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Útdráttur 

Ísland hefur tiltölulega langa reynslu þegar kemur að jarðvarmaorku og nýtingu hennar til 

m.a. raforkuframleiðslu, húshitunar og fleira. Hins vegar er jarðvarmaorka einungis einn af 

mörgum orkugjöfum sem í boði eru. Í dag er Ísland orðið ein af fjölmörgum öðrum þjóðum 

sem hafa byggt upp þekkingu og reynslu er þegar kemur að jarðvarmanýtingu. 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði með 

áherslu á raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Leitast var við að greina hvernig 

samkeppnishæfni getur verið undir áhrifum nokkurra þátta s.s. tækni, nýsköpun, þekkingu og 

reynslu, ímynd, gæði og lagalegu umhverfi. Þrátt fyrir einhvert umtal um framangreinda þætti 

og áhrif þeirra innan jarðvarmageirans hefur ekki verið horft á þá með heildrænum hætti og 

hvernig þeir vinna saman sem einskonar spágildi (e. predictors) fyrir opnun á mögulegum 

tækifærum í sambandi við samkeppnishæfni. Rannsókn þessi er raundæmisrannsókn og var 

rannsóknarumhverfið greint með því að notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Viðtöl voru 

tekin við sérfræðinga innan jarðvarmageirans en alls voru tekin níu viðtöl við átta 

mismunandi fyrirtæki. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að Ísland stendur vel að vígi í fjórum þáttum af sex. 

Tækni, nýsköpun og þróun eru þeir þættir þar sem Ísland stendur veikara fyrir en þar leynast 

samt sem áður mikil tækifæri fyrir landið. Í þeim fjórum þáttum sem Ísland skorar hærra í 

þ.e. gæði, þekking og reynsla, ímynd og lagalegt umhverfi, má sjá mikil tækifæri. Ísland 

hefur aðlaðandi lagaumhverfi. Landið hefur áratuga þekkingu og reynslu að baki, er þekkt af 

innlendum sem og erlendum aðilum sem gæðamerki og býr yfir sterkri ímynd í huga fólks 

sem land jarðvarmans, hreinnar orku og fallegrar náttúru. Niðurstöður leiða ennfremur í ljós 

að jarðvarmaklasinn, sem að er klasi þar sem að jafnaði fimmtíu aðildarfélagar tilheyra sem 

að allir starfa nátengt iðnaðinum, hefur haft jákvæð áhrif á samkeppnishæfni landsins. 

Styrleikur klasans er mikill. Klasinn er háþróaður og býr yfir mikilli reynslu og þekkingu sem 

gerir það að verkum að Íslendingar hafa getu til þess að nýta jarðvarmann á fjölbreyttan hátt á 

fjölbreyttum sviðum. 

Samkvæmt niðurstöðum er Ísland samkeppnishæft á alþjóðamarkaði í 

raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma og telst staða þess góð. Það eru þó ýmis 

vandkvæði sem þarfnast umbóta til þess að samkeppnishæfni landsins geti talist sterk. Það er 

til að mynda mikil þörf fyrir sameiginlega stefnu og áætlanagerð fyrir markaðssetningu 

landsins fyrir raforkuframleiðslu. Stuðningur stjórnvalda, einkum í formi fjármagns, er einnig 



nauðsynlegur til þess að veita meiri möguleika á alþjóðlegum verkefnum og þannig stuðla 

betur að alþjóðlegri markaðssetningu og viðskiptaþróun.  
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rannsóknarinnar, án þeirra hefði rannsóknin ekki verið framkvæmanleg. Að lokum vil ég þakka 

fjölskyldu minni og öllum þeim sem stóðu mér að baki fyrir þolinmæði þeirra og skilning á 

meðan að þessu ferli stóð, sem og fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið.  
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Inngangur 
 
 Ætla má að fólk sé almennt betur upplýst um mengandi áhrif orku í formi 

jarðefnaeldsneytis, kola, og jarðgas, en þessir orkugjafar eru í flokki þeirra sem taldir eru valda 

losun gróðurhúsalofttegunda og hafa áhrif á hlýnun andrúmsloftsins. Í kjölfar mikillar 

vitundarvakningar um áhrif losunar gróðurhúsalofttegunda með notkun á þeim orkugjöfum 

sem mannkynið hefur reitt sig á í aldaraðir hefur umtalið um endurnýjanlega orkugjafa aldrei 

verið meira. Endurnýjanleg orka er orka sem er fengin frá endurnýjanlegum auðlindum, svo 

sem vind, sólarljósi, rigningu, sjávarföllum og jarðhita (Ellabban, Abu-Rub og Blaabjerg, 

2014). Endurnýjanleg orka veitir orku á fjórum mikilvægum sviðum: loft- og vatnshitun, 

kælingu, flutningi og dreifingu orkuþjónustu og raforkuframleiðslu (REN21, 2010). Ef horft er 

til endurnýjanlegrar orku og orkumála má gera ráð fyrir að Ísland sé eitt þeirra ríkja sem njóti 

ákveðinnar sérstöðu er kemur að þeim. Um 85% af heildarorkunotkun á Íslandi kemur frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum í formi vatnsfalla og jarðvarma (Hjörtur Þór Steindórsson, 

2016), en um  20% af raforkuvinnslu landsins kemur frá jarðhita (Intellecon LLC, 2017).  

Íslensk þekking á jarðvarmaorku, nýtingu hennar og dreifingu, hefur verið tengd við 

reynslu sem hefur þróast í gegnum tíðina. Að þessu sögðu, er Ísland þó aðeins ein af mörgum 

svokölluðum jarðvarmaþjóðum, þ.e. þjóðum sem að búa yfir miklu magni jarðvarma. Aðrar 

þjóðir hafa náð að byggja upp þekkingu og reynslu á sviði jarðvarmaorku og nýtingu hennar 

til raforkuframleiðslu. Tvær nýlegar rannsóknir hafa verið gerðar um íslenska 

jarðvarmageirann. Önnur þeirra var framkvæmd af Íslandsstofu, sem á árinu 2016 kortlagði 

íslenska jarðvarmaklasann og gaf djúpar og veigamiklar upplýsingar um helstu leikmenn 

klasans og uppbyggingu hans (Alexander Richter og ThinkGeoEnergy.ehf, 2016). Intellecon 

birti einnig rannsókn árið 2017 þar sem samkeppnishæfni íslenska jarðvarmaklasans var tekin 

fyrir. Niðurstaða hennar var m.a. sú að samkeppnishæfni Íslands í raforkuframleiðslu væri að 

dragast saman (Intellecon LLC, 2017). 

Ketels (2006) segir umræður um samkeppnishæfni hálf ófullnægjandi séu þær ekki 

byggðar á sameiginlegri skilgreiningu. Hugtakið samkeppnishæfni hefur verið skilgreint 

nokkuð vítt. Ein þeirra er skilgreining World Economic Forum sem skilgreinir 

samkeppnishæfni sem samblöndu (e. the set) af þeim stofnunum, stefnum og þáttum sem 

ákvarða framleiðni lands (Cann, 2016). Samkvæmt kenningu Porters (1990) eru mismunandi 

mynstur í samkeppnishæfni milli landa, en í því felst að þjóðir hvorki geta, né munu, keppa í 

öllum atvinnuvegum samtímis. Þegar öllu er á botninn er hvolft þá ná þjóðir mestum árangri í 
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ákveðnum iðnaði vegna þess að þeirra heima umhverfi er það umhverfi sem er hve mest 

framsýnt, virkt (e. dynamic), og krefjandi. Þar sem að til eru margar skilgreiningar um 

samkeppnishæfni leitast rannsókn þessi við að varpa ljósi á þá þætti sem teljast mikivægir 

spámenn (e. predictors) fyrir samkeppnishæfni.  

Markmið þessarar rannsóknar er að greina samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði 

í jarðvarma, með áherslu á raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Þeirri 

rannsóknarspurningu sem leitast verður eftir að svara í þessari rannsókn er eftirfarandi:  

Er Ísland samkeppnishæft á alþjóðamarkaði er kemur að raforkuframleiðslu með 

nýtingu jarðvarma? 

Rannsókn þessi leitast við að greina hvernig samkeppnishæfni getur verið undir áhrifum 

nokkurra þátta s.br. tækni, nýsköpun, þekkingu og reynslu, ímynd, gæði og lagalegu umhverfi. 

Tveir fyrstu þættirnir þ.e. tækni og nýsköpun, eru þeir þættir sem þegar hafa verið settir fram 

af World Economic Forum (2014). Verða þeir teknir fyrir í fræðilega hluta rannsóknarinnar. Í 

upphafi rannsóknar sá rannsakandi hins vegar ákveðið gap í fræðunum þar sem að rannsakandi 

taldi litið framhjá veigamiklum áhrifaþáttum við mat á samkeppnishæfni. Rannsakandi sá því 

tækifæri til þess að draga nýjar hugmyndir af þáttum upp á yfirborðið. Rannsakandi leggur því 

fram fjóra þætti til viðbótar við tækni og nýsköpun, en þeir eru þekking & reynsla, ímynd, gæði 

og lagalegt umhverfi, en um er að ræða nýja þætti sem teljast líklegir til þess að hafa áhrif á 

samkeppnishæfni íslenska jarðvarmageirans. Þessir þættir verða kynntir og skilgreindir í 

niðurstöðukafla rannsóknarinnar.  

Þrátt fyrir nokkra umræðu um fyrrgreinda þætti og áhrif þeirra innan jarðvarmageirans 

hefur ekki verið horft á þessa þætti með heildrænum hætti og hvernig þeir vinna saman sem 

einsskonar spágildi (e. predictors) fyrir opnun á mögulegum tækifærum í sambandi við 

samkeppnishæfni. Samkeppnishæfni verður sett í samhengi við rannsóknarefnið, en það er 

mikilvægt að skilja hvernig þessir þættir þróast á pólitísku og efnahagslegu stigi í 

rannsóknarumhverfinu. 

Þessi rannsókn er raundæmisrannsókn og greinir rannsóknarumhverfið með því að notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð. Viðtöl verða tekin við sérfræðinga innan jarðvarmageirans til 

þess að öðlast dýpri skilning frá fólki sem að starfar innan jarðvarmaumhverfisins. Notast 

verður við hálf – staðlað (e. semi structured) og opið viðtalsform. 

Ritgerð þessi hefst á fræðilegri nálgun á helstu viðfangsefnum rannsóknarinnar þar sem 

fyrst verður farið í nokkur grunnhugtök í tengslum við rannsóknarefnið. Því næst verður 

aðalhugtakið, samkeppnishæfni, skilgreint og því veitt sérstök athygli í fræðilega hluta 

rannsóknarinnar. Í kjölfarið verður gert grein fyrir þáttum sem hafa áhrif samkeppnishæfni. 
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Hugtakið klasi verður skilgreint og hvernig það tengist samkeppnishæfni. Hugtakið klasi á sér 

nokkrar skilgreiningar. Porter (1998a) skilgreindi klasa til að mynda sem landfræðilegan styrk 

samtengdra fyrirtækja og stofnana á tilteknu sviði þar sem klasar samanstanda af fjölda 

atvinnugreina og annarra aðila sem eru mikilvægir í samkeppni. Önnur skilgreining er sú að 

klasar byggja tilveru sína á framlagi og framkvæmd sem byggist á stryk sem er staðbundinn 

og tengdur atvinnugreinum; og hægt er að mæla árangur með getu klasans til þess að vaxa, 

venjulega í gegnum aukna frumkvöðlastarfsemi (Bresnahan, Gambardella og Saxenian, 2001).  

Eftir umfjöllun um klasa verður fjallað um alþjóðlegt umhverfi í raforkuframleiðslu með 

nýtingu jarðvarma og þar á eftir verður gerð grein fyrir íslenska jarðvarmaklasanum. Að 

fræðilegri nálgun lokinni verður gerð grein fyrir aðferð rannsóknarinnar sem og helstu 

niðurstöðum. Að lokum verða niðurstöðurnar dregnar saman, túlkaðar og bornar saman við 

fræðilegar kenningar. 
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1.  Fræðilegur hluti 
 

1.1 Grunnhugtök í tengslum við rannsóknarefnið 

1.1.1 Hrein orka.  

Nær 100% af frumorkuþörf Íslands er mætt með nýtingu á endurnýjanlegum orkulauðlindum 

landsins (Viðar Helgason, 2015). Raforka er ein þeirra. Raforka á Íslandi er framleidd með 

endurnýjanlegum orkugjöfum, í jarðvarmavirkjunum eða í vatnsaflsvirkjunum, og er almennt 

talin hrein orka. Ísland er í einstakri stöðu á heimsvísu, vegna þess hversu framarlega 

Íslendingar standa í notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum. Með því að nota aðra orkugjafa, 

til dæmis jarðefnaeldsneyti eins og bensín eða olíu losna svokallaðar gróðurhúsalofttegundir 

út í andrúmsloftið, sem leiðir til hlýnunar andrúmsloftsins (Ediger, Hoşgör, Sürmeli og Tatlıdil, 

2007; Halldór Björnsson o.fl., 2008; Orkuveita Reykjavíkur, e.d.-a). Vegna mikillar 

vitundavakningar og áherslu sem lögð hefur verið á að takmarka losun slíkra lofttegunda eru 

endurnýjanlegir orkugjafar að auka sinn hlut, en losun gróðurhúsalofttegunda vegna slíkra 

orkugjafa er hverfandi (Hammond, 2000; Orkuveita Reykjavíkur, e.d.-a). Vegna þess hve hátt 

hlutfall hreinnar orku er hér á landi hefur Ísland vakið verðskuldaða athygli erlendis, sem hefur 

leitt til þess að þekking íslendinga á þessu sviði er eftirsótt á alþjóðavísu (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.-a).  

1.1.2 Sjálfbær þróun. 

Hugtakið sjálfbærni á rætur að rekja allt til ársins 1987 þegar að það var fyrst skilgreint í skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna sem nefndist Sameiginleg framtíð okkar (e. our common future) (World 

Commission on Enviroment and Development (WCED), 1987). Hugmyndin um sjálfbærni var 

þó upphaflega mynduð í skógrækt þar sem sjálfbærni vísar til þess að aldrei skuli uppskera 

meira en það sem skógurinn skilar í nýjum vexti (Wiersum, 1995). Með öðrum orðum er með 

sjálfbærri þróun átt við að þarfir samtímans séu uppfylltar án þess að dregið sé úr möguleikum 

komandi kynslóða til hins sama (World Commission on Enviroment and Development 

(WCED, 1987). Þessi skilgreining er þó annmörkum háð þegar um er að ræða nýtingu 

endanlegra orkulinda eins og háhita, en ætla má að nýting háhita geti tekið enda, þ.e.a.s. verði 

ekki lengur viðvart sökum ofnýtingar eða ófyrirséðra náttúruáhrifa. Vegna þessa hafa ýmsar 

viðbætur við upphaflega skilgreiningu á sjálbærri þróun verið settar fram. Má þar nefna 

skilgreiningu Guðmundar Pálmasonar (2005) sem skilgreindi sjálfbæra vinnslu úr orku úr 
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jarðhitakerfum þannig að nauðsynlegt væri að þeirri vinnslu sem á sér stað sé hagað þannig að 

hún skerði ekki fyrirsjáanlega getu komandi kynslóða til að nýta sér auðlindina.  

 Þar sem að hugtökin endurnýjanlegur og sjálfbær eru bæði mikið notuð í umræðu um 

orkuauðlindir er nauðsynlegt að átta sig á merkingu þeirra og mikilvægt að greina þar á milli. 

Það að orkuauðlind sé endurnýjanleg lýsir eiginleikum hennar til að geta endurnýjað sig sjálf, 

en með hugtakinu sjálfbærni er átt við hvernig vinnslunni er háttað (Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.-b). Með þetta í huga sjáum við að orkulind getur verið endurnýjanleg án þess að nýting 

hennar sé endilega sjálfbær. Jarðhiti er flokkaður með endurnýjanlegum orkugjöfum á 

alþjóðlegum vettvangi. Sá hiti verður til vegna orkustraums sem endurnýjast svo til jafn óðum 

og miklum orkuforða sem endurnýjast hægt. Á jarðhitasvæðum hefur því lítil vinnsla 

tiltölulega lítil áhrif og hægt er að halda vinnslunni óbreyttri í langan tíma. Of mikil vinnsla 

getur hins vegar orðið til rýrnunar á auðlindinni (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.-b; Snorri Björn 

Gunnarsson, 2012a). Þannig telst orkuvinnsla á jarðhitasvæðum sjálfbær ef haft er í huga að 

halda óbreyttri vinnslu til lengri tíma litið, en hins vegar ef gengið er markvisst á forðann telst 

vinnslan ekki sjálfbær (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a). 

1.1.3 Jarðhiti.  

Jarðhiti er sá hiti í jörðinni sem er umfram þann hita sem mælist við yfirborð hennar (Snorri 

Björn Gunnarsson, 2012a). Eftir því sem neðar dregur hækkar hitinn og oft er talað um 

hitastigul í því sambandi. Með vaxandi dýpi vex hitastigullinn og hann vex mun hraðar á 

háhitasvæðum heldur en á lághitasvæðum. Með aukinni þekkingu og nýtingu á jarðhita hefur 

merking orðsins þrengst, þ.e.a.s. orðið jarðhiti er almennt notað um þau fyrirbæri þegar heitt 

vatn og gufa kemur upp á yfirborðið á jarðhitasvæðum. Til þess að greina á milli jarðhita og 

þeirrar orku sem berst upp með vatni og gufu kemur fyrirbærið jarðvarmi inn á sjónarsviðið. 

Jarðvarmi er orðið sem er notað um orkuna sem jarðhitinn gefur. Þegar jarðvarmi er mældur er 

hann mældur í orkueiningum, þá annað hvort í júlum (J), og þá ýmist með forskeytunum kíló 

eða mega, eða í megavattstundum (MW) (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a).  

 Það eru þó nokkrar forsendur sem þurfa að vera til staðar til þess að jarðhiti geti verið 

til staðar. Jarðskorpan þarf að vera nægilega heit og í henni nægar sprungur og vatnsgeng 

jarðlög svo að vatn geti runnið þar um og þannig flutt með sér hitaorku eða varma neðan úr 

djúpum og heitum jarðlögum til yfirborðsins. Ísland er í sérflokki þegar kemur að aðstæðum 

sem þessum. Ísland er eldfjallaland og er staðsett á milli Norður-Ameríku flekans og Evrópu 

flekans þar sem jarðskorpuflekarnir snertast og myndast. En það eru jarðskjálftar sem eru helstu 
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merki þess að jarðskorpuflekar snertast. Þegar jarðskjálfti á sér stað losnar úr læðingi gríðarleg 

orka (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a).  

 Vegna þess að neðri hluti jarðskorpunnar á Íslandi er að miklu leyti myndaður úr 

kvikuinnskotum er jarðskorpan á Íslandi tiltölulega heit. Þessi kvikuinnskot hafa ekki náð upp 

til yfirborðs, heldur hafa þau storknað á leið upp. Jarðskorpan er heitust á gos- og 

gliðnunarbeltinu, en þar fyrirfinnast helstu jarðhitasvæði á Íslandi. „Það er því ekki mikil 

tilviljun að jarðhiti sé mikill á helstu jarðhitasvæðum landsins“ (Snorri Björn Gunnarsson, 

2012b, bls. 9).  

 

1.1.4 Jarðhitasvæði. 

Í tilteknu jarðfræðilegu umhverfi finnast jarðhitasvæði aftur og aftur þótt engin tvö 

jarðhitasvæði séu eins. Þessi vensl jarðhitasvæða við jarðfræðilegt umhverfi réttlætir skiptingu 

þessara svæða í flokka. Sú flokkun hefur þó verið með ýmsu móti eftir því hvaða þekkingu og 

reynslu sá aðili býr yfir sem gerir tillögu um flokkun. Sem dæmi skiptu Fraser Goff og Kathy 

Janik (2000) jarðhitasvæðum í fimm flokka: (1) Svæði í ungu storkubergi, (2) svæði í ungum 

sprungum sem myndast hafa við jarðskorpuhreyfingar, (3) svæði í setlagatrogum sem geyma 

gamalt vatn undir yfirþrýstingi, (4) svæði í heitu bergi sem er ekki vatnslekt og (5) kvikukerfi. 

Hin almenna skipting hefur þó verið eftir skiptingu Gunnars Böðvarssonar (1961) sem skipti 

jarðhitasvæðum Íslands í lághita- og háhitasvæði, og er skipting þessi sú sem menn hafa notast 

við þegar gerðar hafa verið rannsóknir á jarðhita á Íslandi (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a). 
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Mynd 1. Jarðhitasvæði á Íslandi.  

Heimild: (Snorri Björn Gunnarsson, 2012b, bls. 10). 

 
1.1.4.1 Háhitasvæði. 

Háhitasvæðin eru um tuttugu talsins á Íslandi, en slík svæði eru þar sem hitinn er um og yfir 

200°C í efstu þúsund metrunum. Þessi háhitasvæði myndast vegna heitra innskota djúpt í iðrum 

jarðar. Allar megineldstöðvar og eldstöðvakerfi á Íslandi, þar með háhitasvæði, eiga uppruna 

að rekja til gos- og gliðnunarbeltisins (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a). 

Öflugustu háhitasvæðin er einna helst að finna á þeim svæðum þar sem mesta 

eldvirknin hefur verið í jarðsögulegum nútíma, þ.e.a.s. frá því að ísöld lauk fyrir rúmum tíu 

þúsund árum. Vert er þó að nefna að til eru nokkrar undantekningar, svo sem svæðið í kringum 

Heklu, sem ekki er skilgreint sem háhitasvæði þrátt fyrir þá staðreynd að Hekla sé ein öflugasta 

megineldstöð á landinu (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a).  

1.1.4.2 Lághitasvæði.  

Lághitasvæði er svæði þar sem hitinn er lægri en 150°C á eins til þriggja kílómetra dýpi í jörðu 

(Gudni Axelsson, Einar Gunnlaugsson, Thorgils Jónasson og Magnús Ólafsson, 2010). Á 

Íslandi eru lághitasvæðin um tvö hundruð og fimmtíu talsins. Þau eru einkum að finnaí eldra 

bergi utan hinna virku gosbelta (Stefán Arnórsson, e.d.). Lághitasvæðin er í raun hægt að finna 

út um allt land á þeim svæðum sem eru langt frá sjálfu gosbeltinu. Með þá staðreynd í huga 



 

 

8 

eru þó til ákveðnar undantekningar, en það er hægt að finna einhvern lághita á gosbeltinu, sem 

dæmi á Reykjanesskaganum og á Öxarfirði, en þau svæði má nýta til húshitunar, garðyrkju og 

fiskeldis (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a).   

 

1.1.5 Raforka. 

Hreyfiorka, stöðuorka, raforka, þ.e.a.s. orka getur verið í margvíslegu formi. Talað er um að 

hlutir sem sem eru á hreyfingu búi við hreyfiorku. Á sama hátt búa kyrrstæðir hlutir yfir 

stöðuorku. Sem dæmi má nefna að þegar að ljós í lukt á reiðhjóli logar hjá hjólreiðarmanni er 

hjólið að snúa litlum rafal sem að framleiðir raforku fyrir luktina. Þarna er verið að breyta 

hreyfiorku yfir í raforku. En það er hægt að framleiða rafmagn með því að nýta allskonar orku, 

t.d. eins og með ljósið í luktinni á reiðhjólinu (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.-c). Til framleiðslu 

á rafmagni á Íslandi er notast við jarðvarma og vatnsafl, en báðar þessar auðlindir eru 

endurnýjanlegar. Það er þess vegna sem rafmagnsframleiðsla á Íslandi er knúin af 

endurnýjanlegum orkugjöfum og forsenda sjálfbærrar þróunar hér á landi (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.-b).   

 

1.2. Samkeppnishæfni  

1.2.1 Hvað er samkeppnishæfni? 

Segja má að umræður um samkeppnishæfni séu hálf ófullnægjandi ef þær eru ekki byggðar á 

sameiginlegri skilgreiningu á samkeppnishæfni. Skilgreining á hugtaki eins og 

samkeppnishæfni er aldrei sönn eða ósönn.  Hins vegar er hægt að meta hversu vel 

skilgreiningin á við hverju sinni (Ketels, 2006). Það er því markmið þessa kafla að varpa ljósi 

á þá þætti sem teljast mikilvægir til að spá fyrir um (e. predictors) samkeppnishæfni. 

En hvað er samkeppnishæfni? Þrátt fyrir að hafa átt sér einhverja forveru kom hugtakið 

samkeppnishæfni raunverulega ekki fram á sjónarsviðið fyrr en um 1980 (Reinert, 1995). 

Samkvæmt Reinert (1995) á orðið samkeppnishæfni uppruna sinn að rekja til stöðugs flæðis af 

slanguryrðum sem að komu í tísku (e. buzzwords) í stjórnunarvísindum hér árum áður. Á þeim 

tímum lifðu slík slanguryrði, og létust, án þess að komast nokkurn tímann út fyrir svið 

stjórnunar. Samkeppnishæfni á sér margar skilgreiningar og ein þeirra er til að mynda að 

samkeppnishæfni sé sú samblanda af stofnunum, stefnum og þáttum sem ákvarða framleiðni 

lands (Cann, 2016). Í eftirfarandi útgefnum bókum fjallar Michael E. Porter um 

samkeppnishæfni út frá nokkrum sjónarhornum: „Industry Structure and Competitive Strategy: 

Keys to Profitability“ (1980), „Competitive Advantage“ (1985) og „Competition in Global 
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Industries“ (1986). Þessar bækur hafa gengt lykilhlutverki í því að yfirfæra hugmyndina um 

samkeppnishæfni yfir í hagfræði og stefnumótun (Reinert, 1995). Í kjölfar tveggja annarra 

stórra verka frá Porter, „Competitive Advantage of Nations“ (1990) og „On competition“ 

(1998), má segja að í kringum árin 1990 var samkeppnishæfni orðið þó nokkuð algengt hugtak. 

Samkvæmt kenningu Porters (1990) veltur samkeppnishæfni þjóða á rými þjóðar á markaði til 

þess að skapa og uppfæra (e. update). 

 Hins vegar eru ekki allir sammála kenningum Porters og hugtakinu um 

samkeppnishæfni. Til að mynda lítur Paul Krugram (1994;1997a) neikvæðum augum á þetta 

hugtak og lýsir því sem hættulegri þráhyggju. Krugman (1997b) heldur því fram að ef að 

samkeppnishæfni hefur einhverja merkingu sé það aðeins annað orð yfir framleiðni (e. 

productivity).  

Porter (1990) er þó að vissu leyti sammála Krugman og heldur því fram að það sé í raun 

og veru aðeins eitt hugtak sem sé mikilvægt þegar að kemur að samkeppnishæfni á landsvísu, 

og það er framleiðni. Hann telur framleiðni vera miðpunkt í umfjöllun um samkeppnishæfni 

vegna þess að framleiðni er lykillþáttur í velmegun þjóðar (Porter, 1990). Velmegun er 

ákvörðuð af framleiðni hagkerfisins, sem er mæld sem virði vöru og þjónustu sem framleidd 

er á hverja einingu af mannauði, fjármunum og auðlindum þjóðarinnar (Porter, Ketels og 

Delgado, 2007). Til eru tvær tegundir velmegunar, annars vegar arfgeng (e. inherited) 

velmegun og hinsvegar ásköpuð (e. created) velmegun. Áherslan er á velmegun sem er ásköpuð 

í atvinnustarfsemi, s.s. starfsemi sem að skapar virði með því að bjóða upp á vörur og þjónustu 

á verði sem er hærra en framleiðslukostnaður (Ketels, 2006). Hugtakið arfgeng velmegun 

byggir á velmegun sem er til staðar í löndum eins og Rússlandi og Arabíu löndunum þar sem 

olíuframleiðendur reiða sig á  arfgenga velmegun í nýtingu náttúruauðlinda. Velmegun þessara 

landa endurspeglar ekki undirliggjandi samkeppnishæfni heldur efnahagsleg skipti, þar sem 

arfgengar og takmarkaðar náttúruauðlindir eins og olía, kol, gas og aðrir óendurnýjanlegir 

orkugjafar eru notaðir í skipti fyrir fjárhagslegar eignir (Ketels, 2006). Porter (1990) heldur því 

þó fram að það sé í raun og veru ekkert til sem heitir ,,arfgeng“ velmegun vegna þess að 

velmegun þjóðar erfist í raun ekki, heldur er hún alltaf búin til. Þannig vex velmegun ekki af 

fjárveitingum þjóðarinnar, vinnuafli, vöxtum eða virði gjaldmiðilsins, eins og hinir klassísku 

hagfræðingar vilja meina (Porter, 1990).  

Til þess að ná árangri á alþjóðamarkaði þurfa fyrirtæki að stuðla að nýsköpun (Porter, 

1990). Til eru fjölmargar skilgreiningar á nýsköpun, ein þeirra vísar til nýtingar á betri lausnum 

sem að uppfylla nýjar kröfur, ófyrirsjáanlegar þarfir eða núverandi markaðsþarfir (Maranville, 

1992). Þessu er náð með skilvirkari vörum, ferlum, þjónustu, tækni eða viðskiptalíkönum sem 
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aðgengileg eru til markaða, ríkisstjórna, og samfélagsins (Frankelius, 2009). Þegar litið er á 

alþjóðavettvang eru leiðandi fyrirtæki að notast við áætlanir sem eru hver annarri ólíkari. En 

jafnvel þó að fyrirtæki noti allar sínar ólíku áætlanir eru undirliggjandi áherslur þeirra í nokkru 

samræmi (Porter, 1990). Það er mikilvægt að fyrirtæki stuðli að nýsköpun á vöru og þjónustu 

á breiðum grunni, því þannig ná þau að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum og auka þar af 

leiðandi samkeppnisforskot sitt. Einnig er mikilvægt að fyrirtæki sjái grundvöll fyrir 

samkeppni og/eða finni leiðir til þess að keppa með eldri eða núverandi hætti. Uppfærsla (e. 

upgrade) er einnig nauðsynleg. En uppfærsla vísar til þess að fyrirtæki færi sig alltaf yfir í 

meira háþróaðri gerðir af vöru eða þjónustu (Porter, 1990).  

Það eru mismunandi mynstur í samkeppnishæfni milli landa, engin þjóð getur, né mun 

keppa í öllum atvinnuvegum samtímis, en þegar öllu er á botninn hvolft þá ná þjóðir mestum 

árangri í ákveðnum iðnaði vegna þess að þeirra heimaumhverfi er það umhverfi sem er hvað 

mest framsýnt, virkt (e. dynamic), og krefjandi (Porter, 1990). 

Grundvallar hugtökin, tækni og nýsköpun gefa tilefni til frekari útskýringa og eru m.a. 

nýtt til þess að greina samkeppnishæfni í þessari rannsókn. Hér næst verður farið dýpra í þessi 

tvö hugtök með því að notast annars vegar við The Global Competitiveness Report 2014-2015 

og hins vegar The Global Competitiveness Report 2016-2017 þar sem fjallað er um tólf þætti 

samkeppnishæfni. Það er gert til þess að fá dýpri og veigameiri skilning á hugtakinu 

samkeppnishæfni  

 

1.2.2 Þættir samkeppnishæfni (e. pillars of competition). 

World Economic Forum (Martín, 2016) skilgreinir samkeppnishæfni sem samansafn af 

stofnunum, stefnum, og þáttum sem að ákvarða hversu mikil framleiðni lands er. 

Framleiðslustig ákvarðar í raun þá velgengni sem hægt er að ná með hagkerfi. Framleiðslustig 

segir til um arðsemi sem fæst með fjárfestingum í hagkerfi, sem að eru grundvallar drifkraftar 

vaxtarhraða þess. Með öðrum orðum, samkeppnishæfara hagkerfi er það hagkerfi sem að er 

líklegra til þess að vaxa hraðar með tímanum.  

Margir áhrifaþættir (e. determinants) keyra framleiðni og samkeppnishæfni áfram. 

Skilningur á þeim þáttum sem liggja að baki þessa ferlis hefur heltekið huga margra 

hagfræðinga í hundruði ára, og þar hafa kenningar orðið til líkt og kenning Adam Smith´s 

(1908) með áherslu á sérhæfingu og skiptingu vinnuafls, en einnig aðrar áherslur nýklassískra 

(e. neoclassical) hagfræðinga um fjárfestingu í fjármagni og innviðum (Martín, 2016). Einnig 

hafa litið dagsins ljós á síðustu árum hugmyndir sem vísa til áhuga á öðrum aðferðum, svo sem 
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menntun og þjálfun, tækniframfarir, þjóðhagslegur stöðugleiki, góðir stjórnunarhættir, fágun 

fyrirtækis, og skilvirkni markaðar. Það er þó vert að nefna að allir þessir þættir, sem teljast 

líklegir til þess að vera mikilvægir bæði fyrir samkeppnishæfni og vöxt, eru ekki 

ósamrýmanlegir  (e. mutually exclusive), sem þýðir að tveir eða fleiri af þeim geta verið 

þýðingarmiklir á sama tíma.   

Í Global Competitive Index (GCI) (2016) eru tekin inn í myndina vegið meðaltal margra 

mismunandi hluta (e. components), sem hver mælir mismunandi hliðar samkeppnishæfni. 

Þessir hlutar  eru flokkaðir í tólf þætti samkeppnishæfni (Martín, 2014). Sérstök áhersla verður 

lögð á tvö þætti sem taldir eru þýðingarmiklir til að meta samkeppnishæfni íslenska 

jarðvarmageirans og verður fjallað um sitthvorn þáttinn sérstaklega seinna í kaflanum. Þættirnir 

tveir eru eftirfarandi: 

 

1.   Tækni  

2.   Nýsköpun  

 

Þjóðir skora sjaldnast hátt á öllum þáttum í einu heldur frekar hátt á sumum en lágt á öðrum. 

Mynd 2 sýnir þessa þætti, hvaða mismunandi áherslur eru innan hvers og eins, og hvernig 

þessir þættir tengjast þeim drifkröftum sem að eru meira sýnilegri hjá sumum þjóðum en 

öðrum.  
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Mynd 2. Global Competitive Index brotin niður.  

Heimild: (Martín, 2016). 

 

1.2.2.1 Þættir samkeppnishæfni fyrir íslenska jarðvarmageirann.   

Við greiningu á samkeppnishæfni í þessari rannsókn notast rannsakandi við tvo þætti sem settir 

hafa verið fram af World Economic Forum. Þeir verða listaðar hér upp með frekari 

upplýsingum.   

1.2.2.1.1 Tækni. 

Þessi þáttur mælir hvernig hagkerfið lagar sig að núverandi tækni til þess að auka framleiðni 

iðnaðarins. Sérstök áhersla er lögð á getu hagkerfisins til að nýta að fullu upplýsingar og 

samskiptatækni (ICT) í daglegu starfi sem og framleiðsluferli til að auka skilvirkni sem gerir 

þar með nýsköpun kleift (Martín, 2016).   

Í þessum þætti er mikilvægt að átta sig á því að það skiptir ekki máli hvort að tæknin 

eða nýsköpunarferlið sé skapað í tilteknu hagkerfi. Það sem er hins vegar mikilvægt er að hafa 

opin og fullan aðgang að þeirri tækni sem þarf til þess að framleiða vöru og að skapa nýja 

þekkingu með núverandi tækni. Það er því gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki sem starfa í 

tilteknu landi hafi aðgang að háþróuðum vörum og áætlunum (e. blueprints) og hafi getu til 

þess að taka þær upp og nota þær (Martín, 2016).  Vert er þó að hafa í huga að nýja tækni og 
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nýsköpun í landi ber að greina frá hvor öðru vegna þess að nýsköpun í tilteknu landi ætti að 

vera til að auka (e. expand) þekkingu (Martín, 2016).  

1.2.2.1.2 Nýsköpun – Rannsóknir & þróun (R&D), 

Nýsköpun er sérstaklega mikilvæg fyrir hagkerfi, sér í lagi til að nálgast vaxtarjaðar þekkingar 

(e. frontiers of knowledge), þ.e.a.s. möguleika nýrrar þekkingar til að skapa meira virði með 

því að samþætta og aðlaga utanaðkomandi tækni sem hefur tilhneigingu til að hverfa (Martín, 

2016). Í slíkum hagkerfum verða fyrirtæki að hanna og þróa framúrskarandi vörur og ferli til 

að viðhalda samkeppnisforskoti og færast í átt að jafnvel meiri virðisaukandi starfsemi. Þessar 

framfarir verða að fara fram í umhverfi sem stuðlar að nýstárlegri starfsemi sem er studd bæði 

af almenningi og í einkageiranum. Það þýðir einkum að mikilvægt er að fjárfesta í rannsóknum 

og þróun (R&D), þá sérstaklega af hálfu einkageirans (Martín, 2016). Til þess er mikilvægt að 

til staðar sé aðgengi hágæða vísindarannsóknarstofnana sem geta búið til þá grunnþekkingu 

sem þarf til að byggja upp nýja tækni. Þannig er unnt að efla samstarf í rannsóknum og 

tækniþróun á milli háskóla og iðnaðar og vernd hugverka (Martín, 2016).  

 

Þættirnir tveir sem nú hafa verið nefndir eru ekki ósamrýnilegir heldur vinna þeir saman og 

bæta upp hvorn annan. Þannig getur tækni haft áhrif á nýsköpun og nýsköpun haft áhrif á 

tæknina. Engin þjóð skorar endilega hátt í öllum þáttum, heldur frekar mismikið í hverjum og 

einum þætti. Jafnvel þó að þjóð skori minna á í tilteknum þætti, hefur sá þáttur samt sem áður 

mögulega mikil áhrif á aðra þætti, og telst því ekki síður mikilvægur. 

 

1.3 Klasi  
Upprunaleg rannsókn Marshall (1890) um að fyrirtæki geti notið góðs af ávinningi með því að 

staðsetja sig nálægt öðrum fyrirtækjum sem eru í sambærilegri starfsemi, virðist halda velli í 

háþróuðum ríkjum sem og þróunarríkjum (Ketels, 2009). Til eru nokkrar skilgreiningar á 

hugtakinu klasi. Klasa er m.a. hægt að skilgreina sem landfræðilegan styrk samtengdra 

fyrirtækja og stofnana á tilteknu sviði þar sem klasar samanstanda af fjölda tengdra 

atvinnugreina og annarra aðila sem eru mikilvægir í samkeppni (Porter, 1998a).  

Önnur skilgreining er sú að klasar byggja tilveru sína á framlagi og framkvæmd sem 

byggist á styrk sem er staðbundinn og tengdur atvinnugreinum; og hægt er að mæla árangur 

með getu klasans til þess að vaxa, venjulega í gegnum aukna frumkvöðlastarfsemi (Bresnahan 

o.fl., 2001). Þetta gefur okkur ákveðnar hugmyndir um það hvernig fyrirtæki ná framförum ef 
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að þau vinna saman, deila þekkingu sinni, og byggja þannig upp ákveðið kerfi (e. network) og 

tengsl sín á milli svo að landfræðileg víkkun (e. expansion) verður mun fágaðri og hagkvæmari.  

Samkvæmt klasakenningu Porters (1998b) eru klasar ekki einstakir, en þeir eru hins 

vegar mjög dæmigerðir. Í þessu liggur ákveðin þversögn; þau samkeppnisforskot sem að bera 

af í alþjóðlegu hagkerfi liggja í auknum mæli í staðbundnum hlutum eins og þekkingu, 

samböndum, hvatningu, sem að fjarlægir keppinautar hafa þá ekki.  

Klasar stuðla bæði að samkeppni og samvinnu þar sem samkeppnisaðilar keppa um 

gæði vöru og þjónustu til þess að vinna og viðhalda viðskiptavinum, en gera má ráð fyrir að 

kröftug samkeppni sé líkleg til árangurs (Porter, 1998a). Samkeppni og samvinna fara vel 

saman vegna þess að þau eiga sér stað í mismunandi vídd og á meðal mismunandi leikmanna 

(Porter, 1998a). Klasar veita einnig möguleika á að laða að sérhæfða birgja og að eiga við þá 

skilvirkari samskipti (Amiti og Cameron, 2007). Er þá kominn vinnumarkaður sem er dýpri og 

veitir sérhæfðari færni. Klasar leiða einnig til þess að fjölbreytt og mikil þekking streymir í 

gegnum allar rásir (e. channels) (Thompson, 2006). Að vera hluti af klasa gerir því fyrirtækjum 

kleift að starfa á afkastameiri hátt er kemur að inntökum (e. inputs), aðgengi að upplýsingum 

og stofnunum. Fyrirtækjum er þannig gert kleift að samræma aðgerðir í tengslum við tengd 

fyrirtæki, mælingar og hvata til umbóta (Porter, 1998a). 

Þrátt fyrir að kenningar Porters færi mikilvæga punkta fram á yfirborðið, gera 

upprunalegar kenningar ekki grein fyrir ýmsum þáttum sem menn lifa við í dag. Þar má til að 

mynda nefna þá ríku áherslu sem lögð er á tækni þar sem að tækniumhverfið í dag er orðið 

mun háþróaðra og má segja að gegni mun mikilvægara hlutverki í dag en á þeim tímum sem 

að kenningar Porters litu fyrst dagsins ljós. Það sama má segja um framleiðslu og fleira þar 

sem alþjóðvæðingin hefur átt stóran þátt í því síbreytilega umhverfi sem fyrirtæki og 

framleiðendur lifa við í dag.  

Þá hafa menn á borð við Richard Florida komið auga á vankanta í kenningum Porters 

og hafa byggt upp nýjar kenningar byggðar á fyrri hugmyndum Porters, en þó með umhverfi 

nútímans í huga. Florida (2002) einblíndi til að mynda frekar á klasa sem samanstanda af hópi 

fólks og hæfileikum þeirra í stað klasa af fyrirtækjum og atvinnugreinum (e. industries) líkt og 

Porter gerði. Með því að einblína sérstaklega á klasa af hópi hæfileikaríkra starfskrafta sem 

Florida nefndi ,,sköpunar flokkinn“ (e. creative class), tók hann saman vísindi og tækni, list, 

menningu, fjölmiðla, skemmtun, viðskipti, stjórnun og önnur störf. Þessir starfsmenn voru 

skilgreindir eftir skapandi efni í starfi þeirra sem krefst mikillar sérfræði þekkingar.  

Florida sá að með því að leggja ríkari áherslu á sköpunarflokkinn leiddi það til 

sérhæfðara vinnuafls. Hann líkt og Porter, veitti þó einnig öðrum þáttum tengdum klösum 
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fyrirtækja og atvinnugreina athygli. Hann sá til að mynda að þau landssvæði sem að löðuðu að 

sér há hluftöll af skapandi starfsmönnum drógu einnig að sér atvinnugreinar með vel launuðum 

störfum, þá sérstaklega í tæknigreinum.  

Þannig hafa menn byggt við kenningar Porters og horft á kenningar hans frá öðrum 

sjónarhornum. Jafnvel þó að Porter hafi að mestu einblínt á eiginleika klasa af fyrirtækjum og 

tengdum atvinnugreinum, vísa kenningar hans einnig að hluta til sérhæfðs vinnuafls líkt og 

Florida lagði ríkari áherslu á. Sem dæmi má nefna kenningu Porters um að verslunarklasar (e. 

traded clusters)1  hafi tilhneigingu til þess að laða að sérhæft vinnuafl til landsvæðis þeirra, sem 

orsakast af því að innan klasans eru mörg fyrirtæki sem að veita djúpan staðbundinn (e. local) 

vinnumarkað með samblöndu af færni (e. skill sets) sem að atvinnurekendur leitast eftir í 

ákveðnum klasa.  

 
1.4 Alþjóðlegi orkumarkaðurinn 

1.4.1 Framboð orku í heiminum. 

Árið 2016, var heildarorkunotkun heimsins um sem jafngildir 13.276 milljónum tonna af  olíu. 

Magnið kom af mestu leyti frá hefðbundinni kolefnis upptöku, þ.e.a.s auðlindum eins og olíu, 

kol og gas. Frekari skiptingu má sjá á Mynd 3.   

 

                                                
1 Hópur samtengdra atvinnugreina sem að þjónusta markaði utan þess landssvæðis sem að þeir eru staðsettir í 
(Martin, Florida, Pogue og Mellander, 2015). 
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Mynd 3. Orkunotkun heimsins eftir upptökum: Tölfræðileg skoðun á orkunýtingu heimsins. 

Heimild (British petroleum company, 1985). 

 

Aðeins um 3,2% af heildar orkunotkun ársins 2016 kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Endurnýjanleg orka hefur samt sem áður verið sú orkuuppspretta sem vaxið hefur hve hraðast 

á síðastliðnum árum, þar með talið á árinu 2016, og á um þriðjungs hlutfall af allri aukningu í 

frumorku (e. Primary energy) þrátt fyrir að vera einungis með um 4% hlutdeild. Þetta má rekja 

til þess sem endurspeglast í umræðu um mikilvægi endurnýjanlegrar orku í tengslum við 

mengun og loftlagsbreytingar.  

Að svo sögðu, var olía sá orkugjafi sem óx hlutfallslega mest á árinu 2016 en það 

orsakast einkum af lágu verði olíu sem eykur eftirspurnina. Á árinu 2015 hafði kol um 29,7% 

hlutdeild í orkunotkun heimsins (British petroleum company, 1985). Mynd 3 sýnir að hlutdeild 

kols stendur í 28% á árinu 2016, sem þýðir að neysla minnkaði um 1,7% frá fyrra ári. Það er 

gríðarlegt fall í hlutdeild og er það annað árið í röð sem um svo umfangsmikið fall er að ræða. 

Þetta hefur leitt til þess að hlutdeild kols af frumorku er nú komið niður í sögulegt lágmark, en 

það hefur ekki verið lægra síðan árið 2004 (British petroleum company, 1985).  

Fyrir olíu og gas framleiðendur í heiminum var gert ráð fyrir að árið 2016 yrði ár enn 

frekari skerðingar í kostnaði, endurskipulagningu, endurfjármögnun þegar mögulegt væri, og í 

sumum tilfellum gjaldþrot. Umskipti yfir í notkun hreinnar orku myndi þýða það að 

fjármögnun fyrir jarðefnaeldsneytis verkefni yrði sífellt erfiðari (World Energy Council, 

2016a).  
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1.5 Alþjóðleg nýting raforku 

 
Mynd 4. Hlutfall endurnýjanlegrar orku (þar með talin vatnsorka) til raforkuframleiðslu skipt eftir svæðum. 

Heimild: (World Energy Council, 2016a). 

 

Mynd 4 sýnir hlutfall endurnýjanlegrar orku til raforkuframleiðslu. Latneska Ameríka, Evrópa 

og Norður Ameríka sitja þar í þremur efstu sætunum. Evrópa í öðru sæti með hlutfall upp á 

34,2% en mest hlutfall endurnýjanlegrar orku til raforkuframleiðslu má sjá að er í Latín 

Ameríku með 52,4%.  

1.5.1 Helstu jarðhitasvæði (lönd/svæði). 

Hér að neðan má sjá lista yfir tíu helstu jarðvarmalönd í heiminum í dag.  
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Mynd 5. Tíu helstu jarðvarmalönd í heiminum árið 2018. 

Heimild: (Richter, 2018a). 

 
1.5.2 Notkun jarðvarma (bein/óbein). 

Hægt er að nota jarðvarma með beinum eða óbeinum hætti. Þegar talað er um beina notkun er 

átt við að jarðvarmi er notaður beint án þess að breytast yfir í aðrar tegundir af orku, eins og 

t.d. raforku eða hreyfiorku. Þau lönd sem að nýta hve mest beina jarðvarmaorku í heiminum 

eru sjö talsins og er Ísland eitt þeirra, ásamt Kína, Tyrklandi, Japan, Ungverjalandi, 

Bandaríkjunum og Nýja Sjálandi. Saman nýttu þessi lönd um 70% af beinni jarðvarmaorku 

árið 2015 (World Energy Council, 2016b).  

Lang mest af beinni nýtingu jarðvarmaorku fer í jarðvarmadælur (e. Geothermal Heat 

Pumps) eða um 55,3%. Nýting jarðvarmaorku til húshitunar hefur næst mestu hlutdeildina eða 

um 20,31% (World Energy Council, 2016b). 
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Mynd 6. Hlutföll mismunandi nýtingar jarðvarmaorku. 

Heimild: (World Energy Council, 2016b). 

 
1.5.3 Alþjóðleg notkun raforku með nýtingu jarðvarma. 

Alþjóðleg raforkuframleiðsla árið 2014 nam 73,3 TWh2, og var sú framleiðsla dreifð á milli 

tuttugu og fjögurra landa. Árið 2015 voru heildar orkuafurðir (e. Output) 75 TWh. 

Kyrrahafssvæðið í Asíu framleiddi mest rafmagn á eftir Norður – Ameríku (World Energy 

Council, 2016b). 

 

1.5.4 Horfur á framleiðslu á endurnýjanlegri orku. 

Innri lög jarðar leiða gríðarlegt magn af hita upp að jarðskorpunni. Það eru til ýmsar rannsóknir 

sem að benda til þess að möguleikar til raforkuframleiðslu með nýtingu jarðhitaauðlinda séu 

tíu til hundrað sinnum meiri en staðan er í dag. Möguleikar beinnar notkunar hafa svipaða 

möguleika miðað við núverandi notkun (World Energy Council, 2016b).  

Endurnýjanlegi orkugeirinn hefur verið að vaxa í gegnum árin og var árið 2015 besta 

árið til þessa í geiranum (Intellecon LLC, 2017). Þá var um að ræða aukningu í hlutdeild (e. 

capacity) flestra endurnýjanlegra orkugjafa s.s. sólarorku, vindorku, vatnsafli, lífmassa og 

jarðvarma. Flest þeirra verkefna sem eru í gangi í dag eru í vindorku og vatnsafli, sem hver um 

sig standa fyrir um 30% af þeim verkefnum sem eru í gangi í dag (Intellecon LLC, 2017).  

Áætlað er að raforkuframleiðsla með nýtingu jarðhita muni aukast um 1,9% árlega þar 

til árið 2040. Stærsti hluti þess vaxtar verður í endurnýjanlegri orku, með áætlaðan 2,9% vöxt 

                                                
2 Tera wött á klukkustund. 
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á móti 1,5% í óendurnýjanlegum orkugjöfum. Þegar vatnsaflið er síðan tekið inn í myndina er 

áætlað að árlegur vöxtur verði um 5,7%. Áætlaður vöxtur í raforkuframleiðslu með nýtingu 

jarðhita er um 7.1%. Það þýðir nær sexföldun í vexti raforkuframleiðslu með nýtingu jarðhita 

á næstu tuttugu og átta árum. Áætlað er að jarðvarmaorka muni vaxi hægar fram til ársins 2020 

en muni síðan viðhalda meiri vexti á næsta áratug (Intellecon LLC, 2017).     

 
1.6 Íslenski jarðvarmamarkaðurinn 

1.6.1 Sagan. 

Árið 874 nam Ingólfur Arnarsson hér land líkt og sagt er frá í Landnámu. Ingólfur nefndi 

staðinn Reykjavík þar sem hann nam land og telja fræðimenn að nafnið hafi orðið fyrir valinu 

vegna gufureykjarins sem kom frá laugunum í Laugarnesi (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a). 

Síðan þá hafa Íslendingar verið vel kunnir jarðhitanum og nýtt hann óspart til að baða sig alla 

tíð síðan. Það var í kringum árið 1200 (Scoll, 2017) sem að Snorri nokkur Sturluson lét hlaða 

upp laug í Reykholti, en sú laug hefur verið nefnd Snorralaug. Í laugina var heitt vatn leitt frá 

jarðvarmahver sem var þar skammt frá. Laugin var svo kæld niður í hæfilegan hita með vatni 

frá köldum læk sem rann inn í farveg heita vatnsins. Talið er að laugin hafi rúmað allt að 

fimmtíu manns sem allir gátu baðað sig þar á sama tíma (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a).  

Upp úr aldamótum 19. aldar voru menn farnir að huga að því að nýta betur þá auðlind 

sem jarðhiti hefur upp á að bjóða og þar komu hitaveitur til sögunnar, en upphaf hitaveitna á 

Íslandi má rekja allt aftur til ársins 1908 þegar að heitu hveravatni var leitt á bæ í Mosfellsbæ.  

Árið 1924 var hitaveita tekin í notkun við Laugaskóla í Reykjadal og árið 1928 við 

Laugarvatnsskóla. Nýting jarðhitans til að framleiða raforku leit dagsins ljós það sama ár, þegar 

að boranir hófust við Þvottalaugarnar, laugar sem staðsettar eru í Laugardal, en þar tíðkaðist 

mikil erfiðsvinna þegar að þvottakonur gengu langa leið frá miðbæ Reykjavíkur með miklar 

byrðir. Boranirnar voru í umsjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur (RR), en fyrirtækið ætlaði að nýta 

þann jarðhita sem þar var til staðar til þess að framleiða raforku. Eftir tveggja ára skeið kom í 

ljós að ekki þótti nógu hagkvæmt að nýta jarðhitann til framleiðslu á raforku, en það má þó 

segja að með þessum borunum sem áttu sér stað hafi tímabil jarðboranna hafist fyrir alvöru hér 

á landi (Snorri Björn Gunnarsson, 2012a).  

Í dag eru fjölmörg iðnfyrirtæki sem nýta sér raforku úr jarðhita, þar má helst nefna Bláa 

lónið og Jarðböðin við Mývatn.  
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1.6.2 Íslenski jarðvarmaklasinn. 

Iceland Geothermal, sem er í daglegu tali kallað Íslenski jarðvarmaklasinn, var settur á fót árið 

2010. Klasanum tilheyra að jafnaði fimmtíu aðildarfélög sem öll starfa nátengt iðnaðinum. 

Meginhlutverk klasans er að kynna Ísland sem land jarðvarmans. Með þessu samstarfi er 

markmiðið að skapa ný viðskiptatækifæri innan jarðvarmageirans og byggja upp samstarf 

innanlands og erlendis til að selja þjónustu og þekkingu (Viðar Helgason, 2015). Mynd 7 sýnir 

þau mismunandi svið sem íslensk jarðvarmafyrirtæki starfa á.  

 

 
Mynd 7. Fjöldi fyrirtækja í íslenska jarðvarmageiranum eftir 15 helstu sérfræðisviðum. 

Heimild: (Alexander Richter og ThinkGeoEnergy.ehf, 2016). 
 

Birgjar í búnaði og viðhaldi eru algengasti flokkurinn með tíu fyrirtæki starfandi á því sviði, 

þar næst koma rannsóknir og þróun, en á því sviði starfa níu fyrirtæki.  

 

1.6.3 Virðiskeðjan og áhættur. 

Í grundvallaratriðum er hægt að skipta niður ferli verkefnis við gangsetningu/byggingu á 

jarðvarmavirkjun niður í fimm stig, þ.e. rannsóknarstig, þróun, hönnun, smíði, rekstur og 

notkun. Á öllum þessum stigum taka mismunandi stofnanir og aðilar þátt, t.d. hvað varðar 

fjármál, verkfræði, stjórnun o.fl (Intellecon LLC, 2017).  
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Það að taka að sér verkefni við gangsetningu/byggingu jarðvarmavirkjunar felur í sér 

nokkra þætti, þ.e. að framleiða (t.d. hita og/eða rafmagn) fyrir neytendur, að hafa viðunandi 

arðsemi fyrir fjárfesta og að standa í skilum við kröfuhafa. Þá þurfa enn fremur ákveðnir hlutir 

að vera til staðar, en þeir eru, eftirspurn eftir orku, einkenni auðlindarinnar þurfa að vera 

hagstæð og notkun hennar þarf að vera sjálfbær og í samræmi við lög og reglur á líftíma 

verkefnisins (Intellecon LLC, 2017).  Jarðhitaframleiðendur verða einnig að vera meðvitaðir 

um ýmsar áhættur sem þeir þurfa takast á við í verkefni sem þessu (Intellecon LLC, 2017). 

Helstu áhættur má sjá á neðangreindri Mynd 8 . 

 

 
Mynd 8. Helstu áhættur í jarðvarmaverkefnum. 

Heimild: (Ngugi, 2014). 

 

1.6.4 Markaðsstrúktúrinn. 

Á árinu 2016 kortlagði Íslandsstofa íslenska jarðvarmaklasann. Þessi kortlagning gefur djúpar 

og veigamiklar upplýsingar um helstu þátttakendur klasans og uppbyggingu hans. Innan 

klasans er jarðhitakönnun og raforkuvinnsla kjarnastarfsemin. Orkuveita Reykjavíkur, HS 

Orka og Landsvirkjun eru þeir aðilar sem hafa aðallega verið með framboð raforku. Þessi 

fyrirtæki og þessi kjarnastarfsemi skapa þörf til þess að styðja við ýmsar tengdar 

atvinnugreinar, svo sem rannsóknir, ráðgjöf, viðhald, nýsköpun og fleiri, en þetta allt gerir 

meðlimum klasans kleift að veita lausnir. Til dæmis veita ýmis fyrirtæki kjarnastarfsemi 
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klasans þjónustu. Sú þjónusta er allt frá ráðgjöf er varðar boranir, hönnun borhola, efnisval, 

verkfræði, tækni, beina notkun til endurskoðun, lögfræðiþjónustu og fleira.  

Reynsla og umsjón mismunandi þjónustu gerir þjónustuhlið klasans mjög sterka. 

Klasann er hægt að flokka á marga vegu, en hér að neðan eru íslensk jarðhitafyrirtæki flokkuð 

í samræmi við helstu starfsemi þeirra eftir mælikvarða. 

 

1.6.5 Yfirlit yfir fyrirtækin. 

 
Mynd 9. Yfirlit yfir meðlimi íslenska jarðvarmaklasans - breið flokkun. 

Heimild: (Alexander Richter og ThinkGeoEnergy.ehf, 2016). 
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2.  Aðferð 
 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði með 

sérstaka áherslu á raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Til þess að fá dýpri og veigameiri 

upplýsingar um viðfangsefnið er rannsókn þessi margþætt tilviksrannsókn (e. multiple case 

study), sem byggist á aðleiðslu nálgun (e. inductive approach) eigindlegrar rannsóknaraðferðar 

(Eisenhardt, 1989; Yin, 2009). Viðtöl voru tekin við aðila innan jarðvarmageirans. Alls voru 

níu viðtöl tekin. Í átta viðtölum var notast við hálf-staðlað viðtals form og var spurningarlisti 

notaður til stuðnings og viðmiðunar í þeim. 

Í aðeins einu viðtali var notast við óstaðlað form. Viðtal þetta varðaði lagalegt umhverfi 

íslenska jarðvarmageirans sem rannsakandi taldi krefjast ólíkra spurninga en þeirra sem varpað 

var til annarra viðmælendi. Rannsakandi gerir sér grein fyrir að varasamt er að hafa eitt viðtal 

frábrugðið öðrum en telur það allt að einu nauðsynlegt í rannsókn þessari.  

 Vegna þess hversu mikilvægt lagalegt umhverfi er í samhengi við rannsóknarefnið, og 

vegna takmarkaðrar þekkingar rannsakandans og takmarkaðrar sérfræðiþekkingar annarra 

viðmælenda á þessu sviði, var ákvörðun tekin að notast við óstaðlað viðtalsform sem í eðli sínu 

er opið og gefur mikið frelsi til að ræða málin út frá mörgum mismunandi hliðum. Þannig gafst 

viðmælenda tækifæri á að útskýra nákvæmlega lagalegu hlið rannsóknarefnisins. Þar með fékk 

viðmælandi mest megnis að ráða ferðinni en rannsakanda gafst ávallt tækifæri á að bregðast 

við svörum viðmælenda. Með þessu fékk rannsakandi því dýpri og veigameiri upplýsingar um 

þessa mikilvægu hlið rannsóknarefnisins. 

 

2.1   Rannsóknaraðferð  
Rannsóknaraðferðir geta ýmist verið megindlegar (e. quantitative), eigindlegar (e. qualitative) 

eða hvoru tveggja (Daymon og Holloway, 2002). Helsti munurinn á megindlegri og eigindlegri 

rannsókn er að megindlega rannsókn byggist á tölulegum gögnum. Úrtaksrammi í slíkri 

rannsókn er ákveðinn áður en rannsókn hefst og er úrtak valið af handahófi. Úrtakið er 

tiltölulega stórt, en þeim mun stærra sem úrtakið er þeim mun sterkari ályktun er hægt að draga 

yfir á stærra þýði (Creswell, 2014). Helstu aðferðir við gagnaöflun í megindlegum rannsóknum 

eru spurningakannanir og stöðluð viðtöl, þar sem gagna er aflað með fyrirfram ákveðnum 

spurningum og svörum, frá tiltölulega stóru úrtaki. Að lokum eru þau gögn sem aflað hefur 

verið túlkuð með tölfræðilegum aðferðum sem gefa mælanlegar niðurstöður (Creswell, 2014; 

Daymon og Holloway, 2002). 
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Eigindlegar rannsóknir byggja m.a. á viðtölum og þáttökuathugunum um ákveðin 

viðfangsefni við einstaklinga og/eða hópa (Alston og Bowles, 2003). Eigindlegar rannsóknir 

ganga út á að ná dýpri skilning á því hvað liggur að baki tiltekinnar hegðunar (Yin, 2011). 

Þáttakendur eru fáir og byggjast niðurstöður slíkra rannsókna að stórum hluta á orðum 

viðmælenda (Esterberg, 2002). Megindlegar rannsóknir hafa þó þann kost umfram eigindlegar 

rannsóknir að hægt er að færa niðurstöður þeirra yfir á stærra þýði (Creswell, 2014). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta betur þegar að rannsakandi leitast eftir djúpum skilning 

á viðfangsefninu. Þessi aðferð gerir rannsakanda kleift að framkvæma ítarlega rannsókn um 

fjölbreytt viðfangsefni í aðstæðubundnu og afslöppuðu umhverfi (e. setting) (Yin, 2011). Við 

gagnaöflun í eigindlegri rannsókn er ýmist notast við rýnihópa, umræðuborð, þáttöku- og 

vettvangsathuganir, skýrslur, myndir, myndbönd, hálfstöðluð og óstöðluð djúpviðtöl. Það er 

síðan undir rannsakanda komið að velja hvernig gagnaöflun skal háttað eftir því sem best á við 

(Daymon og Holloway, 2002).  

Rannsakandi valdi eigindlega rannsóknaraðferð vegna þess að sú aðferð var talin meira 

viðeigandi en megindleg rannsóknaraðferð í rannsókn sem þessari. Eigindleg aðferðafræði 

gefur dýpri og veigameiri upplýsingar, en með slíkri aðferð fær rannsakandi betri sýn inn í 

huga þáttakanda og gefur slík aðferð persónulegri svörun við rannsóknarefninu.  

 

2.2   Rannsóknarsnið  
Það rannsóknarsnið sem notað var við nálgun viðfangsefnisins, er tilviksrannsókn. 

Tilviksrannsóknir geta ýmist verið eigindlegar eða megindlegar (Taylor, Sinha og Ghoshal, 

2006). Eins og fram kom í fyrrgreindum kafla valdi rannsakandi eigindlega aðferð. Þegar auka 

á skilning á flóknu viðfangsefni og/eða þegar styrkja á viðfangsefni sem áður hefur verið 

rannsakað henta tilviksrannsóknir vel (Yin, 2003).  

Tilviksrannsóknir fela í sér markvissa og nákvæma athugun á tilteknu viðfangsefni hjá 

fyrirfram skilgreindu úrtaki sem er fámennt (Bell, 1999). Kjarni allra tilviksrannsókna er að 

leitast við að lýsa ákvörðun eða ákvörðunum, af hverju þær voru teknar, hvernig þær voru 

framkvæmdar og með hvaða árangri (Yin, 2003). Tilviksrannsóknir eru því almennt frekar 

notaðar sem aðferð þar sem spurðar eru spurningar sem innihalda lykilorðin ,,hvernig“ og ,,af 

hverju“, enda hefur rannsakandi almennt litla stjórn á atburðum, og áhersla er lögð á að 

rannsaka atvik í rauntíma (Yin, 2003).  

Tilvikin sjálf geta verið af ýmsum toga. Þau geta beinst að atburðum, fyrirtækjum, fólki 

og fleiru. Í stórum dráttum, má segja að tilviksaðferð geri rannsakanda kleift að viðhalda 
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heildrænum og þýðingarmiklum einkennum raunverulegra atburða, svo sem líftíma, skipulags- 

og stjórnunarferli og fleira (Yin, 2003). Slík aðferð getur einnig gefið mun fjölbreyttari gögn 

en tilraunir og kannanir, sem eiga það til að hafa mjög afmarkaða áherslu (e. focus) (Hitchcock 

og Hughes, 1995). Tilvik getur verið eitthvað einstakt (e. single case), en getur einnig verið 

fjölþætt (e. multiple case). Þegar að rannsóknin inniheldur mörg tilvik þá er verið að skoða, 

eins og nafnið gefur til kynna, fleiri en eitt tilvik í rannsókninni, sem síðar eru tengd saman og 

veita niðurstöður slíkra rannsókna miklar og ítarlegar upplýsingar (Yin, 2003).  

Tilviksrannsóknar hafa ýmist þrennskonar snið, könnunarsnið (e. exploratory), lýsandi 

snið (e. descriptive) og útskýrandi snið (e. explanatory), og er það undir rannsakanda komið að 

meta hvaða aðferðir henta hverju sinni (Yin, 2003). Könnunarsnið hentar vel ef að tiltölulega 

lítið af rannsóknum hafa verið gerðar á viðfangsefninu og innhalda rannsóknarspurningar í 

slíku sniði yfirleitt ,,hvað“ eins og til dæmis: Hvaða leiðir er hægt að fara til þess að auka sölu? 

(Bryman, 1984; Yin, 1994). Catherine Hakim (1987) lýsir tilviksrannsókn með lýsandi sniði 

sem sértækri rannsókn. Slíkar rannsóknir taka könnunarsniðið enn lengra. Líkt og með 

könnunarsniði innihalda lýsandi rannsóknarspurningar yfirleitt ,,hvað“ en leiða til spurninga 

eins og: Hver hafa áhrifin verið af þessu tiltekna söluverkefni? Hér er lögð áhersla á eitthvert 

tiltekið mál eða einhverjar ákveðnar hliðar á ákvörðunum með það að markmiði að öðlast betri 

skilning á orsakasamhenginu.  

Tilviksrannsóknir með lýsandi sniði eru því notaðar þegar að rannsakandi hefur 

ákveðna vitneskju um viðfangsefnið en leitast eftir því að fá skýrari mynd af því. Útskýrandi 

snið fer enn lengra en könnunarsnið og lýsandi snið. Útskýrandi rannsóknarspurningar 

innihalda yfirleitt ,,hvernig“ og ,,af hverju“  líkt og í eftirfarandi dæmi: Af hverju leiddi ákveðin 

kynningarstarfsemi til aukinnar sölu? Þetta snið hentar því vel ef rannsakandi leitast eftir dýpri 

útskýringum á hvers vegna eitthvað gerist eða gerðist (Yin, 1994). Rannsakandi ákvað að 

notast við bæði könnunar og lýsandi snið þar sem markmið rannsóknarinnar var að kanna 

samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði með áherslu á raforkuframleiðslu með nýtingu 

jarðvarma, fyrirbæri sem að rannsakandi hafði fyrirfram einhverja vitneskju um.  

Í þessari rannsókn einbeitti rannsakandi sér að níu tilvikum og var notast við djúpviðtöl (e. 

in-depth interviews) sem aðferð við gagnaöflun. Þegar leitast er eftir því að rannsaka 

viðfangsefnið í smáatriðum eða að byggja upp kenningu eru djúpviðtöl gjarnan notuð 

(Creswell, 2014). Djúpviðtölin geta ýmist verið stöðluð (e. structured), hálfstöðluð (e. semi - 

structured) eða óstöðluð (e. unstructured). Þar sem að markmiðið með djúpviðtölunum í þessari 

rannsókn var að nálgast viðfangsefnið á opinn hátt og að reyna að skilja viðfangsefnið út frá 

sjónarhorni viðmælenda ákvað rannsakandi að notast við hálfstaðlað og óstaðlað form 
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djúpviðtala. Í átta viðtölum var notast við hálfstaðlað viðtalsform. Í þeim viðtölum var 

spurningarlisti notaður til stuðnings og viðmiðunar. Líkja má þessum viðtölum einna helst við 

samtal, þar sem að rannsakanda gafst færi á að bregðast við svörum viðmælenda með frekari 

spurningum (Creswell, 2014). Í aðeins einu viðtali var notast við opið viðtalsform og var það, 

líkt og fram kemur í inngangi aðferðafræðikaflans, vegna þess að rannsakandi taldi greiningu 

á lagalegu umhverfi jarðvarmageirans þarfnast sérstakrar þekkingar og var því opið viðtalsform 

notað í viðtali við lögfræðing innan geirans til þess að afla nánari upplýsinga.  

Þegar litið er á rannsóknina í heild og þess að rannsakandi hefur lesið jafnóðum úr 

gögnunum þá koma oft upplýsingar fram á sjónarsviðið sem vekja upp nýjar spurningar eftir 

því sem að skilningur rannsakandans víkkar. Rannsakandi leitaðist því eftir því að aðlaga 

spurningarlista eftir hvert og eitt viðtal að næsta viðmælanda og að dýpka viðtalið þangað til 

rannsakandi hafði fengið allar þær upplýsingar sem að hann taldi nauðsynlegar fyrir 

rannsóknina (Creswell, 2014; Flick, 2006; Gall, 2003; Hitchcock og Hughes, 1995).  

 

2.3   Þáttakendur  
Þáttakendur voru valdir með markmiðs- og snjóboltaúrtaki (e. purposive- and snowball 

sampling). Notkun á markmiðsúrtaki felst í því að rannskandi velur markvisst afkastamesta 

úrtakið til þess að svara rannsóknarspurningunni, þ.e.a.s. rannsakandi velur þátttakendur út frá 

þeirri þekkingu og færni sem að þeir hafa umfram aðra á sviði rannsóknarefnisins (Marshall, 

1996). Snjóbolta úrtak vísar hins vegar til þess að rannsakandi nýtir tengsl þeirra þáttakenda 

sem valdir hafa verið, til þess að koma sér í samband við aðra aðila sem eru einnig tengdir 

rannsóknarefninu (Goodman, 1961). Alls voru níu þáttakendur valdir, sex með markmiðsúrtaki 

og þrír með snjóbolta úrtaki. Allir þáttakendur eiga það sameiginlegt að starfa innan íslenska 

jarðvarmaklasans. Gerð er grein fyrir viðmælendum í Töflu 1.   
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Tafla 1. Yfirlit yfir viðmælendur rannsóknarinnar. 

2.4   Framkvæmd  
Gagnasöfnun hófst í síðari hluta janúar mánaðar 2018 og lauk henni í síðari hluta apríl 2018. 

Söfnun á fyrirliggjandi gögnum hófst með áhorfi á fræðslumyndböndum frá Orkuveitu 

Reykjavíkur. Í byrjun febrúar 2018 hófst gagnasöfnun úr fréttamiðlum, frá heimasíðum 

orkufyrirtækja sem eru í raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma, svo sem HS Orku, 

Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur. Einnig var gögnum safnað frá ýmsum 

kynningarritum, árskýrslum og öðrum skýrslum. Einnig voru skýrslur stofnana og samtaka á 

sviði umhverfis- og orkumála lesnar og greindar. Farið var yfir efni frá ýmsum málþingum í 

tengslum við íslenskan jarðvarma. Upplýsingar um fyrirtæki sem starfa innan íslenska 

jarðvarmaklasans voru teknar saman.  

Í mars 2018 hófust viðtöl við þáttakendur, en þeim lauk í síðari hluta mars 2018. Við 

undirbúning viðtals var gerður sérstakur viðtalsrammi sem byggður var á 

rannsóknarspurningum og þekkingarsviði þáttakandans. Viðtalið var almennt með hálf-

stöðluðu formi með einni undantekningu, þ.e. þegar notast var við óstaðlað form viðtals. 

Viðtalsramminn var settur þannig upp að þáttakendur gátu talað nokkuð frjálst um 

viðfangsefnið, en rannsakandi gaf ekki of mikið færi á almennu spjalli og leitaðist við að fá 

svar við þeim spurningum sem voru nauðsynlegar fyrir rannsóknina. Viðtölin tóku allt frá 

tuttugu og sjö mínútum til fjörtíu og sex mínútna. Hvert og eitt viðtal var tekið upp með 

hljóðupptökubúnaði og í beinu framhaldi af því var viðtalið hljóðritað, og síðar unnið úr því 

og niðurstöður greindar. 
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2.5   Greining gagna  
Gagnagreining á fyrirliggjandi gögnum fólst í að draga saman grundvallar niðurstöður úr því 

lesefni sem farið hafði verið yfir. Þeir meginpunktar voru síðar dregnir saman í texta sem gaf 

heildræna mynd af þeim gögnum sem farið hafði verið yfir, en greining gagna er talin vera einn 

erfiðasti hluti ferlisins við tilviksrannsóknir (Eisenhardt, 1989). Slíkar rannsóknir krefjast þess 

að rannsakandi skrifi gögnin niður með nákvæmum hætti til þess að þau gefi meiri innsýn inn 

í niðurstöðurnar. Oft safnast fyrir mikið magn gagna sem skynsamlegt er að byrja fljótlega að 

vinna úr, en það er mikilvægt að byrja að greina og skilja gögnin snemma í ferlinu (Eisenhardt, 

1989).  

Strax að loknum viðtölum settist rannsakandi niður, fór yfir niðurstöður viðtalsins og skráði 

niður þær athugasemdir sem komu upp í hugann. Viðtölin voru öll hljóðrituð og þar eftir skráð 

niður frá orði til orðs. Rannsakanda þótti brýnt að rýna í gögnin út frá samhengi, innra 

samræmi, orðanotkun og nákvæmni í svörum. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum rannsóknar 

í sérstökum kafla hér næst.  
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3.  Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar. Við greiningu á fyrirliggjandi 

gögnum sá rannsakandi ákveðið gap í fræðunum varðandi þá þætti sem nú þegar hafa verið 

settir fram sem spágildi (e. predictors) fyrir samkeppnishæfni. Rannsakandi sá ákveðinn skort 

á þáttum sem gætu talist hafa mikil áhrif á samkeppnishæfni íslenska jarðvarmageirans. 

Rannsakandi leggur því fram fjóra nýja þætti. Sá fjórði og síðasti, lagalega umhverfið er sá 

þáttur sem nú þegar er  til  í fræðunum og World Economic Forum (2014) setur fram. Það er 

þó innan um annan þátt sem þeir nefna ,,Stofnanir“ og er þar lögð áhersla á lagalegt umhverfi 

ásamt öðru. Að mati rannsakandans er ekki lögð nægilega rík áhersla á svo mikilvægan þátt 

líkt og lagaumhverfið er. Rannsakandi leggur því fram sérstakan þátt fyrir lagalegt umhverfi. 

Niðurstöðu kaflinn hefst því á stuttri umfjöllun um þá nýju þætti sem rannsakandi setur fram.  

Eftir umfjöllun um viðbætta þætti rannsakandans verða niðurstöðurnar kynntar, en þær eru 

úr viðtölum sem tekin voru við sérfræðinga innan íslenska jarðvarmageirans. Niðurstöður allra 

málefnaflokka eru úr viðtölum við átta aðila innan geirans, niðurstöður lagalega umhverfisins 

eru hins vegar úr einstöku viðtali við lögfræðing innan geirans. Spurningar um lagalegt 

umhverfi voru því ekki lagðar fyrir aðra viðmælendur rannsóknarinnar. Viðmælendur sem rætt 

var við voru að mörgu leyti sammála um þau málefni sem spurt var út í en hver og einn hafði 

þó ákveðin sjónarmið fram að færa.  

 

3.1  Nýir þættir samkeppnishæfni  

Í næstu köflum verður fjallað um þá fjóra nýju þætti sem rannsakandi setur fram. Þættir þessir 

hafa verið áberandi í umfjöllun um íslenskan jarðvarma. Þó hafa þessir þættir ekki verið 

skoðaðar með heildrænum hætti og hvernig þeir geta haft áhrif á samkeppnishæfni. 

Rannsakandi leitast því að því að nota þessa nýju þætti til þess að skoða rannsóknarefnið út frá 

öðru sjónarhorni en áður hefur verið gert. 

3.1.1 Þekking og reynsla. 

Þekking og reynsla á ákveðin stað í flestum árangurssögum í rekstri fyrirtækja. Þekking getur 

skilað sér í samkeppnisforskoti gagnvart öðrum aðilum á sama markaði. Reynslumiklir aðilar 

geta einnig notfært sér fyrri reynslu til þess að skara framúr. Í dag er aukin vitundarvakning í 

atvinnulífinu um mikilvægi þekkingar sem uppsprettu samkeppnisforskots (Dutta, 1997). 

Rannsakendur sem hafa rannsakað varanleg samkeppnisforskot hafa uppgötvað að þekking, 

sem felur í sér hvað stofnunin veit, hvernig hún notar það sem hún veit og hversu hratt hún 
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kann að vita eitthvað nýtt, er það eina sem færir stofnun samkeppnisforskot (Prusak, 1996). 

Þekking er því eitt helsta samkeppnisvops okkar tíma; þekking og nýting hennar er verðmætari 

og öflugri en náttúruauðlindir, stórar verksmiðjur eða öflug bankastarfsemi  (Stewart, 1998). 

Öll fyrirtæki fela í sér sköpun, miðlun, endurnýjun og beitingu þekkingar í átt að skipulagslegri 

(e. organizational) framfærslu (e. sustenance) og lifun (e. survival) í ljósi stöðugra breytinga í 

umhverfinu (Malhotra, 1998).  

   3.1.2 Ímynd landa.    

Þeir Philip Kotler og David Gertner (2002) varpa eftirfarandi spurningu fram: Getur land verið 

vörumerki? Er eitthvað til sem heitir eigið fé vörumerkis ríkja (e. Country brand equity) (Kotler 

og Gertner, 2002). Landsheiti eru vörumerki og hjálpar neytendanum við að meta vöru og að 

taka viðskiptaákvarðanir. Þau eru ábyrg fyrir tengslum sem geta annað hvort aukið eða 

minnkað virði vörunnar. Neytendur eru frekar taldir tilbúnir að kaupa vörur frá iðnríkjum en 

það byggir yfirleitt á efnahagi þessara landa (e. Country equity). Sem dæmi eru vörur, sem bera 

merkin ´made in Germany´, eða ´made in Switzerland´ oftast tengd við mikil gæði vegna þess 

orðspors sem löndin hafa sem bestu framleiðendur og útflytjendur heims. Á sama tíma geta 

vörur sem bera merkin ´made in Myanmar´ vakið upp ákveðnar efasemdir um gæði vöru vegna 

slæmrar efnhagasstöðu landsins (Kotler og Gertner, 2002) 

Jafnvel þó að land geti ekki stöðugt stjórnað nafni sínu og stillt því upp sem vörumerki, 

þá hefur fólk samt sem áður ákveðna ímynd af löndum, sem hægt er að kalla fram með því 

einfaldlega að nefna heiti landsins. Það má skilgreina ímynd landa sem heild þeirra viðhorfa 

og birtingamynd sem að fólk tengir við ákveðinn stað eða staði.  Þessi ímynd fólks af löndum 

er líkleg til þess að hafa áhrif á ákvarðanir fólks þegar kemur að viðskiptum, fjárfestingum, 

ferðalögum og öðru (Kotler og Gertner, 2002).  

Talið er að ímynd verði til á tveimur stigum. Annars vegar grunnstigi (e. organic) sem 

vísar til þeirra ímyndar sem þróast í daglegu lífi þar sem neytandi tekur á móti margvíslegum 

upplýsingum frá fjölbreyttum miðlum. Tilbúna stigið (e. induced) vísar hins vegar til þess að 

ímyndin þróast af markaðssetningu t.d. kynninga og bæklinga um landið (Pike, 2004). Pike 

(2004), heldur því fram að vegna þess að erfitt er að breyta grunnstiginu (upphaflegu 

ímyndinni) að þá eigi að leggja aðaláherslu á tilbúna stigið. Það er þó mikilvægt að líta ekki 

alveg af grunnstiginni því stöðug vinna og efling á grunnímyndinni skilar árangri til lengri tíma 

(Anholt, 2010). 

Vörumerki lýsa eignarhaldi, eru til auðkenningar á vöru eða þjónustu og til aðgreiningar 

frá samkeppnisaðilum og eru tákn um gæði (Middelton o.fl., 2009). Vörumerki er ekki einungis 
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tákn sem skilur eina vöru frá annarri, vörumerki er samansafn ýmsa eiginleika sem að koma 

upp í huga neytandans þegar viðkomandi hugsar um það. Slíkir eiginleikar eru áþreifanlegir, 

óefnislegir, sálfræðilegir og samfélagslegir og tengjast vörumerkinu á einhvern hátt. 

Vörumerki hafa samfélagsleg sem og tilfinninaleg gildi fyrir notendann. Þau hafa getu til þess 

að auka eða minnka gildi upplifunar (e. Perceived value) af vörunni. Þau skapa eigið fé fyrir 

bæði neytandann og fjárfestinn. Eigið fé vörumerkis endurspeglast í vali neytandans, tryggð 

og fjárhagslegum hagnaði. Eigið fé vörumerkis getur innifalið margar mismunandi víddir, svo 

sem frammistöðu, samfélagslega ímynd, virði, trúverðugleika og auðkenningu (Kotler og 

Gertner, 2002).   

   3.1.3 Gæði í tengslum við jarðvarma.  

Margir stjórnendur, rithöfundar og fræðimenn hafa gert tilraunir til þess að skilgreina hugtakið 

gæði en allir uppgötvað að það er mjög erfitt (Seawright og Young, 1996). Gæði er erfitt hugtak 

að skilgreina að því leytinu til að flestir hafa sínar eigin hugmyndir af gæðum byggðar á 

persónulegum reynslum hvers og eins (Seawright og Young, 1996). Gæði er til að mynda hægt 

að skilgreina sem það skilvirka framleiðsluferli sem að markaðurinn gerir ráð fyrir, þar sem 

kostnaður fer niður og framleiðni fer upp og þar sem framförum í gæðum er náð með betri 

stjórnun á hönnun, verkfræði, prófunum og umbótum á ferlum (Deming, 1986; Walton og 

Deming, 1988). Gæði geta birst okkur í margvíslegu formi. Í formi lífsgæða, framleiðslugæða, 

notendagæða og fleira. Þegar að fólk talar um lífsgæði geta gæðin verið mismunandi. Lífsgæði 

í jarðvarma geta t.d. falist í því að engin mengun sé til staðar við orkuframleiðslu, auðveldu og 

ódýru aðgengi að rafmagni, sjálfbærri þróun og fleira. 

 Ýmsar skilgreiningar hafa sprottið upp er kemur að framleiðslugæðum, þær fóru þó 

snemma að snúast einna helst í kringum það að með slíkum gæðum væri átt við að framleitt 

væri í takt við huglæga hönnun og að varan væri innan ásættanlegra marka af göllum, og hentar 

þannig fyrirhuguðum (e. intended) tilgangi og uppfyllir jafnframt væntingar viðskiptavina 

(Seawright og Young, 1996; International Organization for Standardization, 2008). Þessi gæði 

snúa því meira að innri hönnun á vöru eða þjónustu en þau geta einnig snúið að ytri skilyrðum, 

eins og að standast ákveðna staðla hjá mismunandi notendum. Ef við horfum til jarðvarma má 

telja að framleiðslugæðin vísi m.a. til þess að hönnun jarðvarmavirkjanana, viðhald þeirra, 

rekstur og stjórnun séu með góðu móti svo að þær geti skilað því sem þarf að skila og uppfyllt 

þannig þarfir neytendans.   

Ákveðin hæfni til notkunar er skilgreining sem var upphaflega kastað fram varðandi 

notendagæði, en þá er verið að vísa til þess að heildar einkenni vöru og þjónustu byggi á 
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markaðssetningu, verkfræði, framleiðslu, og viðhaldi þar sem vara og þjónusta muni uppfylla 

væntingar viðskiptavina (Seawright og Young, 1996).  Samkvæmt Seawright and Young  

(1996) eru skilgreiningar á notendagæðum byggðar á því hvernig vara uppfyllir (e. fulfillment) 

þarfa notenda. Peter Drucker (1985) telur að gæði vöru eða þjónustu liggi í því hvað 

viðskiptavinurinn fær út úr henni og hvað hann er tilbúinn að greiða fyrir hana frekar en hvað 

birginn leggur endilega í vöruna/þjónustuna. Þannig eru gæði þessi ef horft er til jarðvarma í 

raun samblanda af bæði þeim lífsgæðum og framleiðslugæðum sem áður hafa verið nefnd. 

Heildargæði notenda byggjast á markaðssetningu jarðvarmans, þeirri verkfræði sem liggur að 

baki, í framleiðslunni á orkunni sjálfri, viðhaldi og öðru til þess að orkan eða 

jarðvarmavirkjunin uppfylli það sem viðskiptavinurinn krefst af henni.  

3.1.4 Lagalegt umhverfi. 

Lagalega umhverfið skiptir gríðarlegu máli varðandi fjárfestingar í jarðvarmaþróun. Þessu er 

best lýst með raundæmi.  

Indonesía er þriðja stærsta jarðvarmaland í heiminum í dag (Richter, 2017). Um fjörutíu 

prósent af jarðvarmaforða heimsins liggur undir yfirborði Indonesíu. Indonesía býr þannig yfir 

miklum tækifærum í jarðvarmaþróun. Þessir möguleikar hafa hins vegar að mestu verið ónýttir, 

en Indonesía er einungis að ná að nýta um fimm prósent af þeim jarðvarmaforða sem þeir búa 

yfir (Indonesia Investment, 2015).  

Það sem hefur hamlað fjárfestingum í jarðvarmaþróun í landinu er þeirra eigin 

lagaumhverfi. Í langan tíma var jarðvarmastarfsemi þar flokkuð undir námustarfsemi og er slík 

starfsemi bönnuð á vernduðum svæðum og skógum. Það var því hálfómögulegt að opna fyrir 

tækifæri í jarðvarmastarfsemi þar sem að um áttatíu prósent af jarðvarmaforða í Indonesíu er 

einungis að finna á vernduðum svæðum og skógum (Indonesia Investment, 2015). Árið 2014 

tóku gildi ný lög þar sem jarðvarmi var aðskilin frá annarri námavinnslu, sem greiddi þannig 

leið til jarðhitakönnunar á vernduðum svæðum og skógum landsins. Þrátt fyrir að þessi lög hafi 

tekið í gildi og töldust mikið tímamótaskref, eru enn til staðar lagalegar hindranir sem virðast 

standa í vegi fyrir framförum í jarðvarmaþróun (Indonesia Investment, 2015).  

Annað dæmi er Tyrkland. Tyrkland hefur vaxið hratt á undanförnum árum í 

jarðvarmaþróun. Árið 2015 sat landið í tíunda sæti yfir stærstu jarðvarmalönd í heiminum, en 

situr nú árið 2018 í fjórða sæti (Richter, 2015, 2018d). Ein af lykilástæðum fyrir þessari hröðu 

jarðvarmaþróun landsins liggur að sögn Luca Xodo, forstöðumanni sölu- og viðskiptaþróunar 

ORC jarðvarmavirkjunar í Tyrklandi, í hagstæðu lagaumhverfi, regluverki og aðgerðum 

stjórnvalda, sem miða að því að hvetja til raforkuframleiðslu með nýtingu innlendra auðlinda 
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og draga þannig úr innflutningi á raforku (Richter, 2018c). Þessi stefna er stutt í gegnum 

hvatningu (e. incentives) og styrki sem gefnir eru til tyrkneskra orkufyrirtækja til þess að þróa 

verkefni í orkuframleiðslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum (Richter, 2018c).  

 Indonesía og Tyrkland eru mjög ólík lönd, hvort sem litið er til auðlinda eða 

jarðvarmaþróunar. Þrátt fyrir að Indonesía búi við mesta jarðvarmaforða í heimi hefur þróun 

dregist saman sökum þeirra sem stýra landinu. Tyrkland býr hins vegar við góðan 

jarðvarmaforða, þó í engri líkingu við Indonesíu, en þeim hefur samt sem áður tekist að setja 

jarðhitaþróun á skrið (a. pace) sem ekki hefur áður sést í jarðvarma heiminum (Richter, 2018b).  

 Með þessum tveimur raundæmum frá tveimur ólíkum löndum sést hversu miklu máli 

lagalegt umhverfi skiptir fyrir dýrmæta þróun. 

 

3.2 Sjálfbærni raforku 
Viðmælendur rannsóknarinnar voru á sömu skoðun þegar spurningunni hvort að raforka væri 

sjálfbært fyrirbæri var varpað fram. Ef rétt er farið að og ekki er gengið fram af auðlindinni er 

hún sjálfbær.  
Stutta svarið er já, þetta er sjálfbær orka en það verður hins vegar að umgangast orkulindina 

með tilliti til eðlis hennar og passa upp á að hún endurnýji sig og ef að hún gerir það ekki sjálf, 

að þá að hjálpa henni við það. (Árni Magnússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannviti, 

munnleg heimild, viðtal 30. febrúar 2018) 

Ari Ingimundarson vélaverkfræðingur hjá Mannvit tekur í sama streng og leggur áherslu á að 

auðvelt sé þó að nýta auðlindina á ósjálfbæran hátt með því einfaldlega að nýta hana of mikið.  
Þú getur alveg nýtt hana ósjálfbært en líka meira eða minna sjálfbært. Spurningin veltur 

eiginlega meira á hvað vill sá sem er að nýta auðlindina, hvernig hann vill haga málunum. (Ari 

Ingimundarson vélaverkfræðingur hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 23. febrúar 2018) 

Gestur Bárðarson, varaforseti tæknimála hjá Green Energy Group (GEG) telur þó að um 

misskilning sé að ræða í umræðunni um að raforka sé í raun ekki sjálfbær vegna þess að það 

sé hreinlega hægt að eyða auðlindinni, ef gengið er of harkalega á hana og talar um mikilvægi 

jafnvægisástands.  
Ef að þú hættir að nýta þessa auðlind, að þá jafnar hún sig og verður eins og hún var áður. Þetta 

er ekki eins og þorskurinn, það er misskilningurinn sem er í gangi að þú getir bara eytt þessari 

auðlind, nei þú getur það ekki. En eins og ég segi, þú getur tekið of mikið og til skamms tíma 

getur auðlindin, eða það sem þú ert að taka upp, minnkað og minnkað, en þú finnur einhvað 

jafnvægi sem passar fyrir þessa auðlind og þá ertu komin í jafnvægisástand, og þá getur þú í 

raun keyrt eins lengi og þig lystir. (Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg 

heimild, viðtal, 12. mars 2018) 
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Jafnvægisástandið sem um ræðir finnst með því að ganga varlega um auðlindina og virkja þar 

sem auðlindin þolir, en slíkt er fundið út með rannsóknum og með því að láta reyna á 

auðlindina. Með þetta í huga þá á auðlindin að geta verið sjálfbær (Bjarni Richter sviðsstjóri 

háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). 

 

 3.3 Raforkumál  

  3.3.1 Staða raforkumála á  Íslandi í dag. 

Íslendingar eru að framleiða umtalsvert magn af raforku með jarðvarma. Í febrúar á þessu ári 

var verið að ræsa nýja jarðvarmavirkjun og framleiðsla rafmagns með nýtingu jarðvarma 

gengur vel á Íslandi að sögn Guðmundar Thoroddssonar, forstjóra Reykjavík Geothermal 

(munnleg heimild, viðtal, 22. febrúar 2018). Það hefur verið mikið uppbyggingarskeið 

undanfarið og búið er að bæta við fjöldanum öllum af virkjunum, sem hafa þó aðallega verið 

nýttar til stóriðju en ekki fyrir íbúa landsins.  

Íslendingar standa framar flestum þjóðum ef horft er á verðið á orkunni. Framleiðsla á 

þessu verði er einhvað sem enginn annar getur boðið, en það má draga þá ályktun að stór ástæða 

fyrir því að stóriðjur vilja koma til Íslands sé vegna þess að það er hægt að kaupa orkuna á svo 

lágu verði (Sigurður Tómas Björgvinsson verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 

19. mars 2018). Árni Magnússon hjá Mannvit telur stöðu raforkuframleiðslu á Íslandi nánast 

einstaka í heiminum vegna þess að Íslendingar sjái fyrir eigin orku og eru sjálfbærir, að 

undanskildum samgönguþættinum. Rúmlega 90% allra húsa eru hituð með jarðhita og restin 

nánast með rafmagni. Það er innan við 1% sem er hitað með öðrum hætti (Árni Magnsússon 

framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018). Íslendingar 

þekkja vart raforkuskort en Carine Chateney hjá Verkís segir að eldri kynslóðir kannist eflaust 

betur við raforkuskort heldur en núverandi kynslóðir.  
Við þekkjum það ekki í dag, og sérstaklega í Reykjavík, það kannast enginn við að vera ekki 

með rafmagn lengur en í kannski tíu minútur. Þannig að við erum ágætlega stödd, innviðir 

okkar fara að eldast en ég er ekki að tala um virkjanir per say, ég hef fulla trú á að virkjanir og 

viðhald á þeim það verður bara vel farið með þetta. Það er kannski meira orkuflutningskerfi 

sem fer að eldast, þannig að við erum í vandræðum. (Carine Chateney verkfræðingur hjá 

Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018) 

Verkís hefur verið með fjöldann allan af jarðvarmaverkefnum um allan heim. Carine setur fram 

ákveðna andstæðu (e. contrast) þegar hún fjallar í framhaldinu um tiltekið land þar sem Verkís 

er með verkefni þar sem notuð er raforka til kælingar.  Hún telur að slíkar aðstæður séu eitthvað 

sem margir í heiminum þurfa að fást við.  



 

 

36 

Upp úr svona ellefu á kvöldin þá er orðið mjög heitt og allir að nota raforku til að kæla, samt 

að kæla mjög afmarkað, af því það er mjög dýrt að kæla þarna og þar ertu bara með ,,blackout“ 

á landið eins og það leggur sig. Þá ertu bara ekki með rafmagn í svona tvo til þrjá tíma, af því 

að það tekur svo langan tíma að ná þessu í gang. Þetta þekkjum við ekki hér. Þetta eru svona 

aðstæður sem að margir í heiminum þurfa að fást við. (Carine Chateney verkfræðingur hjá 

Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018) 

Þó staðan í raforkumálum teljist almennt góð eru á því ákveðnar undantekningar. Þrátt fyrir að 

stærsti hluti landsins þekki varla raforkuskort eru samt ákveðnir flöskuhálsar til staðar ef marka 

má orð Ásdísar Gíslason hjá HS Orku, sem telur kerfið ekki anna allri eftirspurninni. Ásdís 

nefnir til að mynda Vestfirði, þar sem verður rafmagnslaust tugi sinnum á ári, ekki aðeins í 

stormviðri á veturna heldur einnig á sumrin  (Ásdís Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, 

munnleg heimild, viðtal, 2. mars 2018).  

 Hún telur þó framleiðsluna vera næga eins og staðan er í dag. Það eru ákveðnir þættir 

sem hafa haft jákvæð áhrif eins og t.d. allar þær smávirkjanir sem hafa sprottið upp hér og þar, 

en telur flöskuhálsinn vera farinn að færast yfir á raforkukerfið sjálft. Þar er það landshlutfallið 

sem sér um það og er í sífelldri baráttu við landeigendur að koma þessu að (Ásdís Gíslason 

kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg heimild, viðtal, 2. mars 2018). 

3.3.2 Þróun raforkumála á Íslandi á næstu árum. 

Svipaður hljómgrunnur var í svörum viðmælenda þegar spurt var hvernig þau teldu að þróunin 

yrði í raforkumálum á Íslandi á næstu árum. Minna verður virkjað og meira áhersla verður á 

núverandi innviði.  
Ég held að það verði mjög lítið virkjað, eða ég meina Landsvirkjun er búin að gefa það út að 

þeir ætla ekkert að virkja næstu fjögur til fimm árin og ég held að Orkuveitan sé ekkert að fara 

gera neitt heldur. Aðrir aðilar eiga í vissum erfiðleikum, og það er þá aðallega vegna þess að 

fólk akkurat núna að það er ekkert svona móttækilegt, og ég held að það bara vilji yfir höfuð 

ekkert að það sé verið að stússast í einhverjum virkjunarframkvæmdum, en ég myndi vilja segja 

að Íslendingar hafa kannski ekki alltaf verið mjög ,,consistant“, svona ekki sjálfum sér 

samkvæmir, þar sem að ef að það er kreppa að þá held ég að allir vilja að allt sé sett af stað á 

fullt á meðan núna þegar það hefur verið mikið góðæri að þá höfum við þetta allt á hornum 

okkar og okkur finnst þetta vera eyðileggja umhverfið. (Ari Ingimundarson vélaverkfræðingur 

hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 23. febrúar 2018) 

Carine Chateney  sér fram á að menn fari að nýta núverandi innviði betur og telur það jákvætt 

að vera ekki endilega að virkja meira heldur að gera betur úr því sem nú þegar er til staðar án 

þess að það sé ósjálfbært.  
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Þú sérð Búrfell t.d. þar eru ákveðnar framkvæmdir, í vatnsorku, en það er samt að nýta sér 

svona þá innviði sem eru til nú þegar og rennsli sem er ekki búið að nýta sér eða auka rennsli 

nýtt. (Carine Chateney verkfræðingur hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018) 

Gagnaver stórra erlendra fyrirtækja hafa einnig verið á margra vörum og leggur Carine áherslu 

á þá þjóðfélagslegu umræðu sem þurfi að eiga sér stað um það hvort Ísland vilji vera staður 

fyrir risa, líkt og fyrirtækið Google, til þess að koma og fóta sig á Íslandi. Hún telur að gagnver 

fyrirtækja af slíkri stærðargráðu komi til með að skapa atvinnu og verðmæti fyrir landið, og 

því sé vert að horfa á þann möguleika með opnum augum.  
Menn horfa á orku sem er framleidd á Íslandi sem græna orku, og það er samfélag þar sem 

menn eru bara vel menntaðir, og öruggt samfélag, nema hvað að við fáum kannski gos af og 

til, en það er margt sem er mjög aðlaðandi fyrir fyrirtæki. Eins og Google, þau vilja bara fá 

græna orku, og vilja kannski staðsetja sig, og það verður bara að vera þjóðfélagsleg umræða, 

viljum við vera með svoleiðis. Það er miklu betra ál hérna, og þetta knýr undir meiri orku, það 

verður meiri eftirspurn ef að svona fyrirtæki koma og fóta sig hér. (Carine Chateney 

verkfræðingur hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018) 

Árni Magnússon hjá Mannvit telur þetta þó vera að hluta til pólitísk ákvörðun t.d. ef horft er 

til þess hvort að Íslendingar vilji verða sjálfbærir í samgöngum á Íslandi. Miðað við þær 

tækniframfarir sem eru að verða í bílaiðnaði telur Árni að Ísland eigi mun auðveldara með að 

vera sjálfbær er kemur að því heldur en flestar aðrar þjóðir. Ísland gæti stuðlað að sjálfbærari 

samgöngum án þess að þurfa að byggja meira upp. 
Við getum bara ákveðið það að selja minna til annarra notenda og taka þá hluta af þeirri orku 

til þess að vera sjálfum okkur nóg í raforku í samgöngu, en við getum líka alveg ákveðið að 

það verði bara viðbót, en þá þarf líka að virkja meira. (Árni Magnsússon framkvæmdarstjóri 

orku hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018) 

Bjarni Richter telur mikilvægt að ekki sé virkjað bara einungis til þess að virkja. Hann vonast 

eftir því að þróunin á Íslandi verði þannig að það verði virkjað á meðan að það er hagkvæmt 

og á meðan að Íslendingar geta nýtt orkuna hér innanlands í iðnað. Almenningur er ekki að 

nota nema um 5% af þeirri orku sem er framleidd, svo að allt sem framleitt er umfram það þarf 

að nýta í einhversskonar iðju. Hann leggur þó áherslu á að það sé ekki endilega stóriðja, heldur 

getur það verið ýmislegt annað (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, 

viðtal, 20.mars 2018). 

 

 3.4 Jarðvarmaorka umfram aðra valkosti til raforkuframleiðslu  

Viðmælendur voru einróma um það að jarðhiti væri mjög tryggur orkukostur og væri svokallað 

grunnafl sem væri helsti kostur jarðhitans. Flestir báru þar saman kosti jarðhita umfram t.d. 
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vatnsafl eða vindorku til raforkuframleiðslu, líkt og Ari Ingimundarson hjá Mannvit lýsir hér 

að neðan. 
Munurinn á jarðvarma og vatnsafli, er aðallega sá að vatnsafl, að það geta verið takmarkanir á 

orkuframleiðslu með vatnsafli út af vatnskorti, stundum hefur Landsvirkjun þurft að tilkynna 

Orkufyrirtækjunum að þau sjái fram á Vatnsskort og þá gefa þeir út viðvörun, að það verði 

vatnsskortur, og þá verða Orkufyrirtækin að bregðast við því. Það gerist ekki undir venjulegum 

kringumstæðum í jarðvarma, s.s. svona frá ári til árs, það getur alveg verið minnkun í 

jarðhitakerfi eins og ég segi ef að nýting er ósjálfbær og allt það, en það er þá venjulega til 

lengri tíma. (Ari Ingimundarson vélaverkfræðingur hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 23. 

febrúar 2018) 

Grunnaflið vísar t.d. til þess að ef komið er upp orkuveri þá er það nýtt til framleiðslu 95% - 

98% af tímanum, allan sólarhringinn. Það skiptir ekki máli hvort að það sé logn eða rok, sól 

eða myrkur, vont veður eða gott veður, orkuverið keyrir áfram. Munurinn á jarðvarmaorku og 

annarri orku hvað varðar tryggan orkukost er sérstaklega eftirtekterverður ef jarðvarmaorka er 

borin saman við vindorku. Vindar geta hætt að blása á einhverri mínútu og þá er allt í einu allri 

orkuframleiðsla meira eða minna hættt á mjög stuttum tíma. Það sama má segja með sólarorku, 

og einnig vatnsaflsorku vegna þess að slík orka er háð því að nægt vatn sé til staðar. Verði 

vatnskortur er engin framleiðsla. Svo þegar notast er við vindorku, sólarorku eða vatnsaflsorku 

má gera ráð fyrir ójafnri framleiðslu á raforku. Einn daginn er allt á fullu en næsta dag er 

kannski ekki neitt, eða lítið. Þar sem að ekki er búið að finna góðar og hentugar leiðir til 

geymslu á orku, að þá er grunnafls orka nauðsynleg (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, 

munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). Guðmundur Thoroddsson bætir við að það sem 

jarðhitinn hefur einnig umfram aðra orkukosti er að hann skilur eftir sig mikið minna fótspor. 

Það þarf mun minna landssvæði undir jarðvarmavirkjanir heldur en til að mynda 

vatnsaflsvirkjanir (Guðmundur Thoroddsson forstjóri Reykjavík Geothermal, munnleg 

heimild, viðtal, 22. febrúar 2018). 

Guðmundur kemur einnig inn á þá hliðarverkun sem verður af jarðhitanum samhliða 

húshitun. Jarðhitinn opnar fyrir möguleg tækifæri til þess að vera með ýmsa hliðarstarfsemi 

eins og lón eða gróðurhús, sem eru bæði dæmi um atvinnustarfsemi á Íslandi og að auki nokkuð 

áberandi á Íslandi í tengslum við jarðvarmann. Hér má nefna starfsemi eins og Bláa lónið, 

sundlaugar landsins, þurrkun á fiski víða um landið og töluverðan gróðurhúsaiðnað en einnig 

aðra starfsemi samanber snyrtivöruframleiðslu, framleiðslu á kísil og fleira. Þessi 

hliðarstarfsemi sem kemur upp í tengslum við jarðvarmann gerir það að verkum að hann hefur 
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ýmislegt umfram aðra virkjunarkosti (Guðmundur Thoroddson forstjóri Reykjavík 

Geothermal, munnleg heimild, viðtal, 22. febrúar 2018).  

 

3.5 Ógnir/hindranir sem íslenskur jarðvarmamarkaður stendur frammi 

fyrir 

Hér er um að ræða ógnir/hindranir fyrir Ísland og þar með allan jarðvarmageirann, en ekki 

einstaka fyrirtæki. Fyrirtækin innan geirans eru ekki í sömu samkeppnisstöðunni. Þau eru að 

gera mjög fjölbreytta hluti á fjölbreyttum sviðum (Ari Ingimundarson vélaverkfræðingur hjá 

Mannvit, munnleg heimild, viðtal, 23. febrúar 2018). Það var því mikilvægt fyrir rannsakanda 

að leggja áherslu á það í spurningunni sjálfri að hér væri um að ræða ógnanir eða hindranir 

fyrir geirann í heild sinni. Spurning þessi dró fram mismunandi skoðanir viðmælenda. Allt frá 

vindorku yfir í verðlag íslensku krónunar. Viðmælendur voru einróma um að ein helsta hindrun 

fyrir íslenska jarðvarmageirann væri fjármagn. Ákveðinn sameiginlegan hljómgrunn mátti 

einnig heyra frá nokkrum viðmælendum varðandi þá ógn sem stafar af umhverfisumræðu fólks 

í landinu. Guðmundur Thoroddsson hjá Reykjavík Geothermal telur menn búa til ákveðin 

umhverfisvandamál vegna þess að Ísland búi í raun og veru yfir svo litlum 

umhverfisvandamálum. Hann telur umræðuna stjórnast af hagsmunahópum sem einblína 

fremur á stóra óvini líkt og orkufyrirtækin og jarðvarmann, vegna þess að hann er nú í 

uppbyggingu, en ekki sé litið á til að mynda bílaflotann, sorpið eða skólpið vegna þess að það 

heggur í almenning (Guðmundur Thoroddson forstjóri Reykjavík Geothermal, munnleg 

heimild, viðtal, 22. febrúar 2018). 

Gestur Bárðarson hjá GEG talaði einnig um almenningsálitið og hvernig það getur stýrt 

pólitíkinni heilmikið, en einnig hvernig hægt væri að tengja það við bylgjur í hagvexti 

þjóðarinnar.  

Ef að almenningsálitið er á móti jarðvarmavirkjunum að þá á pólitikin erfitt með að styðja við 

það. Þetta gengur í bylgjum, þegar að okkur gengur vel í þjóðfélaginu, og hagvöxtur er og allir 

hafa nóg að gera, að þá færð þetta meiri hljómgrunn. En svo um leið og það fer að ganga illa 

hjá okkur og það mun koma fyrr eða síðar. Að þá er orðnir fleiri í þjóðfélaginu sem að segja að 

við verðum að nýta þær auðlindir sem að við höfum. (Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála 

hjá GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018) 

Gestur talar um að þetta geti orðið hættulegt því myndast geti ákveðinn atgervisflótti meðal 

manna innan geirans. Það felur í sér að sú verkfræði þekking sem er til staðar í að rannsaka, 

virkja og að byggja virkjanir geymist ekki (Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá GEG, 

munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018). 
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Raundæmi er hægt að taka hér, en til að mynda virkjuðu Svíar og Norðmenn mikið 

vatnsafl fyrir um fimmtíu til hundrað árum síðan. Þeir ætluðu svo að fara virkja aftur fyrir tíu 

til tuttugu árum síðan og ætluðu þá að byggja nokkrar minni virkjanir. Þá kom í ljós að öll 

þekking þeirra á þessu sviði var komin ofan í kirkjugarðana, nær allir verkfræðingarnir voru 

látnir. Það olli því að þeir urðu að kaupa þessa þekkingu að erlendis frá (Gestur Bárðarson 

varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018). Það eru því ákveðin 

verðmæti í þeirri þekkingu sem Ísland hefur og til þess að viðhalda þessari þekkingu er 

mikilvægt að íslensk fyrirtæki, m.a. verkfræðistofurnar, séu öflug í að ná sér í verkefni erlendis. 

Þegar að vindar snúast síðan til Íslands og menn fara að virkja aftur, þá er tryggt að til staðar 

er mikið af fólki sem hefur þá getu og þekkingu sem þarf til þess að takast á við slík verkefni 

(Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018). 

 Það er einnig annarskonar ógn eða áhætta til staðar. Áhætta sem er fólgin í því hversu 

stór hluti raforkunnar er raunverulega seldur til tiltölulega afmarkaðs iðnaðar, eða með öðrum 

orðum, hversu háður íslenski jarðvarmageirinn er sölu til álvera (Árni Magnsússon 

framkvæmdarstjóri orku hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018).  

 Upp á síðkastið hefur verið ákveðin umræða um einkaleyfismál, er kemur að 

fyrirtækjum í tengslum við jarðvarma. Málþing var m.a. haldið í febrúar, en því var ætlað að 

vekja aðila jarðvarma- og orkugeirans til umhugsunar um hvert virði þekkingar væri og hvort 

væri mikilvægt að horfa á þekkinguna sem verðmæti þegar að viðskipti eru annars vegar 

(Samorka, e.d.). Rannsakandi velti því fram þeirri spurningu til Árna Magnússonar hjá Mannvit 

hvort að einkaleyfi væru eitthvað sem mætti flokka sem ákveðna hindrun eða ógn. Árni segir 

það vera önnur áhætta sem þurfi að líta til. Árni segir að vel megi vera að menn hafi verið 

sofandi á verðinum í þróun virkjana á jarðhita á Íslandi undanfarin fimmtíu ár, og mögulega 

ekki varið réttindi sín (Árni Magnsson framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, 

viðtal, 30. febrúar 2018).  

 Þegar Árni horfir til þeirrar starfsemi sem þeir hjá Mannvit eru í, ráðgjafarstarfsemi, að 

þá hefur verið byggð upp heilmikil þekking í þessum iðnaði á innlenda markaðnum, en þegar 

þeir selja þekkingu sína á alþjóðamarkaði eru þeir í heilmikilli samkeppni. Hann myndi þó 

kannski ekki flokka það sem ógn, en staðreyndin sé sú að þó þau séu góð í því sem þau gera 

þá eru þau ekki þau einu sem eru góð. Árni segir stöðu íslensku krónunnar og þróunar á 

vinnumarkaði, launaþróun, gera þeirra starfsemi erfitt fyrir alla daga og veldur því að þau eru 

dýr valkostur.  

 Rannsakandi beinir síðan athyglinni á heildina, og biður Árna að skoða 

samkeppnisforskotið út frá því. Líta má á Íslenska jarðvarmaklasann sem hefur myndast sem 
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ákveðið vopn. Hið nána og góða samstarf og samskipti milli helstu aðila innan sama geirans 

skapar gríðarleg verðmæti.  
Ef að þú horfir á klasann, að þá eru innan klasans raunveruleg þekking, færni og geta til þess 

að taka verkefni algjörlega frá upphafi til enda, alveg frá fyrstu rannsóknum í gegnum allt ferlið, 

til framleiðslu og í raun áfram vegna þess að við erum líka með þekkingu í rekstri og viðhaldi 

á virkjunum. Þannig ef við horfum á klasann sem bara einhvað svona fyrirbæri að þá er innan 

klasans er geta til þess að taka þetta alla leið. (Árni Magnsússon framkvæmdarstjóri orku hjá 

Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018) 

Það sem Íslandi hins vegar skortir, ef horft er á samkeppnishæfni, og ef litið er á Nýja Sjáland 

til að mynda, þá hafa þeir nær allt sem Ísland hefur upp á að bjóða, en hafa jafnframt umfram 

Ísland, fjármagn og pólitískan stuðning. Það sama má segja um Japan. Þeir búa yfir mikilli 

verkfræði og tækniþekkingu, og eru einnig tækniframleiðendur. Þar að auki eru þeir með öfluga 

fjármögnunaraðila, svo sem ýmsa þróunarsjóði. Þetta á einnig við um önnur sterk 

jarðvarmalönd, en þar hefur Ísland staðið veikara fyrir. Ísland á ekki stóra öfluga 

fjárfestingarbanka eða aðra fjármögnunaraðila sem eru tilbúnir að fjárfesta í 

jarðvarmageiranum. Fjármagn hefur því verið ein af helstu hindrunum jarðvarmageirans (Árni 

Magnússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018).  

Afskiptaleysi stjórnvalda er einnig að hrjá þáttöku Íslands í ýmsum 

jarðvarmaverkefnum erlendis. Oft á tíðum eru það skilyrði fyrir þáttöku í verkefni að landið 

hafi þróunarbanka eða aðra slíka stofnun. Þetta hefur lokað fyrir margar dyr að sögn Carine 

Chateney hjá Verkís, sem horfir upp á keppinauta á borð við Nýja Sjáland þar sem stjórnvöld 

eru að leggja fram mikið fjármagn fyrir jarðvarmageirann (Carine Chateney verkfræðingur hjá 

Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018). 

Að sögn Bjarna Richter hjá ÍSOR liggur skortur á fjármagni einnig í ákveðinni 

markaðssetningu. Þar vantar stuðning frá stjórnvöldum einna helst í formi fjármagns. Bjarni 

lítur til baka á þann tíma þegar að þróunarsamvinnustofnun var uppi og hvað þurfti í raun lítið 

til þess að hafa áhrif. Þrátt fyrir að vasarnir hafi ekki verið djúpir tókst þeim að koma fjármagni 

í góð verkefni og þar náðist árangur, bæði í Austur Afríku og Mið Ameríku (Bjarni Richter 

sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). Þessi stofnun hefur nú í raun 

verið lögð af eða er nú deild innan utanríkisráðuneytisins. Bjarni segist hafa ákveðnar áhyggjur 

af þeirri breytingu þegar hann horfir á aðrar þjóðir líkt og Nýja Sjáland, Bandaríkin og fleiri, 

sem eru að leggja óheyrilega mikinn pening í rannsóknir á jarðhita út um allan heim, og eru 

þannig að byggja undir þeirra jarðhitaþekkingu og jarðhitaiðnað almennt (Bjarni Richter 

sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). 
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Bjarni bendir einnig á þá ógnun sem verðlag er hér á landi er. Ísland er að flytja út 

töluvert af þekkingu sem að Íslendingar hafa í raforkuframleiðslunni með nýtingu jarðhita, og 

þar hefur íslenska krónan ekki verið að hjálpa til. Krónan er til að mynda sterk núna sem gerir 

það að verkum að íslensk þekking er dýr valkostur (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, 

munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). 

Ógn fyrir íslenska jarðvarmageirann getur einnig verið að menn ganga um auðlindir 

með offorsi. Bjarni Richter hjá ÍSOR telur mikilvægt að ganga um auðlindina skynsamlega og 

að passa að velja heppilegustu svæðin til nýtinga og að láta önnur svæði ósnert.  
Okkur ber skylda til þess að nýta þetta, en okkur ber ekki skylda til þess að nýta þetta allt saman 

þannig að það þarf að finna þennan ,,balance“ og kannski er ákveðin ógnun þar fyrir okkur inná 

við, að passa upp á það að þessi lína verði skýr og að við séum ekki að fara yfir hana. (Bjarni 

Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018) 

 

3.6 Ísland umfram aðrar þjóðir í raforkuframleiðslu með nýtingu 

jarðvarmaorku 

Viðmælendur minntust allir á þekkingu og reynslu sem eitthvað sem Ísland hefði umfram aðrar 

þjóðir þegar litið er til raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Jafnvel þó telja megi að 

margar þjóðir séu að ná í hælana á Íslandi er kemur að þessari þekkingu og reynslu, þá má gera 

ráð fyrir að hún komi til með að nýtast Íslendingum vel áfram. 

Ísland er auðvitað algjörlega einstakt að því leytinu til að við byrjuðum að nýta jarðhita hérna 

í Reykjavík, í kringum 1930, þar sem að menn sáu að það voru hérna heitar gufur í 

Laugardalnum, þannig að við höfum verið að nýta þennan jarðhita mjög lengi og þekkingin 

náttúrulega gríðarleg, og þess vegna hafa náttúrulega sprottið upp líka ráðgjafafyrirtæki á 

Íslandi sem að hafa verið að hjálpa öðrum þjóðum að nýta þetta. (Sigurður Tómas Björgvinsson 

verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 19. mars 2018) 

Carine Chateney leggur áhersluna á þá miklu reynslu sem er á Íslandi og minnist einnig á þá 

miklu og fjölbreyttu þekkingin sem er innan íslenska jarðvarmaklasans.  
Jarðvarmageirinn er í rauninni er að dekka ansi margt. BBA er meira lagamegin, þar er fólk 

sem kann á það. Svo ertu með ÍSOR, verkfræðistofur, svo ertu með orkuframleiðendur, svo 

ertu með aðila eins og VHI, Deilir og  fleiri, sem eru að skaffa þjónustu til þeirra. Þú ert með 

háskólageirann sem er líka að rannsaka, það er svo margþætt. Það skapar verðmæti, og bara að 

það sé svona samtal á milli þessara aðila skiptir miklu máli. (Carine Chateney verkfræðingur 

hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018) 
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Ísland hefur allt sem þarf til að nýta jarðvarma til raforkuframleiðslu. Bjarni Richter hjá ÍSOR 

leggur einnig áhersluna á þekkinguna sem sterkasta vopn íslendinga og þá stöðugu reynslu sem 

er til staðar í íslenska jarðvarmageiranum.  

Okkar sterkasta vopn er reynslan og þekkingin á jarðhitanum sjálfum, á s.s. jarðfræði og 

jarðhita þekkingunni. Við erum ekkert að smíða flottar túrbínur eða græjur, við hins vegar 

notum þá tækni sem er til, og við höfum reynsluna í rekstri á jarðhitasvæðum, við höfum 

reynsluna á uppbyggingu á jarðhita, og raforkuframleiðslu úr jarðhita, sem og beinu nýtinguna. 

Þannig að það er þessi stöðuga reynsla sem að við höfum haft síðastliðin 70 ár eða lengur. 

(Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018) 

Þessi þekking sem hefur verið byggð upp síðastliðna áratugi hefur leitt til farsællar sögu í 

raforkuiðnaðinum. Gestur Bárðarson hjá GEG talar um hvernig allar raforkustöðvar hérlendis 

gangi vel og að í raun hafi ekki verið byggt raforkuver sem hefur ekki gengið vel og skilað 

miklum arði til eigenda sinna. Hér er hægt að nefna til að mynda Kröflu stöðina. Þar var byrjað 

að bora og hanna stöðina varðandi tæki og búnað þegar að það verður eldgos, Kröflueldar árið 

1975, sem olli því að hægt var á öllu ferlinu á meðan að eldgosið stóð yfir. Þessi stöð keyrir 

hins vegar enn þann dag í dag, nær 40 – 45 árum síðar, með sama búnað og keyptur var inn þá 

(Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018). 

Þegar horft er á heildina og samkeppnishæfni skoðuð út frá henni segir Árni Magnússon 

hjá Mannvit að líta beri á íslenska jarðvarmaklasann og þá þekkingu og færni sem þar liggur 

til þess að taka verkefni frá upphafi til enda.  

Innan klasans raunverulega þekking, færni og geta til þess að taka verkefni algjörlega frá 

upphafi til enda, alveg frá fyrstu rannsóknum í gegnum allt ferlið, til framleiðslu og í raun áfram 

vegna þess að við erum líka með þekkingu í rekstri og viðhaldi á virkjunum. Þannig ef við 

horfum á klasann sem bara einhvað svona fyrirbæri að þá er innan klasans er geta til þess að 

taka þetta alla leið. (Árni Magnsússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, 

viðtal, 30. febrúar 2018) 

Landið liggur einnig landfræðilega vel sem skiptir miklu máli. Virku svæðin eru tiltölulega 

aðgengileg, þ.e.a.s þau er ekki að finna lengst inn í frumskógum eða einhver staðar í fjallendi 

þar sem engar hafnir eru eða neitt annað finnst (Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá 

GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018).  

 

 3.7 Tækni   

Jafnvel þó að Ísland framleiði ekki að stærstum hluta þann tæknibúnað sem þarf til þess að 

framleiða rafmagn úr jarðvarma, liggur tækniforskot Íslands annarsstaðar heldur en í sjálfri 
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framleiðslunni á tækninni. Þekking Íslands hefur fremur legið í nýtingu á tækninni, að setja 

hana saman svo að hún virki sem best og sé þannig að hægt sé að gera hlutina á sem ódýrastan 

og hagkvæmastan hátt, en samt með þeim gæðum sem er lofað. Þessi þekking og reynsla hefur 

orðið til í rekstri á þeim stóru raforkustöðvum sem er að finna hérlendis (Gestur Bárðarson 

varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018). 

Ekki voru þó allir viðmælendur sammála um þetta. Sem dæmi nefnir Ari 

Ingimundarson hjá Mannvit að undanfarin ár hafi ráðgjafar verið að vinna í því að selja 

nákvæmlega þetta. Að jafnvel þó Ísland framleiði ekki tæknina liggi tæknilegt forskot Íslands 

í að hagnýta tæknina. Ari telur að þetta sé eitthvað sem háir Íslandi meira og minna að ekki er 

hægt að benda á neitt sérstakt. Þegar á botninn er hvolft liggur sala á svona hlutum einungis í 

því hvað viðskiptavinurinn fær fyrir peningana. Hann telur Ísland enda oftast á því að vera 

einungis að keppa um verð, vegna þess að Ísland hafi í raun ekkert meira að bjóða heldur en 

margir aðrir, t.d. ráðgjafafyrirtæki frá Nýja Sjálandi og Bandaríkjunum, þar sem að ekki sé 

hægt að segja að Ísland sé að bjóða neitt umfram önnur lönd (Ari Ingimundarson 

vélaverkfræðingur hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 23. febrúar 2018). 

Út frá þessu má þó nefna ákveðnar andstæður (e. contrast). Tyrkir búa til að mynda við 

fyrsta flokks búnað og tækni. Það sem háir þá hins vegar er að þekkingin í að nýta þessa tækni 

er ekki nægilega mikil svo að þeir ná ekki að fullnýta þá tækni sem þeir eru með (Sigurður 

Tómas Björgvinsson verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 19. mars 2018). 

Viðmælendur voru þó einróma um það að Ísland stæði ekki framar en aðrar þjóðir þegar kæmi 

að tækni og ekki væri hægt að segja að Ísland væri leiðandi í tækni sökum þess að framleiðslan 

á sér að lang stærstum hluta ekki stað hér á landi. Hins vegar telja viðmælendur að það sé ekki 

endilega einhvað sem hamli íslenska jarðvarmageiranum. Hér er vert að nefna öflugt íslenskt 

fyrirtæki, Jarðboranir hf. sem hafa verið að bora út um allan heim. Þeir hafa verið að nýta 

tæknina vel og eru eftirsóttir um allan heim.  

Það er þó ekki rétt að fullyrða að engin framleiðsla eigi sér stað á Íslandi, en hér hafa 

ákveðnir hlutir verið framleiddir og vakið verðskuldaða athygli erlendis og má þar helst nefna 

svokallaðar holutoppsstöðvar sem GEG stendur fyrir og er staðsett hér á Íslandi. Mannvit hefur 

verið í samstarfi við Orkuveituna með að fanga útblástursefni á Hellisheiðinni og koma þeim 

aftur ofan í jörðina, sem hefur vakið athygli og getur vel verið að verði að söluvöru (Árni 

Magnsússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannviti, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018). 

HS Orka hefur einnig verið með ákveðnar lausnir í rekstri á sínum stöðum sem hafa komist á 

flug, má þá einna helst nefna djúpborunarverkefnið. Það verkefni er lýsandi dæmi um það 

hvernig Ísland hefur nýtt tæknina sér til hag til að gera nýja hluti, en það verkefni er einstakt í 



 

 

45 

heiminum (Sigurður Tómas Björgvinsson verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 

19. mars 2018). Farið verður nánar í djúpborunarverkefnið í kafla 4.7.2. 

3.7.1 Hefur íslenski jarðvarmageirinn opinn og fullan aðgang að þeirri 

tækni sem þarf til þess að framleiða rafmagn úr jarðvarma. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort íslenski jarðvarmageirinn hefði opinn og fullan aðgang 

að þeirri tækni sem þarf til þess að framleiða rafmagn úr jarðvarma var einhljóma rómur. Ísland 

hefur fullt aðgengi að þeirri tækni sem þarf til, og stendur þannig vel að vígi, ekki framar öðrum 

þjóðum en jafnstíga þeim.  

 

3.8 Nýsköpun og R&D  

Ísland tekur þátt í ýmsum rannsóknarverkefnum með stofnunum víða um heim. Í Evrópu, með 

aðild að Evrópska Efnahagssvæðinu. Verkefni þessi snúa oft á tíðum að þróun og nýrri tækni 

í ákveðnum hlutum eins og yfirborðsrannsóknum eða öðrum rannsóknum (Bjarni Richter 

sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). Að sögn Bjarna Richter hjá 

ÍSOR liggur eitt af vandamálunum hjá Íslandi ekki beint í nýsköpun heldur í ákveðinni 

markaðssetningu þar sem stuðning vantar frá stjórnvöldum.  

3.8.1 Er verið að gera nóg þegar kemur að nýsköpun og R&D? 

Viðmælendur voru flestir á því að í gegnum tíðina hafi Ísland ekki stuðlað nógu markvisst að 

nýsköpun og þróun. Nánast undantekningarlaust var þó Reykjanesið og HS Orka nefnt og 

hvernig þar væri ákveðin undantekning.  

HS Orka hefur verið mjög framarlega þegar kemur að rannsóknum og þróun. Ástæðu 

þess má rekja til þeirra sérstöku aðstæðna sem eru á Reykjanesi. Til að mynda eru auðlindirnar 

upp á Kröflu og á Hellisheiði ferskvatnsauðlindir. Auðlindir HS Orku eru sjávarauðlindir, 

þ.e.a.s. 2/3 af vökvanum sem kemur þar upp kemur frá sjó. Verkefnin sem HS Orka stendur 

því frammi fyrir eru öðruvísi en á Hellisheiði til dæmis. Hitinn upp úr borholunum er einnig 

ekki sá sami. Á Hellisheiði og á Kröflu er að koma hiti í kring um hundrað gráður og heitar 

upp úr borholunum, en á Reykjanesi er hitinn í kring um tvö hundruð til þrjú hundruð gráður 

upp úr borholunum. Ásdís Gíslason hjá HS Orku telur að vegna þessa séu verkefnin og 

áskoranirnar allt öðruvísi á Reykjanesinu heldur en annarsstaðar á landinu, en það hefur leitt 

til þeirrar einstöku menningu sem er að finna á Reykjanesinu (Ásdís Gíslason kynningarstjóri 

hjá HS Orku, munnleg heimild, viðtal, 2. mars 2018). Ásdís segir mikið af hlutum hafa verið 

þróaðir á Reykjanesinu og er þar til að mynda hægt að nefna sérsniðin búnað fyrir 

djúpborunarverkefnið sem er nú í gangi, þar sem verið er að bora niður rúmlega 4600 metra, 
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en það er HS Orka sem leiðir það verkefni. Til þess að koma slíkri holu í vinnslu þarf búnað 

sem nefnist holutoppur og er það búnaður sem HS Orka hefur algjörlega sérsniðið (Ásdís 

Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg heimild, viðtal, 2. mars 2018). 

Djúpborunarverkefnið sem um ræðir gengur út á það að borað er mun dýpra en 

venjulegar borholur. Nú er til að mynda búið að bora um fjóran og hálfan km niður í jörðina, 

og er þetta dýpsta jarðvarmahola í heiminum í dag (Sigurður Tómas Björgvinsson 

verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 19. mars 2018). Í stuttu máli er vonast til 

þess að með því að fara svo djúpt niður í jörðina muni koma upp enn meiri kraftur. Talið er að 

ef holan verður nýtt er hægt að ná allt að tífalt meiri raforkuframleiðslu miðað við það sem 

þekkist í grynnri holum. Holunni fylgir nær engin sjónmengun, þar sem að ekkert sést nema 

lokið á holunni. Þetta verkefni er eitt dæmi um það hvernig Ísland hefur nýtt tæknina sér til hag 

í að gera nýja hluti. Þetta verkefni er einstakt í heiminum og er styrkt af Evrópusambandinu og 

er jafnframt stærsta Evrópusambandsverkefni sem komið hefur til Íslands (Sigurður Tómas 

Björgvinsson verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 19. mars 2018).  

 Sérstaða íslendinga hefur verið lausnarmiðað hugarfar sem er áberandi sérstaklega á 

Reykjanesinu (Carine Chateney verkfræðingur hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 

2018). Hér má einnig taka gamalt raundæmi frá Vestmanneyjagosinu árið 1973. Jarðvarma er 

vanalega ekki að finna í Vestmanneyjum, en í kjölfar gosins lá hraun yfir öllu og því mikill 

varmi sem þar lá. Fóru menn þá að hugsa hvort ekki væri hægt að nýta þennan varma sem yrði 

síðan farinn eftir um tvo áratugi og allt orðið kalt aftur. Fundin var lausn á því hvernig þeir 

gátu fangað varmann sem var í hrauninu og gátu gert það í um tíu ár, og fóru síðar og leituðu 

sér annarra lausna (Carine Chateney verkfræðingur hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. 

mars 2018). Carine, sem er sjálf frá Frakklandi, telur það með ólíkindum hvernig menn hafa 

fundið slíkar lausnir, og segir þetta eitthvað sem myndi seint sjást í Frakklandi (Carine 

Chateney verkfræðingur hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2018). 

Annað dæmi um slíkt hugarfar og verkefni sem hafa átt sér stað, og þá aftur á 

Reykjanesinu, kallast Auðlindagarðurinn og sú hliðarstarfsemi sem sprottið hefur þar upp 

vegna þess. Slík hliðarstarfsemi er einhvað sem Reykjanesið hefur unnið markvisst að og það 

finnst lítið af slíkri starfsemi annars staðar á landinu.  

Auðlindagarðurinn er frábært framtak sem HS Orka stendur fyrir og er hugmyndafræði 

Alberts Albertssonar, en hann hafði fallega sýn á lífið sem hann yfirfærði á Auðlindagarðinn. 

Markmið Auðlindagarðsins er ,,Samfélag án sóunar“, og hefur garðurinn unnið eftir þeim 

kjörorðum í tuttugu ár. Í því felst að nýta beri alla þá auðlindastrauma sem streyma til og frá 
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fyrirtækjum garðsins til fulls og á sem ábyrgastan hátt, samfélaginu til framþróunar og heilla 

(Auðlindagarðurinn, e.d.).  

HS orka rekur tvö orkuver, í Svartsengi og á Reykjanesi og er kjarnastarfsemi þeirra 

framleiðsla á rafmagni og heitu vatni. Afgangsstraumarnir hafa verið nýttir í fjölbreytta 

framleiðslu þar sem fyrirtæki Auðlindagarðsins nýta hvert um sig, með beinum hætti, tvo eða 

fleiri af þessum afgangsstraumum, sem eru einnig kallaðir auðlindastraumar frá 

jarðvarmaverum HS orku. En það er mikilvægt að hafa í huga að vegna þess að straumarnir 

koma frá jarðvarmaverum HS orku, þurfa fyrirtækin, af augljósum ástæðum, að vera staðsett á 

Suðurnesjum í grennd við jarðvarmaverin.  

Sú framleiðsla sem hefur sprottið upp við nýtingu þessara afgangsstrauma má meðal 

annars nefna Bláa Lónið, snyrtivöruframleiðendur, líftæknifyrirtæki og fiskeldi. Starfsemi 

Auðlindagarðsins hefur byggst upp á sameiginlegum hagsmunum fyrirtækjanna sem eru innan 

Auðlindagarðsins, þ.e. affalli eins og hráefni fyrir annan, nálægðinni, og nánu þverfaglegu 

samstarfi. Garðurinn hefur einnig haft í för með sér jákvæð efnahagsleg áhrif á svæðið í kring 

og hefur það vakið mikla athygli. Hjá HS Orku starfa einungis um sextíu manns en það eru yfir 

þúsund störf sem eru afleidd beint vegna þess að fólk getur nýtt afgangsstraumana og þar undir 

eru enn fleiri afleidd störf (Ásdís Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg heimild, 

viðtal, 2. mars 2018). Auðlindagarðurinn hefur vakið mikla athygli innanlands sem og erlendis 

og hefur það talist merkilegt hvernig auðlindin hefur verið nýtt til margra ólíkra þátta.  

Þetta er einhvað sem að við sjáum að menn, það er eiginlega frekar orðin regla heldur en 

endurtekning þar sem að við erum á störfum, að menn hafi áhuga á því að gera, vilja athuga 

hvort þeir geti ekki líka sett upp ,,blátt lón“ og hvort að við getum sett upp tómatarækt, og fleira, 

erlendis.  En fyrirmyndin af þessu öllu saman er íslensk, og er raunverulega Reykjanesið. (Árni 

Magnússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018) 

Í dag er HS Orka að nýta 10% af því gasi sem kemur upp úr jörðinni. Nýjasta framtak HS Orku 

er að gera tilraunir til þess að hreinsa það gas og setja það í kúta, svipað og AK gas sem notað 

er í SodaStream og garðyrkjuframleiðslu, og selja það síðan.  

Þessi hugsunarháttur og þetta, þetta krefst nýrrar tækni og þetta er bara svona frumkvæði sem 

kemur héðan (Reykjanesinu), ég hef ekki upplifað svona sterkt áður að það eru allir að hugsa 

ok, hvernig getum við lagað þetta, eða gert þetta, eða nýtt þetta betur, það er sífellt. Þó svo að 

við séum komin með öll þessi fyrirtæki að þá er sífellt verið að horfa á, ok getum við gert þetta 

betur. (Ásdís Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg heimild, viðtal, 2. mars 2018) 
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3.8.2 Einkaleyfi.  

Skoðanir viðmælenda á einkaleyfi voru misjafnar. Umræða um einkaleyfi hefur snúið að því 

hvort að aðilar innan jarðvarmageirans hafi sofið á verðinum og ekki varið möguleg réttindi 

sín með einkaleyfum undafarna áratugi. Meirihluti viðmælenda voru á því að vissulega væri 

möguleiki að menn hefðu sofið á verðinum en að ekki stæði af þessu nein geysileg ógn. 

Sigurður Björgvin hjá GEORG taldi að of mikið hefði verið gert úr umræðunni vegna þess að 

niðurstaðan hefði í raun verið sú að það var óheyrilega dýrt að ætla að fá alheims einkaleyfi á 

eitthvað, og væri það einungis á hendi gríðarlega stórra fyrirtækja og jafnvel landa að standa 

undir því  (Sigurður Tómas Björgvinsson verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 

19. mars 2018). Allir viðmælendur voru þó sammála um að vitanlega fælist áhætta í því að 

horfa ekki til einkaleyfa og er þetta einhvað sem menn þurfi að hafa í huga hér eftir. Gestur 

Bárðarson hjá GEG taldi það hættulegast í þessu samhengi ef að Íslendingar hefðu fundið 

eitthvað upp en ekki talið neina ástæðu til þess að sækja um einkaleyfi, en ef að annar aðili 

gæti síðar fyrir slysni sótt um einkaleyfi á þessari ákveðnu þekkingu, yrði það mjög slæmt 

(Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2018). 

Ætli Ísland sér að halda sæti sínu í fremstu röð þá er eitt af því að sýna fram á að landið 

hafi góðan grunn af einkaleyfum í jarðvarmageiranum (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA 

Legal, munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2018).  

 

3.9 Ímynd  
Ímynd Íslands er sterk, hér er hrein orka í fallegri náttúru, sem er uppfull af nátturulegaum 

auðlindum. ,,Ég hef það á tilfinningunni að þegar að fólk hugsi um jarðvarma að þá hugsar það 

um Ísland“ (Carine Chateney verkfræðingur hjá Verkís, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 

2018). Telja má að þessi ímynd komi til með að vera til staðar um ókomna tíð, einkum vegna 

þess að Íslendingar eru í þeirri aðstöðu að það er ólíklegt að nokkur muni ná Íslandi í nýtingu 

á endurnýjanlegum orkugjöfum í heiminum næstu áratugina (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita 

ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 20.mars 2018). Vörumerkið Ísland er einnig sterkt og má telja 

að Ísland komi til með að búa yfir því í einhvern tíma áfram. Bjarni Richter segir að jafnvel þó 

að aðrar þjóðir nái Íslandi í sterkri ímynd er viðkemur þekkingu og reynslu í jarðvarma telur 

hann að það verði ávallt litið til Íslands sem frumkvöðuls.  

 Þessi sterka ímynd er að hjálpa landinu gríðarlega og telur Bjarni Richter að Íslendingar 

eigi að nýta hana eins og mögulegt er. Hann er þó hræddur um að ekki sé verið að því og Ísland 

því að dragast örlítið aftur úr.  
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Í dag er til fjöldinn allur af fyrirtækjum sem eru komin með áratug eða meira í reynslu 

á jarðhita. Lönd á borð við Bandaríkin, Ítalíu, Nýja Sjáland, Frakkland og víðar. Bjarni telur 

þó að Ísland verði áfram svolítið sér á báti er kemur að orku og framleiðslu á endurnýjanlegum 

orkugjöfum vegna þess hve hátt hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa er á Íslandi. ,,Ég meina 

90% af húshitun er úr jarðvarma, restin 10% eru meira og minna úr rafmagni sem framleitt er 

á endurnýjanlegan hátt“ (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 

20.mars 2018). 

 Ef horft er til alþjóðlegra mælinga fyrir alþjóðlegan samanburð er Ísland að skora mjög 

hátt. Það eru mælingar í sambandi við það hversu umhverfisvænar þjóðir eru, til dæmis í því 

hvernig framleiðslunni á orkunni er háttað og hvort að hún sé mengandi, eða þess háttar 

(Sigurður Tómas Björgvinsson verkefnastjóri hjá GEORG, munnleg heimild, viðtal, 19. mars 

2018). 

Ásdís Gíslason hjá HS Orku telur að það þurfi að leggja meiri áherslu í að hagnýta betur 

ímynd Íslands í huga fólks er kemur að raforkuframleiðslu. Hún segir erlendum aðilum sem 

komi til Íslands finnist það magnað að ekki sé notast við neina kjarnorku, kol eða annað slíkt 

þegar kemur að raforkuframleiðslu. Hins vegar telur hún það vera eitthvað sem Íslendingar 

taka sem sjálfsögðum hlut (Ásdís Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg heimild, 

viðtal, 2. mars 2018). 

 

 3.10 Gæði  
Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir myndu skilgreina gæði voru svörin misjöfn 

og þurftu viðmælendur undantekningarlaust að taka sér smá tíma og velta þessu fyrir sér. Gæði 

fengu þó svipaðan hljómgrunn er varðar að þau geti birst okkur í margvíslegu formi.  

  3.10.1 Skilgreining gæða. 

Lausnarmiðað hugarfar er einhvað sem Ísland getur skilgreint sem gæði þess. Ef að við horfum 

á myndir frá árinu 1920, sem sýna Reykjavík, þá sést hvernig kolareykur situr yfir allri 

borginni. Á þeim tíma voru ekki nema nokkur þúsund sem að bjuggu í borginni, en þrátt fyrir 

það var þessi mikla mengun. Þó svo að það sé vissulega einhver mengun á Íslandi, til dæmis á 

veturna, þá væri ekki á bætandi ef að Íslendingar notuðust við kol eða olíu við orkuframleiðslu. 

Það mætti þá einnig draga þá ályktun að ef notast væri við slíka orkugjafa við orkuframleiðslu 

væru eflaust ekki margir ferðamenn að sækja landið. Þetta hangir allt saman. Ferðamenn koma 

til Íslands til þess að upplifa hreina náttúru og finna fyrir hreinni orku. Hreina loftið á Íslandi 

væri ekki til staðar ef notast hefði verið við olíu eða kol. Það er erfitt að setja verðmiða á þau 
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lífsgæði sem að jarðvarminn gefur íslendingum, ekki einungis í rafmagninu heldur í heita 

vatninu líka (Ásdís Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg heimild, viðtal, 2. mars 

2018).  

 Ásdís Gíslason hjá HS Orku telur að Íslendingar eigi að horfa gæðin sem þeir búa við 

sem tækifæri. ,,Þegar það er talað um íslenskan jarðvarma að þá er þetta gæðamerki, við eigum 

bara að vera stolt af því að vera hérna með 99,9 og einhvað % af grænni orku, þetta er einhvað 

sem ekkert land getur talað um“ (Ásdís Gíslason kynningarstjóri hjá HS Orku, munnleg 

heimild, viðtal, 2. mars 2018).  

 Árni Magnússon hjá Mannvit segir að best sé að velta fyrir sér gæðum jarðhita með því 

að ímynda sér að Íslendingar hefðu ekki jarðhita.  
Ef að við ættum ekki jarðhita, þá í fyrsta lagi værum við miklu fátækari en við erum vegna þess 

að við þyrftum að verja meirihluta okkar gjaldeyristekna til kaupa á eldsneyti til þess að hita 

húsin okkar. Við gætum ekki farið í sund nema á einstaka stað, við værum ekki að framleiða 

grænmeti í neinum mæli, við byggjum ekki við þá hálkuvörn sem að jarðhitanum fylgir, og svo 

framvegis. Við gætum ekki stundað nema einungis brot af því fiskeldi sem að við höfum verið 

að stunda á landi, við nytum ekki þeirrar gjaldeyristekna af ferðamönnum sem við njótum, þetta 

er algjör lífæð. (Árni Magnsússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, 

viðtal, 30. febrúar 2018). 

Árni segir það margumtalað hvernig staða Íslendingar hefði verið í efnahagshruninu 2008 t ef 

að jarðhitinn hefði til að mynda ekki verið til staðar. Íslendingar hefðu þá þurft, til viðbótar við 

allt annað, að kaupa erlendis frá allt það eldsneyti sem þarf til þess að hita hús og framleiða 

rafmagn. ,,Við hefðum orðið gjaldþrota, það er ósköp einfalt. Þannig að það eru gríðarleg gæði 

fólgin í þessu“ (Árni Magnsússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, 

viðtal, 30. febrúar 2018). 

 Það er einnig hægt að horfa á gæðin út frá starfseminni í heild sinni og gæðum 

virkjananna á Íslandi og fleira. Íslendingar standa framarlega þegar kemur til að mynda að 

gæðum hönnunar, verklegum framkvæmdum, tæknilegum úrlausnum, og endingartíma (e. 

lifetime) mannvirkjanna sjálfra. Telja má að ástæða þess að Íslendingar standi svo framarlega 

sé vegna þess að í gegnum tíðina hafa Íslendingar gert miklar kröfur, sem að þeir eru að 

einhverju leyti neyddir til þess að gera, t.d. vegna óblíðrar náttúru og jarðskjálftahættu (Árni 

Magnsússon framkvæmdarstjóri orku hjá Mannvit, munnleg heimild, viðtal, 30. febrúar 2018). 

Gæði vinnunar felast einnig að stórum hluta í því að ekki er hætt í orkuframleiðslunni 

heldur er sífellt haldið áfram líkt og HS Orka hefur gert frábærlega. Að finna nýjar leiðir til 

þess að nýta varmann úr vatninu enn frekar, þegar að komið er niður fyrir það sem að hægt er 
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að framleiða af rafmagni. Gæðin felast því einnig í þessari nýtingu, umfram það sem hægt er 

að nota beint í raforkuna (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 

20.mars 2018). 

Fyrirtækin innan íslenska jarðvarmageirans leggja einnig gífurlega mikið upp úr því að 

allt sé virkilega fullkomið og að reksturinn sé með ágætum, þ.e.a.s. að það sé virkt viðhald og 

að menn noti viðhaldskerfi til þess að halda stöðvunum í gangi. Stöðvarnar hafa háan uppi tíma 
3 og skila því sem þær eiga að skila. Hér má einnig nefna að stærstu orkufyrirtækin hérlendis 

eins og Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur, HS Orka og Rafvík eru öll mjög nútímaleg og 

haldið er vel utan um alla stjórnun og skipulag. Þetta er eitthvað sem smitar út frá sér og þegar 

erlendir gestir sjá þetta, hrífast þeir (Gestur Bárðarson varaforseti tæknimála hjá GEG, munnleg 

heimild, viðtal, 12. mars 2018; Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg heimild, viðtal, 

20.mars 2018). 

 Orðspor Íslands er einnig hluti af gæðum þess. Skilyrði fyrir góðu orðspori felst í því 

að standa sig vel, þ.e.a.s. að skila góðu verki, skila því á réttum tíma og á réttu verði. Íslandi 

hefur gengið vel hvað þetta varðar og nýtur jákvæðs orðspors. Þekking og reynsla spilar einnig 

stórt hlutverk er viðkemur gæðum jarðvarmageirans hér á landi.  
Gæði okkar þjónustu byggjast fyrst og fremst á reynslu og ekki bara í tengslum við hvernig við 

ætlum að höndla jarðhitann, heldur líka hvernig við ætlum að framleiða raforku úr honum, 

þannig að þetta er ekki bara spurning um það hvað er neðanjarðar heldur líka hvernig við 

byggjum okkar orku, hvernig er nýtingin. (Bjarni Richter sviðsstjóri háhita ÍSOR, munnleg 

heimild, viðtal, 20.mars 2018) 

 

 3.11 Lagalegt umhverfi 

Lagaumhverfið skiptir gríðarlegu máli eins og þeir hjá BBA legal og fleiri aðilar fundu fyrir 

þegar þeir hófu að vinna í jarðavarmamálum í kringum 2006. Þá voru íslensku fyrirtækin í útrás 

og ætluðu að tryggja sér réttindi til þess að nýta land víða um heim til þess að virkja jarðvarma 

(Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2018). 

Þetta voru meðal annars fyrirtæki á borð við Geysir Green Energy, sem þá var  einkafyrirtæki 

og Orkuveitan með Reykjavik Energy Invest (REI).  

Þegar árin 2007 og 2008 skullu á fór þetta ekki svo vel, þegar að einkaaðilar ætluðu að 

kaupa fyrirtæki út úr Orkuveitunni. Þetta leiddi á endanum til þess að REI dróg sit út úr öllum 

verkefnum erlendis. En þá höfðu m.a. BBA Legal verið að vinna fyrir þessi fyrirtæki (REI og 

                                                
3 Sá tími sem að virkjunin er í notkun. 
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Geysir Green Energy) sem voru staðsett m.a í Filippseyjum, Abu Dhabi, Kína, og eitthvað í 

Eþíópíu og Nepal. Það sem þeir voru raunverulega að gera þar var að hjálpa íslensku 

fyrirtækjunum að komast að og tryggja samninga um nýtingarrétt á landinu. Þetta var hins 

vegar miklum vandkvæðum háð. Í fyrsta lagi má nefna löggjöfina sjálfa sem var ákveðið 

vandamál, hún var annað hvort byggð á gömlum námulögum eða þótti mjög undarleg og ekki 

fjárfestavæn. Í öðru lagi var fyrirkomulagið (e. structure) hjá yfirvöldum sem tóku ábyrgð á 

verkefnunum í löggjöfinni vonlaust (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg 

heimild, viðtal, 26. febrúar 2018). Það var vegna þess að það var ekki eitt og er víða ekki eitt 

stjórnvald sem hefur yfirumsjón yfir alla samninga við einkaaðila, heldur eru það 

fjármálaráðuneytið, samgönguráðuneytið, orkuráðuneytið, umhverfisráðuneyti og ýmsir aðilar 

sem að koma að þessu og hafa þeir allir sitthvora kröfuna, sem passa ekki endilega saman. 

Þetta gerir það að verkum að það er erfitt og fælandi fyrir einkaaðila að koma inn í landið og 

gera samninga (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, viðtal, 26. 

febrúar 2018).  

Eftir þennan tíma segir Baldvin Björn að þeir hefðu áttað sig á því að það voru ýmisleg 

verkefni sem þurfti að fara í, í þessum löndum til þess að laga umhverfið. Þeir gáfu því út bók 

í byrjun árs 2017, sem var í raun samanburður á lagalegu umhverfi í sextán löndum. Þegar 

bókin var fyrst sett af stað fengu þeir með sér í lið fimmtán stærstu og bestu lögfræðistofur í 

heimi sem að hafa þekkingu á orkulögfræði.  

Við settum upp spurningar sem varða aðgang að auðlindinni um skattaleg mál, um 

umhverfismál, um leyfismál, og allskyns svona ,,incentives“ sem þjóðirnar veita einkaðilum 

sem eru að koma, til þess að ýta þeim af stað og ýmislegt annað sem varðar bara hreinlega, já  

,,leyfisprocessin“, hvernig sækja menn um leyfi, hvaða kröfur þurfa menn að uppfyllla og annað 

slíkt. Þannig að þetta voru spurningar og svör. (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, 

munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2018) 

Í dag eru þeir að vinna í því að uppfæra bókina með lögfræðistofunum og ætla sér að bæta við 

fleiri löndum inn. Þetta verður síðar sett upp í ákveðinn gagnagrunn sem verður aðgengilegur 

á netinu. Megin ástæða þess að þeir fóru af stað með þetta verkefni var vegna þess að þeir vissu 

að allskyns vandamál væru til staðar jafnvel þó að löggjöfin væri ekki ósvipuð. Það er misjafnt 

hversu löng leyfi eru veitt, hvernig skattalegt fyrirkomulag (e. structure) er og fleira. 

Umhverfismálin eru oftast sambærileg en vandamálið liggur hins vegar í tæknilegum 

viðskiptahindrunum í lögunum. Það vantar allan sýnileika í lögum og reglugerðum um það 

hvaða kröfur er raunverulega verið að gera. Þannig er flókið að átta sig á því sem umsækjandi 

um nýtingu á tilteknu landi, hvað það er sem þarf raunverulega að uppfylla.  
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Eins og það eru allskyns ákvæði í einhverjum reglugerðum, um að þegar að þú ferð að bora 

tilraunaboranir að þá þarftu að leggja fram tryggingu, en það er bara ekkert sagt til um hversu 

há hún er eða hvað hún þarf að tryggja, þannig, þú veist ekkert hvað það er. Þú veist ekkert 

hversu dýrt þetta verður. (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, 

viðtal, 26. febrúar 2018) 

Þetta gerir það að verkum að það er ekki alveg ljóst hvað þarf að gera til þess að fá leyfi. Þegar 

að umsóknarferlið er ekki nógu skýrt eru bankar ekki tilbúnir að veita fjármagnið. Það er að 

sögn Baldvins stóra vandamálið og megin ástæðan fyrir því að fyrirtækið hans fór af stað með 

þetta verkefni.  
Við þurfum að reyna skilja hvernig löggjöfin er víða til þess að reyna að geta bætt löggjöfina 

og reyna þá að draga það besta úr löndunum þar sem best gengur og sjá þá hvað hægt er að gera 

til að bæta löggjöfina. (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, viðtal, 

26. febrúar 2018) 

Ef horft er til Íslands er lagaumhverfið aðlaðandi fyrir fjárfesta innan Evrópska 

efnahagssvæðisins. Þarna kemur hins vegar í ljós sú takmörkun sem er til staðar, Ísland hefur 

takmarkanir á því hverjir geta raunverulega fjárfest í orku á landinu. Aðeins Íslendingar og allir 

þeir aðilar sem hafa komið á fót starfsemi innan Evrópska efnahagssvæðisins geta fjárfest í 

orkunni á Íslandi (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, viðtal, 26. 

febrúar 2018). 

Það eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á það hversu aðlaðandi lagaumhverfið er á Íslandi. 

Til að mynda þykir það gott að aðeins ein stofnun skuli sjá um öll leyfismál, Orkustofnun. 

Ísland hefur einnig einkar löng framleiðsluleyfi, eða um sextíu ár. Það sem má hins vegar segja 

að geri lagaumhverfið minna aðlaðandi er íslenska krónan. Vegna þess að framleiðslan er 

raunverulega í krónum, þó svo að aðili sé með orkuverð í erlendri mynt, er framleiðslan í 

umhverfi þar sem krónan er gjaldmiðilinn. Út af fyrir sig er það ekkert rosalega aðlaðandi 

sökum þess hve sveiflukennd krónan er.  

Einhver smávægileg vandkvæði eru einnig með leyfismálin hér á landi. Þau vísa til þess 

að sá sem hefur rannsóknarleyfi á forgang í að fá vinnsluleyfi. Sem sagt, ef að einhver aðili 

kemur til Íslands og fær leyfi til rannsókna, og sá aðili finnur síðan heitt vatn til þess að nýta 

að þá fær hann almennt séð vissulega vinnsluleyfi, en í lögum er þetta sett þannig fram að þú 

átt aðeins forgang að vinnsluleyfi. Þetta telur Baldvin ákveðna vitleysu vegna þess að þetta eigi 

bara að breytast sjálfkrafa í vinnsluleyfi (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, 

munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2018).  
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 Þetta getur skipt sköpum vegna þess að ein rannsóknarborhola kostar kannski um tvo 

milljarða eða allt að því. Undirbúningur og framkvæmd á einni rannsóknarborholu er 

óheyrilega dýr og telst það ólíklegt að nokkur fjárfestir sé tilbúinn að taka áhættuna ef að það 

er ekki augljóst að rannsóknarleyfið breytist sjálfkrafa í vinnsluleyfi, ef að allt heppnast. 

Fjárfestar þurfa þetta öryggisnet þegar að um svona dýrt verkefni er að ræða og þar sem mikil 

óvissa er um auðlindina (Baldvin Björn Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, 

viðtal, 26. febrúar 2018). 

Almennt séð er þó hægt að framkvæma þetta þannig að um sé að ræða rannsóknar- og 

vinnsluleyfi og þegar horft er á stóru myndina má segja að lagaumhverfið á Íslandi sé almennt 

séð mjög gott. Regluverkið er nokkuð gagnsætt, stöðugt (e. stable) og gott. Baldvin Björn talar 

um að það sé að mörgu leyti framúrskarandi, og að það sé að hluta til ástæðan fyrir því að þeir 

fóru í það verkefni að gefa út fyrrnefnda bók, til þess að sýna fram á að Ísland væri með ágætis 

lagaumhverfi og eitthvað sem menn gætu lært af, og hefur það virkað vel (Baldvin Björn 

Haraldsson eigandi BBA Legal, munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2018) 
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4.  Umræða 
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ásamt samanburði þeirra við 

fræðileg skrif samkeppnishæfni. Auk þess verður fjallað um það hversu vel niðurstöður falla 

að rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar. 

 Markmið þessarar rannsóknar var að greina samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði 

með sérstaka áherslu á raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Leitast var við að greina 

hvernig samkeppnishæfni getur verið undir áhrifum nokkura þátta s.br. tækni, nýsköpun, 

þekking & reynsla, ímynd, gæði og lagalegt umhverfi. Framsett rannsóknarspurning var 

eftirfarandi: 

Er Ísland samkeppnishæft á alþjóðavettvangi er kemur að raforkuframleiðslu með 

nýtingu jarðvarma? 

Rannsóknin var eigindleg þar sem skoðuð voru alls níu tilvik í átta mismunandi fyrirtækjum 

innan jarðvarmageirans í formi djúpviðtala. 

 

4.1  Raforkumál á Íslandi 
 
Þegar leitað var svara við því hvort að raforka væri sjálfbær voru viðmælendur sammála um 

að raforka væri sjálfbær ef rétt væri farið að. Það vísar til þess að raforkan telst sjálfbær ef 

gengið er um hana með tilliti til eðlis hennar og passað sé upp á að hún endurnýji sig. Bjarni 

Richter hjá ÍSOR lagði áherslu á mikilvægi jafnvægisástands. Með því er átt við að ef tekið er 

of mikið getur auðlindin dregist saman, hún eyðist þó aldrei en getur minnkað. Ef fundið er 

jafnvægi sem passar auðlindinni er komið á jafnvægisástand og er þá raunar hægt að nýta hana 

að vild.  

 Þegar horft var til stöðu raforkumála á Íslandi í dag voru viðmælendur sammála um að 

hún væri almennt góð. Í dag eru rúmlega 90% allra húsa hituð með jarðhita og restin nánast 

með rafmagni. Innan við 1% er hitað með öðrum hætti. Carine Chateney hjá Verkís talaði um 

að kynslóðin í dag þekki vart raforkuskort. Ásdís Gíslason hjá HS Orku nefndi að jafnvel þó 

staðan sé almennt góð séu ákveðnir flöskuhálsar til staðar sem þarf að laga. Þar nefnir hún að 

t.d. að á vestfjörðum verði rafmagnslaust tugi skipta á ári sökum skorts á rafmagni og að kerfið 

anni ekki allri eftirspurninni. Þær smávirkjanir sem hafa sprottið upp hér og þar um landið hafa 

þó haft jákvæð áhrif á þetta og telur Ásdís framleiðsluna vera næga eins og staðan er í dag.   

 Þróun raforkumála á Íslandi bar svipaðan hljómgrunn. Niðurstöður leiddu í ljós að talið 

er að minna verði virkjað og meiri áhersla verður á núverandi innviði. Carine Chateney hjá 

Verkís taldi það jákvætt að minna yrði virkjað og að meira yrði gert úr því sem nú þegar er til 
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staðar, án þess að það væri ósjálfbært. Gagnaver stórra erlendra fyrirtækja er einnig á margra 

vörum og nefnir Carine að gagnaver fyrirtækja af slíkri stærðargráðu komi til með að skapa 

atvinnu og verðmæti fyrir landið, svo vert sé að horfa á þann möguleika með opnum augum. 

Bjarni Richter hjá ÍSOR lagði áherslu á mikilvægi þessi að ekki væri virkjað einungis til þess 

að virkja. Þar vonast hann til þess að þróunin á Íslandi verði sú að virkjað verður einungis á 

meðan að það er hagkvæmt og á meðan að Íslendingar geta nýtt orkuna innanlands í iðnað.  

 Viðmælendur voru einróma um að jarðhiti væri mjög tryggur orkukostur þegar spurt 

var hvað jarðvarmaorka hefði umfram aðra valkosti til raforkuframleiðslu. Jarðhiti er grunnafl 

sem vísar til þess að ef orkuver nýtti jarðhita þá gæti það viðhaldið framleiðslu 95% - 98 % af 

tímanum, allan sólarhringinn, sama hvernig viðrar. Aðrir valkostir eru ekki grunnafl og er það 

því fyrst og fremst það sem jarðhitinn hefur yfir aðra orkukosti. Vatnsafl hefur til að mynda 

takmörkun sem miðast við vatnsskort. Vindorkan hefur þá takmörkun sem miðast við 

vindskort, sólarorka hefur þá takmörkun sem miðast við sólarskort, o.s.frv.  

 Samkvæmt niðurstöðum má sjá að helstu ógnanir/hindranir fyrir íslenska 

jarðvarmageirann voru almenningsálitið, fjármagn og verðlag. Gestur Bárðarson talar um að 

vegna þess að almenningsálitið stýrir pólitíkinni, þá eigi pólitíkin erfitt með að styðja við 

jarðvarmavirkjanir ef almenningsálitið er á móti þeim. Þetta má tengja við sveiflur í hagvexti 

en þegar að það gengur vel að þá er fólk á móti því að byggja upp jarðvarmann en um leið og 

það gengur illa að þá eru orðnir fleiri í þjóðfélaginu sem að segja að nýta þurfi þær auðlindir 

sem að Íslendingar eiga. Það hættulega við þetta að sögn Gests Bárðarsonar er að myndast 

getur  ákveðinn atgervisflótti meðal manna innan geirans þegar lægð er í nýtingu jarðvarma. 

Atgervisflóttinn vísar til þess að sú þekking sem er til staðar geymist ekki.  

 Fjármagn hefur reynst mikil hindrun fyrir íslenska jarðvarmageirann. Keppinautar 

Íslands í jarðvarma ná nú hver á fætur öðru að jafna bæði þekkingu og reynslu íslendinga, en 

hafa umfram það öfluga fjármögnunaðila. Helstu samkeppnisaðilar Íslands í jarðvarma eru í 

dag orðnir margir. Það eru t.d. lönd á borð við Japan og Nýja Sjáland, sem búa við aðstæður 

þar sem stjórnvöld eru dugleg að stíga inn í og veita aðgang að fjármagni. Þar eru ýmsir sjóðir 

sem ætlaðir eru sérstaklega til nýsköpunar og þróunar. Þessi hindrun er varðar fjármögnun 

hefur einnig hamlað þáttöku Íslands í ýmsum verkefnum erlendis, þar sem oft á tíðum eru það 

skilyrði fyrir þáttöku að landið hafa þróunarbanka eða aðra slíka stofnun. Hindranir í 

fjármögnun eru því að koma í veg fyrir ákveðna markaðssetningu fyrir landið og niðurstöður 

leiða bersýnilega í ljós að skortur er á að stjórnvöld stígi inn í til þess að landið geti verið 

samkeppnishæfara á alþjóðamarkaði.  
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Verðlagið og íslenska krónan er einnig ákveðin hindrun. Þegar að krónan er sterk líkt 

og hún er í dag þýðir það að Ísland er í raun mjög dýr valkostur. Árni Magnússon hjá Mannvit 

sagði stöðu íslensku krónunnar og þróunar á vinnumarkaði, launaþróun, gera þeirra bransa 

erfitt fyrir alla daga og veldur því að þau eru dýr valkostur.   

 

4.2   Íslenski jarðvarmaklasinn   

Íslenski jarðvarmaklasinn er sterkur og byggir á nokkurra áratuga reynslu og þekkingu. Þetta 

skilar sér í fjölbreyttri nýtingu á jarðvarma á fjölbreyttum sviðum. Innan klasans er raunveruleg 

þekking, færni og geta til þess að taka verkefni frá upphafi til enda. Allt frá fyrstu rannsóknum 

í gegnum heila ferlið, til framleiðslu og enn lengra vegna þess að innan klasans eru einnig aðilar 

sem hafa þekkingu og reynslu í rekstri og viðhaldi á virkjunum.  

Rannsakandi leggur til að íslenski jarðvarmaklasinn verður hagnýttur betur og megi þannig 

nota hann sem ákveðið vopn. Það nána samstarf sem er til staðar milli fjölbreyttra aðila innan 

jarðvarmageirans skapar gríðarleg verðmæti sem hægt er að hagnýta enn betur.  

 

4.3  Tækni  

World Economic Forum (2016) leggur áherslu á mikilvægi þess að fyrirtæki sem starfa í 

landinu hafi aðgang að háþróuðum vörum og áætlunum (e. Blueprints) og getu til þess að 

innleiða þær og nota þær.  Niðurstöður leiddu í ljós að Ísland hefur fullt aðgengi að allri þeirri 

tækni sem þarf til þess að vera samkeppnishæfur kostur í nýtingu á jarðvarma til 

raforkuframleiðslu. Það aðgengi mætti helst rekja til þess að hér á Íslandi er um að ræða mikinn 

háhita og stærstu framleiðendur þeirrar tækni eru Japanir.  

 Allir viðmælendur, að undanskildum einum, voru sammála um að jafnvel þó að Ísland 

væri ekki leiðandi í framleiðslu á tækni tengdri jarðvarma lægi tæknilegt forskot Íslands heldur 

í nýtingunni á tækninni. Þar hafa ýmis eftirtektarverð verkefni á borð við djúpborunarverkefnið 

orðið til vegna þeirrar lausnarmiðaðrar hugsjónar sem býr meðal íslendinga, og hagnýtingu á 

þeirri tækni sem er til staðar. Ísland er þó með einhverja framleiðslu sem hefur vakið athygli, 

s.s. framleiðsla á borð við holutoppstöðvar sem GEG stendur fyrir og fleira sem vakið hefur 

athygli innanlands sem og erlendis.  

 Rannsakandi ályktar að jafnvel þó að Íslendingar verði mögulega seint taldir leiðandi 

er kemur að framleiðslu í tækni, þurfi það ekki endilega að þýða að það sé hamlandi fyrir 

samkeppnishæfni landsins. Telja má að engin þjóð verði endilega góð í öllu og því hægt að 

álykta að hættulegt sé að sækjast eftir því að vera góð í öllu. Alþjóðavæðingin hefur leitt til 
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þess að auðvelt er að hagnýta mismunandi auðlindir frá öllum heimshornum. Þannig mætti 

álykta að sú þjóð sem best hagnýtir þær auðlindir sem hún hefur aðgengi að, komi til með að 

ná miklum árangri á samkeppnismarkaði.  

 

4.4  Nýsköpun  

Til þess að ná árangri á alþjóðamarkaði þurfa fyrirtæki að stuðla að nýsköpun (Porter, 1990). 

World  Economic Forum (2016) segir nýsköpun sérstaklega mikilvæga fyrir hagkerfi, sér í lagi 

til að nálgast vaxtarjaðar þekkingar (e. frontiers of knowlegde), þ.e.a.s. möguleika nýrrar 

þekkingar til að skapa meira virði með því að samþætta og aðlaga utanaðkomandi tækni sem 

hefur tilhneigingu til að hverfa. Í slíkum hagkerfum verða fyrirtæki að hanna og þróa 

framúrskarandi vörur og ferli til að viðhalda samkeppnisforskoti og færast í átt að arðbærari 

starfsemi. 

 Ísland hefur verið að taka þátt í ýmsum rannsóknarverkefnum með stofnunum víða um 

heim. Verkefni þessi snúa oft á tíðum að þróun og nýrri tækniþróun í hlutum á borð við 

yfirborðsrannsóknir eða aðrar rannsóknir. Viðmælendur voru þó flestir á því að í gegnum tíðina 

hafi Ísland ekki stuðlað nógu markvisst að nýsköpun og þróun, að undanteknu Reykjanesinu 

og HS Orku.  

HS Orka hefur verið mjög framarlega þegar kemur að rannsóknum og þróun, en 

Reykjanesið býr við sérstakar aðstæður þar sem auðlindirnar eru sjávarauðlindir en ekki 

ferskvatnsauðlindir líkt og annars staðar á landinu. Einnig er hitinn úr borholunum um hundrað 

til tvöhundruð gráðum heitari en tíðkast á öðrum landshlutum. Verkefni og áskorarnir HS Orku 

er því öðruvísi en annarsstaðar á landinu sem Ásdís Gíslason segir að hafi leitt til þeirrar 

einstöku menningar sem er á Reykjanesinu. Hugarfarið er ávallt hvernig hægt sé að bæta, takast 

á við nýjar aðstæður og hugsa í nýjum lausnum. Þar með hafi mikið af nýju hlutum verið 

þróaðir á Reykjanesinu. Nýjasta dæmið um það er djúpborunarverkefnið. Þar er verið er að 

sérsníða búnað sökum þess að verið er að horfa til mikið meira magns og mikið meiri krafts af 

gufu og efnum sem koma upp úr borholunni. Þetta verkefni er einstakt í heiminum, hefur vakið 

mikla athygli erlendis og er lýsandi dæmi um það hvernig tæknin hefur verið hagnýtt til að 

gera nýja hluti.  

 Niðurstöður leiða í ljós lausnarmiðað hugarfar íslendinga sem er sérstaklega áberandi 

á Reykjanesinu. Hægt er að nefna nokkur dæmi/verkefni um slíkt og má þar helst nefna 

djúpborunarverkefnið en einnig Auðlindargarðinn. Auðlindagarðurinn er framtak HS Orku 

sem felst í nýtingu afgangsstrauma frá orkuverum fyrirtækisins. Orkuver HS Orku hafa 
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kjarnastarfsemi í að framleiða rafmagn og heitt vatn. Afgangsstraumarnir hafa síðan verið 

nýttir í fjölbreytta framleiðslu þar sem fyrirtæki Auðlindargarðsins nýta hvert um sig tvo eða 

fleiri afgangsstrauma, eða svokallaða auðlindastrauma. Bláa lónið, snyrtivörur, 

líftæknifyrirtæki og fiskeldi eru dæmi um framleiðslu sem sprottið hefur upp við nýtingu 

þessara afgangsstrauma. Garðurinn hefur vakið mikla athygli innanlands sem og erlendis og 

hefur verið talið merkilegt hvernig auðlindin hefur verið nýtt til svo margra ólíkra þátta.  

 Að mati rannsakanda er Reykjanesið svæði sem ekki einungis erlendir aðilar mættu 

taka til fyrirmyndar heldur einnig aðrir landshlutar á Íslandi. Þrátt fyrir að Reykjanesið búi við 

sérstakar aðstæður er það fyrst og fremst menningin og hugarfarið sem fleytt hefur þessum 

nýsköpunarverkum og þróunum áfram. Er þetta eitthvað sem rannsakandi telur mikið tækifæri 

fyrir landið ef að aðrir landshlutar tileinkuðu sér þá menningu sem lifir á Reykjanesinu. 

Rannsakandi ályktar að Ísland gæti aukið samkeppnishæfni sína ef aðilar innan geirans 

tileinkuðu sér þau fordæmi sem Reykjanesið hefur sýnt. 

 

4.5  Þekking & reynsla  

Prusak (1996) sagði rannsakendur, sem rannsakað hafa varanleg samkeppnisforskot, hafa 

uppgötvað að þekking, sem felur í sér hvað stofnunin veit, hvernig hún notar það sem hún veit 

og hversu hratt hún aflar sér nýrrar þekkingar, vera það eina sem færir stofnun 

samkeppnisforskot. 

Samkvæmt niðurstöðum má sjá að þekking og reynsla er stór hluti af samkeppnishæfni 

Íslands í jarðvarma og er eitthvað sem landið hefur umfram aðrar þjóðir þegar kemur að 

raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Sigurður Tómas hjá GEORG talar um hversu 

einstakt Ísland raunverulega er, að því leytinu til að Íslendingar byrjuðu að nýta jarðhita í 

Reykjavík í kringum 1930. Bjarni Richter sagði þekkinguna vera okkar sterkasta vopn. Ísland 

býr því yfir reynslu sem hefur þróast í marga áratugi og hefur sú reynsla nýst 

jarðvarmageiranum afar vel.  

Vegna þessarar reynslu og þekkingar er geirinn að ná yfir mörg fjölbreytt svið eins og sjá 

má á Mynd 9 í fræðilega hluta rannsóknarinnar. Viðmælendur voru sammála um að þessi 

reynsla, þekking og hagnýting væri að skapa mikil verðmæti. Sú þekking sem byggð hefur 

verið upp síðastliðna áratugi hefur leitt til farsællar sögu í raforkuiðnaðinum en Gestur 

Bárðarson talaði um hvernig allar raforkustöðvar á Íslandi gangi vel og að í raun hafi ekki verið 

byggt orkuver sem ekki hafi gengið vel og skilað miklum arði til eigenda sinna.  
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4.6  Ímynd  
Samkvæmt Kotler og Gertner (2002) er ímynd fólks af löndum líkleg til þess að hafa áhrif á 

ákvarðanir fólks þegar kemur að kaupum, fjárfestingum, ferðalögum og öðru. Ímynd Íslands 

er sterk. Í huga fólks er Ísland land þar sem hrein orka er til staðar í fallegri náttúru, sem uppfull 

er af náttúruauðlindum. Charine Chateney hjá Verkís taldi að þegar að fólk hugsaði um 

jarðvarma hugsaði það um Ísland.  

Þegar horft er til alþjóðlegra mælinga fyrir alþjóðlegan samanburð er Ísland að skora 

mjög hátt. Mælingar á borð við mælingar á umhverfismálum, þegar kemur að því hvernig 

framleiðslan er á t.d. raforkunni, hvort verið sé að menga og svo framvegis. Viðmælendur voru 

sammála um að Ísland væri einstakt vörumerki og kæmi til með að búa við það um ókomin ár. 

Bjarni Richter hjá ÍSOR taldi að ávallt yrði litið á Ísland sem frumkvöðul er kemur að 

jarðvarmaorku. Bjarni sagði þá sterku ímynd sem er til staðar hjálpa landinu gríðarlega og 

leggur áherslu á að nýta þurfi þessa ímynd eins mikið og mögulegt er. Hann var þó hræddur 

um að svo væri ekki og Ísland væri því að dragast örlítið aftur úr.  

 Rannsakandi telur að ímynd landsins er kemur að raforkumálum sé tækifæri fyrir 

íslenska jarðvarmageirann. Ekki hefur verið lögð nægilega rík áhersla á þá ímynd sem landið 

á skilið í huga erlendra aðila og liggja þar möguleikar á tækifærum að gera betur og leggja 

ríkari áherslu á ímyndina. Verði slíkt gert og ef rétt er haldið á spöðunum má telja að það muni 

koma til með að veita ákveðið iðgjald (e. premium) vegna þeirrar sterku ímyndar sem liggur á 

bakvið vörumerkisins Íslands. Það iðgjald myndi reynast landinu dýrmætt þar sem að hingað 

til hefur þekkingin og reynslan verið talið ákveðið iðgjald fyrir landið. En þar sem að önnur 

lönd eru hársbreidd frá því að ná og hafa jafnvel sum náð íslendingum í þekkingu og reynslu 

er mikilvægt að horfa á hvernig hægt sé að hagnýta þá sterku ímynd sem er til staðar. 

 

4.7  Gæði  

Líkt og Seawright og Young (1996) segja, er gæði erfitt hugtak að skilgreina að því leytinu til 

að flestir hafa sínar eigin hugmyndir af gæðum byggðar á persónulegri reynslu hvers og eins. 

Samkvæmt kenningu Ducker (1985) geta gæði vöru eða þjónustu til að mynda legið í því hvað 

viðskiptavinurinn fær út úr henni og er tilbúin að greiða fyrir hana frekar en hvað birginn leggur 

endilega í vöruna eða þjónustuna. Þetta getur einnig legið í skilvirku framleiðsluferli sem að 

markaðurinn gerir ráð fyrir, þar sem framförum í gæðum er náð með betri stjórnun á hönnun, 

verkfræði, prófunum og umbótum á ferlum (Deming, 1986; Walton og Deming, 1988). Þegar 
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að viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir myndu skilgreina gæði voru svörin misjöfn 

og þurftu viðmælendur undantekningarlaust að taka sér smá tíma og velta þessu fyrir sér.  

Þeir Seawright og Young (Seawright og Young, 1996) segja gæði geta birst okkur í 

margvíslegu formi og gátu viðmælendur vissulega tekið undir það. Lausnarmiðað hugarfar sem 

gæði, lífsgæði, framleiðslugæði, orðspor sem gæði, þekking & reynsla sem gæði, var allt nefnt 

sem gæði í tengslum við íslenska jarðvarmageirann. 

 Lífsgæðin eru mikil og voru viðmælendur á því að til þess að sjá þau lífsgæði sem 

jarðvarminn gefur íslendingum er nóg að ímynda sér það ef að Íslendingar hefðu hann ekki. 

Hann veitir íslendingum hreint loft, sem ekki væri til staðar ef notast væri til að mynda við kol 

eða olíu til raforkuframleiðslu. Þá má einnig draga þá ályktun að ef notast væri við kol, olíu 

eða aðra óendurnýjanlega orkugjafa væru eflaust ekki margir ferðamenn að koma til landsins. 

Þetta hangir allt saman. Ferðamenn og aðrir koma til Íslands til þess að upplifa hreina náttúru 

og finna fyrir hreinni orku. Árni Magnússon hjá Mannvit taldi að ef ekki væri fyrir jarðhita 

væru Íslendingar að öllum líkindum mun fátækari en þeir eru í dag, vegna þess að þá þyrfti að 

verja meirihluta gjaldeyristekna til kaupa á eldsneyti til húshitunar.  

 Gæðin sjást einnig í vinnu Íslendinga, gæði virkjananna og öðru. Samkvæmt Seawright 

and Young (1996) og International Organization for Standardization (2008) felast 

framleiðslugæði í því hvort að varan sé í takt við huglæga hönnun og sé innan ásættanlegra 

marka af göllum og henti þannig fyrir tilhugaðan tilgang og jafnframt uppfylli væntingar 

viðskiptavina. Ísland stendur framarlega í gæðum hönnunar, verklegum framkvæmdum og 

endingu á mannvirkjunum sjálfum. Þessi gæði felast ekki einungis í orkuframleiðslunni heldur 

í því að sífellt er haldið áfram að þróa vöruna líkt og HS Orka hefur gert. Fyrirtækin innan 

íslenska jarðvarmageirans leggja einnig mikið upp úr því að allt sé virkilega fullkomið, 

reksturinn sé góður og notast sé við virkt viðhald. Íslenskar orkustöðvar hafa háan uppi tíma 

og skila ávallt því sem þær eiga að skila.  

 Fyrirtækin innan íslenska jarðvarmageirans standa sig vel, þau skila góðu verki, skila 

því á réttum tíma og á réttu verði. Ísland nýtur því jákvæðs orðspors sem að telst einnig hluti 

af gæðum landsins.  

 Bjarni Richter hjá ÍSOR talaði um að öll vinna og gæði þjónustu Íslendinga mætti helst 

rekja til reynslu. Sú reynsla byggist ekki einungis á því hvernig Íslendingar höndla jarðhitann, 

heldur hvernig þeir framleiða raforku úr honum. Spurningin er ekki einungis hvað er að finna 

neðanjarðar heldur einnig hvernig megi byggja orkuna upp og nýta hana.  
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4.8  Lagalegt umhverfi  
Niðurstöður leiddu í ljós að íslenska lagaumhverfið myndi teljast aðlaðandi fyrir fjárfesta innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. Nokkrir þættir spila þar inn í líkt og að einungis ein stofnun sjái 

um öll leyfismál, Orkustofnun. Ísland hefur einkar löng framleiðsluleyfi eða um 60 ár. Íslenska 

krónan gerir þó lagaumhverfið örlítið minna aðlaðandi, sem og smávægileg vandkvæði í lögum 

varðandi rannsóknar- og vinnsluleyfi. Jafnvel þó að aðili sé með orkuverð í erlendri mynt, er 

framleiðslan í umhverfi þar sem krónan er gjaldmiðill og sökum þess hve sveiflukennd krónan 

er telst það ekki aðlaðandi. Leyfismálin vísa til þess að í íslenskum lögum er rannsóknarleyfi 

aðeins með forgang í að fá vinnsluleyfi, sem Björn Baldvin hjá BBA Legal taldi eiga að breytast 

sjálfkrafa í vinnsluleyfi, en samkvæmt lögum átt þú einungis forgang á vinnsluleyfi en ekki 

100% rétt á því. Baldvin sagði að almennt séð væri þó hægt að framkvæma þetta þannig að um 

væri að ræða rannsóknar- og vinnsluleyfi. Baldvin segir þó að íslenska lagaumhverfið sé að 

mörgu leyti framúrskarandi. Regluverkið er nokkuð gegnsætt, stöðugt (e. stable) og gott.  

 

4.9  Samantekt umræðu  
 
Íslenski jarðvarmageirinn hefur gengið í gegnum ákveðna erfiðleika sökum lítillar þróunar 

innan landsins og sökum lítils stuðnings stjórnvalda. Vegna þessa hafa alþjóðleg verkefni orðið 

sífellt mikilvægari til þess að afla tekna og halda starfseminni í greininni á lífi. Þarna myndast 

hins vegar ákveðin þversögn þar sem að lítill stuðningur stjórnvalda hefur leitt til ákveðinnar 

hindrunar fyrir íslensk fyrirtæki í geiranum að taka þátt í verkefnum erlendis. Niðurstöður leiða 

í ljós að mikil þörf er fyrir sameiginlega stefnu og áætlanagerð fyrir markaðssetningu landsins, 

þ.e.a.s. raforkuframleiðslu. En ekki er einungis nóg að setja fram stefnu og áætlun heldur er 

íslenskur orkumarkaður á þeim stað að framkvæmd þarf nauðsynlega að eiga sér stað. 

Stuðningur stjórnvalda, þá helst í formi fjármagns, er nauðsynlegur til þess veita meiri 

möguleika á alþjóða verkefnum og þannig stuðlað betur að alþjóðlegri markaðssetningu og 

viðskiptaþróun.  

Þegar litið er á niðurstöðukafla rannsóknarinnar má sjá hvernig Ísland skorar 

mismunandi mikið eftir þáttum. Ísland skorar lægra í tækni og nýsköpun & þróun, en  skorar 

aftur á móti hærra í seinni fjórum þáttunum þ.e. gæði, þekkingu og reynslu, ímynd og lagalegu 

umhverfi.  

Jafnvel þó Ísland skori minna í tækni og nýsköpun & þróun ályktar rannsakandi að 

mikil tækifæri felist þar. Fyrirtæki innan geirans hafa sýnt fram á mikla hagnýtingu á 

tæknilegum þáttum, sem hefur leitt til ýmissa nýsköpunarverkefna. Má þar helst nefna 
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djúpborunarverkefnið, þar sem verið er að þróa nýja tækni til þess að mæta nýjum áskorunum 

er kemur að slíkum djúpborunum. Auðlindagarður HS Orku er einnig lýsandi dæmi um frábæra 

hugsjón þar sem lausnarmiðun og hagnýting er í fyrirrúmi. Fordæmið sem HS Orka leggur með 

Auðlindagarðinum er eitthvað sem getur komið til með að vekja frekari eftirtekt bæði á Íslandi 

og erlendis. Hægt væri að nýta hugmyndir líkt og Auðlindagarðinn sem viðskiptatækifæri fyrir 

íslenskan jarðvarmageira.  

Ísland hefur aðlaðandi lagaumhverfi, býr yfir áratuga langri þekkingu og reynslu, er 

þekkt af erlendum sem innlendum aðilum sem gæðamerki og býr yfir sterkri ímynd í huga 

fólks. Þetta er eitthvað sem rannsakandi telur að leggja þurfi meiri áherslu á, þ.e. hagnýtingu 

þessara þátta og styrkja þannig samkeppnishæfni landsins. 

 Út frá þessu er það ályktun rannsakandans að Ísland er samkeppnishæft á 

alþjóðamarkaði og telst staða þess góð. Til þess að ná sterkari stöðu leggur rannsakandi til að 

frekari áhersla verði lögð á þá sex þætti sem teknir voru fyrir í rannsókn þessari og horft sé á 

þá með heildrænum hætti í stað þess að einblína á stakan þátt eða draga úr nokkra. Jafnvel þó 

að Ísland standi ekki eins vel er kemur að tækni og nýsköpun og þróun hefur það mikil áhrif á 

aðra þætti. Ljóst er að að þekkingin og reynslan hefur áhrif á nýsköpunina og þróunina, 

nýsköpun og þróun hefur áhrif á tæknina. Gæðin hafa áhrif á ímyndina og lagalegt umhverfi, 

o.s.frv.  

Þegar á heildina er litið stendur Ísland vel að vígi er kemur að þeim sex þáttum sem 

lögð var áhersla á við greiningu á samkeppnishæfni. Samkeppnishæfni landsins byggir því 

einna helst á sex fyrrnefndum þáttum og styrkleika íslenska jarðvarmaklasans. 

Jarðvarmaklasinn er háþróaður og býr yfir mikilli reynslu og þekkingu sem gerir það að verkum 

að Íslendingar hafa getu til þess að nýta jarðvarmann á fjölbreyttan hátt á fjölbreyttum sviðum.  

 

4.10  Styrkleikar og takmarkanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna góða mynd af því hvernig þættirnir sex geta 

haft áhrif á samkeppnishæfni, sé horft á þá með heildrænum hætti. Helsti styrkleiki 

rannsóknarinnar er að hún leiðir í ljós styrkleika, sem og veikleika, er kemur að stöðu íslenska 

jarðvarmageirans á alþjóðamarkaði en kemur jafnframt auga á tækifæri sem felast í hvoru 

tveggja (styrkleikum og veikleikum).  

 Takmarkanir þessarar rannsóknar felast í litlu úrtaki, þótt það gefi ákveðnar 

vísbendingar. Einungis var talað við níu einstaklinga af fjölmörgum innan íslenska 

jarðvarmageirans, sem ber að hafa í huga. 
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4.11  Framhaldsrannsóknir  

Í framhaldi af þessu rannsóknarferli og þeim þeim niðurstöðum sem nú liggja fyrir telur 

rannsakandi að áhugavert geti verið að gera frekari rannsókn á efninu með enn frekari áherslu 

þá sex þætti sem voru teknir fyrir. Frekari rannsókn yrði þá gerð með megindlegri aðferðafræði 

þar sem notast yrði við spurningakönnun sem gæti skilað upplýsingum frá öðrum sjónarhornum 

og þannig styrkt viðfangsefnið enn frekar.  

Annar möguleiki væri að fá álit fleiri starfsmanna innan fyrirtækjanna og bera saman við 

svör þeirra viðmælenda sem valdir voru fyrir þessa rannsókn, og sjá hvort munur sé þar á.  
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5.  Lokaorð 
Markmið rannsóknarinnar var að greina samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði með 

sérstaka áherslu á raforkuframleiðslu með nýtingu jarðvarma. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að Ísland er samkeppnishæft á alþjóðamarkaði og telst staða þess góð. Niðurstöður 

sýndu þó fram á ýmis vandkvæði sem þarf að huga betur að til þess að staða landsins geti talist 

sterk. Einna helst var það lítill stuðningur stjórnvalda við markaðssetningu landsins í 

raforkuframleiðslu sem olli veikari stöðu Íslands á alþjóðamarkaði.  

Af niðurstöðum má sjá að Ísland er sterkt fyrir í fjórum þáttum af sex. Í þeim tveimur 

þáttum sem Ísland er veikara, þ.e. tækni, nýsköpun og þróun, hafa verið ákveðnar hindranir þá 

helst í formi stuðnings stjórnvalda til þess að veita tækifæri á frekari viðskiptaþróun. Að því 

sögðu má þó sjá mikil tækifæri sem liggja í þeim þáttum en til að mynda leiddu niðurstöður í 

ljós þau miklu tækifæri sem búa í þeim fordæmum sem sett hafa verið fram við nýtingu 

jarðvarma á Reykjanesi, t.d. með Auðlindagarðinum og djúpborunarverkefninu.  

Niðurstöður sýndu einnig fram á að Ísland stóð vel að vígi í seinni fjórum þáttunum, 

þekking og reynsla, ímynd, gæði og lagalegt umhverfi, en sýndu á sama tíma fram á það að 

ekki hefur verið lögð nægilega rík áhersla á þær og komum við enn og aftur að þeirri 

markaðssetningu sem vantar. Jarðvarmaklasinn styrkir samkeppnisstöðu Íslands, en hann hefur 

í för með sér mikil verðmæti fyrir íslenskan jarðvarmageira þar sem að í honum felst náið 

samband milli helstu aðila innan geirans og styrkir þannig samkeppnishæfni landsins. 

 Áður en rannsókn þessi hófst hafði rannsakandi kynnt sér íslenska jarðvarmageirann og 

gert sér í hugarlund að staða hans væri sterk sökum þeirra þátta sem eru á margra vörum, s.s. 

þá miklu þekkingu og reynslu sem er til staðar í þessum geira sem og að verið væri að hagnýta 

ímynd landsins er kemur að raforkumálum jafn mikið og hefur verið áberandi í íslenskri 

ferðaþjónustu, þar sem ímynd landsins hefur verið einn af lykilþáttum í velgengni 

ferðaþjónustunnar. Út frá niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar kom í ljós að jafnvel þó 

umtalið sé mikið um marga af þeim þáttum sem teknir voru fyrir í rannsókn þessari hefur ekki 

markvisst verið horft á þá með heildrænum hætti, með það að markmiði að hagnýta áhrif þeirra 

til sterkari samkeppnisstöðu.  
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 Viðaukar 
 
Viðauki A: Spurningarlisti fyrir viðmælendur 
Eftirfarandi spurningarlisti var lagður fyrir sérfræðinga innan jarðvarmageirans. 

 

1.   Er raforka sjálfbær náttúruauðlind? 

Já/Nei.  

Getur þú lýst því aðeins fyrir mig hvernig hún er sjálfbær/ósjálfbær? 

 

2.   Hvernig er staða raforkumála á Íslandi í dag?  

 

3.   Hvaða tækifæri telur þú að liggi í notkun jarðvarmaorku umfram aðra valkosti 

til raforkuframleiðslu? 

 

4.   Hverjar eru helstu samkeppnisógnir sem íslenski jarðvarma geirinn stendur 

frammi fyrir í dag?  

 

5.   Hvernig sérð þú fram á þróunina í raforkumálum á komandi árum? 

 

6.   Hvað telur þú að Ísland hafi umfram aðrar þjóðir (í jarðvarma framleiðslu) 

þegar kemur að raforkuframleiðslu?  

 

7.   Hefur íslenski jarðvarmageirinn opinn og fullan aðgang af þeirri tækni sem þarf 

til þess að framleiða rafmagn úr jarðvarma? 

 

8.   Stendur íslenski jarðvarmageirinn framar öðrum þjóðum þegar að kemur að 

tækifærum til þess að kaupa nýja tækni til þess að auka nýsköpun og rannsóknir 

& þróun (R&D)?  

Já/Nei. 

Vinsamlegast rökstyddu svar þitt.  

 

9.   Stendur íslenski jarðvarmageirinn framar öðrum þjóðum þegar kemur að 

nýsköpun og rannsóknum & þróun (R&D)?   
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Já/Nei.  

Vinsamlegast rökstyddu svar þitt.  

 

10.  Hvernig myndir þú skilgreina gæði íslenska jarðvarmageirans?  

 

 

 

 


