 milljarðar, er árlegur 
sparnaður. Útreikningar frá þessum tíma 
sýna að árlegur sparnaður jafngilti út-
flutningsverðmæti botnfiskaflans árið 
1994. Þetta dæmi sýnir glögglega að hita-
veiturnar eru snar þáttur í velmegun þjóð-
arinnar og lífskjörum landsmanna.

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).
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 Ármúla 21             108 Reykjavík

 Smiðjuvegi 42      200 Kópavogur

 Smiðjuvegi 5        200 Kópavogur                Sími 510 1400       vatnsvirkinn.is                        Hafðu það vandað allt frá uppsprettu inn til þín
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„Okkar markmið með þeim veitu- og borun-
aráformum sem nú eru á borðinu eru að hátt 
í 90% íbúa sveitarfélagsins verði tengd hita-
veitu innan fárra ára. Það er líklega með því 
hæsta sem gerist í blönduðum sveitarfélögum 
á borð við Skagafjörð,“ segir Páll Pálsson, 
veitustjóri Skagafjarðarveitna. Á síðasta ári var 
lögð hitaveita á Hofsósi og í nágrannabyggð-
um eftir að vatn fannst í Hrolleifsdal en löng-
um var talið að nær útilokað væri að finna 
heitt vatn í nágrenni Hofsóss.

„Samtals voru veitulagnirnar hjá okkur í 
Hofsósveitunni um 50 kílómetrar og henni 
tengdust um 140 notendur á Hofsósi og í 
dreifbýlinu þar í kring. Stofnlögnin frá hol-
unni í Hrolleifsdal er um 14,5 kílómetra löng 
en hitinn á vatninu úr holunni er það hár að 
þrátt fyrir það er vatnið hjá notendum yfir 70 
gráðu heitt á Hofsósi,“ segir Páll en segja má 
að um sannkallaðan happdrættisvinning hafi 
verið að ræða í boruninni í Hrolleifsdal. Marg-
ar rannsóknaholur höfðu verið boraðar á svæð-
inu og holan í Hrolleifsdal var sú 28. í röðinni 
frá því byrjað var að leita á svæðinu. 

Heitt vatn fannst á kalda svæðinu
„Þessa sögu má rekja allt aftur til 1978 þegar 
fyrst var byrjað að leita í nágrenni Hofsóss. 
Þegar farið var að veita fé til jarðhitaleitar á 
köldum svæðum komst aftur kraftur í þessa 
leit, svæðið var stækkað en Kristján Sæmunds-
son, jarðfræðingur hjá ÍSOR, á heiðurinn af 
því að finna heita vatnið árið 2005. Hann 
valdi staðinn út frá fyrri borholum, mæling-
um og landslagi og ef til þess skyldi koma síð-
ar meir að við boruðum meira í Hrolleifsdal 
þá er Kristján nánast búinn að velja þann stað 
þar sem hann telur mestar líkur að ná meira 
af heitu vatni,“ segir Páll. 

Holan í Hrolleifsdal gaf með dælingu, sem 
stóð yfir í rúma þrjá mánuði, um 15 sekúndu-
lítra af 84 stiga heitu vatni en nú er verið að 
nota um 7-8 sekúndulítra en það magn mun 
aukast þegar fleiri notendur bætast á kerfið 
ásamt sundlauginni. „Holan er núna í um 85 
gráðum og það er mjög hagstætt,“ segir Páll. 

Hátt hlutfall íbúa nýtur hitaveitu
Framtíðarmarkmið Skagafjarðarveitna er að 
fjölga notendum með nýjum veitukerfum á 
þjónustusvæðinu þannig að um 87% íbúa 
standi heitt vatn til boða. „Núna erum við 
með tæp 80% íbúa á kerfinu hjá okkur en 
fyrirhugað er að leggja veitu í Sæmundarhlíð 
og Hegranesi á næsta ári og í Austur-Fljótum 
2010. Veiturnar í Sæmundarhlíð og í Hegra-
nesi verða tengdar við kerfið frá Varmahlíð en 
í Fljótum komum við til með að bora á jörð-
inni Hólavöllum, sem er í eigu sveitarfélags-
ins, og þar telja jarðfræðingar góða von um 
heitt vatn,“ segir Páll en óhætt er að segja að í 
Skagafirði sannist vel hver áhrif eru af hita-
veituframkvæmdum því bygging sundlaugar á 
Hofsósi er á næsta leiti. Sú laug er gjöf þeirra 
Steinunnar Jónsdóttur og Ingibjargar Pálma-
dóttur til íbúa Hofsóss og nágrennis og er 
unnið að undirbúningi framkvæmda. Til-
koma laugarinnar breytir að sönnu miklu fyrir 
bæði íbúa og gesti á svæðinu. 

Páll segir að fleiri athyglisverð hitaveitu-
verkefni yfirstandandi hjá Skagafjarðarveitum, 

þeirra á meðal samstarfsverkefni með ÍSOR og 
Orkusjóði þar sem skáborað er undir lághita-
svæði í Kýrholti í Skagafirði til að kanna hvort 
með því sé hægt að finna nýtanlegt hitaveitu-
vatn. 

„Við Kýrholt, líkt og á nokkrum öðrum 
stöðum á landinu, eru lághitasvæði sem gefa 
um 20 - 40 stiga heitt vatn í miklu magni en á 
litlu dýpi en með þessu verkefni viljum við 
skoða betur hvernig háttar til á meira dýpi 

undir slíkum svæðum. Við vitum ekkert á 
hverju er von þarna en ef við fáum nýtanlegt 
vatn þá skapast tækifæri til að fjölga notendum 
í næsta nágrenni og stækka okkar kerfi enn 
frekar,” segir Páll Pálsson, veitustjóri. 

„Vatnsvirkinn hefur veitt þjónustu í pípulögn-
um og hitakerfum í yfir 50 ár og við bjóðum 
allan búnað á þessu sviði, auk þess að veita 
ráðgjöf. Okkar þjónustuheit er að viðskipta-
vinirnir þurfi ekki að leita annað heldur geti 
fengið allt á einum stað hjá okkur,“ segir 
Hjalti Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnsvirkj-
ans. 

Núverandi eigendur keyptu Vatnsvirkjann 
árið 2005 og frá þeim tíma hafa verið keypt og 
sameinuð inn í Vatnsvirkjann tvö önnur sér-
hæfð fyrirtæki í pípulagna- og hitakerfum: 
Tækjatækni og Vatn og hiti. Í dag rekur Vatns-
virkinn fjórar verslanir; tvær við Smiðjuveg í 
Kópavogi og tvær við Ármúla í Reykjavík. Þar 
er bæði um að ræða verslanir sem þjónusta 
fagaðila og selja hreinlætistæki, pípulagnaefni 
og vatnsveituefni hvers konar til almennings 
og fagaðila. 

Plastið að ná yfirhöndinni 
„Stærsti hluti af okkar veltu kemur frá þjón-
ustu við fagaðila, fyrirtæki og pípulagninga-
menn en það er talsvert frábrugðið sölu og 

ráðgjöf sem við veitum almenningi í gegnum 
verslanir okkar,“ segir Hjalti og bætir við að á 
undanförnum árum hafi orðið mikil breyting 
og þróun í efnum til pípulagna; plastið hafi 
tekið við af efnum sem höfðu styttri líftíma.

„Efnin eru að þróast mikið í byggingariðn-
aði, allt er að færast yfir í tæringarfrí efni. Þetta 
á ekki síst við um pípulagningaefnið og skiptir 
ekki síst máli hér á landi þar sem efnainnihald 
í vatninu er mjög mismunandi, jafnvel frá einu 
svæði á landinu til annars. Ending í plastinu er 
margfalt lengri en í stálinu og þar fyrir utan er 
flæðið meira í plastlögnunum,“ segir Hjalti. 

Val hitakerfa mikilvægt
Gólfhitakerfi hafa rutt sér rúms í mjög aukn-
um mæli undanfarin ár og eru nánast alfarið í 
nýbyggðum sérbýlishúsum í dag. Hjalti segir 
að nokkuð skorti á að almenningur fái næga 
fræðslu um hvaða hitakerfi skuli velja út frá 
því upphitunarvatni sem er í boði. 

„Á þeim svæðum landsins þar sem hiti á 
vatninu er lágur ætti alls ekki að velja ofnakerfi 
til að hita upp hýbýli heldur gólfhitakerfi. 
Ástæðan er sú að ofnarnir hafa lítið flatarmál til 
að vinna með á meðan gólfhitakerfið er með 
mikið flatarmál. Þar af leiðandi getur mun 
lægra hitastig á vatni skilað margföldu afli úr 
gólfhitakerfi í rými á við það sem ofninn gerir í 
sama rými. Það er í raun bara einföld eðlisfræði 
á bak við þetta en almennt er viðurkennt í dag 
að gólfhiti skili vistvænni híbýlum, jafnari hita 
og betri nýtingu á orkunni. Rykmyndun er líka 
meiri í húsum með ofnakerfum og þannig 
mætti áfram telja,“ segir Hjalti en jafnframt 
ráðgjöf á þessu sviði hefur Vatnsvirkinn á boð-
stólum allar útfærslur og búnað af hitakerfum. 

Hönnun í hreinlætistækjum
og heitir pottar

Mikil breyting er að eiga sér stað í hönnun 

hreinlætistækja, líkt og annarra heimilistækja 
þessi árin og það segir Hjalti að sé í samræmi 
við aukna áherslu fólks á stíl og hönnun heim-
ilanna.

„Verðið á hreinlætistækjum er eftir þessu 
mismunandi, allt frá því ódýrasta upp í að fólk 
er að borga vel fyrir vöru sem kemur frá þekkt-
um hönnuðum. Margir leggja því mikið upp 
úr hönnuninni og að tækin falli að henni. Að 
allt falli sem best að stílnum og auganu.“

Vatnsvirkinn selur rafhitaða potta frá Cal 
Spas og hefur sala í þeim verið mjög góð und-
anfarin ár. „Margir velja þennan kost vegna 
þess að potturinn alltaf tilbúinn en aðrir horfa 
til hreinlætisins og vatnshreinsikerfisins,“ segir 
Hjalti Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnsvirkj-
ans. 

Vatnsvirkinn með þjónustu í hálfa öld

Mikilvægt að vanda til hitakerfanna

Hjalti Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatns-
virkjans.

Sveitarfélagið Skagafjörður:

Viljum að 90% íbúanna tengist hitaveitu
- segir Páll Pálsson, veitustjóri Skagafjarðarveitna

Boráhöfn á Trölla, bor Ræktunarsambands Flóa og Skeiða í Hrolleifsdal 2005. Frá vinstri: Sigurður A. Guðmundsson, Hermann Guð-
mundsson og Johnny Símonarson.
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Laust fyrir síðustu áramót tengdust húseig-
endur á Grenivík hitaveitukerfi í fyrsta sinn 
en lengi hafði verið unnið að því að fá heitt 
vatn í sveitarfélagið. Eftir ítarlega hefðbundna 
jarðhitaleit varð að gera upp á milli tveggja 
kostnaðarsamra kosta, þ.e. skáborunar á 
djúpri vinnsluholu með tilheyrandi áhættu á 
að ekkert fengist eða um 50 kílómetra langri 
stofnlögn frá Reykjum í Fnjóskadal til Greni-
víkur. Síðari kosturinn varð fyrir valinu og nú 
hafa um 70-80% húseigenda tengst veitukerf-
inu. 

„Við vorum búin að leita í upp undir 30 ár 
og vorum satt besta segja orðin ansi langeyg og 
svartsýn. Ég held að við höfum hér í nágrenn-
inu heitt vatn en vegna þess að bergið á svæð-
inu er mjög sprungið þá blandast kalt vatn 
saman við og erfitt að hitta á æðar sem gefa 
fullheitt vatn. Það kom til tals að ráðast í ská-
boranir, til dæmis undir Laufáshnjúk en þær 
voru kostnaðarsamar og árangurinn ótryggur. 
Þess vegna var langbesti kosturinn að leggja 
lögn frá Reykjum í Fnjóskadal og tryggja að 
íbúarnir gætu loks fengið vatnið,“ segir Guðný 
Sverrisdóttir, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps.

Þrátt fyrir mikla vegalengd fá íbúar á 
Grenivík um 60 gráðu heitt vatn og það segir 
Guðný ásættanlegan hita. “Já, þetta er alveg 
innan marka. Á stöku stað getur verið að fólk 
hafi þurft að stækka ofnana eitthvað en það 
hefur gengið mjög vel að tengja. Sumir hafa 
vissulega þurft að taka á sig mikinn kostnað ef 

um hefur verið að ræða útskipti á þilofnum 
fyrir hitaveituna en ég reikna með því að flest-
ir komi til með að tengjast veitukerfinu þegar 
upp verður staðið,” segir Guðný. Í hennar 
huga er óumdeilt að tilkoma hitaveitunnar er 
samfélaginu í Grýtubakkahreppi mikils virði. 

„Við erum alltaf að sjá það betur og betur 
hvað þetta skiptir okkur miklu máli. Hér er að 
rísa mikil sumarbústaðabyggð þar sem fólk 
notfærir sér heita vatnið til kyndingar og af-
þreyingar, íbúarnir eru að nýta heita vatnið í 
plön og potta en síðast en ekki síst er hitinn í 
húsunum sjálfum stöðugri og betri. Það er í 
öllu falli mín upplifun eftir að hafa verið með 
hitaveituna síðan í fyrravetur,“ segir Guðný. 

Norðurorka annaðist hitaveitulögnina til 
Grenivíkur en Grýtubakkahreppur lagði fram 
10 milljónir króna í hlutafé vegna framkvæmd-
arinnar, auk 10 milljóna í víkjandi lán. 

„Það var lykilatriði fyrir okkur að fá Norð-
urorku að verkefninu í stað þess að ráðast í 
þetta sjálf. Þar höfðum við öflugt fyrirtæki og 
fagfólk til að tryggja verkefninu farsælan fram-
gang og endi,“ segir Guðný Sverrisdóttir sveit-
arstjóri. 

Um 90%
landsmanna

njóta hitaveitu
Yfir 270 þúsund manns eða um 90% 
landsmanna njóta þjónustu hitaveitna. 
Hér á landi starfa 22 hitaveitur sam-
kvæmt reglugerð og með einkaleyfi til 
dreifingar og sölu á heitu vatni á veitu-
svæði sínu. Veitusvæði eru rösklega 60 
talsins en auk þess eru hérlendis um 200 
smáar eða örsmáar hitaveitur, svokallaðar 
B-veitur, til aðgreiningar frá reglugerðar-
veitunum. 

Reglugerðarhitaveiturnar nota um 190 
borholur og 11 hveri og laugar. Deildar-
tunguhver í Reykholtsdal er þeirra lang 
vatnsmestur en hverinn gefur um 180 
lítra af sjálfrennandi vatni á sekúndu. Úr 
áðurnefndum borholum fást yfir 7000 
sekúndulítrar af heitu vatni, en aflið er 
nálægt 1700 MW. Hitaveitur eru lagðar í 
stál-, asbest- og plastlögnum en lauslega 
áætlað er heildarlengd í dreifikerfum, 
safn- og aðveituæðum yfir 4500 kílómetr-
ar!

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).

„Við vorum búin að leita í upp undir 30 ár og vorum satt besta segja orðin ansi langeyg og 
svartsýn,“ segir Guðný Sverrisdóttir sveitarstjóri Grýtubakkahrepps.

Meirihluti húsa í Grýtubakkahreppi 
tengist langþráðri hitaveitu:

Hitaveitan er okkur 
mikils virði

- segir Guðný Sverrisdóttir sveitarstjóri

Langflest veitufyrirtæki landsins hafa valið 
hugbúnað frá íslenska upplýsingatæknifyrir-
tækinu TM Software til að halda utan um 
samskipti við viðskiptavini sína. Nú er svo 
komið að liðlega 70% allra reikninga sem 
landsmenn fá frá orkufyrirtækjum hafa orðið 
til í upplýsingakerfinu Vigor orku frá TM 
Software. 

Upplýsingakerfið á sér langa sögu sem teyg-
ir sig allt aftur til ársins 1984 og var það fyrst 
þróað fyrir hitaveitur. Ný útgáfa sem einnig 
var þróuð með þarfir rafveitna í huga kom út 
undir heitinu Orka árið 1999 um svipað leyti 
og unnið var að því að sameina Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur og Hitaveitu Reykjavíkur í Orku-
veitu Reykjavíkur. Alla tíð síðan hefur upplýs-
ingakerfið Vigor-orka verið í stöðugri þróun 
og hentar kerfið í dag allri veitustarfsemi, hvort 
sem um er að ræða rafveitur, hitaveitur, vatns-
veitur eða gagnaveitur. Kerfið er alíslenskt og 
þróað í harðri samkeppni við erlenda hugbún-
aðarframleiðendur. Það er í senn öflugt og 

sveigjanlegt og er í dag notað af fyrirtækjum 
sem senda út allt frá 100 og upp í 140 þúsund 
reikninga á mánuði. 

„Það hefur verið gríðarlega hröð þróun í 
veituumhverfinu hér á landi á undanförnum 
árum og við höfum kappkostað að mæta henni 
með sífelldum viðbótum og áframhaldandi 
þróun á Vigor-orku upplýsingakerfinu,“ segir 
Hólmfríður G. Pálsdóttir þjónustustjóri. Hún 
segir að sameining fyrirtækja og breytt laga-
umhverfi með aukinni markaðsvæðingu hafi 
kallað á þróun nýrra lausna sem hafi verið 
spennandi að takast á við. Þróunarstarfið hafi 
farið fram í náinni samvinnu við Orkuveitu 
Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða sem eru 
meðal helstu viðskiptavina til margra ára.

Upplýsingakerfið Vigor-orka skiptist í tvo 
meginhluta, viðskiptahluta og tæknihluta. Í 
viðskiptahlutanum er orkureikningakerfi þar 
sem vistaðar eru upplýsingar um allt sem lýtur 
að útgáfu reikninga eins og orkunotkun ein-
stakra viðskiptavina, greiðslur og innheimtu. Í 

tæknihlutanum er hins vegar fjölbreyttur hug-
búnaður sem er nauðsynlegur til að halda utan 
um tæknilegan rekstur veitukerfisins eins og 
heimlagnakerfi, mæla- og tækjaskrá, bilana-
skráningu og aðgang að Netorku sem er sam-
eiginlegur mælagagnagrunnur allra orkufyrir-
tækja í landinu. 

Í dag starfa 27 manns hjá viðskiptahugbún-
aðarsviði TM Software að því að þróa og selja 
margvíslegar viðskiptalausnir, en auk Vigor-
orku má nefna Vigor ToppLaun og Vigor- 
viðskiptahugbúnað. Þrír þessara starfsmanna 
eru með aðsetur í Súðavík. Hólmfríðar segir 
þetta vera samhentan hóp sem búi yfir mjög 
mikilli reynslu. „Ég held að góð reynsla af 
þjónustunni, nálægð okkar við íslenska mark-
aðinn og sú staðreynd að Vigor-orka upplýs-
ingakerfið er þróuð hér á landi á íslensku, hafi 
ráðið mestu um að veitufyrirtækin hafa lang-
flest valið okkar lausnir,“ segir Hólmfríður að 
lokum.

Vigor-viðskiptalausnir frá TM Software

Gríðarleg markaðshlutdeild á Íslandi

Hólmfríður G. Pálsdóttir þjónustustjóri (fyrir miðju) ásamt hluta af hópnum sem vinnur áframhaldandi þróun og þjónustu við Orku upp-
lýsingakerfið. Frá vinstri; Vilborg Hjartardóttir, Helgi Viðar Hilmarsson, Hlífar Sigurbjörn Rúnarsson, Hólmfríður, Ásgeir Ásbjörnsson og 
Þorlákur Björnsson.
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Veitur og virkjanir Verkfræði
er lykill að lausnum

Byggjum á áratuga reynslu í stórum sem smáum 
veitu- og virkjanaverkefnum.

Hofsbót 4 - 600 Akureyri - Sími 460 9700 - Fax 460 9701
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Skólahúsið á Laugum í Reykjadal, sem lokið 
var byggingu á árið 1924, var hitað upp með 
heitu vatni og vakti sú nýlunda í þann tíð 
eðlilega mikla athygli. Með hitaveitunni á 
Laugum var brotið blað á þessu sviði á lands-
vísu og skapað fordæmi fyrir aðra sem á eftir 
fylgdu. Sækja varð verkfræðiþekkingu til 
veitulagnarinnar og efni til hennar til Kaup-
mannahafnar. 

Í Sögu Laugaskóla 1925-1988 er bygging 
skólahússins á Laugum rakin og vitnað í 
skýrslu Arnórs Sigurjónssonar, fyrsta skóla-
stjóra Laugaskóla, sem hann er talinn hafa 
tekið saman við lok byggingar skólans í árs-
byrjun 1925. Það var ekki aðeins upphitunin 
sem slík sem vakti athygli heldur ekki síður 
hitaveitulögnin sjálf, enda fyrirmyndir fáar af 
slíku hér á landi og enn síður í dreifbýlinu. 
Vatnið var sótt í laugarnar í Litlulaugabrekku 
og leitt í skólahúsið. Arnór segir svo frá í 
skýrslu sinni: 

„Húsið er hitað upp með laugarvatni. 
Laugin er 56 gráðu heit, liggur 62 metrum 
hærra en grunur skólahússins og í 472 metra 
fjarlægð, frá húsinu. Leiðslan er ofanjarðar, 
vatnið leitt í pottpípum og er einangrað með 
bikuðum striga, mómold og torfi. Tapast á 
þann hátt eigi nema tæplega 1 gráða af hita 
vatnsins á leiðinni inn í húsið.“

Hitinn jafn, nótt sem dag
Í Sögu Laugaskóla segir að framkvæmdanefnd 
skólabyggingarinnar hafi lagt allt í sölurnar til 
þess að hitalögnin heppnaðist sem best. 
Þannig var Jóhann Kristjánsson, bygginga-
meistari, sendur til Kaupmannahafnar til að 
kaupa efni til hitaveitunnar og afla verkfræði-
legra upplýsinga fyrir lögnina. Sú ferð gekk 
vel en þegar efnið kom frá Danmörku kom í 
ljós að óreiða hafði verið á afgreiðslunni. 
Vegna þess hve erfiðlega gekk að koma lögn-
inni saman varð verkið bæði tímafrekara og 
kostnaðarsamara. En veðurguðirnir voru verk-
mönnum hliðhollir haustið 1924 og því tókst 
að hleypa vatni á um miðjan nóvembermán-
uð. Og aftur segir í skýrslu Arnórs: 

„Inn í húsinu er vatnið leitt gegnum mið-
stöðvarofna, og er leiðslan tvöföld og því hægt 
að tempra hita í hverju herbergi fyrir sig. Þessi 
upphitun hefur alla kosti venjulegrar mið-
stöðvarhitunar, og þá kosti að auki að ekkert 
þarf fyrir henni að hafa og hitinn er jafn nótt 
sem dag. Ofnarnir eru nokkru stærri en þörf er 
á, og er venjulega vel heitt í húsinu, þótt 
gluggar séu hafðir opnir. Auk upphitunarinnar 
er heita vanið notað til matar og þvotta. Kalt 
vatn er og leitt heim í húsið. Eru þægindi við 
þetta hvorttveggja geysileg.“

Fyrsta yfirbyggða sundlaug landsins
Og við þennan stórhug létu Þingeyingar ekki 
staðar numið því að heita vatnið kveikti að 
sjálfsögðu áhuga á byggingu sundlaugar. Í 
hana var ráðist strax árið 1925. „Sundlaugin 
var fyrsta yfirbyggða laug landsins og skóp 
skólanum mikla sérstöðu og nemendum sín-
um viss forréttindi hvað aðbúnað varðaði, 
enda átti hún sinn þátt í því að gera skólann 
vinsælan og eftirsóknarverðan,“ segir í áður-
nefndri Sögu Laugaskóla 1925-1988 um þau 
áhrif sem heita vatnið hafði á uppbyggingu 
skólans. 

Hitaveitan olli straum-
hvörfum á Laugum

„Hefur alla kosti miðstöðvarhitunar og þá kosti að 
auki að ekkert þarf fyrir henni að hafa,“ sagði fyrsti 

skólastjóri Laugaskóla í skýrslu um bygginguna

Laugar í Reykjadal sumarið 1960. Lengst til vinstri er gamli skólinn sem var reistur árin 
1924-25 og hitaður upp með vatni úr laugunum sem eru í hlíðinni. Húsmæðraskólinn, 
sem var upphaflega tvær burstir hægra megin á myndinni, reis 1928 og var, eins og allar 
byggingar, hitaður með vatni úr laugunum. Myndina tók Arnaldur Valdemarsson. 

70 ára 
kosninga-

loforð!
Í dag þykir öllum Íslendingum það sjálfsögð 
lífsgæði að geta hitað hýbýli sín með heitu 
vatni, sótt heitar sundlaugar árið um kring 
eða brætt snjó af bílastæðum. Hins vegar 
kostaði það oft mikla baráttu að hagnýta 
jarðhitann með þeim hætti sem við höfum 
gert. Pólitísk átök stóðu lengi um nýtingu 
jarðhitans og ekki allir á eitt sáttir hvernig 
standa skyldi að verki. 

Þessi skemmtilega forsíða Morgunblaðsins 
birtist Reykvíkingum fyrir réttum 70 árum 
en þar er að finna sýn C-listans fyrir bæjar-
stjórnarkosningar á það hvernig atkvæði greitt 
Sjálfstæðisflokknum geti tryggt hitaveitunni 
framgang. Og hitaveitan átti að hafa margvís-
leg jákvæð áhrif:

 Óþrifnaður kolanna hverfur
 Heitt vatn í öll eldhús bæjarins
 Gróðurhús rísa um allan bæ
 Sólar nýtur í borginni
 Hita veitt í hýbýlin
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Borun framundan á dýrustu lághitaholu hingað til hérlendis:

Yrði byltingarkennt fyrir
Ísfirðinga að fá heitt vatn
- segir Kristján Haraldsson orkubússtjóri um borun vinnsluholu í Tungudal 

Orkusjóður veitti nýverið Orkubúi Vestfjarða 
hæsta lán til jarðborunar hingað til, rösklega 
100 milljónir króna. Lánið verður notað til 
borunar á vinnsluholu í Tungudal við Skut-
ulsfjörð og gangi væntingar eftir geta Ísfirð-
ingar notið hitaveitu innan eins árs. Kristján 
Haraldsson, orkubússtjóri Orkubús Vest-
fjarða, segir jarðfræðinga, sem og aðra að-
standendur verkefnisins, nokkuð bjartsýna á 
árangur en borun vinnsluholunnar er hafin. 
Búast má við að niðurstaða verði fengin í 
byrjun nóvembermánaðar.

„Eftir olíukreppuna í byrjun áttunda ára-
tugarins voru boraðar tvær holur á svipuðum 
slóðum og þær reyndust báðar þurrar en gáfu 
vísbendingar um hita. Um 1995 fór á ný kraft-
ur í verkefnið og voru þá boraðar um þrjátíu 
hitastigulsholur og 1.260 metra vinnsluhola í 
kjölfarið. Vatnið fannst ekki heldur þá en hol-
an staðfesti fyrri vísbendingar um hita á svæð-
inu. Nú getum við sagt að ráðist hafi verið í 
lokahnykkinn og nýjustu tækni beitt, svokall-
aðri stefnuborun. Borað verður niður á rösk-
lega 300 metra dýpi og síðan sveigt í átt að 
þeirri sprungu þar sem jarðfræðingar telja líkur 
á vatni,“ segir Kristján en holan í Tungudal 
verður dýrasta lághitahola sem boruð hefur 
verið fram að þessu. Gert er ráð fyrir að verk-
efnið kosti í heild um 175 milljónir króna. 
Borunin var boðin út og annast Jarðboranir 
verkið. 

„Við vonum sannarlega að við njótum ár-
angurs af erfiðinu. Kostnaðurinn við holuna 
skýrist af því að bæði þurfum við að fóðra hol-
una niður á um 800 metra dýpi og í öðru lagi 
er þessi nýja stefnuborunartækni kostnaðar-
samari. En að því gefnu að okkur takist ætlun-

arverkið þá gætu Ísfirðingar vænst þess að fá 
hitaveituvatn upp úr miðju næsta ári. Við 
erum með hitaveitukerfi um allan Ísafjörð með 
tvöfaldri kyntri hitaveitu í lokuðu kerfi en það 
fer eftir efnisinnihaldi vatnsins, sem við von-
andi fáum á Tungudal, hvort við getum hleypt 

því beint inn á núverandi kerfi. En vissulega 
yrði um að ræða bæði langþráðan og byltingar-
kenndan áfanga fyrir búsetu og mannlíf hér á 
Ísafirði. Eðlilega bíðum við því spennt eftir 
hvernig til tekst,“ segir Kristján Haraldsson 
orkubússtjóri.

Borun á vegum Orkubús Vestfjarða er nú hafin í Tungudal við Skutulsfjörð. Mynd: Bæjarins besta. 

Geymsluskápar fyrir gashylki.
Hannaðir í samráði við og samþykktur af Brunamálastofnun.

Einangraðir útiskápar fyrir hita-
veituinntök og varmaskipta.

1,5 mm stál, 
galvaniseraðir og 
sprautulakkaðir.
Þriggja punkta læsing. 
Upphengigrind fáanleg.
Til í tveim stærðum.
A. h 94, b 79, d 32,5 sm
B. h 150, b 75, d 45 sm.

Einangruð
PEX-hitaveiturör
í sumarhús, bændabýli og íbúðarhús. 
Hámarks einangrun – lágmarks 
hitatap. Sérstök framleiðsluaðferð 
tryggir einangrunargildið í áratugi.
Framleitt samkvæmt ISO 9001 
gæðastaðli.

ÍSRÖR ehf |  S. 565-1489 |  Hringhella 12 |  221 Hafnarfjörður

Henta fyrir sumarhús, íbúðarhús og húsbíla.
1,5 mm galvaníserað og duftlakkað stál.
Utanmál í mm: h: 850, b: 750 og d: 350.
Veggfestingar fáanlegar
Skápurinn er gerður fyrir tvær 11 kg gosfl öskur 
og er með læsingu. Hann fæst í tveimur litum, 
grár og grænn.

Sumarhúsa- og landeigendurFOREINANGRUÐ PEX-HITAVEITURÖR  
Frá 16mm – 90mm með 77mm – 160mm kápu. 
Hámarkseinangrun – lágmarks hitatap. 
Sérstök framleiðsluaðferð tryggir óbreytt 
einangrunargildi í áratugi.

Framleitt samkvæmt ISO 9001 
gæðastaðli af LOGSTOR, stærsta 
framleiðanda í heimi á einangrunar-
rörum.

Allur fittings og fylgihlutir 
s.s. múffur o.fl.
Einnig einangruð stálrör í 
öllum sverleikum.

EINANGRAÐIR ÚTISKÁPAR FYRIR
HITAVEITUINNTÖK OG VARMASKIPTA

1,5 mm stál, galvaniserað og sprautulakkað.
Þriggja punkta læsing. 
Upphengigrind fáanleg.
Til í tveim stærðum: 
150sm og 94sm hæð.
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Tæpur áratugur er síðan heitt vatn fannst við 
Stykkishólm og hitaveita var lögð um bæinn. 
Tilkoma veitunnar hefur, að sögn Erlu Frið-
riksdóttur bæjarstjóra, breytt miklu og meðal 

annars rennt styrkari stoðum undir ferðaþjón-
ustu sem er vaxandi atvinnugrein í byggðar-
laginu. 

„Menn höfðu lengi leitað eftir því að finna 

heitt vatn hér í Stykkishólmi en fyrst komst 
skriður á málið í kringum árið 1996. Þá var 
borað við bæinn Hofstaði í Helgafellssveit, hér 
skammt frá þar sem fannst heitt vatn í þeim 

mæli að dugði bænum. Tveimur árum síðar 
hófst lagning aðveituæðar og lagning dreifi-
kerfis 1999, sama ár og sundlaugin var opnuð. 
Aldamótaárið tengust heimili hér í bænum svo 
veitunni í fyrsta sinn, sem þýddi gríðarlega 
breytingu á lífsgæðum bæjarbúa,“ segir bæjar-
stjórinn.

Gegn exemi, gigt og bakveiki
Vatnið í heitu pottunum í Sundlaug Stykkis-
hólms kemur beint úr borholunni við Hof-
staði. Heita vatnið, sem notað er til húshitun-
ar og neyslu í Stykkishólmi, er hins vegar kalt 
vatn, sem hitað hefur verið upp í varmaskipti 
undir áhorfendastúku við íþróttavöllinn. 
Heita borholuvatninu er dælt inn í varma-
skiptinn þar sem það kólnar við að hita upp 
kalda vatnið. Svo er því dælt aftur ofan í bor-
holuna þar sem það hitnar aftur. Þessi full-
komna hringrás endurnýtir auðlindina aftur 
og aftur.

„Efnasamsetning vatnsins í sundlauginni er 
lík því sem gerist í Baden Baden, einum fræg-
asta heilsubaðstað í Þýskalandi. Vatnið í pott-
unum er ríkt af söltum og uppleystum efnum 
sem eru talin hafa góð áhrif á húðina og sér-
staklega þá sem þjást af psoriasis og exemi. 
Enda ná fjölmargir sem stunda regluleg böð í 
pottunum að halda þeim meinum í skefjum,“ 
segir Erla. Hún nefnir sömuleiðis að böð í 
heitu vatni þyki góð við bakverkjum, gigt og 
öðrum algengum stoðkerfasjúkdómum. Sé 
laugin því mikið notuð af sjúkraþjálfum við 
St. Franciskusspítalann í Stykkishólmi sem 
starfrækir sérstaka deild þar sem áhersla er lögð 
á hverskonar verkjameðferð.

Forðinn aukinn
Fyrir nokkrum árum bar á því að nægt vatn 
fengist ekki úr holunni við Hofstaði. Á síðasta 
ári var því brugðið á það ráð að taka vatn úr 
tvöföldu veitukerfi Stykkishólms og dæla nið-
ur nærri orkunýtingarsvæðinu. Hefur þetta að 
sögn Erlu gefið mjög góða raun; aukið forð-
ann að mun svo líklegt er að nægt heitt vatn 
verði að hafa í Hólminum um langa framtíð. 
Jafnframt hefur jarðhiti á þessum slóðum vak-
ið væntingar manna um að heitt vatn sé að fá 
annars staðar á Snæfellsnesi og því hefur 
Orkuveita Reykjavíkur, sem á og rekur veit-
una í Stykkishólmi, nú hafið jarðhitaleit í 
Grundarfirði.

 

Plaströrafyrirtækið Set hf. á Selfossi hefur 
þjónað íslenska hitaveitumarkaðnum um ára-
bil. Bergsteinn Einarsson, framkvæmdastjóri 
Sets, telur tímabært að leita tækifæra út fyrir 
landsteinana, bæði í sölu á nýjustu afurð fyr-
irtækisins foreinangruðum PEX plaströrum 
og einnig með hugsanlegri tækniyfirfærslu eða 
samstarfi á erlendum mörkuðum.

„Við höfum lengi haft áhuga á að gera 
þekkingu okkar hjá Set við framleiðslu á for-
einangruðu lagnaefni að útflutningsvöru,“ 
segir Bergsteinn. Hann segir dönsk fyrirtæki 
hafa verið leiðandi á sviði fjarvarmaröra frá því 
þau voru fyrst framleidd um og upp úr 1960.

„Danir hafa fjölbreytta flóru framleiðslu-
fyrirtækja og vörumerkja á sviði lagnavöru sem 
tengist hitaveituiðnaði. Þar má nefna loka, 
hitastýringar varmaskipta og samskeytaefni 
fyrir hitaveitulagnir,“ segir Bergsteinn. „Þetta 
hafa Danirnir nýtt sér í útrás og til öflunar 
verkefna. Fjarvarmaveitur ytra eru hins vegar 
oftast drifnar af olíutengdum orkugjöfum, 
rafmagni eða kolum. Minni reynsla er hjá 
þeim á sviði jarðvarmanýtingar en það er þar 
sem styrkur Íslendinga er mestur. Við teljum 
okkur sem röraframleiðanda standa jafnfætis 
helstu framleiðendum á einangruðum hita-
veitupípum hvað tæknistig varðar og búum 
yfir langri reynslu af þjónustu við íslenska 
markaðinn.“

Þekking sem vert er að nýta
Bergsteinn segir að hér heima verði nýlagnir 
og viðhald veitukerfa sífellt endingarbetri og 
traustari. Það hafi gerst með vöruvöndun og 
gæðakerfum en ekki síður miklum framförum 
í lagningu og eftirliti með vinnubrögðum við 
frágang og samsetningu röra og tengiefnis.

„Við höfum átt langt og gott samstarf við 
hitaveitur hér á landi, en stöðugt verið í harðri 
samkeppni við evrópska keppinauta í öllum 
stærri verkefnum. Veituframkvæmdir og beisl-

un jarðvarmaorku, sem Íslendingar hafa staðið 
í undanfarna áratugi, hafa skapað verkfræði- 
og framkvæmdaþekkingu sem vert er að nýta. 
Þekking í jarðvarmaleit og borunum er mikil 
og nú eru að verða straumhvörf í afstöðu þjóða 
til umhverfisvænnar orku og flutningsaðferða 
á varmanum. Það er þar sem við sjáum hugs-
anleg tækifæri til að víkka starfsemi okkar í 
samvinnu við aðra aðila. Við framleiðum 
flutningstækið sem eru hitaveiturörin sjálf.“

Hluti af lífskjörum
Rekstrarumhverfi fyrirtækja hér á landi hefur 
versnað að undanförnu. Það segir Bergsteinn 
draga úr nýsköpun og framkvæmdavilja 
stjórnenda hér innanlands. Í þessu árferði hafi 
stjórnendur Sets hins vegar metið stöðuna 
þannig að skynsamlegt sé að leita tækifæra 

annarsstaðar og kanna þá kosti sem í boði 
eru. 

„Við höfum þegar komið nokkrum út-
flutningi af stað og erum að kanna hugsanleg 
verkefni. SET tók þátt í fjarvarmaráðstefnu og 
sýningu í Þýskalandi fyrr á árinu sem leitt hef-
ur til útflutnings og viðskiptatengsla. Við 
erum þakklátir og ánægðir með að hafa verið 
þáttakendur í uppbyggingu íslenskra hita-
veitna sem eru, eins og starfsemi okkar, þjóð-
hagslega mikilvægar. Heita vatnið og gufuaflið 
eru stór partur af lífsgæðum og tekjumögu-
leikum Íslendinga, auk þess að vera endurnýt-
anleg orka og að mestu umhverfisvæn. Það 
skiptir komandi kynslóðir miklu máli; þar 
liggur stór hluti af þjóðarauðnum,“ segir Berg-
steinn Einarsson að síðustu.

Stjórnendur Sets stefna að útflutningi á rörum og íslenskri þekkingu:

Í útrás frá Selfossi

Set er fjölskyldufyrirtæki sem hefur vaxið og dafnað. Á myndinni eru Bergsteinn Einarsson 
framkvæmdastjóri og bróðir hans Örn sem stýrir framleiðslunni.

Fullkomin hringrás í Hólminum
Stykkishólmur. Hitaveita sem kom um aldamótin jók lífsgæði bæjarbúa að mun.
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Þið hafið það gott, nútíminn er munaður.”
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100 ára!

„Það var mór í gamla daga.

Illa upphituð hús, engar sundlaugar, 

upphitaðar stéttar eða körfuboltavellir.

Heitt bað var til hátíðabrigða.”

Þekking á jarðhita er útflutningsvara:

Áhugi á fjárfesting-
um í jarðhitaverk-
efnum síst minni

Rætt við Árna Magnússon,
framkvæmdastjóra orkusviðs Glitnis

„Þær þrengingar sem hafa verið á alþjóðlegum 
fjármagnsmörkuðum hafa vissulega haft áhrif 
á okkur eins og aðra. Það lýsir sér fyrst og 
fremst í því að verkefnin taka heldur lengri 
tíma en áður. Eftir sem áður hafa menn mikla 
trú á endurnýjanlegri orku og vilja gjarnan 
fjárfesta í slíkum verkefnum. Áhuginn er síst 
minni en hins vegar taka menn sér kannski 
betri tíma og velja verkefnin af enn meiri 
kostgæfni en áður,“ segir Árni Magnússon, 
framkvæmdastjóri orkusviðs Glitnis en hann 
er einn þeirra sem leitt hafa starf Glitnis í 
endurnýjanlegum orkuverkefnum.

Árni segir að það hafi ekki komið að sök 
þótt hægt hafi á undanfarið því Glitnir hafi í 
raun verið kominn fram úr þeim markmiðum 
sem sett voru í upphafi enda „rúllaði boltinn“ 
mun hraðar af stað í byrjun en reiknað hafði 
verið með.

Breytti niðursveiflan áherslum Glitnis í 
þessum efnum? Árni segir að því sé hægt að 
svara bæði játandi og neitandi.  „Við höfum að 
undanförnu lagt meiri áherslu á ráðgjafarþátt-
inn í stað þess að koma fyrst og fremst sem 
lánveitandi að fjármögnuninni. Við verðum 
alltaf að horfa til þess hvar mestar líkur eru á 
að okkur takist að skapa tekjur. Að því leyti 
má segja að áherslurnar hafi breyst. Hins vegar 
stóð aldrei til að við byggðum okkur eingöngu 
upp sem lánveitanda í þessum geira, heldur var 
alltaf markmiðið að vera banki sem gæti veitt 
alhliða fjármálaþjónustu og það er að ganga 
alveg prýðilega.“ 

Árni segir að Glitnir hafi hingað til lagt 
mesta áherslu á jarðhitaverkefni í Bandaríkj-
unum enda sé þar mikil reynsla af virkjun 
jarðhita til orkuframleiðslu og kominn þrosk-
aður markaður. Þá hafa umsvif Glitnis í orku-
verkefnum í Kína verið að aukast en þar er 
bankinn í samstarfi við kínverska olíu- og 
orkufyrirtækið Sinopec um hitaveitu í Xiany-
ang í Shaanxi-héraði. 

„Þetta verkefni hefur stækkað hratt. Fyrstu 
húsin voru tengd við hitaveituna í nóvember 
2006 og síðan hefur stærð veitunnar um það 
bil þrefaldast á ári og í dag eru um milljón 
fermetrar hitaðir upp af þessari veitu.“ Árni 
segir að áhugi sé á að útvíkka samstarfið við 
Sinopec og farið sé að huga að fleiri hitaveitu-
verkefnum í Kína. Hann segir að þótt Glitnir 
hafi til þessa látið mest til sín taka í raforku-
framleiðslu úr jarðhita eins og í Bandaríkjun-
um þá sjái menn gríðarleg tækifæri í hitaveitu-
verkefnum, til dæmis víða í Evrópu. Hann 
segir að með hækkandi olíuverði og aukinni 
áherslu á græna orku, þar sem hver ríkisstjórn-
in af annarri setji sér metnaðarfull áform um 
hlutfall grænnar orku í heildarorkunotkun-
inni, þá aukist að sama skapi áhuginn á jarð-
hita.

Að sögn Árna fer þeim bönkum fjölgandi 
sem sýna áhuga á verkefnum á sviði endurnýj-

anlegrar orku. „Þegar við byrjuðum að mark-
aðssetja okkur í Bandaríkjunum árið 2006 
vorum við á réttum stað á réttum tíma og átt-
um sviðið að vissu leyti. Nú er þetta að breytast 
og fleiri bankar hafa í dag áhuga og þekkingu 
á jarðhita. Þessi þróun er fagnaðarefni fyrir 
okkur því þessi verkefni eru mörg af þeirri 
stærðargráðu að það er hagur fyrir okkur að 
geta átt samstarf um þau við aðra banka,“ segir 
Árni Magnússon.

Árni Magnússon. „Umsvif Glitnis í orkuverkefnum í Kína hafa verið að aukast en þar er 
bankinn í samstarfi við kínverska olíu-og orkufyrirtækið Sinopec um hitaveitu í Xianyang í 
Shaanxi-héraði.“ 
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„Kröfur almennings til sundstaða hafa vaxið 
mikið á undanförnum árum. Fólk vill góða 
sundaðstöðu og heita potta, busllaugar, leik-
tæki og fleira slíkt. Það aftur helst í hendur 
við þá staðreynd að á Íslandi er fjölskyldu-
skemmtun að fara í sund. Og allt þetta eigum 
við heita vatninu að þakka,“ segir Guðmund-
ur Harðarson, forstöðumaður Salalaugar í 
Kópavogi.

Salalaug, sem tekin var í notkun árið 2005, 
er ein sú glæsilegasta á landinu. Gestir hennar 
á síðasta ári voru 385 þúsund og hefur þeim 
fjölgað í tröppugangi allt fram undir þetta. 
Salalaugin sjálf er 25x15 metrar, en á laugar-
svæðinu eru einnig þrír heitir pottar og 
straumlaug sem fleytir laugargestum um þegar 
þeir koma úr rennibraut.

Mikill metnaður
„Reyndar kom bakslag í aðsóknartölurnar hér 

þegar Sundlaug Kópavogs við Borgarholts-
braut var endurbyggð í vor. Í fljótu bragði 
sýnist mér fækkunin vera eitthvað í kringum 
10% frá því sem var í fyrra. Hins vegar hef ég 
alla trú á því að gestum fjölgi hér aftur mjög 
fljótt, því sundhefðin hér í Kópavogi er mjög 
sterk. Bæjaryfirvöld hafa líka lagt mikinn 
metnað í uppbyggingu sundstaða,“ segir Guð-
mundur sem var forstöðumaður Kópavogs-
laugar frá 1993 til 2005 en hefur starfað í 
Salalaug síðan hún var opnuð. 

Miðað við höfðatölu fer hver Kópavogsbúi, 
en þeir nálgast nú þrjátíu þúsund, í sund um 
það bil tuttugu sinnum á ári. Í Svíþjóð, t.d. í 
Malmö, fer hver íbúi hins vegar aðeins í sund 
þrisvar á ári, skv. könnunum sem gerðar hafa 
verið. „Á móti kemur að erlendis hefur fólk 
strendur, ár og vötn til að busla. Hér höfum 
ekki neitt slíkt. Einasta er ylströndin í Naut-
hólsvíkinni sem er geysilega fjölsótt á bestu 
sumardögum sumarsins,“ segir Guðmundur. 

Fá blóðið á hreyfingu
Rík sundhefð á Íslandi á sér sjálfsagt margar 
skýringar. Sú veigamesta er auðvitað heita 
vatnið. Einnig má nefna ungmennafélögin 
sem voru áhrifamikil í sjálfstæðisbaráttu þjóð-
arinnar og voru með sund ofarlega á blaði. Á 
þeirra vegum voru byggðar sundlaugar í sjálf-
boðavinnu víða um land. Þá voru 1941 sett á 
Alþingi lög um sundskyldu í skólum landsins. 
Voru lögin öðrum þræði hugsuð sem slysa-
varnarmál sjávarútvegsþjóðar; enda nauðsyn-
legt að ungir menn sem færu til sjós væru 
syndir. 

Margir minnast norrænu sundkeppninnar 
sem haldin var á árunum 1951 til 1973 og 

hafði það inntak að hvetja fólk til að synda 
200 metrana reglulega og fá verðlaun fyrir. 
Raunar gætir áhrifa keppninnar ennþá því al-
gengt er að þeir sem sækja sundlaugarnar syndi 
200 metra til að fá nauðsynlega hreyfingu. 
„Hins vegar er 200 metra vegalengd í það 
stysta. Fólk þarf að synda eitthvað lengra til að 
fá blóðið á hreyfingu. Því byrjuðum við árið 
2000 með það dæmi í Kópavogslauginni að 
verðlauna fólk með bronsmedalíu ef það synti 
500 metrana, 1000 metrar skiluðu silfri og 
1500 metrar gulli. Þetta fékk frábærar viðtök-
ur og 70% tóku lengstu vegalengdina – sem er 
frábær hreyfing og gerir öllum gott.“

Sundlaug Kópavogs:

Fullkomið eftirlits-
myndavélakerfi 

Nýtt og fullkomið eftirlitsmyndavélakerfi hefur verið tekið í notkun í Sundlaug Kópavogs 
sem nemur hreyfingarleysi líkama á sundlaugarbotni. Um er að ræða besta öryggiskerfi sem 
völ er á og hið eina sinnar tegundar hér á landi. Kerfið ásamt nýju eftirlitsmyndakerfi í 
Sundlaug Kópavogs, sem var stækkuð og endurbætt í sumar, verður góður stuðningur við 
hefðbundna laugarvörslu. 

Myndavélakerfi sem nemur hreyfingarleysi hefur gefið mjög góða raun erlendis og orðið 
mörgum til bjargar sem af einhverjum ástæðum hafa sokkið til botns og ekki getað bjargað 
sjálfum sér. Myndavélarnar eru staðsettar undir vatnsyfirborði og tengdar við tölvur sem gera 
viðvart með hljóðmerki, liggi maður hreyfingarlaus á botninum í 15 sekúndur. Laugarvörð-
ur getur þegar í stað greint á tölvuskjám hvar viðkomandi sundlaugargestur er í nauðum 
staddur í sundlauginni og komið honum til bjargar á augabragði. 

385 þúsund gestir í Salalaug í Kópavogi fyrra:

Sundhefðin er sterk

Í Salalaug. „Og allt þetta eigum við heita vatninu að þakka,“ segir Guðmundur Harðarson 
forstöðumaður. 

Ísrör ehf. í Hafnarfirði var stofnað árið 1992 
og hefur frá upphafi verið umboðsaðili Log-
stor A/S í Danmörku. Logstor hefur verið 
frumkvöðull á heimsvísu í framleiðslu forein-
angraðra stál- og pexröra fyrir hitaveitur í 
meira en hálfa öld og er nú stærsta fyrirtækið 
í heiminum á þessu sviði. 

 „Rörin frá Logstor eru þeim eiginleikum 
gædd að þau halda einangrunargildi sínu stöð-
ugu áratugum saman. Þetta er eini framleið-
andinn sem býður rör þessarar gerðar. Nýting 
heits vatns verður með þessu móti betri en ella 
og orkukostnaður að sama skapi lægri,“ segir 
Birgir Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Ísröra. 
Stærstu viðskiptavinir Ísröra eru hitaveitur um 
allt land. Hann bendir á í þessu sambandi að 
stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur hafi valið 
rör frá Logstor í hina nýju aðveituæð frá Hell-
isheiðarvirkjun til Reykjavíkur sem nú er verið 
að setja upp. Alls er lögnin 19 kílómetrar og 
rörin DN 900 og 1000 mm í þvermál – að 
viðbættri einangrun. Ísrör heldur reglulega 
námskeið í notkun á múffum og tengiefni 
fyrir fagmenn með sérfræðingum frá Logstor. 

Stálskápar
Ísrör hefur einnig umboð fyrir Triax A/S, 
skápaframleiðanda. Mestur innflutningur er í 

inntaksskápum fyrir hitaveitur. Þeir fást í 
tveimur stærðum og henta vel við frístunda-
hús og hesthús svo og geymsluskápar fyrir 
gaskúta, en þeir taka tvo 11 kg kúta. Þessir 
skápar eru hannaðir af starfsmönnum Ísröra í 
samstarfi við Brunamálastofnun, og veita 
mikið öryggi. Auk þessa býður Ísrör skápa 
fyrir rafmagn, ljósleiðara, háhraðatengingar 
o.fl.

Öryggisborðar og lokar
Proflex er enn einn birginn. Norska fyrirtækið 
Proflex framleiðir viðvörunar- og hlífðarborða 
til lagnar yfir m.a rafstrengi sem lagðir eru í 
jörðu. Einnig ídráttarbarka í mörgum stærð-
um og handhæg vinnutjöld. Frá Broen í Dan-
mörku koma svo margskonar lokar á hita-
vatnslagnir, svo sem inntaks-, anborings- og 
heimæðarlokar. „Þessir lokar hafa fengið góða 
dóma fagmanna og annarra,“ segir Birgir.

Ísrör ehf. er til húsa að Hringhellu 12 í 
Hafnarfirði, í 600 fermetra eigin húsnæði. 
„Við kappkostum að veita viðskiptavinum ör-
ugga þjónustu og hraða afgreiðslu á góðum 
vörum. 

Svo erum við þekkt fyrir að taka vel á móti 
fastakúnnum með vöfflum með sírópi og 
rjóma þegar þeir eiga erindi við okkur.“

Ísrör ehf. í Hafnarfirði með hitaveiturör á heimsvísu:

Betri vatnsnýting – 
lægri orkukostnaður

Birgir Sigurjónsson, framkvæmdastjóri.
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Jarðboranir hf. voru stofnaðar í ársbyrjun 
1986 í þeim tilgangi að halda í einu öflugu 
fyrirtæki, þeirri þekkingu og verkkunnáttu 
sem áunnist hafði í íslenskum boriðnaði. Fyr-
irtækið rekur uppruna sinn til ársins 1945 
þegar forveri þess, Jarðboranir ríkisins, leit 
dagsins ljós. Þegar í öndverðu var talið mikil-
vægt að tryggja hágæða borþjónustu hérlend-
is, einkum þegar haft var í huga mikilvægi 
jarðhitaorku fyrir hagkerfi Íslands. Félagið 
hefur gegnt lykilhlutverki í þeirri þróun að 
hagnýta vistvæna orku víða um land til hús-
hitunar, atvinnulífs og annarra nytja, auk þess 
sem fyrirtækið hefur haslað sér völl erlendis.

Vöxtur
Árið 1992 var efnt til almenns útboðs á hluta-
bréfum Jarðborana hf. til að stuðla að dreifðri 
eignaraðild að fyrirtækinu. Þessi atburður 
markaði tímamót því þetta var í fyrsta sinn 
sem hlutabréf félags í eigu ríkissjóðs og 
Reykjavíkurborgar voru seld almenningi á 
markaði. Í ársbyrjun 1993 var félagið skráð á 
Verðbréfaþingi Íslands og átti þar góðu gengi 
að fagna enda reyndist reksturinn farsæll og 
vöxtur samkvæmt væntingum. Í upphafi árs 
2006 keypti fjárfestingafélagið Atorka Group 
allt hlutafé í Jarðborunum og átti þar til í ág-
úst 2007 að Geysir Green Energy eignaðist 
fyrirtækið.

Að sögn Bents S. Einarssonar, forstjóra 
Jarðborana, hófst nýtt vaxtarskeið hjá Jarðbor-
unum árið 2004 er farið var að bora eftir há-
hita fyrir Hitaveitu Suðurnesja og Orkuveitu 
Reykjavíkur vegna framleiðslu á raforku fyrir 

álver Norðuráls. „Fjölgun verkefna kallaði á 
nýja uppbyggingu borflota okkar og hún hófst 
með nýjum hátæknibor, Geysi. Aðkoma nýrra 
eigenda árið 2006 þýddi svo enn skarpari 
áherslur og við fórum af mjög miklum krafti 
út í eflingu borflotans með stóraukinni fjár-
festingu í hátæknivæddum stórborum,“ segir 
Bent. Þegar hér var komið sögu hafði fyrirtæk-
ið í fyrsta sinn næga burði til að sinna mark-
aðssókn og verkefnum erlendis af fullum krafti 
samtímis því að takast á við stóraukin umsvif  
hérlendis.

Markaðir
Jarðboranir hafa öðlast sterka markaðshlut-
deild á íslenskum markaði eftir langt og ár-
angursríkt starf fyrir stærstu orkufyrirtæki 
landsins, Orkuveitu Reykjavíkur, Hitaveitu 
Suðurnesja og Landsvirkjun, auk þess sem fé-
lagið hefur átt farsælt samstarf við sveitarfélög 
og smærri viðskiptavini. Jafnframt hafa Jarð-
boranir látið að sér kveða erlendis allt frá því á 
öndverðum níunda áratugnum. „Útrásin var í 
fyrstu í smáum stíl,“ segir Bent S. Einarsson, 
„en umsvifin hjá okkur hafa aukist svo um 
munar og nú stendur dótturfélag okkar, 
Hekla Energy, að mjög metnaðarfullum verk-
efnum í Þýskalandi og á Azoreyjum, auk þess 
sem við vinnum að undirbúningi annarra 
verkefna erlendis.“

Tímamótasamningur 
Í september sl. undirrituðu Jarðboranir samn-
ing við Orkuveitu Reykjavíkur um jarðhita-
boranir á Hengilssvæðinu, en um er að ræða 

stærsta einstaka borverkefni sem ráðist hefur 
verið í hérlendis. Bent áréttar að samningur-
inn staðfesti hæfni Jarðborana til að taka að 
sér æ metnaðarfyllri verkefni. „Það er ánægju-
leg áskorun að sýna fram á getu okkar til 
verktöku af þessari stærðargráðu. Við erum 
líka stolt af því að vera hlekkur í virðiskeðju 
þar sem vistvænni orku er breytt í verðmæta 
útflutningsvöru. Þá hafa aukin umsvif undan-
farinna ára hérlendis hjálpað okkur að takast 
á við krefjandi borverkefni erlendis sem eru 
vaxandi þáttur í starfsemi okkar og markaðs-
setningu á þekkingu. Það vill stundum gleym-

ast hve mjög hagvöxtur á Íslandi er háður öfl-
ugum útflutningi.“ 

Djúpboranir 
Jarðboranir undirrituðu nýlega verksamning 
við Landsvirkjun fyrir hönd Íslenska djúpbor-
unarverkefnisins (IDDP) um borun á Kröflu-
svæðinu sem markar upphaf djúpborana á há-
hitasvæðum. Þar sem um er að ræða fyrstu 
djúpborunarholu sinnar tegundar er verkefnið 
einstakt á heimsvísu. Vísindamenn víðs vegar 
um heim fylgjast með verkefninu af áhuga og 
mikill fjöldi innlendra og erlendra sérfræðinga 
mun koma að rannsóknarvinnu. 

Bent segir verkefnið marka ný tímamót í 
sögu orkuvísinda. „Ef allt gengur að óskum 
verður ekki einungis um að ræða öflun verð-
mætrar orku heldur líka öflun verðmætrar 
þekkingar við alveg nýjar aðstæður. Það er afar 
mikilvægt að nýta og efla forskot okkar Íslend-
inga á þessu sviði sem liggur í reynslunni ekki 
síður en fræðilegri þekkingu. Þannig er það í 
raun reynslan af jarðhitaöflun og vinnslu við 
ólíkar aðstæður sem er allra dýrmætust í mark-
aðsstarfi okkar út á við.“

Gæðavottun
Jarðboranir starfa undir einkunnarorðunum 
„Við opnum þér auðlindir“ enda er hlutverk 
fyrirtækisins að skapa viðskiptavinum sínum 
og eigendum verðmæti og auka þannig hag-
sæld í samfélaginu. Félagið annast fram-
kvæmdir á alþjóðlegum vettvangi og áhersla 
er lögð á að skapa í sífellu ný tækifæri og 
vinna úr þeim á frjóan og arðbæran hátt. 

Jarðboranir fengu gæðavottun á stjórnkerfi 
starfsemi sinnar samkvæmt ISO 9001 staðlin-
um í febrúar sl. og urðu þar með fyrsta íslenska 
verktakafyrirtækið til að hljóta slíka vottun.

Spennandi framtíð
„Orka, sem aflað er með vistvænum hætti, 
verður stöðugt eftirsóttari,“ segir Bent S. Ein-
arsson,“ og í Evrópu beinist kastljós athygl-
innar t.d. í auknum mæli frá orkukostum á 
borð við vindmyllur yfir á jarðhita. Aukin 
nýting jarðvarma mun í framtíðinni stuðla að 
fjölþættari atvinnurekstri, auknum hagvexti 
og atvinnumöguleikum í sátt við samfélagið. 
Staða Jarðborana á þessum vaxandi markaði 
er sterk og fyrirsjáanlegt er að þekking og 
reynsla fyrirtækisins verður stöðugt eftirsótt-
ari, jafnt hér á landi sem erlendis.“

Flooré gólfhitakerfi njóta vaxandi vinsælda, 
enda henta þau vel í flestum hýbílum og eru 
auðveld í uppsetningu. Kerfin byggjast á 
harðpressuðum frauðplastplötum með álímdu 
ályfirborði. Plöturnar eru límdar á gólfið en í 
þeim eru tilbúnar raufar sem í eru lögð plast-
rör.

Álið sér um að dreifa hitanum jafnt á flöt-
inn og þar sem gólfefnið liggur beint á plötun-
um þá hitnar kerfið mjög fljótt. 

„Við höfum selt mikið af gólfhitakerfum að 
undanförnu enda er fólk sér sífellt meðvitaðra 
um þau þægindi sem þessu fylgja,“ segir 
Ámundi Halldórsson hjá Hringás í Kópavogi 
sem hefur umboð fyrir Flooré á Íslandi.

Auðveld í uppsetningu
Að sögn Ámunda gefa þeir fagmenn, sem 
kynnst hafa gólfhitakerfunum, þeim góða 
einkunn. Segja kerfin létt og auðveld í upp-
setningu en hægt er að setja þau á hvaða und-
irlag sem er sé gólfið á annað borð slétt. „Plöt-
urnar má líma beint á steypt gólf og tré. Þær 
henta því sérlega vel þar sem fólk er að endur-
nýja og vill færa sig úr þilofnakerfi yfir í gólf-
hita. Margir hafa t.d. tekið Flooré kerfi í sum-
arbústaði sem standa á súlum en þar er fólk 
oft í vandræðum með gólfkulda og önnur 
gólfhitakerfi henta illa á trégólf. Þá er mikill 
kostur hve þunnar plöturnar eru, til dæmis 
þegar unnið er að endurbótum. Ekki þarf 
byltingarkenndar aðgerðir til að leysa vanda-
mál viðvíkjandi þröskuldum, gólflistum og 
slíku.“

Undirlag ekki nauðsyn
Ámundi segir mikinn kost að hægt sé að 
leggja flísar og parket beint á lagnakerfin og 
undirlag sé ekki nauðsynlegt. Sé ætlunin að 
nota gólfdúk sé þó nauðsynlegt að setja gifs 
eða flota ofan á frauðplastplöturnar sem eru 
yfirleitt 12 til 25 mm. á þykkt. Eins mæla 
framleiðendur með því að gegnheilt parket sé 
síður sett ofan á hitakerfin enda hafi slíkt 
mikla einangrandi eiginleika sem dragi úr af-

köstum kerfanna. 
Eins og kemur fram að ofan eru Flooré 

kerfin vatnshitakerfi en það gefur töluverðan 
sveigjanleika þegar kemur að orkugjafa. Auk 
hitaveitu er auðvelt að kynda kerfin með raf-
magni en þá er sett upp rafhitatúpa sem kynd-
ir vatnið. Ef hitaveita kemur svo síðar er auð-
velt að skipta hitatúpunni út og setja 
forhitarakerfi í staðinn. 

Gólfhitakerfi frá Florré njóta vinsælda:

Þunnar plötur og þægilegur hiti

„Mikil þægindi,“ segir Ámundi Halldórsson hjá Hringás.

Jarðboranir
opna auðlindir

„Orka, sem aflað er með vistvænum
hætti, verður stöðugt eftirsóttari,“

segir Bent S. Einarsson, forstjóri Jarðborana

„Mikil aukning verkefna kallaði á nýja uppbyggingu borflota okkar,“ segir Bent S. Einars-
son, forstjóri Jarðborana.
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380 gráðu
heit borhola!

Mesti hiti í borholu á Íslandi mældist 
sumarið 1985 á Nesjavöllum en þar var 
borað eftir gufu í fyrsta áfanga virkjunar-
innar. Umrædd hola er 2.265 metrar á 
dýpt og mældist 380°C hiti í yfirþrýstri 
æð nálægt botni hennar.

(Byggt á samantekt Sveins Þórðarsonar 
og Þorgils Jónssonar, Um hitaveitur á 
Íslandi, á vef Samorku).

„Okkar aðkoma að hitaveituverkefnum 
spannar raunar allt sviðið; frá undirbúnings-
rannsóknum þar til vatnið er komið til not-
enda. Meðal verkefna á þessu sviði hjá okkur 
er hönnun á hitaveitukerfum í þéttbýli, eftir-
lit, hönnun og stjórn eftirlitskerfa, hönnun á 
virkjunum á borð við t.d. Hellisheiðarvirkjun 
þar sem hluti af orkunni nýtist til rafmagns-
framleiðslu og hluti til upphitunar húsa. Svið-
ið er því víðfeðmt og nær til hitaveitu- og 
jarðvarmaverkefna bæði innanlands og er-
lendis,“ segir Tryggvi Jónsson, framkvæmda-
stjóri umhverfis-, samgangna- og veitukjarna 
hjá verkfræðistofunni Mannviti.

Tryggvi segir aðspurður að tækni við lagn-
ingu hitaveitukerfa hafi ekki tekið stórfelldum 
breytingum undanfarin ár en hins vegar hafi 
tölvutæknin haft mikil áhrif á hönnun kerf-
anna, kerfisgreiningar, stýringar og eftirlits-
búnað. Mannvit vinnur nú að stórum hita-
veituverkefnum í nýbyggingarhverfum á 
höfuðborgarsvæðinu, sem og að Hellisheiðar-
virkjun. Þá vinnur fyrirtækið fyrir veitufyrir-
tæki út um allt land, bæði vatnsveitur, hita-
veitur og fráveitur auk þess að koma að 
fjölmörgum vatnamælingaverkefnum og ann-
ast fjöldann allan af sjálfvirkum mælistöðvum, 
bæði í borholum og lögnum.

Leiðandi í nýtingu jarðvarma 
Þekking Íslendinga á sviði jarðvarma er mikil 
og verkfræðistofan Mannvit nýtir sér hana í 
verkefnum erlendis. Þannig segir Tryggvi fyr-
irtækið m.a. taka þátt í verkefni í Ungverja-
landi þar sem nú er unnið að jarðhitarann-
sóknum. „Ætlunin er að í næsta skrefi verði 
jarðhitinn virkjaður og í framhaldi af því verði 
hönnuð og byggð upp hitaveitukerfi. Heitt 
vatn er vissulega notað víða um heim til upp-
hitunar húsa en sjaldgæfara að jarðvarmi sé 
nýttur í því skyni. Á þessi sviði höfum við Ís-
lendingar leiðandi hlutverk í heiminum og í 
samanburði við önnur stór verkfræðifyrirtæki 
í heiminum er jarðhitavirkjanasvið Mannvits 
vafalaust meðal þeirra stærri í dag. Íslendingar 
munu hafa forystu á þessu sviði enn um sinn 
en margir eru að koma sér upp mikilli þekk-
ingu eftir því sem jarðvarmaverkefnum fjölgar 
víða um heim,“ segir Tryggvi og bætir við að 
Mannvit líti á öll lönd heims sem sitt þjón-
ustusvæði. 

„Við skilgreinum okkur á alþjóðlegum 
markaði og keppum á honum við önnur verk-
fræðifyrirtæki heims. Og verkefnin eru næg og 
áhugaverð, bæði hérlendis og erlendis,“ segir 
Tryggvi Jónsson, framkvæmdastjóri hjá verk-
fræðistofunni Mannviti. 

Verkfræðistofan Mannvit 
í stórum veitu- og

jarðvarmaverkefnum 
hérlendis sem erlendis: 

Erum leiðandi 
í nýtingu 

jarðvarma í 
heiminum

Hellisheiðarvirkjun. Verkfræðistofan Mannvit hannaði þá virkjun þar sem orkan er m.a. 
nýtt til upphitunar húsa. 

Tryggvi Jónsson hjá Mannviti segir fyrirtæk-
ið nú taka þátt í verkefni í Ungverjalandi 
þar sem unnið er að jarðhitarannsóknum.

Jarðboranir, Hlíðasmára 1, 201 Kópavogi, sími 585 5200, www.jardboranir.is

Jarðboranir eru stærsta fyrirtæki í heimi sem sérhæfir sig í öflun jarðhita. 
Áratuga reynsla af verkefnum erlendis, sterkur heimamarkaður og ný 
kynslóð hátæknivæddra stórbora gerir kleift að sækja fram sem aldrei fyrr. 
Áfangastaðurinn er alltaf í sjónmáli: Verðmæt útrás íslenskrar þekkingar.

Jarðvarmi er einn hreinasti orkugjafi í heimi. Aukin notkun jarðvarma 
mætir knýjandi þörf fyrir vistvæna orku og dregur úr mengandi brennslu 
jarðefnaeldsneytis. Þannig stuðlar starfsemi okkar að betra umhverfi og 
auknum loftgæðum. 

ISO 9001
FM 534725
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Bláa lónið hefur sérstöðu á heimsvísu:

Táknmynd umhverfisvænna auðlinda
Einstök samsetning lífríkis jarðsjávar Bláa 
lónsins vekur jafnan mikla athygli þess mikla 
fjölda erlendu blaðamanna sem kemur á 
hverju ári til að kynna sér starfsemi þess. „Í 
margra huga er Bláa lónið orðið einskonar 
táknmynd þess hvernig við Íslendingar notum 
auðlindir okkar með umhverfisvænum hætti. 
Æ fleiri koma hingað til lands gagngert til að 
kynna sér orkumál Íslendinga,“ segir Grímur 
Sæmundsen forstjóri.

Bláa lónið hf. var stofnað árið 1992 og er 
meginmarkmið félagsins vera í forystu um 
uppbyggingu heilsu- og ferðaþjónustu á Ís-
landi. Öll starfsemi félagsins byggist á einstök-
um eiginleikum jarðsjávarins í Svartsengi. 
Starfsemi skiptist í þrjá meginþætti: rekstur 
Bláa lónsins, þróun og markaðssetning á Blue 
Lagoon húðvörum og rekstur lækningalindar 
þar sem veitt er meðferð við psoriasis. Fyrir-
tækið rekur einnig Hreyfingu heilsulind og 
Blue Lagoon spa í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu 
starfa 150 manns í það heila talið.

Sölt, kísill og þörungar
Vistkerfi Bláa lónsins er dæmi um einstakt 
samspil náttúru og tækni. Hitaveita Suður-
nesja hf. borar eftir jarðhitavökva á svæðinu 
en borholurnar eru allt að 2000 metra djúpar 
og vökvinn allt að 243°C. Varmi hins endur-
nýjanlega jarðhitavökva er nýttur á samofinn 
hátt til þess að framleiða hitaveituvatn af 
drykkjarvatnsgæðum og rafmagn. Jarðsjór 
Bláa lónsins er tekinn beint úr borholum og 
leiddur í lögn að baðstaðnum þar sem gestir 
njóta þess að slaka á í hlýju lóninu meðan virk 
efni jarðsjávarins, sölt, kísill og þörungar, 
dekra við líkama og sál.

Grænar aðferðir
Í baðlóninu eru sex milljónir lítra af hreinum 

jarðsjó sem endurnýjast á 40 klukkustundum. 
„Virku efnin í lóninu hafa mjög nærandi áhrif 
og fyrir þá sem þjást af psoriasis gegnir kísill-
inn mjög mikilvægu hlutverki við að ná dauð-
um frumum af húðinni,“ segir Grímur og 
bætir við að meðferðin sé náttúruleg og án 
aukaverkana og skapi lækningalind Bláa lóns-
ins einstaka stöðu á heimsvísu. Þangað komi 

til lækningameðferðar fólk víða að úr veröld-
inni, þar sem böð og ljósameðferð undir 
handleiðslu lækna og hjúkrunarfræðinga 
vinna saman. 

Framleiðsla á Blue Lagoon húðvörum hefur 
verið mjög vaxandi þáttur í starfsemi Bláa 
lónsins síðustu ár. Jarðsjórinn og náttúruleg 
hráefni hans eru uppistaða varanna. „Blue 
Lagoon hráefnin eru ræktuð úr náttúruupp-
sprettunni með náttúruvænum, grænum að-
ferðum. Þessi aðferð endurspeglar fullkomið 
samspil náttúru og vísinda. Hún tryggir að við 
getum notað það sem náttúran færir okkur á 
hreinan og öruggan hátt til að færa okkur 
heilsu, vellíðan og fegurð,“ segir Grímur. Í dag 
eru framleiddar nokkrar vörulínur úr hráefn-
um Bláa lónsins. Sú nýjasta eru andlitskrem 
sem komu á markaðinn á síðasta ári. Fram-
leiðslan fer fram í Danmörku og í Frakklandi 

og 
er 

meðal annars seld til Skandinavíu, Bandaríkj-
anna og Þýskalands. Fleiri nýrra afurða er að 
vænta á næstunni sem er afrakstur stöðugrar 
þróunarvinnu og miðar að því að nýta sem 
best efni úr lóninu bláa. 

Stefnt á heilsuhótel
Á síðasta ári lauk umfangsmiklum fram-
kvæmdum við baðstað Bláa lónsins og í dag 
eru húsakynnin um 5.000 fermetrar. Bún-
ingsaðstaðan rúmar 700 gesti samtímis. Bún-
ingsklefarnir eru sex talsins, þrír kvennaklefar 
og jafn margir klefar fyrir karla. Betri stofa, 
þar sem boðið er upp á einkaklefa auk setu-
stofu með arni og innilaug, var einnig tekin í 
notkun. Þá hefur verið byggður upp glæsileg-
ur veitingastaður, Lava, sem hefur fengið góða 
dóma. Í framtíðinni er stefnt á uppbyggingu 
glæsilegs heilsuhótels á svæðinu.

„Virk efni jarðsjávarins eru kísill, sölt og þörungar en þeir hafa mjög nærandi áhrif,“ segir 
Grímur Sæmundsen læknir og forstjóri Bláa lónsins.

Íslandspóstur gaf í maí sl. út frímerki sem tileinkað er 100 ára afmæli hita-
veitu á Íslandi. Verð frímerkisins er 75 krónur. Hönnuðar þess er Pétur 
Baldvinsson teiknari. Nokkur önnur frímerki komu út á sama tíma í vor, 
svo sem í tilefni af 100 ára kaupstaðarafmæli Hafnarfjarðarbæjar og önnur 
voru tileinkuð íslenskri iðnhönnun, norrænni goðafræði og gömlum ís-
lenskum landbúnaðartækjum. Eiríkur Bogason, framkvæmdastjóri Sam-
orku, veitti fyrstu örk hitaveitufrímerkisins góða viðtöku úr hendi Ingi-
mundar Sigurpálssonar, forstjóra Íslandspósts.

Eiríkur Bogason tekur við fyrstu hitaveitufrímerkjunum úr hendi Ingimundar Sigurpáls-
sonar, forstjóra Íslandspósts.

Heitt frímerki!

Í baðlóninu eru sex milljónir lítra af hreinum jarðsjó sem endurnýjast á 40 klukkustundum.
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Danfoss lausnir fyrir hitakerfið
Þægindi, öryggi og áreiðanleiki

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til
hitakerfa svo sem:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringar

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðvar

Varmaskipta soðna og boltaða

Úrval tengigrinda á lager

Sérsmíðaðar tengigrindur og
stöðvar fyrir allt að 25 MW afl

Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi
og séð notendum um allan heim fyrir
búnaði og lausnum, sem gerir líf þeirra
þægilegra.

Við erum eini framleiðandinn á markað-
inum sem sérhæfir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og
tengigrindum fyrir hitakerfi.

Við leggjum metnað okkar í að finna
réttu lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar
- hverjar sem stærðirnar, þarfirnar eða
kröfurnar kunna að vera.


