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Með nýjum raforkulögum, sem komu til fram-
kvæmda um mitt ár 2003, er Orkustofnun falið
víðtækt umsjónarhlutverk í raforkumálum, eink-
um eftirlit með sérleyfisþáttum, þ.e. flutningi og
dreifingu á raforku. Þetta mun m.a. fela í sér
• almenna aðkomu að framkvæmd laganna,
• setningu tekjumarka og staðfestingu gjald-

skráa fyrir flutning og dreifingu og
• eftirlit með afhendingargæðum raforku.
Reiknað er með þremur sérfræðingum auk
stoðliðs til að sinna þessu verkefni og hafa sum-
ir starfsmannanna þegar verið ráðnir.

Raforkulögin koma að fullu til framkvæmda á
miðju árinu 2004, eða síðar. Árið 2003 var unnið
að undirbúningi hins nýja verkefnis, m.a. með
þátttöku í smíð frumvarps og reglugerða. Að
öðru leyti var unnið samkvæmt bráðabirgðaá-
kvæðum laganna m.a. að eftirfarandi:

• Umfjöllun um gjaldskrárhækkanir dreifi-
veitna, en Orkustofnun hefur á bráðabirgða-
tímabilinu eftirlit með heildargjaldi fyrir raf-
orku til notenda.

• Gjaldskrá fyrir flutning raforku að tillögu
Landsvirkjunar sem Orkustofnun hefur fallist
á til bráðabirgða.

• Athugun á aðskilnaði rekstrarþátta í bókhaldi
flutningskerfis og veitna til undirbúnings að
gerð tekjuramma.

• Stjórn vinnuhóps um gæði og afhendingarör-
yggi raforku, en hópurinn vinnur að skil-
greiningu á söfnun, skráningu og úrvinnslu
gagna.

• Þátttaka í norrænu og evrópsku samstarfi eft-
irlitsstofnana með raforkugeiranum til þess
að læra af reynslu grannanna.

U M S J Ó N  O G  E F T I R L I T  
M E Ð  R A F O R K U G E I R A N U M



Árið 2003 var ár mikilla breytinga á Orkustofnun.
Eftir nær 36 ára starf á grundvelli orkulaga nr. 58
frá árinu 1967 voru stofnuninni sett ný lög, lög
um Orkustofnun nr. 87/2003. Með þeim var Rann-
sóknasvið Orkustofnunar aðskilið frá stofnuninni
og gert að nýrri ríkisstofnun, Íslenskum orkurann-
sóknum, sem starfar á grundvelli laga nr. 86/2003.
Þessi aðskilnaður hófst með skipulagsbreytingu
árið 1997 þar sem framkvæmd rannsókna var að-
skilin frá stjórnsýsluþættinum. Orkustofnun hefur
á seinustu árum fengið æ víðfeðmara stjórnsýslu-
hlutverk og var það tilefni fulls aðskilnaðar nú. 

Uppstokkun á Orkustofnun er ekki lokið, en á
árinu störfuðu tvær nefndir, önnur um stefnu-
mörkun um rannsóknir og vöktun á vatnafari og
hin um þátttöku Íslands í starfsemi Jarðhitaskóla
Háskóla Sameinuðu þjóðanna, sem starfræktur er
á Orkustofnun. Svo getur farið að bæði Vatna-
mælingum Orkustofnunar og Jarðhitaskólanum
verði fundinn annar farvegur innan stofnanakerf-
isins en nú er. Eftir það verður Orkustofnun opin-
ber stjórnsýslustofnun á sviði orkumála, stofnun
sem mun hafa víðtækt og vaxandi hlutverk sem
umsjónar- og umsýslustofnun og ráðgjafi stjórn-
valda, en líka sem kaupandi og stjórnandi rann-
sókna á orkulindum landsins og nýtingu þeirra.

Tvenns konar starfsemi af þessu tagi færðist til
stofnunarinnar á árinu. Annars vegar umsýsla
með Orkusjóði. Orkusjóði verður sinnt frá útibúi
stofnunarinnar á Akureyri en ætlunin er að þar
verði sinnt þeim umsýsluverkefnum sem lúta sér-
staklega að landsbyggðinni. Hins vegar fékk
stofnunin umfangsmikið nýtt hlutverk með raf-
orkulögum nr. 65/2003, sem er að setja sérleyfis-
þáttum raforkugeirans, flutningi og dreifingu á
raforku, starfsramma. 

Rekstur rannsóknareininga stofnunarinnar,
Vatnamælinga og Rannsóknasviðs (til miðs árs) var
blómlegur í samræmi við mikil umsvif í þjónustu-
rannsóknum fyrir orkugeirann. Starfsemi Vatna-
mælinganna eru gerð sérstök skil í þessari árs-
skýrslu en fjallað verður um verkefni Rannsókna-
sviðsins á vettvangi Íslenskra orkurannsókna.

Uppskiptingin á Orkustofnun er í samræmi við
síauknar kröfur um vandaða stjórnsýslu og um
leið aðskilnað í opinberum rekstri af samkeppnis-
ástæðum. Við þetta fjölgar ríkisstofnunum og eru
þær þó flestar smáar og vanmáttugar og væri
nær að sameina þær en sundra. Við þessu má
bregðast með tvennum hætti: Annars vegar með
því að slá saman þeim stofnanabrotum sem sam-
an geta heyrt. Þetta er hugsunin varðandi Vatna-
mælingarnar, en stefnt er að því að þær renni
saman við aðra skylda rannsóknaþjónustu verði
þær aðgreindar frá Orkustofnun. Sama á við um
Jarðhitaskólann, en ætlunin er að sameina og
efla kennslu í þágu þróunarlanda undir einum
hatti. Hin leiðin til að bregðast við smæð stofnana
er að þær samreki stoðþjónustu eins og Íslenskar
orkurannsóknir og Orkustofnun, þ.m.t. Vatna-
mælingar og Jarðhitaskóli, gera. 

Eftir mikið fum og fuður yfirvalda hefur verið
tekin ákvörðun um að stofnanirnar verði áfram
til húsa við Grensásveg í Reykjavík. Þessu sambýli
hefur verið gefið nafnið Orkugarður. Þá hefur
loksins verið hafist handa við löngu tímabærar
endurbætur á húsnæðinu. Þess er vænst að það
verði gert hiklaust og af myndarskap þótt fyrri
vanefndir á vilyrðum í þeim efnum veki upp efa-
semdir.

Með breytingum á lögum um Orkustofnun er
hlutverki stjórnar stofnunarinnar lokið. Stjórnar-
mönnum, jafnt þeim seinustu svo og þeim sem
áður hafa setið í stjórn, eru færðar þakkir fyrir
góða leiðsögn. Orkuráð tekur að nokkru við hlut-
verki stjórnar en því er m.a. ætlað að leggja á ráð-
in um ráðstöfun fjár til orkurannsókna. Vænst er
heilladrjúgs samstarfs í þeim efnum.

Að lokum er öllum starfsmönnum Orkustofn-
unar þökkuð störf í hennar þágu á árinu, ekki
síst þeim þeirra sem færðust á nýjan vettvang á
miðju ári. Íslenskum orkurannsóknum er óskað
fararheilla.
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Þorkell Helgason
orkumálastjóri

Á VA R P  
O R K U M Á L A S T J Ó R A
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R E K S T U R  O R K U S T O F N U N A R  
Á  Á R I N U

Umsvif og ársreikningur

Veruleg aukning varð á umsvifum Orkustofnun-
ar á árinu 2003, bæði á orkumálahluta og á
orkurannsóknahluta, sé tekið tillit til þess að
Rannsóknasviðið var aðeins rekið á Orkustofnun
fram til miðs árs, en þá tók ný stofnun, Íslenskar
orkurannsóknir, við hlutverki sviðsins. Unnin
voru um 90 ársverk á Orkustofnun árið 2003,
nokkru færri en árið á undan, sem skýrist af
flutningi starfsmanna til Íslenskra orkurann-
sókna.

Áritaður ársreikningur Orkustofnunar er birt-
ur annars staðar í þessari ársskýrslu. Eins og þar
kemur fram varð um 23 m.kr. afgangur á rekstri
stofnunarinnar. Er þetta mun minni afgangur en
árið áður. Stafar það af því að Rannsóknasvið
stofnunarinnar færðist frá stofnuninni, en þar
var um 33 m.kr afgangur á árinu 2002. Á hinn
bóginn var sviðið og arftaki þess, Íslenskar orku-
rannsóknir, rekið með nokkrum halla árið 2003.
Vegna venjubundins ójafnvægis í afkomu sviðs-
ins milli árshelminga kemur þetta út sem veru-
legur halli á fyrri hluta ársins, sem þá birtist í
reikningum Orkustofnunar.

Höfuðstóll kann að virðast óþarflega hár fyrir
stofnun sem þessa. Hér er þó ekki allt sem sýnist
enda hentar hefðbundið uppgjör A-hlutastofn-
ana ekki stofnun með jafnfjölþættan rekstur og
Orkustofnun. Einkum er bagalegt að ekki eru
tök á að aðgreina ýmiss konar vörslufé frá öðru.

Skal nú reynt að greina reksturinn til frekari
glöggvunar á ársreikningnum.

Orkumálasvið og 
skrifstofa orkumálastjóra 

Allar fjárveitingar stofnunarinnar renna til orku-
málasviðs (OMS) og skrifstofu orkumálastjóra
(STJ). Er þá undanskilin bein fjárveiting til Jarð-
hitaskólans í gegnum utanríkisráðuneytið.

Vatnamælingar (og Rannsóknasviðið, meðan það
var innan stofnunarinnar) eru alfarið reknar með
eigin aflafé; verkefnasölu og rannsóknastyrkjum.

Fjárveitingar til stofnunarinnar hækkuðu
verulega vegna nýrra verkefna. Fjárveitingar (og
aukafjárveitingar) vegna nýrra verkefna voru:
• Vegna raforkulaga 35 m.kr.
• Til „vettvangs um vistvænt eldsneyti“ 20 m.kr.
• Til uppgjörs á 1. áfanga rammaáætlunar 

30 m.kr.
Jafnframt var fé til hafsbotnsrannsókna með

fjárveitingu til iðnaðarráðuneytisins stóraukið,
eða úr 75 m.kr. í 289 m.kr. Allt þetta má rekja í
meðfylgjandi yfirlitstöflu.

Skipting fjár orkumálsviðsins og skrifstofu
orkumálastjóra kemur ennfremur fram í töflunni.

Óráðstafað fé jókst verulega á árinu, einkum
vegna síðbúinna aukafjárveitinga. Augljóst má
vera að ráðstöfun aukafjárveitinga, sem sjá ekki
dagsins ljós fyrr en í árslok, frestast til næsta árs
nema sýnd hafi verið sú óforsjálni að ráðstafa fé
upp á von eða óvon. Það er ekki gert á Orku-
stofnun; því virðist mikið í sarpinum um áramót-
in. Þessar skyndilegu aukafjárveitingar námu alls
um 45 m.kr. og skýra drýgsta hlutann af þeim af-
gangi sem er í árslok.

Vatnamælingar

Umsvif Vatnamælinga jukust verulega á árinu
eins og mörg undanfarin ár. Kemur þar einkum
tvennt til; annars vegar verkefni vegna undirbún-
ings virkjana og lúkningar á 1. áfanga rammaá-
ætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, en
hins vegar allumfangsmikið norrænt verkefni um
áhrif loftslagsbreytinga á orkubúskap.

Fjárhagslega stóð rekstur Vatnamælinganna
nokkuð í járnum eftir að tekið hefur verið tillit
til þess að í reikningsuppgjöri er fólgið allnokk-
uð vörslufé. Eru það fyrst og fremst fyrirfram
greiddir styrkir til fyrrgreinds norræns verkefnis.
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Rekstur orkumálasviðs og 
embættis orkumálastjóra 2003 

m.kr. m.kr. m.kr.
Fjármögnun
Grunnfjárveiting til Orkustofnunar 272,5
Aukafjárveitingar með fjáraukalögum 45,2

Vegna 1. áfanga rammaáætlunar 30,0
Vegna vistvæns eldsneytis 20,0
Vegna undirbúnings raforkulaga 
og færslu eftirlits frá Löggildingarstofu -4,8

Framlag iðnaðarráðuneytisins til hafsbotnsrannsókna 289.4
Framlag Orkusjóðs vegna umhverfis- og virkjunarkosta 50,0
Önnur framlög og styrkir 52,8
Greiðsla fyrir þjónustu við aðrar rekstareiningar 2,6
Tekjur ársins alls 712,5
Fjárveitingar og framlög flutt frá síðasta ári 
(ógreiddar skuldbindingar frá því ári) 13,2

Samtals 725,7

Ráðstöfun fjár eftir verkefnum
Rannsóknir orkulinda 153,6

Öflun grunngagna 112,9
Þróun gagnagrunna 40,7

Umhverfi og virkjanakostir 89,0
Orkubúskapur og hagkvæm orkunotkun 38,5
Ráðgjöf til stjórnvalda, umsagnir, eftirlit 71,9
Verkefni með sérstakri fjárveitingu 296,3
Þjónusta við aðrar rekstrareiningar 2,8
Útgjöld ársins alls 652,1
Skuldbindingar fluttar til næsta árs 73,6

Vegna rammaáætlunar 9,8
Vegna hafsbotnsrannsókna 19,1
Vegna vistvæns eldsneytis 19,3
Vegna nýrra raforkulaga og eftirlits 9,4
Vegna annarra verkefna 16,0

Samtals 725,7

Orkusjóður
Með nýjum lögum um Orkustofnun, sem tóku
gildi 1. júlí 2003, var henni falin umsýsla Orku-
sjóðs. Umsýslan er hjá Akureyrarsetri stofnunar-
innar.

Hlutverk Orkusjóðs er að stuðla að hagkvæmri
nýtingu orkulinda landsins með styrkjum eða
lánum, einkum til aðgerða er miða að því að
draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Orkuráð,
sem starfar skv. lögum um Orkustofnun, gerir til-
lögur til iðnaðarráðherra um lánveitingar og
greiðslur úr sjóðnum. Orkuráð veitir jafnframt
stofnuninni ráð um ráðstöfun opinbers fjár til
rannsókna á orkulindum landsins. 

Tekjur Orkusjóðs eru vextir af fé hans, svo og
fé það sem veitt er af fjárlögum hverju sinni.
Fjárveitingin á árinu 2003 nam 82,8 m.kr.

Starfsemin á árinu 2003 markaðist nokkuð af
nýjum lögum um starfsemi sjóðsins og þeim
breytingum, sem hún hafði í för með sér. Af
þeim sökum var ekki auglýst á árinu eftir nýjum
umsóknum um fé úr Orkusjóði. Í samræmi við

reglugerð um starfsemi Orkusjóðs nr. 514/2003
hefur orkuráð unnið að tillögugerð til iðnaðar-
ráðherra um verklagsreglur vegna styrk- og lán-
veitinga. Þess er vænst að reglurnar verði stað-
festar af iðnaðarráðherra í marsbyrjun 2004, og
verða þær þá auglýstar opinberlega. Á grund-
velli þeirra verða styrkveitingar 2004 auglýstar.
Iðnaðarráðherra skipar fimm menn í orkuráð til
fjögurra ára í senn. Þann 4. júlí 2003 voru eftir-
taldir skipaðir í ráðið: Ísólfur Gylfi Pálmason,
sveitarstjóri, formaður, Guðjón Guðmundsson,
fyrrv. alþingismaður, Katrín Ásgrímsdóttir, garð-
yrkjubóndi, Sverrir Sveinsson, fyrrv. veitustjóri og
Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri.

Jarðhitaskóli Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna

Nemendur Jarðhitaskólans (JHS) voru fleiri en
nokkru sinni eða 20 í hinu hefðbundna námi,
auk 4 nemenda sem stunda meistaranám við Há-
skóla Íslands á vegum JHS. Kostnaður við rekstur
skólans fór nokkuð fram yfir fjárveitingar ársins,
einkum vegna 25 ára afmælis skólans. Safnað
var í sjóð vegna þessa fyrirsjáanlega kostnaðar á
fyrri árum (sbr. ársskýrslu OS 2002).

Sameiginleg þjónusta

Orkustofnun rekur sameiginlega þjónustu (SAM)
um húsnæðismál, bókhald og fjármál, starfs-
mannamál, tölvurekstur o.fl. Kostnaði við SAM er
skipt eftir ákveðnum reglum út á einingar stofn-
unarinnar.

Eftir uppskiptinguna á s.l. ári kaupa Íslenskar
orkurannsóknir þessa þjónustu af SAM. Æskilegt
væri að þjónustan væri í e.k. sameign stofnananna
tveggja en á því eru lagatæknilegir örðugleikar.

Velta hinnar sameiginlegu þjónustu nam rúm-
lega 166 m.kr. Rekstrarafgangur var eðli sam-
kvæmt enginn.

Orkusjóður

Eftir lagabreytingar á miðju ári er Orkusjóður í
umsjá Orkustofnunar. Að ráði Ríkisendurskoð-
unar er uppgjöri hans ekki blandað saman við
ársreikning Orkustofnunar. Því er birtur sér-
reikningur fyrir Orkusjóð. 
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Ráðgjöf og umsagnir

Eitt mikilvægasta hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórnvöldum til ráðgjafar um orkumál. Í því felst
m.a. að veita umsagnir um ýmis þingmál, leyfisveitingar og umhverfismat, en líka að sitja í opinberum
nefndum um orkumál. Helstu mál af þessum toga á árinu voru eftirfarandi.

Umsagnir varðandi mat 
á umhverfisáhrifum
• Tillaga að matsáætlun vegna Bjarnarflags-

virkjunar allt að 90 MW og 132 kV Bjarn-
arflagslínu 1 í Skútustaðahreppi 

Nefndir og vinnuhópar á vegum 
hins opinbera
• Nefnd um rannsóknir og vöktun á vatnafari
• Nefnd til endurskoðunar vatnalaga nr. 15/1923
• Starfshópur um framkvæmd þingsályktunar

um neysluvatn 
• Vinna í verkefnisstjórn og faghópum vegna

rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarð-
varma

• Samráðsnefnd um raforkueftirlit
• Viðræðuhópur um könnun á stofnun fyrirtæk-

is um flutning raforku
• Starfshópur iðnaðarráðuneytis um gerð frum-

varps til raforkulaga
• Nefnd um endurskoðun auðlindalaga og um

frumvarp að nýjum lögum um jarðrænar auð-
lindir

• Nefnd um fyrirkomulag flutnings raforku sam-
kvæmt bráðabirgðaákvæði VII við raforkulög
nr. 65/2003

• Orkuspárnefnd
• Íslenska vatnafræðinefndin

Umsagnir um þingmál
• Tillaga til þingsályktunar um aldarafmæli

heimastjórnar
• Tillaga til þingsályktunar um raforkukostnað

fyrirtækja 
• Frumvarp til laga um verndun Mývatns og Lax-

ár í Suður Þingeyjarsýslu 
• Frumvörp til laga um Orkustofnun og Íslenskar

orkurannsóknir 
• Frumvarp til raforkulaga 
• Reglugerð um geislavarnir og notkun lokaðra

geislalinda 

Umsagnir um leyfi
• Leyfi til Landsvirkjunar vegna vatnsmiðlunar,

Norðlingaölduveitu
• Leyfi til að námu- og orkuréttindi verði undan-

þegin við sölu jarðarinnar Þverár í Ólafsfirði 
• Leyfi um hrafntinnunám við Austurbjalla 
• Leyfi til Hitaveitu Suðurnesja til rannsókna á

jarðhita á Heimaey 
• Leyfi til rannsókna vegna nýtingar á jarðhita á

Þeistareykjum 
• Virkjunarleyfi til handa Fallorku ehf. vegna

virkjunar í Djúpadalsá í Eyjafirði 
• Leyfi Bolungarvíkurkaupstaðar um að undan-

skilja vatns-, námu- og jarðhita- og jarðorku-
réttindi við sölu á landsspildu í landi Gils í Bol-
ungarvík 

• Leyfi til frekari raforkuvinnslu á Reykjanesi og
við Svartsengi og Eldvörp 

• Umsókn Kötluvikurs um námaleyfi til vikur-
náms á Mýrdalssandi

• Rannsókn Orkuveitu Reykjavíkur vegna
neysluvatns í Grábrókarhrauni. Tilkynning um
breytingu á rannsóknaráætlun 

Aðrar umsagnir 
• Vatnsvernd og fyrirhuguð niðurdæling frá

orkuvirkjun Orkuveitu Reykjavíkur á Hellis-
heiði 

• Umsögn og athugasemdir við Náttúruvernd-
aráætlun 2003-2008 

• Umfang á magni og afkastagetu mögulegra
jarðhitasvæða í Brennisteinsfjöllum 

• Umsögn um hve langan tíma taki að undir-
búa framkvæmdir við Skaftárveitu 
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Tengslum Íslands við alþjóðasamstarf í vatnamæl-
ingum og vatnafræðirannsóknum á vegum
tveggja stofnana Sameinuðu þjóðanna er sinnt á
Vatnamælingum Orkustofnunar. Annars vegar er
forstöðumaður Vatnamælinga vatnafræðilegur
ráðgjafi veðurstofustjóra vegna samstarfs á veg-
um Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar (WMO),
hins vegar er hann formaður Íslensku vatnafræði-
nefndarinnar, sem heyrir undir Menningar- og vís-
indastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO). Á
sviði beggja þessara stofnana var óvenju mikið um
að vera á árinu, m.a. þar sem Allsherjarþing Sam-
einuðu þjóðanna hafði lýst árið 2003 vera Ár
ferskvatnsins. Í tilefni af því var haldið málþing
fyrir almenning á vegum Vatnamælinga og Ís-
lensku vatnafræðinefndarinnar á Degi vatnsins 22.
mars í Ráðhúsi Reykjavíkur og haldin ráðstefna
fyrir vísindamenn og fagfólk um vatnafræðirann-
sóknir 13. október á Grand Hótel Reykjavík. Auk
framlags frá Vatnamælingum nutu viðburðirnir
styrkja frá Orkustofnun, Landsvirkjun, Orkuveitu
Reykjavíkur, Norðurorku, menntamálaráðuneyt-
inu og umhverfisráðuneytinu. Samstarf um mjög

vel heppnað skólaverkefni var við Fræðslumiðstöð
Reykjavíkur, og var það kynnt og verðlaun veitt á
síðari ráðstefnunni. Á Degi vatnsins tóku Vatna-
mælingar þátt í alþjóðaþingi um vatn í Kyoto
(Third International Water Forum) og stóðu fyrir
tveim fyrirlestrum í samvinnu við Alþjóða vatna-
fræðifélagið (IAHS).

Á vettvangi Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar
var m.a. höfð forysta fyrir vinnuhópi evrópskra
vatnafræðistofnana um samstarf við ESB vegna
framkvæmdar og útfærslu á vatnatilskipun Evr-
ópu.

Í gangi eru norræn og innlend rannsóknarverk-
efni um afleiðingar veðurfarsbreytinga fyrir orku-
framleiðslu undir forystu Vatnamælinga, sem
Orkustofnun, iðnaðarráðuneytið, Orkusjóður og
Landsvirkjun hafa stutt með ráðum og dáð. Hald-
inn var vinnufundur í Reykjavík 9.-11. október við
áfangaskil milli verkefnanna Climate, Water and
Energy 2002-2003 og Climate and Energy 2003-
2006. Samhliða hefur verið unnið að innlenda
rannsóknarverkefninu Veður, vatn og orka.

Orkustofnun telur hlutverki sínu á sviði almennrar kortagerðar lokið. Því var ákveðið að stofnunin afhenti
Landmælingum Íslands öll gögn viðkomandi landmælingum í trausti þess að Landmælingar Íslands verði
efldar til þeirrar forystu í almennri kortagerð sem þörf er á.

Á R  F E R S K VAT N S I N S  2 0 0 3  
O G  A L Þ J Ó Ð A S A M S TA R F  U M

VAT N A F R Æ Ð I R A N N S Ó K N I R

Þorkell Helgason, orkumálastjóri afhendir Magnúsi
Guðmundssyni, forstjóra Landmælinga Íslands, vegg-
spjald þar sem rakin er saga landmælinga Orkustofn-
unar frá 1952 - 2003.

Rúmlega 500 þríhyrningapunktar Orkustofnunar eru sýndir sem grænir fern-
ingar á myndinni. Stöðvar í fyrstugráðuneti LMÍ, sem net Orkustofnunar voru
tengd við, eru sýndar sem rauðir þríhyrningar. Um 38.000 ferkílómetra svæði
sem mælt hefur verið vegna kortagerðar er gult á myndinni. Hæðarnet Orku-
stofnunar ná yfir sama eða nokkru stærra svæði.

Landmælingagögn Orkustofnunar voru formlega afhent Landmælingum 
Íslands þann 5. desember 2003
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Orkunotkun og orkuvinnsla
• Heildarvinnsla á orku og notkun á innfluttri

orku nam 143,4 PJ á árinu 2003 á móti 144,0 PJ
á árinu á undan. Lækkaði því um þriðjung úr
prósentu, en orkunotkun á mann lækkaði um
tæpt eitt prósent milli ára.

• Meðalorkunotkun hvers Íslendings er sjöföld
meðalnotkun annarra jarðarbúa.

• Við vinnum tæp 72% af okkar orku úr endurnýj-
anlegum orkulindum. Hlutfall slíkra orkulinda í
orkubúskap heimsins er aðeins 10%.

• Raforkuvinnsla jókst um 1% frá fyrra ári. Sala
raforku til stóriðju jókst um 0,4% og um 2,6%
til almennings. Samtals nam raforkuvinnslan
8495 GWh eða 29,4 MWh á hvern íbúa, sem er
meira en í nokkru öðru landi.

• Hlutur vatnsorku í heildarorkunotkun lands-
manna var 17,8%.

• Vinnsla raforku með jarðhita nam 1406 GWh á
árinu 2003 á móti 1433 árið á undan. Hlutdeild
jarðhitans í heildarorkunotkuninni var 53,9%.

• Hlutur innfluttrar orku (jarðefnaeldsneytis) í
heildarbúskapnum nam 28,3%. Hlutfallið stóð í
stað frá fyrra ári.

Verðlag á orku
• Niðurgreiðslur á rafhitun stóðu í stað.
• Gjaldskrá Landsvirkjunar hækkaði um 2%

1. ágúst.

• Rafmagnsveitur ríkisins, Orkubú Vestfjarða, Sel-
fossveitur og Rafveita Reyðarfjarðar hækkuðu
sínar gjaldskrár til samræmis við Landsvirkjun,
en Orkuveita Reykjavíkur hækkaði sína í tveimur
áföngum samtals um 4,7%.

• Hitaveita Suðurnesja var með óbreytta gjaldskrá
á Suðurnesjum en hækkaði í Vestmannaeyjum
um 3%.

• Orkuveita Húsavíkur hækkaði hins vegar um
5,5%. Norðurorka hf. á Akureyri hækkaði fasta-
gjaldið mikið þannig að hækkun til heimila var
12%.

• Aðeins á Suðurnesjum og hjá þeim rafveitum
sem fylgdu Landsvirkjun var um raunlækkun að
ræða miðað við vísitölu neysluverðs.

• Meðalhækkun raforku til heimila var 3,9%.
• Verð á heitu vatni hækkaði um 7,3% að

meðaltali.
• Orkuveita Reykjavíkur hækkaði gjaldskrá fyrir

heitt vatn um 9%.
• Hitaveita Suðurnesja á Suðurnesjum hækkaði

um 8% en Norðurorka á Akureyri aðeins 0,6%.
• Aðrar veitur ýmist stóðu í stað eða hækkuðu allt

að 20%.
• Eldsneytisverð hækkaði á árinu um 2,4%. Svart-

olía hækkaði um 1,4% en bensín 3,7%. 
• Milli ára lækkaði dísilolía á bíla um 2,7%, bens-

ín hækkaði álíka. Svartolía hækkaði um 1,4%
en skipaolía 2%.

A N N Á L L  O R K U M Á L A
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Landsvirkjun
• Verktakar héldu áfram vinnu við jarðgöng og

stíflustæði Kárahnjúkavirkjunar.
• Norðlingaölduveitu var slegið á frest.
• Landsvirkjun lét bora 2360 metra djúpa gufu-

leitarholu í háhitasvæðið í Sveðjuhrauni við
Hágöngur.

Rafmagnsveitur ríkisins
• RARIK keypti í lok ársins Hitaveitu Dalabyggð-

ar í Búðardal.

Hitaveita Suðurnesja hf.
• Áfram var borað eftir gufu á Reykjanesi. Lok-

ið var við holu nr. 13 og hola nr. 14 var hálfn-
uð í árslok 2003.

Orkubú Vestfjarða
• Undirbúningur er langt kominn að 670 kW

virkjun í Tungudal sem nýtir vatnið úr Vest-
fjarðagöngunum.

• 12 kV háspennustrengur var grafinn í jörð á
milli Bíldudals og Fremri-Hvestu í Arnarfirði.

Orkuveita Reykjavíkur
• Áfram var haldið borunum eftir gufu á Nesja-

völlum og á Hellisheiði. Lokið var við eina
vinnsluholu á Nesjavöllum og þrjár á Hellisheiði.
Þar af er HE-8 á Hellisheiði, dýpsta háhitahol-
an, alls 2808 metrar.

• Stækkun Nesjavallavirkjunar um 30 MW er
langt komin.

• Nokkrar hitaleitarholur og ein vinnsluhola
voru boraðar í Munaðarnesi.

• OR keypti Hitaveitu Hlíðamanna í Biskups-
tungnum á áliðnu sumri. Á veitusvæðinu eru
íbúðar- og sumarhús en heita vatnið er úr bor-
holu á Efri-Reykjum. Einsdæmi er að 100 kW
gufuhverfill er á borholunni til rafmagnsfram-
leiðslu sem nýtt er til dælingar á heita vatninu
um sveitina.

• Heitavatnsholurnar á Eystri-Bakka og Þórodds-
stöðum í Ölfusi eru nú eign OR.

Hitaveita Þorlákshafnar
• Heitt vatn frá Öndverðarnesi var leitt í sumar-

hús í Grímsnesi.
• Lögð var stofnæð yfir Sogið og dreifikerfi að

Úlfljótsvatni í Grafningi.

Norðurorka hf. á Akureyri
• Í ágúst keypti Norðurorka hf. Hitaveitu Sval-

barðsstrandarhrepps á Svalbarðseyri og
greiddi fyrir með hlutabréfum í Norðurorku.

• Langt er komið að leggja dreifikerfi til nær
allra íbúðarhúsa í Arnarneshreppi frá heita-
vatnsholunni á Arnarnesi í nágrenni Hjalteyrar.

• Ný aðveituæð var lögð frá Arnarnesi til Akur-
eyrar.

Hitaveita Rangæinga
• Veitusvæðið nær nú yfir marga bæi í Ása-

hreppi og einnig að Gunnarsholti á Rangár-
völlum.

• Rafskautsketillinn á Hvolsvelli var ónotaður
allt árið – í fyrsta sinn.

Hitaveita Dalvíkur
• Mikið vatn var selt til þorskhausaþurrkunar á

Dalvík.

Litlar hitaveitur
• Gjöful heitavatnshola var boruð í ársbyrjun á

Stóraási í Hálsasveit.
• Heitavatnshola var boruð um vorið á Seljavöll-

um undir Eyjafjöllum. Lokið var á Þorláks-
messu við aðveituæðina heim að Seljavöllum
og Lambafelli.

Þeistareykir ehf.
• Aftur var borað eftir gufu á Þeistareykjum í

Suður-Þingeyjarsýslu haustið 2003. Nýja holan
er 1723 metra djúp.

Litlar vatnsaflsstöðvar
• Víða á landsbyggðinni er verið að byggja litlar

vatnsaflsstöðvar.
• Sandárvirkjun IV í Eyvindartungu í Laugardal

var tengd kerfi Rafmagnsveitna ríkisins
(RARIK) í febrúar 2003.

• Á Burstabrekku í Ólafsfirði og í Húsafelli í
Borgarfirði er verið að byggja vatnsaflsstöðvar
til þess að selja alla rafmagnsframleiðsluna inn
á kerfi RARIK.

• Ábúendur á Fremri-Hvestu í Arnarfirði eru að
ljúka við vatnsaflsstöð sem framleiða á raf-
magn inn á kerfi Orkubús Vestfjarða hf.

• Fallorka ehf. í Eyjafirði er að byggja tvær
vatnsaflsstöðvar í Djúpadalsá í Eyjafirði sem
eiga að framleiða rafmagn inn á kerfi Norður-
orku hf. á Akureyri.

Önnur orkufyrirtæki
• Skeljungur hf. og Íslensk NýOrka ehf. opnuðu

á sumardaginn fyrsta nýja eldsneytissölustöð
við Vesturlandsveginn í Reykjavík þar sem
framleitt er og afgreitt vetni á bíla.

• Þrír af strætisvögnunum í Reykjavík eru raf-
knúnir. Rafmagnið fá þeir úr efnarafal sem
gengur fyrir vetni.

• Kolsýruverksmiðja í eigu Ísaga hf. er á Hæðar-
enda í Grímsnesi. Vinnslan byggir á tveimur
borholum. Gamla holan er frá 1983 en nýja hol-
an var boruð á síðasta vori. Verksmiðjan annar
nær allri eftirspurn eftir kolsýru í landinu.
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• Hinn 15. mars 2003 voru undirritaðir samningar
um byggingu álvers í Reyðarfirði. Með tilkomu
álversins er áætlað að skapist allt að 750 ný störf
á Austurlandi. Áætlaður byggingarkostnaður
álversins er um 84 milljarðar króna og Kára-
hnjúkavirkjunar um 95 milljarðar króna. Alls
munu um 6300 ársverk skapast við framkvæmd-
irnar. Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun eru
þegar hafnar og framkvæmdir vegna byggingar
álversins munu hefjast um mitt ár 2004. Álverið
mun taka til starfa 2007. 

• Fram var haldið undirbúningi að stækkun álvers
Norðuráls á Grundartanga um helming í 180.000
tonna ársframleiðslu og samningaviðræður
hófust við Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu
Suðurnesja um raforkukaup frá jarðhitavirkjun-
um á Hellisheiði og Reykjanesi. 

• Atlantsál hf., fyrirtæki í eigu Altech JHM og rúss-
neskra aðila, hélt áfram athugun á möguleikum
á byggingu álvers við Húsavík eða í Eyjafirði og
súrálsverksmiðju við Húsavík með jarðvarma-
orku frá Þeistareykjum. 

• Svissneskir aðilar stofnuðu KAPLA hf., þróunar-

félag um rafskautaverksmiðju í Hvalfirði. Félagið
mun annast undirbúning við verkefnið. Gert er
ráð fyrir að verksmiðjan muni framleiða um
340.000 tonn af rafskautum og veita 140 manns
atvinnu. Áætlaður kostnaður er um 17 milljarð-
ar króna.

• Í árslok 2003 var undirritað samkomulag um lok
samstarfs um Markaðsskrifstofu iðnaðarráðu-
neytisins og Landsvirkjunar (MIL). MIL hefur ver-
ið rekin frá árinu 1988. Í nýjum raforkulögum er
kveðið á um samkeppni í raforkuframleiðslu. Því
þykir ekki eðlilegt að iðnaðarráðuneytið starf-
ræki markaðsskrifstofu í samstarfi við einn orku-
framleiðanda.

• MIL í samstarfi við sendiherra Íslands í Tókýó
kannaði ásamt tveimur japönskum fyrirtækjum
möguleika á að byggja verksmiðju til framleiðslu
á einangruðum álþynnum til notkunar í rafeinda-
þétta. Verksmiðjan mundi skapa um 40 störf.

• Íslenska lífmassafélagið hf. fékk rannsóknarstyrk
frá Evrópusambandinu. Verkefnið snýr að rann-
sókn á vinnslu lífrænnar efnavöru úr lífmassa
lúpínujurtarinnar, svo sem iðnaðarspíra, prótín-
efna, mjólkursýruafurða og beiskjuefna með
nýtingu jarðgufu til framleiðslunnar auk raf-
magns. Árangur rannsóknarvinnunnar er framar
vonum og ljóst að tæknilega er unnt að fram-
leiða þær afurðir sem að var stefnt. 

• Rannsóknir á framleiðslu pólýól-efna á vegum
félagsins Icelandic Green Polyols (IGP) héldu
áfram. Kannaður var möguleiki á að byggja
verksmiðju við Húsavík með nýtingu jarðhita frá
Þeistareykjum í huga.

• Alþingi setti lög um byggingu álvers á Reyðar-
firði þar sem gert er ráð fyrir allt að 322.000
tonna árlegri framleiðslu.

• Samþykkt voru lög um stækkun álvers Norðuráls
á Grundartanga upp í allt að 300.000 tonna ár-
lega framleiðslu.

• Á 128. löggjafarþingi var lagt fram frumvarp til
raforkulaga ásamt frumvarpi að breytingum á
ýmsum lögum á orkusviði. Svipað frumvarp hafði
verið lagt fram á 127. þingi og fengið þá ítarlega
umfjöllun. Frumvörpin voru samþykkt hinn 15.
mars 2003 og kom meginhluti þeirra til fram-
kvæmda 1. júlí 2003. Gildistöku þess kafla er fjall-
ar um flutning raforku var frestað í eitt ár. Jafn-
framt var skipuð nefnd er fjalla skyldi um fyrir-
komulag flutnings raforku. Nefnd þessari var
ætlað að koma fram með tillögur um framtíðar-
fyrirkomulag flutnings á raforku.

• Samþykkt voru lög um breytingar á lögum um
raforkuver þar sem meðal annars er kveðið á um
heimild fyrir iðnaðarráðherra að veita leyfi fyrir

stækkun Nesjavallavirkjunar og að reisa allt að
80 MW gufuvirkjun á Reykjanesi.

• Samþykkt voru lög um Orkustofnun og lög um
Íslenskar orkurannsóknir. Lögin voru að veru-
legu leyti unnin af sérstakri nefnd er gerði út-
tekt á skipulagi og hlutverki Orkustofnunar í
breyttu orkuumhverfi.

• Samþykkt voru lög um breytingar á ýmsum lög-
um á orkusviði. Með lögum þessum voru reglur
um skyldur orkufyrirtækja til greiðslu fasteigna-
gjalda samræmdar. 

• Lagt var fram frumvarp um breytingar á lögum
um niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði þar sem
gert er ráð fyrir auknum stuðningi við stofnun
nýrra hitaveitna.

• Á árinu lauk vinnu við 1. áfanga rammaáætlun-
ar. Iðnaðar- og umhverfisráðherra fengu form-
lega afhentar niðurstöður verkefnisstjórnar í lok
nóvember. Hefur þessi vinna hlotið góðar við-
tökur almennings og sérfræðinga.

Stefnumótun stjórnvalda

Orkufrekur iðnaður 2003



Helstu verkefni á sviði 
orkubúskapar eru:
•Að safna gögnum um vinnslu og notkun orku,

um innflutning orkugjafa og að gefa út skýrsl-
ur um það efni.

•Að fylgjast með þróun orkuverðs og gjald-
skrám orkuveitna.

•Að veita innlendum og erlendum aðilum upp-
lýsingar um orkumál.

•Að vinna að áætlunum til langs tíma um orku-
búskap þjóðarinnar og gefa út orkuspár.

•Að stuðla að aukinni hagkvæmni í orkunýtingu
og auknum hlut innlendra orkugjafa í orkubú-
skap þjóðarinnar.

Gagnasöfnun – upplýsingamiðlun
Safnað er gögnum um ýmsa þætti orkumála, svo
sem um vinnslu, innflutning, notkun og verð á
orku og um vissa þætti í rekstri orkumannvirkja.
Gögn berast reglulega frá helstu orkufyrirtækj-
unum og einnig fer fram árleg söfnun upplýs-
inga frá orkuveitum í samvinnu við Samorku.
Flest gögnin berast á rafrænu formi og eru skráð
í gagnagrunn Orkustofnunar til notkunar við
upplýsingamiðlun eða frekari úrvinnslu.

Reglulega eru upplýsingar um orkunotkun og
orkuvinnslu sendar ýmsum fjölþjóðlegum sam-
tökum, svo sem NORDEL, Sameinuðu þjóðunum
(UN), Alþjóða orkustofnuninni (IEA) og Alþjóða
orkuráðinu (WEC). Ennfremur er sinnt margvís-
legum óskum frá innlendum og erlendum aðil-
um um upplýsingar um orkumál.

Á deildinni fer fram skráning upplýsinga um
ný borverk í gagnagrunn Orkustofnunar. Þar eru
skráðar nánast allar borholur sem boraðar hafa
verið hér á landi. Á deildinni er einnig unnið við
skipulag og viðhald sameiginlegs gagnagrunns
Orkustofnunar.

Í lok ársins kom út nýtt hefti af ritinu Orkumál
með gögnum fyrir 1999, en það hefur að geyma
tölulegar upplýsingar um orkumál hér á landi.
Unnið er að því að brúa þau bil sem orðið hafa í
útgáfunni og er gert ráð fyrir að eftirleiðis komi
ritið út árlega með efni frá árinu á undan. Á
deildinni var unnið efni fyrir ritið Orku Íslands,

upplýsingarit um orkumál sem kom út seint á ár-
inu. Allar nýjar orkuspár og annað útgefið efni
er nú aðgengilegt á veraldarvefnum.

Orkuspár
Orkuspárnefnd, sem starfað hefur frá árinu
1976, er samstarfsvettvangur um gerð orkuspáa.
Að nefndinni standa Orkustofnun, Landsvirkjun,
Rafmagnsveitur ríkisins, Orkuveita Reykjavíkur,
Hitaveita Suðurnesja, Samorka, Hagstofa Íslands,
Fasteignamat ríkisins og Efnahagsskrifstofa fjár-
málaráðuneytis. Umsjón með útgáfu orku-
spánna er í höndum orkubúskapardeildar en
vinna við gerð spánna er að mestu leyti aðkeypt.

Á vegum Orkuspárnefndar starfa þrír vinnu-
hópar: Raforkuhópur, jarðvarmahópur og elds-
neytishópur. Hóparnir annast undirbúning orku-
spáa hver á sínu sviði, en nefndin skilgreinir
grunnforsendur sem ganga inn í spárnar, leggur
meginlínur varðandi vinnu hópanna og sam-
ræmir hana.

Á árinu voru almennar forsendur orkuspáa
uppfærðar með nýjum gögnum, en þar er fjallað
um þær grunnforsendur sem eru sameiginlegar
fyrir orkuspár um einstaka orkugjafa. Lokið var
vinnu við nýja jarðvarmaspá, en jarðvarmaspá
hefur ekki verið gefin út síðan 1987. Í þessari
vinnu fólst m.a. endurreikningur húshitunarspár.
Unnið var að undirbúningi raforkuspár til ársins
2030, en samkvæmt henni verður helsta breyt-
ingin stóraukin notkun stóriðju. Engar verulegar
breytingar verða frá fyrri raforkuspá varðandi al-
menna notkun, en samkvæmt spánni mun aukn-
ing í almennri notkun forgangsorku verða ná-
lægt 2% á ári.

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar
Snemma á árinu hófst vinna á Akureyrarsetri
Orkustofnunar við eftirlit með framkvæmd laga
um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar. Skrán-
ingu allra notenda sem njóta niðurgreiðslna og
endurmati á rétti þeirra samkvæmt niður-
greiðslulögunum er lokið. Þetta hefur leitt til
þess að þeim sem njóta niðurgreiðslna hefur
fækkað um rúmlega 1300 frá því sem áður var.

O R K U B Ú S K A PA R D E I L D

Í árslok var gengið frá nýrri spá Orkuspárnefndar um
beina nýtingu jarðvarma fram til ársins 2030. Sam-

kvæmt henni mun notkun jarðvarma aukast um rúm-
lega 50% á spátímabilinu eða að meðaltali um 1,4% á
ári. Nýttur varmi verður kominn í 32,5 PJ árið 2030 en

hann var 21,5 PJ 2001. Spáð er að húshitun verði
áfram stærsti þátturinn í nýtingunni og að hlutdeild
jarðvarma í húshitun muni aukast úr núverandi 87%

af öllu húsnæði í 92% í lok spátímabilsins, einkum
vegna byggðaþróunar. Aukning verður í öllum flokk-

um notkunar nema ylrækt, þar sem gert er ráð fyrir að
notkunin minnki vegna aukinnar raflýsingar gróður-

húsa og aukinnar framleiðni í greininni. Spáin nær
ekki til jarðvarmanotkunar vegna raforkuvinnslu. 0
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Notkun frumorku á Íslandi 2003 og 2002
Primary energy consumption in Iceland in 2003 and 2002, in ktoe and
PJ, from hydro-electricity, geothermal, oil products and hard coal,
respectively

Orkutegund 2003 1 2002

Þúsundir Þúsundir

tonna að tonna að

olíuígildi PJ % olíuígildi PJ %

Vatnsorka 609 25,5 17,8 599 25,1 17,4

Jarðhiti 1.847 77,3 53,9 1.868 78,2 54,3

Olía, keypt innanl. 664 27,8 19,4 655 27,4 19,1

Olía, keypt erlendis 202 8,5 5,9 213 8,9 6,2

Olía, samtals 866 36,2 25,3 869 36,4 25,3

Kol 104 4,4 3,0 102 4,3 3,0

SAMTALS 3.426 143,4 100,0 3.438 144,0 100,0
1 Bráðabirgðatölur
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Raforkuvinnsla og verg raforkunotkun 2003 og 2002
Generation and gross consumption of electricity 2003 and 2002

2003 2002

GWh % GWh %

Uppruni raforku

Úr vatnsorku 7.084 83,4 6.972 82,9

Úr jarðhita 1.406 16,6 1.433 17,0

Úr eldsneyti 5 0,1 5 0,1

SAMTALS 8.495 100,0 8.411 100,0

Tegund raforku

Fastaorka1 7.571 89,1 7.483 89,0

Ótryggð orka2 924 10,9 928 11,0

SAMTALS 8.495 100,0 8.411 100,0

Notkun með töpum

Stóriðja1 5.446 64,1 5.433 64,6

Almenn notkun1 3.049 35,9 2.978 35,4

SAMTALS 8.495 100 8.411 100,0
1 Flutnings- og dreifitöp meðtalin
2 Stóriðja og rafskautskatlar. Flutnings- og dreifitöp meðtalin
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Notkun frumorku á Íslandi 1994-2003, PJ
Primary energy consumption in Iceland 1994-2003, in PJ, from hydro-
electricity, geothermal, oil products and hard coal, respectively

Orkutegund 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1

Vatnsorka 16,2 16,8 17,1 18,7 20,2 21,8 22,9 23,7 25,1 25,5

Jarðhiti 45,7 48,3 50,4 51,9 55,7 69,9 73,6 78,9 78,2 77,3

Olía, keypt innanl. 24,2 25,1 26,7 27,1 27,2 28,5 27,5 26,8 27,4 27,8

Olía, keypt erl. 6,5 5,3 6,6 6,8 7,1 7,6 8,8 8,6 8,9 8,5

Olía, samtals 30,7 30,4 33,3 33,9 34,3 36,2 36,3 35,4 36,4 36,2

Kol 2,9 2,6 2,6 2,7 2,4 2,9 4,0 4,3 4,3 4,4

SAMTALS 95,5 98,1 103,4 107,2 112,6 130,7 136,8 142,3 144,0 143,4
1 Bráðabirgðatölur



Hlutverk og helstu 
viðfangsefni

Árið 2003 unnu 5 starfsmenn á  auðlindadeild.
Velta  auðlindadeildar var tiltölulega mikil á ár-
inu 2003 eða um 556 m.kr. vegna sérstakrar fjár-
veitingar til hafsbotnsrannsókna sem nam um
289 milljónum. Fyrsta áfanga rammaáætlunar um
nýtingu vatnsafls og jarðvarma lauk á árinu 2003.
Á fimm ára tímabili hefur alls verið varið 555
m.kr. til þessa verkefnis. Nánar er fjallað um hafs-
botnsrannsóknir og rammaáætlun hér á eftir.

Að langmestu leyti voru rannsóknaverkefni
auðlindadeildar aðkeypt þjónusta og helstu við-
skiptaaðilar voru Vatnamælingar Orkustofnun-
ar, Íslenskar orkurannsóknir, Náttúrufræðistofn-
un Íslands og Hafrannsóknastofnunin auk er-
lendra fyrirtækja í hafsbotnsrannsóknum. Af 556
m.kr. veltu  auðlindadeildar var 498 m.kr. varið
til kaupa á rannsóknarvinnu.

Auk eftirlits með aðkeyptum rannsóknarverk-
um sinna starfsmenn  auðlindadeildar í síaukn-
um mæli stjórnsýsluverkum. Ber þar hæst ráð-
gjöf við stjórnvöld á sviði auðlindastýringar.
Starfsmennirnir eru orkumálastjóra til ráðuneyt-
is um umsagnir stofnunarinnar um rannsóknir
og nýtingu jarðrænna auðlinda og virkjunar-
leyfi.  Auðlindadeild annast einnig eftirlit með
þeim rannsóknar- og nýtingarleyfum sem ráð-
herra veitir.

Orkustofnun varðveitir gögn um allar orku-

rannsóknir sem kostaðar hafa verið með opin-
beru fé. Þetta er viðamikið safn og hafa starfs-
menn deildarinnar unnið að því um nokkurt
skeið að koma þessum gögnum á tölvutækt
form þannig að gögnin verði aðgengilegri bæði
sérfræðingum og almenningi. Til að gera það
kleift var unnið að gerð svonefndrar Gagna-
vefsjár stofnunarinnar. 

Landgrunnsrannsóknir 
og olíuleit

Olíuleit 
Leiðangur var gerður út til að kanna hugsanleg-
ar uppstreymisrásir og gasmettun í setlögum á
Skjálfanda og Húsvíkur-Flateyjar misgengi vestur
í Eyjafjarðarál. Notuð voru rannsóknaskipin
Bjarni Sæmundson (9 d.) og Baldur (6 d.). Út-
breiðsla gasmettaðra jarðlaga var könnuð með
hljóðendurvarpsmælingum, neðansjávarmynda-
töku og töku sýna af hafsbotni. Sýni voru send til
greiningar á lífrænum efnasamböndum og ísó-
tópum hjá Geolab Nor, Noregi og Jarðfræði-
stofnun Moskvu. Samstarfsaðilar voru Raunvís-
indastofnun Háskólans, Woods Hole og SCRIPPS,
Bandaríkjunum. Íslenskar orkurannsóknir sáu
um framkvæmd á þætti Orkustofnunar.

Rússneskir vísindamenn frá jarðfræðistofnun
Moskvu stunduðu rannsóknir á hugsanlegum
jarðgas- og olíuefnum á söndum Öxarfjarðar
með stuðningi stofnunarinnar. 
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Hafréttarmál

Fjölgeislamælingar
Tilgangur mælinganna er að afla nákvæmra
korta af hafsbotni sem Íslendingar gætu gert til-
kall til. Samið var við Hafrannsóknastofnunina
um þjónustu hafrannsóknaskipsins Árna Friðriks-
sonar til þessara mælinga. Íslenskar orkurann-
sóknir skipulögðu verkið, í samráði við starfshóp
um greinargerð til Landgrunnsnefndar
Sameinuðu þjóðanna, og höfðu umsjón með því.
Mældir voru 15000 km í Síldarsmugunni, á Fær-
eyjahrygg, Hatton–Rockall svæðinu og á Reykja-
neshrygg, alls 84 úthaldsdagar. Lokaskil á gögn-
um verða í mars 2004.

Hljóðendurvarpsmælingar
Tilgangur þessara mælinga er að skilgreina eðli-
legt framhald íslensks landsvæðis frá Austur-
landi inn á Hatton-Rockall svæðið og meta jarð-
fræðilegar aðstæður í mynni Rockall-trogs. Að
undangengnu alþjóðlegu útboði var samið við
norska olíuleitarfyrirtækið TGS-NOPEC. Íslenskar
orkurannsóknir önnuðust útboð með aðstoð fyr-
irtækisins Geosurveys og höfðu umsjón með
verkinu. Mælt var í 33 daga á tveimur svæðum,
suðvesturhlíðum Færeyjahryggjar niður í Íslands-
djúp og í mynni Rockall-trogs og suðausturhlíð-
um Hatton-Rockall grunns, samtals 3277 km. 

Samstarf og viðræður
Fundur sérfræðinga frá Bretlandi, Færeyjum, Ír-
landi og Íslandi var haldinn í Reykjavík í nóvem-
ber. Þar var einnig haldinn fundur Færeyinga,
Norðmanna og Íslendinga um Síldarsmuguna. Í
desember var síðan haldinn í Kaupmannahöfn
fundur Færeyinga, Dana og Íslendinga um
Hatton-Rockallsvæðið.

Rammaáætlun um 
nýtingu vatnsafls 
og jarðvarma

Verkefnisstjórn rammaáætlunar hefur starfað
frá apríl 1999. Vinnu við 1. áfanga áætlunarinn-
ar er nú lokið og var niðurstöðum hans skilað í
skýrslu verkefnisstjórnar og meðfylgjandi við-
aukum í nóvember 2003. Á grundvelli mats fag-
hópa hefur verkefnisstjórnin flokkað 35 virkjun-
arhugmyndir í fimm flokka (a til e) eftir um-
hverfisáhrifum, aðra fimm flokka eftir heildar-
hagnaði og fimm flokka eftir arðsemi. Um þessa
flokkun eru gerðir fyrirvarar vegna takmarkaðra
gagna, einkum um umhverfisáhrif, en einnig um
heildarhagnað og arðsemi, þar sem frumáætlan-
ir um tilhögun eru skammt á veg komnar. 

Í flokk a með minnstum umhverfisáhrifum
falla 15 virkjanir með samanlagða orkugetu um
11.200 GWh á ári. Tvær þeirra eru vatnsaflsvirkj-
anir (Núps- og Hólmsárvirkjun) en hinar jarð-

varmavirkjanir á Kröflu-, Námafjalls-, Hágöngu-,
Hengils-, Krýsuvíkursvæði og Reykjanesi. Arð-
semi þessara virkjunarkosta er í meðallagi. Gögn
skortir til að greina á milli jarðvarmavirkjana um
arðsemi og heildarhagnað. Þar gætu virkjanir
nærri byggð reynst hagkvæmari ef þær njóta
markaðar fyrir varma til annarra nota en raf-
orkuframleiðslu. Verkefnisstjórn telur að á
næstu árum sé skynsamlegt að leggja áherslu á
að kanna nánar kosti þess að nýta virkjanir sem
falla í þennan flokk.

Sjö virkjunarkostir með samanlagða orkugetu
um 4.900 GWh á ári falla í umhverfisflokk b og
arðsemisflokk c eða betri. Fjórar þeirra eru
vatnsaflsvirkjanir (Skaftárveita, Skaftár-, Urriða-
foss- og Hrafnabjargavirkjun) en 3 jarðvarma-
virkjanir (Þeistareykir, Krafla-Leirhnjúkur og
Brennisteinsfjöll). Í þessum hópi eru sérstakar at-
hugasemdir gerðar við Skaftárveitu vegna lands-
lags og skorts á gögnum um áhrif á vatnasvæði í
Skaftárhreppi og Brennisteinsfjöll vegna lands-
lags og víðernis. 

Í umhverfisflokk c falla aðeins tvær virkjanir,
Grændalur á Hengilssvæði (840 GWh/ár) og
Skatastaðavirkjun a (1.046 GWh/ár). Grændalur
fær hæsta einkunn af jarðhitasvæðum fyrir nátt-
úruverðmæti í jarðminjum, vatnafari og vist-
gerðum. Ef vernda ætti eitthvert jarðhitasvæð-
anna á Hengilssvæði ósnortið kæmi Grændalur
þar fyrst til greina. 

Í umhverfisflokk d falla 5 virkjunarstaðir á
Torfajökulssvæði með samanlagða orkugetu um
4.200 GWh á ári. Svæðið er mikilvægt til útivist-
ar og ferðaþjónustu en frekari rannsókna er þörf
til að skera úr um hvort og hvernig virkjanir og
ferðaþjónusta gætu átt samleið á svæðinu.
Svæðið er vegna orkugetu áhugavert fyrir orku-
framleiðendur en ekkert bendir þó til þess að
virkjanir þar verði hagkvæmari en virkjanir sem
njóta hagræðis af nálægð við byggð.

Í umhverfisflokk e falla virkjun Jökulsár á Fjöll-
um (4.000 GWh/ár) og Markarfljótsvirkjanir a og
b (735 GWh/ár). Vegna stærðar er virkjun Jök-
ulsár með mikinn heildarhagnað og hún virðist
einnig vel arðsöm. Rannsóknargögn og frum-
áætlanir um Jökulsá á Fjöllum og vatnasvið
hennar eru komin til ára sinna og þau þyrfti að
bæta. Jafnframt er rannsókn svæðisins mikilvæg
vegna tillagna um stækkun þjóðgarðsins í Jök-
ulsárgljúfrum og hugsanlegrar tengingar hans
við Vatnajökulsþjóðgarð. Markarfljótsvirkjun
hefur mikil umhverfisáhrif og slaka hagkvæmni.

Með þessum niðurstöðum hefur verkefnis-
stjórn náð því markmiði sem henni var falið um
1. áfanga í forgangsröðun virkjunarkosta. Í ljósi
takmarkaðra gagna er þó mikilvægt að afla
frekari þekkingar um þessa virkjunarkosti og
endurmeta þá.
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Enn jukust verkefni og þar með umfang Vatna-
mælinga árið 2003 miðað við fyrra ár, hvort
heldur var á mælistiku mannafla, vinnustunda-
fjölda eða veltu. Hreinn rekstrarafgangur var
svipaður og á fyrra ári, eða rétt yfir núllinu. Til
að fá rétta mynd af rekstrinum þarf, eins og ár-
ið 2002, að taka tillit til umfangsmikilla en tíma-
bundinna verkefna til mats á afleiðingum veður-
farsbreytinga, sem stýrt er af Vatnamælingum
bæði á innlendum og norrænum vettvangi.
Velta var 318 m.kr. að þessum verkefnum með-
töldum (aukning frá fyrra ári 21,5%) en 286
m.kr. að þeim frátöldum (aukning 18,1%). Út-
gjöld voru 302 m.kr. (aukning frá fyrra ári
21,9%) og rekstrarafgangur 16 m.kr. (aukning
15,4%), þar af var vörslufé vegna umsýslu með
verkefnum 9 m.kr. Unnin voru 36 ársverk af 42
starfsmönnum, þar af voru 11 sumarstarfsmenn.
Aukning vinnustunda frá fyrra ári var 12,8%.
Verulegur árangur náðist í því að endurnýja tæki
og búnað í kjölfar betri reksturs, en nauðsynleg-
ar fjárfestingar höfðu setið um of á hakanum á
tveimur undanförnum árum. Stærstu verkkaup-
ar Vatnamælinga voru sem áður Landsvirkjun og
auðlindadeild Orkustofnunar.

Mælakerfið 2003

Áfram var unnið að endurnýjun mælakerfisins.
Mælitæki voru endurnýjuð á 23 stöðum og sett-
ir upp nýir vatnshæðarmælar á sex stöðum. Þrír
þeirra voru settir í Skaftárála fyrir Landsvirkjun
til þess að fylgjast með rennsli Skaftár út í Eld-
hraunið. Mælir var settur í Víðidalsá í Húna-
vatnssýslu á vegum  auðlindadeildar Orkustofn-

unar og hafinn var að nýju eftir áratuga hlé
rekstur mælis í Glerá á Akureyri í samstarfi við
Háskólann á Akureyri. Þá var settur nýr mælir í
Krossá, og er hann hluti af vöktunarkerfi vatna-
mælinga umhverfis Mýrdalsjökul. Rekstri
tveggja mælistöðva var hætt á árinu. Í lok árs
2003 voru 197 vatnshæðarmælar í rekstri hjá
Vatnamælingum að meira eða minna leyti, eða
allt frá fullum rekstri til skýrslugerðar eingöngu.
Sími var settur í 16 mæla og eru þá alls 48 sím-
tengdir mælar í rekstri, þar af eru 13 í viðvörun-
arkerfi vegna hættu á jökulhlaupum frá Mýr-
dalsjökli og Vatnajökli. Leiðniskynjarar voru sett-
ir upp á 8 nýjum stöðum og ljósgleypniskynjarar
til að fylgjast með aurburði á þremur. Byggður
var einn nýr mælikláfur yfir Skaftá við Kirkju-
bæjarklaustur. Sú nýbreytni var tekin upp á ár-
inu að fylgjast með ísmyndun í Þjórsá með staf-
rænni myndavél, sem komið var fyrir nærri bæn-
um Þrándarholti.

Gerðar voru 444 rennslismælingar árið 2003,
meginhlutinn til viðhalds á rennslislyklum. Stak-
ar mælingar voru t.d. gerðar vegna lágrennslis á
Vesturlandi sumarið 2003 svo og í þágu raforku-
bænda víða um land.

Aurburðarverkefni

Hlutur aurburðarmælinga á Vatnamælingum
hefur aukist mjög á síðustu árum. Bæði er um að
ræða viðhorfsbreytingu innan Orkustofnunar á
mikilvægi slíkra rannsókna, sem og mikla aukn-
ingu í rannsóknum á nýjum virkjunarkostum.
Um mælingarnar voru gefnar út 14 skýrslur og
greinagerðir á árinu 2003. Önnur stór verkefni
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sem unnið var að á Vatnamælingum síðastliðin
ár, s.s. efnavöktun vatnsfalla og vöktun hlaupa,
hafa einnig stuðlað að töku fleiri sýna. Nú er svo
komið að ekki er lengur litið á töku aurburðar-
sýna sem jaðarverkefni við vatnshæðarmæla-
kerfi Vatnamælinga. Hið aukna umfang aur-
burðarmælinga sést vel á því að á síðustu tveim-
ur árum voru farnar um 30 aurburðarferðir hvort
sumar fyrir sig, sem var um 2/3 hlutar allra sum-
arferða á Vatnamælingum árið 2002 og um 3/4
hlutar sumarferða ársins 2003. 

Í ferðum ársins 2003 voru tekin 416 hefðbund-
in svifaurssýni á 40 stöðum og yfir 1600 skrið-
aurssýni, en tilkoma vökvadrifins kláfaspils síðla
árs 2002 gerði mönnum kleift að safna slíkum
sýnum á mun fleiri stöðum en áður hafði reynst
mögulegt. Nú eru þrjú slík spil í notkun. Í kjölfar
þessa varð fjölgun sýnatökustaða á milli ára þar
sem rúmlega 1500 skriðaurssýni voru tekin á sex
stöðum árið 2002, en árið eftir hafði sýnatöku-
stöðum fjölgað í ellefu og sýnunum í rúmlega
1600.

Gagnagrunnar og 
framsetning gagna

Á árinu 2003 voru stigin nokkur lokaskrefin í
verkefni styrktu af RANNÍS um gagnagrunna á
sviði náttúrufars og um hönnun Náttúruvefsjár í
samstarfi við  auðlindadeild Orkustofnunar,
Náttúrufræðistofnun Íslands, Hafrannsókna-
stofnunina, Veiðimálastofnun, Rannsóknastofn-
un landbúnaðarins, Landgræðslu ríkisins, Líf-
fræði- og Raunvísindastofnanir Háskólans, svo
og tæknifyrirtækin Hnit og Gagarín. Verkefnið
byggir á vefsjárvirkni landfræðilegra upplýsinga-
kerfa og tengingu þeirra við gagnagrunna.
Orkustofnun tók smám saman í notkun Arc/IMS
vefsjárkerfi á árinu tengt við Oracle gagnagrunn
með Arc/SDE tengingu, og var unnið samhliða
að Náttúruvefsjá og að skilgreiningu og upp-
byggingu á Gagnavefsjá Orkustofnunar, en það
verk var unnið í samstarfi við Íslenskar orkurann-
sóknir á vegum  auðlindadeildar Orkustofnunar.

Framhald varð á þróunarverkum á þessu sviði
með tilstyrk RANNÍS og samvinnu við  auðlinda-

deild Orkustofnunar, Veiðimálastofnun, Rann-
sóknastofnun landbúnaðarins og Verkfræði-
stofnun Háskólans, og snýst verkefnið um fjar-
könnun tengda gagnagrunni fyrir vatnasvið og
strandsvæði. Mikil áhersla er lögð á það af hálfu
Orkustofnunar að koma opinberum gögnum á
ábyrgðarsviði stofnunarinnar almennt á fram-
færi með nútímatækni yfir vefinn.

Jöklar og jökulhlaup

Árið 2003 var eitt hlýjasta ár sem komið hefur á
Íslandi frá upphafi veðurmælinga og er ljóst af
sporðamælingum að jöklar rýrna nú mjög ört. Er
víða að koma í ljós land sem ekki hefur sést síð-
an um siðaskipti og lætur nærri að flatarmál
jökla landsins minnki nú um 0,1-0,2% árlega. Ár-
ið var þó úrkomusamt, einkum hátt til jökla. Hef-
ur sjaldan mælst meiri snjór á einu ári á hábungu
Hofsjökuls. Á hálendinu utan jökla hvarf snjór
nánast jafnharðan og hann kom. Vegna hlýind-
anna var snjór á jöklum eðlisþyngri en oftast áð-
ur. Í vorferð á Hofsjökli var vetrarákoma mæld í
25 punktum á 40 km2 svæði á hábungu jökulsins
og í haustferð var reynd á jöklinum snjósjá í sam-
vinnu við vísindamenn frá Heimskautamiðstöð-
inni í Rovaniemi, Finnlandi. Íslensku og norrænu
rannsóknaverkefnin Veður, vatn og orka og
Climate, Water and Energy styrktu þessar nýju
mælingar. Af öðrum nýjungum má nefna smíði
ískjarnabors, sem sérstaklega er miðaður við að-
stæður á þíðjöklum og unnið er að með styrk frá
Rannsóknamiðstöð Íslands. Einnig er stefnt að
endurhönnun og smíði bræðslubors, sem nýta
má til borana og sýnasöfnunar úr stöðuvötnum
og bergi undir jöklum landsins.

Á árinu urðu tvö lítil og óvænt hlaup í Skaftá
sitt úr hvorum katlinum, annað í september og
hitt í október, og rofnaði þar með enn það
mynstur sem menn þóttust hafa greint í hegðun
árinnar, en hlaup urðu einnig tvö árið 2002.
Landsvirkjun stendur um þessar mundir fyrir um-
fangsmiklum rannsóknum á vatnafari Skaftár-
svæðisins, og verða hlaupin ekki til að einfalda
mönnum það verkefni að fá heildarmynd af því.
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Starfsemin 2003

Jarðhitaskólinn (JHS) var settur í tuttugasta og
fimmta sinn 28. apríl 2003. Tuttugu nemendur
luku reglulegu sex mánaða námi við skólann en
hafa flestir verið átján áður. Nemendurnir komu
frá El Salvador (1), Eþíópíu (1), Filippseyjum (2),
Gvatemala (1), Íran (3), Kenía (2), Kína (3), Kosta-
ríka (1), Mongólíu (2), Póllandi (2), Rússlandi (1)
og Tyrklandi (1). Meðal þeirra voru átta konur
(frá El Salvador, Íran, Kenía (2), Kína, Mongólíu,
Póllandi og Rússlandi). Konur hafa flestar verið
fjórar í árgangi áður. Nemendurnir stunduðu
sérhæft nám í forðafræði (8), verkfræði (3),
efnafræði (3), umhverfisfræði (3), borholujarð-
fræði (2) og jarðeðlisfræði (1). Allir nemendurn-
ir voru kostaðir af Háskóla Sameinuðu þjóðanna
(HSþ) og íslenskum stjórnvöldum. Að þessu
starfsári loknu hafa 300 raunvísindamenn og
verkfræðingar frá 39 löndum lokið sex mánaða
sérhæfðu námi við skólann. Þar af hafa verið 46
konur (15%). Nemendurnir hafa komið frá Afr-
íku (25%), Asíu (43%), Mið- og Austur-Evrópu
(17%) og Mið-Ameríku (15%).

Fjórir nemendur JHS stunduðu meistaranám
við Háskóla Íslands (HÍ) á árinu á styrkjum frá JHS
samkvæmt samstarfssamningi JHS og HÍ. Tveir

fyrrum nemendur JHS frá Kenía, sem vinna að
rannsóknum á Olkaria svæðinu, hófu meistara-
nám í jarðfræði og umhverfisfræði í september
2002. Tveir nemendur hófu meistaranám í sept-
ember 2003, annar (frá Mongólíu) í jarðhitaverk-
fræði og hinn (frá Íran) í umhverfisfræði. Þeir
munu báðir vinna að verkefnum frá heimalönd-
um sínum.

Kennslan árið 2003 var einkum í höndum sér-
fræðinga Íslenskra orkurannsókna, (áður Rann-
sóknarsvið Orkustofnunar) (60%), Háskóla Ís-
lands (15%), og Orkustofnunar (10%), en einnig
komu fjölmargir sérfræðingar frá öðrum rann-
sóknastofnunum, verkfræðistofum og orkufyrir-
tækjum að kennslunni (15%). Um helmingur
námsins við JHS er tengdur rannsóknaverkefn-
um nemenda sem þeir vinna undir leiðsögn ís-
lenskra sérfræðinga. Styrkur skólans felst í vönd-
uðu vali á nemendum, hæfni kennaranna og
gæðum þess starfsumhverfis sem námið fer fram
í. Árið 2003 fjölluðu 16 af 20 rannsóknaskýrslum
nemenda um verkefni í heimalöndunum (sjá rit-
lista), en markmið skólans er að sem flest rann-
sóknaverkefni tengist heimalöndum nemenda
beint. 

Árlegur gestafyrirlesari var dr. Beata Kepinska
jarðfræðingur við Jarðhitadeild Vísindaakademíu
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J A R Ð H I TA S K Ó L I  H Á S K Ó L A  
S A M E I N U Ð U  Þ J Ó Ð A N N A

Nemendur 25. starfsárs Jarðhitaskól-
ans 2003. Myndin er tekin á Geysis-

svæðinu og í bakgrunni gýs Strokkur.
Á myndinni eru frá vinstri: Ariel

Fronda (Filipseyjar), Patricia Jacobo
(El Salvador), Alper Baba (Tyrkland),
Jaime Austria (Filipseyjar), Jaroslaw
Kania (Pólland), Yohannes Demissie

(Eþíópía), Francisco Asturias
(Gvatemala), Hou Haiyan (Kína),
Masoud Eshaghpour (Íran), Flora
Mwawughanga (Kenýa), Mohsen

Taghaddosi (Íran), Zhang Yuandong
(Kína), Li Jun (Kína), Leyner Chavarria

R. (Kostaríka), Iderbat Lkhagvadorj
(Mongólía), Oyun-Erdene

Gendenjamts (Mongólía), Olga Ver-
eina (Rússland), Agnieszka Rogowska

(Pólland), Martha Kariuki (Kenýa),
Mahnaz Rezvani Khalil-Abad (Íran).



Póllands í Krakow. Hún var nemandi Jarðhitaskól-
ans 1994. Hún flutti fyrirlestra um jarðhitanýtingu
í Evrópu, bæði fyrr á öldum og á síðustu árum, og
fjallaði sérstaklega um jarðhitarannsóknir og nýt-
ingu á fimm helstu jarðhitasvæðum Póllands. Fyr-
irlestrarnir voru fjölsóttir af starfsmönnum rann-
sóknastofnana, orkufyrirtækja og verkfræðistofa.
Fyrirlestrarnir verða birtir í ritröð skólans að
venju. Árbók Jarðhitaskólans 2002 með rann-
sóknaskýrslum nemenda var gefin út á árinu.

Á vegum Jarðhitaskólans var farið til Indónesíu,
Litháen og Rússlands að velja nemendur, heim-
sækja jarðhitastofnanir og flytja fyrirlestra. For-
stöðumaður skólans flutti yfirlitserindi um jarð-
hita í heiminum á Jarðhitaráðstefnu Evrópu í
Ungverjalandi. Hann tók þátt í háskólaráðsfundi
HSþ og forstöðumannafundi HSþ í Tókýó. 

Jarðhitaskólinn er rekinn samkvæmt samningi
milli HSþ í Tókýó og Orkustofnunar f.h. íslenska
ríkisins. Fjárframlög til Jarðhitaskólans árið 2003
komu frá íslenska ríkinu (91%) og HSþ (9%). Að-
alstöðvar HSþ eru í Tókýó í Japan. Mestöll
kennsla og rannsóknir á vegum skólans fer fram
í tengdastofnunum og undirstofnunum víða um
heim. Jarðhitaskólinn sér um öll mál sem snerta
jarðhita á vegum HSþ. 

Aldafjórðungsafmæli JHS 

Aldarfjórðungsafmælis skólans var minnst á
margvíslegan hátt. Rektor HSþ og utanríkisráð-
herra fluttu ræður við setningu skólans og for-
stöðumannafundur HSþ var haldinn á Íslandi í
fyrsta sinn. Aðalhátíðarhöldin voru þó í tengslum
við glæsilega alþjóðlega jarðhitaráðstefnu um
fjölnýtingu jarðhita sem Jarðhitafélag Íslands
gekkst fyrir í samvinnu við marga aðila, m.a. til að
fagna afmæli skólans. Þátttakendur voru um 200
frá 32 löndum. Meðal þeirra voru 44 nemendur
skólans, þar af 20 frá fyrri árum. Meðal ræðu-
manna voru forseti Íslands, rektor HSþ, iðnaðar-
ráðherra, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis og
forseti Alþjóða jarðhitasambandsins. Flutt voru 80
erindi, m.a. um raforkuframleiðslu með tvívökva-

kerfum, hitaveitur og heilsuböð, notkun jarðhita
í iðnaði og landbúnaði, rekstur á jarðhitaorkuver-
um, jarðhitaleit, djúpboranir og umhverfisáhrif
jarðhita. Fimm fyrrum nemendur Jarðhitaskólans
fluttu fyrirlestra um áhrif starfsemi Jarðhitaskól-
ans á framþróun jarðhitamála í Afríku, Asíu (utan
Kína), Kína, Mið-Ameríku og Mið- og Austur-Evr-
ópu. Erindin voru birt í ráðstefnubók sem er nær
700 síður (www.jardhitafelag.is). Fyrir ráðstefn-
una sá Jarðhitaskólinn um þriggja daga alþjóð-
legt námskeið um sjálfbæra nýtingu jarðhita-
svæða og voru þátttakendur um 60 frá 18 lönd-
um. Fyrirlesarar voru frá Bandaríkjunum, Filipps-
eyjum, Íslandi, Makedóníu, Rúmeníu, Sviss og
Þýskalandi. Fyrirlestrarnir voru gefnir út í bók (249
bls.) á vegum Jarðhitaskólans. 

23

Kortið sýnir dreifingu nemenda Jarðhitaskólans um heiminn og hve margir hafa komið frá einstökum löndum.
Alls hafa 300 nemendur frá 39 löndum lokið hefðbundnu 6 mánaða námi við skólann.

Eldri nemendur Jarðhitaskólans efndu til skemmti-
legrar uppákomu í upphafi ráðstefnunnar IGC2003,
þar sem þeir færðu ýmsum mektarmönnum blóm-
vendi í þakklætisskyni fyrir að fengið að njóta góðs af
kennslu við Jarðhitaskólann á Íslandi. Hér tekur Ingv-
ar Birgir Friðleifsson forstöðumaður við blómvendi frá
Beata Kepinska frá Póllandi.

Stólparit sem sýnir nemendafjölda við Jarðhitaskólann
á þeim 25 árum sem hann hefur starfað.
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Þjórsá milli Sóleyjarhöfða og Svartár. Orku-
stofnun, OS-2003/055. Unnið fyrir Landsvirkjun.
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• Leifur Skúlason. (2003). Eystri-Rangá, Tungu-
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vatn og gróður. Orkustofnun, OS-2003/014.
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í 2457 m dýpi með 12” krónu. Orkustofnun,
OS-2003/037. Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja.

• Sigurður Sveinn Jónsson, Bjarni Reyr Kristjáns-
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Verkefnisstjórn um gerð rammaáætlunar og
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Árið 2003 var ár talsverðra tíðinda hjá Starfs-
mannafélagi Orkustofnunar. Aðalfundur var hald-
inn 14. febrúar og lá þá ljóst fyrir að helmingur
starfsmanna myndi hverfa frá stofnuninni. Voru
nú góð ráð dýr en erfitt um vik að breyta lögum til
að innlima væntanlega starfsmenn Íslenskra orku-
rannsókna enda þær ekki orðnar til. Var því aðal-
fundi frestað fram eftir ári, en lögum þá breytt og
félagið opnað starfsmönnum ÍSOR. Að afloknum
fyrrihluta aðalfundar var safnast saman í Víkings-
heimilinu til hins árlega hangikjets ellegar þorra-
blóts. Kættust starfsmenn þar frameftir kvöldi.
Svo heitt varð í kolunum að viðvörunarkerfi húss-
ins upphóf hin skelfilegustu óhljóð en vaskir gest-
ir náðu að þagga niður í því. Höfðu starfsmenn
síðan hægt um sig fram á sumar en þá var haldið
í fjölskylduferð og stefnt til Úlfljótsvatns. Undu

starfsmenn sér þar með fjölskyldum sínum í góðu
yfirlæti við leiki og gönguferðir. Félagið bauð í
grillmat áður en haldið var heim. Á haustdögum
ákvað stjórnin að halda árshátíð á Akureyri. Und-
irbúningur gekk ljómandi vel, gisting fékkst á
góðu verði og tilheyrandi salir en sárafáir gestir
tilkynntu um þátttöku. Fór stjórnin í fýlu og ákvað
að boða til árshátíðar annarsstaðar og segja eng-
um hvar. Gestir mættu á Grensásveg 9 og var gef-
ið í staupinu og flutt skemmtiatriði. Því næst voru
allir fluttir með rútum á öldurhús í hverfinu þar
sem boðið var uppá á leiksýningu og dansiball á
eftir. Í lok ársins var síðan jólaball að venju með
jólasveinum og dansi. Góð nýting hefur verið á
Ossabæ einkum af ferfætlingum og hafa einstaka
veiðihetjur klárað músaveiðikvóta margra ára.
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