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Kynningarblað 
HS Orka, Efla, Orka 
náttúrunnar, KPMG, Mannvit, 
Verkís, Kadeco, Rarik og VSÓ

Iceland Geothermal, sem í dag-
legu tali er kallað Íslenski jarð-
varmaklasinn, er nátengt iðn-

aðinum og hefur að mestu leyti 
unnið að verkefnum sem gagnast 
honum, styrkja og efla nú og í nán-
ustu framtíð. Að jafnaði hafa verið 
um 50 aðildar félagar í klasanum og 
er grunnstarf hans fjármagnað með 
aðildargjöldum.

Viðar Helgason gegnir hlutverki 
klasastjóra en starfið snýr einkum 
að framþróun og styrkingu innviða 
íslensks jarðvarmaiðnaðar bæði 
innan lands og utan. Hann vinn-
ur með og heyrir undir stjórn klas-
ans en í henni sitja fulltrúar Arion 
banka, GEORGS, HS Orku, Íslands-
banka, Landsbankans, Landsnets, 
Landsvirkjunar, Mannvits, Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands, Orkuveitu 
Reykjavíkur, VERKÍS og Vélaverk-
stæðis Hjalta Einarssonar (VHE).

„Helsta hlutverk Iceland Geo-
thermal er að kynna Ísland sem 
land jarðvarmans enda fáum við 
Íslendingar 70% allrar frumorku 
úr jarðvarma. Þá er nærri 100% af 
frumorkuþörf landsins mætt með 
endur nýjanlegum orkugjöfum,“ 

segir Viðar en tilgangur klasasam-
starfsins er einnig að styðja við sam-
keppni innan jarðvarmaklasans, 
bæta nýtingu auðlindarinnar og 
stuðla að virðisaukandi verkefnum.

Markmið samstarfsins er að 
sögn Viðars að skapa ný viðskipta-
tækifæri innan jarðvarmageirans 
og byggja upp samstarf innanlands 
og erlendis til að selja þjónustu og 
þekkingu. „Stefnan er að Ísland 
gegni lykilhlutverki í alþjóðlegri 
virðiskeðju jarðvarmaiðnaðarins.“ 

Ávinningurinn augljós
Frá upphafi hefur Iceland Geo-
thermal verið hugsað sem vett-
vangur til að markaðssetja íslenskan 
jarðvarmaiðnað undir sameiginlegu 
vörumerki erlendis. „Ávinningur 
af slíku vörumerki er augljós þar 
sem aðgengi að upplýsingum um 
orku-, ráðgjafar- og iðnfyrirtæki 
er allt á einum stað. Þrátt fyrir að 
farið hafi verið rólega af stað var 
þegar ljóst árið 2014 að þessi nálg-
un væri að skila árangri því aðilar 
frá Þýskalandi, Alaska, Frakklandi, 
Ítalíu, Litháen, Póllandi, Indlandi, 
Mexíkó, Níkar agva og fleiri löndum 

hafa sett sig í samband við klasann 
til að kanna möguleika á samstarfi 
við íslensk fyrirtæki,“ upplýsir Viðar. 
Hann segir einnig mikilvægt fyrir 
íslenskar stofnarnir að geta vísað 
fyrirspurnum sem koma til þeirra til 
sérhæfðs iðnaðarklasa sem tryggir 
að erindi fái hlutlausa og málefna-
lega meðferð. 

„Samstarf við atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, Íslands-
stofu og aðra opinbera aðila hefur 
sömuleiðis reynst klasanum vel. 
Stjórn hans telur afar mikilvægt að 
eiga í góðu samstarfi við fulltrúa 
ríkisins og nægir í því sambandi 
að nefna samskipti við erlenda 
embættis menn sem vilja ræða um 
jarðvarmanýtingu við stjórnvöld og 
íslenskt atvinnulíf.“ 

Nýsköpun og aukin menntun
Hlutverk klasans innanlands er 
annars eðlis en erlendis, meðal 
annars vegna þess að tryggja verð-
ur að klasasamstarfið stangist ekki 
á við samkeppnislög. „Jarðvarma-
iðnaðurinn er samheldinn og mik-
ill samhugur ríkir um að þróa og 
styrkja innviði hans. Áhersluverk-

efni klasans hafa verið tengd ný-
sköpun og kemur klasinn meðal 
annars að viðskiptahraðli. Þá eru 
önnur verkefni tengd nýsköpun á 
landsbyggðinni í skoðun,“ upplýs-
ir Viðar. Menntamál eru ekki síður 
mikilvæg fyrir klasann og er horft 
til þess að byggja upp námskeið á 

háskólastigi til að þjálfa verkfræð-
inga og tæknifræðinga til að vinna í 
jarðvarmageiranum. „Það er í þessu 
samhengi mjög mikilvægt að styðja 
við og bæta ímynd iðnnáms. Við-
hald og rekstur orkuvera, hitaveit-
ur og iðnaðurinn sem þjónar þess-
um atvinnugreinum líður nú um 
stundir fyrir skort á hæfum iðn-
aðarmönnum, sem hefur neikvæð 
áhrif á samkeppnishæfni íslensks 
samfélags.“

Önnur verkefni klasans eins og 
gerð kynningarefnis og heimasíða 
eru að sögn Viðars í stöðugri þróun. 
„Að mínu mati er nauðsynlegt að Ís-
lendingar geri sér grein fyrir þeirri 
sérstöðu sem þeir búa við þegar 
kemur að upphitun híbýla sinna 
með jarðvarma. Jarðvarmaauðlind-
in er ein helsta forsenda þess að Ís-
land býður upp á þau lífsgæði sem 
við teljum sjálfsögð. Þeir sem muna 
örlítið lengra aftur en aftur fyrir 
miðja síðustu öld átta sig á þeim 
verðmætum sem jarðvarminn hefur 
skapað íslensku samfélagi. Íslensk-
ar hitaveitur og fjölþætt og sam ofin 
nýting jarðvarmans einkennir ís-
lenskt samfélag öðru fremur.“

Ísland er land jarðvarmans
Meginhlutverk Íslenska jarðvarmaklasans er að kynna Ísland sem land jarðvarmans en íslenskar hitaveitur og samofin nýting 
jarðvarmans eru einkennandi fyrir land og þjóð. Klasanum tilheyra að jafnaði 50 aðildarfélagar sem allir starfa nátengt iðnaðinum.

Íslendingar fá 70 prósent allrar frumorku úr jarðvarma. Nærri 100 prósentum af frumorkuþörf landsins er mætt með endurnýjanlegum orkugjöfum.

Að mínu mati er 
nauðsynlegt að 

Íslendingar geri sér 
grein fyrir þeirri 
sérstöðu sem þeir búa 
við þegar kemur að 
upphitun híbýla sinna 
með jarðvarma.
 Viðar Helgason
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Samkvæmt kenningu  Michaels 
Porter er klasi lykilhugtak 
þegar kemur að samkeppnis-

hæfni þjóða. „Grundvallaratriði í 
klasakenningunni er svokallaður 
„demantur“ sem endurspeglar sam-
spil fjögurra meginþátta sem hafa 
áhrif á samkeppnishæfni þjóða og 
landsvæða. Þeir eru framleiðsluskil-
yrði, eftirspurnarskilyrði, tengdar at-
vinnu- og stuðningsgreinar og stefna 
fyrirtækja, skipulag og samkeppni. 
Samspil þessara krafta er birtingar-
mynd klasaumhverfisins en mikil-
vægt er að gera sér grein fyrir því að 
klasar eru ekki búnir til heldur ráð-
ast af fyrrgreindu samspili,“ útskýr-
ir Hákon Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri og stofnandi Gekon, sem fyrstu 
árin sá um rekstur Iceland Geo-
thermal-klasasamstarfsins. 

Þeir Michael Porter og Þjóðverj-
inn Christian Ketels hafa gert grein-
ingu á Íslenska jarðvarmaklasanum 
í samvinnu við Gekon. „Hátt í 60 að-
ilar tóku þátt í því verkefni og komu 
þeir úr ýmsum áttum. Niðurstöðurn-
ar sýna að Ísland er frá náttúrunnar 
hendi einstaklega vel úr garði gert 
hvað varðar aðgang að gæðaauðlind. 
Hátt hlutfall jarðvarmaorku sem hlut-
fall af frumorkunotkun þjóðarinnar, 
eða 70%, er einstakt í heiminum,“ 
segir Hákon. 

Jarðvarmanýting á Íslandi hefur 
að mestu byggst upp og þróast síðast-
liðin 100 ár, mest þó á seinni hluta 
síðustu aldar. „Ísland er sterkur aðili 

á hinum alþjóðlega jarðvarmamark-
aði þar sem öflugur jarðvarmaklasi 
er til staðar. Styrkur klasans felst í 
þróuðum aðferðum við fjölnýtingu 
jarðvarma, reynslumiklum sérfræð-
ingum, góðum orðstír og viðamikl-
um tengslum á alþjóðlegum vett-
vangi. Veikleikarnir felast hins vegar 
í  lélegu aðgengi að fjármagni, skorti á 
stærðarhagkvæmni fyrirtækja, erfiðu 
starfsumhverfi þeirra heima fyrir og 
dreifðum kröftum menntastofnana.“

Fyrstu þrjú árin var Iceland Geo-
thermal-klasasamstarfið sem fyrr 
segir rekið af Gekon og allir aðil-
ar þess voru með samninga við það. 
Árið 2013 varð afgerandi breyting á 
rekstri samstarfsins þegar „Iceland 
Geo thermal-klasasamstarfið“ var 
stofnað. Þá var mynduð stjórn í stað 
fagráðs og gerður þjónustusamningur 
við Gekon um reksturinn. Æðsta vald 
í málum félagsins er hjá aðalfundi 
þess. Stjórnin er skipuð ellefu aðil-
um, þar af tveimur áheyrnarfulltrú-
um. Formaður stjórnar er Albert Al-
bertsson, hugmyndasmiður HS Orku, 
en klasastjóri Viðar Helgason.

Lykilhugtak í samkeppnishæfni þjóða
Hugtakið klasi hefur verið skilgreint sem landfræðileg þyrping fyrirtækja og stofnana á ákveðnu sviði sem hafa sameiginlega 
hagsmuni og stuðningsnet. Þetta er hugmyndafræði sem Michael Porter, prófessor við Harvard-háskóla, er talinn upphafsmaður að 
og bókin „The Competitive Advantage of Nations, sem kom út árið 1990, er almennt álitin marka upphaf hennar.

Jarðvarmanýting á Íslandi hefur að mestu byggst upp og þróast síðastliðin 100 ár.

Klasar eru ekki búnir til heldur ráðast af samspili margra þátta. 

Grund vallar atriði 
í klasa - 

kenningunni er svo- 
kallaður „demantur“ sem 
endurspeglar samspil 
fjögurra meginþátta.
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Umhverfis jarðvarmaver 
HS Orku í Svartsengi og á 
Reykjanesi hefur mynd-

ast þyrping fyrirtækja, Auðlinda-
garður, sem eiga það sameiginlegt 
að tengjast jarðvarmaverunum 
og nýta f leiri auðlindastrauma 
en þá hefðbundnu, þ.e. heitt og 
kalt vatn og rafmagn. HS Orka 
og Bláa lónið héldu í samein-
ingu ráðstefnu í Hörpu 28. maí 
síðastliðinn þar sem skýrsla um 
Auðlindgarðinn var kynnt. Yfir-
skrift ráðstefnunnar var fjölþætt 
nýting jarðvarma á Reykjanes-
skaga. Í skýrslunni, sem unnin 
var af Gamma ráðgjöf, kemur m.a. 
fram að fyrirtæki Auðlindagarðs-
ins leggja til eitt prósent af vergri 
landsframleiðslu. Forseti Íslands 
ávarpaði ráðstefnugesti og sagði 
meðal annars að fjölnýting jarð-
varmans væri merkilegasta fram-
lag Íslendinga á öldinni. 

HS Orka var stofnuð fyrir rétt 
um 40 árum sem Hitaveita Suður-
nesja í þeim tilgangi að nýta jarð-
varmann á Reykjanesskaganum 
til húshitunar í nálægum sveitar-
félögum. Þegar farið var að bora 
eftir heitu vatni kom í ljós að jarð-
varmavökvinn sem kom upp úr 
borholunum var mun heitari en 
vonir stóðu til, eða rúmar 240°C, 
en hitastig á Reykjavíkursvæð-
inu var rétt um 90°C. Auk þess var 
vökvinn með 2/3 af seltu sjávar. 
Vegna þessara aðstæðna þurfti 
að endurhugsa aðferðafræðina og 
var afráðið að nýta jarðvarmann 
til að hita upp ferskvatn sem 
notað yrði til húshitunar. Hátt 

hitastig jarðvarmavökvans leiddi 
af sér f leiri möguleika, t.d. í raf-
orkuframleiðslu, og hófst raforku-
framleiðsla í jarðvarmaverunum 
tveimur árum eftir stofnun fyrir-
tækisins.

Bláa lónið verður til
Við nýtingu jarðvarmavökvans 
myndaðist fagurblátt lón við jarð-
varmaverið. Fljótlega hófu menn 
að baða sig í lóninu og kom í ljós 
að náttúrulegur vökvinn hafði 
mjög jákvæð áhrif á ýmsa húð-
kvilla, sér í lagi psoriasis. 

Árið 1992 stofnaði Grímur Sæ-
mundsen læknir fyrirtækið Bláa 
lónið ásamt Edvard Júlíussyni, 
frumkvöðli úr Grindavík. Frá 
upphafi hefur Bláa lónið lagt ríka 
áherslu á þekkingaruppbygg-
ingu og rannsóknir. Rannsóknir á 
jarðvarmavökvanum sem mynd-
ar Bláa lónið hafa leitt í ljós að 
vistkerfi hans og lækningamátt-
ur er einstakur. 

Bláa lónið er í dag einn vinsæl-
asti áfangastaður erlendra ferða-
manna sem heimsækja Ísland. 
Lónið er á lista National Geo-
graphic sem eitt af undrum ver-
aldar sem segir meira en mörg orð 
um það hve einstakt það er. Bláa 
lónið og það frumkvöðlastarf sem 
er unnið þar hefur verið samofið 
frumkvöðlastarfi HS Orku. Bláa 
lónið nýtir alla auðlindastrauma 
jarðvarmaversins í Svartsengi, 
heitt og kalt vatn, rafmagn, gufu, 
jarðsjó og CO

2
. Helstu lífvirku 

efni jarðvarmavökvans eru kís-
ill, sölt og þörungar. Fyrir tækið 

hefur fengið bandarísk og  evrópsk 
einkaleyfi fyrir nýtingu þörunga 
og kísils úr jarðvarmavökvanum 
í snyrtivörur og lyf. 

Hugmyndafræðin við upp-
byggingu jarðvarmavera HS Orku 
hefur alltaf miðað að því að allir 
auðlindastraumar séu nýttir og 
engu sóað. Á því byggir grunn-
hugmyndafræði Auðlindagarðs-
ins. Hugmyndin um fjölnýtingu 
og framsýni starfsmanna HS 
Orku frá árdögum fyrirtækisins 
hefur leitt af sér fjölbreytta starf-
semi í grennd við jarðvarmaver-
in. Hugmyndasmiður Auðlinda-
garðsins er Albert Albertsson, 
verkfræðingur og fyrrverandi 
aðstoðarforstjóri HS Orku. Hann 
hefur starfað hjá fyrirtækinu nán-
ast frá stofnun og mótað hug-
myndafræði Auðlindagarðsins. 

Mikið frumkvöðlastarf
Auk Bláa lónsins teljast til Auð-
lindagarðsins stærsta fiskeldi 
landsins, Stolt Sea Farm Iceland á 
Reykjanesi, sem nýtir volgan kæli-
sjó jarðvarmaversins til ræktunar 
hlýsjávarfisksins senegalf lúru. 
Haustak og Háteigur á Reykja-
nesi nýta gufu frá orkuverunum 
til fiskþurrkunar. Fyrirtækin nýta 
fiskhluta sem áður var hent eða 
voru illa nýttir og gera úr þeim 
næringarríkar afurðir sem seldar 
eru úr landi. Í Svartsengi má finna 
Orf líftækni sem hefur þróað ný-
stárlega aðferð til að framleiða 
verðmæt, sérvirk prótein sem 
eru notuð í húðvörur og til líf- og 
læknisfræðirannsókna. Carbon 
Recycling International framleið-
ir metanól sem m.a. er notað til 
íblöndunar í bensín. Í framleiðsl-

una nýtir fyrirtækið jarðgufu, kol-
tvísýring og grunnvatn frá jarð-
varmaveri HS Orku. Carbon Re-
cycling hefur vakið mikla athygli 
um allan heim enda forgangsmál 
að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda vegna nýtingar jarðefna-
eldsneytis. 

Þróun Auðlindagarðsins á síð-
ustu árum hefur verið hröð. Hið 
mikla frumkvöðlastarf sem unnið 
hefur verið hjá HS Orku við nýt-
ingu jarðvarmans og nýting Bláa 
lónsins á auðlindastraumum jarð-
varmavers HS Orku hf. í Svarts-
engi er einstakur vitnisburður 
um kosti fjölnýtingar til aukinn-
ar verðmætasköpunar. Auðlinda-
garðurinn er einstakur á heims-
vísu og horft er til hans sem fyrir-
myndar um skynsamlega nýtingu 
auðlinda.

Einstakur garður á heimsvísu 
Auðlindagarðurinn er þyrping fjölbreyttra fyrirtækja umhverfis jarðvarmaver HS Orku í Svartsengi og á Reykjanesi. Öll fyrirtækin 
tengjast jarðvarmaverunum og nýta fleiri auðlindastrauma en þá hefðbundnu. Þróun Auðlindagarðsins hefur verið hröð síðustu árin 
enda þykir hann einstakur á heimsvísu og horft er til hans sem fyrirmyndar um skynsamlega nýtingu auðlinda víða um heim. 

Fagurblátt lón myndaðist við nýtingu jarðvarmavökvans og var Bláa lónið formlega stofnað árið 1992. Bláa lónið er einn vinsælasti áfangastaður erlendra ferðamanna hér á landi.

Hópur 
fjölbreyttra 
fyrirtækja 
myndar 
Auðlinda-
garðinn. 
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Staða Íslands innan jarðvarma-
bransans er mjög sterk enda 
starfa Íslendingar að verk-

efnum alls staðar í heiminum. Til 
dæmis í Asíu, Austur-Afríku, Suður-
Ameríku og víðar,“ segir Alexander 
Richter. Hann stofnaði ThinkGeo-
Energy árið 2010 en það er stærsta 
fréttaveita fyrir jarðhitaiðnaðinn í 
heiminum.

Alþjóðleg samkeppni
Jarðvarmabransinn fer stækkandi 
í heiminum og er þannig orðinn 
nokkuð stór í löndum á borð við 
Bandaríkin og Nýja-Sjáland. „Þró-
unarverkefni í þessum löndum eru 
flest búin og því leita fyrirtækin að 
verkefnum utan landsteinanna líkt 
og íslensk fyrirtæki. Samkeppnin er 
því nokkur á markaðnum.“

Samvinna skiptir miklu
Alexander segir Íslendinga afar 
áberandi á alþjóðavettvangi jarð-
varmans þar sem þeir koma að afar 
mörgum verkefnum um allan heim. 
Hann segir það hins vegar  einnig 
geta stuðlað að veikleika fyrir ís-
lensk jarðvarmafyrirtæki að dreifa 
kröftum sínum of víða. „Hættan 
er að fyrirtækin verði ekki sam-
keppnis hæf,“ segir hann. Íslensk 
fyrirtæki þurfi þannig jafnvel að 
vera í samkeppni hvert við annað.

Hann telur mikilvægt að fyrir-

tæki og stofnanir sameini krafta 
sína, sérstaklega vegna þess að verk-
efnin eru flest í fjarlægum löndum.

Alexander segir menn vera að 
vakna til vitundar um mikilvægi 
samvinnu og tekur dæmi. „Nýverið 
var farin ferð til Níkaragva. Þar fóru 
fjölmörg fyrirtæki saman ásamt ráð-
herra til að kynna alls konar jarð-
hitaverkefni á borð við Auðlinda-
garðinn í Svartsengi og til að sýna 
hvað Ísland getur boðið upp á. Það 
var mjög sterkt,“ segir Alexander og 
bætir við að Íslenski jarðvarmaklas-
inn sé einnig mjög gott framtak. Þar 
vinni allir að sama markmiði, sem 
sé að kynna fyrir heiminum hvað Ís-
land hafi upp á að bjóða.

Jarðhitaskólinn mikilvægur
Íslendingar koma nú þegar að 
mörgum verkefnum í Austur- 
Afríku og Alexander telur að Jarð-
hitaskólinn á Íslandi gegni stóru 
hlutverki í því. „Íslendingar hafa 
byggt upp þekkingu hjá fjölmörg-
um Afríkubúum. Fjöldi Kenýa-
búa hefur til dæmis sótt Jarðhita-
skólann. Þegar þeir snúa aftur til 
Kenýa kjósa þeir helst að vinna 
með Íslendingum,“ segir Alex-
ander og telur stöðu Íslands mjög 
sterka vegna þessa.

Mikil tækifæri í Asíu
Alexander segir mörg tækifæri fyrir 

jarðvarmabransann liggja í Austur-
Afríku og Suðaustur-Asíu. „Stærsti 
markaðurinn fyrir verkefni núna 
er í Indónesíu, á Filippseyjum og í 
Austur- Afríku, til dæmis í Kenýa, 
Eþíópíu, Rúanda og Tansaníu. Ís-
lensk fyrirtæki eru nú þegar sterk í 
Afríku en þurfa að sækja meira til 
Asíu,“ telur Alexander. Hann segir 
Asíulöndin þó erfiðari viðureign-
ar þar sem engin íslensk sendiráð 
séu í þessum löndum og því þurfi 
íslensk fyrirtæki að fá aðstoð til að 
kynna sig þar í landi. Það megi gera 
með auknu samstarfi fyrirtækja og 
stofnana á borð við Íslandsstofu. 

Alexander segir orkuþörf þessara 
landa mikla og fara stöðugt vaxandi. 
Því séu mikil tækifæri þar. „Fyrir 
þessi lönd skiptir ekki máli hvaðan 
orkan kemur þótt græn orka sé vissu-
lega ákjósanlegri. Í Indónesíu og á 
Filippseyjum er jarðhitavirkni og því 
liggur beint við að nýta hana til orku-
öflunar. Í Kenýa er örlítið erfiðara að 
nýta jarðhitann en samt er ódýrara 
fyrir þá að vera með eigin orku en að 
kaupa hana dýrum dómum annars 
staðar frá.“

Möguleikar í Evrópu 
Tækifærin liggja þó ekki aðeins í 
fjarlægum löndum. „Nú er verið að 
vinna að því með jarðvarmaklasan-
um að þróa samvinnu á milli fyrir-
tækja, ráðuneyta og sendiráða til 

að finna jarðhitaverkefni í Evrópu,“ 
segir Alexander. Hann segir hita-
veitu í Austur-Evrópu afar háða rúss-
nesku gasi og að mikil áhersla sé lögð 
á það innan ESB að breyta því. „Því er 
mikill áhugi í Ungverjalandi, Rúm-
eníu og Búlgaríu þar sem er jarðhiti 
að láta reyna á jarðvarmavirkjanir.“

Vandi að fjármagna
Eitt af þeim stóru vandamálum sem 

íslensk fyrirtæki eiga við að etja er 
að afla fjár. „Fyrirtækin fá lítið fé 
frá íslenska ríkinu. Önnur ríki geta 
fengið peninga úr þróunar bönkum 
en Ísland hefur sjaldnast beinan 
aðgang að peningum úr slíkum 
bönkum,“ segir Alexander. Því telur 
hann enn mikilvægara að efla sam-
vinnu og samstöðu milli íslenskra 
fyrirtækja og stofnana í jarðvarma-
bransanum.

Aukin samvinna er mikilvæg
Alexander Richter, framkvæmdastjóri og stofnandi alþjóðlegu fréttaveitunnar ThinkGeoEnergy og markaðsstjóri Green Energy 
Group, segir stöðu Íslands innan alþjóðlega jarðvarmabransans sterka. Samkeppni hafi þó aukist og mikilvægt að íslensk fyrirtæki 
og stofnanir standi saman að því að kynna Ísland fyrir löndum sem huga að jarðvarmavirkjunum. 

Alexander segir Íslendinga afar áberandi á alþjóðavettvangi jarðvarmans þar sem þeir 
koma að afar mörgum verkefnum um allan heim.  MYND/GVA
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Við bjóðum  
sérþekkingu  
á orkuiðnaði

Endurnýjanleg orka

Eitt af sérsviðum Íslandsbanka er endurnýjanleg orka 
og umhverfisvænir orkugjafar. Hjá okkur starfar teymi 
sérfræðinga í orkumálum sem einbeitir sér að greiningu  
á orkuiðnaði og fjármálum fyrirtækja í orkugeiranum.

Við tökum virkan þátt í virðiskeðju jarðvarmaverkefna  
og höfum verið hluti af starfsemi Iceland Geothermal  
frá upphafi. 

Þekking sprettur af áhuga.

Íslandsbanki er stoltur styrktaraðili alþjóðlegu ráðstefnunnar  
Iceland Geothermal Conference 2013 og 2016.
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EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki og ein af 
stærstu verkfræðistofunum 

á Íslandi. „Þungamiðjan í okkar 
rekstri er hérna heima á Íslandi 
en við lítum einnig á Noreg sem 
okkar heimamarkað. Þar rekur 
EFLA fyrirtæki, EFLA AS, sem 
sinnir Noregsmarkaði og vinn-
ur mest að verkefnum tengdum 
raforkuflutningi. Einnig höfum 
við unnið mikið við samgöngu-
mannvirki, í iðnaði og byggingar-
tengd verkefni og hafa þau hing-
að til verið mest unnin frá Íslandi. 
Við erum svo með fleiri dóttur- og 
hlutdeildarfélög, meðal annars 
í Svíþjóð, Frakklandi, Póllandi, 
Dúbaí og svo Tyrklandi,“ segir 
Rúnar Magnússon, fagstjóri jarð-
varma og hitaveitu hjá EFLU. 

Starfsfólk jarðvarma- og hita-
veitusviðs EFLU hefur starfað á þó 
nokkrum stöðum erlendis síðustu 
misserin. Að sögn Rúnars hefur 
megináhersla verið lögð á jarð-
hitaverkefni í Tyrklandi og Kenýa 
því þar er mikil og hröð uppbygg-
ing á nýtingu jarðhita. „Á þessum 
svæðum hefur verið lögð áhersla 
á aukna græna orku og nýtingu 
jarðhitaauðlinda til raforkufram-
leiðslu. Einnig höfum við komið 
að verkefnum í Bandaríkjun-
um, Króatíu og Indónesíu,“ segir 
Rúnar. 

Þverfaglegt teymi sérfræðinga
„Jarðhiti og nýting hans er það 
viðamikið verkefni að hann kallar 
á þverfaglegt teymi sérfræðinga. 
Meðal annars koma véla-, orku-,
rafmagns-, byggingar- og um-
hverfisverk- og tæknifræðingar, 
tölvunarfræðingar, viðskipta- og 
hagfræðingar sem og jarðfræðing-
ar að verkefnum hjá okkur. Verk-
efnin sem við höfum tekið þátt í 
eru frá því að vera á frumstigum, 
þar sem ákveðin svæði eru skoðuð 
með tilliti til nýtingar á jarðhita. 
Síðan taka við rannsóknir á svið-
um efna-, eðlis- og jarðfræði til 
staðfestingar á því að nýtanlegur 
jarðhiti sé til staðar. Við vinnum 
líka að umhverfismati á verkefn-
um. Miklu máli skiptir að gera 
áreiðanleikakönnun á virkjun-
arkostum á hverju jarðhitasvæði 
fyrir sig sem endar í forhönnun 
og hagkvæmniathugun,“ útskýr-
ir Rúnar. 

Hann nefnir til dæmis að EFLA 
hafi nýverið lokið við athugun á 
stóru jarðhitasvæði í Tyrklandi 
þar sem vinnan fól í sér að stað-
festa framleiðslugetu svæðisins og 
gengu eigendur frá kaupum á vél-
búnaði til raforkuframleiðslu nú í 
maí. „Það má bæta því við að ný-
verið tók EFLA þátt í útboði á eft-
irliti framkvæmda á Þeistareykj-
um og áttum við hagkvæmasta 
boð í verkið og hefur Landsvirkj-
un samið við okkur um það.“

Ísland er þekkt nafn í jarðhita-
geiranum 
Aðspurður hvort íslensk fyrirtæki 
séu ekki í kjöraðstöðu vegna þekk-
ingar sinnar á jarðhita svarar hann 
þessu: „Við Íslendingar erum afar 
stoltir af nýtingu okkar á jarðhita 
og erum duglegir að segja fólki frá 
reynslu okkar. Þetta gerir það að 
verkum að Ísland er þekkt nafn 
í jarðhitageiranum. Það gleym-
ist stundum í umræðunni hérna 

heima að það er ekki sjálfgefið 
að komast inn í verkefni erlendis 
þrátt fyrir að vera frá Íslandi. Það 
eru lönd sem ekki hafa síðri hefð 
en við og hafa þróast og eflst mjög 
undanfarið í þekkingu á jarðhita. 
Má þar nefna að Nýja-Sjáland, Ít-
alía,  Bandaríkin og Japan byggja 

á langri hefð í nýtingu á jarð-
hita. Þessa áskorun sjáum við hjá 
EFLU sem tækifæri til að þróast 
og tileinka okkur nýjustu tækni. 
Einnig þurfum við að viðhalda 
þeirri þekkingu sem fyrir er með 
stöðugri endurnýjun í greininni, 
þarna liggja tækifæri fyrir ungt og 
metnaðarfullt fólk að þróast með 
EFLU.“

Í samstarfi með fremstu sér-
fræðingum
Jarðvarmadeild EFLU hefur unnið 
að verkefnum tengdum jarðhita 
í Tyrklandi í átta ár. Þar hefur 
starfsfólkið komið inn á frumstig-
um og aðstoðað við þróun á jarð-
hitasvæðum. Rúnar segir þessa 
vinnu vera oft mikið tengda jarð-
fræði, jarðeðlisfræði og jarðefna-
fræði en snúa einnig að hag-

kvæmniathugunum verkefna. 
„Til að styrkja hæfni EFLU í jarð-
hitaverkefnum höfum við tekið 
upp samstarf við aðila, svo sem 
ÍSOR hér á landi en einnig erum 
við í nánu samstarfi með teymi frá 
Bandaríkjunum í nokkrum verk-
efnum. 

Fjölbreytt verkefni 
Sem dæmi um þá fjölbreyttu 
flóru verkefna nefnir Rúnar stór-
an alþjóðlegan framleiðanda 
sem rekur fjölda verksmiðja í 
Asíu. Aðalmarkmiðið er að gera 
framleiðsluna umhverfisvænni. 
„Okkar hluti snýr að orkunotkun 
við framleiðslu og hvernig megi 
draga úr henni sem og að kanna 
möguleikann á því að nýta jarð-
varma og græna orku í auknum 
mæli.“

Annað dæmi um hve ólík vinn-
an hjá EFLU er, þá má minn-
ast á verkefni fyrir ÍSAGA uppi á 
Hæðarenda í Grímsnesi. „Um er 
að ræða framleiðslu á koltvísýr-
ingi (CO

2
) sem unninn er beint úr 

jarðhitaholum á svæðinu. Þessi 
óvenjulega hliðarafurð jarðhita 
er svo nýtt beint í innlenda fram-
leiðslu á gosdrykkjum og bjór, og 
hefur verið vottuð til matvæla-
framleiðslu. EFLA hefur verið ráð-
gjafi ÍSAGA allt frá upphafi fram-
leiðslunnar og gæði koltvísýrings-
ins eru einstök,“ segir Rúnar. 

Mörg verkefni fram undan
Rúnar bætir við að gaman sé 
að segja frá því að EFLA hafi nú 
á fimmtudaginn skrifað undir 
samning við Þróunarsamvinnu-
stofnun, um verkefni í Kenýa sem 
hefst í júní. „Verkefnið er hluti af 
áherslu Íslands í uppbyggingu á 
þekkingu á jarðhita og nýtingu 
hans í Austur-Afríku og erum við 
hjá EFLU mjög spennt að koma að 
þessari uppbyggingu.“ 

Eitt af stóru verkefnunum sem 
EFLA vinnur nú að er uppbygg-
ing og endurbætur á Bláa lón-
inu. Framkvæmdir eru hafn-
ar við nýtt hótel sem og stækkun 
á lóninu. EFLA sér um alla verk-
færðiráðgjöf og hönnun hótels-
ins í samvinnu við arkitektastof-
una Basalt. „Stækkun baðaðstöðu 
kallar á breytingar á jarðsjávar-
lögn og hitakerfi, en lónið nýtir 
jarðsjó beint frá orkuveri HS Orku 
í Svartsengi,“ lýsir Rúnar og bætir 
við í lokin að jarðvarmaþekking 
EFLU sé einnig mikil á svæðis-
skrifstofum fyrirtækisins um allt 
land, á Austurlandi, Norðurlandi 
og Suðurlandi þar sem ýmsum 
verkefnum er sinnt, til dæmis má 
nefna hönnun og endurbætur á 
hitaveitum og sundlaugakerfum.

EFLA með verkefni um allan heim
Starfsfólk EFLU er þverfaglegt teymi sérfræðinga sem sinnir fjölbreyttum verkefnum bæði hérlendis og erlendis en megináhersla 
í jarðvarmaverkefnum er í Tyrkland og Kenýa. Ólík og spennandi verkefni bíða starfsfólks fyrirtækisins í náinni framtíð. 

Nýtt starfsumhverfi fyrir jarðvarmasérfræðinga EFLU. AÐSEND MYND

Sunna Björg Reynisdóttir, kynningarstjóri EFLU og sérfræðingur á jarðvarmasviði, Rúnar Magnússon, fagstjóri jarðvarma og hitaveitu, og Guðmundur Þorbjörnsson framkvæmda-
stjóri.  MYND/GVA

Við Íslendingar 
erum afar stoltir 

af nýtingu okkar á 
jarðhita og erum 
duglegir að segja fólki 
frá reynslu okkar. Þetta 
gerir það að verkum að 
Ísland er þekkt nafn í 
jarðhitageiranum. 
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  milljón tonn af 
heitu vatni voru 
notaðar fyrstu 

fimm mánuði ársins.

Orka náttúrunnar hóf markvissa uppgræðslu við Hellisheiðar-
virkjun árið 2012 og hefur verkefnið skilað miklum árangri. Leit-
ast var við að endurheimta staðargróður eftir fram kvæmdir á 
svæðinu. Svokallaður mosagrautur, blandaður út í súrmjólk, 
er meðal annars notaður til verksins. Einnig er unnið með fræ-
slægju, mosadreifingu og flutning á torfum sem hefur allt skilað 
góðum árangri. 

Hellisheiði fegruð með 
súrmjólk og mosa

Hér má sjá þær miklu breytingar sem orðið hafa á tveimur árum. Fyrri myndin er 
tekin á Hellisheiði árið 2012 og sú síðari á sama stað árið 2014, eftir uppgræðslu. 

(MYND/ON)

æppar 35 milljóónir tonnaa af heitu
vattni streymmdu til íbúaa höfuð-
borrgarsvæðiisins fyrstuu fimm 

mánuði ársins, seem er tæpllega tíu 
prósentuum meira en meðaltall áranna
2014 og 22013. Notkuunin í maí 22015 var
fjórðunggi meiri enn árin á undan. Ís-
lensk heeimili notaa árlega að meðal-
tali fjöguur til fimm ttonn af heiitu vatni
á hvern ffermetra húúsnæðis. 

Met hhafa fallið í heitavatnnsnotk-
un á höfuuðborgarssvæðinu í  hhverjum
einasta mmánuði þaðð sem af err  ári. Um
90 prósennt af heildaarnotkun vvatnsins
fara í kyyndingu á húsum. NNýliðinn 
maímánnuður var sá þriðji kkaldasti 
frá því aað mælinggar hófust oog voru
fyrstu tvvær vikurnnar sérlegga kald-
ar. Óhættt er því aðð fullyrða aað tíðar-
farið haffi áhrif á hheitavatnssnotkun 
landans..

ON reekur Nesjavallavirkkjun og 
Hellisheeiðarvirkjuun. Stærstta upp-
spretta vatns í hhitaveiturrnar er
Nesjavalllavirkjunn, með 3000 mega-
vatta vaarmaafl. ÞÞar hafa 24 holur 
verið borraðar, á billinu 1.000 ttil 2.200
metra djjúpar, meðð allt að 3880 gráða
hita. Þeggar fyrir llá að afkaastageta 
Nesjavalllavirkjunnar væri aðð verða 
fullnýtt vegna sívvaxandi nnotkun-
ar á heituu vatni á hhöfuðborgaarsvæð-
inu var áákveðið að  ráðast í byyggingu
Hellisheeiðarvirkjuunar. Heitavatns-
framleiððsla þar hhófst árið 22010 og 
er framlleiðslugetaa þar nú 1133 MW 
í varmaaafli en miððað við fulll afköst

gæti varrmastöðin stækkað í 4400 MW 
í framtííðinni og mmun það gerast í 
tveimurr til þremuur áfönguum eftir
þörf á hheitu vatnni á höfuððborgar-
svæðinuu. 

Helmingur heita vatnsins úr Henglinum
Kuldinn í ár olli metári í heitavatnsnotkun höfuðborgarbúa. Orka náttúrunnar sér höfuðborgarbúum fyrir helmingnum af öllu því 
heita vatni sem streymir um lagnirnar. Heita vatnið kemur úr jarðvarmavirkjunum fyrirtækisins á Hengilssvæðinu.

35 milljónir tonna af heitu vatni voru 
notaðar fyrstu fimm mánuði ársins.
Hér sést hve nauðsynlegt það var að fá 
jarðvarmavirkjanirnar á Nesjavöllum 
og Hellisheiði til heitavatnsframleiðslu. 
Um helmingur alls heits vatns kemur frá 
Hengilssvæðinu.

Nesjavallavirkjun er stærsta uppspretta heits vatns á höfuðborgarsvæðinu, með 300 megavatta varmaafl. 24 holur eru á svæðinu með 
allt að 380 gráða hita. MYND/ON

ON er í forystu um uppbygg-
ingu innviða fyrir aukna raf-
væðingu samgangna hér á 

landi. Fjölgun rafbíla er eitt helsta 
sóknarfæri Íslendinga í að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta 
ræðst af því að útblástur vegna orku-
framleiðslu hér er lítill en hann er 
helsti vandi flestra annarra þjóða. 

Páll Erland, framkvæmdastjóri 
ON, segir rafbílavæðinguna á Ís-
landi komna til að vera. „Við höfum 
einsett okkur að nýta vel þau tæki-
færi sem felast í íslenskri náttúru 
þegar kemur að notkun á rafmagni 
sem orkugjöfum fyrir bíla. Þetta er 
ódýr og umhverfisvænn orkugjafi 
og rafbílarnir eru alltaf að verða betri 
og betri. Svo eru þeir auðvitað hljóð-
látir,“ segir Páll. „ON ákvað að leggja 
sitt af mörkum til rafbílavæðingar 
landsins með því að setja upp hrað-
hleðslustöðvar sem gera rafbílaeig-
endum kleift að hlaða bíla sína hratt 
og vel á leið sinni milli staða. Hrað-
hleðslustöðvum er alltaf að fjölga, nú 
síðast opnuðum við tíundu stöðina á 
Akranesi.“ 

Leiðtogar G7-ríkjanna, stærstu 
iðnríkja heims, tilkynntu viljayf-
irlýsingu á fundi sínum í Bæjara-
landi í vikunni um að draga veru-
lega úr losun gróðurhúsalofttegunda 
á komandi áratugum. Í samþykktinni 
segir að stefna skuli að því að hætta 
allri losun gróðurhúsalofttegunda 
fyrir árið 2100. Því á að ná með því 

að hætta alveg að nota jarðefnaelds-
neyti; kol, olíu og jarðgas. Takmarkið 
á að vera hálfnað árið 2050, eftir 35 ár.

Páll segir þessa viljayfirlýsingu 
vissulega tímamót og Ísland ætti að 
einsetja sér að vera áfram í forystu 
þegar kemur að því draga úr notkun 
jarðefnaeldsneytis. 

Halldór Þorgeirsson, yfirmaður 
stefnumörkunar hjá skrifstofu Lofts-
lagssamnings Sameinuðu þjóðanna, 
sagði á málþingi um loftslagsmál í 
vor að honum fyndist „gjörsamlega 
út í hött að við séum að nota jarð-
efnaeldsneyti til að fara frá einum 
stað til annars á þessari eyju“.

Páll tekur í sama streng og segir 
okkur Íslendinga hafa einstakt 
tækifæri í þessum efnum. „Við 
búum svo vel að 85% af orkunotkun 
landsins eru fengin frá jarðvarma 
og vatnsorku sem er umhverfisvæn 
orka. Það þýðir að verkefnið er að 
draga úr því jarðefnaeldsneyti sem 
notað er í 15% af orkunotkun lands-
ins, þ.e. það eldsneyti sem fyrst og 
fremst er notað til að knýja bíla, 
f lugvélar og skip. Þar af eru bílar 
með stærsta hlutann. Nú þegar 
tæknin er fyrir hendi þarf bara sam-
hent átak almennings, fyrirtækja og 
stjórnvalda til að breyta þessu.“

Hljóðlát og um hverfis-
væn sam göngu bylting
Orka náttúrunnar (ON) hefur á undanförnum árum opnað tíu 
hraðhleðslustöðvar fyrir rafbíla. Sú tíunda opnaði á Akranesi í síðustu viku.

Framkvæmdastjóri ON segir rafbílavæðingu á Íslandi komna til að vera. Nú hefur ON 
opnað tíu hraðhleðslustöðvar á landinu til að stíga fyrstu skrefin í uppbyggingu innviða 
fyrir rafbílanotkun. MYND/GVA

Vatnið til höfuðborgar-
svæðisins kemur úr ýmsum 
áttum. Íbúar í Grafar-
holti, Grafarvogi, Kópavogi, 
Garðabæ og Hafnarfirði fá 
alla jafna heitt vatn frá virkj-
unum ON – Nesjavallavirkj-
un og Hellisheiðarvirkjun – 
þar sem grunnvatn er hitað 
upp með jarðhita. Að auki er 
framleitt rafmagn í virkjun-
unum tveimur. 
Reykvíkingar vestan Grafar-
vogs, íbúar í Úlfarsárdal, 
Mosfellingar og Kjalnesingar 
fá heita vatnið jafnaðarlega 
frá lághitasvæðum í Reykja-
vík og Mosfellsbæ sem nýtt 
eru beint inn í dreifikerfið.

Heita vatnið til höfuðborgarsvæðis-
ins kemur víðs vegar að. MYND/ON

Ekki allt 
úr sama 
brunni
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Á rúmu ári hefur Orka náttúrunnar, í samvinnu við framsýna samstarfsaðila, opnað 
tíu hraðhleðslustöðvar þar sem rafbílaeigendur geta hlaðið bílinn á örfáum mínútum. 
Íslendingar reyndust heldur betur tilbúnir fyrir rafbílavæðinguna og saman eflum við 
vistvænar samgöngur og leggjum okkar af mörkum í þessari hljóðlátu samgöngubyltingu.

Fylltu á rafbílinn með Orku náttúrunnar.
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Jarðvarmi er einn af grundvallar-
þáttum í orkubúskap Íslendinga. 
Á síðasta ári stóð jarðhiti undir 

tæplega 30% af raforkuframleiðslu í 
landinu og rúmlega 90% allra heim-
ila landsins eru kynt með jarðhita. 
Markvissar rannsóknir og skipuleg 
nýting á jarðvarma, sem rekja má 
aftur til 1970, hafa sparað þjóðar-
búinu milljarða króna og dreg-
ið úr innflutningi á jarðefnaelds-
neyti, með tilheyrandi jákvæðum 
umhverfislegum áhrifum að sögn 
Ingva Más Pálssonar, skrifstofustjóra 
á skrifstofu iðnaðar og orkumála í 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytinu. „Fjöldi íslenskra fyrirtækja 
vinnur að málefnum sem tengj-
ast rannsóknum og nýtingu á jarð-
varma. Þessi fyrirtæki koma úr ólík-
um áttum og því var það skynsamleg 
ákvörðun að efna til klasasamstarfs 
þeirra á milli fyrir nokkrum árum. 
Ég tel að þessi jarðvarmaklasi marki 
okkur ákveðna sérstöðu og sé lyk-
ill að því að efla samkeppnis hæfni 
þessa iðnaðar til frekari vaxtar og 
þróunar, þar sem áhersla er lögð á 
sjálfbæra nýtingu jarðhitaauðlind-
arinnar og auknar rannsóknir.“ 

Ingvi segir að sú víðtæka þekking 
og reynsla sem jarðvísindamenn hér 
á landi, og fyrirtæki í geiranum, hafa 
aflað sér undanfarna áratugi að því 
er varðar nýtingu jarðvarma sé eftir-
sótt víða um heim þar sem jarðhita 
er að finna, hvort sem er til raforku-

vinnslu eða húshitunar. „Öflugur ís-
lenskur jarðvarmaklasi skiptir því 
miklu máli í þessu sambandi og hafa 
stjórnvöld stutt við bakið á honum 
frá stofnun hans. Hann er mikilvæg-
ur liður í því að efla hvers konar sam-
starf milli fyrirtækja á þessum vett-
vangi, stjórnvalda, rannsóknarstofn-
ana og háskólasamfélagsins.“ 

Umtalsverð áhrif 
Að sögn Ingva hefur ekki verið tekin 
saman, svo hann viti, heildstæð 
greining á efnahagslegum áhrif-
um jarðvarma á íslenskt samfé-
lag. „Þó er ljóst að þau eru umtals-
verð og má þar t.d. benda á tækni-
geirann og þjónustufyrirtæki tengd 
honum sem þjónusta jarðvarma- og 
orkugeira landsins á einn eða annan 
hátt. Áætlað hefur verið að fjöldi sér-
fræðinga sem starfa beint við jarð-
varma sé um 1.000, en heildarfjöldi 
starfa sem tengjast jarðvarma er mun 
meiri.“ 

Hann bendir á nýlega skýrslu um 
Auðlindagarð á Reykjanesi en þar er 
talað um 500-600 störf sem tengjast 
beint jarðhitanýtingu á svæðinu og 
að annað eins megi rekja til óbeinna 
starfa. Þá kemur einnig fram í skýrsl-
unni að talið sé að eitt af hverjum 
fjórum nýjum störfum á Suðurnesj-
um árið 2011 hafi tengst Auðlinda-
garðinum með einum eða öðrum 
hætti. „Sem áður segir erum við ár-
lega að spara miklar fjárhæðir með 

því að nýta jarðvarma til húshitunar 
í stað innflutts jarðefnaeldsneytis og 
hefur Orkustofnun áætlað að árleg-
ur sparnaður sé í kringum 115 millj-
arðar króna, miðað við að hitað væri 
með olíu. Ef menn vilja leika sér að 
tölum þá nemur þannig uppsafnaður 
núvirtur sparnaður fyrir þjóðar búið 
um 2.300 milljörðum króna frá árinu 
1915 til dagsins í dag. Það munar um 
minna.“ 

Fjöldi tækifæra 
Ráðuneytið hefur að sögn Ingva átt í 
mjög góðu samstarfi við jarðvarma-

klasann. „Frumkvæðið að stofnun 
hans var hjá atvinnulífinu og þeim 
fyrirtækjum sem mynda klasann og 
hefur ráðuneytið, og stjórnvöld al-
mennt, stutt við klasann og þau verk-
efni sem unnin hafa verið á vettvangi 
hans án þess að vera beinn þátttak-
andi í klasanum.“ 

Hann segir fjölda tækifæra vera til 
frekara samstarfs sem sé til skoðun-
ar. „Sem dæmi má nefna að stjórn-
völd hafa reynt að liðka fyrir þátt-
töku íslenskra fyrirtækja í jarðhita-
verkefnum erlendis, meðal annars í 
gegnum Þróunarsjóð EFTA og með 

samstarfssamningum við erlend 
ríki.“ 

Íslensk stjórnvöld hafa reynt að 
efla vitund um möguleika og kosti 
jarðvarmanýtingar í þeim löndum 
þar sem hann er að finna. „Stað-
reyndin er sú að t.d. innan Evrópu-
sambandsins er takmörkuð þekking 
á jarðvarmanýtingu, hvort sem er til 
húshitunar eða raforkuvinnslu, en 
aukin hlutdeild jarðvarma í orkubú-
skap ESB-landanna, þar sem hún er 
möguleg, fellur einmitt vel að stefnu-
mótun ESB um aukna hlutdeild 
endur nýjanlegrar innlendrar orku.“ 

Jarðvarmaklasi skiptir máli 
Víðtæk þekking og reynsla íslenskra jarðvísindamanna er eftirsótt víða um heim. Öflugur jarðvarmaklasi skiptir því miklu máli til að 
efla samstarf fyrirtækja, stjórnvalda, rannsóknarstofnana og háskólasamfélagsins. Fjöldi tækifæra er til frekara samstarfs á þessu sviði.

„Ég tel að þessi jarðvarma-
klasi marki okkur ákveðna 
sérstöðu og sé lykill að því 
að efla samkeppnishæfni 
þessa iðnaðar,“ segir Ingvi 
Már Pálsson, skrifstofu-
stjóri á skrifstofu iðnaðar og 
orkumála í atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu.
MYND/GVA

Endurskoðunar- og ráðgjafar-
fyrirtækið KPMG er með eina 
stærstu ráðgjafardeild landsins 

en hún veitir fyrirtækjum og stofn-
unum alhliða fjármálaráðgjöf. Eins 
og flestir þekkja er KPMG jafnframt 
eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki í heimi 
með skrifstofur um allan heim. „Á 
ráðgjafarsviði okkar starfa um 30 
manns með sérþekkingu í mismun-
andi atvinnugreinum. Þar af er fimm 
manna teymi sem sérhæfir sig í að 
þjónusta orkugeirann og orkufreka 
iðnaðinn,“ segir Gunnar Tryggva-
son sem leiðir þá vinnu, en teym-
ið hefur unnið fyrir nánast öll orku-
fyrirtæki landsins og langstærstan 
hluta orkufreka iðnaðarins. Gunn-
ar hefur jafnframt komið að stefnu-
mótun stjórnvalda í orkumálum og 
sat í Orkustefnunefnd og var formað-
ur Sæstrengsnefndar sem skilaði áliti 
sínu til iðnaðarráðherra fyrir tveim-
ur árum.

Ísland hefur að sögn Gunnars 
mikla sérstöðu þegar kemur að nýt-
ingu jarðvarma. „Hér hefur byggst 
upp mikil þekking sem er til dæmis 
mjög áþreifanlegt þegar horft er til Ís-
lenska jarðvarmaklasans. Við erum 
hluti af honum og erlendir viðskipta-
vinir leita til okkar bæði beint og í 
gegnum skrifstofur KPMG erlendis. 
Starf okkar felst aðallega í gerð fjár-
hagsáætlana og líkana fyrir ný jarð-
varmaverkefni, í aðstoð við lánveit-
endur við mat á áhættu verkefna, í 
aðstoð við kaup og sölu jarðvarma-
fyrirtækja og verkefna og í gerð 
markaðsgreiningar fyrir þjónustu-
fyrirtæki á jarðvarmamarkaði.

Stór hluti jarðvarmans í heim-
inum finnst í þróunarlöndum sem 
getur bæði talist jákvætt og nei-
kvætt. „Það gerir fjárfestum erfiðara 
fyrir en þeir sem láta til skarar skríða 
leggja hins vegar óbeint sitt af mörk-
um til þróunaraðstoðar. Þá styðja al-
þjóðlegu þróunarbankarnir mjög við 
fjárfestingu í grænni orku í þróunar-
löndunum og nýtur jarðvarminn 
ávinnings af því um þessar mundir.“

Sem stendur er KPMG að vinna 
í nokkrum verkefnum á erlendri 
grund. „Við erum að aðstoða indó-
nesísk stjórnvöld við lánveitingar til 
jarðvarmaverkefna. Þá erum við að 
aðstoða viðskiptavini í Þýskalandi og 
Ítalíu við kaup á jarðhitaverkefnum. 
í Austur-Afríku vinnum við svo að 
því að verðmeta jarðhitaverkefni svo 
dæmi séu nefnd,“ upplýsir Gunnar.

Jarðhitinn er að sögn Gunnars 
hluti af grænu byltingunni í heimin-
um. „Hann verður þó aldrei nema lít-
ill hluti enda aðeins raunhæfur kost-
ur á hluta jarðskorpunnar. Þar sem 
hann er raunhæfur er hann hins 
vegar gríðarlega góð viðbót enda er 
hann mjög áreiðanleg orkulind og al-
gerlega óháður veðri, vindum og sól-
skini. Hins vegar er nýting jarðvarma 
alls ekki einföld og fjárfestar forðast 
hann stundum vegna þess að það er 
erfitt að gera sér grein fyrir áhætt-
unni. Þar kemur til okkar kasta en við 
aðstoðum þá við að skilja áhættuna 
og jafnvel að draga úr henni.“

Gunnar segir mestu áhættuna 
fólgna í því að yfirleitt þarf að fjár-
festa töluvert áður en liggur fyrir 
hvort hægt sé að nýta auðlindina. 

Hann tekur dæmi: „Þegar um er 
að ræða vindorku þarf að fjárfesta 
langt undir einu prósenti af heildar-
fjárfestingu áður en tekin er endan-
leg ákvörðun um byggingu vind-
orkugarðsins. Einungis þarf að setja 
upp vindmæla sem eru mjög ódýr-
ir og keyra þá í tvö ár. Þeir sem ætla 
að ráðast í gerð jarðvarmavirkjunar 
geta hins vegar þurft að fjárfesta um 
tíu prósent fyrir fram áður en ljóst er 
hvort af virkjuninni geti orðið,“ út-
skýrir Gunnar.

Hann segir að menn hafi í gegnum 
tíðina þurft að hverfa frá  nokkrum 

verkefnum en sem betur fer verða 
þó flest þeirra að veruleika. „Menn 
eru þá verðlaunaðir með orkuveri 
sem gengur nánast 24 klukkustund-
ir, sjö daga vikunnar árið um kring í 
ár og áratugi og þess njótum við Ís-
lendingar. Við vonumst svo til að 
geta breitt þá þekkingu út sem víð-
ast.“ Sem dæmi má nefna elstu jarð-
varmavirkjun Íslands í Bjarnarflagi 
sem byggð var fyrir 45 árum. Þótt 
notuð hafi verið tækni sem ekki þætti 
boðleg í dag þá er hún enn í gangi. 
Eigandi hennar hefur hins vegar 
fyrirætlanir um að endurnýja hana 

og stækka þegar leyfi liggja fyrir og 
markaðsaðstæður eru góðar. 

Gunnar segir menn hafa skynj-
að talsverða lægð fyrst eftir hrun 
en síðustu misseri hefur markað-
urinn tekið við sér og verkefnin 
hlaðist upp. „Við höfum auk þess 
verið að bjóða í verkefni með ís-
lensku verkfræðistofunum en slík 
teymisvinna getur verið gríðarlega 
sterk og skilað miklum árangri. Við 
erum farin af stað með eitt verkefni 
með Mannviti og erum með annað 
útboð með Eflu sem við vonumst til 
að lenda.“

Erlend verkefni sífellt veigameiri 
Nýting jarðvarma er ekki einföld og þurfa þeir sem hyggja á gerð slíkra virkjana oft að leggja í töluverða fjárfestingu áður en liggur 
fyrir hvort af henni geti orðið. Þá kemur til kasta KPMG sem aðstoðar fjárfesta við að skilja áhættuna og draga úr henni.

Stór hluti jarðvarmans í heiminum finnst í þróunarlöndunum sem getur að sögn Gunnars bæði talist jákvætt og neikvætt. MYND/STEFÁN
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Unnið hefur verið að því undanfarin ár að 
auka erlenda starfsemi Mannvits sam-
hliða því að bæta þjónustuna við íslenska 

markaðinn. „Þetta helst í hendur og vöxtur er-
lendis tryggir viðskiptavinum okkar á Íslandi 
aðgang að enn meiri sérfræðiþekkingu,“ segir 
Árni Magnússon, framkvæmdastjóri orku. 
Hann bætir við að þegar árangur utan Íslands 
náist séum við í aðstöðu til að halda í okkar fær-
ustu sérfræðinga á sviði jarðhitanýtingar. „Sam-
starf fyrirtækjanna í jarðhitaklasanum hefur svo 
þau áhrif að við stöndum betur að vígi gagn-
vart erlendri samkeppni sem er býsna hörð. Á 
undanförnum árum hafa tekjur af orkutengd-
um verkefnum farið minnkandi innanlands. Á 
sama tíma hefur okkur hins vegar tekist að auka 
þjónustuna erlendis. Í heildina séð hefur velta í 
orkunni því aukist og árið 2014 hafa tekjur okkar 
í fyrsta skipti verið meiri utan Íslands. Það er 
jafnframt ánægjulegt að bygging Þeistareykja-
virkjunar sé komin af stað og við vonum að það 
sé meira fram undan.“ 

Frá jarðvísindum og borráðgjöf til virkjunar-
hönnunar
Árni segir að helstu styrkleikar Mannvits séu 
þeir að þar sé að finna sérþekkingu og reynslu 
á öllum sviðum jarðhitaþróunar á einum stað. 
„Þá á ég við þekkingu á sviði umhverfis- og jarð-
fræðirannsókna, borráðgjafar, virkjunarhönn-
unar, verkefnastjórnunar, eftirlits- og rekstrar-
ráðgjafar. Þannig getum við annast alla þætti 
jarðhitanýtingar frá upphafi til enda. Með sam-

spili Mannvits og dótturfélaga þess, Vatnaskila, 
LWRC í Bretlandi, Mannvits í Ungverjalandi og 
GTN í Þýskalandi, getur félagið tryggt faglega 
þjónustu á öllum sviðum jarðvarma. Hvert félag 
býr yfir tiltekinni sérþekkingu og saman mynda 
þau afar sterka heild,“ bætir hann við. 

Mannvit í fremstu röð  
Ísland er mikilvægasti markaður Mannvits 
að sögn Árna en fyrirtækið er líka í fjölbreytt-
um verkefnum annars staðar í heiminum. „Eitt 
þeirra er svokallað EGS-rannsóknarverkefni í 
Ungverjalandi sem Evrópusambandið styrkti og 
mun líklega skipa Mannviti í fremstu röð tækni- 
og þekkingarfyrirtækja sem beita sér fyrir ný-
sköpun í nýtingu jarðvarma. Verkefni sem við 
vinnum í Afríku og Asíu eru virkilega spenn-
andi og þar eru mikil tækifæri í jarðhitanum,“ 
segir Árni. 

Mannvit er ráðgjafi eigenda í nokkrum virkj-
unum í Afríku. Eitt verkefnanna sem kemur til 
með að skipta verulegu máli til framtíðar að 
mati Árna er tæknileg ráðgjöf við jarðhitasjóð 
Geothermal Risk Mitigation Facility (GRMF) 
sem er fjármagnaður af þýskum og alþjóðlegum 
þróunarbönkum. „Sjóðnum er ætlað að aðstoða 
fyrirtæki á fyrstu skrefum jarðhitaverkefna og 
stuðla þannig að aukinni nýtingu á jarðhita um 
alla Austur-Afríku. Í Asíu komum við að hönn-
un og undirbúningi á jarðhitavirkjun á Biliran-
eyju í Filippseyjum fyrir Orku Energy og í Suður- 
Ameríku og Karabíska hafinu eru verkefni sem 
lofa góðu.“ 

Tekjur orkutengdra 
verkefna meiri utan Íslands
Mannvit sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði jarðhitaþróunar víða um heim. Velta í erlendum verkefnum tengdum orku hefur aukist 
undanfarin ár hjá fyrirtækinu og stefnt er að því að auka erlenda starfsemi þess enn frekar samhliða því að bæta þjónustu hér á landi. 

Árni segir aukna starfsemi Mannvits erlendis tryggja viðskiptavinum hérlendis aðgang að meiri sérfræðiþekkingu.
 MYND/GVA
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Sérfræðingar Mannvits leysa fjölbreytt verkefni í jarðvísindum, umhverfi smálum, borun, áætlanagerð, 
vélaverkfræði, þróun tæknilausna og verkefnastjórn. Áratugareynsla og þekking skilar viðskiptavinum 
okkar traustri ráðgjöf á sviði orku, iðnaðar og mannvirkjagerðar samkvæmt ströngustu gæðakröfum.
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Þeistareykjavirkjun er sett á laggirnar 
fyrst og fremst til að framleiða rafmagn 
en að auki fellur til varmi og skiljuvatn, 

sem í eru ýmis áhugaverð efni eins og kísill 
og einnig gastegundir,“ segir Bjarni Pálsson, 
deildarstjóri virkjanadeildar hjá Landsvirkj-
un. 

Hann segir Landsvirkjun stöðugt vinna að 
því að kortleggja fleiri möguleika á nýtingu 
þeirrar orku og efna sem til falla við virkj-
anagerð. Margþættir möguleikar séu víða 
fyrir hendi.

„Við höfum verið að kortleggja möguleika 
á fjölnýtingu almennt fyrir allar virkjanir 
sem Landsvirkjun er með, ýmist í rekstri eða 
í undir búningi, þó sérstaklega jarðhitavirkj-
anirnar. Erfitt er að kortleggja hverjir nýting-
armöguleikarnir nákvæmlega gætu orðið í 
þeim virkjunum sem ekki er búið að reisa þar 
sem við vitum ekki nákvæmlega hvað kemur 
upp með gufunni fyrr en allar holur hafa verið 
boraðar. Efnafræðilega eru tækifærin mikil 
en að láta hlutina ganga upp fjárhagslega er 
ekki alltaf í hendi,“ útskýrir Bjarni.

Meta þarf sérstöðu hvers svæðis
Framkvæmdir eru hafnar við Þeistareyki og 
til stendur að byggja virkjunina upp í áföng-
um á komandi árum. Bjarni segir Þeista-
reykjavirkjun hafa þá sérstöðu að lágt hlut-
fall af gastegundum er í vatninu.

„Það er gott hvað varðar brennisteins-
mengun og losun á koldíoxíði. Ef hægt er að 
beisla koldíoxíðið er hægt að gera ýmislegt við 
það, hreinsa og nota beint í gosdrykkjafram-
leiðslu eða í gróðurhúsum, en koldíoxíði er oft 
úðað inn í gróðurhús til að örva vöxt.“

Þá væri einnig hægt að horfa til eldsneyt-
isframleiðslu að sögn Bjarna. Krafan um 
umhverfisvæna orku verður sífellt háværari.

„Með síbreytilegu viðskipta umhverfi 
geta viðskiptatækifæri sem ekki líta vel út á 
ákveðnum tímapunkti orðið áhugaverðari. 
Sérstaklega ef horft er til hækkandi eldsneyt-
isverðs í heiminum. Það er orðið spennandi 
að líta til innlendrar orkuframleiðslu. Við hjá 
Landsvirkjun erum sérstaklega áhugasöm 
um rafbílavæðingu en það er meira. Það fell-
ur til dæmis til vetni og koldíoxíð í jarðhita-
virkjunum, það má hugsan lega blanda þessu 
saman. Sjálfur hef ég trú á að rafbílavæðing-
in aukist hér á landi. Það er þegar búið að 
dreifa rafmagni um allt land og tiltölulega 
lítið mál að setja upp rafhleðslustöðvar.“ 

Kröfluvirkjun gott dæmi um fjölnýtingu
Með Kröfluvirkjun hefur verið horft til fjöl-
nýtingar. Þar fellur til tiltölulega hátt hlut-
fall koldíoxíðs sem er það efni sem notað er 
í eldsneytisframleiðslu.

Hvað varðar jarðhitaauðlindina segir 
Bjarni Kröfluvirkjun heppilegan stað fyrir 
slíkt. En á móti komi þó að virkjunin stendur 
fjarri stærsta markaðssvæðinu, sem er suð-
vesturhornið. 

„Það þarf að kortleggja bæði styrkleika 
og veikleika miðað við staðsetningu hverr-
ar virkjunar fyrir sig,“ segir Bjarni.

„Í Bjarnarflagi hefur virkjun verið síðan 
1963. Á árum áður var raforkuframleiðslan 
aukabúgrein og gufan fyrst og fremst nýtt 
til að þurrka kísilgúr í Kísiliðjunni, að fram-
leiða vikurplötur, kynda hitaveitu og síðustu 
árin hefur skiljuvatnið sem fellur til verið 

Víða eru tækifæri til fjölnýtingar
Bjarni Pálsson, deildarstjóri virkjanadeildar hjá Landsvirkjun, segir að nýta megi efni sem falla til við jarðvarmavirkjanir á 
fjölbreyttan máta. Dæmin hafi sýnt að ýmiss konar framleiðsla og iðnaður geti sprottið út frá virkjunum og Landsvirkjun vinni 
stöðugt að því að kortleggja möguleika á fjölnýtingu. Á Þeistareykjum fellur meðal annars til heitt skiljuvatn, kísill og gastegundir. 

Bjarni Pálsson, deildarstjóri virkjanadeildar, vill stuðla að fjölbreyttari starfsemi í kringum virkjanir Landsvirkj-
unar. Tækifærin leynist víða. MYND/GVA

Áratuga reynsla af 
jarðvarmaverkefnum
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nýtt í baðlón. Þetta er dæmi um þegar fjöl-
þætt nýting vindur upp á sig. Vegna þess að 
virkjunin er nálægt byggð og þjóðvegi 1, sem 
opinn er allan ársins hring, liggja áhugaverð 
tækifæri til nýta orkuna í iðnað eða í eitt-
hvað sambærilegt við það sem sem gert er 
í Svartsengi. 

Sérstaða jarðhitavökvans í Bjarnarflagi er 
að í honum er hátt hlutfall af vetni og þegar 
horft var til þess að hugsanlega vetnisvæða 
ökutæki á Íslandi var mjög litið til þessa 
svæðis. Við hjá Landsvirkjun erum tilbúin 
til að skoða frekari nýtingu með áhugasöm-
um aðilum.“

Íslendingar feti framar
„Víða um heim er horft til þess hvernig há-
marka megi ábatann af jarðhitavinnslu en 
það er enginn kominn eins langt og Íslend-
ingar með Svartsengi. Þar tel ég að við stönd-
um framar öllum öðrum,“ segir Bjarni.

„Á Þeistareykjum er einnig mikil náttúru-
fegurð og fáir sem hafa komið á þetta svæði. 
Með  virkjun batna samgöngur og þar gætu 
leynst tækifæri varðandi ferðamennsku. Það 
er víða hægt að gera miklu meira en við höfum 
verið að gera hingað til og við hjá Landsvirkj-
un viljum stuðla að fjölbreyttari starfsemi í 
kringum virkjanirnar okkar.“
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Verkfræðistofan Verkís er einn 
af stofnaðilum klasasam-
starfs í jarðvarma og tekur 

þátt í samstarfsverkefnum sem 
unnið er að innan hópsins. „Verk-
ís væntir mikils af klasasamstarf-
inu og vonast til að með öflugum 
jarðvarmaklasa á Íslandi og nánara 
samstarfi fyrirtækja á þessu sviði, 
geti fyrirtækið styrkt samkeppnis-
hæfni sína og getu til að takast á 
við stór erlend verkefni á sviði jarð-
varmanýtingar,“ segir Páll R. Guð-
mundsson, sviðsstjóri hjá Verkís, 
elstu verkfræðistofu landsins.

Fyrirtækið rekur uppruna sinn 
til ársins 1932 en Verkís var stofnað 
árið 2008 með samruna fimm fyrir-
tækja. Árið 2013 sameinuðust síðan 
Verkís og Almenna verkfræðistofan 
undir nafni Verkís. 

Verkís hefur komið að hönnun 
allra jarðvarmavirkjana á landinu
Verkís og forverar eiga langa sögu 
í ráðgjöf vegna virkjana og orku-
mannvirkja en fyrirtækið hefur í 
áratugi verið í fararbroddi í undir-
búningi og hönnun vatnsaflsvirkj-
ana á Íslandi. 

„Í vatnsaflsvirkjunum höfum við 
komið að nýbyggingum síðan 1936, 
samanlagt afl yfir 1.400 MW, og að 
endurbyggingu vatnsaflsvirkjana 
síðan 1989, samanlagt afl um 1.200 
MW,“ útskýrir Páll. 

Þá hefur Verkís yfirgripsmikla 
þekkingu í jarðhita sem byggð er 
á langri reynslu á sviði jarðvarma-
virkjana og hitaveitna. Verkís hefur 
komið að hönnun allra jarðvarma-
virkjana á Íslandi og nánast öllum 
hitaveitum á landinu. 

„Ráðgjöf við jarðvarmavirkjanir 
hófst árið 1976 með undirbúningi 
að virkjunum í Svartsengi og Kröflu 
og hafa slík verkefni verið nær óslit-
ið síðan, nú síðast með vinnu við 
orkuver á Hellisheiði, á Reykjanesi, 
í Svartsengi og fyrir norðan á Þeista-
reykjum. Frá árinu 1962 hefur Verk-
ís og forverar verið aðalhönnuðir 
hitaveitu á höfuðborgarsvæðinu.“

Stór orkuverkefni Verkís 
víða um heim
Orkuverkefni Verkís erlendis hafa 
verið á sviði jarðvarma og vatns-
orku. Þau markaðssvæði sem Verk-
ís er einkum að vinna á í jarðvarma 
eru Kenýa og Tyrkland.

„Í Kenýa höfum við síðan 2010 
unnið fyrir Green Energy Group 
(GEG) að þróun og útfærslu holu-
toppsvirkjana en holutoppsvirkjan-
ir eru litlar jarðvarmavirkjanir, 3-10 
MW, með eimsvala og kæli turni, 
staðsettar við borholur. Kostur slíkra 
virkjana er að þær koma í stöðluð-
um einingum og má reisa þær á 
skömmum tíma með litlu raski á 
umhverfi öðru en því sem hlýst af 
borun. Green Energy hefur sett upp 
10 stöðvar með 13 vélum og er að fara 
að setja upp 5 til viðbótar og fleiri eru 
í undirbúningi,“ segir Páll.

Annað stórt verkefni Verkís í 
Kenýa um þessar mundir er ráð-
gjöf og hönnun vegna 35 MW jarð-
varmavirkjunar í Menengai. „Þar 
er okkar verkkaupi alþjóðlegt orku-
fyrirtæki sem hefur tekið að sér að 
fjármagna, reisa og reka virkjunina 

en kenýska ríkisfyrirtækið GDC 
annast gufuöflun og rekstur jarð-
hitasvæðisins,“ segir Páll.

„Á árunum 2011 og 2012 vann 
Verkís ásamt öðrum íslenskum 
fyrir tækjum að mati á jarðhita-
svæðinu Olkaria og í framhaldi af 
því hagkvæmnisathugun fyrir 5 
jarðvarmavirkjanir, sem samtals 
eru 500 MW að stærð. Önnur verk-
efni í Kenýa hafa verið smærri og 
eru það þá einkum verkefni á sviði 
frumhönnunar, hagkvæmnisathug-
anir og mat á virkjunarkostum fyrir 
ýmsa aðila. 

Í Eþíópíu erum við að vinna 
fyrir Reykjavík Geothermal og 
fleiri í samvinnu við Mannvit við 
uppbyggingu jarðvarmavirkjunar í 
Corbetti. Þar er í gangi mjög metn-
aðarfull áætlun um stóra jarðgufu-
virkjun.“

Verkefni í Tyrklandi, Kína og 
Suður-Ameríku
Í Tyrklandi er mikill jarðhiti að 
sögn Páls og síðustu ár hefur Verk-
ís þjónustað Atlas Copco, sem 
byggir þar meðal annars stóra tví-
vökvavirkjun. Í því verkefni hefur 
Verkís einkum aðstoðað við upp-
keyrslu og rekstur ásamt hönnun 
á afldreifikerfi. 

Önnur verkefni í Tyrklandi hafa 
verið frumhönnun og úttektir 
vegna orkuvinnslu og hitaveitna 
fyrir einkaaðila og lánastofnanir. 

Í Suður-Ameríku hefur Verk-
ís rekið útibú í Síle ásamt ÍSOR og 
unnið við ýmis verkefni í Síle, Mið-
Ameríku og Karíbahafi eins og í 
El Salvador, á Dóminíku, Guade-
loupe og St. Vincent. 

Frá 1995 hefur Verkís komið að 

og veitt ráðgjöf vegna uppbygg-
ingar hitaveitna í Kína. Fyrst fyrir 
Enex China og síðan Orku Energy 
og Shanaxi Green Energy. Verk-
efnin hafa fyrst og fremst verið 
forathuganir, ráðgjöf, eftirlit og 
áreiðan leikaskoðun og hafa verið 
unnin hér heima og í Kína. 

Sérhæfð námskeið í jarðvarma
„Annað áhugavert verkefni síð-
ustu misserin er kennsla þar sem 
við höfum sent sérfræðinga til að 
kenna á sérhæfðum námskeiðum 
í jarðvarma. Þessi námskeið hafa 
verið haldin m.a. í Níkaragva, Eþí-
ópíu, Kenýa og víðar,“ segir Páll.

Markaðssvæði Verkís í vatnsorku
Í vatnsorku hafa markaðssvæði 
Verkís einkum verið Grænland, 
Georgía, Tansanía og Noregur.

Á Grænlandi rekur Verkís útibú 
og sinnir ýmsum verkefnum. 
Verkís annaðist ráðgjöf til Ístaks 
við byggingu þriggja vatnsafls-
virkjana. Verkefni Verkís í þess-
um virkjunum var hönnun bygg-
ingarvirkja, vél-, raf- og stjórnbún-

aðar og aðstoð við uppkeyrslu og 
prófanir.

Í Georgíu er mikið að gerast í 
vatnsafli að sögn Páls og Verkís 
hefur unnið að mörgum verkefn-
um þar undanfarin ár. 

„Ok kar stærsta verkefni í 
Georgíu er hönnun Dariali-virkj-
unar sem er 108 MW þar sem við 
erum í samstarfi við Landsvirkj-
un Power og heimamenn. Hlutverk 
Verkís í því verkefni er verkhönn-
un, útboðshönnun og fullnaðar-
hönnun. Virkjunin er í byggingu 
og verður fullbúin vorið 2016.

Önnur verk í Georgíu eru 
smærri og hafa þau einkum verið 
frum- og hagkvæmnisathuganir á 
virkjunarkostum,“ útskýrir Páll.

„Í Tansaníu erum við að vinna 
að vatnsorkuverkefnum með 
Landsvirkjun Power sem er endur-
nýjun á búnaði í 5 vatnsaflsvirkj-
unum. Við höfum einnig unnið 
að mörgum vatnsorkuverkefnum 
í Noregi síðustu ár í samstarfi við 
norsk fyrirtæki og ein sér.“

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.verkis.is

Annað áhugavert 
verkefni síðustu 

misserin er kennsla þar 
sem við höfum sent 
sérfræðinga til að kenna 
á sérhæfðum 
námskeiðum í 
jarðvarma. 

Páll R. Guðmundsson,
sviðsstjóri hjá Verkís

Verkís í fararbroddi við hönnun 
vatnsafls- og jarðvarmavirkjana
Verkfræðistofan Verkís hefur komið að hönnun allra jarðvarmavirkjana á Íslandi og hannað flestar hitaveitur á landinu. Þá teygja 
verkefni Verkís sig um allan heim. Páll R. Guðmundsson, sviðsstjóri Orkusviðs, segir Verkís vænta mikils af klasasamstarfi í jarðvarma.

Tvívökvavirkjun Atlas-Copco í Tyrklandi.

Holutoppsvirkjun GEG í Kenýa. MYND/LÝÐUR SKÚLASON
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Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna hefur aðsetur í Reykjavík en 
skólinn var stofnaður árið 1979. Skólinn er rekinn af Orkustofn-
un samkvæmt sérstökum samningi við Háskóla Sameinuðu þjóð-
anna og hefur á þessu tímabili útskrifað 583 nemendur frá 58 
löndum. Nemendur skólans hafa því flutt út dýrmæta þekkingu 
Íslendinga á þessu sviði og stuðlað um leið að uppbyggingu víða 
um heim í samstarfi við heimamenn.

Hlutverk Jarðhitaskólans hefur alla tíð verið að veita ungum 
sérfræðingum frá þróunarlöndum sérhæfða þjálfun í rannsókn-
um og nýtingu jarðhita. Fyrir vikið er skólinn mikilvægt framlag í 
þróunaraðstoð Íslendinga. Fyrstu árin voru Kínverjar fjölmennir 
í hópi nemenda en undanfarin ár hefur fjölmennasti hópur nem-
enda komið frá Austur-Afríku, þá helst Kenýa, en það land var það 
fyrsta sem náði 100 nemenda fjöldanum á síðasta ári. 

Nemendur sem sækja skólann þurfa að vera frá þróunarlöndun-
um, hafa lokið háskólagráðu og unnið í eitt ár við jarðhita.  Einnig 
verða þeir að vera yngri en 40 ára og tala ensku. Að námi loknu snúa 
þeir til baka til heimalands síns og eru skyldugir til að vinna í þrjú ár 
við ríkisrekin orkufyrirtæki og miðla þannig þekkingunni til baka 
inn í viðkomandi samfélag. 

Síðasta útskrift var í október á síðasta ári en þá útskrifuðust 29 
nemendur frá 14 löndum. Í dag eru 30 nemendur við nám í Jarð-
hitaskólanum frá 15 löndum en útskrift þeirra er áætluð í október 
á þessu ári.

Útflutningur þekkingar 
Nemendur frá 58 löndum hafa sótt nám við Jarðhitaskólann. MYND/JARÐHITASKÓLINN  

Íslendingar eiga stóran þátt 
í tveimur alþjóðlegum ráð-
stefnum á sviði jarðvarma 

sem haldnar verða hér á landi á 
næstu árum. Sú fyrri verður hald-
in á næsta ári og ber heitið Ice-
land Geothermal Conference (IGC 
2016) en sú síðari ber heitið World 
Geo thermal Congress (WGC 2020) 
og fer fram árið 2020. Aðkoma Ís-
lendinga að skipulagi ráðstefn-
anna sýnir vel hversu framarlega 
þjóðin stendur á sviði jarðvarma-
vísinda að sögn Rósbjargar Jóns-
dóttur, viðburðastjóra hjá Iceland 
Geo thermal-klasasamstarfinu, 
enda sé hér á landi að finna marga 
af fremstu sérfræðingum heims 
á þessu sviði. „IGC-ráðstefnan 
er eitt þeirra stóru verkefna sem 
Iceland Geothermal-klasasam-
starfið stendur fyrir. Samstarf-
ið hófst haustið 2009 og var fyrsta 
ráðstefnan haldin 2010, þegar 
Michael  Porter prófessor og sér-
fræðingar hans hjá Harvard Busi-
ness School kynntu kortlagn-
ingu Íslenska jarðvarmaklasans 
í samvinnu við ráðgjafarfyrir-
tækið Gekon. Markmið þessarar 
kortlagningar var að draga fram 
hvernig hægt væri að styrkja inn-
viði atvinnugreinarinnar hér á 
landi.“

Ráðstefnan fór fram fyrir fullu 

Háskólabíói að sögn Rósbjargar 
en í kjölfarið hvöttu aðilar klas-
ans til þess að byggt yrði á þess-
um grunni og sett á laggirnar al-
þjóðleg jarðvarmaráðstefna þar 
sem þekkingu og reynslu íslenskra 
sérfræðinga yrði komið á framfæri 
á heimavelli. 

Hámarksupplifun
„Ákveðið var að halda Iceland 
Geothermal Conference á þriggja 
ára fresti. Önnur ráðstefnan var 
haldin í mars 2013 og þóttist takast 
sérstaklega vel en hana sóttu 600 
gestir af 40 þjóðernum. Þriðja ráð-
stefnan verður svo haldin í apríl á 
næsta ári þar sem fókusinn verður 
á fjölnýtingu jarðvarmans, sem er 
sérstaða Íslendinga.“

Að sögn Rósbjargar hafa nú 
þegar verið settir upp nokkr-
ir hliðar viðburðir samhliða ráð-
stefnunni 2016 sem tryggir að 
vænta megi fjölda sérfræðinga 
alls staðar að úr heiminum til Ís-
lands þessa vikuna. „Sérfræð-
ingar sem við vinnum með við 
skipulagninguna kalla þetta frek-
ar „jarðvarmavikuna á Íslandi“ en 
hefðbundna ráðstefnu. Reynt er að 
hámarka upplifun þátttakenda, 
faglega og félagslega, skapa þeim 
ný viðskiptatækifæri og möguleika 
á að efla þau sem fyrir eru, auk 

þess að ná að upplifa auðlindina af 
eigin raun. Vettvangsferðir eru þess 
vegna afar mikilvægur liður í dag-
skrá ráðstefnunnar.“

Rósbjörg segir sérstöðu ráðstefn-
unnar ekki síst felast í nálægðinni 
við auðlindina, greiðum aðgangi 
að íslenskum jarðhitasvæðum og 
sérfræðingum, sérvöldum fyrir-
lesurum hvaðanæva að úr heimin-
um sem tryggja gæði ráðstefnunn-

ar og fyrsta flokks aðstöðu. „IGC-
ráðstefnurnar hafa stuðlað að því 
að Ísland er orðið vettvangur fyrir 
umræðu á sviði jarðvarma á heims-
vísu. Með það að leiðarljósi er ljóst 
að við sjáum að þessi viðburður 
þróist í takt við þau málefni sem 

snerta jarðvarmageirann hverju 
sinni og tekið verður á þeim með 
markvissum hætti.“

Hnepptu hnossið
World Geothermal Congress (WGC 
2020) er alheimsráðstefna jarð-

Merkilegar ráðstefnur fram undan
Tvær stórar alþjóðlegar ráðstefnur á sviði jarðvarma verða haldnar hér á landi á næstu árum. Iceland Geothermal Conference verður 
haldin á næsta ári en þar verður fókusinn á fjölnýtingu jarðvarma. Alheimsráðstefna jarðvarmans verður síðan haldin hér eftir fimm ár.

Ísland tók formlega við umboðinu til að halda World Geothermal Congress fyrr á árinu.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

„Reynt er að hámarka upplifun þátttakenda, faglega og félagslega, skapa þeim ný viðskiptatækifæri og möguleika á að efla þau sem 
fyrir eru,“ segir Rósbjörg Jónsdóttir, viðburðastjóri hjá Iceland Geothermal-klasasamstarfinu. MYND/VALLI
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Hugmyndafræði Kadeco bygg-
ir á því að skapa á Ásbrú ein-
stakt samfélag frumkvöðla, 

fræða og atvinnulífs þar sem aðilar 
koma saman og skapa nýjar lausnir 
og ný tækifæri,“ segir Kjartan Eiríks-
son, framkvæmdastjóri Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar ehf., Kadeco.

Þróunarfélagið sérhæfir sig í fast-
eignaþróun, verkefnum sem auka 
samkeppnishæfni f yrirtækja á 
Reykjanesi og verkefnum sem efla 
frumkvöðlamenningu á svæðinu 
og frá árinu 2006 hefur Kadeco leitt 
þróun og uppbyggingu varnarsvæð-
isins með ákveðna sýn að leiðarljósi.

Sú sýn byggir á helstu styrkleikum 
svæðisins, klösum tengdum heilsu, 
tækni og flugi og flugtengdri starf-
semi þar sem stór nýsköpunarverk-
efni mynda kjarna að atvinnuupp-
byggingu og skapa grundvöll fyrir 
smærri fyrirtæki. „Hryggjarstykki 
þessara klasa er svo öflugt mennta- og 
rannsóknarsamfélag þar sem fyrsta 
þróunarverkefni Kadeco, mennta-
fyrir tækið Keilir, leikur stórt hlutverk. 
Markmið Kadeco og Keilis eru bein-
tengd og mun sérhæft hlutverk Keil-
is verða drifkraftur vaxtar svæðisins 
í framtíðinni,“ útskýrir Kjartan.

Tækifæri við alþjóðaflugvöll
Lega Ásbrúar við stóran alþjóða-
flugvöll skapar tækifæri fyrir upp-
byggingu margháttaðrar þjónustu-
starfsemi í tengslum við flug og flug-
sækna starfsemi. Að sögn Kjartans 
er horft til erlendra verkefna sem 
skilað hafa árangi.

„Með skýrri stefnumörkun, 
meðal annars að erlendri fyrir-
mynd, er hægt að innleysa þessi 

tækifæri og breyta þeim í verðmæta 
hagvaxtarvél sem mun opna nýjar 
gáttir fyrir íslenskt atvinnulíf. Þar 
sem skipulega hefur verið staðið að 
slíkri uppbyggingu erlendis hefur 
náðst mikill árangur í uppbyggingu 
atvinnulífs og efnahags umsvifa,“ 
segir Kjartan.

Gagnaver og heilsutengd fram-
leiðsla meðal verkefna
Ásbrú er í lykilaðstöðu til að laða 

að sér ábatasaman gjaldeyrisafl-
andi iðnað, svo sem gagnaver og 
heilsutengda framleiðslu og þjón-
ustu. Rekstur gagnavera mun aðeins 
koma til með að aukast á heimsvísu 
ásamt eftirspurn eftir grænni orku 
að sögn Kjartans.

„Uppbygging gagnavera á Ásbrú 
er í örum vexti og starfa nú fjögur 
af fimm gagnaverum á landinu á 
Ásbrú. Þar á meðal er fyrsta gagna-
verið á Ásbrú og jafnframt stærsta 
gagnaver landsins, Verne Glo-
bal, sem nýlega lauk við hlutafjár-
aukningu fyrir tæplega 13 milljarða 
króna. Með því er ætlað að auka af-
kastagetu gagnaversins og útvíkka 
þjónustuframboð þess vegna vax-
andi eftirspurnar.“

Forskot Íslands á forsendum 
hreinleika og grænna lausna
Markaðir tengdir heilsu eru í örum 
vexti á sama tíma og þeir eru að 

miklu leyti ómótaðir. Þekking-
in í þessum geira er ekki bundin 
ákveðnum heimssvæðum eða fyr-
irtækjum og segir Kjartan Ísland 
hafa tækifæri til að skapa sér sam-
keppnis forskot á forsendum hrein-
leika og grænna lausna. 

„Opnun og stækkun á örþörunga-
verksmiðju Algalífs á Ásbrú er vist-
væn nýsköpun, og stór og mikilvæg-
ur áfangi í heilsutengdri uppbygg-
ingu á svæðinu. Algalíf beitir nýrri 
tækni við ræktun örþörunga og starf-
ar á hratt stækkandi næringarlyfja-
markaði með miklum vaxtartæki-
færum. Hagstæð skilyrði, svo sem 
hreinleiki umhverfisins ásamt kostn-
aði við raforku og vatn, er lykilþátt-
ur í þróun og rekstri fyrirtækja sem 
þessa og þar liggur sérstaða Íslands.“ 

„Frumkvöðlafyrirtækið geoSilica 
sem er til húsa í frumkvöðlasetrinu 
á Ásbrú er annað glæsilegt fyrirtæki 
í heilsuklasa Ásbrúar. Fyrirtækið 

framleiðir hágæða kísilríkar heilsu-
vörur úr affallsvatni jarðvarmavirkj-
ana á Íslandi. Stofnendur fyrirtækis-
ins eru fyrrverandi nemendur Keil-
is og var lokaverkefni þeirra upphaf 
þessa áhugaverða fyrirtækis.“ 

Stuðningur við uppbyggingu 
lykilatriði
Með þessum áherslum hefur skap-
ast grundvöllur fyrir atvinnuþróun 
á svæðinu sem annars hefði ekki 
komið til. Kjartan segir stuðning við 
áframhaldandi uppbyggingarstarf 
menntunar og rannsókna lykilatriði 
í uppbyggingu svæðisins. 

„Tenging Keilis við atvinnulífið 
er mikilvægur þáttur í að laða að er-
lenda fjárfestingu á Ásbrú og liður í 
því að grípa tækifærin sem flugvöll-
urinn skapar í alþjóðlegu umhverfi. 
Með samstilltum strengjum þessara 
þátta náum við að fjárfesta í samfé-
lagi framtíðarinnar.“

Ásbrú öflugt samfélag mennta
og rannsókna á Reykjanesi
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf., Kadeco, sérhæfir sig í fasteignaþróun, verkefnum sem auka samkeppnishæfni fyrirtækja 
á Reykjanesi og verkefnum sem efla frumkvöðlamenningu á Reykjanesi. Kadeco leiðir meðal annars uppbyggingu fyrrverandi 
varnarsvæðis til borgaralegra nota, svæðis sem nú heitir Ásbrú. Félagið er í eigu fjármálaráðuneytisins. 

Ásbrú er í lykilaðstöðu til að laða að sér ábatasaman gjaldeyrisaflandi iðnað svo sem 
gagnaver og heilsutengda framleiðslu og þjónustu. 

Frumkvöðlafyrirtækið geoSilica sem er til húsa í frumkvöðlasetrinu á Ásbrú er annað 
glæsilegt fyrirtæki í heilsuklasa Ásbrúar. 

Með skýrri 
stefnumörkun, 

meðal annars að erlendri 
fyrirmynd, er hægt að 
innleysa þessi tækifæri 
og breyta þeim í 
verðmæta hagvaxtarvél. 

Kjartan Eiríksson, 
framkvæmdastjóri 

Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar 

ehf., Kadeco, segir 
tækifærin mörg til 

uppbyggingar á 
Reykjanesi.

MYND/VALLI
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Stjórnvöld í Níkaragva eru í 
samstarfi við íslenska aðila í 
jarðhitamálum og má segja 

að heimsókn í Auðlindagarðinn í 
Svartsengi hafi öðru fremur orðið 
þess valdandi að ákveðið var að 
velja íslenska aðila til samstarfsins 
fram yfir samstarf við önnur erlend 
fyrir tæki sem eftir því höfðu leitað. 
Íslendingar hafa unnið að jarðhita-
málum í Níkaragva í áratugi og eru 
þar vel kynntir. Paul Oquist, ráð-
herra þróunarmála í Níkaragva, 
kom til Íslands í júní í fyrra og heim-
sótti Auðlindagarðinn. Í framhald-
inu kynnti ráðherrann hugmyndir 
Alberts Albertssonar, stjórnarfor-
manns Jarðhitaklasans, fyrir Dani-
el Ortega, forseta Níkaragva. Eftir 
það var ákveðið að ganga til sam-
starfs við íslenska aðila. 

Iceland Geothermal Power 
Nicaragua stofnað um verkefnið
Í nóvember 2014 fór hópur fólks 
fyrir hönd íslenskra fyrirtækja og 
ráðherra orkumála, Ragnheið-
ur Elín Árnadóttir, í heimsókn til 
Níkaragva. Þar var skrifað undir 
viljayfirlýsingu um orkuverkefnið 
sem nær yfir þrjú jarðhitasvæði, 
tvær minni vatnsaflsvirkjanir og 
auðlindagarð. Nú er unnið að loka-
frágangi samninga og fjármögn-
un verkefnisins. Rannsóknir munu 
hefjast síðar á þessu ári. Íslandsstofa 
og Jarðhitaklasinn hafa aðstoðað 
verkefnið með margvíslegum hætti 
og stuðlað að framgangi þess.

„Um orkuverkefnið var stofn-
að sérstakt fyrirtæki, Iceland Geo-
thermal Power Nicaragua S.A. eða 
IGPN,“ segir Kristján B. Ólafsson, 
hjá IGPN. Samstarfsaðili Kristjáns 
hjá IGPN, Örn Jóhannsson, segir fé-
lagið nú vera að leggja lokahönd á 
samningagerð og fjármögnun verk-
efnisins. „Horft er til 300 megavatta 
í uppsettu af li til raforkufram-
leiðslu og verður það byggt upp í 
nokkrum skrefum, eftir því sem 
svæðin eða auðlindin leyfir. Upp-
haflega var ætlunin að semja við ís-
lenskt fyrirtæki um að sjá um slíkt 
verkefni frá forrannsóknum til raf-
orkusölu. Ekkert fyrirtæki á Íslandi 
hafði þó áhuga á að taka að sér það 
heildarverkefni. Þess í stað eru 
fyrir tækin tilbúin til þess að taka 
að sér einstaka verkþætti. Niður-
staðan varð því að stofna IGPN. Til 
langs tíma hljóta íslenskir aðilar 
og fyrir tæki að skoða nánar þann 
möguleika að stofna orkufyrirtæki 
sem taki að sér heildarlausnir að 
fjármögnun meðtalinni,“ segir Örn. 
Þar kunni að liggja ónýtt viðskipta-
tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki og 
Jarðhitaklasann.

Horft er til frumkvöðlastarfs í 
orkunýtingu á Reykjanesi
Hugmyndafræðin kringum Ník-
aragvaverkefnið er þannig að horft 
verður til f leiri þátta en einungis 
raforkuframleiðslu, sem nýtir að-
eins um tíu prósent af frumorku. 
Leitað verður allra leiða til þess 
að nýta þá orku sem úr borhol-
um kemur. „Í heiminum öllum er 
einungis að finna fyrirmyndina á 
Reykjanesi og horft verður til þess 
frumkvöðlastarfs. Auðlindagarð í 

Níkaragva þarf að útfæra og byggja 
upp í samvinnu og samstarfi við 
heimamenn. Því er mikilvægt að 
horfa til þess að íslensk þverfag-
leg þekking og reynsla geti nýst 
sem grunnur og við bætist sam-
starf sem báðir aðilar hafa gagn 
af. Íslensk fyrirtæki og sérfræð-
ingar munu í fyrstu verða leið-
andi við uppbyggingu en horfa til 
þess að þjálfa upp og nýta framlag 
heimamanna. Í Níkaragva er fjöldi 
vel menntaðra enskumælandi ein-
staklinga. Þá er mikill fjöldi fólks 
frá Níkaragva búsettur í Banda-
ríkjunum og er tilbúinn að snúa 
til baka þegar góð atvinnutæki-
færi skapast,“ útskýrir Örn. 

Níkaragva er ákjósanlegt land 
fyrir jarðhitaverkefni
Þegar eru tvær jarðhitavirkjan-
ir starfandi í Níkaragva, San Jac-
into og Momotombo. Samtals eru 
virkjanirnar með 150 megavött 
í uppsettu afli en nú er unnið að 
fjármögnun frekari orkuöflunar 
og borunar til þess að auka nýt-
ingu orkuveranna. „Níkaragva 
er á margan hátt ákjósanlegt 
land fyrir jarðhitaverkefni. Land-
ið hefur þann lagaramma sem til 
þarf og áratuga reynslu varðandi 
kaup á raforku af einkafyrirtækj-
um til dreifingar inn á landsnet. 
Níkaragva hefur engar gjaldeyris-
takmarkanir þannig að hægt er 
að greiða fyrir raforkuna í Banda-
ríkjadal. Þá eru ráðamenn lands-
ins tilbúnir til þess að greiða það 
einingaverð sem þarf til þess að 
standa undir uppbyggingu og 
rekstri á nýrri jarðhitavirkjun. 
Orkuþörfin í Níkaragva fer vax-
andi og áætlað er að um 350 mega-
vött þurfi til viðbótar fyrir rekstur 
nýs skipaskurðar sem er á teikni-
borðinu,“ segir Kristján.

Hægt að virkja allt að 1.500 MW 
Á jarðhitasvæðunum Masaya, 
Apoyo og Mombacho er áætlað 
að virkja megi rúm 300 megavött 
í raforkuframleiðslu en í heild-
ina er áætlað að virkja megi allt 
að 1.500 megavött í landinu öllu. 
Níkaragva er 130 þúsund ferkíló-
metrar og þar eru nokkur eld-
fjöll og virkjanleg jarðhitasvæði. 
„Í ferðinni sem farin var í nóvem-
ber var gengið frá rammasamningi 
um fyrrnefnd jarðhitasvæði og til 
viðbótar um tvær minni vatnsafls-
virkjanir. Til viðbótar er lögð mikil 
áhersla á uppbyggingu auðlinda-
garðs. Þannig er horft til þess að ná 
sem mestri nýtingu úr þeirri orku 
sem borað verður eftir en eins og 
áður hefur komið fram eru einung-
is um tíu prósent af frumorkunni 
nýtt til raforkuvinnslu. Gríðarlegt 
magn frumorku verður í boði frá 
raforkuverum til frekari ráðstöfun-
ar og nýtingar fyrir fyrirtæki auð-
lindagarðsins,“ bætir Kristján við. 

Níkaragva tekur nú á móti um 
milljón ferðamönnum á ári og 
mikil uppbygging er í gangi varð-
andi fjölgun hótela og almennt í 
ferðaþjónustu. Ráðamenn lands-
ins horfa því björtum augum til 
þess að geta bætt „heilsulóni“ inn 
í f lóru ferðaiðnaðarins.

Jarðhitasvæði, vatnsaflsvirkjanir 
og auðlindagarður í Níkaragva 
Skrifað var undir rammasamning um jarðhitaverkefni í Níkaragva í nóvember í fyrra. Iceland Geothermal Power Nicaragua (IGPN) 
vinnur nú að lokafrágangi samninga um verkefnið og fjármögnun þess. Rannsóknir hefjast síðar á þessu ári ásamt undirbúningi borverks. 

Eldfjall í Níkaragva. Áætlanir gera ráð fyrir að í Níkaragva verði hægt að virkja allt að 1.500 MW í raforku jarðhitavirkjana.

IGPN og Níkaragva hafa náð samkomulagi um þrjú jarðhitasvæði: Masaya, Apoyo og 
Mombacho. Fyrsta mat ÍSOR er að um áhugaverð svæði sé að ræða.

Íslensk fyrirtæki á ferð í Níkaragva í nóvember 2014. Fyrir miðju á mynd eru Paul Oquist ráðherra og Ragnheiður Elín Árnadóttir 
ráðherra.

Við undirritun rammasamnings um jarðhitaverkefnin í Níkaragva. Fyrir miðju má sjá Albert Albertsson, stjórnarformann Jarðhitaklas-
ans, Daniel Ortega, forseta Níkaragva, og Ragnheiði Elínu Árnadóttur ráðherra. Til vinstri við Albert er Paul Oquist ráðherra.

Örn Jóhannsson og Kristján B. Ólafsson, for-
svarsmenn og stjórnarmenn í IGPN.
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Frá árinu 1995 hefur RARIK 
staðið að jarðhitaleit í sam-
vinnu við nokkur sveitar-

félög víðs vegar um landið. 
Sveitarfélögin eru Djúpi vogur, 
Snæfellsbær, St yk k ishólmur, 
Hornafjörður, Fáskrúðsfjörður, 
Grundarfjörður og Grímsey. Auk 
þess hefur RARIK staðið að jarð-
hitaleit í Reykjadal í Dalabyggð, 
að Reykjum í Húnavatnshreppi 
fyrir Blönduós  og Skagaströnd og 
á Skarðsdal í Siglufirði. 

RARIK hefur látið hanna  fjórar 
nýjar hitaveitur: Hitaveitu fyrir 
Djúpavog sem er í biðstöðu því 
þörf er á frekari rannsóknum, hita-
veitu fyrir Höfn í Hornafirði og 
hluta dreifbýlisins á milli Hoffells 
og Hafnar en unnið er að jarðhita-
rannsóknum þar, virkjun á Skarðs-
dal fyrir hitaveitu á Siglufirði, sem 
tekin var í notkun 2012, og hita-
veitu fyrir Skagaströnd og hluta 
dreifbýlisins á milli Skagastrandar 
og Blönduóss, sem tekin var í notk-
un þann 1. nóvember 2013. 

Yfirvofandi vatnsskortur 
„Þegar RARIK keypti hitaveitu 
Siglufjarðar árið 1991 var vatns-
skortur yfirvofandi á svæðinu. Var 
þá skipt um sölukerfi, settir rúm-
metramælar í stað hemla og við 
breytinguna minnkaði vatnsnotk-
un um 25,4 prósent. Ávinningur af 
sölukerfisbreytingunni gerði það 
að verkum að frekari vatnsöflun 
var hægt að fresta til ársins 2010 

þegar boruð var 
vinnsluhola á 
Skarðsdal,“ út-
skýrir Tryggvi 
Þór Haraldsson, 
forstjóri RARIK. 
„Fljótlega eftir 
að borun Héð-
insfjarðarganga 
hófst tók vatns-

gæfni virkjunarsvæðisins í Skútu-
dal að minnka, án þess að það sé 
fullkannað hvað valdi því. Árið 
2007 varð því að stöðva afhend-
ingu á „ótryggu vatni“ til aðila á 
Siglufirði. Pípulagningameist-
arar voru fengnir til að yfirfara 
stjórnloka hitunar kerfa húsa til 
að freista þess að bæta nýtingu á 
vatninu. Árið 2009 var olíukyndi-
stöð hitaveitunnar ræst yfir mesta 
álagstíma ársins og ljóst var orðið 
að af la varð meira vatns fyrir 
Siglufjörð.“

Virkjun á Skarðsdal
Möguleikar í vatnsöf lun fyrir 
Siglufjörð voru nokkrir en fyrir 
valinu varð jarðhitaleit á Skarðs-
dal og rykið var dustað af skýrslum 
OS frá fyrri jarðhitaleit á svæðinu 
árin 1988-1990. Þann 26. ágúst 
2010 voru tvær hitastigulsholur 
boraðar og í september 2010 var 
boruð vinnsluhola niður á 702 
metra dýpi. „Virkjunin á Skarðs-
dal var tekin í notkun í febrúar 
2012 eftir fjögurra mánaða próf-
un vinnsluholunnar. Viðbótar-

vatnið sem fékkst á Skarðsdal ætti 
að fullnægja þörfinni á Siglufirði 
um næstu framtíð,“ segir Tryggvi 
og bætir við að meðalnotkun þar 
sé nú um tuttugu lítrar á sekúndu 
og afltoppurinn sé 37 lítrar á sek-
úndu.

Áttatíu prósent húsa á Skaga-
strönd tengd hitaveitunni
Þann 1. nóvember 2013 var ný hita-
veita tekin í notkun á Skagaströnd 
og þá um haustið tengdust um 
níutíu viðskiptavinir hitaveitunni. 
„Á árinu 2014 héldu viðskiptavin-
ir áfram að tengjast veitunni og í 
árslok 2014 höfðu 183 hús eða um 
áttatíu prósent húsa tengst hita-
veitunni. Aðdragandinn að hita-
veitunni á Skagaströnd var þann-
ig að Skagstrendingar leituðu til 
RARIK um lagningu hitaveitu eftir 
að hafa um tíma leitað jarðhita 
án árangurs. RARIK forhannaði 
hitaveitu og mat arðsemina. Ekki 
reyndist grundvöllur fyrir veit-
unni, nema með sérstöku óaftur-
kræfu stofnframlagi sem Skag-
strendingar sjálfir sýndu áhuga á 
að leggja fram en við hrunið árið 
2008 breyttust forsendur og mál-
inu var frestað. Viðræður hófust 
aftur árið 2010 og var þá ákveðið 
að fara í nýtt hagkvæmnimat en 
forsendur fyrir því hagkvæmni-
mati voru nokkrar,“ lýsir Tryggvi.

Samkomulag náðist og niður-
staðan varð að sérstakt óaftur-
kræft stofnframlag yrði að vera 

230 milljónir króna sem sveitar-
stjórn Skagastandar legði fram. 
„Samningur um lagningu veit-
unnar var undirritaður 30. des-
ember 2011. Í samkomulaginu 
fólst að RARIK legði hitaveitu til 
Skagastrandar og verklok yrðu 
fyrir árslok 2013. “

Áætlanir stóðust
Hleypt var á stofnpípuna 18. októ-
ber 2013 til reynslu og fyrsta hús á 
Skagaströnd tengt skömmu síðar. 
Hitaveitan var svo gangsett með 
formlegum hætti þann 1. nóvem-
ber af stjórnarformanni RARIK. 
„Niðurstaðan er sú að bæði kostn-
aðar- og tímaáætlanir stóðust að 
flestu leyti frá því að lagt var af 
stað í þetta verkefni um áramótin 
2011/2012,“ segir Tryggvi. 

Hitaveitan á Skagaströnd fær, 
eins og hitaveitan á Blönduósi,  
vatn frá Reykjum. Í janúar 2013 var 
tekin í notkun ný þúsund metra 
djúp hola á Reykjum sem boruð 
var á haustmánuðum 2013 til að 
mæta auknu álagi vegna Skaga-
strandar. 

Fjarvarmaveitan á Höfn
RARIK rekur sjö megavatta kyndi-
stöð og dreifikerfi fyrir fjarvarma-
veitu á Höfn. „RARIK hefur í sam-
starfi við sveitarfélagið Horna-
fjörð staðið að jarðhitaleit frá 
árinu 2002, en þar á undan hafði 
sveitar félagið í samstarfi við Stapa 
– Jarðfræðistofu stundað skipu-

lega jarðhitaleit frá 1992. Boraðar 
hafa verið alls 33 hitastigulsrann-
sóknar holur við Hoffell-Mið-
fell. Fjórar holur eru dýpri en 
þrjú hundruð metrar, en aðrar 
grynnri,“ segir Tryggvi. Hann 
bætir við að RARIK hafi samið um 
jarðhitaréttindi við landeigend-
ur Hoffells-Miðfells í ársbyrjun 
2009, en borun tilraunavinnslu-
holu HF-1 hafi ekki hafist fyrr en í 
nóvember 2012, hún skilar á milli 
15 og 20 l/s af rúmlega 70°C heitu 
vatni.

Jarðhitaleitin heldur áfram
Á árinu 2014 var haldið áfram jarð-
hitaleit á Hoffelli fyrir hitaveituna 
á Höfn í Hornafirði.  Þann 13. des-
ember það ár  lauk borun á 1.686 
metra djúpri holu sem fékk heitið 
HF-2. „Borun holunnar gekk vel en 
aðstæður til borunar eru erfiðar á 
þessu svæði sökum þess hve berg-
ið er hart. Með holunni er stað-
fest rúmlega 80 gráða heitt jarð-
hitakerfi á tæplega 1.700 m dýpi. 
Á hinn bóginn voru engar  vatns-
æðar sem tekur að nefna skorn-
ar þannig að hún bætir engu við 
fyrri vatnsöflun sem komin var 
með holu HF-1 sem gefur fimm-
tán til tuttugu lítra á sekúndu. 
Vatnsþörfin fyrir Höfn og ná-
grenni er allt að 80 lítrar á sek-
úndu. Næsta skref er frekari kort-
lagning á sprungukerfi svæðisins, 
áður en ákvörðun verður tekin um 
frekari borun.“ 

Jarðhitaleit RARIK víða um land
Hitaveitustarfsemi RARIK hófst árið 1991. RARIK á og rekur fimm hitaveitur, þrjár jarðvarmaveitur í Dalabyggð, á Blönduósi 
og Siglufirði en fjarvarmaveitur á Seyðisfirði og Höfn í Hornafirði. RARIK hefur látið hanna fjórar nýjar hitaveitur. 

Virkjunin á Skarðsdal var tekin í notkun í febrúar 2012. Viðbótarvatnið þaðan ætti að fullnægja þörfinni á Siglufirði um næstu framtíð. Meðalnotkun þar er nú um tuttugu lítrar á sekúndu og afltoppurinn 37 lítrar á sekúndu.

Tryggvi Þór 
Haraldsson, 
forstjóri RARIK
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Við höfum komið að jarð-
hitaverkefnum í allmörg ár 
en fyrsta reynsla okkar af 

slíku nær aftur til áttunda áratug-
arins þegar við unnum að hönn-
un á undirstöðum undir gufu-
veitur í Kenýa,“ segir Guðjón 
Jónsson, stjórnarformaður VSÓ 
Ráðgjafar. „Sérsvið okkar er mat á 
umhverfis áhrifum, leyfisveiting-
ar, heilbrigðis-, öryggis- og um-
hverfismál.“

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað með 
Hitaveitu Suðurnesja frá því í lok 
síðustu aldar. „Við höfum annast 
mat á umhverfisáhrifum vegna 
virkjana, borplana, vegagerðar og 
veitulagna og séð um skipulags-
mál í tengslum við þessi verkefni,“ 
segir Guðjón. 

Fjölbreytt verkefni
VSÓ Ráðgjöf hefur komið að 
mörgum jarðvarmaverkefnum 
hér á landi. Nýjasta verkefnið er 
á Reykjanesi en þar er fyrirhuguð 
virkjun í Eldvörpum. „Fyrir hana 
erum við að vinna við mat á um-
hverfisáhrifum, kanna leyfisveit-
ingar og aðstoða við samskipti við 
sveitarfélögin varðandi skipulag,“ 
segir Guðjón og nefnir  einnig frá-
veituverkefni í Svartsengi þar 
sem rætt er um að setja stokk frá 
Svartsengi niður að sjó vegna 
vandamála sem tengjast niður-
dælingu á Svartsengissvæðinu. 

„Við höfum einnig unnið með 
Orkuveitunni á Hellisheiði og 
unnum mat á umhverfisáhrifum 
vegna Bitruvirkjunar og Hvera-
hlíðarvirkjunar. Hvorug þeirra 
hefur þó orðið að veruleika og 
óvíst hvort svo verði,“ segir hann. 
Fyrirtækið sá einnig um öryggis-
eftirlit á byggingartíma Hellis-
heiðarvirkjunar. „Þá sáum við um 
að tryggja öryggi starfsmanna og 
settum upp vöktunarkerfi.“

Starfa í mörgum löndum
VSÓ Ráðgjöf hefur komið að jarð-
varmaverkefnum víða um heim. 
„Við höfum til dæmis unnið tölu-
vert með Reykjavík Geothermal 
(RG). Fyrst í Abú Dabí þar sem við 
settum upp umhverfis- og heil-
brigðiseftirlitskerfi vegna bor-
unar í Masdar City,“ segir Guð-
jón en Masdar City er metnaðar-
fullt verkefni sem snýst um að búa 
til fyrstu kolefnisfríu borg heims. 
„Gert var ráð fyrir 50 þúsund 
íbúum í borginni og Reykjavík 
Geothermal seldi framkvæmda-
aðilunum þá hugmynd að nota 
jarðhita til að kæla borgina. Verk-
efnið var mjög skemmtilegt og 
lærdómsríkt enda strangar regl-
ur sem gilda um umhverfis- og 
öryggis mál hjá aröbunum.“

VSÓ Ráðgjöf hefur einnig unnið 
með RG í Rúanda. „Það er eitt af fá-
tækari ríkjum í Afríku en þar telja 
menn að sé að finna nokkurn jarð-
hita. Verkefni okkar snerist um 
framkvæmdaráðgjöf til lands-
virkjunar Rúanda. Í samstarfi við 
RG settum við upp kerfi sem þeir 
gátu notað til þess að vakta örygg-
is-, heilbrigðis- og umhverfismál-
in hjá framkvæmdaaðilum sem 
þeir myndu ráða inn í verkefnið.“

Einnig hafa fyrirtækin tvö átt 
í samstarfi í Eþíópíu. „Fyrst ber 
að nefna Corbetti-svæðið en þar 

unnum við fyrstu matsskýrsl-
una, komum henni í gegnum 
valferil embættismanna, skil-
uðum skýrslu og unnum mat á 
umhverfisáhrifum. Við komum 
einnig að forhönnun innviða 
virkjunarinnar, vatnsveitu og 
vega. Það verkefni er enn í gangi. 
Síðan er komið nýtt svæði, Tule 
Moye, þar sem rannsóknir eru 
enn í gangi en þær lofa góðu. Það 
er afar spennandi svæði og erum 
við að vinna mat á umhverfis-
áhrifum og undirbúningi virkj-
unarinnar. Áætlað er að hvort 
svæði um sig geti borið um 500 
MW virkjun.“

Meta áhrif á samfélagið
Guðjón segir talsverðan mun á því 
að starfa á Íslandi eða í Afríku. „Í 
Afríku fagna menn svona fram-
kvæmdum og vilja einnig skoða 
jákvæðar hliðar á orkumeðhöndl-
uninni í matsskýrslum. Stærstu 
matsverkefnin geta tekið allt upp 
í tvö ár og kalla á aðkomu margra 

sérfræðinga til að meta áhrif fram-
kvæmdanna á náttúruna og sam-
félagið,“ segir Guðjón og tekur 
dæmi um rannsókn sem afrískt 
verkfræðifyrirtæki er að gera fyrir 

RG og VSÓ Ráðgjöf vegna Tule 
Moye. „Þeir þurfa að skila okkur 
gögnum sem fjalla um áhrif á 
dýralíf, vatnsbúskap, jarðveg og 
loft en auk þess áhrif á samfélagið. 

Allir alþjóðlegir fjárfestingaraðilar 
horfa mjög til þess hvernig samfé-
lagið tekur í virkjunarhugmyndir. 
Til þess að afla fjármagns frá þró-
unarbanka er þannig mikilvægt 
að skoða hvort samfélagið sam-
þykki svona framkvæmd á sínu 
svæði. Þetta er spennandi verk-
efni og allt annar heimur en hér 
heima,“ útskýrir Guðjón. Hann 
tekur sem dæmi að í kringum 
Tule Moye sé múhameðstrúar-
fólk í meirihluta. „Lögð er áhersla 
á að spyrja konurnar og ungt fólk 
sérstaklega en samfélaginu er að 
mestu stjórnað af körlum.“

Slæmt að tapa forskoti
Erlendir aðilar í jarðvarmaiðnaði 
horfa til Íslands vegna reynslu Ís-
lendinga af jarðvarma. „Forskot 
okkar felst aðallega í því að við 
eigum nýjustu jarðvarmavirkjan-
irnar og Hellisheiðarvirkjun er sú 
nýjasta og flottasta í heiminum. En 
það er frumkvæði sem við höldum 
aðeins í vissan tíma,“ segir Guðjón 
og gagnrýnir framkvæmdaleysi 
ráðamanna enda hafi lítið verið 
unnið að opinberum framkvæmd-
um frá 2008. „Jarðhitamarkaður-
inn á Íslandi er í talsverðri lægð. 
Ekkert fé fæst til framkvæmda frá 
opinbera geiranum og einu fram-
kvæmdirnar sem eru í gangi eru á 
vegum einkaaðila. Þeir eru síðan 
háðir erlendu fjármagni og því má 
segja að nokkurs konar kyrking 
sé í gangi gagnvart orkugeiran-
um og gagnvart stóriðjuverkefn-
um,“ segir Guðjón og getur þess að 
meginhluti af veltu VSÓ Ráðgjafar 
vegna jarðvarmaverkefna komi frá 
útlöndum.

„Ef ek kert verður að gert 
munum við tapa því forskoti sem 
við höfum því Íslendingar eru í 
heilmikilli samkeppni við aðrar 
þjóðir sem nýta jarðhita. Við erum 
að tapa verkþekkingu og reynslu 
meðan framkvæmdir eru í lægð 
og þetta jafnvægi getur verið mjög 
viðkvæmt gagnvart erlendri sam-
keppni.“

Megum ekki missa forskotið
VSÓ Ráðgjöf hefur mikla sérþekkingu á mati á umhverfisáhrifum og hefur áralanga reynslu af jarðvarmaverkefnum. Fyrirtækið 
hefur unnið að verkefnum jafnt á Íslandi sem og annars staðar í heiminum, til dæmis í Abú Dabí, Rúanda og Eþíópíu. Guðjón 
Jónsson, stjórnarformaður VSÓ Ráðgjafar, segir mikilvægt að Íslendingar haldi áfram að sýna frumkvæði í jarðvarmaverkefnum.

Þorp í hlíðum Tule Moye í Eþíópíu, þar sem unnið er að rannsóknum vegna jarðvarmavirkjunar.

Starfsmenn Reykjavík Geothermal ræða við heimamenn í Tule Moye í Eþíópíu.

„Við erum að tapa verkþekkingu og reynslu meðan framkvæmdir eru í lægð og þetta jafnvægi getur verið mjög viðkvæmt gagnvart erlendri samkeppni,“ segir Guðjón Jónsson, 
stjórnarformaður VSÓ Ráðgjafar. MYND/ERNIR
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