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Viljum koma að 
næstu virkjunum

„Við höfum starfað með Mitsubishi 
og unnið beint fyrir Orkuveituna 
og fleiri,“ segir Óskar Olgeirsson, 
hjá Stálsmiðjunni- Framtaki.   »11

Allir til  
eftir hrunið

„Menn velta því nú fyrir  
sér hvar jarðvarmaklas-
inn verður eftir 10  
til 20 ár.“   »10

s é r ú t g á f A

Milljarða þarf 
í flutningskerfi
Guðmundur Ingi Ásmundsson, hjá 
Landsneti, segir mikilvægt að hanna 
flutningsmannvirkin svo þau falli 
að náttúrunni.   »12-13

Mörg ónýtt tækifæri í jarðvarma

  Alþjóðleg ráðstefna og sýning verður í 
Hörpu þar sem fólk víða úr heiminum kemur 
saman og ber saman bækur sínar. Í þessu 
blaði má sjá hversu ótrúleg tækifæri eru í 
nýtingu jarðvarma. Og fyrir Íslendinga fer 
fjarri að tækifærin séu einungis hér á landi. 
Þau eru víða um heiminn.

Jarðvarminn



Brokerage event - 09:00-15:00

Phase C Utilization 

Session C1 - Ríma hall 
Project Management, project lifecycle, EPC vs EPCM 
ISL  Mr. Sigurður S. arnalds - Mannvit
ISL  Ms. Yrsa Sigurðardóttir - verkís 
ISL  Dr. Helgi Þór Ingason - reykjavík University 
USa  Mr. Henry veizades - veizades associates

Chair ISL Mr. gunnar thoroddsen - orka energy

 

   

Session C2 - Ríma hall 
Direct usage  
ISL   Mr. Þorleikur Jóhannesson - verkís  
ISL   Mr. Jakob Sigurður Friðriksson - reykjavik energy, or 
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 Ms. Susan Sun - Sinopec green energy geothermal Development Co. Ltd. 
ISL   Mr. Sigurjón arason - Matís, Icelandic Food and Biotech r&D company 

Chair ISL Mr. Júlíus Jónsson - HS orka 
 

Session C3 - Ríma hall 
Reliable heat and electricity, Case, Hellisheiði project  
ISL   Dr. einar gunnlaugsson - reykjavík energy, or  
ISL   Mr. Claus Ballzus - Mannvit  
ISL   Dr. gunnar gunnarsson - reykjavík energy, or  
ISL   Prof. Páll valdimarsson - atlas Copco 

   
Chair ISL Ms. Hólmfríður Sigurðardóttir - reykjavík energy, or    

Session C4 - Ríma hall 
Environmental  
ISL  Mr. Stefán gunnar thors - vSo Consulting 
ISL  Mr. Ingvi gunnarsson - reykjavík energy, or 
ger  
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 Mr. Pascal Schlagermann - energie Baden-Würtemberg ag, enBW  
ISL  Mr. Ólafur Árnason - eFLa  

    
Chair ISL Ms. auður andrésdóttir - Mannvit   

Phase B Realization

Session B1 - Silfurberg B hall
Finance, risk, insurance, mitigation
ISL  Mr. Hjörtur Þór Steindórsson - Íslandsbanki  
Fra  Mr. thomas timme - european Investment Bank, eIB 
ger 
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 Mr. Stephan Jacob - Munich re  
USa   Mr. thomas DeLeo - Sithe global 
  
Chair ISL   Mr. Stefán Pétursson - arion Bank

 
   

Session B2 - Silfurberg B hall
Role of Government, Multi and Bilateral Donors
WBa  Dr. Pierre audinet - World Bank group 
BeL  Mr. Philippe Dumas - european geothermal energy Council
ger 
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 Ms. kirsten offermanns - kfW bank  
etH  Dr. Meseret teklemariam Zemedkun - United nations environment Programme

Chair ISL Mr. Benedikt Höskuldsson - Ministry for Foreign affairs 

Session B3 - Silfurberg B hall
Rules and regulation. Policies and incentives. Carbon credit 
USa  Mr. Jay natwani - Department of energy USa
ISL  Mr. gunnar tryggvason - kPMg
ger 
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 Ms. Marietta Sander - Iga  

ISL  Dr. guðni Jóhannesson - nea
 

Chair ISL Ms. Margrét g. Flóvenz - kPMg 
 

Session B4 - Silfurberg B hall
Geothermal EEA Grant programmes and cooperation within Europe 
ISL  Mr. Óttar gíslason - FMo-Brussels 
Por  Mr. Carlos Bicudo - Sogeo
roM 
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 Ms. veronika eros - national environmental Protection and energy Center 
nL  Mr. Paul ramsak - nL agency  
Chair ISL   Mr. Jónas ketilsson - national energy authority 

Brand awareness exhiBition, March 6-7 at harpa

Phase A  Exploration

Session A1 - Kaldalón hall 
Opportunity intro to development, identifying possibilities
ISL  Mr. Þorleifur Finnsson - reykjavík geothermal 
ISL  Mr. Ásgeir Margeirsson - geothermal alterra Power Corp
JPn 
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 Dr. Mike allen - geothermal new Zealand 

Chair ISL Dr. Hörður arnarson - Landsvirkjun, the national Power Company

LUnCH Break
 

Session A2 - Kaldalón hall 
Geothermal assessment, modelling, codes 
ISL  Dr. Ólafur Flóvenz - general Director, Iceland geoSurvey, ISor 
USa  Prof. roland Horne - President Iga / Stanford University 
ISL  Dr. egill Júlíusson - Landsvirkjun, the national Power Company 
ger 
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 Mr. alexander richter - thinkgeoenergy/Cangea 

Chair ISL Mr. guðmundur Þóroddsson - reykjavík geothermal 

MornIng Break   

Session A3 - Kaldalón hall 
Drilling IDDP, deep drilling  
ISL  Dr. Bjarni Pálsson - Landsvirkjun, the national Power Company 
ISL  Mr. Sturla F. Birkisson - Iceland Drilling Ltd
nZ 
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 Mr. Hagen Hole - geothermal Consultants Limited 
ISL  Dr. guðmundur Ómar Friðleifsson - HS orka Ltd 
   
Chair IS Mr. Bjarni richter - Iceland geosurvey, ISor

LUnCH Break
 
Session A4 - Kaldalón hall
Case Histories & sustainable resource management 
ISL  Ms. Helga tulinius - Mannvit  
ISL  Dr. guðni axelsson - Iceland geoSurvey, ISor 
USa  Mr. Josh nordquist - ormat
MeX 
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 Ms. Magaly Flores - CFe 

Chair ISL Mr. Sveinn Ingi Ólafsson - verkís

aFternoon Break  

Day 1 tuE March 5
18:00-20:00

Day 2 wED March 6
08:30-10:00

10:00-10:30

10:30-12:30
Sessions A1 B1 C1

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

12:30-13:30

13:30-18:00

19:30-22:30

Day 3 tHu March 7

08:00-10:00
Sessions A2 B2 C2

08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-12:30
Sessions A3 B3 C3

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

12:30-13:30

13:30-15:30
Sessions A4 C4

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-18:00

Day 4 FRI March 8

wElCOME RECEPtIOn - Reykjavik Energy Head Quarters - Dr. Bjarni Pálsson, Conference Chair

PlEnARy SESSIOn - OPEnInG - SIlFuRBERG HAll A&B
opening Speech: the Minister for Foreign affairs - Dr. Össur Skarphéðinsson 
keynote: Dr. Sri Mulyani Indrawati - Managing Director the World Bank group
keynote: Mr. Bjarni Bjarnason - Ceo of reykjavik energy 
Plenary Sessions Moderator: Mr. orri Hauksson - MD of the Federation of Icelandic Industries

MornIng Break

PlEnARy SESSIOn - ClOSInG - SIlFuRBERG HAll B 
keynote: Dr. Jefferson W. tester, Professor Cornell University
keynote: Mr. günther H. oettinger, eU Commissioner for energy
Closing Speech: Ólafur Ragnar Grímsson, President of Iceland - Patron of IGC 2013

DAy OF DEPARtuRE

ICElAnD GEOtHERMAl COnFEREnCE 
MARCH 5–8, 2013
Harpa, Reykjavík

    Field trip: Reykjanes Resource Park    Field trip: the Geothermal Area of Hellisheiði
Gala Dinner at Restaurant Pearl 

Session B4
13:30-13:55
13:55-14:20
14:20-14:45
14:45-15:10
15:10-15:30

» Meginmarkmið ráðstefnunnar, IGC 2013, er að efla þekkingu og 
skilning á hinum ólíku og sérhæfðu þáttum sem tengjast jarðvarma-
verkefnum. Varpað verður ljósi á þau fjölmörgu tækifæri er felast í 
tengdri starfsemi og stuðlað geta að aukinni hagsæld.

» IGC 2013 er ætlað að undirstrika mikilvægi jarðhita og vekja at-
hygli á þeirri sérstöðu sem Ísland og íslenskir fagaðilar búa yfir á 
þessu sviði.

» Um er að ræða alþjóðlega ráðstefnu þar sem horft er til virðiskeðju 
jarðvarmans í heild sinni. Flutt verða 54 erindi og eru fyrirlesarar af 
ríflega 20 þjóðernum. 

Graduate studies in Renewable Energy
further information english.hi.is/re

What do you know about Renewable Energy? 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu ráðstefnunnar: www.geothermalconference.is



ÞÚ GETUR NÝTT OKKAR ÞEKKINGU
TIL AÐ NÁ ENN BETRI ÁRANGRI

Þjónusta við atvinnulífið er eitt mikilvægasta verkefni Arion banka. Innan bankans 
starfa teymi með sérþekkingu á flestum sviðum atvinnulífsins, s.s. sjávarútvegi, 
fasteignamarkaði og á orkugeiranum. Aðgangur þinn að þekkingu bankans skilar
 sér í verulegum sparnaði og betri árangri. 

Þátttaka bankans í klasasamstarfinu um jarðvarmaorku og fjárfesting okkar í  
sprotafyrirtækjum í gegnum „Startup Reykjavík“ segir sína sögu um aðkomu 
okkar að nýsköpun.

Markviss miðlun á þekkingu skilar sér til viðskiptavina bankans í betri þjónustu 
hvort sem um er að ræða  greiningu á mörkuðum, lánafyrirgreiðslu, ráðgjöf 
eða aðra þjónustu.  

Hafðu samband og kynntu þér hvernig þú getur nýtt okkar þekkingu til að ná enn 
meiri árangri. Þú hittir okkur á Iceland Geothermal Conference.
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Alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn býr yfir mörgum tækifærum og merki eru um að hann muni vaxa á næstu árum 

Klasasamstarf á sviði jarðvarma
Jarðvarminn hefur leikið stórt 

hlutverk í lífi Íslendinga frá 
upphafi. Framan af var jarð- 

       varminn einkum notaður til að 
þvo þvotta og baða sig en stærsta 
framþróunin átti sér stað í upp-
hafi 20. aldar. Jarðvarminn var þá 
nýttur í íslenskum gróðurhúsum og 
svo fóru menn smám saman að nýta 
hann til húshitunar og í sundlaugar. 
Olíukreppurnar á áttunda áratugn-
um flýttu enn frekar fyrir því að 
jarðvarminn væri notaður til að hita 
byggingar og híbýli manna. Þá lögðu 
stjórnvöld áherslu á að draga úr olíu-
innflutningi og ýttu undir jarðhita-
rannsóknir og uppbyggingu á hita-
veitum. Í dag er tæplega helmingur 
af jarðvarmanotkun landsins fólg-
inn í húshitun og nýtist hún tæplega 
90 prósentum þjóðarinnar. 

Örar breytingar
Jarðvarmi hefur líka verið nýttur til 
að framleiða raforku. Fyrsta jarð-
varmavirkjunin var byggð árið 1969 
og í dag eru þær sjö talsins. Uppsett afl 
þeirra var 663 megavött árið 2011 en 
það árið var 40 prósent jarðhitanotk-
unar á Íslandi vegna raforkuvinnslu. 
Jarðvarminn hefur líka verið nýttur 
til að bræða snjó, fiskeldi, ylræktun, 
þurrkun í iðnaði, framleiðslu á húð-
vöru, salti og metanóli svo það helsta 
sé nefnt. Frá 1995 hefur þróunin ein-
kennst af breytingum í viðskiptaum-
hverfi jarðvarmanýtingar. Þannig 
hafa til dæmis orðið samrunar ásamt 
markaðsvæðingu og einkavæðingu 
fyrirtækja og stofnana. Þá hafa orðið 
breytingar á lagaumhverfi orkumark-
aðarins. 

Einn jarðvarmaklasi – tveir 
klasasamstarfsvettvangar
Á Íslandi er einn jarðvarmaklasi en 
innan hans eru starfandi tveir klasa-
samstarfsvettvangar; annarsvegar 
rannsóknardrifið klasasamstarf sem 
kallað er GEORG og hinsvegar fyrir-
tækjadrifið klasasamstarf sem kallað 
er Iceland Geothermal. Þessir tveir 
klasasamstarfsvettvangar eiga í góðu 
samstarfi og sést það meðal annars á 
því að GEORG á áheyrnarfulltrúa í 
stjórn Iceland Geothermal og öfugt. 
Þá hafa félögin unnið sameiginlega 
að styrktarumsóknum og stefna að 
markvissu samstarfi á sviði mennta, 
gagnaöflunar og nýsköpunar innan 
jarðvarmaklasans. Iceland Geother-
mal eru félagasamtök sem stofnuð 
voru í febrúar 2013 utan um fyrir-
tækjadrifið klasasamstarf á sviði jarð-
varma. Stofnaðilar voru 43 talsins og 
endurspeglar það þá breidd fyrirtækja, 
félagasamtaka og stofnana sem til-
heyra hinum íslenska jarðvarmaklasa. 
Félagsmönnum samstarfsins mun ef-
laust fara fjölgandi á næstu vikum og 
mánuðum, en öllum sem vilja vinna 
að markmiðum félagsins er frjálst að 
gerast aðili að því. Tilgangur félags-
ins er að efla samkeppnishæfni innan 
hins íslenska jarðvarmaklasa með 
virðisauka greinarinnar og bætta nýt-
ingu auðlindarinnar að leiðarljósi. 

Saga jarðvarMa 
frá 1930
1930  Dreifing á heitu vatni til hús-
hitunar hófst í Reykjavík.
1945 Ríkisfyrirtæki stofnað til að 
bora eftir heitu vatni. 
1946 Hitaveita Reykjavíkur 
stofnuð. 
1958 Fyrsti borinn sem gat borið 
meira en 2.000 metra niður var 
notaður í fyrsta skipti.
1965 Landsvirkjun stofnuð.
1969 Virkjun í Bjarnarflagi.
1973 Alheimsolíukreppa.
1974 Forveri HS Orku stofnaður.
1977 Kröfluvirkjun. 
1978 Jarðhitaháskóli Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna stofnaður. 
1978  Virkjunin í Svartsengi. 
1980 Virkjunin í Svartsengi.
1981 Fólk fór að baða sig í Bláa 
lóninu.
1989  Virkjunin í Svartsengi.
1993 Virkjunin í Svartsengi.
1995 Samorka stofnuð með sam-
runa tveggja samstarfsvettvanga.
1996 Erlend fyrirtæki gátu gerst 
hluthafar í íslenskum orkufyrir-
tækjum. Jarðboranir hf. einkavætt 
að fullu. 
1997 Forveri ÍSOR hóf starfsemi á 
samkeppnis-markaði 
1997 Kröfluvirkjun. 
1998  Nesjavallavirkjun. 
1999 Orkuveita Reykjavík verður 
til með samruna Hitaveitu og 
Rafveitu Reykjavíkur.
2000 Djúpborunarverkefni sett á 
laggirnar. 
2000 Virkjun á Húsavík.
2001 Nesjavallavirkjun. 
2003 Ný raforkulög leggja grunn 
að markaðsvæðingu í framleiðslu 
og sölu rafmagns. 
2005 Nesjavallavirkjun
2006 Forveri Íslandsbanka byrjar 
að sérhæfa sig í fjármálaþjónustu 
fyrir jarðvarmamarkaðinn 
2006 Hellisheiðarvirkjun og 
Reykjanesvirkjun. 
2007 Fyrsta skiptið sem einkaað-
ilar eignast hluta í íslenskum 
orkuverum. 
2007 Hellisheiðarvirkjun og virkj-
unin í Svartsengi. 
2008 Reykjavík Geothermal stofn-
að. Green Energy Group stofnað. 
Samrunar meðal verkfræðistofa.
2008 Hellisheiðarvirkjun. 
2009 Útlendingar eignast hlut í ís-
lenskum orkufyrirtækjum.
2010 Fyrsta Iceland Geothermal 
ráðstefnan haldin. 
2011 Iceland Geothermal, verk-
efnabundinn klasasamstarfsvett-
vangur stofnaður.
2011 Hellisheiðarvirkjun. 
2013 Formlegt félag stofnað um 
Iceland Geothermal klasasam-
starfsvettvanginn.
2013 Önnur Iceland Geothermal 
ráðstefnan haldin.

Tíu samstarfsverkefni
Iceland Geothermal klasasamstarfið gengur út á tíu skil-
greind samstarfsverkefni sem eiga að styrkja innviði jarð-
varmaklasans. Þessi verkefni eru afrakstur vinnustofu 
sem haldin var í maí 2011 og hefur verið unnið að þeim frá 
því í september 2011. 
Þetta eru: 
Fjölnýting - Nýsköpun og tækni 
Áherslan hefur einkum verið á formgerð og uppbyggingu 
Auðlindagarðs á Reykjanesi. 

Verkefnastjórnun - Nýsköpun og tækni 
Að jarðvaramaverkefnum kemur fjöldi sérfræðinga með 
mismunandi hlutverk og þekkingu. Verkefnastjórnunar-
hópur hefur skapað sameiginlegan grundvöll og skilning 
á eðli og uppbyggingu jarðvarmaverkefna. 

Boranir - Nýsköpun og tækni 
Borsérfræðingar hafa skoðað möguleikann á íslenskum 
verklagsreglum fyrir boranir eða jafnvel íslenskum bor-
holustöðlum. 

Vélbúnaður - Nýsköpun og tækni 
Orkufyrirtæki, vélsmiðjur og aðrir hafa áhuga á að efla 
íslenska vélbúnaðarframleiðslu og viðhaldsþjónustu fyrir 
jarðvarmanýtingu. 

Nýliðun/Menntun - Menntun og þjálfun 
Unnið að stofnun og rekstri menntasjóðs fyrir nemendur 
sem sækja nám á sviði endurnýjanlegrar orku. Mannauð-
ur og nýliðun gæti orðið markvissari. Ímynd jarðvarmans 

efld. Markmiðið að efla samstarf menntastofnana og 
atvinnulífs. 

Iceland Geothermal ráðstefnan 2013 – Markaðs-  
og viðskiptasamstarf 
Næsta ráðstefna verður í apríl 2016. Hugmyndin með við-
burðum sem haldnir eru undir merkjum Iceland Geother-
mal er að skapa vettvang til að markaðssetja íslenska 
jarðvarmaþekkingu og jarðvarmanýtingu almennt. 

Starfsskilyrði – Stjórnvöld og starfsskilyrði 
Endurbætur á starfsskilyrðum er forgangsverkefni við 
að lágmarka áhættu jarðvarmaverkefna. Skapa þarf 
stöðugt umhverfi fyrir verkefnin þannig að fyrirsjáanleiki 
sé til staðar. Fyrirkomulag varðandi úthlutanir leyfa, um-
hverfismat og skipulagsferli þarf að taka tillit til þess að 
jarðvarmaverkefni séu kvik. 

Gagnaöflun – Rannsóknir og samskipti 
Tölfræðiupplýsingar um verðmætasköpun eru af skornum 
skammti og vill Iceland Geothermal bæta úr því. Safnað 
verður árlegum upplýsingum um fjölda, menntun og 
laun starfsmanna, mannaflaþörf, tekjur af innlendum og 
erlendum jarðvarmaverkefnum og fleira. 

Samskipti klasastjóra – Rannsóknir og samskipti 
Upplýsingamiðlun milli samstarfsaðila innan klasans og 
út á við. 

Fjármögnun – Vöxtur klasans 
Fjármögnun jarðvarmaverkefna er erfið. Bankar og fjár-
málastofnanir þurfa að koma að þessum málum. 

Þátttakendur í Iceland Geothermal klasasamstarfinu taka þátt í vinnu samstarfsverkefna og greiða fjárframlag sem 
notað er til að reka samtsarfið. Virk þátttaka og frumkvæði ólíkra klasaaðila ásamt virkri klasastjórnun stuðlar að 
ávinningi og framgangi verkefna. Gekon hefur lóðsað, stutt og skipulagt vinnu klasasamstarfsins, fylgt eftir umræðum 
með verkefnafundum, samræmt verkefnavinnu, haldið úti vefsíðu samstarfsins og skipulagt viðburði í tengslum við 
það svo eitthvað sé nefnt Í mars 2011 mynduðu sjö fulltrúar klasans fagráð til að hafa yfirumsjón með þróun og fram-
kvæmd klasasamstarfsins. Við stofnun félagsins í febrúar 2013 var fagráðið lagt niður og er nú níu manna stjórn í 
félaginu sem gegnir hefðbundnu stjórnarhlutverki. 

Þróun formlegs samstarfsvettvangs innan íslenska jarðvarmaklasans: 
Október 2009 til október 2010: » Fyrsti fasi við þróun 
klasasamstarfsins. Kortlagning og greining íslenska 
jarðvarmaklasans í samstarfi við Dr. Michael Porter og 
Dr. Christian Ketels hjá Harvard-háskóla. Nóvember 2010: 
» Ráðstefnan Iceland Geothermal 2010. Porter og Ketels 
kynntu niðurstöður klasakortlagningarinnar. Nóvember 
2010 til júní 2011: » Annar fasi við þróun klasasamstarfs-
ins.Samstarfsmótun. Myndun fagráðs. Vinnustofa íslenska 
jarðvarmaklasans og skilgreining samstarfsverkefna.

Maí 2011: » Vinnustofa klasaaðila. Samstarfsverkefni skil-
greind. Júní 2011: » Stofnun Iceland Geothermal verkefna-
bundins klasasamstarfsvettvangs.  Júlí 2011 og áfram: » 
Þriðji fasi við þróun klasasamstarfsins. Innleiðing. Stofnun 
formlegs samstarfsvettvangs. Vinna hafin við samstarfs-
verkefni. Febrúar 2013 » Stofnun félags um Iceland Geot-
hermal klasasamstarfið. Mars 2013 » Ráðstefnan Iceland 
Geothermal 2013. Alþjóðleg ráðstefna á sviði jarðvarma 
haldin á vegum Iceland Geothermal. 



Orka úr 
iðrum jarðar
Ísland er eina landið í heiminum sem vinnur nánast alla 
sína raforku úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli 
og jarðvarma. Landsvirkjun er ábyrg fyrir tæplega 75% 
allrar raforkuvinnslu í landinu.

Vistvæn raforkuvinnsla úr jarðvarma er vandaverk. 
Mannvirkjum og blásandi borholum þarf að finna stað
í viðkvæmu landslagi nærri eldvirkum svæðum. Áhrifum 
á loftgæði og grunnvatn verður að halda í lágmarki og 
tryggja að nýting orkunnar sé með besta mögulega móti.
 
Landsvirkjun tekur þátt í Iceland Geothermal klasa-
samstarfinu. Við viljum stuðla að þróun aðferða til 
að bæta nýtingu jarðvarma og leggja höfuðáherslu 
á að draga úr óæskilegum áhrifum jarðhitanýtingar. 
Við styðjum fjölda sjálfstæðra rannsókna og lærum  
eitthvað nýtt með hverju verkefni.

www.landsvirkjun.is
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Í 
kjölfar stofnunar hins verkefnabundna 
klasasamstarfs sumarið 2011 voru mynd-
aðir tíu faghópar, einn um hvert sam-

starfsverkefni, og skyldu þeir starfa til árs-
loka 2012. Í hverjum hópi er fagstjóri en 
Gekon hefur sinnt hlutverki klasastjóra Ice-
land Geothermal klasasamstarfsins. Sérstakt 
fagráð sem hafði yfirumsjón með þróun og 
framkvæmd klasasamstarfsins starfaði frá 
mars 2011. Sérstök stjórn tók við því hlut-

verki fagráðsins eftir að formlegt félag var 
stofnað um klasasamstarfið í febrúar 2013. 
Við stofnun félagsins var ákveðið að halda 
áfram að vinna að hinum tíu samstarfsverk-
efnum. Hátt í 200 manns höfðu komið að 
vinnu verkefnanna síðan júlí 2011 og tæki-
færi til að skapa enn meira virði úr afurðum 
þeirra. 

Meðlimir í klasasamstarfinu hafa skuld-
bundið sig til að taka þátt í samstarfsverkefn-

um þar sem þeir deila með öðrum meðlimum 
sjónarmiðum sínum, hugmyndum og reynslu 
og taka þátt í framþróun samstarfsins. Enn-
fremur greiða þeir fjármagn til samstarfsins 
sem nýtt er til reksturs þess. 

Iceland geothermal er verkefnabundið samstarf fyrirtækja innan íslenska jarðvarmaklasans:

Klasasamstarfið grundvallast 
á tíu samstarfsverkefnum 

Mynd 18: Verkefni íslenska jarðvarmaklasans júlí 2011-desember 201274

Vöxtur
klasans

Nýsköpun 
og tækni

Menntun 
og þjálfun

Markaðs-
og viðskipta-

samstarf

Stjórnvöld og
starfsskilyrði

Rannsóknir
og samskipti

1. Fjölnýting

2. Uppbygging þekkingar 
    á verkefnastjórnun

3. Boranir

4. Vélbúnaður; 
    þróun og viðhald

5. Nýliðun í greininni6. Iceland Geothermal 

7. Starfsumhverfi
    jarðvarmaklasans

8. Öflun grunnupplýsinga
    um klasann

9. Skipulögð samskipti
    klasastjóra

10. Fjármögnun
Þróun formlegs samstarfsvettvangs 
innan íslenska jarðvarmaklasans: 

1. Fjölnýting 
Fjölnýting jarðvarmaauðlindarinnar er einn af styrkleikum íslenska jarðvarmaklasans. Áhersla hefur 
verið lögð á þróun og uppbyggingu Auðlindagarðs á Reykjanesi sem gæti orðið fyrirmynd fyrir önnur 
jarðvarmasvæði á Íslandi og erlendis.
2. Verkefnastjórnun 
Verkefnastjórnunarhópur hefur stýrt vinnu við skilgreiningu 60-70 verkþátta sem framkvæma þarf þegar 
um jarðvarmaverkefni er að ræða. Þannig hefur skapast grundvöllur fyrir sameiginlegan skilning fjölda 
mismunandi sérfræðinga á eðli og uppbyggingu jarðvarmaverkefna. 
3. Boranir 
Borsérfræðingar hafa skoðað möguleikann á íslenskum verklagsreglum fyrir boranir eða jafnvel ís-
lenskum borholustöðlum. 
4. Vélbúnaður 
Vélbúnaður og viðhald fyrir jarðvarmanýtingu hefur hingað til talist til veikleika jarðvarmaklasans. Orku-
fyrirtæki, vélsmiðjur og aðrir meðlimir klasans hafa áhuga á að efla viðhaldsþjónustu Íslendinga í orku-
verum og efla íslenska vélbúnaðarframleiðslu fyrir jarðvarmanýtingu. 
5. Nýliðun 
Unnið er að stofnun og rekstri menntasjóðs fyrir nemendur sem sækja nám á sviði endurnýjanlegrar 
orku. Markmið hans yrði að stuðla að markvissari nýliðun innan klasans, bættri ímynd jarðvarmans og 
öflugara samstarfi menntastofnana og atvinnulífs. 
6. Iceland Geothermal ráðstefnan 2013 
Alþjóðlegar jarðvarmaráðstefnur hafa verið haldnar á vegum samstarfsins og er stefnt að því að halda 
þær reglulega. Næsta ráðstefna verður í apríl 2016. Hugmyndin er að skapa vettvang til að markaðssetja 
íslenska jarðvarmaþekkingu og jarðvarmanýtingu almennt. 
7. Starfsskilyrði 
Endurbætur á starfsskilyrðum er forgangsverkefni við að lágmarka áhættu jarðvarmaverkefna. Skapa 
þarf stöðugt umhverfi þannig að fyrirsjáanleiki sé til staðar. Fyrirkomulag varðandi úthlutanir leyfa, um-
hverfismat og skipulagsferli þarf að taka tillit til þess að jarðvarmaverkefni eru kvik. Sóknarfæri eru til 
staðar. Verið er að móta tillögur um gagnvirkni milli stjórnvalda, sveitarfélaga, orkufyrirtækja, ráðgjafa 
og annarra sem eiga hagsmuna að gæta. 

8. Gagnaöflun 
Safnað verður árlegum upplýsingum um fjölda, menntun og laun starfsmanna innan jarðvarmaklasans 
og um mannaflaþörf klasaaðila ogtekjur af innlendum og erlendum jarðvarmaverkefnum. Ennfremur er 
ímynd og væntingar almennings gagnvart jarðvarmanýtingu og starfsemi sem tengist henni reglulega 
mæld.
9. Samskipti klasastjóra 
Gefin hafa verið út fréttabréf, klasaaðilum boðið í vettvangsferðir, málþing og vinnustofur haldnar, við-
horfskönnun gerð meðal þátttakenda í faghópum og vefsíðu samstarfsins haldið úti. Þá hefur klasastjóri 
verið í samskiptum við erlenda aðila sem hafa áhuga á samstarfinu og íslenskum jarðvarma almennt.
10. Fjármögnun 
Dregin hefur verið upp heildarmynd af fjármögnun jarðvarmaverkefna og hefðbundnu fjármögnunarferli 
þeirra. 

» Fulltrúar 43 stofnaðila að félagasamtökum iceland Geothermal klasasamstarfsins 15. febrúar 2013.

» Dr. michael Porter kynnti greiningu og 
kortlagningu íslenska jarðvarmaklasans 
á ráðstefnunni iceland Geothermal 2010 í 
Háskólabíói í nóvember 2010.
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Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR 
og Landsvirkjun hafa gefið út 
nýja jarðfræðikortið sem er í 

mælikvarðanum 1:100.000. Kort-
ið nær yfir svæðið frá Öxarfirði í 
norðri til Fremri náma í suðri og 
sýnir allar helstu jarðmyndanir 
svæðisins. Elstu jarðlögin eru frá 
míósen á Tjörnesi og eru um 10 
milljóna ára gömul. Þau yngstu eru 
hraun frá Kröflueldum 1975-1984. 
Alls eru 61 nútímahraun á kortinu, 
misgengi, gjár, hverir, lindir og 
fleiri jarðfræðifyrirbæri. 

Við gerð kortsins var búið til ný-
yrðið Gjávella. Þar sem greið leið er 
ofan í opnar gjár getur hraun runn-
ið ofan í þær og langa leið eftir þeim 
neðanjarðar. Hraunið getur jafnvel 
komið upp um gjá annars staðar og 
kallast þá gjávella. Í upplýsingum frá 
ÍSOR kemur fram að menn hafi fyrst 
farið að veita þessu fyrirbæri athygli 
í Kröflueldum þegar hraun rann ofan 

í sprungur og kom upp aftur í margra 
kílómetra fjarlægð og nú er sem sagt 
komið nafn á það. 

Jarðfræðikort eru undirstaða um-
hverfismats, landnýtingar og skipu-
lags í þéttbýli og strjálbýli. Þau eru 

nauðsynleg vegna nýtingar á auð-
lindum landsins og forsenda skyn-
samlegrar náttúruverndar. Einnig 
eru þau ómissandi þegar meta á 
hættu af völdum eldgosa, skriðufalla, 
flóða og jarðskjálfta.

HUGVIT Í VERKI

Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 27  •  IS-220 Hafnarfjörður  •  Iceland  •  tel +354 575 9700  •  fax +354 575 9701  •  www.vhe.is  •  sales@vhe.is

KRAFTUR
TIL BREYTINGA!

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar
þjónustar íslensk fyrtæki á sviði jarðvarma.

Hönnun, smíði, uppsetning og viðhald
véla og búnaðar er okkar fag.

Nýtt jarðfræðikort nær yfir nyrðri hluta Norðurgosbeltisins: 

Nýyrði búið til við 
gerð jarðfræðikorts

» við gerð kortsins var búið til nýyrðið gjávella yfir hraun sem rennur ofan í 
gjá, langar leiðir eftir henni og svo upp aftur. 

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, 
hafa um nokkra ára skeið unn-
ið að þróun síritunarbúnaðar 

með áherslu á eftirlit með bor-
verki á litlum borum sem eru ekki 
með eigið skráningarkerfi. Kerfið 
getur skráð allt að átta mælingar 
sem er mikil framför í eftirliti með 
boruninni. Þær mælingar sem 
hafa verið gerðar eru til dæmis 
hitastig skolvatns, snúningshraði 
toppdrifs, hæð toppdrifs og ýmsir 
þrýstinemar. Aukið eftirlit bætir 
alla ákvaðanatöku í borferlinu og 
getur lækkað borkostnað eða jafn-
vel forðað bornum frá tjóni. Þessi 
búnaður hefur verið prófaður við 

boranir á há- og lághitaholum á Ís-
landi með góðum árangri. Einnig 
er hægt að nýta síritunarbúnaðinn 
við aðrar aðstæður, svo sem eftirlit 
með rekstri og við greiningu vegna 
rekstrarvandamála, til dæmis við 
borholur og dælur. Hægt er að 
setja upp skráningu á staðnum eða 
senda þráðlaust til móðurstöðvar.

Einnig hefur ÍSOR þróað mæl-
ingar á titringi við boranir. Vonir 
eru bundnar við að slíkar mæling-
ar bæti enn frekar það eftirlit sem 
þegar er til staðar á borum, og geti 
gefið skýrari mynd af því álagi sem 
borkrónan verður fyrir og geti því 
bætt enn frekar stýringu á borverki. 

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOr:

Síritunarbúnaður 
veldur straumhvörfum
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arion banki hefur sett sér þá 
stefnu að vera fjárhagslega 
sterkur banki sem veitir al-

hliða bankaþjónustu til fyrirtækja 
og einstaklinga, með langtíma við-
skiptasamband að leiðarljósi. Þá 
vill bankinn leggja sitt af mörkum 
til uppbyggingar atvinnulífs og 
samfélags. Í bankanum eru um 900 
starfsmenn sem búa yfir mikilli 
menntun og reynslu á flestum svið-
um atvinnulífsins. Bankinn hefur 
valið að virkja þessa þekkingu með 
því að koma á fót sérstökum þekk-
ingarteymum innan bankans um 
helstu atvinnugreinar, s.s. sjávarút-
veg, fasteignageirann og orkugeir-
ann en með þessu móti er safnað 
saman þekkingu frá öllum helstu 
sviðum bankans hvort heldur sem 
um er að ræða viðskiptabankasvið, 
fyrirtækjasvið, fjárfestingabanka-
svið, eignastýringarsvið eða eitt-
hvert af stoðsviðum bankans. Með 
þessu næst fram markviss miðlun 
á þekkingu sem skilar sér til við-
skiptavina bankans í skilvirkari 
þjónustu hvort heldur sem um er að 
ræða greiningu á mörkuðum, lána-
fyrirgreiðslu, fyrirtækjaráðgjöf eða 
aðra þjónustu.   

Hlutverk bankans er að veita 
einstaklingum og atvinnulífinu al-
hliða fjármálaþjónustu. Þeim mun 
fyrr sem við komum að verkefnum, 
sérstaklega í tilfelli atvinnulífsins, 
þeim mun betra fyrir viðskiptavini 
okkar. Aðkoma snemma í ferlinu 
getur leitt til verulegs sparnaðar. 
Segja má að reglan sé sú að þeim 
mun fyrr sem bankinn er fenginn 
að borðinu við undirbúning nýrra 

verkefna með ráðgjöf eða þjónustu 
þeim mun farsælla er það fyrir við-
komandi viðskiptavini. Til að und-
irstrika þennan vilja Arion banka 
má nefna sem dæmi aðild hans að 
klasasamstarfi Gekon um jarð-
varmaorku og eins stuðning bank-
ans við nýsköpun m.a. með beinni 
fjárfestingu í sprotafyrirtækjum í 
gegnum „Startup Reykjavik“.

Skynsamleg nýting orkuauð-
linda er afar mikilvæg fyrir efnahag 
landsmanna. Það er þekkt að orku-
verkefni drífa hagvöxt, sérstaklega 
þegar slaki er í framleiðsluþáttum 
eins og nú er, og útflutningur frá 
fyrirtækjum sem nýta orkuna eyk-
ur á gjaldeyristekjur þjóðarbúsins. 
Orkunýtingin snýst engu að síður 
um fleira því hún eykur á umsvif 
í tækni – og framkvæmdageirum 
efnahagslífsins, dregur úr atvinnu-
leysi og skattekjur ríkis og sveitar-
félaga aukast að öðru jöfnu. Það 
er ávallt grundvallaratriði að arð-
semi af orkusölunni sé ásættaleg að 

teknu tilliti til áhættu, hvort held-
ur sem um er að ræða byggingar, 
markaðs- eða mótaðilaáhættu.

Aðstæður til uppbyggingar í 
orkuiðnaði hafa breyst verulega 
á undanförnum árum. Ábyrgð-
ir eigenda og þá einkum ríkisins 
og Reykjavíkurborgar hafa verið 
áhrifamikill þáttur í fjármögnun 
orkuverkefna allt fram að þessu. Nú 
er fjárhagsstaða bæði ríkis og sveit-
arfélaga fremur veik og því þarf að 
leita nýrra lausna. Þar telur Arion 
banki að hann hafi hlutverki að 
gegna með lánveitingum, umsjón 
með skuldabréfaútgáfum til fag-
fjárfesta, áhættuvörnum og með 
ráðgjöf um hvernig unnt sé að fjár-
magna ný orkuverkefni á sem hag-
kvæmastan og öruggastan máta.  

Leiða má líkur að því að orku-
verkefni framtíðarinnar verði í 
auknum mæli verkefnafjármögn-
uð. Slík fjármögnun byggir á því að 
hvert verkefni þarf að vera skýrt 
afmarkað og fjárhagslega óháð eig-

endum sínum, hvort heldur sem um 
er að ræða Landsvirkjun, Orku-
veituna eða smærri aðila. Það er 
ekki síst í slíkum verkefnum sem 
miklu skiptir að fjármálafyrirtæki 
eins og Arion banki hafi aðkomu 
strax frá upphafi. Það er þekkt að 
framkvæmdaaðilum, sérstaklega 
þeim smærri, hættir til þess í upp-
hafi verkefnis að kalla einungis 
til ráðgjafa úr tæknigeiranum en 
bíða með að kalla til fjármálaráð-
gjafa þar til á síðari stigum, jafnvel 
til þess tíma að framkvæmdir eru 
hafnar. Þessu þarf að breyta. Með 
aðkomu bankans sem fjármálaráð-
gjafa strax í upphafi gefst tækifæri 
á því að skilgreina þá áhættuþætti 
sem lánveitendur sjá í verkefninu. 
Þessari áhættu þarf að eyða, draga 
úr eða a.m.k. gera grein fyrir áður 
en hægt er að fjármagna verkefnið. 
Sem dæmi um slíka áhættuþætti 
má nefna pólitíska áhættu, áreið-
anleika vatnamælinga og orkugetu, 
áhættu vegna samninga af ýmsu 
tagi en þó sérstaklega við orku-
kaupendur, gæði orkukaupenda, 
umhverfisáhættu, framkvæmda-
áhættu og rekstraráhættu. Þá fá að-
ilar ráðgjöf um viðeigandi forsend-
ur þegar kemur að uppstillingu 
lána sem henta tilheyrandi verk-
efni sem og áætlaðan lánskostnað. 
Með því að skilgreina þessa þætti 

snemma í ferlinu geta eigendur 
verkefna metið þau og greint út frá 
fjárhagslegum forsendum ekki síð-
ur en tæknilegum og með því lág-
markað kostnað. Þá geta þeir einnig 
hætt strax við verkefni sem ekki er 
nokkur leið að fjármagna með arð-
bærum hætti. 

Það er almenn regla að þegar 
fyrirtæki hafa uppi áform um ný 
verkefni þá liggja fyrir ákveðnar  
fjárhagslegar forsendur og mark-
mið um ávöxtun á eigin fé. Þessar 
forsendur eru hafðar að leiðarljósi í 
gegnum allt verkferlið. Arion banki 
leggur áherslu á að þegar verkferli 
er stillt upp í áfanga þá er mikil-
vægt að hverjum áfanga sé lokað 
með fjarhagslegu endurmati á 
verkefninu út frá nýjum upplýsing-
um við lok hvers áfanga.    

Hér hefur einkum verið rætt um 
mikilvægi þess að í orkuverkefnum 
sé leitað eftir fjármálaráðgjöf ekki 
síður en tækniráðgjöf þegar á upp-
hafsstigum verkefnis. Hið sama á 
við nánast hvaða verkefni sem er í 
hvaða atvinnugrein sem er. Arion 
banki býður viðskiptavinum sínum 
að setja sig inn í málin strax, hvort 
heldur sem um er að ræða þátttöku 
í flóknum verkefnum eða einungis 
verið að kanna fyrstu viðbrögð.  
Það getur skipt sköpum fyrir fram-
haldið.  

Arion banki vill leggja sitt af mörkum til uppbyggingar atvinnulífs og samfélagsins:

arion banki og endurnýjanleg orka

» Sveinn Björnsson,
 forstöðumaður á fyrir-
tækjasvaiði arion banka

  Það er þekkt að orkuverkefni drífa hagvöxt, sér-
staklega þegar slaki er í framleiðsluþáttum eins og nú 
er, og útflutningur frá fyrirtækjum sem nýta orkuna 
eykur á gjaldeyristekjur þjóðarbúsins
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Jarðvegurinn var mjög góður. 
Það hafði líka verið uppgang-
ur í jarðvarma annars staðar í  

       heiminum og menn töldu sig 
vera kannski að missa af lestinni. 
Þeir vildu halda forskotinu sem Ís-
lendingar hafa haft,“ segir Þóra 
Margrét Þorgeirsdóttir, ráðgjafi og 
meðeigandi Gekon, klasastjóra Ice-
land Geothermal klasasamstarfsins. 

Traust innan geirans
Þóra bendir á að í jarðvarmaklas-
anum ríki samkeppni en að á sama 
tíma séu klasaaðilar þó vanir að 
vinna saman að jarðvarmaverk-
efnum. Þar af leiðandi hafi ákveð-
ið traust verið til staðar þeirra á 
milli sem hafi hjálpað mikið við 
framþróun klasasamstarfsins. Þóra 
segir að öll skilyrði hafi verið fyrir 
hendi til að hrinda samstarfsverk-
efnum úr vör. 

„Ég held að við höfum verið mjög 
heppin með stöðuna í geiranum og 
það hafi átt stóran þátt í því hvað 
þessi þróun hefur gengið vel. Þetta 

snýst oft um tímasetningu. Við 
virðumst hafa hitt á réttu tímasetn-
inguna,“ segir hún. 

Samstarfið hefur gengið vel en 
Þóra segir að þeir sem hafi verið 
hvað virkastir í þátttöku samstarfs-
verkefnanna, þeir sem hafi lagt sig 
fram og fylgt umræðum innan klas-
ans eftir inn í sín fyrirtæki hafi feng-
ið mest út úr samstarfinu. Ávinning-
ur og árangur samstarfs byggi alltaf 
á því hvað meðlimirnir séu virkir. 

Ekki á endastöðinni
Rannsóknir sýna að það tekur allt 
að fjögur ár að þróa klasasam-
starf á borð við Iceland Geother-
mal. Þóra segir að uppbyggingin 

hafi nú staðið yfir í rúm þrjú ár. 
„Við erum bjartsýn á að ávinningur 
samstarfsins verði enn meiri eftir 
eitt ár í viðbót. Við höfum unnið 
að ákveðnum samstarfsverkefnum 
síðustu 18 mánuði og ákveðnar af-
urðir hafa litið dagsins ljós en við 
þurfum samt að vinna lengur með 
verkefnin til að skapa meira virði úr 
þeim. Ég sé fyrir mér að afurðirn-
ar verði enn augljósari eftir eitt ár,“ 
segir hún og bætir við: „Við erum 
ekki enn komin á endastöðina.“

Sagt er að íslenski jarðvarma-
klasinn sé nú á svipuðum slóðum 
og sjávarútvegurinn var fyrir 20-25 
árum, til dæmis varðandi nýtingu 
sjávaraflans, vélbúnað og þjónustu 

til sjávarútvegsfyrirtækja. „Menn 
velta því nú fyrir sér hvar jarð-
varmaklasinn verður eftir 10-20 ár. 
Verður Marel jarðvarmans þá kom-
ið fram?,“ spyr Þóra Margrét. 

Markmið klasasamstarfsins er 
meðal annars að bæta nýtingu auð-
lindarinnar, efla nýsköpun og tækni 

innan klasans, auka viðhaldsþjón-
ustu og sjá til þess að verðmæta-
sköpunin verði meiri en hún er í 
dag. „Vonandi verður jarðvarminn 
á svipuðum slóðum og sjávarútveg-
urinn. Við sjáum tækifæri til þess 
og áhuga. Samstarfsvettvangurinn 
flýtir fyrir,“ segir hún að lokum. 

Þóra Margrét Þorgeirsdóttir: „Sáum fljótt hvað tímasetningin var góð“:

allir til eftir hrunið
   „Menn velta því nú fyrir sér hvar  

jarðvarmaklasinn verður eftir 10-20 ár.  
Verður Marel jarðvarmans þá komið fram?“ 

Þóra Margrét Þorgeirsdóttir, 
ráðgjafi og meðeigandi Gekon, klasastjóra Iceland Geothermal klasasamstarfsins.

» Þóra margrét Þorgeirsdóttir, ráðgjafi og meðeigandi Gekon. 



   M a r S  2 0 1 3  11Jarðvarminn

v ið höfum verið í uppsetn-
ingavinnu á vélbúnaði í jarð-
varmavirkjunum. Þannig 

byrjaði þetta allt saman. Sem fyrir-
tæki höfum við verið undirverktaki 
hjá Mitsubishi og þýska fyrirtækinu 
Balcke Dürr í því að setja upp vél-
búnað fyrir Orkuveitu Reykjavíkur 

á Hellisheiði og 
svo höfum við 
unnið með Fuji að 
Reykjanesvirkjun. 
Við höfum starfað 
sem þjónustuað-
ili við Mitsubishi 
túrbínurnar gegn-
um þessi sam-
starfsfyrirtæki og 
unnið beint fyrir 

Orkuveituna, álverin, Íslenska járn-
blendifélagið og HS Orku að ýmsum 
viðhaldsverkefnum, ekki síst upptekt 
á vélbúnaði, túrbínum og kælibún-
aði,“ segir Óskar Olgeirsson, verkefn-
isstjóri hjá Stálsmiðjunni-Framtaki.

Sameining um áramótin
Bæði Framtak og Stálsmiðjan eru vel 
þekkt fyrirtæki í íslensku atvinnu-
lífi. Stálsmiðjan átti Framtak að 
fullu og runnu þessi fyrirtæki sam-
an nú um áramótin. Hið sameinaða 
fyrirtæki heitir Stálsmiðjan Fram-
tak. Framtaksnafnið er vel þekkt í 
jarðvarmageiranum enda unnið á 
því sviði en Stálsmiðjan hefur mest 
verið í skipaviðgerðum og -smíðum 
og vatnsaflsvirkjunum. Fyrirtækið 
hefur til að mynda tekið að sér verk-
efni sem undirverktaki fyrir erlend 
fyrirtæki og sett upp vatnsaflstúr-
bínur. Í fyrirtækinu eru því bæði 
þekking á vatnsafli og jarðvarma. 

„Í fyrirtækinu eru til tæki og tól 
sem við höfum komið okkur upp í 
öll þessi verk þannig að ef framþró-
unin heldur áfram eins og horfir þá 
er gott að við komum að þeim verk-
um því að við höfum þekkinguna og 
tækin,“ segir Óskar. 

á jarðvarmabrautinni
Framtak hefur komið að fjölbreytt-
um verkefnum á sviði jarðvarma frá 
árinu 2002 þó að fyrsta verkið hafi 
reyndar verið við Kröflu 1976-1977. 
Til að gera betur grein fyrir því hvað 
fyrirtækið hefur víðtæka reynslu 
má taka fram að fyrirtækið hefur 
starfað að viðgerðum og breyting-
um á vélum og vélbúnaði og endur-
nýjun röra í röravarmaskiptum við 
Nesjavallavirkjun, framleiðslu og 
uppsetningu á vélbúnaði, pípum, 
túrbínum, rafölum og eimsvölum 
í Reykjanesvirkjun, uppsetningu á 
túrbínum, rafölum og eimsvölum 
við Hellisheiðarvirkjun, framleiðslu 
og uppsetningu á 120 borholuhúsum 
úr áli og framleiðslu og uppsetningu 
á reykhettum fyrir Íslenska járn-
blendifélagið. Fyrirtækið hefur jafn-
framt unnið mikið fyrir álverin. Til 
viðbótar hefur Framtak endurbyggt 
kælivatnsdælur í Hellisheiðarvirkj-

un og sjódælur í Reykjanesvirkjun 
með Wencon viðgerðarefnum, kom-
ið að framleiðslu á holutoppslokum, 
hljóðdeyfum og endurbætum á ás-
þéttum ásamt viðhaldsvinnu á túrb-
ínum og eimsvölum og komið að 
upptektum á Nesjavöllum, Svarts-
engi, Hellisheiði og í Reykjanesvirkj-
un. Það hefur því verið nóg að gera. 

Stálsmiðjan Framtak hefur áhuga 
á að halda á jarðvarmabrautinni og 
sinna viðhaldsverkefnum og upp-
tektum á vélbúnaði í viðhalds-
stoppum hjá gufuaflsvirkjunum 
landsmanna í framtíðinni. „Þetta er 
það sem við erum að stefna að. Við 
viljum auðvitað líka koma að næstu 
virkjunum sem verða byggðar, hvort 

sem það verður Hverahlíðarvirkjun, 
á Þeistareykjum eða í Bjarnarflagi 
fyrir norðan. Við höfum áhuga á að 
nýta þá þekkingu sem er fyrir hendi 
í fyrirtækinu,“ segir Óskar og bætir 
við að Stálsmiðjan Framtak hljóti að 
flokkast sem þekkingarfyrirtæki.

Ekki hver sem er
„Við höfum skapað okkur reynslu 
með því að vinna á þessu sviði, 
hvort sem það er uppsetning á vél-
búnaði, hljóðdeyfar eða annað. 
Þetta er sérhæfð vinna. Það þarf að 
leggja og sjóða allar leiðslurnar sem 
tengjast kælikerfum og olíukerfum 
túrbínanna. Þetta þarfnast mjög 
sérhæfðrar vinnu og hæfra suðu-
manna. Við erum með fagmenn 
sem leggja leiðslurnar að, koma fyr-
ir dælum og stilla allt saman. Það 
þarf góða fagmenn í þetta. Minnstu 
mistök geta valdið gríðarlegu tjóni 
þannig að það er ekki hver sem er 
sendur í þessa vinnu,“ segir hann. 

En allt er þetta spurning um sam-
starf, það þekkja fáir betur en starfs-
menn Stálsmiðjunnar Framtaks sem 
vinna náið með vélstjórum og öðrum 

starfsmönnum viðkomandi fyrir-
tækis, hvort sem það nú er Orkuveit-
an, HS Orka, Járnblendiverksmiðjan 
eða önnur fyrirtæki. „Þetta er alltaf 
spurning um samstarf. Við erum nátt-
úrulega oft að aðstoða starfsmenn 
verkkaupa og þeir leiða þá vinnuna 
því að vélstjórar í viðkomandi virkj-
un hafa kannski kallað okkur inn til 
að sinna viðhaldi. Oft erum við þá að 
taka eina og eina vélasamstæðu fyrir í 
einu, opna hana, skoða og hreinsa vél-
búnaðarhlutann,“ útskýrir Óskar. 

Með erlendum  
stórfyrirtækjum
Mesta sérhæfing starfsmanna Stáls-
miðjunnar Framtaks felst samt í 
uppsetningu á nýjum vélbúnaði. Þar 
hefur fyrirtækið unnið beint með er-
lendu stórfyrirtækjunum Mitsubishi, 
Fuji og Balcke Dürr. „Þeir treysta 
okkur í þetta og það er ákveðin við-
urkenning. Við komum inn í þessi 
viðhaldsverkefni út af fyrri reynslu 
sem við höfum öðlast í samvinnu við 
vélaframleiðendur,“ segir hann. 

Stálsmiðjan Framtak er um-
boðsaðili fyrir síubúnað og við-
gerðarefni sem hafa reynst afar vel. 
Síubúnaðurinn hreinsar olíuna og 
fjarlægir rakann úr henni og við-
heldur þannig gæðum olíunnar um 
langan tíma. Stálsmiðjan Framtak 
notar viðgerðarefni frá Wencon til 
viðgerða og uppbyggingar á slit-
hlutum sem síðan eru húðaðir með 
efni frá Wencon. Dælurnar eru þá 
fóðraðar með þessu viðgerðarefni 
og það hefur komið vel út. 

„Við höfum verið að taka þátt 
í þróunarvinnu í kringum jarð-
varma. Þegar vélarnar hafa verið 
keyrðar hafa komið í ljós hin og 
þessi vandamál, til dæmis tæring, 
sem við höfum komið að því að 
leysa. Við höfum lagt til þessi efni 
og þau hafa reynst vel,“ segir hann. 

Ekkert verk of smátt
Stálsmiðjan Framtak hefur komið 
að viðgerðum á skipum og skipavél-
um en skipum hefur farið fækkandi 
á Íslandi þannig að fyrirtækið hef-
ur snúið sér í auknum mæli að upp-
setningu og viðhaldi fyrir virkjanir. 

„Þarna er ákveðin fjölgun og sem 
þekkingarfyrirtæki í vélbúnaði 
höfum við tekið þátt í þessari upp-
setningarvinnu og viðhaldsvinnu. 
Til framtíðar er stefnt að upp-
byggingu á þessu sviði, til dæmis í 
jarðvarma á Norðurlandi, þannig 
að búast má við að störfum fjölgi 
í kringum vélbúnaðinn á næstu 
árum. Þetta er okkar fag þannig að 
við viljum gjarnan koma sem mest 
að þessum verkefnum,“ segir Óskar.

Stálsmiðjan Framtak er vel þekkt 
í þjónustu við skipafyrirtæki og út-
gerðarfyrirtæki ásamt orku- og ál-
fyrirtækjum en fyrirtækið þjón-
ustar auðvitað líka smáfyrirtækin 
í atvinnulífinu. „Ekkert verk er of 
smátt fyrir okkur,“ segir Óskar. 

stálsmiðjan framtak hefur sinnt vélbúnaði, samsetningu og viðhaldi í bæði vatnsaflsvirkjunum og jarðvarmavirkjunum:

Vönduð vinnubrögð

» Starfsmaður við upptekt á túrbínu í Hellisheiðarvirkjun. 

» við samsetningu á túrbínu. 

» rafall hífður í reykjanesvirkjun.

  Þeir treysta okkur í 
þetta og það er ákveðin 
viðurkenning. Við kom-
um inn í þessi viðhalds-
verkefni út af fyrri 
reynslu sem við höfum 
öðlast í samvinnu við 
vélaframleiðendur.

Óskar Olgeirsson, 
verkefnisstjóri hjá  
Stálsmiðjunni-Framtaki.

» Óskar 
Olgeirsson .
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Í 
rammaáætlun er gert ráð 
fyrir mikilli aukningu á 
jarðvarmavirkjunum og 
eru þær staðsettar við há-
hitasvæði þar sem jarð-
vegur er víðast hvar mjög 

óhentugur og varasamur fyrir 
lagningu jarðstrengja. Þetta eru 
ýmist hraun, sprungur eða jafn-
vel heitur jarðvegur. Því er yfir-
leitt fýsilegur kostur bæði út frá 
kostnaði og rekstraröryggi að 
tengja jarðvarmavirkjanir með 
loftlínum. Háhitasvæðin eru líka 
flest merkileg náttúrufyrirbrigði. 
Guðmundur Ingi Ásmundsson, að-
stoðarforstjóri Landsnets, segir að 
því sé mikilvægt að hanna flutn-

ingsmannvirkin þannig 
að þau falli vel að nátt-
úrunni. 

Landsnet hefur á und-
anförnum árum unnið að 
hönnun nýrra háspennu-
mastra með það að mark-
miði að ná meiri sátt um 
mannvirkin og hafa fleiri 
valkosti þegar setja þarf 
upp háspennumöstur. 
Fyrirtækið var með samkeppni 
um hönnun háspennumastra fyrir 
nokkrum árum og fékk 100 tillög-
ur. Sex möstur hafa nú verið þróuð 
í samstarfi við norska flutnings-
fyrirtækið Statnet [www.statnet.
no] og eru þau byggð á hugmynd-

um úr þessari samkeppni 
og samkeppni sem norska 
fyrirtækið hélt. Þrjú af 
þessum möstrum eru 
byggð á íslenskum hug-
myndum og þrjú á norsk-
um. 

falla betur að 
náttúrunni

„Þessi möstur eru hönn-
uð af arkitektum og eiga að falla 
betur að nútíma smekk. Þetta 
eru ekki þessi dæmigerðu möstur 
sem við höfum hér á landi heldur 
er þetta allt annar arkitektúr sem 
á að falla miklu betur að nátt-
úrunni,“ segir Guðmundur Ingi 

og bætir við að Landsnet hafi líka 
verið að þróa tækni og aðferðir 
við að fella háspennulínur betur 
að umhverfinu til að draga úr 
sýnileikanum.

„Háspennulínur eru viðkvæm-
ar hér því við höfum svo lítinn 
trjágróður. Þær sjást svo vel í nátt-
úrunni. Erlendis eru staðhættir 
öðruvísi, í Noregi eru háspennu-
línurnar til dæmis mikið inni í 
skógi. Norðmenn fela háspennu-
línurnar oft inni á milli trjánna og 
verða þær því ekki mjög sýnilegar í 
landslaginu.“

Norðmenn eru eigi að síður 
áhugasamir um að breyta ásýnd og 
draga úr sýnileika háspennumastra 

og háspennulína. Á síðasta ári hafa 
ýmis evrópsk fyrirtæki komið inn í 
samstarfið, til dæmis National Grid 
í Bretlandi og Tennet í Þýskalandi 
og Hollandi.

„Þessi fyrirtæki hafa mikinn 
áhuga á auknu samstarfi í þessu 
málum því að það eru margir farnir 
að horfa á þessi mál og það er mikil 
þörf á að byggja upp flutningskerfi 
allsstaðar í heiminum,“ segir Guð-
mundur.

Íslendingar mega búast við því 
að sjá nýju háspennumöstrin í 
framtíðinni. Guðmundur segir að 
það fari eftir aðstæðum hverju sinni 
hvaða möstur verði reist en yfirleitt 
vilji menn hafa eins möstur hlið við 
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Mörg verkefni bíða í raforku- og flutningsmálum í landinu:

Hundruð milljarða 
þarf í flutningskerfi

» 220 kv Búrfellslínur 1, 2 og 3 séðar í vestur frá Búrfellsstöð. 

» 1. monopole-mastrið verður notað þar sem er þröngt um í umhverfinu. Þetta mastur verður reist í nágrenni við byggðina í Hafnarfirði.  2. v-laga mastur framtíðarinnar með nokkurs konar fugls-
vængjum. Hornsteinar arkitektar hannaði. Þetta mastur hefur verið reist við Fljótsdalsstöð sem skrautmastur og verður reist víðar í framtíðinni sem venjulegt mastur.  3. risamöstrin koma úr 
keppninni. Þau vöktu strax athygli víða um heim. Hugsanlega verða þau reist hér á landi sem skrautmöstur eða í öðrum löndum.

» Guðmundur  
ingi Ásmundsson.

1 2 3



Jarðvarminn

hlið, hver lína hafi sína tegund há-
spennumastra. Nýju möstrin séu í 
hönnun og verði reist þegar tækifæri 
gefast. Sum þeirra séu skrautmöstur 
og séu þá bara hugsuð á stöku stað, 
til dæmis sitt hvoru megin við veg 
þar sem sérstakar aðstæður eru. 

Tækifæri til þróunar
Íslenska raforkukerfið er í 
grunninn byggt upp í kringum 
vatnsorkuverin sem hafa marga 
góða tæknilega eiginleika til 
samreksturs orkukerfis eins og 
að stýra jafnvægi framboðs og 
eftirspurnar á rafmagni (50 Hz 
tíðni) og að hafa tiltækt reiðuafl. 
Jarðgufustöðvarnar komu inn 
síðar og eru fyrst og fremst svokall-

aðar grunnaflstöðvar. Segja má að 
þær hafi notið góðs af því að fyrir 
var hátt hlutfall vatnsaflsstöðva 
tengdar flutningskerfinu sem sjá 
um reglunina (kerfisþjónustuna). 

Guðmundur segir að hlutfall jarð-
gufustöðva hafi aukist og komi til 
með að vaxa enn meira. Hann bæt-
ir við að krafa um aukna þátttöku 
þessara stöðva í kerfisþjónustu sé 
því ekki bara eðlileg heldur líka mik-
ilvæg fyrir raforkukerfið og verðugt 
verkefni fyrir jarðgufuklasann. 

„Þótt sveigjanleikinn í rekstri 
jarðgufustöðva sé ekki sá sami 
og í vatnsaflsstöðvum þá eru 
þar tækifæri til þróunar en 
ákveðin verðmæti eru fólgin í 
kerfisþjónustunni og þá ekki síður 

í minni raforkukerfum eins og hér 
á landi,“ segir hann. 

Meiri stýring
Jarðgufuvirkjanir eru í eðli sínu 
grunnaflsstöðvar sem framleiða raf-
orku jafnt og þétt allan sólarhring-
inn meðan vatnsaflsstöðvar geta 
verið með breytilega framleiðslu. 
Hlutfall jarðgufustöðva miðað við 
vatnsafl er að aukast þar sem orku-
framleiðsla jarðgufunnar eykst 
meira en vatnsaflið. Möguleikar á 
að bregðast við mismunandi álagi 
fara hlutfallslega minnkandi. Guð-
mundur segir að notkun orkunnar 
og notkunarmynstrið muni breytast 
hratt á næstu árum. 

„Þegar þetta hlutfall eykst þá 
hlýtur það að þýða að erfiðara 
verður vegna minnkandi framboðs 
hlutfallslega að kaupa þjónustu af 
þeim sem geta verið með þennan 
breytileika þannig að verðið kemur 
til með að hækka. Af þessum sök-
um er mikilvægt að horfa á tæknina 
í jarðgufustöðvunum og kanna 
hvort hægt sé að stýra þeim meira 
en við gerum í dag. Við þurfum 
einnig að beina athyglinni að not-
endunum og hvort við getum stýrt 
þeim í stað virkjananna í þessum 
tilgangi. Þar koma Smart Grid 
lausnir inn,“ segir hann.

Ódýrast hverju sinni
Smart Grid er upplýsinga- og stýri-
kerfi sem fylgist með og hefur 
yfirsýn yfir raforkuframleiðslu og 
raforkunotkun og getur gripið inn 
í og stýrt ferlinu, bæði framleiðslu, 
orkukaupum og sölu hverju sinni 
með þeim ráðum sem ódýrust eru. 
Þetta kerfi er þegar komið í gagnið 
í sambandi við fiskimjölsverksmiðj-
ur í landinu. Guðmundur bendir 
á að þegar orkunotkunin fari yfir 
ákveðin mörk sé notkunin skert þar 

til svigrúm skapist aftur til að flytja 
meiri orku til þeirra. Þetta gerist 
með sjálfvirkum hætti. 

Þróunin er gríðarlega hröð hvað 
orkustýringu í heiminum varðar. 
Miklu skiptir að nýta orkuna sem best 
og með sem hagkvæmustum hætti. 
Eftir því sem raforkuverð hækkar 
skiptir þetta meira máli og er verið 
að þróa ýmsar leiðir til að spara orku, 
nýta hana með sem hagkvæmustum 
hætti og jafnvel að geyma orku. 
Dæmi um þetta er að þvo þvotta á 
nóttunni, ekki á daginn, og hlaða 
rafbíla á þeim tímum sólarhrings 
sem orkuverðið er lægst. Þá má geta 
þess að til viðbótar við jarðgufuna 
verður í framtíðinni hægt að nota 
vindorku og vatnsorku sem auki fjöl-
breytileika viðskiptanna. 

Má ekki brengla verðið
Öflugt flutningskerfi er forsenda 
til framtíðar. Guðmundur bendir á 
að ekki mega vera hindranir sem 
trufla viðskiptin, flutningskerfið 

þurfi að vera sterkt og svo þurfi 
að nota Smart Grid-kerfi. Í dag er 
flöskuháls í flutningskerfinu milli 
Norðurlands og Suðurlands. Verði 
flutningstakmarkanir í framtíðinni 
þá segir hann að það brengli verð-
ið og trufli viðskiptin. Byggja þurfi 
öflugt og sveigjanlegt kerfi út frá 
öryggishagsmunum og þjóðhags-
legum hagsmunum til að tryggja 
að flutningskerfið hafi ekki áhrif á 
verðmyndunina. Þetta kerfi þurfi 
að skila virðisauka á ýmsum svið-
um til samfélagsins.

„Við þurfum að byggja flutnings-
kerfi fyrir hundruð milljarða til 
ársins 2025. Á næstu árum áætlum 
við að fjárfesta fyrir 8-10 milljarða 
á ári í flutningskerfið,“ segir Guð-
mundur. 

Þjóðbraut rafmagnsins
Landsnet hefur kynnt framtíðar-
sýn sína fyrir næstu 10 árin og vill 
með því sýna hvernig fyrirtækið 
telur að kerfið geti litið út eftir 
30-50 ár miðað við núverandi for-
sendur, fá viðbrögð frá hagsmuna-
aðilum og laga hugmyndirnar að 
þessum viðbrögðum. Guðmundur 
segir að í grundvallaratriðum sé 
alltaf horft á öryggi kerfisins, hag-
kvæmnina, umhverfisþættina og 
þjóðhagsleg áhrif. 

Landsnet sér fyrir sér miðlæga 
flutningskerfið umhverfis landið en 
það eru stærstu línurnar sem flytja 
mesta orku og þjóna öryggishags-
munum. „Þær eru þjóðbraut raf-
magnsins,“ segir hann. Þá eru svæð-
isbundin kerfi sem tengja byggðir 
landsins og virkjanir við megin-
flutningskerfið. Guðmundur útskýr-
ir að framtíðarsýnin taki tillit til 
rammaáætlunar, virkjana í biðflokki 
og nýtingarflokki. Auðvelt verði 
að tengja þær inn í kerfið en svo sé 
spurningin hver notkunin verði. 
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Næsta kynslóð flutningskerfis
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Næsta kynslóð flutningakerfisins

» rauðu línurnar sýna miðlæga flutningskerfið sem flytur mesta orkuna. Þessi hluti kerfisins er hraðbraut rafmagns-
ins og gerðar eru mestu kröfurnar um öryggi þar. Bláu línurnar sýna svæðisbundnu kerfin sem tengja byggðir lands-
ins og virkjanir við meginflutningskerfið. Á myndinni eru punktar sem sýna staðsetningu virkjana. Grænir punktar 
sýna virkjanir í nýtingarflokki samkvæmt rammaáætlun og ljósbláu virkjanir í biðflokki. myndin sýnir hve auðvelt 
verður að tengja virkjanir við kerfið, hvort sem þær eru í biðflokki eða nýtingarflokki. meiri óvissa er um hvar orkan 
verður notuð þar sem langtímaáætlanir um uppbyggingu atvinnulífsins og þróun byggðar liggja ekki fyrir. mest er 
óvissan um stærri notendur. 

» Háspennumöstur fortíðar til samanburðar við nýrri mastursgerðir.

» Íslendingar og norðmenn 
hafa verið að hanna og þróa sex 
háspennumöstur sem eiga að falla 
betur að umhverfinu. Hér er dæmi
um mastur sem Statnett í noregi
er að hanna.
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Albert Albertsson, aðstoðarforstjóri HS Orku, segir frá hugsuninni að baki auðlindagörðunum:

Hugmyndin er í lögmálum varmafræðinnar
Hugmyndin að baki liggur í 

lögmálum varmafræðinn-
ar. Orkuverið í Svartsengi 

og nú einnig á Reykjanesi, með sína 
grunnvatns- og jarðhitaveitu, ásamt 
þeim fyrirtækjum sem hafa byggst 
upp á svæðunum, er einstakt í sinni 
röð á hnettinum. Til að koma þess-
ari sérstöðu til skila og til þess að 
hvetja til þess, að jarðauðlindir verði 
nýttar á sem skynsamlegastan hátt 
og með sem hæstri nýtni, höfum við 
talað um þessi svæði sem auðlinda-

garða. Með þessu 
er þess freistað 
að vekja fólk til 
umhugsunar um 
þær verðmætu 
auðlindir sem við 
eigum og okkur 
er treyst fyrir að 
endist kynslóð 
fram af kynslóð,“ 
segir Albert Al-

bertsson, aðstoðarforstjóri HS Orku.
Sé Auðlindagarður hugsaður inn 

í kassa gengur hugmyndafræðin 
sem sagt út á að nýta sem best alla 
strauma sem inn í kassann koma og 
einnig alla þá sem yfirgefa kassann, 
það er í reynd auðlindastraumar 
sem hægt er að nýta á margvísleg-
an máta til margskonar framleiðslu.

Sérstaða garðanna
Sérstaða auðlindagarðanna í 
Svartsengi og á Reykjanesi er sú að 
flest háhitakerfi jarðar eru fjarri 
byggðu bóli eða innan þjóðgarða. 
Háhitasvæðin hafa sem sagt orðið 
til þess, að þjóðgarðar hafa verið 
stofnaðir svo almenningur geti 
notið náttúrulegs varmaútstreym-
is háhitakerfanna og allskonar 
jarðmyndana innan garðanna, til 
dæmis hvera, gufuaugna, lauga, 
leirpytta auk hinnar sérstöku jarð-
fræði og lífríkis. Til að nýta jarð-
varmann hefur því ekki fundist 
önnur leið en að framleiða rafmagn 
og leiða það til byggðra bóla sem 
oftast eru nærri sjó eða vötnum, 
nærri skipaleiðum. Þessar virkjanir 

gefa því einungis tekjur af sölu raf-
magns og rafmagnstekjurnar verða 
því að greiða niður allan virkjana-
kostnaðinn ásamt því að standa 
undir þeim arði, sem nauðsynlegur 
er til að standa straum af nauðsyn-
legum rannsóknum, þróun og end-
urgjaldi til þeirra, sem lögðu fram 
féð í upphafi. Háhitaborholan gefur 
því einungis einn tekjustraum. 

gefur margskonar tekjur
„Þessu er með allt öðrum hætti farið 
í Auðlindagörðunum við Svartsengi 
og á Reykjanesi. Þar gefur hver há-
hitahola marga og margskonar tekju-
strauma, sem myndast við sölu raf-
magns, hitaveituvatns, jarðhitavökva, 
grunnvatns, gufu, koltvísýrings, sér-
hæfðrar og einstakrar lækningameð-
ferðar, húðvara til lækninga og snyrt-
ingar, greiðasölu og hótelrekstur svo 
það helsta sé nefnt. Einnig fást tekjur 
af ráðstefnum, fræðslu og ferða-
mennsku. Þessi upptalning er ekki 
tæmandi á nokkurn hátt, og listann 
má því lengja umtalsvert, sem er 
verðugt, ögrandi og spennandi verk-
efni næstu ára,“ segir Albert. 

Sú skoðun að ekki sé rétt að fram-
leiða rafmagn nema í orkuverum, 
sem framleiða hvorutveggja í senn, 
rafmagn og fjarvarma, sem nýst 
getur til iðnaðar eða hitaveitu (CHP, 
Combined Heat and Power plant) er 
sífellt að verða víðtækari í heiminum. 

Boða nýja tíma
„Næsta skref er að litið sé á hvert 
orkuver sem fjölþættan auðlinda-
garð. Það er kunnara en frá þurfi að 
segja, að HS Orka hefur alla tíð haft 
í hávegum og kynnt ötullega hugs-
unina að baki CHP. Samofin nýting 
grunnvatns, jarðhitavökva og jarðar 
í fjölþættri starfsemi manna er rök-
rétt túlkun á lögmálum náttúrunnar. 
Auðlindagarðarnir eru um margt 
einstakir. Þeir boða nýja tíma, nýja 
hugsun og hvetja til enn frekari þró-
unar. Til að opna augu manna fyrir 
þessum staðreyndum, höfum við 
fundið okkur knúin til að hætta að 
nota hugtakið „orkuverið”, því það 
er fjarri því að vera nógu víðfeðmt og 
skapar í reynd ranghugmyndir. Við 
notum því hugtakið Auðlindagarð-
ur,“ útskýrir hann. 

Í Svartsengi er auðvitað Bláa Lón-
ið stór hluti af starfseminni, bæði 
baðsvæðið, lækningalindin og vöru-
framleiðslan þeirra eru samofin 
virkjuninni. CRI (Carbon Recycling 
International) nýtir koltvísýring 
(CO2) frá orkuverinu til framleiðslu 
á metanóli (tréspritti) til íblöndunar 
í farartækjaeldsneyti auk fleiri fyrir-
tækja á við ORF líftækni. „Við teljum 
líka rétt að telja með til dæmis hótel-
rekstur á svæðinu og ferðamanna-
iðnaðinn og allt það þekkingarsam-
félag sem þrífst þar sem hluta af 
auðlindagarðinum,“ bætir Albert við. 

Skapar fjölbreytt störf
„Það sama hefur gerst í kringum 
virkjunina á Reykjanesi. Þar hafa 
fyrirtæki komið sér fyrir og nýta sér 
afurðir jarðhitavinnslunnar, skapað 
Auðlindagarð. Háþrýstigufa er nýtt 
til þurrkunar á fiski. Stolt Sea Farm 
mun nýta sér volgan hreinan kælisjó 
(35 °C) frá gufuhverflum virkjunar-

innar til eldis á hitabeltisfiski og þar 
fram eftir götunum. Möguleikarnir 
á þessum svæðum eru hvergi nærri 
tæmdir og áhuginn er mikill,“ segir 
hann. Þegar fiskeldi Stolt Sea Farm 
á Reykjanesi er fullbyggt mun jarð-
hitavinnsla á utanverðum Reykja-
nesskaga skapa um 400 bein störf og 
fjöldann allan af óbeinum störfum. 
Þess má geta að Auðlindagarðarnir 
kaupa umfangsmiklar rannsóknir 
og ráðgjöf ár hvert. Á svæðinu eru 
fjölbreytt störf fyrir lækna, hjúkr-
unarfræðinga, sjúkraliða, viðskipta-
fræðinga, ferðamálafræðinga, tækni-
fræðinga, verkfræðinga, vélfræðinga, 
líffræðinga, lyfjafræðinga, jarðfræð-
inga, forðafræðinga, matreiðslu-
menn, trésmiði, þjóna, blikksmiði, 
vélvirkja, rafvirka og ófaglærða. 

„Þessi listi getur aldrei orðið tæm-
andi því það sem er mest heillandi 
við þetta allt saman er að verkefnið er 
þverfaglegt og vegferðinni er hvergi 
nærri lokið,“ segir Albert.
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» Orkuverið í Svartsengi. 

» Frá framkvæmdum við byggingu fiskeldis Stolt Sea Farm á reykjanesi. » Séð yfir Bláa lónið.

» albert  
albertsson.

» verksmiðja Cri. 

   Til að opna augu manna fyrir þessum  
staðreyndum, höfum við fundið okkur knúin  
til að hætta að nota hugtakið „orkuverið”.

albert albertsson, 
aðstoðarforstjóri HS Orku.
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Lífsorka með nýtingu náttúruafLanna

Til að nema þessa litlu skjálfta 
þarf þéttriðið mælanet á 
jarðhitasvæðunum, mun 

þéttara en til dæmis landsnet jarð-
skjálftamæla, SIL kerfi Veðurstofu 
Íslands, en það kerfi gefur okkur 
upplýsingar um bakgrunnsvirkni á 
öllu landinu.

Hér á landi hafa verðið gerðar 
mælingar með tímabundnum þétt-
um mælakerfum, meðal annars á 
Reykjanesi, í Hengli og við Kröflu 
til viðbótar mælum Veðurstofu Ís-
lands. Með því móti aukast gæði og 
nákvæmni niðustaða mælinganna.

Á virkum svæðum jarðarinnar 
hleðst stöðugt upp spenna í jarð-
skorpunni. Þegar spennan yfir-
stígur styrk bergsins brotnar það 
og jarðskjálfti á sér stað. Við brotið 
verður til sprunga og á henni verður 
færsla og stundum opnun. Spenna 
losnar helst þar sem veikleiki er 
fyrir og því verða gjarnan endur-
teknir jarðskjálftar á gömlum veik-
leikum eins og á eldri sprungum. 
Eftir færsluna sem jarðskjálftinn 
olli nær sprungan ekki að leggjast 
alveg saman þannig að vatn á auð-
veldara með að streyma um hana 

en áður. Þannig skapa jarðskjálft-
ar þá lekt í jarðskorpunni sem er 
nauðsynleg til þess að draga varma 
úr berginu og er aðalforsenda þess 
að jarðhitasvæði myndast og helst 
við.

Á Íslandi eru allur jarðhiti á 
svæðum þar sem jarðskjálftar 
verða og sprungulekt er einkenni 
þeirra. Spennuupphleðslan sem 

jaðskjálftunum veldur og þar með 
lektinni er vegna plötuhreyfinga 
jarðskorpunnar og hreyfinga kviku 
í eldfjöllum. Háhitasvæði eru við 
eldfjöll og orka þeirra kemur frá 
kviku. Lághitasvæði eru á brota-
beltum en þar fær vatnið orku úr 
varmastraumi djúpt úr jarðskorp-
unni. 

Jarðskjálftar á háhitasvæðum 

eru tíðir en smáir. Þetta kallast 
smáskjálftar og er þá átt við jarð-
skjálfta sem eru minni en 2,5-3,0 á 
Richterkvarða og því finnast þeir í 
fæstum tilvikum nema mjög nærri 
uptökunum. Á lághitasvæðum geta 
orðið stórir jarðskjálftar t.d. á Suð-
urlandi og í Borgarfirði.

Jarðhitavinnsla getur einnig haft 
áhrif á jarðskjálftavirknina. Þrýst-

ingsbreytingar vegna þess að vatn 
er tekið burt eða dælt niður breyta 
spennusviði og geta því breytt 
skjálftavirkninni tímabundið. 
Þannig getur niðurdæling hleypt 
af stað jarðskjálftum sem eru í að-
sigi en þeir verða þá minni en ella. 
Á gagnstæðan hátt má búast við 
að dæling vatns upp úr sprungu-
kerfum seinki jarðskjálfum og þeir 
verði eitthvað stærri fyrir vikið. 
Til lengri tíma litið hefur þetta þó 
engin áhrif á heildarorkuútlausn í 
jarðskjálftum þar sem ekki er verið 
að setja orku í jarðskorpuna og því 
ekki verið að auka spennu í henni. 

Skjálftar eru í raun forsenda 
jarðhitakerfa og sprungurnar sem 
þeir mynda eru lífæðar þeirra. Það 
er líklegt að lekt sé mest þar sem 
smáir jarðskjálftar eru hvað tíð-
astir. Auk þess veita mælingar á 
jarðskjálftum margháttaðar upp-
lýsingar af öðum toga eins og um 
jarðlagagerð, kviku í jarðlögum, 
spennustefnur og ástand jarðhita-
vökvans. Þáttur jarðskjálftarann-
sókna við rannsóknir á jarðhita-
svæðum er að aukast víðast hvar í 
heiminum með ágætum árangri.

ÍsOr hafa á undanförnum árum byggt upp kerfi og þróað búnað til mælinga á jarðskjálftum á jarðhitasvæðum:

Þróað búnað til jarðskjálftamælinga

» myndin er sýnir skjálfta og staðsetningu holna á jarðhitasvæði við Kröflu. 
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GEORG, rannsóknarklasa-
samstarf 22ja fyrirtækja í 
jarðhita, hefur verið í gangi í 

fjögur ár og á þrjú ár eftir samkvæmt 
stuðningi frá Rannís. Markmiðið er 
að auka þekkingu á jarðhitasviði og 
minnka þannig þá áhættu sem felst 
í jarðhitaborunum, tengja saman 
akademíuna, iðnaðinn og einka-
framtakið þannig að sem mest virð-
isaukning náist í samstarfinu og 
jarðhitanum í heildina. Markmiðið 
er að samstarfið verði sjálfbært. 

Hjalti Páll Ingólfsson verkfræð-
ingur er framkvæmdastjóri GEORGs 
og Sigurður Magnús Garðarsson, 
prófessor í verkfræði við Háskóla Ís-
lands, leiðir samstarfið. Hjalti segir 
að GEORG hafi stutt við og keyrt 22 
rannsóknarverkefni í jarðhita, þar 
með talið rannsóknir á rótum jarð-
hitans og hversu endurnýjanlegur 
hann er. Sviðið sé breitt, taka þurfi á 
mörgum þáttum. GEORG einbeiti sér 
að rannsóknum með það að mark-
miði að þær séu virðisaukandi fyrir 
aðila rannsóknarklasans. 

Mælingar stilla borholutoppi
GEORG hefur styrkt nokkur verk-
efni í tengslum við borholur, þar 
á meðal eitt verkefni sem kallast 
Evaluation and Improvements of 
Geothermal Models using Inverse 
Analysis eða EIGMA og er í sam-
starfi við Stefan Finsterle og Yingqi 
Zhang, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, Earth Sciences Division. 
Í verkefninu hafa verið unnin fjögur 
meistaraverkefni og eitt doktors-
verkefni. Hér eru til umfjöllunar að-
eins tvö af þessum verkefnum. 

Með „inverse“-greiningu er átt 
við að notaðar séu mælingar og 
mældar stærðir til að bæta líkönin 
sem verið er að þróa. Verkefni sem 
meistaraneminn Halldóra Guð-
mundsdóttir vann á Reykjanesi hef-
ur skilað athyglisverðum niðurstöð-
um. „Halldóra byrjaði á því að tengja 
líkan af jarðhitageymi og borholu til 
að sjá hvernig svæði bregðast við 
ákveðinni framleiðslu sé tekið úr 
holunni bæði varmi og vökvi. Hún 
hefur fundið út að með því að hægt 
er að nota mælingar á borholutoppi 
til að stilla og bæta þessi líkön. Við 
vitum ekki til þess að það hafi verið 
gert áður. Halldóra getur notað lík-
önin til að spá fyrir um framtíðina 
og hvernig svæðið bregst við ákveð-
inni notkun,“ útskýrir Magnús.  

Skemmdir á borholum
Gúlpar og skemmdir hafa myndast á 
borholum í gegnum tíðina og valdið 
stundum hundruða milljóna króna 
skemmdum. Borholur eru fóðraðar 
með röri og steypu. Doktorsneminn 
Gunnar Skúlason Kaldal hefur búið 
til líkan af borholu og fóðringum til 
að finna út hvað veldur því að fóðring-
arnar skemmist, að það myndist gúlp-
ur eða að borholurnar hafi slitnað. 
Gunnar hefur þróað líkan til að greina 
þetta og skoðað líka mismunandi 
álagstilfelli sem hafa komið upp. 

„Gunnar hefur komist að því að 
það eru margar ástæður sem valda 
því að gúlpur myndast. Líklegt er að 
það sé meðal annars af því að rörin 
sem eru í fóðringunni eru ekki jafn-
þykk allan hringinn. Þegar rörin eru 
búin til er misþykkt í þeim og það er 
líklega einn þáttur í þessu. Svo eru 
varma- og þrýstisveiflur sem verða 
í fóðringunni þegar verið er að 
hleypa henni upp. Stálið og steypan 
mishitnar og það getur líka verið 
vökvi í steypunni sem veldur því að 
borholan skemmist og gúlpurinn 
myndast,“ segir Magnús Þór. 

Hver borhola kostar 400-500 
milljónir og getur tjónið því orðið 
mikið ef borholur eyðileggjast eða 
gúlpar og skemmdir verða til þess 
að hola afkasti ekki því sem hún 
ætti að gera. „Nokkrar holur hafa 
farið svona og þess vegna leggjum 
við mikla áherslu á að finna ástæð-
urnar. Þetta verkefni er enn í gangi, 
við erum ekki búnir. Við erum ekki 
búnir að finna leiðir til að koma í veg 
fyrir þetta en erum að að nota lík-
önin sem Gunnar hefur þróað til að 
skilja ferlið og minnka líkurnar á að 
þetta gerist,“ segir hann.

Minnkar sjónmengunina
Þá hefur Sigurjón Norberg 
Kjærnested þróað aðferð til að finna 
bestu pípuleið frá borholum að 
skilju með tilliti til sjónmengunar. 
Frá borholum liggja alltaf pípur. Þær 
valda sjónmengun víða í landinu 
og hefur Sigurjón þróað aðferð til 
að finna bestu leið í landi með til-

liti til sjónmengunar og kostnaðar. 
Hlynur Kristinsson byrjaði að nota 
þessa aðferð við að finna stystu leið 
í landinu en Magnús Þór segir að 
Sigurjón hafi svo bætt við þannig að 
sjónmengunin verði í lágmarki. Píp-
urnar verði alltaf að vera einhalla 
niður á við að skiljustöðinni því að 
annars komi upp vandræði með 
rennslið í pípunni. Það geri verk-
efnið skemmtilegt. 

„Ég er að nota þessa aðferð núna 
fyrir orkuver í Kenýa. Þetta er einn 
af þeim þáttum sem valda umhverf-
is- og sjónmengun og því erum við 
að finna leið til að takmarka það eins 
og kostur er. Við erum komnir með 
skemmtilegar niðurstöður, nýjar og 
styttri pípuleiðir í landinu og minni 
kostnað. Pípurnar sjást ekki frá veg-
um eða stöðum þar sem fólk er því 
að kerfið leitar eftir farvegum þar 

sem þær sjást ekki ásamt því að lág-
marka kostnað,“ segir hann.

Ljósdíóður við þörungarækt
Sigurður Brynjólfsson, prófessor í 
verkfræði við Háskóla Íslands, vinn-
ur að verkefni sem gengur út á það 
að hanna kerfi sem notar ljósdíóður 
til að lýsa á og rækta þannig þörunga. 

„Við erum með grænþörunga, sem 
eru vannýtt auðlind í framleiðslu 
og mikill áhugi um allan heim fyrir 
því að horfa til þeirra sem hinnar 
grænu efnaverksmiðju framtíðar-
innar. Þörungar framleiða alls konar 
verðmæt efni og maður getur valið 
mismunandi þörunga eftir því hvað 
á að búa til. Allir geta til dæmis farið 
strax í apótek og keypt þörungapillur 
og þá eru þær yfirleitt hlaðnar an-
doxunarefnum og öðrum góðum og 
hollum efnum,“ segir Sigurður.

Hugmyndin er sú að leiða jarð-
hitagas gegnum rör frá jarðvarma-
veri á borð við Svartsengi og Hellis-
heiðarvirkjun þar sem ekki kemur 
bara upp gufa um borholurnar held-
ur líka gas. „Stærsti hlutinn af gas-
inu hér á landi er koltvísýringur. 
Hugmyndin er að taka hann og leiða 
gegnum þörungatanka, lýsa á með 
ljósi og búa þannig til mjög verðmæt 
efni,“ útskýrir hann. 

verksmiðja innan fimm ára
Verkefnið er enn á tilraunastigi í 
rannsóknarstofu Háskóla Íslands 
og Rannsóknaseturs í kerfislíffræði. 
Sigurður segir að verið sé að hanna 
stærri prótótýpu. „Við erum ekki 
komnir nógu langt til að byggja verk-
smiðjuna strax. Við höfum dottið 
meira í vísindin í kringum þetta. Við 
höfum skoðað nákvæmlega hvað 
við erum með í höndunum til að fá 
arðbærnina inn í þetta því að við vilj-
um að þetta sé arðbær verksmiðja. 
Framtíðarmarkmiðið er að byggja 
stóra verksmiðju kringum þau jarð-
varmaorkuver sem eru í landinu þar 
sem framleidd verða þúsundir tonna 
af efnum sem við getum selt út um 
víðan heim,“ segir hann og á von á 
því að verksmiðjan verði að raun-
veruleika innan fimm ára. 

Efnaverksmiðjur með þörunga 
sem auðlind eru orðnar að veruleika 
eða á teikniborðinu um allan heim, 
ekki bara á Íslandi. Sigurður á von 
á því að sú þróun bara vaxi því að 
miklar siðferðisspurningar tengist 
því að rækta lífdísel á ökrum. „Því 
þá er verið að taka svæði þar sem 
hægt væri að framleiða fæðu fyrir 
mannkynið og nota það til að búa til 
eldsneyti á fína jeppann. Útilokað 
er að við getum notað allt það ak-
urlendi sem þyrfti ef við ætluðum 
að framleiða bara lífdísel, þar þarf 
annað að koma til og þá erum við að 
horfa stíft á þörunga sem eru góðir 
framleiðendur á svona efnum. Við 
erum þá ekki að taka upp ræktarlegt 
land þar sem hægt væri að rækta 
matvæli því að það verður líka mat-
vælaskortur í heiminum í framtíð-
inni,“ segir hann.

rannsóknirnar gefa miklar framfarir á sviði jarðhitans.

rannsóknir gefa verðmæt verkefni

» Dr Weiqi Fu að rækta  
þörunga með ljósdíóðum í Kerfis-
líffræðisetri  Háskóla Íslands. 

» Pípuleið frá borholu að skiljustöð, annars vegar leið sem er styttri en veld-
ur sjónmengun og hinsvegar leið sem veldur minni sjónmengun. 

» Gúlpmyndun í borholu.



Ál gefur okkur einstaka möguleika þegar kemur að hönnun
mannvirkja. Sem byggingarefni býður það upp á nýjar leiðir
við að nýta dagsbirtu og samspil ljóss og skugga. Segja má
að í álinu sameinist notagildi og glæsileiki.

Burðarvirki úr áli koma sér vel þegar byggingar þurfa að falla vel 
að umhverfinu. Slík hönnun opnar jafnframt ýmsar leiðir til bættrar 
orkunýtingar. Ekki má gleyma því að ál er endurvinnanlegt og 
hægt að byggja úr því aftur og aftur. 

www.alcoa.is
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Við erum með ýmsar námsbrautir 
sem snúa að jarðvarmamálum, til 
dæmis bjóðum við upp á gráður í 
verkfræði og tæknifræði sem hafa 
mjög mikla skírskotun í tæknilega 
þætti orkumála. Þar að auki erum 
við með nám sem er þverfaglegra 
og snýr að þeirri breiðu þekk-
ingu sem liggur til grundvallar 
sjálfbærri nýtingu á orkulindum. 
Um er að ræða meistaranám 
sem heitir REYST og við bjóðum 
upp á í samstarfi við Íslenskar 
orkurannsóknir og Orkuveitu 
Reykjavíkur. Hugmyndin á bak 
við REYST er að gefa nemendum 
breiða sýn á orkumálin þannig 
að tæknifólk verði meðvitað um 
hagræna og þjóðfélagsfræðilega 
þætti sem liggja að baki árangurs-
ríkri innleiðingu nýrrar tækni, og 
þeir sem koma að viðskipta- eða 
stjórnsýsluhlið orkumála hafi 
góða mynd af þeim tæknilegu og 
vísindalegu skorðum og tæki-
færum sem þarf að huga að til 
að stuðla að sjálfbærum rekstri,“ 
segir Ágúst Valfells, dósent í 

tækni- og verkfræðideild HR og 
forstöðumaður REYST náms-
brautarinnar. 

Meistaranámið hjálpar fólki að 
horfa á ýmsa þætti sem snúa að 
auðlindum og jarðvarma, umhverf-
ismál, tæknilegar forsendur, reglu-
verk og fleira. Nemendur koma inn 
með mismunandi bakgrunn. Sumir 
eru með bakgrunn í tæknifræði 
og verkfræði og taka yfirlitsnám-
skeið í auðlindahagfræði og jarð-
vísindum og annað í þeim dúr en 

geta samt tekið verkfræðilínu 
með áherslu á tæknimál. Í náminu 
eru líka nemendur með grunn-
menntun í hagfræði, viðskipta-
fræði eða stjórnmálafræði en 
hafa áhuga á orkumálum og hafa 
ekki fengið innsýn í tæknihliðina, 
hvaða möguleikar- eru fyrir hendi 
eða hvaða skorður náttúrulög-
málin setja. Þessir nemendur taka 
þá námskeið í orkutækni og jarð-
vísindum. Eftir námið hafa þeir 
sterka almenna þekkingu á þessu 
sviði, geta tekið þátt í umræðunni 
og skilið í grundvallaratriðum þá 
vísinda- og tæknilegu umgjörð 
sem sett er allri ákvarðanatöku á 
þessu sviði. 

„Við höfum boðið upp á meistara-
nám við REYST frá 2008 og það 
er mjög alþjóðlegt. Nemendurnir 
koma frá öllum heimsálfum, helm-
ingur er Íslendingar og helmingur 
kemur að utan. Nemendur byrja 
í náminu síðla sumars og eru svo 
í eitt og hálft ár samfellt. Þeir út-
skrifast um áramót árinu eftir inn-
ritun,“ segir Ágúst. 

Jarðvarmavirkjunum fjölgar 
stöðugt og því mikil eftirspurn 
eftir vel menntuðum og þjálf-

uðum starfs-
mönnum. Þeir 
sem ljúka 
AASc-náminu 
hjá Keili eiga 
að hafa breiða 
þekkingu og 
reynslu í að reka 

og halda virkjunum gangandi, 
bæta úr þeim vandamálum sem 
koma upp og viðhalda tækjum 
í virkjunum. Þá eiga þeir að 
hafa þekkingu á öryggismálum 
og umhverfismálum. 
Þannig hyggst Keilir mæta 
þörf orkufyrirtækjanna 
fyrir sérmenntuðum 
tæknifræðingum. Thomasz 
Miklis er lektor við Keili. Hann 
segir að námið og kennslan verði 
á ensku því að Keilir vilji líka 
laða að erlenda nemendur. Eftir-
spurnin eftir fólki með þessa 
menntun fari vaxandi erlendis.  

Háskóli Íslands:

Meistaranám  
í orkuvísindum

„Við höfum verið að endur-
skipuleggja orkunámið okkar 
og draga það allt á einn stað. 
Margt af þessu sem við bjóðum 

upp á hefur 
verið lengi á 
boðstólum við 
verkfræðideild-
ina en ekki í 
einni náms-
leið fyrr en nú,“ 
segir Sigurður 

Magnús Garðarsson, prófessor 
í umhverfis- og byggingaverk-
fræði við HÍ. Námið snýst 
aðallega um endurnýjanlega 
orku og þá ekki síst jarðvarma. 
Nemendur fá breiða þekkingu 
á öllu fagsviðinu og  velja svo 
eina námslínu af sex kjörsvið-
um og sérhæfa sig á því sviði. 
Þeir verða því sérfræðingar á 
einu sviði með breiða fagþekk-
ingu almennt. Sigurður Magn-
ús segir að eftirspurnin eftir 
námi af þessu tagi fari vaxandi. 
Aukin áhersla sé á endurnýjan-
lega orku í heiminum og Ísland 
sé kjörið til að stunda bæði 
rannsóknir og nám á þessu 
sviði. Þá sé ekki verra að mikil 
uppbygging hafi verið og sé í 
þessum geira, bæði í vatnsafli 
og jarðvarma.

„Við getum sagt að við höfum 
byggt mikið upp í vatnsafli og 
jarðvarminn er að eflast. Fram-
tíðin liggur í því að nýta hvoru-
tveggja á hagkvæman hátt,“ 
segir Sigurður Magnús. 

Ein helsta áskorunin á 
orkusviðinu í heiminum er að 
færa sem mest af orkunotkun 
í endurnýjanlega orkugjafa 
og minnka þannig kolefnis-
losun. „Það er eitt af því sem 
drífur okkur áfram,“ segir hann. 

„Tækifærin verða stöðugt fleiri 
víðsvegar um heiminn fyrir 
fólk með svona þekkingu því 
að fleiri þjóðir að hugsa í þessa 
hátt. Það má því segja að fram-
tíðin liggi á þessu sviði,“ segir 
Sigurður Magnús. 

Áhugi nemenda hefur aukist 
undanfarin ár. Nemendur 
verkfræðideildar hafa alltaf 
sýnt áhuga á orkumálum en 
Sigurður Magnús segir að 
ásóknin hafi aukist verulega 
undanfarin ár. Námið sé nú 
orðið mjög þverfaglegt og nem-
endur fái tækifæri til að vinna 
með umhverfismálin í tengslum 
við orkuverkefnin. Miklu máli 
skiptir hvernig þetta tvennt 
tengist saman. „Við erum með-
vituð um að umhverfismálin 
eru stór þáttur og verða stöðugt 
stærri,“ segir hann. 

Nemendur geta komið inn 
í orkunámið með grunnnám 
í verkfræði og fengið gráðu í 
orkuverkfræði. Ef þeir koma úr 
náttúruvísindunum, jarðfræði, 
líffræði eða hagfræði, geti þeir 
fengið gráðu í orkuvísindum 
með áherslu á þessi svið. 

Árlega kemur hingað til 
lands sérhæfður hópur 
fólks frá þróunarlöndun-

um til náms á níu sérfræðibraut-
um: jarðfræðikortlagningu, borho-
lujarðfræði, jarðeðlisfræðilegum 
mælingum á yfirborði, borholu-
mælingum, forðafræði, umhverfis-
fræði, efnafræði heits vatns og gufu, 
jarðhitaverkfræði og bortækni. Ís-

lendingar hafa því starfrækt jarð-
hitakennslu í áratugi.

Námið tekur sex mánuði. Það 
hefst með fyrirlestraflokki þar sem 
helstu sérsvið jarðhitafræða eru 
kynnt. Síðan taka við hátt í tveggja 
mánaða sérhæfð námskeið, þá er 
farið í námsferðir til helstu jarð-
hitasvæða landsins og loks er rann-
sóknarverkefni þar sem nemendur 

eru í einstaklingskennslu hjá leið-
beinendum sínum. Meirihluti nem-
enda kemur með rannsóknargögn 
að heiman til úrvinnslu.

Frá árinu 2000 hafa Jarðhita-
skólinn og Háskóli Íslands boð-
ið völdum nemendum að stunda 
meistaranám í HÍ og gildir þá 
námið við Jarðhitaskólann sem 
fjórðungur meistaranámsins. 33 

nemar frá 14 þróunarlöndum hafa 
lokið meistaranámi við HÍ. Þá hef-
ur Jarðhitaskólinn virkt tölvusam-
band við nemendur. Ljóst er að þeir 
eru leiðandi í jarðhitastarfsemi 
víða um heim, bæði sem sérfræð-
ingar og stjórnendur.

Nemendur Jarðhitaskólans eru 
valdir með viðtölum í heimalönd-
um sínum.

515 raunvísindamenn og verkfræðingar hafa lokið námi við Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna:

Nám fyrir fólk frá þróunarlöndum

» nemendur Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 2012. Háskóli Sameinuðu þjóðanna var stofnaður 1975 til að efla rannsóknir þekkingu og 
skilning á þeim málum sem Sameinuðu þjóðirnar fjalla um. Jarðhitaskóli Háskóla SÞ var stofnaður á Íslandi í lok árs 1978 og komu fyrstu nemendurnir vorið 
1979. Jarðhitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð eining innan Orkustofnunar. Fastir starfsmenn eru sex.

Keilir: 

Nýtt nám  
í orkutækni

Háskólinn í reykjavík:

átján mánaða nám og meistarapróf
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Öflugur 
samstarfsaðili
Það er stefna Landsbankans að vera hreyfiafl í íslensku samfélagi. Við erum  
traustur bakhjarl fyrirtækja og tökum virkan þátt í fjármögnun nýrra verkefna  
um land allt. Tækifærin eru til staðar og Landsbankinn er tilbúinn til samstarfs.

Yfir 70 sérfræðingar Landsbankans með víðtæka reynslu í fyrirtækjamálum 
aðstoða þig við að koma hugmyndum í framkvæmd.
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v ið höfum unnið að tveimur 
verkefnum í Kenýa, ann-
að þeirra er fyrir kenýska 

orkufyrirtækið KenGen, eða Ke-
nya Electricity Generation Comp-
any, sem er stærsta orkufyrirtækið 
í landinu. Það er svipað og Lands-
virkjun að uppbyggingu en það er 
að 70 prósentum í eigu ríkisins og 
30 prósent í eigu einkaaðila. Í þessu 
verkefni höfum við unnið með ís-
lensku fyrirtækjunum Ísor,Mann-
vit og Vatnaskil við að meta jarð-
hitasvæði, hvað það er öflugt og 
hvað væri hægt að virkja mikið. Við 
gerðum líka tillögur að því hvers 
konar virkjanir þyrfti að byggja og 
hvernig kostnaðurinn gæti orðið,“ 
segir Sigþór Jóhannesson, verkefn-
isstjóri hjá Verkís. 

Kenýumenn framleiða nú þegar 
200 megavött af rafmagni með jarð-
hita og stefna að því að framleiðslan 
á rafmagni frá jarðvarma nái 5.000 
megavöttum árið 2030. Til sam-
anburðar má nefna að Íslendingar 
framleiða allt í allt með jarðhita um 
660 megavött. Niðurstaðan í verk-
efninu í Kenýa var að það væri hægt 
að framleiða 900-1.000 megavött á 
því svæði sem var til skoðunar.

fáir með rafmagn
Gríðarleg þörf er á rafmagni í Kenýa 
og þarf því að hafa hraðar hendur. 
Landið er á Sigdalnum mikla sem 
liggur frá Djibouti við Rauðahafið 
gegnum Eþíópiu, Kenýu, Tansaníu  
Úganda,Zambíu og Rúanda. Víða 
er jarðhiti á þessu svæði en aðeins 
virkjað í Kenýu. Innan við 20 prósent 
af kenýsku þjóðinni hefur aðgang að 
rafmagni og þeir sem hafa rafmagn 
nota aðeins um 15 prósent af því sem 
Íslendingar nota án stóriðju. Gífur-
legur orkuskortur er í landinu. Sig-
þór segir að Kenýubúar hafi verið 
duglegir að selja farsíma en svo sé 
ekkert rafmagn úti í sveitunum til 
að fólkið geti til dæmis hlaðið sím-
ana sína, orkuskorturinn reki því á 
eftir stjórnvöldum að virkja og byggja 

upp dreifikerfi um landið. 40 millj-
ónir manna búa í Kenýa. Verkís hef-
ur einnig unnið fyrir norska fyrir-
tækinbu Green Energy sem er að að 
því að skipuleggja og reisa smávirkj-
anir við borholur í Kenýa. Sigþór út-
skýrir að þetta séu litlar stöðvar sem 
verði reistar á holutoppunum á jarð-
hitasvæðinu, um 5) megavatta virkj-
anir hver. Starfsmenn Verkís séu að 
hanna þessar smávirkjanir. Langan 
tíma taki frá því að fyrsta hola á 
jarðhitasvæði er boruð og þangað til 
virkjun er tilbúin. Þess vegna sé hug-
myndin að reisa þessar litlu stöðvar 
til að geta farið strax að framleiða 
rafmagn frá fyrstu holunum og taka 
svo stöðvarnar niður þegar holurn-
ar tengjast stærri virkjun og færa þá 
stöðvarnar að öðrum holum.

Endurbætur á gamalli virkjun
Verkís hefur líka unnið að jarðhita-
virkjunum á öðrum stöðum í heimin-
um. Sigþór nefnir sem dæmi jarðhita-
virkjun á eyjunni Guadeloupe, sem er 
hluti af Frakklandi. Þar segir hann 
að sé gömul jarðhitavirkjun í eigu 
fransks fyrirtækis og þarfnist þessi 
virkjun nú endurbóta. Verkís sé að 
sinna því. Á eyjunni Dominica í Kar-
abíska hafinu og hefur Verkíss unnið 
að áætlanagerð fyrir jargufuvirkjun. 
Jarðboranir hf. eru nú að bora á því 
svæði. Þá er lítið fyrirtæki, sem Verk-
ís og Ísor eiga saman, að vinna að 

jarðhitaverkefni í Chile. Þar eru tveir 
starfsmenn á staðnum að vinna að 
undirbúningi. Þá er Verkís með verk-
efni í samstarfi við þýskt fyrirtæki í 
Indónesíu sem er það land í heimin-
um sem hefur mest af jarðhita. 

„Þar er verið að bjóða út jarðhita-
svæði og verða virkjanir reistar af 
einkaaðilum. Við erum að vinna að 
verkefni nýju svæði sem lítt hefur 
verið rannsakað. Indónesíska ríkið 
er að bjóða út jarðhitaréttindin. Fyr-
irtæki geta sótt um að fá að rannsaka 
og virkja á þessum svæðum og við 
höfum verið að vinna útboðsgögnin 
með Þjóðverjum,“ segir Sigþór. 

Heita vatnið er gull
Hitaveitan og síðar raforkufram-
leiðan hefur náttúrulega gjörbreytt 
afkomu Íslendinga frá því sem var í 
byrjun og um miðbik 20. aldar. Það 
er óhætt að segja að heita vatnið sé 
gullið á Íslandi. Sigþór bendir á að 
algengustu raforkuverin í heiminum 
séu kolavirkjanir. Í þeim er búin til 
gufa á því hitastigi og þrýsting sem 
valin er til að framleiða rafmagn. 

„Með jarðhitann verður að fara 
öfugt að, það verður finna út hvers-
konar vökvi þetta er í jörðinni og 
laga svo vélbúnaðinn að því. Það er 
ekki hægt að breyta vökvanum. Það 
hefur því orðið ákveðin þróun hér 
á landi út frá aðstæðum á hverjum 
stað,“ segir hann.

Verkís hefur unnið nokkur verkefni í sambandi við jarðhita erlendis:

Hafa verið mest í Kenýa 

» Sigþór Jóhannesson, verkefnisstjóri hjá verkís, að störfum. 
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Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án orku?

RARIK hefur starfrækt hitaveitur í tvo áratugi. Um þessar mundir er í nógu að snúast í þeim efnum. 
Nýlega var tekin í notkun viðbót við hitaveitu á Siglufirði, framkvæmdir standa yfir við hitaveitu til 
Skagastrandar og hafinn er undirbúningur jarðhitaveitu til Hafnar í Hornafirði. 
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mannvit var stofnað á árun-
um 2008 við sameiningu 
þriggja verkfræðistofa, 

Hönnunar, VGK og Rafhönnunar. 
Mannvit hóf starfsemi í Ungverja-
landi árið 2006 með aðeins einn 
starfsmann. Í dag vinna 12 sérfræð-
ingar á skrifstofu Mannvits í Búda-
pest og leiðir Sigurður Lárus Hólm 
það starf. Ungverjarnir sem starfa 
hjá Mannviti hafa allir fengið þjálf-
un á Íslandi. 

Þjónusta Mið-Evrópu
Mannvit hefur haslað sér völl í 
verkefnum um endurnýjanlega 
eða græna orku í Mið- og Austur-

Evrópu á síðustu 
árum. Sigurður 
Lárus segir að 
starfsemi fyrir-
tækisins í Ung-
verjalandi miðist 
fyrst og fremst 
við nýtingu jarð-
varma, en flest 
verkefni sem 
stofan hefur unn-

ið og komið að tengjast fjölbreyttri 
virkjun á jarðhita. Hann segir að 
ekki sé bara um Ungverjaland að 
ræða heldur þjónusti Mannvit 
einnig Serbíu, Slóveníu, Slóvakíu, 
Króatíu og Rúmeníu auk þess sem 
starfsmenn Mannvits í Ungverja-
landi hafi leyst verkefni víðar um 
álfuna, til dæmis í Tyrklandi og á 
grísku eyjunum Milos og Kimolos. 

Lághitasvæði í Ungverjalandi
Ungverjaland er flatt land með 
fjöll allt um kring. Landið er auð-
ugt af jarðhita og þá fyrst og fremst 
lághita, frá 80 gráðum upp í 150 
gráður. Rík hefð er fyrir nýtingu 

jarðhita í Ungverjalandi, en líkt 
og í öðrum nágrannalöndum sem 
hafa jarðhita, hefur nýting þessarar 
auðlindar fyrst og fremst verið tak-
mörkuð við hótel, sundlaugar og 
heilsulindir. 

Jarðhitinn hefur lítið verið nýtt-
ur til húshitunar og segir Sigurður 
Lárus að sá markaður fari nú ört 
stækkandi. Þá sé óðum að opnast 
markaður til að nýta jarðhita til 
rafmagnsframleiðslu og þar ætli 
Mannvit sér að vera í fararbroddi.

Sigurður Lárus bendir einnig á 
að rannsóknir Mannvits hafi sýnt 
fram á að jarðhita er að finna víðar 
en menn hafi áður talið. Mannvit 
hafi staðið fyrir borun á sjö holum 
til jarðhitavinnslu í Ungverjalandi á 
síðustu fjórum árum, sex af þessum 
holum hafi heppnast fullkomlega og 
skili nú þeirri orku sem til sé ætlast. 
Þetta teljist afar góður árangur. Al-
mennt hefur náðst mjög góður ár-
angur af þeim borverkefnum sem 
Mannvit hefur tekið þátt í varðandi 

rannsóknir og borráðgjöf þannig að 
vatn eða gufa hefur fundist.

Ná í vatnið
Tveimur hitaveituverkefnum Mann-
vits í Ungverjalandi er nú lokið. Fyrra 
verkefnið var í suðvesturhluta lands-
ins og snerist um að byggja hitaveitu 
sem þjónustar 1.000 heimili auk 
opinberra bygginga með 3,5 mega-
vatta framleiðslu. Til samanburðar 
má nefna að það er svipað og í meðal 
bæjarfélagi á Íslandi. Hitaveitan var 
sett í gang í janúar 2011 og sá Mann-
vit um umsjón framkvæmda. 

Annað verkefni Mannvits sem er 
á lokastigi er mun stærri hitaveita í 
austurhluta Ungverjalands með um 
20 megavatta framleiðslu. Þar segir 
Sigurður Lárus að Mannvit hafi haft 
umsjón með öllu sem snúi að rann-
sóknum á jarðhitageyminum og 
undirbúningi og framkvæmd bor-
unar eða með öðrum orðum séð um 
allt sem lúti að því að ná í heitt vatn-
ið og koma því upp á yfirborðið. 

Sigurður Lárus segir að lönd-
in í miðhluta Austur-Evrópu eigi 
það sameiginlegt að nýta fyrst og 
fremst gas og stundum kol til hús-
hitunar. Þau þurfi að kaupa mik-
ið af orku af Rússum sem þau fái 
gegnum gasleiðslu sem liggur um 
Úkraínu. Þessar þjóðir séu því 
mjög háðar erlendum orkugjöfum, 
einkum frá Rússlandi. Um þessar 
mundir vinnur Mannvit að undir-
búningi u.þ.b. tíu hitaveituverkefna 
í Mið- og Austur Evrópu auk verk-
efna sem tengjast framleiðslu á raf-
magni með jarðhita. 

Lægri orkukostnaður
Eins og fram hefur komið eru Ung-
verjar og nágrannaþjóðir þeirra 
gríðarlega háðir innflutningi á gasi. 
Gasverð hækkar stöðugt og kynd-
ingarkostnaður er þrefalt til fjórfalt 
það sem er á Íslandi. Jarðvarma-
veitur á að vera hægt að reka með 
15 til 25 prósenta lægra orkugjaldi 
en með því að nota gas. 

„Af því er bæði beinn þjóðhags-
legur sparnaður, bein lækkun á 
orkukostnaði fyrir hinn almenna 
íbúa á svæðinu og svo verður land-
ið síðast en ekki síst minna háð 
innfluttri orku,“ segir Sigurður 
Lárus. 

Mannvit er nú að skoða mögu-
leika á verkefnum við að framleiða 
raforku frá jarðvarma í löndunum 
kringum Ungverjaland, í Slóveníu, 
Króatíu og Rúmeníu. Dæmigerð 
stærðargráða væri þá þrjú til sex 
megavött. Mannvit er einnig tengt 
inn í slík verkefni í Þýskalandi þar 
sem fyrirtækið hannar stöð sem á 
að framleiða raforku í bænum Tauf-
kirchen. Búið er að bora holurnar og 
er verið að hanna stöðina sem tekur 
til starfa á næstu tveimur árum. 

græn orka 2020
„Nágrannalönd Ungverjalands eru 
öll aðilar að ESB. Stefna sambands-
ins er að árið 2020 komi 20 prósent 
af allri orkuframleiðslu frá grænni 
orku. Öll þessi lönd eru að reyna að 
mæta þessu markmiði með því að 
auka nýtingu á innlendum grænum 
orkugjöfum, þar með töldum jarð-
hita. Því fer sú þróun vaxandi að 
nota jarðhita í fjölbreyttari tilgangi 
en bara til að kynda sundlaugar eða 
spa-heilsulindir. Drifkrafturinn í 
þessari þróun er markmið ESB fyr-
ir árið 2020,“ segir Sigurður Lárus. 

Mannvit vinnur að fjölmörgum verkefnum um nýtingu jarðvarma í Ungverjalandi:

Flatt land auðugt að jarðhita

» Sigurður 
Lárus Hólm

» Borholuprófanir í bænum miskolc. mynd frá mannviti.

» Mannvit og dótturfélög þess 
reka fjórar skrifstofur á meginlandi 
Evrópu, eina í Búdapest og GTN, 
dótturfélag Mannvits rekur þrjár 
skrifstofur í Þýskalandi, í Berlín, í 
München og Neubrandenburg. GTN 
er yfir 20 manna ráðgjafarfyrirtæki; 
stærst á sviði jarðhita í Þýskalandi. 
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Veljum íslenskt!

Orkumikill iðnaður

     – uppspretta verðmæta
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Við bjóðum
góða þjónustu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja 
okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó við kunnum kannski ekki viðfangsefnin 
í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við um hvað starfið snýst.
 
Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að mikilli reynslu á sviði orku 
og hefur víðtæka sérþekkingu á fjárhagsumhverfi og þörfum fyrirtækja í orkugeiranum. 
Þannig getum við ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.

Hjörtur Þór Steindórsson hefur 
margra ára reynslu á sviði orkumála, 
bæði innanlands og erlendis.

Hjörtur er viðskiptastjóri 
Orkuteymis Íslandsbanka.

Við bjóðum 
fyrirtækjum
sérþekkingu


