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1. Saga nýsköpunar, hugsjóna og framsækni

Sívaxandi áhersla er nú lögð á sjálf bæra og hag
kvæma nýtingu auð linda jarðar. Auðlindagarðurinn 
er sýnis dæmi sem á örugg lega eftir að rata í 
kennslu bækur um hag kvæma nýtingu endur
nýjan legra orku linda; dæmi um það hvernig hægt 
er á hag kvæman og umhverfis vænan hátt að nýta 
náttúru auðlind sem flestir töldu uppruna lega að 
væri einungis nýtanleg til orkuframleiðslu. 

Fyrirtækin í Auðlindagarðinum nýta „úrgang“ 
frá orku vinnslu á hagan legan hátt til ýmiss konar 
starf semi og fram leiðslu. Auðlindagarðurinn byggir 
á há þróaðri tækni, er vett vangur frjórrar hugsunar, 
rann sókna og þróunar starf semi, skilar miklu til 
sam félags ins og skapar fjöl breytt og eftir sóknar -
verð störf. En þetta gerist ekki af sjálfu sér; 

það þarf hug kvæmni, þraut seigju og fram tak 
til. Árangur frum kvöðl anna sem standa að baki 
Auðlindagarðinum er aðdáunarverður. 

Á haustmánuðum 2014 var leitað til GAM Manage-
ment ráðgjafar („GAMMA“) og óskað eftir úttekt 
og ráð gefandi skýrslu um stöðu, áhrif og möguleg 
tæki færi Auðlindagarðsins sem hefur byggst upp 
í kringum starf semi HS Orku á Reykjanes skaga. 
Auðlindagarðurinn er nú farinn að leika stórt hlut-
verk í atvinnu- og verð mæta sköpun á Suðurnesjum. 
Umsvif hans á Reykjanesi eru þó ekki ein göngu mikil-
væg út frá efna  hags legu sjónar miði heldur hefur hann 
einnig marg vísleg jákvæð umhverfis áhrif og stuðlar 
að betri nýtingu á þeim auðlinda straumum sem verða 
til vegna nýtingar jarðvarmans á Reykjanesskaganum. 

HS Orka og Bláa Lónið stóðu straum af kostnaði 
við gerð skýrsl unnar en höfundar voru sjálf ráðir 
um efnis tök og greiningar aðferðir innan þess 
efnis ramma sem mótaður var. GAMMA vann að 
skýrslunni og að stoðaði dr. Friðrik Már Baldursson 
við ritun efna hags hluta skýrslunnar.

Í skýrslunni er starfsemi Auðlindagarðsins og fyrir-
tækj anna innan hans lýst og hug takið auðlinda garður 
skýrt nánar ásamt þeim miklu efna hags legu og 
sam félags legu áhrifum sem auðlinda garður hefur. 
Þá er vikið að þeim fram tíðar tæki færum sem felast 
í Auðlindagarðinum fyrir þau fyrir tæki sem í honum 
starfa, fyrir þau fyrir  tæki og fjár festa sem vilja setja 
á lagg irnar nýja starf semi til nýtingar auðlinda-
straum anna og fyrir samfélagið á Suðurnesjum. 
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Frá árinu 2008 hefur Auðlindagarðurinn og fyrir
tækin sem þar starfa tekið stakka skiptum. Vöxtur 
garðsins hefur gegnt mikil vægu hlut verki í endur
reisn og um breyt ingu vinnu markaðar á Suður
nesjum, en þar hefur verið á brattann að sækja 
síðustu ár. Ætla má að frá 2011 hafi eitt af hverjum 
fjórum nýjum störfum á Suðurnesjum tengst 
garðinum með einum eða öðrum hætti. 

Fyrir rúmum tveimur áratugum var atvinnu ástand  
á Suður nesjum prýði legt, sem skýrðist helst af 
miklum um svifum Bandaríkja hers á Keflavíkur - 
flug velli og öflugum sjávar útvegs fyrir tækjum.  
Þegar mest var bjuggu tæp lega sex þúsund manns  
á her stöðinni á Keflavíkurflugvelli; her menn  
og fjöl skyldur þeirra. Síðast liðin ár hefur þó slegið 

í bak seglin. Atvinnu  leysi hefur verið með því mesta 
sem sést hefur frá stríðs lokum, en frá 2006 hefur 
svæðið gengið í gegnum tvö kröftug sam dráttar-
skeið. Margt bendir þó til þess að við snún ingur  
sé nú að eiga sér stað og að ásýnd atvinnu starf semi  
á Suður nesjum sé að taka varan legum breyt ingum. 

Auðlindagarðurinn á Reykja nesi er dæmi um fyrr-
nefnda þróun. Í garðinum er að finna þyrp ingu 
fyrir tækja sem byggja fram leiðslu sína á sam nýtingu 
auð lindar, þ.e. jarð varma frá HS Orku. Þyrp ingin 
myndar efna hags lega heild sem er öflugri, skil virkari 
og sveigjan legri en ein föld summa þeirra fyrir tækja 
sem mynda hana. Hag kvæmni þyrp ingar innar endur-
speglast þá m.a. í upp safnaðri reynslu og mann viti  
í vinnslu jarðvarma, sem öll fyrirtækin njóta góðs af. 

Uppbygginguna sem hefur átt sér stað í Auðlinda-
garð inum má að einhverju leyti rekja til hag felldra 
ytri að stæðna. Frá árinu 2009 hafa lágt raun gengi 
og hag stæðar aðstæður til atvinnu reksturs í út flutn-
ingi stutt við hraðan vöxt fyrir tækj anna. Árið 2013 
námu tekjur Auðlinda garðsins um 20,5 mill jörðum, 
eða um 1% af vergri land sfram leiðslu. Á árunum 
2008-2013 jókst virðis auki1 innan Auðlinda  garðsins 
um rúmlega 21%. Á sama tíma bili dróst verg lands-
fram leiðsla (á þáttavirði) saman um tæp lega 1,7%. 
Af því má ráða að verð mæta sköpun innan Auðlinda-
garðs ins hafi verið um tals vert meiri en sem nemur 
verð mæta sköpun þjóðar búsins á sama tíma bili. 
Verð mæta sköpun Auðlinda garðs ins frá 2008-2013 
endur speg last þá einnig í um það bil 30% hærri 
launum að meðal tali en atvinnu  tekjur á landsvísu. 

2. Samantekt 

1 Virðisauki (EBITDA að viðbættri heildarupphæð launa) staðvirtur með vísitölu neysluverðs.
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Fimm megin ástæður liggja senni lega að baki kröft-
ugum vexti Auðlinda garðsins. Í fyrsta lagi er það 
jarð hita auð lindin sjálf. Í öðru lagi skapaði fyrr nefnd 
lækkun raun gengis hag stæðari aðstæður til atvinnu-
reksturs í út flut ningi, á sama tíma og sér þekking 
hefur byggst upp í orku- og ál fram leiðslu, ferða-
þjónustu og öðrum greinum. Í þriðja lagi hefur stað  -
setningin á Suður nesjum og nálægðin við stærsta 
alþjóða  flug  völl lands ins skipt miklu máli, en aukin 
umsvif Auðlinda garðsins hafa oft á tíðum kallað  
á starfs manna freka þjón ustu sem ókleift væri að 
halda uppi án þess að inn viðir og vinnu markaður 
Suður nesja væru fyrir hendi. Í fjórða lagi má ætla  
að veru legt stærðar- og breiddar hag ræði hafi náðst 
með starf seminni innan Auðlinda garðsins, þar sem 
nálægð fyrir tækja inn byrðis hefur haft hag felld 
áhrif á rekstur þeirra. Í fimmta og síð asta lagi nýtur 
svæðið nálægðar við höfuð borgar svæðið með góðu 
fram boði á sér hæfðri þjónustu og vinnu afli. 

Í Auðlindagarðinum starfa nú um 500 manns, og ætla 
má að önnur 600 afleidd störf verði til vegna starf-
seminnar sem þar er að finna. Ætla má að atvinnu-

leysi á Suður nesjum hefði verið um það bil tveimur 
prósentu stigum hærra að meðal tali á árunum  
2008-2013 ef Auðlinda garðsins hefði ekki notið við. 

Miðað við horfur í ferða þjónustu, orku framleiðslu 
og sjávar útvegi eru líkur á áfram haldandi vexti 
fyrir tækj anna innan Auðlinda garðs ins, svo fremi  
að efna hags leg þróun innan lands verði með 
svipuðum hætti og verið hefur síðan 2011.  
Því má áætla að heildar tekjur Auðlinda garðsins  
árið 2016 muni nema um 23 mill jörðum  
og þar af verði virðis auki rúm lega 11 milljarðar,  
þ.e. að verð mæta sköpun aukist hraðar en tekjur. 

hefur aukist auk þess sem um svif hafa aukist í ýmiss 
konar þjónu stustarf semi tengdri ferða þjónustu.

 HS Orka
 HS Veitur
 Bláa Lónið
 Haustak
 Háteigur
 Northern Light Inn
 ORF Líftækni
 Carbon Recycling International (CRI)
 Stolt Sea Farm Iceland

Enn sem komið er mynda HS Orka, HS Veitur og Bláa 
Lónið hryggjar stykkið í tekju öflun Auðlinda garðsins, 
en tæp lega 85% tekna Auðlinda garðsins árið 2013 
voru til komin vegna þessara fyrir tækja. Horfur eru  
á aukinni hlut deild annarra fyrir tækja innan garðsins á 
næstu árum. Fram undan er veruleg fjár muna myndun, 
eða sem nemur 20-25 millj örðum króna á 2-5 árum, 
en t.d. nemur áætluð fjár festing Bláa Lónsins um sex 
mill jörðum króna á næstu þremur árum.

Því má áætla að heildartekjur 
Auðlindagarðsins árið 2016 
muni nema um 23 milljörðum.

Margt bendir til þess að eðlisbreyting sé nú að verða 
á starf semi garð sins og við fangs efnum fyrir tækj-
anna sem þar starfa. Vægi rann sókna og þróunar 
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Svartsengi
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Auðlindagarðurinn sem byggst hefur upp í grennd við 
jarð varm aver HS Orku á Suður nesjum er ein stakur 
á heims vísu, boðar nýja tíma, nýja hugsun og hvetur 
til enn frekari þróunar á aukinni og bættri nýt ingu 
á því sem frá jarð varma ver unum kemur. Fyrir tæki 
Auðlinda garðs ins nýta hvert um sig með beinum hætti 
tvo eða fleiri auðlinda strauma frá jarð varma verum 
HS Orku og verða því af aug ljósum ástæðum að vera 
stað sett á Suðurnesjum í grennd við jarð varma verin. 
Starf semi Auðlinda garðs ins hefur byggst upp á sam
eigin legum hags munum fyrir tækj anna, þ.e. affall eins 
er hrá efni fyrir annan, ná lægð inni og nánu þver fag
legu sam starfi. Með Auðlinda garðinum vill HS Orka 
vekja fólk til um hugs unar um þær verð mætu auð
lindir sem fyrir tæk inu hefur verið treyst fyrir og því 
falið að tryggja að endist kynslóð fram af kynslóð. 

Markmið Auðlindagarðsins er „Samfélag án sóunar“, 
það er að nýta beri alla þá auðlindastrauma sem 
streyma inn í og frá fyrirtækjum garðsins til fulls  
og á sem ábyrgastan hátt, samfélaginu til fram-
þróunar og heilla. Virkjun jarðhita á Suður nesjum 
leggur til hrá efni í fjöl þætta fram leiðslu.  

með og skapa vett vang fyrir vísindi og tækni-
þróun svo að nýta megi betur auðlinda straum ana 
og skapa þannig vett vang fyrir sam vinnu fyrir-
tækja í ólíkum greinum og með ólíkan bak grunn. 
Auðlindagarðurinn er því um leið öflugt og ört 
stækk andi frum kvöðlasetur. 

Auðlindagarðurinn á Suður nesjum er eina frum-
kvöðla þyrp ingin sem vitað er um að hafi byggst upp 
í kringum jarð varma. Starf semin innan garð sins er 
afar fjöl breytt. Bláa Lónið er þekkt asta fyrir tækið 
innan garðsins, en þar er t.a.m. djúp vökvi jarð hita-
kerfis ins nýttur til verð mæta sköpunar í heilsu ferða-
þjón ustu, í heilsu lind á heims mæli kvarða, til lækn inga 
og fram leiðslu á húð vörum. Af annarri starf semi 
garðs ins má nefna fram leiðslu á endur nýjan legu 

3. Auðlindagarður HS Orku

Markmið Auðlindagarðsins  
er „Samfélag án sóunar“.

Í fjöl nýt ing unni er fólgið breiddar hag ræði, þar 
sem sama hrá efnið er nýtt í fram leiðslu margra 
vöru tegunda. Starf semin innan Auðlindagarðsins 
ein kennist af rann sóknum, þróun og ný sköpun. 
Hluti af starf semi Auðlindagarðsins er að fylgjast 



12

Fjölnýting auðlinda styður  
við ábyrga nýtingu þeirra  
og stuðlar að sjálfbærri  
þróun samfélagsins.

Áhrif Auðlindagarðsins

Efnahagsleg hagsæld
 Sköpun starfa í fjölbreyttum greinum
 Menntun og þjálfun
 Fjárfestingar innlendra og erlendra aðila
 Uppbygging innviða

Samfélagsleg framþróun
 Miðstöð nýsköpunar, þróunar og menntunar
 Ný og spennandi atvinnutækifæri 
 Aukin umhverfisvitund
 Sjálfbært samfélag

Vistfræðilegt jafnvægi
 Að lágmarka áhrif á vistkerfi
 Að nýta sem best staðbundnar auðlindir
 „Úrgangur eins er auðlind annars“
 Ábyrg förgun úrgangs

metan óli úr kol tví sýringi (CO2) frá jarð varma verinu 
í Svarts engi, fisk eldi, fisk þurrkun og líf tækni fram-
leiðslu á sér virkum prót einum til líf- og læknis fræði-
rann sókna og í snyrti vörur. Sam starfið sem skap ast 
hefur milli starfs manna HS Orku og fyrir tækj anna 
innan garðs ins er eins takt og undir strikar sér stöðu 
íslenskrar jarð varma vinnslu.

Auðlindastraumar frá starfsemi HS Orku á Suður-
nesjum eru hvergi nærri full nýttir. Mark visst er unnið 
að því að fá ný, sér hæfð fyrir tæki í garðinn sem geta 
nýtt auðlinda strauma sem í boði eru. Fleiri fjöl breytt 
og sér hæfð fyrir tæki sem grund valla starf semi sína 
á rann sóknum og þróun styrkja Auðlinda garðinn 
og þá hugsun sem starf semi hans byggir á. Með 
aukinni tækni, vinnslu nýtni og fjölgun fyrir tækja 
mun Auðlinda garðurinn vaxa og efl ast á næstu árum, 
Suður nesjum og land inu öllu til hags bóta. Það er jafn-
framt stefna HS Orku að byggja nýja Auðlinda garða 
sam hliða nýt ingu jarð hita á öðrum svæðum.  
Fjöl nýting auð linda styður við ábyrga nýtingu þeirra  
og stuðlar að sjálf bærri þróun sam félags ins. 
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Hitaveita Suðurnesja, forveri HS Orku, var  
stofnuð árið 1974 og rúmu ári síðar var fyrsti 
áfangi jarð varma versins í Svarts engi gang settur. 
Það er því ekki langt síðan farið var að nýta þær 
miklu grunn vatns og orku auð lindir sem er að  
finna á Suður nesjum til fersk vatns öflunar, hús
hitunar og raf magns fram leiðslu. Fram að því 
höfðu hús á Suður nesjum verið að mestu olíu kynt 
og grunn vatn af mis jöfnum gæðum sótt í grunnar 
borholur og brunna í bæjar félögunum. 

Í upphafi var megin verkefni Hitaveitu Suður- 
nesja að virkja jarð hita í landi Grinda víkur bæjar,  
nánar til tekið í grennd við Svarts engi, til fram-
leiðslu á heitu vatni og dreif ingu þess til byggða  

á Suðurnesjum. Á árunum 1971 og 1972 voru boraðar 
tvær tilrauna holur skammt frá Svarts engi, nánast 
í jaðri Grindavíkur vegar. Holurnar ollu nokkrum 
von brigðum þegar í ljós kom að jarð hita vökvinn 

Upphaf HS Orku og vinnslu jarðvarma í Svartsengi 
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vegar mögu leika á fram leiðslu gufu til fjöl þættrar 
nýtingar í iðnaði, þar á meðal fram leiðslu raf magns.

Á þeim 40 árum sem liðin eru frá stofnun Hita veitu 
Suður nesja hefur grunnvatns- og jarð hita nýt ingin 
aukið til muna lífs gæði fólks á Suður nesjum. Tækni- 
og iðn væðingu hefur fleygt fram og ber þar hæst 
aukna tækni við nýt ingu auð lind anna, nýsköpun, 
rann sóknir og þróun nýrrar vinnslu tækni. Reynslan 
sýnir að agað verk lag vísinda og þróunar og þver-
fag leg sam vinna margra leiðir af sér nýjar hug-
myndir, nýjar verð mætar afurðir og upp finn ingar 
sem stuðla að aukinni hag sæld, aukinni sam keppnis-
hæfni og sjálfbærari þróun samfélagsins. 

Á þeim 40 árum sem liðin eru 
frá stofnun Hitaveitu Suður
nesja hefur grunnvatns og 
jarðhitanýtingin aukið til muna 
lífsgæði fólks á Suðurnesjum. 

var bæði saltur og of heitur til beinna nota í hita-
veitu. Hita stig jarð hita vökvans, 243 °C, opnaði hins 



Bláa lónið í sinni upprunalegu mynd
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Albert Albertsson er hugmyndafræðingurinn að 
Auðlinda garðinum. Hann er um margt ein stakur 
maður sem lítur á starf sitt sem köllun, en í því felst  
að styðja við vist væna þróun og vel sæld sam félags ins. 

Hugmyndafræðingur Auðlindagarðsins

Í upp eld inu var lagt ríkt á við 
hann að fara vel með og gjör nýta 
alla hluti en um fram allt sýna 
nátt úru, mönnum og dýrum 
kær leiks ríkt við mót. 

Albert ólst upp við kröpp kjör hjá ömmu sinni  
og afa, sem bæði voru fædd fyrir alda mótin 1900. 
Í upp eld inu var lagt ríkt á við hann að fara vel 

með og gjör nýta alla hluti en um fram allt sýna 
nátt úru, mönnum og dýrum kær leiks ríkt við mót. 
Ungur heill aðist Albert einnig af lífs háttum ind íána 
Norður-Ameríku sem hugsuðu í sjö kyn slóðum  
– lifðu í náttúr unni en ekki á henni. 

Albert gekk í Mennta skólann í Reykjavík en þaðan 
lá leiðin í véla verk fræði við Háskóla Íslands og síðar 
í fram halds nám til Stokkhólms. Þar kynntist hann 
meðal annars varma fræð inni, sem kenndi honum að 
nýta auð lindir á sem bestan mögu legan hátt án þess 
þó að ganga of nærri þeim. Meistara verk efni Alberts 
var á sviði varma flutn ings í kjarna ofnum. Hann hugði 
á doktors nám í kjarn orku verk fræði þegar ör lögin 
gripu í taum  ana og hann flutti aftur heim.
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Albert Albertsson



Stórfjölskylda Alberts

18



19

Við komuna heim, árið 1977, var Albert ráðinn  
yfir verk fræð ingur hjá Hita veitu Suðurnesja.  
Hann heill aðist strax af verk efninu og með þau  
gildi og við horf sem honum voru inn rætt í æsku  
má segja að hug myndin að Auðlinda garð inum  
hafi verið farin að mótast. 

Á þessum tíma var orkuverið í Svarts engi tekið  
til starfa. Það var fyrsta jarð varma ver heims  
sem byggði á heild stæðri sam teng ingu raf magns-
fram leiðslu og annars iðnaðar, fram leiðslu  
á hita veitu vatni, auk þess sem vísir var kominn  
að Bláa Lóninu. Grund völlur að auðlinda garði 
hafði í raun verið lagður.

Auðlindagarðshugmyndin er í sífelldri þróun  
í kvikum huga Alberts og annarra starfs manna 
HS Orku. Hug myndin sem slík á sér engin tak -
mörk. Frá jarð varma verunum kemur þó ein ungis 
ákveðinn fjöldi auð linda strauma, sem hver um  
sig hefur sitt há mark. Innan garðsins streyma  
hins vegar auð linda straumar frá einu fyrir tæki  
til annars og því eru mögu leikarnir miklir. 

Albert Albertsson á ekki langt að sækja áhuga sinn 
á verk fræði og ný sköpun. Faðir hans og al nafni 
var frá Bandaríkjunum, snjall verk fræð ingur sem 
bjó yfir frjóum huga. Hann starfaði allan sinn feril 
hjá Bell Laboratories, en á þeim tíma voru margar 
stór merkar upp götv anir gerðar, meðal annars 
raf smárinn (e. transistor). Sjálfur var Albert eldri 
skráður fyrir mörgum einka leyfum og hlaut fjölda 
viður kenninga. Albert hitti aldrei föður sinn  
og átti þess ekki kost að kynnast honum. 

Mikil vægt er að straumarnir séu nýttir sem best 
og not endur þeirra valdir vel svo að fram leiðsla 
fyrir tækja Auðlinda garðsins skili sem mestri hag-
sæld og nýjum vist vænum afurðum. Þá er þver-
fagleg sam vinna, sem grund vallast á rann sóknum, 
þróun, ný sköpun og upp finn ingum, mikil vægur 
horn  steinn í Auðlinda garðinum. Starfi fyrir tæki 
garðsins með þeim hætti verða vaxtar mögu-
leikarnir miklir og nánast óþrjótandi.

Albert starfaði lengi sem yfir verk fræð ingur hjá 
Hitaveitu Suðurnesja og síðar sem að stoðar for stjóri. 
Árið 2014 tók hann við nýrri stöðu sem hug mynda-
smiður fyrir tækis ins, sem gerir honum meðal annars 
kleift að þróa auðlinda garðs hug myndina enn frekar  
í sam starfi við aðra starfs menn fyrir tækisins. 

Starfsfólk HS Orku vinnur nú að upp bygg ingu nýrra 
vatnsafls- og jarðvarma vera. Verk efnin snúa þó ekki 
að fram leiðslu raf magns, heldur að gerð fjöl breyttra 
Auðlindagarða. Þar mun hver garður hafa sitt sér-
kenni og bera merki stað hátta. Í þeim verður einnig 
unnið eftir kjör orðinu „Samfélag án sóunar“.
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Auðlindagarðurinn og hugsunin að baki honum

Grunnhugsun Auðlindagarðsins kom fyrst fram um 1980

Á meðal grunnþátta auðlindagarðshugsunarinnar eru:
 samnýting allra hlutbundinna  

og óhlutbundinna auðlinda sem viðkomandi 
land- og athafnasvæði býr yfir

 jöfn áhersla lögð á jafnvægi í náttúrunni, 
hagsæld og framfarir í samfélaginu

 að byggja brú á milli ólíkra starfsgreina, 
menningar- og tækniheima

 rannsóknir, þróun og nýsköpun
 þverfagleg starfsemi
 menntun, þjálfun, frumkvöðlastarf og liðsheild
 grunnur lagður til langs tíma

Helstu markmið Auðlindagarðsins eru:
 nýting náttúruauðlinda á sjálfbæran hátt
 að leita eftir langtímajafnvægi  

við nýtingu auðlindanna 
 að nýta virkjaða auðlindastrauma til fullnustu
 að beita bestu fáanlegu tækni á öllum sviðum
 að affallstraumur eins fyrirtækis verði hráefni 

fyrir önnur fyrirtæki Auðlindagarðsins 
 að starfsemi fyrirtækja Auðlindagarðsins 

 hafi sem minnst áhrif á náttúru og umhverfi  
og raski ekki jafnvægi hennar 

 að óhjákvæmilegur úrgangur fyrirtækjanna sé 
meðhöndlaður á ábyrgan og vistvænan hátt 
samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum



Sameiginleg einkenni fyrirtækja Auðlindagarðsins 
leggja í reynd ákveðinn grunn að því á hvern hátt ný 
fyrir tæki verða valin í Auðlinda garðinn sem og eðlis- 
og efna eigin leikar auðlinda strauma jarð varma ver anna 
og efna straum arnir sem frá fyrir tækjunum koma. 

Auðlindagarðurinn og hugsunin sem grund vallar 
hann eru nú orðin vel þekkt innan lands og utan. 
Fjöl margar heim sóknir inn lendra og erlendra 
fræði manna, háskóla nema, embættis manna  
og stjórnar erin dreka sem hafa kynnt sér Auðlinda-
garðinn bera glögg lega vott um áhuga manna,  
á tímum aukinnar um hverfis vitundar, á aðferðum  
til að feta slóð sjálf bærrar þróunar sam félagsins. 

Auðlindagarðurinn er ein stakur í ver öld inni  
og því góð fyrir mynd annarra fyrir tækja sem  
er annt um náttúru og dýr mætar auð lindir jarðar 
og vilja fara svipaða leið og HS Orka fer. 

Auðlindagarðurinn er einstakur 
í veröldinni og því góð fyrir
mynd annarra fyrirtækja sem  
er annt um náttúru og dýrmætar 
auðlindir jarðar og vilja fara 
svipaða leið og HS Orka fer. 
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 4. Fyrirtækin í Auðlindagarðinum

Fyrirtæki Auðlindagarðsins eru um margt ein stök 
en bera mörg sam eigin leg ein kenni. Flest fyrir tækin 
hófu starf semi sína sem hátækni sprota fyrir tæki. 
Starf semi þeirra grund vall ast á vís indum, öflugu 
þróunar starfi, háu menntunar stigi starfs fólks með 
tekjur í sam ræmi við menntun og hæfni, upp finn
ingum og stöðugri þróun nýrra afurða. Mögu leikar 
Auðlindagarðsins á Suður nesjum til vaxtar og enn 
frekari nýsköpunar eru miklir og hvergi á þrotum. 

Tvö fyrirtæki Auðlindagarðsins, ORF Líftækni 
og Carbon Recycling, voru tilnefnd til Þekkingar-
verðlauna FVH árið 2015. Bláa Lónið hlaut þessi 
sömu verð laun árið 2012. For sendur verð laun- 
a nna 2015 voru verð mætasköpun með óhefð-
bundinni nýt ingu auð linda, sem lýsir vel starf- 
semi Auðlindagarðsfyrirtækjanna. 

Auðlindagarðurinn hefur lagt grunn að fjöl breyttum 
vist vænum iðnaði sem er í stöð ugri þróun. Helstu 
afurðir og starf semi Auðlinda garðs fyrir tækj anna 
eru: hótel rekstur, fisk þurrkun, fram leiðsla afurða úr 
fisk  slógi, eldi hlý sjávar flat fisks, hefð bundin og heilsu-
tengd ferða þjónusta, náttúru leg með ferð húð sjúkra, 
ræktun þör unga, vist vænar snyrti vörur með virk efni 
úr náttúru svæð is ins, meta nól úr jarð hita gasi, heitt 

Fyrirtæki Auðlindagarðsins eru:
 HS Orka
 HS Veitur
 Bláa Lónið
 Haustak
 Háteigur
 Northern Light Inn
 ORF Líftækni
 Carbon Recycling International (CRI)
 Stolt Sea Farm Iceland

og kalt grunn vatn, gufa, jarð hita vökvi, volgur hreinn 
sjór o.fl. Fyrir tæki Auðlinda garðsins í grennd jarð-
varma ver anna mynda heild sem er virkur vett vangur 
vísinda rann sókna, upp finn inga og þróunar nýrra 
afurða sem fara að stærstum hluta til útflutnings.

Auðlindagarðurinn hefur 
lagt grunn að fjölbreyttum 
vistvænum iðnaði sem 
er í stöðugri þróun.
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Jarðvarmaver HS Orku á Reykjanesi
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HS Orka er þriðja stærsta 
orkufyrirtæki landsins, með  
um 8% af framleiddri raforku.



Hitaveita Suðurnesja varð hluta félag fyrst 
íslenskra orku fyrir tækja árið 2000. Í kjölfar 
breyt inga á raf orku lögum árið 2008 þar sem 
kveðið var á um að skilnað sam keppnis og sér
leyfis starf semi raf orku fyrir tækja var Hita veitu 
Suður nesja hf. skipt upp í tvö fyrir tæki; HS Veitur 
hf. og HS Orku hf. HS Orka er þriðja stærsta orku
fyrir tæki lands ins, með um 8% af fram leiddri 
raf orku. Félagið er að 2/3 hlutum í eigu kana díska 
orku fyrir tækisins Alterra Power og 1/3 hluta í 
eigu Jarð varma slhf., félags íslenskra lífeyrissjóða. 
HS Orka er eina umsvifamikla íslenska 
orkufyrirtækið sem ekki er í eigu opinberra aðila.

Hlutverk HS Orku er að þjóna atvinnulífi og heimilum 
með fjöl nýtingu auð linda á sjálf bæran hátt til 

virkjunar og sölu á vist vænni orku og öðrum af urðum  
til ávinnings fyrir við skipta vininn og sam félagið.

HS Orka á og rekur tvö jarðvarmaver, í Svart sengi og 
á Reykja nesi. Aflgeta jarð varm aversins í Svarts engi 
er 74 MWe af raf afli og 150 MWth af varma afli. Jarð-
varma verið var byggt upp í sex áföngum á árunum 
1976–2015, en á vor mánuðum verður varma aflið 
aukið um 40 MWth. Í Svarts engi er jafn framt unnið 
ferskt grunn vatn úr hraun lögum til dreifingar á 
Suður nesjum sem heitt og kalt neyslu vatn. Jarð-
varma verið í Svarts engi er fyrsta jarð varma verið í 
heiminum sem sameinar fram leiðslu á heitu vatni 
til hita veitu og raf magni (e. CHP, Combined Heat 
and Power). Raf orku fram leiðsla á Reykja nesi hófst 
í maí 2006, en jarð varma verið fram leiðir 100 MWe 

af raf afli í tveimur 50 MWe gufu hverflum. Eim svalar 
virkjunar innar eru sjó kældir og nota um 1.600 l/s  
af hreinum sjó úr bor holum, síuðum af hraun lögum. 
Þennan volga sjó nýtir Stolt Sea Farm Iceland í 
af kasta miklu hlý sjávar fisk eldi á Reykja nesi. Þessi 
sam þætta fram leiðsla varma og raf orku gerir jarð-
varmaver HS Orku ein stök á heims vísu. 

Hjá HS Orku starfa um 60 manns með breiðan 
bak grunn; jarð fræði, forða fræði, verk fræði, tækni-
fræði, vél fræði, raf virkjun, vél virkjun, viðskipta-
fræði o.fl. Á þeim 40 árum sem fyrir tækið hefur 
starfað hefur byggst upp mikil reynsla í rekstri 
flestra gerða jarð hita hverfla, varma skipta, stjórn-
loka, gufu skilja, skilju hljóð deyfa og annars búnaðar 
sem notaður er í jarðvarmaverum. 

HS Orka
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á mikil vægi órofinnar afhend ingar auð linda-
strauma jarðvarmaveranna og lausnamiðað  
starf eru mikilvægir þættir í uppbyggingu,  
rekstri og velgengni Auðlindagarðsins.

HS Orka vinnur að uppbyggingu nýrra jarðvarma-  
og vatnsaflsvera. Í reynd eru verkefnin ekki virkjanir, 
þ.e.a.s. ein göngu fram leiðsla á raf magni, heldur 
myndun fjöl breyttra nýrra auðlinda garða, hvers með 
sitt sér kenni. Hver og einn auðlinda garður ber merki 
stað hátta og eðli auðlinda við kom andi staðar.

Árið 2015 hlaut HS Orka verðlaun Íslensku 
ánægjuv ogar innar í flokki fyrir tækja á raforkusölu-
markaði. Verðlaunin hafa verið veitt undan farin 13 
ár og hefur fyrir tækið hlotið þau í 12 skipti. Þá fékk 
félagið einnig for varnar verðlaun VÍS og Vinnu-
eftir litsins árið 2015, en þau eru veitt fyrir fram-
úrskarandi for varnir, umhverfis- og öryggis mál. 

Árið 2015 hlaut HS Orka 
verðlaun Íslensku ánægju
vogarinnar í flokki fyrir tækja  
á raf  orku sölu markaði.  
Verð launin hafa verið veitt 
undan farin 13 ár og hefur fyrir
tækið hlotið þau í 12 skipti. 

Virkjun jarð hita á Suðurnesjum hefur frá upp hafi 
verið áskorun vegna mikillar seltu, út fell inga og 
málm tær ingar. Þessar áskoranir hafa leitt af sér 
fyrir tækja menningu sem ein kennist af lausna mið-
aðri liðs heild. Stað góð þekking á grunnvatns-  
og jarðvarma auðlindunum, skilningur á mikil vægi  
liðs heildar, reynsla af sam starfi við inn lenda og 
erlenda fram leiðendur tækni búnaðar, skilningur  



Jarðvarmaverið í Svartsengi er fyrsta 
jarð varma verið í heiminum sem 
sameinar framleiðslu á heitu vatni  
til hitaveitu og rafmagni. 
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Jarðvarmaver HS Orku í Svartsengi
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Í kjölfar breytinga á raforkulögum var Hitaveitu 
Suðurnesja hf. skipt upp árið 2008 í tvö sjálfstæð 
fyrirtæki; HS Orku hf. og HS Veitur hf. 

annast dreifingu raf magns, heits vatns og grunn-
vatns og starfar á fjórum svæðum; Suður nesjum, 
Hafnar firði, Árborg og í Vest manna eyjum. 

Félagið dreifir raf magni til um 65.000 íbúa 
landsins og notar til þess um 1.700 km af lág-  
og há spennu köplum auk fjölda spenni- og dreifi-
stöðva. Heitu og köldu grunn vatni frá HS Orku 
dreifir félagið til um 25.000 íbúa á Suður nesjum 
og í Vest manna eyjum. Fyrir tækið hefur um 

Straumar frá HS Orku

HEITT VATN KALT VATN

HS Veitur

Félagið dreifir rafmagni  
til um 65.000 íbúa landsins. 

langt skeið kannað möguleika þess að framleiða 
heitt vatn með varma dælu sem dregur varma úr 
sjó fengnum úr borholum. Varma dælan dregur 
veru lega úr því afli og raf orku sem nú fer til upp-
hitunar vatns í raf skauts katli. Ljóst er að varma-
dæla eykur hag allra að því gefnu að raforkuverð 
sé hagstætt. Félagið veitir því mikilvæga grunn-
þjónustu á stórum hluta suð vestur hornsins og á 
Suðurlandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 90 manns.

HS Veitur, rótgróið, framsækið og vel rekið 
veitufyrirtæki, hefur stækkað og eflst við 
samruna við önnur veitu fyrir tæki. Fyrir tækið 

RAFMAGN
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Bláa Lónið er nýsköpunar- og frum kvöðla fyrir-
tæki. Fyrirtækið hefur allt frá stofnun þess árið 
1992 lagt ríka áherslu á rannsóknar- og þróunar-
starf. Bláa Lónið er eitt besta dæmið um fyrir- 
 tæki í Auðlinda garðinum sem byggir starf semi 
sína á nálægð við jarðvarmaver HS Orku  
í Svarts engi og nýtingu ein stakra auðlinda - 
strauma. Fyrir tækið er fyrsta fyrirtæki  
Auðlinda garðsins til að nýta auðlinda strauma  
aðra en heitt og kalt vatn og raf magn.  

Bláa Lónið er það fyrir tæki sem nýtir flesta 
auðlinda strauma og eru þeir grunnur  
að fjöl þættri vöru og þjónustu Bláa Lónsins.

Megin starf semi félagsins er á eftir farandi sviðum, 
ferða þjónustu þar sem Bláa Lónið er leiðandi fyrir-
tæki í íslenskri ferða þjónustu, lækninga meðferðum  
og þróun og markaðs setningu snyrti vara. Öll starf-
semin byggir á jarð sjónum og virkum efnum hans, 
kísil, söltum og þörungum. Rann sóknir sýna að  

Straumar frá HS Orku

HEITT VATN KALT VATN

Bláa Lónið

jarð sjórinn býr yfir lækninga mætti og virk efni  
hans hafa m.a. virkni gegn öldrun húðarinnar.

Bláa Lónið var valið eitt af undrum veraldar af 
National Geographic. Í blaðinu segir að Bláa Lónið 
sé gjöf jarðvarmans „geothermal gift of nature“. 

Bláa Lónið er einn vinsælasti áfangastaður erlendra 
ferða manna sem heim sækja Ísland. Á árinu 2014 
heim sóttu 766.000 gestir Bláa Lónið. Gestir njóta 

RAFMAGN CO2 JARÐSJÓRGUFA
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Bláa Lónið var valið  
eitt af undrum veraldar  
af National Geographic.

Bláa Lónið



Lækningamáttur Bláa Lónsins 
gagnvart psoriasis upp götvaðist fljót
lega eftir að fólk hóf að baða sig  
í aff alls lóninu sem mynd aðist í kjölfar 
starf semi Hitaveitu Suðurnesja.
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Bláa Lónið Lækningalind



náttúru legs umhverfis Bláa Lónsins og þjónustu  
t.d. spa-meðferða sem fara fram í Lóninu sjálfu.  
Á Lava, veitinga stað Bláa Lónsins, er áherslan á hrá-
efni úr nær umhverfinu – matar kistunni á Reykjanesi.

Mannvirki Bláa Lónsins voru tekin í notkun árið 
1999. Þau voru endur hönnuð og tvö földuð að 
stærð árið 2007. Sigríður Sigþórsdóttir er aðal-
hönnuður Bláa Lónsins. Hönnun hennar hefur  
vakið athygli hér heima og erlendis fyrir sam spil 
hins mann gerða og náttúrulegs umhverfis.

Bláa Lónið hefur hafið framkvæmdir við stækkun 
upp lifunar svæðis Bláa Lónsins og byggingu  
nýs 60 her bergja lúxushótels. Fram kvæmdum  
mun ljúka árið 2017.

Lækningamáttur 
Lækningamáttur Bláa Lónsins gagnvart psoriasis 
upp götvaðist fljót lega eftir að fólk hóf að baða  
sig í aff alls lóninu sem mynd aðist í kjölfar starf semi 
Hitaveitu Suðurnesja. Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar frá þeim tíma. Ýtar legar vísinda rannsóknir 
hafa verið gerðar á lækninga mætti Bláa Lónsins  

og renna þær styrkum stoðum undir lækninga-
máttinn. Psoriasis meðferð Bláa Lónsins hefur 
hlotið viður kenningu heil brigðis yfir valda á Íslandi 
og einnig í Danmörku og Færeyjum. Árlega sækja 
með ferðar gestir frá 30 þjóð löndum með ferðina. 
Með ferðin er veitt í Bláa Lóninu Lækninga lind. 
Þar er full komin meðferðar aðstaða með sér stöku 
með ferðar lóni. Í hótel hluta Lækninga lindarinnar 
eru 15 her bergi. Unnið er að stækkun hótel hluta 
Lækninga lindarinnar og verða 20 ný herbergi tekin 
í notkun um mitt ár 2015.

Blue Lagoon húðvörur
Húðvörur Bláa Lónsins byggja á jarðsjónum og 
virkum efnum hans. Fyrstu vörurnar voru settar 
á markað 1995. Í dag eru fáan legar vöru línur 
fyrir andlit og líkama og m.a. háþróuð vöru lína 
sem dregur úr öldrun húðar innar. Vörurnar eru 
seldar í sér verslunum Bláa Lónsins í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar, í Bláa Lóninu, í miðbæ Reykjavíkur  
og í Blue Lagoon Spa í Hreyfingu. Vörurnar  
eru seldar út um allan heim í gegnum net verslun 
Bláa Lónsins, en fyrirtækið er með vöruhús  
í Bandaríkjunum og í Hollandi.
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Sjálfbærni og um hverfis vænar vinnslu aðferðir 
Í hrá efna vinnslu Bláa Lónsins fer fram vinnsla á virkum 
efnum jarð sjávarins; kísil, söltum og þörungum en  
þau eru lykil efni í snyrti vörum fyrir tækis ins. Vinnslu-
ferlar eru sjálf bærir og umhverfis vænir. Hrá efna-
vinnslan er gott dæmi um nýtingu fjölda auðlinda-
strauma frá jarðvarmaverinu í Svarts engi. Í vinnsl unni 
er jarð sjórinn nýttur, heit gufa til salt fram leiðslu, 
útblásturs gas til að fóðra þörunga auk þess sem 
rafmagn, heitt og kalt vatn er nýtt. 
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Bláa Lónið leitast við að haga fram leiðslu háttum 
húð var anna á sjálf bæran og umhverfis vænan 
hátt. Þar má nefna að Bláa Lónið notast ein göngu 
við hrá efni úr nær um hverfi sínu og hefur þróað 
grænar vinnsluaðferðir á sínum hráefnum. 

Líftækni 
Bláa Lónið er leiðandi hér á landi í ræktun smá þör-
unga, en fyrir tækið hefur ræktað þör unga í 20 ár. 
Þör ungarnir eru ræktaðir í þar til gerðum ljós-
tillífunar búnaði við stýrðar að stæður í Rann sókna- 
og þróunar setri Bláa Lónsins í Svarts engi. Árið 2012 
var mikil vægt skref stigið þegar Bláa Lónið hóf að 
nýta CO2-ríkt jarð varma gas frá jarð varma veri 
HS Orku við ræktun þör unga - að umbreyta 
útblæstri jarð varma vers í háverðs  afurðir, líkt og 
gert er hér á iðnaðar skala, er einstakt á heimsvísu. 

Rannsóknir
Bláa Lónið hefur allt frá stofnun fyrirtækisins lagt 
ríka áherslu á rann sóknir á vist kerfi Bláa Lónsins, á 
virkni þeirra náttúru legu efna sem þar er að finna. 

Klínískar rann sóknir á lækninga mætti Bláa Lónsins  
á psoriasis hafa verið unnar um ára tuga skeið. 
Vísinda rannsóknir hafa leitt í ljóst virkni náttúru-
legra efna Bláa Lónsins gegn öldrun húðar innar. 
Rann sóknirnar hafa m.a. verið unnar í sam vinnu  
við prófessor Jean Krutmann, en hann er  einn 
fremsti sér fræðingur heims á sviði öldrunar húðar-
innar. Niður stöður rann sókna hafa verið birtar  
í rit rýndum vísinda ritum.

Einkaleyfi
Á síðasta ári fékk Bláa Lónið útgefið einka leyfi 
í Bandaríkjunum á snyrtivörum og lyfjum með 
þörungum og kísil, samsvarandi einkaleyfi hefur  
nú verið samþykkt hjá Evrópsku einkaleyfastofunni. 

Mannauður
Hjá Bláa Lóninu starfa 300 manns með breiðan 
bakgrunn í verkfræði, tækni fræði, iðnmenntun, 
leiklist, hjúkrun, læknis fræði, lyfja fræði, efna fræði, 
viðskipta fræði, fjölmiðla fræði, matreiðslu, fram-
reiðslu, ferða málafræði, snyrti fræði og fleiri sviðum.

Vísinda rannsóknir hafa leitt í ljóst 
virkni náttúru legra efna Bláa 
Lónsins gegn öldrun húðar innar. 
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Bláa Lónið Rannsókna- og þróunarsetur

Bláa Lónið nýtir CO2ríkt jarð varma
gas frá jarð varma veri HS Orku 
við ræktun þörunga. Að um breyta 
út blæstri jarð varma vers í háverðs
afurðir, líkt og gert er hér á iðnaðar
skala, er einstakt á heimsvísu. 
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Haustak 
Haustak er staðsett í grennd jarðvarma vers  
HS Orku á Reykja nesi. Fyrir tækið þurrkar dálka  
og fisk hausa í fersku lofti hituðu með jarð gufu  
og eru afurðirnar fluttar út til Afríku. Nær öll  
fram leiðsla á þurrkuðum sjávara furðum er seld  
til Nígeríu, þar sem Íslendingar eru með um  
70% markaðs hlut deild í þurrkuðum fiskafurðum.

Fyrir utan hausaþurrkun stundar Haustak eftir tektar-

vert þróunar starf. Til þessa hefur fiskslóg verið urðað 
með til heyr andi kostnaði. Fyrir tækið hefur þróað 
að ferð til að vinna verð mæta olíu úr slógi og stofnað 
hefur verið fyrir tækið Codland í Grindavík, sem þróar 
líf tækni aðferðir til að vinna líf virk efni úr slógi. Til við-
bótar þessu stundar fyrir tækið fjölbreytta vöruþróun.

Fyrirtækið á sinn stóra þátt í fullnýtingu  
sjávar fangs sem Íslendingar eru þekktir  
fyrir bæði innan lands og utan. 

Straumar frá HS Orku

KALT VATN

Haustak og Háteigur

Háteigur 
Háteigur er fiskþurrkunarfyrirtæki við 
jarðvarmaver HS Orku á Reykjanesi. Fyrirtækið 
þurrkar dálka og fiskhausa í fersku lofti hituðu 
með jarðgufu og eru afurðirnar fluttar út 
til Afríku. Fyrirtækið stundar fjölbreytta 
tækni- og vöruþróun. Fyrirtækið á stóran og 
eftirtektarverðan þátt í fullnýtingu sjávarfangs sem 
góður gaumur er gefinn innanlands og utan.

RAFMAGN GUFA
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Haustak
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Staðsetning hótelsins helgast fyrst 
og fremst af nálægð þess við Bláa 
Lónið og jarð  varma ver HS Orku 
og hversu gott er að fylgjast með 
norður ljósunum á vetrar kvöldum.

Northern Light Inn
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Northern Light Inn hótelið var byggt árið 1983,  
þá 12 herbergi, en hefur nú verið stækkað í 32 
her bergi. Jafn framt hefur verið byggður veitinga- 
og fundar salur sem rúmar allt að 150 manns og 
ber nafnið Max’s Restaurant. Stað setning hótels-
ins helg ast fyrst og fremst af ná lægð þess við  
Bláa Lónið og jarð varma ver HS Orku og hversu 
gott er að fylgjast með norður ljósunum á vetrar-
kvöldum. Nálægðin við flug völlinn og sér stakar 
jarð mynd anir Reykjanes skagans vega einnig þungt 

í stað setning unni. Northern Light Inn er gott 
dæmi um fyrir tæki í ferða þjónustu sem nýtir ekki 
ein göngu auðlinda strauma frá jarð varma veri  
HS Orku heldur einnig þá auð lind sem nátt úran er. 
Hótelið hefur oft hýst vísinda menn, sér fræð inga 
erlendra fyrir tækja í þjónustu við jarð varma ver 
HS Orku og hópa fólks sem hafa gagn gert komið 
í Svarts engi til að sækja jarð varma vinnu stofur 
og kynna sér starf semi jarð varma versins og að 
undan förnu Auðlinda garðsins. Hótelið veitir fyrir-

Straumar frá HS Orku

Northern Light Inn

tækjum Auðlindagarðsins fyrsta flokks þjónustu 
og er því virkur þátttakandi í honum.

HEITT VATN KALT VATN RAFMAGN

Northern Light Inn er gott dæmi um 
fyrirtæki í ferða þjónustu sem nýtir 
ekki ein göngu auðlinda  strauma 
frá jarð varma veri HS Orku heldur 
einnig þá auðlind sem náttúran er.
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ORF Líftækni er leiðandi líftæknifyrirtæki stofnað af 
þremur vísinda mönnum árið 2001. Tíu ára líf  tækni-
rann sóknir lögðu grunn að fyrir tækinu í þeirri mynd 
sem nú er. Fyrir  tækið fram leiðir og selur vaxtar þætti 
fyrir læknis fræði rann sóknir og húð vörur og byggir 
fram leiðslan á ein stakri erfða tækni sem gerir kleift 
að fram leiða vaxtar þætti og önnur pró tein í byggi.

Árið 2008 reisti ORF 2.000 m2 gróðurhús í Grinda-
víkur bæ ekki langt frá jarð varma veri HS Orku, 

gróður hús sem í daglegu tali er nefnt Græna smiðjan. 
Í þessu há tækni vædda gróður húsi, þar sem full 
stjórn er höfð á öllum ytri aðstæðum, eru 130.000 
bygg plöntur vatns rækt aðar í vikri í 90 daga. Í fræjum 
plantn anna eru vaxtar þætt irnir/frumu vakarnir fram-
leiddir. Notkunar svið frumu vaka er vítt: stofn frumu-
rann sóknir, frumu rækt, vefja rækt, stofn frumu lækn-
ingar, líf færa ígræðslur, lyf, húð vörur o.fl. 
Framleiðslan er græn í þeim skilningi að hún bindur 
meira af koltví sýr ingi en hún losar út í andrúms loftið.

Straumar frá HS Orku

ORF Líftækni

ORF er eina fyrir tækið í heim inum sem hefur  
þróað og komið á alþjóð legan neytenda  markað 
vöru merki sem byggir á plöntulíftækni. 

ORF Líftækni hf fram leiðir og selur húðvörur  
undir vöru  merkinu BIOEFFECT. Klínískar rann -
sóknir virtra erlendra vísinda  manna hafa sýnt  
fram á virkni húð var anna, sem vinna gegn  
öldrun húðar innar. BIOEFFECT er selt í yfir  
1.000 verslunum í 25 þjóð löndum. 

HEITT VATN KALT VATN RAFMAGN
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ORF er eina fyrirtækið í heiminum sem hefur 
þróað og komið á alþjóð legan neytendamarkað 
vörumerki sem byggir á plöntulíftækni. 

Græna smiðjan



Carbon Recycling International
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Carbon Recycling International (CRI) er dæmi 
um nýsköpunar fyrirtæki sem nýtir fjölda ólíkra 
auðlinda strauma jarð varma versins í Svartsengi.  
CRI rekur ný stár lega verk smiðju í grennd við  
jarð varma verið og fram  leiðir þar metanól, þ.e. 
tréspíra, til fram leiðslu á farar tækja eld sneyti  
og til íblöndunar í bensín. Verk smiðjan fær jarð- 
hita gas sem er blanda kolt vísýrings (CO2)  
og brenni steins vetnis (H2S) frá jarð varma verinu.  
Eftir að brenni steins vetnið hefur verið hreinsað  

úr jarð hita gasinu er kolt vísýringurinn blandaður 
vetni sem fengið er með því að kljúfa vatn upp í 
vetni og súr efni með raf greiningu og fer gas blandan 
þar næst í gegnum efna ferli sem myndar metanól. 
Efna ferillinn í heild er þróaður af CRI og eru hlutar 
hans varðir með einka leyfum félagsins.

Árið 2012 hóf CRI tilraunarekstur verksmiðjunnar. 
Fram leiðslu geta hennar var 1,5 milljónir lítra af 
metanóli á ári. Verksmiðjan hefur nú verið stækkuð 

Straumar frá HS Orku

Carbon Recycling International

og framleiðslu geta hennar aukin í fimm milljónir lítra á 
ári. Að undan gengnum prófunum er gert ráð fyrir að 
verk smiðjan hefji fulla fram leiðslu undir lok árs 2015.

Hluti fram  tíðaráforma CRI hér á landi er að kanna 
mögu leika þess að reisa eld sneytis verk smiðju tengda 
jarð varma veri HS Orku í Svartsengi sem framleitt 
getur u.þ.b. 40 milljón lítra af metanóli á ári. Ef af 
verður er hér um 5-6 milljarða fjárfestingu að ræða.

HEITT VATN KALT VATN RAFMAGN CO2 GUFA



Senegalflúra

Fiskeldis fyrirtækið Stolt Sea Farm Iceland, sem 
stofnað var árið 2012, á og rekur hátækni fiskeldi  
á Reykja nesi skammt frá jarðvarma veri HS Orku.  
Fyrir tækið er í eigu spænska fyrir tækisins Stolt Sea 
Farm, sem var stofnað 1972 og er dótturfyrir tæki 
Stolt-Nielsen Limited. Afurðir Stolt Sea Farm eru 
sand hverfa, flúra, styrja og kavíar. Eldið er afar tækni-
vætt og fer fram í sér hönnuðum eldis stöðvum. Að 
baki eld inu liggja miklar rann sóknir og ára löng þróun 
sem tekur til líffræði, fóðurs og lífvenja lífveranna. 

Eimsvalar hverfla jarðvarmaversins á Reykjanesi 
eru kældir með sjó úr bor holum sem síaður  
er í gegnum hraun lög. Síaði sjórinn kemur  
í eim svalana um 8-9 °C og fer frá þeim um  
35 °C og fer hluti volga sjávar ins til fisk eldis-
ins. Fisk eldið blandar volga sjó inn með síuðum 
köldum bor holusjó og fær við það eldis sjó við 
kjör hita stig fisks ins. Tandur hreinn sjór við kjör-
hita stig eldis ins árið um kring er sér staða sem 
eykur öryggi og afkastagetu eldisins. 

Straumar frá HS Orku

Stolt Sea Farm Iceland 

Hafinn er rekstur og sala afurða frá fyrsta áfanga 
eldis stöðvar innar með 500 tonna af kasta getu  
á ári. Í stöð inni er alin Senegal flúra til út flutn ings. 
Flúran er dýr vand með farinn há gæða flat fiskur 
sem fluttur er út óunni nn. 

Stöðin er hönnuð til eldis 2.000 tonna á ári  
og verður hún því stækkuð í næstu framtíð.  
Í fyrsta áfanga stöðvarinnar starfa nú 20 manns  
en eftir stækkun hennar verða þeir um 70 talsins.

KALT VATN RAFMAGN
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KÆLISJÓR



Fiskeldið blandar volga sjóinn með 
síuðum köldum borholusjó og fær við 
það eldissjó við kjörhitastig fisksins.

45



46

 5. Efnahagsleg áhrif Auðlindagarðsins

Frá árinu 2008 hefur Auðlindagarðurinn á Reykja-
nesi tekið stakka skiptum og vaxið hratt. Þó svo að 
Auðlinda  garðurinn hafi byggst upp í um róti eftir-
hruns ár anna er ljóst að það efna hags ástand sem 
mynd aðist eftir 2008 var að mörgu leyti hag stætt 
fyrir tækjunum sem þar starfa, enda skap aði lægra 
raun gengi góðar aðstæður fyrir út flutnings fyrir tæki. 
Hag felldar ytri að stæður skýra að hluta til hraðan 
vöxt fyrir tækj anna innan Auðlinda garðsi ns á sama 
tíma og íslenska hag kerfið var að rétta úr kútnum. 
Það má því segja að Auðlinda garðurinn hafi verið rétt 
stað settur á ákjósan legum tíma og að þróun hans 
endur spegli endur reisn utan ríkis við skipta fyrir landið 
í heild. Eftir farandi um fjöllun er ætlað að varpa ljósi á 
eðli og um fang starf sem innar innan Auðlindagarðsins 

og hvert fra mlag hennar til verð mæta sköpunar 
þjóðar búsins hefur verið. Einnig er vert að velta því 
fyrir sér hvernig Auðlinda garðurinn hefur stutt við 
atvinnu starf semi á Suðurnesjum síðustu ár. Að lokum 
verður leitast við að skýra for sendur fyrir frekari vexti 
fyrir tækj anna innan Auðlinda garðsins og þá hag rænu 
krafta sem þar búa að baki. 

Í opnu hagkerfi eins og því íslenska er utan ríkis-
verslun einn megin aflvaki hag vaxtar. Annað megin -
ein kenni íslensks hag kerfis er hversu háð það er 
náttúru auð lindum, einkum fiski stofnum og orku-
lindum. Að þessu leyti víkur íslenskt hag kerfi frá 
iðn væddari hag kerfum. Þar sem um endur nýjan-
legar auð lindir er að ræða lýtur íslensk hag vaxtar-
fræði öðru fremur að hag kvæm ustu nýt ingu þeirra 
til lengri tíma. Gildir þá einu hvort um er að ræða 
sjávar afurðir, orku ný tingu eða ferða þjón ustu  
(sem nýtir endur nýjan lega auð lind, íslenska náttúru).2 

Hag vaxtar fræði fjallar fyrst og fremst um það 
hvað ræður lang tíma vexti hag kerfa og er þá 
jafnan gert ráð fyrir því að fram leiðslu þættir séu 

2 Sigurður Snævarr. 1993. Haglýsing Íslands. Mál og menning.

Bróðurpartur framleiðslu 
Auðlindagarðsins fer á erlendan 
markað, og því skipta aðstæður  
til útflutnings miklu máli  
fyrir afkomu garðsins.
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nýttir til fulls. Í hag kerfi sem byggir á náttúru -
auðlindum, eins og það íslenska, er mikil vægt að 
auka virði út flutnings með sér þekk ingu og sam-
nýt ingu mann auðs og nýt ingu afurða sem áður 
fóru til spillis. Það gerist m.a. vegna tækni fram-
fara í við kom andi fram leiðslu greinum, en reynslan 
sýnir að sam starf fyrir tækja í sama geira eða  
mis mun andi geirum getur einnig skipt veru legu 
máli þegar aukin nýting afurða er annars vegar. 

Starfsemi Auðlinda garðsins er að mestu leyti  
á sviði orku fram leiðslu og ferða þjón ustu en þar  
er einnig að finna sjávar útvegs fyrir tæki auk 
ný sköp unar í líf tækni og endur nýjun orku gjafa. 
Bróður partur fram leiðslu Auðlinda garðsins fer  
á erlendan markað, og því skipta að stæður til  
út flutn ings miklu máli fyrir af komu garðs ins. 
Mynd 3 sýnir þróun út flutn ings á nafn virði á 
árunum 2009-2014 og skipt ingu milli helstu út-

flutnings greina lands ins. Út flutn ingur jókst  
í heild um 20% árin 2009-2014 á föstu verð lagi, 
um 3,7% á ári. Einkum hefur vöxtur ferða þjónustu 
verið mikill, en um svif greinar innar jukust um 59% 
frá 2009-2014, eða um 9,7% á ári (stað virt með 
vísi tölu neyslu verðs). Mikill vöxtur ferða þjónustu 
hefur skipt veru legu máli fyrir þróun Auðlinda-
garðsins, enda telst ferða þjónusta núna til stærstu 
út flutnings greinar lands ins, en árið 2014 aflaði 
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Mynd 3: Ferðaþjónusta hefur leitt endurreisn utanríkisviðskipta
Á verðlagi ársins 2014 
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Ferðaþjónusta Sjávarafurðir Ál og álafurðir Annar útflutningur

2 Sigurður Snævarr. 1993. Haglýsing Íslands. Mál og menning.

Í hagkerfi sem byggir á náttúru
auðlindum, eins og það íslenska, 
er mikilvægt að auka virði 
útflutnings með sérþekkingu og 
samnýtingu mannauðs og nýtingu 
afurða sem áður fóru til spillis.



ferða þjónusta um 28,4% af áætluðum gjald eyris-
tekjum landsins miðað við 15,5% árið 2009.3 

Eins og áður hefur komið fram hefur raungengi 
verið lágt (í sögu legu samhengi) á tíma bilinu sem 
hér er til skoðunar. Lágt stig raun gengis hefur 

stuðlað að auk inni sam keppnis hæfni íslenskra fyrir-
tækja í út flutn ingi með til heyr andi virðis aukn ingu 
út flutnings afurða. Mynd 4 sýnir þróun við skipta-
jafn aðar og raun gengis frá árinu 1995. Þar sést að 
við skipta afgangur hefur jafnan verið til staðar þegar 
raun gengið er hlut falls lega lágt, en halli hefur verið 

á utan ríkis verslun þegar raun gengið er hátt. Hag-
sveiflur undan far inna ára tuga hafa litast af því að 
raun gengið hefur risið of hátt sam hliða auknum hag-
vexti og hefur aukin einka neysla þá ýtt undir aukinn 
inn flutn ing, sem er gjarnan um fram það sem þjóðar-
búið getur staðið undir til lengri tíma. Við var andi 
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Viðskiptajöfnuður 
verður jákvæður

... árið 2014 aflaði ferðaþjónusta 
um 28,4% af áætluðum 
gjaldeyristekjum landsins.

við skipta halli á árunum 2003 til 2008 er gott dæmi 
um slíkt tíma bil. Á síðustu árum hefur aftur á móti 
veru legur við snún ingur átt sér stað með já kvæðum 
við skipta jöfnuði frá árinu 2012. Afgangur hefur verið 
af saman lögðum vöruskipta- og þjónustu jöfnuði 
frá árinu 2009 og að frá dregnum áhrifum gömlu 
bank anna hefur við skipta jöfnuður á árs grunni einnig 
verið já kvæður frá 2009 (munurinn á við skipta-
jöfnuði og saman lögðum vöru- og þjónustu jöfnuði 
felst fyrst og fremst í vaxta jöfnuði við útlönd).

3 Ingólfur Bender og fleiri. 2015. Íslensk ferðaþjónusta. Íslandsbanki á Kirkjusandi, Reykjavík. 
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Eins og fyrr sagði eiga fyrirtækin innan Auðlinda-
garðsins það flest sam merkt að selja afurðir sínar, 
með einum eða öðrum hætti, til erlendra aðila,  
en meiri hluti tekna Auðlinda garðsins telst til gjald-
eyris tekna. Við spyrna fyrir tækj anna innan garðs ins 
eftir fjár mála krepp una 2008-2010 var þar af leið andi 
snarp ari en hag kerfis ins í heild. Þetta má sjá með því 
að skoða verð mæta sköpun í Auðlinda garðinum, sem 
má meta með því að leggja saman rekstrar hagnað 
(EBITDA) og heildar upp hæð greiddra launa. Hér eftir 
verður vísað til summu rekstrar hag naðar (EBITDA) 
og heildar upp hæðar greiddra launa fyrir tækj anna 
innan Auðlinda garðs ins sem virðis auka, en sú stærð 
telst vera hin eigin lega verð mæta sköpun starf sem-
innar. Mynd 5 sýnir að vöxtur virðis auka af starf semi 
Auðlinda garðsins frá 2008-2013 var að meðal tali 

Sterk viðspyrna Auðlindagarðsins í umróti eftirhrunsára
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Heimild: GAMMA, Hagstofa Íslands

Mynd 5: Verðmætasköpun Auðlindagarðsins hraðari en landsframleiðsla

Verg landsframleiðsla (á þáttavirði) breyting frá fyrra ári

Virðisauki af starfsemi (rekstrarhagnaður (EBITDA) 
og heildarupphæð launa) breyting frá fyrra ári
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Heimild: GAMMA
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Mynd 6: Framleiðsla Auðlindagarðsins sem hlutfall  
               af landsframleiðslu (vísitala stillt á 1 árið 2008)

Heimild: GAMMA

um 4% (stað virt með vísitölu neyslu verðs) á ári, á 
sama tíma og verg lands fram leiðsla (á þátta virði) 
dróst saman að meðal tali um 0,3% á ári. Frá 2008-
2013 jókst virðis auki af starf semi Auðlinda garðsins 
um rúm lega 21% en á sama tímabili dróst verg 
landsframleiðsla (á þáttavirði) saman um tæplega 2%.

Svipaða sögu er að segja ef horft er til hlutfalls 
virðis auka af starf semi Auðlinda garðsins og vergrar 
lands fram leiðslu (á þátta virði) fyrir landið í heild, en 
slíkt hlut fall ætti að sýna þróun fyrr nefndra stærða 
yfir tíma. Mynd 6 sýnir þetta hlutfall, sem er stillt á 

1 á árinu 2008 en stóð í 1,23 árið 2013 og hafði þá 
aukist um 23%. Af þessu má ráða að virðis aukn ing 
innan Auðlinda garðsins hafi verið 23% hrað ari en 
sem nemur almennum vexti vergrar lands fram leiðslu 
(á þátta virði) fyrir landið í heild á sama tíma bili. 
Fimm meginástæður liggja að baki kröftugum vexti 
Auðlinda garðsins. Í fyrsta lagi er það jarð hita auð lindin 
sjálf. Í öðru lagi skapaði fyrr nefnd lækkun raun gengis 
hag stæð ari að stæður til atvinnu reksturs í út flutn ingi, 
á sama tíma og sér þekking hefur byggst upp í orku- 
og ál fram leiðslu, ferða þjón ustu og öðrum greinum. 
Í þriðja lagi hefur stað setningin á Suður nesjum og 

nálægðin við stærsta alþjóða flug völl lands ins skipt 
miklu máli, en aukin um svif Auðlinda garðs ins hafa 
oft á tíðum kallað á starfs manna freka þjón ustu 
sem ókleift væri að halda uppi ef inn viðir og vinnu-
markaður Suður nesja væru ekki fyrir hendi. Í fjórða 
lagi má ætla að veru legt stærðar- og breiddar hag ræði 
hafi náðst með starf sem inni innan Auðlinda garðsins 
þar sem ná lægð fyrir tækja inn byrðis hefur haft hag-
felld áhrif á rekstur þeirra. Í fimmta og síðasta lagi 
nýtur svæðið nálægðar við höfuð borgar svæðið með 
góðu fram boði á sér hæfðri þjónustu og vinnu afli. 

Það er því ljóst að þær atvinnugreinar sem styðja við 
og auka virði útflutnings greina skipta miklu máli en 
engum blöðum er um það að fletta að frá 2009 hefur 
framlag þeirra gegnt lykil hlut verki í efna hags legri 
endu rreisn landsins. Sem dæmi má nefna að árið 2013 
stóðu utan ríkis við skipti að baki nánast öllum vexti 
vergrar lands framleiðslu. Mynd 7 sýnir framlag utan-
ríkis við skipta til hag  vaxtar og inni heldur spá Seðla-
banka Íslands um utan ríkis við skipti á árinu 2015. Þrátt 
fyrir vöxt í útflutningi árin 2014-2015 er framlagið 
neikvætt þessi ár; skýringin er vöxtur innflutnings, 
knúinn af uppsveiflu í innlendri eftirspurn.



51



52

Auðlindagarðurinn og vinnumarkaður á Suðurnesjum

Á því tímabili sem er til skoðunar hér hafa meðaltekjur 
á Suður nesjum verið með þeim lægstu á land inu, og 
allt frá ár inu 2006 hefur atvinnu leysi á Suðurnesjum 
verið að jafn aði þremur prósentu stigum hærra en á 
land inu öllu. Til marks um þetta voru meðal tekjur á 
Suður nesjum um 88% af meðal tekjum á land inu öllu 
árið 2012.4 Nokkrar ástæður liggja að baki. Í fyrsta lagi 
er ljóst að vinnu markaður inn á Suður nesjum hefur 
ekki náð vopnum sínum eftir brott hvarf banda ríska 
hersins um miðjan síð asta ára tug, en Mynd 8 sýnir að 
sú aukning á atvinnu leysi sem átti sér stað árið 2006 
hefur enn ekki gengið til baka að fullu.

Í öðru lagi er ljóst að fjár mála kreppan 2008 kom 
sér stak lega illa við atvinnu starf semi sem var um-
svifa mikil á Suður nesjum. Á árunum 2009-2011 
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Mynd 8: Þróun atvinnuleysis á landinu öllu og Suðurnesjum
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4 Byggðastofnun og Hagstofa Íslands.
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Tafla 1: Fjöldi starfandi eir atvinnu-
              greinum á Suðurnesjum árið 2005 

Heimild: Hagstofa Íslands

Alls 9.350 

Frumvinnslugreinar alls (A-C) 500 

Landbúnaður (A) 90 

Fiskveiðar (B) 410 

Iðngreinar alls (D-F) 2.860 

Fiskvinnsla (152) 1.020 

Annar iðnaður (D) 600 

Veitustarfsemi (E) 80 

Mannvirkjagerð (F) 1.160 

Þjónustugreinar alls (G-Q) 5.990 

Verslun og viðgerðaþjónusta (G) 1.110 

Hótel- og veitingahúsarekstur (H) 230 

Samgöngur og flutningar (I) 1.030 

Fjármálaþjónusta (J) 220 

Fasteigna- og viðskiptaþjónusta (K) 500 

Opinber stjórnsýsla (L) 440 

Fræðslustarfsemi (M) 450 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (N) 1.030 

Önnur þjónusta (O-Q) 980 

má að iðn greinar ásamt frum vinnslu atvinnu-
greinum stóðu fyrir um 35% af heildar starfs afla 
á Suður nesjum, en sam bæri legt hlut fall á höfuð-
borgar svæðinu var um 18% árið 2005.

Svipaða sögu er að segja ef horft er til skiptingar 
fram leiðslu á atvinnu greinar, en þar má sjá að fisk-
veiðar og vinnsla, iðnaður og fjár fest ingar námu 
um 37% af fram leiðslu á Suður nesjum árið 2008 
miðað við 17% á höfuð borgar svæðinu.5 Atvinnu-
markaður á Suður nesjum var þar af leiðandi einkar 
viðkvæmur fyrir þeim sam  drætti sem fylgdi í kjölfar 
fjár mála krepp unnar 2008, en eins og fyrr sagði varð 

Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands

lagð ist t.d. mest öll bygg ingar- og verk taka starf-
semi á landi nu af, en fyrir tæki í byggingar iðnaði  
og mann virkja gerð höfðu verið mjög fyrirf erðar-
mikil á Suður nesjum. Tafla 1 sýnir skipt ingu milli 
atvinnu greina á svæðinu árið 2005, þar sem sjá  

5  Dr. Sigurður Jóhannesson. 2010. Hagvöxtur landshluta 2003-2008.  
   Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík.

byggingar iðnaður og mann virkja gerð sérstaklega 
 illa úti á árunum eftir 2009.

Í þriðja lagi varð samdráttur í útgerð og minna varð 
úr fram kvæmdum í Helgu vík en til stóð.6 Afleiðing-
arnar létu ekki á sér standa, en frá 2008-2010 fækk-
aði störfum í heild um tæp lega 2.000. Það eru um 
16,4% af heildar fjölda starfa á Suður nesjum, en slíkur 
sam dráttur á sér fá for dæmi í íslenskri hag sögu. 
Til að bæta gráu ofan á svart lækkaði fast eigna-
verð veru lega á svæð inu, en íbúðum í Reykjanes bæ 
fjölgaði um 3.500 milli 2003-2010, eða um 77% 
miðað við heildar fjölda fast eigna sem fyrir var.7  

6 Suðurnesjavaktin Áfangaskýrsla. 2012. Velferðarráðuneyti, Reykjavík. 7 Ingi Eggert Ásbjarnarson. 2013. Efnahagsþróun á Suðurnesjum  
  á árunum 2004–2013. Háskólinn á Bifröst, Bifröst.
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Heimild: GAMMA
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Mynd 9: Heildar�öldi starfa á Suðurnesjum

Heildar�öldi starfa

Í kjöl farið lækk aði fast eigna verð í Reykjanes bæ um 
35% á raun virði frá 2008-2014. Mynd 9 sýnir heildar-
fjölda starfa á Suður nesjum á tíma bil inu 1998-2013. 

Velta má því fyrir sér hvert ástand á vinnumarkaði  
á Suður nesjum hefði orðið ef þróunin innan 
Auðlinda garðsins hefði ekki orðið eins og raun ber  
vitni. Spurningin er hversu mikil áhrif aukin um svif 
fyrir tækj anna innan garðs ins hafa haft á almennan 
vinnu markað á Suður nesjum. Árið 2013 störfuðu  
um 500 manns innan Auðlinda garðsins og hafði  
þá fjölgað um tæp lega 150 frá árinu 2009, um 
rúm 40%. Að teknu tilliti til afleiddra starfa má 
reikna með því að fyrir hvert stöðu gildi innan 
Auðlinda garðsins verði til um það bil eitt af leitt 
stöð u gildi utan hans í tengdri starf  semi, enda  
ná áhrif starf sem innar langt út fyrir Auðlinda-
garðinn sjálfan. Dæmi um slíka starf semi eru kaup 
fyrir tækja innan garðs ins á ýmiss konar vörum  
og þjónustu, sem og út hýsing á starf semi.8  
Að við bættum marg földunar áhrifum má því ætla 
að Auðlinda garðurinn skapi á bilinu 1.000–1.100 
störf með einum eða öðrum hætti, eða um 10%  
af heildarfjölda starfa á Suðurnesjum.

Að gefinni þeirri forsendu að einn af hverjum 
þremur starfs mönnum Auðlinda garðsins hefði skráð 
sig atvinnu lausan á Suður nesjum en ekki í Reykjavík 
og nágrenni, og ekki fengið vinnu annars staðar, 
má ætla að atvinnu leysi hefði að meðal tali verið 
um tveimur prósentu stigum hærra ef Auðlinda-
garðsins hefði ekki notið við. Einkum er líklegt að 

aukin um svif fyrir tækj anna innan Auðlinda garðsins 
í þjón ustu og ferða mennsku hafi átt ríkan þátt í því 
að lækka atvinnu leysi meðal ófag lærðra á svæð inu. 
Mynd 10 sýnir þróun atvinnu leysis frá 1998 á land inu 
öllu ásamt Suður nesjum, ásamt áætluðu atvinnu leysi 
ef Auðlindagarðsins hefði ekki notið við með þeirri 
forsendu sem er gefin að framan. 

8 Hagstofa Íslands hefur sett fram starfsmannastuðla fyrir atvinnugreinar með þeirri   
  forsendu að hagkerfið sé lokað með tilliti til heimila.
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Heimild: GAMMA
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Mynd 12: Mann�öldi er að jafnaði yngri á Suðurnesjunum

Frá árinu 2012 hefur verulega dregið úr atvinnu leysi 
á Suður  nesjum (sem og landinu öllu), en myndir  
8 og 10 sýna að árið 2014 stóð atvinnu leysi á Suður-
nesjum í 5,7% miðað við 13% árið 2010 og hafði þá 
heldur dregið saman með atvinnu leysi á landinu öllu 
og Suður nesjum. Miðað við framan greinda for sendu 
má ætla að ef Auðlinda garðsins hefði ekki notið  
við hefði atvinnu leysi á Suður nesjum staðið í um  
8% árið 2014. Því er ljóst að til koma Auðlinda-
garðsins átti veru legan þátt í yfir stand andi endur-
reisn vinnu markaðar ins á Suður nesjum. Árið 2014 
var áætlaður heildar fjöldi starfa á Suður nesjum 
um 11.200 (sjá Mynd 9) og hafði þá fjölgað um 
1.600 störf síðan 2009. Miðað við fjölgun starfa í 
Auðlinda  garðinum síðan 2011 má áætla að tæp  lega 
eitt af hverjum fjórum nýjum störfum sem skap ast 
hafa á Suður nesjum hafi tengst Auðlinda garð inum 

með einum eða öðrum hætti (að teknu til liti til af-
leiddra starfa). Mynd 11 sýnir árs breyt ingu á fjölda 
starfa innan Auðlinda garðsins og á almennum vinnu-
markaði á Suður nesjum frá 2010-2014. 

Telja má að aldurs skipting og menntun vinnuafls 
á Suður nesjum hafi að mörgu leyti verið hag stæð 
þeim fyrir tækjum sem þar starfa, einkum eftir 2011 
þegar ferða þjónusta tók við sér og ál- og orku verð 
tóku að hækka. Til dæmis er lík legt að ferða þjón usta 
hafi notið góðs af miklu fram boði ungs, ófag lærðs 

vinnu afls á Suður nesjum síðustu ár, en slíkt er nauð-
synlegt svo að þjónustu frek atvinnu starf semi fái 
þrif ist. Aldur sskipt ing á Suður nesjum er einnig hag-
stæð í ljósi mikils fjölda fólks á vinnu aldri, en slíkt er 
nauð syn leg fors enda frekari vaxtar. Á næstu árum er 
von á stórum árgöngum út á vinnu markað sem mun 
styrkja svæðið enn frekar í efna hags legu til liti.  
Í lok árs 2014 bjuggu 21.560 manns á Suður nesjum 
og hafði þá fjölgað um 1,7% frá fyrra ári. Þar af voru 
um 13.600 á aldrinum 20-70 ára. Mynd 12 sýnir 
aldurs skipt ingu mann fjölda á Suður nesjum árið 2013.

57

... má ætla að ef Auðlinda garðsins 
hefði ekki notið við hefði atvinnu
leysi á Suður nesjum staðið í um 
8% árið 2014.
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Launaþróun innan Auðlindagarðsins

Þegar hefur verið fjallað um virðisaukningu í 
fram leiðslu fyrir tækj anna innan Auðlinda garðsins 
í kafl anum hér á undan. Önnur leið til að skoða 
verð mæta sköpun er að bera saman launa þróun 
á almennum vinnu markaði og launa þróun meðal 
fyrir tækj anna innan Auðlinda garðsins. Alla jafna 
ætti fram leiðni vöxtur að endur speg last í launa þróun 
og til heyr andi kaup máttar aukn ingu, a.m.k. til lengri 
tíma. Mynd 13 sýnir þróun heildar mánaðar launa að 
meðal tali á verð lagi ársins 2014, frá 2008-2013, hjá 
fyrir tækjum Auðlinda garðs ins ásamt atvinnu tekjum 
á land inu öllu, höfuð borgar svæð inu og Suður nesjum. 

Á tímabilinu sem hér er til skoðunar hafa meðal laun 
innan Auðlinda garðsins verið að meðal tali  
30% hærri en laun á lands vísu. Líklegt má telja að  
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Mynd 13: Atvinnutekjur að jafnaði 30% hærri í Auðlindagarðinum

Atvinnutekjur á landinu öllu á mánuði, 16 ára og eldri

Atvinnutekjur á Suðurnesjum á mánuði, 16 ára og eldri
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verð mæta sköpun Auðlinda garðs ins (sem fjallað var um 
hér að framan) um fram lands fram leiðslu (á þátta virði) 
sé ástæða þess að laun séu að meðal tali hærri innan 
garðs ins. Því má segja að fram leiðni innan Auðlinda-
garðsins endur speglist í upphæð greiddra launa og 
sé í samræmi við það sem þegar hefur komið fram 
(sjá Mynd 6). Hugsan legt er þó að mis mun andi þróun 
vinnu tíma hafi hér einhver áhrif, en þetta gefur engu 
að síður vís bend ingu um að fyrir tækin í Auðlinda garð-
inum hafi haft hærri framl eiðni á tíma bil inu en sem 
nemur fram leiðni þjóðar búsins á sama tíma. 

Hér má einnig sjá að að þróun launa innan Auðlinda-
garðs ins og launa á lands vísu frá 2008 hefur verið 
með svipuðum hætti. Frá því að hag kerfið tók aftur 
við sér árið 2011 hafa mánaðar laun innan Auðlinda-
garðs ins hækkað um tæp lega 5% miðað við rúm l ega 
6% hækkun á lands  vísu (stað virt með vísi tölu neyslu-
verðs) en laun innan Auðlinda garðs ins höfðu þá 
lækkað um 14,5% síðan 2008, miðað við 16,5% lækkun 
á lands vísu (stað virt með vísi tölu neyslu verðs). Því má 
segja að sveiflur á almennum vinnu markaði hafi haft 
um tals verð áhrif á vinnu markað Auðlinda garðsins, 
þó svo að fyrir tæki garðs ins séu mest megnis út-

flutnings fyrir tæki og ættu þar af leið andi að hafa 
inn byggða vörn gagn vart inn lendum hags veiflum.
Árið 2013 voru heildarmánaðarlaun innan Auðlinda-
garðsins að meðal tali um 535 þúsund krónur miðað 
við 373 þúsund krónur á almennum vinnu markaði og 
390 þúsund krónur á Suður nesjum (án til lits til starfs-
hlutfalls eða tegundar starfs né fjár magns tekna). 

Annar mælikvarði á framleiðni innan garðsins er 
fram leiðsla á hvern starfs mann Auðlinda garðsins frá 
því að garður inn hóf störf í nú ver andi mynd. Hafa ber 
í huga að helstu fram leiðslu þættir garðs ins saman-
standa af þjón ustu við ferða menn og orku sölu, m.a. 

til ál fram leiðslu, en fram leiðni garðs ins á hverjum 
tíma tekur þá mið af þróun þessara þátta á heims-
markaði. Myndin sýnir virðisauka Auðlinda garðs ins 
fyrir hvert starf í garð inum frá 2008-2013 á föstu 
verð lagi. Mynd 14 sýnir að eftir tals verða aukn ingu 
verðmætasköpunar frá 2010-2012 dró heldur úr  
árið 2013, en fyrir því eru aðal lega þrjár ástæður.  
Í fyrsta lagi lækkaði ál verð á heims mark aði árið 2013, 
en sölu verð raf orku frá HS Orku tekur mið af þróun 
álverðs. Í öðru lagi fjölg aði starfs fólki Auðlinda garðs-
ins árið 2013 um tæp lega 13% frá fyrra ári. Í þriðja lagi 
voru a.m.k. tvö fyrir tæki enn í upp bygg ingar- og fjár-
festingar fasa árið 2013, með litlar sem engar tekjur.
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Mynd 14: Virðisauki Auðlindagarðsins á hvert starf
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Áframhaldandi vöxtur Auðlindagarðsins?

Skipta má framleiðsluafurðum Auðlindagarðsins  
í þrjá þætti; ferða þjónustu, raf orku og neyslu vörur 
á erlendan markað (s.s. mat væli og snyrti vörur). 
Eftir spurnar þættir þessara vara eiga það sam-
eigin legt að eiga mikið undir þróun á erlendum 
mörk uðum og almennu efna hags ást andi þar, 
einkum í Evrópu og Banda ríkjunum þaðan sem 
flestir erlendir ferða menn koma. Mynd 15 sýnir  
að hagv axtar horfur á evru svæðinu og í Japan  
hafa orðið heldur lakari að undan förnu. Þá hafa 
efna hags horfur í Bretlandi og Banda ríkjunum 
batnað veru lega síð ustu 12 mánuði.

Að því gefnu að gengi (og raungengi) krónunnar 
haldist stöð ugt bendir flest til áfram hald andi 
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Mynd 15: Hagvöxtur á ársgrunni
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fjölgunar ferða manna sem koma til lands ins. 
Batnandi efna hags horfur, einkum í Banda ríkjunum, 
og koma fleiri ferða þjónustu aðila til landsins munu 
fjölga ferða mönnum enn frekar. Mynd 16 sýnir 
þróun raun gengis ásamt breyt ingu á fjölda ferða-
manna til lands ins milli ára. Myndin sýnir að á 
árunum 2007-2010 stóð fjöldi ferða manna í stað 
og dróst jafn vel lítil lega saman. Árið 2011 urðu hins 
vegar vatna skil, en þá fjölg aði ferða mönnum um 
tæp lega 16% milli ára. Fjölg unin varð lið lega tveimur 
árum eftir mikla lækkun raun gengis árið 2008.  
Frá 2008-2011 var raun gengið á bilinu 67-85 en hefur 
verið á bil inu 80-85 frá miðju ári 2013 án telj andi 
áhrifa á fjölda ferða manna til lands ins. Mynd 17 sýnir 
þróun á fjölda gisti nátta á Íslandi frá árinu 2000.
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Heimild: GAMMA

Horfur eru á vexti útflutnings sjávarafurða árið 
2015, sem rekja má til aukins loðnu kvóta, þar sem 
sam dráttur inn árið 2013 reyndist meiri en gert 
hafði verið ráð fyrir. Þó er búist við að nokkuð 
hægi á vexti út flutn ings á næstu tveimur árum 
og að hann verði í takt við vöxt eftir spurnar 
helstu við skipta landa. Þó að gert sé ráð fyrir 
heldur hægari upp bygg ingu í orku frekum iðnaði 
en búist var við í fyrra, m.a. vegna breyttra 
aðstæðna á alþjóð legum mörkuðum, eru horfur 
um fjár festingu jákvæðar. Gert er ráð fyrir fram-
kvæmdum í tengslum við upp bygg ingu á þremur 
kísil verum sem áætlað er að hefji fram leiðslu á 
árunum 2016-2017. Hug myndir eru einnig uppi um 
bygg ingu fjórða kísil versins, sem er nokkru stærra 
en hin þrjú, og verði af því er áætlað að það hefji 
fram leiðslu á svipuðum tíma.9 

Framvirkt verð áls og spár markaðs grein enda 
benda til þess að álverð hækki nokkuð þegar líður 
á árið og verði ríf lega 4% hærra í ár en árið 2014. 
Hins vegar er gert ráð fyrir að verð annarra  
hrá vara en olíu lækki í ár um 8%. Þetta er ívið 
minni lækkun en Alþjóða gjald eyris sjóður inn spáði  

í janúar en nokkru meiri lækkun en Efna hags-  
og fram fara stofn unin (OECD) spáði í nóvember. 
Þrátt fyrir horfur um lækk andi mat væla verð 
benda upp lýs ingar frá helstu út flytj endum til þess 
að verð sjávar afurða hækki um 3% í ár og kemur  
sú hækkun í kjölfar ríf lega 5% hækkunar í fyrra.9

Að teknu tilliti til horfa í ferða mennsku, ál- og 
orku verði og sjávar útvegi eru líkur á áfram hald-
andi vexti fyrir tækj anna innan Auðlinda garðsins, 
svo fremi að efnahagsleg þróun innanlands verði 
með svipuðum hætti og verið hefur síðan 2011.
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Mynd 18: Stöðugar horfur í þróun álverðs 
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Árið 2013 námu heildartekjur fyrir tækjanna 
innan Auðlinda garðsins um 20,5 milljörðum 
króna á verð lagi ársins 2014 (stað virt með  
vísi tölu neyslu verðs), og höfðu þá aukist  
um tæp lega tvo millj arða síðan árið 2008. 

Um svif garðs ins námu því um 1% af vergri landsfram-
leiðslu (stað virt með neyslu verðs vísi tölu). Fram lag 
til lands fram leiðslu var um helm ingur af þessu, eða 
0,54%. Til saman burðar nam fram lag fisk veiða um 
5,5% af lands fram leiðslu og ál fram leiðslu um 2,3% 
árið 2013. Því er ljóst að um svif Auðlinda garðsins 
eru um tals verð í saman burði við stærri út flutnings-
greinar lands ins. Tafla 3 sýnir nokkrar rekstrar-
stærðir nokkurra helstu fyrir tækja Auðlinda garðsins 
frá 2008. Hafa ber í huga að taflan gefur aðeins 
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Mynd 19: Heildartekjur Auðlindagarðsins hafa aukist 
        um tvo milljarða síðan 2008
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Heimild: GAMMA

mynd af rekstri fyrir tækjanna í heild en endur-
speglar ekki endi lega rekstur einstakra fyrir tækja. 
Að auki hafa tals verðar breytingar orðið á tíma bilinu 
með stofnun nýrra fyrir tækja.

Á Töflu 3 getur að líta þróun heildartekna 
Auðlindagarðsins frá 2008-2013 auk árs-
breytingar á heildartekjum. Það er forvitnilegt  
að skoða eiginlegan virðisauka eða verð-
mætasköpun í samanburði við heildarupphæð 
tekna, eða svokallaða veltu Auðlindagarðsins. 
Mynd 20 sýnir virðisauka þeirra fyrirtækja  
sem mynda Auðlindagarðinn. Árið 2013 nam 

 heildarvirði virðisauka Auðlindagarðsins um  
9 milljörðum og hafði þá aukist um 1,5 milljarða 
síðan 2008, þ.e. verðmætasköpun hefur 
vaxið hraðar en velta, og vaxið að meðaltali 
um 4% á ári á raunvirði. Í lok árs 2013 nam 
uppsöfnuð heildarfjárfesting fyrirtækjanna 
innan Auðlindagarðsins um 68 milljörðum króna. 
Fram undan er veruleg fjármunamyndun, eða 

Tafla 3: Rekstrarstærðir Auðlindagarðsins

Heimild: GAMMA

Fjárhæðir í millj. kr.

Tekjur 18.486 19.884 19.122 19.678 19.992 20.663

Breyting tekna milli ára 7,6% -3,8% 2,9% 1,6% 3,4%

Rekstrargjöld 13.420 14.854 14.449 15.067 15.05 15.858

Breyting rekstrargjalda milli ára 10,7% -2,7% 4,3% -0,1% 5,3%

Rekstrarhagnaður (EBITDA) 4.252 4.107 4.154 4.3170 5.084 4.828

Breyting rekstrarhagnaðar milli ára -3,4% 1,1% 3,9% 17,8% -5,0%

Hlutfall rekstrarhagnaðar af tekjum 23,0% 20,7% 21,7% 21,9% 25,4% 23,4%

Fjöldi starfsmanna 360 355 374 403 445 500

Laun og launatengd gjöld 3.161 2.902 2.734 3.228 3.536 4.166

Breyting í launum og launatengdum gjöldum milli ára -8,2% -5,8% 18,0% 9,5% 17,8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Höfuðborg Landsbyggð Suðurnes Vesturland Vestfirðir Norð.-vestra Norð.-eystra Austurland Suðurland Landið allt 

Landbúnaður 0% 6% 0% 4% 4% 10% 6% 4% 11% 2% 

Fiskveiðar 1% 12% 11% 15% 24% 15% 10% 8% 10% 5% 

Fiskvinnsla 1% 9% 8% 8% 17% 2% 8% 16% 8% 4% 

Iðnaður 7% 11% 5% 24% 4% 8% 8% 18% 8% 8% 

Fjárfestingar 8% 10% 13% 7% 7% 9% 9% 12% 10% 9% 

Opinber starfssemi 25% 26% 21% 22% 27% 35% 32% 22% 27% 25% 

Þjónusta 57% 27% 42% 21% 17% 21% 26% 20% 26% 47% 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Á verðlagi ársins 2014 

sem nemur 20-25 milljörðum króna á næstu 
2-5 árum. Af gefnum forsendum hér að framan 
um vöxt í ferðaþjónustu, þróun álverðs og 
þróun raungengis, nýfjárfestingu og tilkomu 
nýrra fyrirtækja má áætla að heildartekjur 
Auðlindagarðsins árið 2016 muni nema rúmlega 
22,5 milljörðum og andvirði virðisauka verði 
rúmlega 11,5 milljarðar á sama ári. 

Í lok árs 2013 nam uppsöfnuð 
heildarfjárfesting fyrirtækjanna 
innan Auðlindagarðsins  
um 68 milljörðum króna.
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Mismunandi starfsemi innan Auðlindagarðsins

Fyrirtækin innan Auðlindagarðsins eru ekki eins-
leitur hópur sem skipta má í tvo hópa, þ.e. fyrir-
tæki í yfir stand andi fjár festinga fasa sem enn hafa 
ekki skilað fram legð svo neinu nemi og fyrir tæki 
sem eiga sér rekstrar sögu til nokkurra ára. Segja 
má að Bláa Lónið, HS Orka, HS Veitur, Háteigur, 
Haustak og Northern Light Inn til heyri síðar-
nefnda hópnum. Fyrr nefndi hópur inn inni  heldur 
fyrir tæki eins og Stolt Sea Farm, ORF Líftækni  
og Carbon Recycling, en lík legt má telja að fjár-
fest ingar þessara fyrir tækja muni skila auk inni 
verð mæta sköpun á næstu árum. 

Enn sem komið er mynda HS Orka og Bláa 
Lónið hryggjar stykkið í verð mæta  sköpun 
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Mynd 21: Heildartekjur eir �rirtækjum Auðlindagarðsins árið 2013
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Auðlindagarðsins þó svo að útlit sé fyrir aukin 
um svif annarra fyrir tækja á næstu árum. Mynd 
21 sýnir skipt ingu heildar tekna helstu fyrir tækja 
Auðlinda garðsins. Þannig stendur Bláa Lónið 
fyrir um fjórð ungi tekju öflunar Auðlinda garðsins 
á sama tíma og HS Orka og HS Veitur skapa um 
60% tekna garðs ins. Önnur fyrir tæki mynda  
um 16% af tekjum Auðlindagarðsins. 

Annar mælikvarði á frammistöðu fyrirtækja er 
hlut fall rekstrar hagnaðar (EBITDA) sem hlut fall 
af heildar tekjum þeirra. Hátt hlutfall gefur þá til 
kynna arð bærni í starf semi. Hafa ber í huga að þessi 
mæli kvarði kann að gefa ranga mynd af rekstri eða 
mögu leikum í rekstri sumra fyrirtækja, einkum þegar 

um ný sköpunar fyrirtæki eða mjög fjármunafreka 
starfsemi er að ræða. Mynd 22 er þó ætlað að varpa 
ljósi á eðlis mun á starf semi fyrir tækjanna sem starfa 
í Auðlinda garðinum. Myndin sýnir að árið 2013 nam 
hlut fall rekstrar tekna af heildar tekjum Bláa Lónsins 
um 41% miðað við 18% og 25% hjá HS Veitum og 
HS Orku og 9,5% hjá öðrum fyrir tækjum garðsins. 
Þessar tölur gefa sterka vís bend ingu um mikla 
arð bærni Bláa Lónsins á árinu 2013 um fram önnur 

fyrir tæki innan Auðlinda garðsins. Sem fyrr segir ber 
að hafa í huga að nokkur fyrir tæki innan Auðlinda-
garðsins eru enn í fjár fest ingar- og þróunar fasa, 
sem skýrir vitan lega hve rekstrar hagn aður þeirra er 
lágt hlut fall af heildar tekjum við kom andi fyrir tækja. 
Á hinn bóg inn hefur Bláa Lónið vaxið gríðar lega frá 
árinu 2009, en rekstrar hagn aður þess jókst um 25% 
tvö ár í röð, frá 2011-2013. Vöxtur Bláa Lónsins hefur 
því verið ævintýri lík astur.

Enn sem komið er mynda HS Orka 
og Bláa Lónið hryggjar stykkið í 
verð mæta sköpun Auðlinda garðsins 
þó svo að útlit sé fyrir aukin umsvif 
annarra fyrirtækja á næstu árum. 
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Mynd 22: Rekstrarhagnaður (EBITDA) sem hlutfall 
        af heildartekjum árið 2013
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Eðlisbreyting á starfsemi Auðlindagarðsins

Margt bendir til þess að eðlisbreyting sé að verða 
á starf semi garðsins og við fangs efnum fyrir-
tækj anna sem þar starfa. Vægi rann sókna og 
þróunar hefur auk ist auk þess sem um svif í ýmiss 
konar þjónustu starf semi sem tengist erlendum 
ferða mönnum hafa einnig aukist mikið. Til dæmis 
fjölgaði starfs mönnum Bláa Lónsins um 50% 
frá 2008-2013, þá einkum í þjónustu tengdri 
starfsemi. Breyt ingin felst einnig í auk inni sér hæf-
ingu starfa og umfram eftir spurn eftir mennt-
uðu vinnu afli, sem hefur leitt til hækk unar launa 
um fram meðal laun á Suður nesjum (sjá Mynd 13). 
Mynd 23 sýnir skiptingu milli starfs greina meðal 
fyrir tækja Auðlinda garðsins. Þjónusta og fram-
leiðsla standa fyrir um 73% af heildarmannafla 

Mynd 14: Virðisauki Auðlinidagarðsins á hvert starf
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Auðlindagarðsins, tækni- og sérmenntaðir starfs-
menn eru um 18% og stjórnendur um 7%. Miklu 
munar um stofnun fyrir tækja eins og Stolt Sea 
Farm, Carbon Recycling og ORF Líftækni, en til-
koma þeirra hefur átt mikinn þátt í að auka vægi 
sér mennt aðs starf sfólks í Auðlinda garðinum. Allt 
bendir til þess að sú þróun haldi áfram á næstu 
árum sam hliða vexti þessara fyrirtækja.

Starfsgreinar Auðlindagarðsins spanna nú vítt 
svið. Meðal starfs manna garðsins má m.a. finna 
starf andi verk fræð inga, lyfja fræð inga, eðlis-
fræð inga, viðskipta fræðinga, hjúkrunar fræðinga, 
tækni fræðinga, jarðvísindamenn, verk fræðinga, 
iðnaðar menn á borð við matreiðslu menn, 

trésmiði, blikksmiði og rafvirkja auk hefðbundinna 
framleiðslu- og umsýslustarfa. 

Tæplega helmingur starfsmanna Auðlinda-
garðsins starfar í Bláa Lóninu, sem er stærsti 
launa greið andi Auðlindagarðsins. Árið 2013  
nam heildar upp hæð launa og launa tengdra gjalda 
fyrir tækjanna CRI, Háteigs, Haustaks, Northern 
Light Inn, ORF Líftækni og Stolt Sea Farm um 

1,1 milljarði kr., eða um 28% af heildarupphæð 
greidds launa kostnaðar Auðlindagarðsins.  
Á hinn bóginn greiddu Bláa Lónið, HS Orka  
og HS Veitur um 2,9 milljarða í laun og launa-
tengd gjöld árið 2013, eða um 72% af heildar-
launa kostnaði Auðlindagarðsins. Mynd 24 sýnir 
að stærstu launa greið endur Auðlindagarðsins  
eru þrír, þ.e. HS Orka, HS Veitur og Bláa Lónið 
auk fyrrnefndra fyrirtækja.

Þjónusta og framleiðsla standa 
fyrir um 73% af heildarmannafla 
Auðlindagarðsins, tækni og 
sérmenntaðir starfsmenn eru  
um 18% og stjórnendur um 7%.

36,7%

35,4%

28%
Bláa Lónið

HS Orka/Veitur

Önnur fyrirtæki

Mynd 24: Stærstu launagreiðendur Auðlindagarðsins 2013

Heimild: GAMMA
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Auðlindagarðurinn og breiddarhagræði

Eins og fram hefur komið hafa framleiðslugreinar 
eins og sjávar útvegur og raf orku fram leiðsla lagt 
mikið af mörkum til vaxtar út flutn ings og betra 
jafn vægis í þjóðar bú skapnum síðustu ár. Á sama 
tíma hafa um svif ferða þjón ustu auk ist veru lega, en 
ætla má að þriðj ung hag vaxtar frá ár inu 2010 megi 
rekja til ferða  þjón ustu eða greina tengdra henni.10 
Eftir því sem framan greindum atvinnu greinum 
hefur vaxið fiskur um hrygg hefur aukin nýting, 
sér hæfing og fjöl breytni innan þessara geira aukist. 

Aukin sérhæfing í ferðaþjónustu hefur t.d.  
endur speglast í auknu fram boði á afþreyingu  
og vöru úrvali fyrir ferða menn. Ætla má að stóran 
hluta þeirra tæp lega 5.000 starfa sem skapast 

Innan Auðlindagarðsins hefur 
safnast upp reynsla og mannvit  
í vinnslu jarðvarma, sjávarafurða, 
snyrtivöru og lyfjaframleiðslu  
og ferðaþjónustu sem öll fyrirtækin 
innan garðsins njóta góðs af.

hafa í ferða þjónustu síðan 2010 sé að finna innan 
slíkra afþreyingar- og fram leiðslu geira. Aukin 
þjónusta og vöru úrval í Bláa Lóninu eru gott dæmi 
um þetta þar sem orðið hefur veruleg aukn ing  
í snyrti vöru fram leiðslu og heil brigðis þjónustu 
innan Bláa Lónsins síðustu ár. 

Á hinn bóginn endurspeglast aukin nýting í sjávar-
útvegi einkum í betri nýt ingu afurða. Sem dæmi 
má nefna að árið 1993 var ein ungis unnið úr 1.663 
tonnum af auka afurðum saman borið við 47.000 
tonn árið 2010.11 Í kjöl farið hafa sprottið upp klasar 
og þyrp ingar sem flokkast undir afleidda eða 
tengda starf semi þessara fram leiðslu greina.  
Innan þessara klasa og þyrpinga hefur náðst 
hag kvæmni í rekstri vegna þeirrar svo kölluðu 
stærðar- og breiddar hag kvæmni sem ítarlega 
verður fjallað um hér á eftir. Svo dæmi sé tekið  
má flokka sam starfs vett vang Íslenska sjávar-
klasans sem dæmi gerðan klasa, en þar eiga 60 
fyrir tæki form lega aðild að sam starfs vett vangi 
um afar fjöl breytta starf semi tengda sjávarútvegi.

10 Ingólfur Bender og fleiri. 2015. Íslensk ferðaþjónusta.  
  Íslandsbanki á Kirkjusandi, Reykjavík. 

11 Birna Dögg Bergþórsdóttir. 2011. Nýting aukaafurða um borð í vinnsluskipum.  
 Háskólinn á Bifröst, Bifröst.
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Á hinn bóginn má segja að Auðlindagarðurinn  
sé dæmi um þyrp ingu fyrir tækja sem byggja fram-
leiðslu sína á sam nýtingu jarð varma frá HS Orku 
og þeirra auðlindastrauma sem koma í kjölfar 
þeirrar framleiðslu, en fyrir tækin innan Auðlinda-
garðsins eru öll stað sett í nágrenni við virkjanir HS 
Orku. Þyrp ingin myndar efna hags lega heild sem 
er öflugri, skilvirkari og sveigjan legri en ein föld 
summa þeirra fyrir tækja sem mynda hann. Innan 
Auðlinda garðsins hefur safnast upp reynsla og 
mann vit í vinnslu jarð varma, sjávar afurða,  
snyrti vöru- og lyfja fram leiðslu og ferða þjónustu 
sem öll fyrir tækin innan garðsins njóta góðs af. 

Samlegðaráhrif innan þyrpingarinnar endur speg last 
einnig í sam vinnu í markaðs starfi, en ein af höfuð-
áherslum Auðlinda garðsins hefur verið á græna 
orku og nýt ingu hennar við fram leiðslu mat vöru 
og snyrti vara auk ferða þjónustu. Þyrp ingin og 
breiddar hag ræðið sem henni fylgir gerir það að 
verkum að ódýrara er fyrir fyrir tækin að fram leiða 
vörur sínar og þjónustu innan Auðlinda garðsins  
en utan hans. Heildar kostnaður fram leiðslu er lægri 
og fram legðin meiri en ef fyrirtækin framleiddu 
vörur sínar án nálægðar hvert við annað.



72

Þyrpingar skapa framleiðsluvöxt

Stærðar hag kvæmni og breiddarhagræði
Meginskýring á klasa- og þyrpingarmyndun í atvinnu-
starf semi felst í stærðarhagkvæmni og breiddar-
hagræði. Stærðar hag kvæmni (e. economies of scale)  
ein kennist fyrst og fremst af lækkun meðal kostn aðar 
á einingu eftir því sem fram leiðsla eykst. Breiddar-
hag ræði (e. economies of scope) skapast á hinn 
bóginn vegna fjöl breytni atvinnu hátta og vöru úrvals 
og helst í hendur við ný sköpun og sér hæf ingu í 
atvinnu starf semi. Þessir tveir þættir eru leið andi í 
aukn ingu fram leiðni og hag vaxtar í fyrir tækja rekstri 
á alþjóða vísu. Áhrif stærðar hag kvæmni eru einkum 
áberandi í verslun, þjón ustu og nýsköpun, sem jafnan 
eru talin til þétt býlis atvinnu vega. Slíkar atvinnu-
greinar þjappast saman nálægt miðju borgar svæða 

Breiddarhagræði hefur verið 
áber andi í sameiningu og 
samstarfi fyrirtækja, einkum 
ef sameiningin snýr að aukinni 
fjölbreytni í vöruúrvali.

þar sem við komandi starf semi myndar svo kallaða 
klasa. Fyrir tæki njóta þá góðs af stærri vinnu mark aði 
þar sem þau geta valið úr stærri hópi af hæfu starfs-
fólki. Þétting þjónustu og annarra atvinnu vega hefur 
í för með sér jákvæð ytri áhrif á markaði þar sem 
mörg fyrir tæki af sama toga fást við nýsköpun og 
hug mynda vinnu og njóta góðs af hug myndum hvers 
annars. Jákvæð ytri áhrif nálægðar við fyrir tæki í 

sama geira vega þá þyngra en mögu legt tap við skipta 
til sam keppnis aðila. Klasar og þyrp ingar fyrir tækja 
leiða svo til stofnunar annarra fyrir tækja sem sjá 
þeim fyrir nauð syn legum aðföngum og þjónustu. 

Þau jákvæðu áhrif sem nást við klasamyndun 
verslunar og þjónustu eru af svipuðum toga  
og áhrif sem jafnan eru kennd við innan greinar-
við skipti (e. intra-industry trade), en kenningin 
um innan greinar við skipti skv. Heckscher-Ohlin-
Ricardo gerir ráð fyrir að mis mun andi lönd geti 
sér hæft sig í mis mun andi stigum fram leiðslu  
og eigi þá jafnvel í við skiptum með svipaðar vörur. 
Breiddar hagræði hefur verið áber andi í sam einingu 
og sam starfi fyrir tækja, einkum ef sam einingin 
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Heimild: GAMMA

snýr að aukinni fjöl breytni í vöru úrvali. Breiddar-
hag ræði hefur einnig verið áber andi í upp bygg ingu 
þekkingar klasa sem byggja á náttúru auð lindum 
og fram leiðslu þáttum sem verða til vegna þeirra. 
Slíkar þyrp ingar eru jafnan strjálli en klasar sem 
mynd ast vegna stærðarhagkvæmni. 

Sem fyrr segir byggjast hefðbundnir þéttbýlis- 
klasar yfir leitt upp mið svæðis í borgum á meðan 
þyrp ingar mynd ast yfir leitt í ná grenni borga  
eða í nálægð við náttúru auð lindir og jaðri borga 
þar sem stað setningar kostnaður er lægri. Greiðar 
sam göngu æðar í nágrenni klasa og þyrpinga eru 
eitt af frum skil yrðum fyrir myndun þeirra, þar sem 
lág mörkun flutnings kostnaðar hefur mikla þýð ingu. 
Suður nesin eru gott dæmi um slíka þyrp ingu, en 
þar er að finna stærsta alþjóða flug völl landsins auk 
stór skipa hafnar og fyrsta flokks þjóð vegar. Borgar-
um hverfi ein kennist aftur á móti af kerfi stærri klasa 
sem mynda eina heild. Hver og einn klasi gegnir þá 
sér stöku hlut verki hvort heldur um þjón ustu eða 
fram leiðslu er að ræða. Hag kvæmnin endur speglast 
þá einkum í nálægðinni við aðra starf semi hvort sem 
um stærðar- eða breiddar hagræði er að ræða. 

Stærðarhagkvæmni
Stærðarhagkvæmni sem fylgir þéttbýlismyndun 
endurspeglast einkum í þremur þáttum:

I. Innri stærðarhagkvæmni einstakra fyrirtækja
II. Ytri stærðarhagkvæmni  

innan einstakra atvinnugreina
III. Ytri stærðarhagkvæmni  

milli atvinnugreina og fyrirtækja

Innri stærðarhagkvæmni snýr að lækkun meðal-
kostnaðar sam hliða auk inni fram leiðslu. Í því felst að 
fastur kostnaður dreif ist á fleiri einingar, sem hefur 
í för með sér lækkun meðal kostn aðar. Stærðar hag-

kvæmni í þétt býli hefur því alla jafna í för með sér að 
aukin fram leiðsla dreifist á fleiri fyrir tæki og lækkar 
fastan kostnað þeirra á hverja fram leidda einingu. 

Ytri stærðarhagkvæmni innan einstakra atvinnu-
greina á sér stað þegar utan að kom andi fyrir tæki 
getur annast ýmsar óreglu legar þarfir fyrir tækis 
(út hýsing) með minni til kost naði en fyrir tækið sjálft 
með auk  inni sér  hæf  ingu. Þétt býli og nálægð við 
önnur fyrir tæki getur lækkað kostnað sem slíkri 
úthýsingu fylgir og aukið fram leiðni að því gefnu  
að stærð markaðarins standi undir slíkri úthýsingu. 

Í þriðja lagi er um að ræða ytri stærðarhagkvæmni 
milli atvinnu greina og fyrir tækja sem á sér stað 
þegar umsvif í einni grein smita yfir í aðra. Saman-
safn mis mun andi fyrir tækja getur skapað stóran 
markað fyrir vörur og fram leiðslu þætti og gefur 
kost á sér hæf ingu og upp bygg ingu þekkingar sem 
nýtist öllum fyrir tækjunum – ekki aðeins fyrir tækinu 
sem þróar þekk inguna. Ytri stærðar hag kvæmni 
gegnir lykil hlut verki í nýtingu menntunar og mann-
auðs til verð mæta sköpunar, einkum þegar tækni-, 
verslunar- og þjónustu klasar eru annars vegar. 

Máttur nálægðarinnar gegnir 
lykilhlutverki og gerir það að 
verkum að einstaklingar og 
fyrirtæki hópa sig saman og skapa 
markfjölda (e. critical mass) sem 
lækkar framleiðslukostnað, eykur 
framleiðni og hækkar kaupmátt. 
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Þegar fyrirtæki og samfélög geta nýtt sér hag-
kvæmni stærða rinnar leiðir það til örari hug mynda-
sköpunar, þar sem fleira fólk í sama geira á sama 
stað skilar auk inni ný sköpun. Í kjöl farið á sér stað 
þekkingar flakk eða sam nýting mann auðs. Um leið og 
þekking hefur skapast geta allir nýtt hana og starfs-
menn bera hana á milli fyrir tækja. Að auki á sér stað 
sér hæf ing aðfanga fyrir tækja, þar sem stórar atvinnu -
greinar skapa grund völl fyrir ný sköpun og sér hæf ingu 
á að fanga hlið, sem lækkar fram leiðslu kostnað. Meðal 
íslenskra dæma um þjónustu- og verslunar klasa eru 
saman safn fjár mála fyrir tækja í Borgartúni í Reykjavík 
og fyrir tæki þeim tengd auk verslunar mið stöðvanna 
Smáralindar og Kringlunnar. Einnig má finna klasa 
í sjávarútvegi og matvælavinnslu, flugþjónustu, 
heilbrigðisþjónustu og virkjun fallvatna og jarðhita.

Breiddarhagræði og úrval
Hagkvæmni samfara þéttbýlis myndun getur einnig 
endur speglast í breiddar  hag ræði eða sam legðar-
áhrifum. Breiddar hag ræði og sam legðar áhrif í fyrir-
tækja rekstri eru jafnan talin megin for senda í vexti 
fyrir tækja og atvinnu greina. Reynsla undan farinna ára 
sýnir að fyrir tæki hafa í síauknum mæli leitast við að 

auka vöru úrval með sömu fram leiðslu þáttum. Gildir 
þá einu hvort um er að ræða ný afstaðinn samr una 
íslenska fjöl miðla fyrir tækisins 365 og fjar skipta fyrir-
tækisins Tals eða bandarísk stór fyrir tæki á borð við 
Facebook og Instagram árið 2012. Í sinni ein földustu 
mynd snýst hug myndin um breiddar hag ræði um 
að vel heppnuð sam eining fyrir tækja getur lækkað 
fastan kostnað á fram leidda einingu, sem og kostnað 
við dreifingu, markaðs starf, rannsóknir og þróun.

Enn fremur dregur fjölgun vöru tegunda úr fram-
leiðslu kostnaði, en reynslan sýnir að sam eining 
eða sam starf fyrir tækja ein kennist oft af breiddar-
hag ræði í bland við ytri stærðar hag kvæmni milli 
atvinnu greina fremur en hreinni lækkun meðal-
kostnaðar á hverja framleidda einingu.

Máttur nálægðarinnar gegnir lykilhlutverki og gerir 
það að verkum að ein stakl ingar og fyrir tæki hópa 
sig saman og skapa mark fjölda (e. critical mass) 
sem lækkar fram leiðslu kostnað, eykur fram leiðni 
og hækkar kaup mátt. Munurinn á stærðar hag-
kvæmni og breiddar hag ræði felst þó einkum í 
úrvali vöru tegunda. Breiddar hag ræði endur-
speglast að al lega í fjöl hæfum fram leiðslu ferlum 
þar sem sami fram leiðslu ferill er nýttur fyrir ólíkar 
vörur. Þetta getur átt við um fjöl breyttar virðis-
keðjur, auka afurðir eða frákast sem er nýtt til þess 
að skapa ný verð mæti. Breiddar hagræði kemur þá 
einnig fram í uppsafnaðri þekkingu eða þekkingar-
banka sem nýtist síðan við aðra ótengda fram-
leiðslu. Reynslan sýnir að þetta getur haft í för með 
sér innviðaáhrif þar sem uppbygging í tengslum við 
eina atvinnugrein nýtist öðrum atvinnugreinum. 

Breiddarhagræði skapast  
þegar sami framleiðsluþáttur  
er nýttur til þess að framleiða 
meira úrval vörutegunda.

Það er áhugaverð spurning hvernig hægt er að 
hámarka verð mæti úr fyrir liggjandi þekkingar- eða 
náttúru auðlindum. Ein leiðin er að ná fram sem 
mestri fjölbreytni, bæði í nýtingu auð lindar innar og 
í því sem fram leitt er á grund velli hennar. Breiddar-
hag ræði skapast þegar sami fram leiðslu þáttur er 
nýttur til þess að fram leiða meira úrval vöru tegunda. 
Aukin fjöl breytni dregur úr áhættu og eykur ábata. 
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Í fyrirtækjum garðsins felast miklir þróunar-  
og vaxtar  mögu  leikar sem grund  vall ast á reynslu 
þeirra, rann  sóknum og þróun að ferða og nýrra 
afurða. Fyrir  sjáan  legt er að fleiri fyrir  tæki, og þá 
af öðrum toga en þau sem fyrir eru, muni leita inn -
göngu í garðinn og þar með styrkja hann. Mikil  vægt 
er að ímynd Auðlinda  garðsins sé gegn  sæ og skýr 
og sam  hljómur milli fyrir t ækj  anna sem í garð inum 
starfa svo og þeirra sem inn í garðinn koma.

Ef eingöngu er litið til fram  leiðslu  aukningar hjá fyrir -
tækj unum sem nú skipa Auðlinda garðinn er ljóst að 
vaxtar mögu leikar garðs ins eru miklir. Nú þegar liggja 
fyrir áætlanir um frekari fram kvæmdir og fjár fest-
ingar á vegum fyrir tækj anna. Fjölgun fyrir tækja er 

jafn framt fyrir sjáan leg, þá með nýja og fjöl breytta 
nýt ingu á auðlinda straumum. Dæmi um auð linda-
strauma sem eru að litlu eða engu leyti nýttir nú  
og bíða frekari nýtingar má sjá á næstu síðu.

Þó að frá jarðvarmaverunum komi einungis ákveðinn 
fjöldi auðlinda strauma, sem hver um sig hefur 
há marks af kasta getu, á auðlinda garðs hugsunin 
sem slík sér engin tak mörk. Aðgengi legir straumar 
ákvarðast af gerð og afli jarð varma ver anna hverju 
sinni. En auðlinda straumar koma ekki einungis  
frá jarð varma verunum; þeir geta einnig streymt 
frá einu fyrir tæki til annars innan garðs ins. Mikil-
vægt er að nýta auðlinda strauma sem best og velja 
notendur þeirra vel svo að fram leiðsla fyrir tækja 

6. Framtíð Auðlindagarðsins

garðsins skili í víðum skilningi sem mestri hag-
sæld og nýjum vist vænum afurðum. Þver fagleg 
sam vinna sem grund vallast á rann sóknum, þróun 
og nýsköpun er mikil vægur horn steinn í Auðlinda-
garðinum. Starfi fyrir tæki Auðlinda garðsins með 
þessum hætti verða vaxtar mögu leikarnir miklir,  
og í þessum skilningi nánast óþrjót andi.

Þó að frá jarðvarmaverunum 
komi einungis ákveðinn fjöldi 
auðlindastrauma, sem hver um  
sig hefur hámarks afkastagetu,  
á auðlindagarðshugsunin  
sem slík sér engin takmörk.
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 Kísill, eða kísl eins og efnasambandið  
SiO2 er oft nefnt, fellur út þegar jarðsjórinn 
kólnar. Nú um stundir er kíslin einungis 
nýtt af Bláa Lóninu. Í kíslinni felast mikil 
verðmæti og ónýtt tækifæri.

 
 Jarðhitavökvinn er ríkur af steinefnum  

og málmum. Ýmsir verð mætir málmar 
mælast í vinnan legu magni í vökv anum en 
enn skortir þekk ingu til að ein angra þá, sem 
aftur er vett vangur fyrir ný sköpun og þróun.

 Jarðhitagasið er ríkt af kolsýru (CO2). Kol sýru-
straumur jarð varma ver anna er nú um stundir 
nýttur í litlum mæli en eftir spurn eftir hreinni 
kol sýru til ýmiss konar rækt unar innan lands 
er tals verð og mun aukast á næstu árum, t.d. 
með auk inni þörunga rækt. Í dag er inn lend  
eftir spurn eftir kol sýru meiri en inn lend fram-
leiðsla. Hér eru því ónýtt tæki færi.

 Varmann úr affallsvökvanum má nýta í margs 
konar eldi lífvera, til varma- og frost þurr k-
unar og til afþreyingar og heilsubótar. 

 Ferðaþjónusta er ört vaxandi grein á Íslandi. 
Auðlinda garður inn og hugsunin sem grund-
vallar hann eru þegar vel þekkt innan lands 
sem utan. Auðlinda garðinn heim sækir mikill 
fjöldi inn lendra og erlendra fræði manna, 
háskóla nema, embættis manna og stjórn mála-
manna. Þetta ber vott um áhuga manna á 
tímum aukinnar umh verfis vitundar á aðferð 
Auðlinda garðsins til að leitast við að feta 
slóð sjálf bærrar þróunar. Horfa má til frekari 
þróunar í ferðaþjónustu eins og Bláa Lónið 
hefur margsannað.

 Fyrirsjáanlegt er að fleiri fyrirtæki, 
og þá af öðrum toga en þau sem 
fyrir eru, muni leita inngöngu í 
garðinn og þar með styrkja hann. 
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Innviðir

Innviðir á Suðurnesjum eru sterkir og rót grónir.  
Þar er að finna stærsta alþjóðaflugvöll landsins, góðar 
hafnir, m.a. stór skipa höfn í Helgu vík, og greiðar 
sam göngur bæði innan svæðis og við höfuð borgar-
svæðið árið um kring. Mikið fram boð er af hús næði 
á Suður nesjum, bæði atvinnu- og íbúðar hús næði, 
og fyrir taks aðstaða fyrir frum  kvöðla í sér stöku 
frum kvöðla setri, Eldey á Ásbrú. Loks eru til staðar 
skólar, dag gæslu úrræði, heilsu gæsla, sjúkra hús, 
þjónustustofnanir, bankar og verslanir. 

Á Suðurnesjum búa yfir 20 þúsund manns. Meðal-
aldur íbúa er lægri en í öðrum þétt býlum landsins, 
sem skýrist m.a. af fólks fjölgun á Ásbrú, gamla 
varnar svæði Keflavíkur flug vallar, þar sem leigðar 

eru út íbúðir til náms manna í sam starfi við Keili, 
mið stöð vísinda, fræða og atvinnu lífs. Aðgangur 
að mann auði er mikill og góður – um 64% íbúa 
Suður nesja eru á vinnu aldri (18-66 ára) – en auk 
þess eru Suður nesin í stuttri og öruggri aksturs - 
fjar lægð frá höfuð borgar svæðinu. Öflugar 
mennta stofn anir eru á svæðinu á öllum skóla-
stigum, en jafn framt hefur byggst upp stað bundin 
þekking í þjónustu við flug völlinn, sjávar útveg, 
ferða mennsku og auð linda nýtingu.12 

Styrkleikar sveitarfélaganna á Suðurnesjum  
til frekari atvinnuuppbyggingar eru augljósir 
og falla vel að hugmyndum HS Orku um frekari 
uppbyggingu og vöxt Auðlindagarðsins. 

Aðgangur að mann auði er mikill  
og góður – um 64% íbúa Suður
nesja eru á vinnu aldri (1866 ára)  
– en auk þess eru Suður nesin  
í stuttri og öruggri aksturs fjar lægð 
frá höfuð borgar svæðinu.

12 Sóknaráætlun Suðurnesja. 2013. Expectus, Reykjavík.
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Samfélagsþróun 

Eitt megineinkenni vestrænnar iðnvæðingar er 
um fangs mikil hag nýting náttúru  auðlinda og leikur 
orku notkun þar lykil hlut verk. Sjálf bær orka er orðin 
einn af lykil þáttum vel ferðar. Jarð varma nýting  
á sér langa sögu á Íslandi og hefur skilað þjóð inni 
auknum lífs gæðum og gríðar miklum arði. Umtals-
verður þáttur í þeim lífs gæðum sem við búum 
við byggir á fram þróun sem hefur orðið í nýtingu 
jarð hita. Hagnýting jarð hitans, sem í fyrstu var 
vandrötuð leið til að nýta inn lenda auðlind í stað 
inn fluttrar, er nú orðin útflutningsafurð. 

Nýting jarðhita á Suðurnesjum var áskorun í 
upp hafi sem varð að veru leika eftir öflugt og 

hug mynda frjótt sam starf starfs manna Hitaveitu 
Suðurnesja, rann sóknar stofnana og hönnuða. 
Sjónar hornið var þver fag legt og árangur drifinn 
áfram af mörgum ólíkum þáttum, bæði sam félags- 
og náttúru fars legum. Þetta verk lag hefur fylgt 
félaginu og endur speglast í starf semi Bláa Lónsins. 
Rannsóknir og þróun hafa ávallt verið horn steinar 

Bláa Lónsins og HS Orku. Sam starf HS Orku og 
Bláa Lónsins, sem og annarra fyrir tækja Auðlinda-
garðsins, við inn lendar og erlendar rannsóknar- og 
mennta stofnanir er umfangs mikið og skilar sér í 
þeim vörum og þjónustu sem fyrir tækin fram leiða 
og veita. Öll sú þekking og reynsla sem verður til 
innan garðsins hefur vakið athygli inn lendra og 
erlendra mennta stofnana og þá sér í lagi hvernig 
fyrir tækin leitast við að nýta auðlinda straumana 
í sátt við um hverfið og stuðla þar með að aukinni 
sjálf bærri þróun sam félagsins. Auðlinda garðurinn 
sýnir hvernig íslensk hönnun, hugvit og fram sækni 
hefur nýst til að byggja upp reynslu, þekkingu, 
tækni og aukin lífsgæði með nýtingu jarðhitans.

Auðlindagarðurinn sýnir hvernig 
íslensk hönnun, hugvit og fram
sækni hefur nýst til að byggja upp 
reynslu, þekkingu, tækni og aukin 
lífsgæði með nýtingu jarðhitans.
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Hagnýting jarðhitans, sem í fyrstu 
var vandrötuð leið til að nýta 
innlenda auðlind í stað innfluttrar, 
er nú orðin útflutningsafurð.

HS Orka og Bláa Lónið eru virkir þátttakendur í 
ýmsum verk efnum sem koma að ólíkum þáttum 
sam félags ins. Fyrir tækin byggja starf semi sína á 
auð lindum náttúr unnar og hafa frá upp hafi lagt 
mikla áherslu á um hverfis vitund og náttúru vernd. 
HS Orka og Bláa Lónið eru hluti af sam eigin legu 
verk efni sveitar félag anna á Suðurnesjum og Keilis 
um stofnun og þróun Reykjaness Jarðvangs (e. 
Geopark). Félögin standa jafnframt fyrir röð göngu-
ferða á sumrin um Reykjanes skagann. Á efri hæð 
jarð varma versins á Reykjanesi er rekið safnið Orku-
verið Jörð. Hönnun og hug mynda fræði sýningar-
innar sýnir þróunina frá upp hafi sól kerfis ins allt aftur 
til okkar tíma. Farið er í gegnum upp finn ingar sem 
breytt hafa lífi okkar til þess vegar sem það er í dag 
og sýnt fram á hversu mikilvægur þáttur orkan er. 
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Lokaorð

Útbreidd lághitanýting á Íslandi braut blað í sögu 
jarð hita nýtingar í heim inum. Því sker Ísland sig 
glöggt frá öðrum þjóðum í nýtingu endur nýjan-
legrar orku og orku öryggi. Ísland er og hefur  
verið öðrum þjóðum sem búa yfir vinnan legum  
lág hita forða dýrmæt fyrir mynd. 

Auðlindagarðurinn og hugsunin sem hann grund-
vall ast á koll varpar við teknum hug myndum um 
háhita forða jarðar og hvernig hann skuli nýttur  
á arð bæran og hald bæran hátt með sjálfbæra 
þróun samfélagsins að leiðarljósi. 

Jarðvarmaver HS Orku í Svartsengi, fyrst 
jarðvarma vera að tvinna saman fram leiðslu 

Heildstæð hugsun að baki 
Auðlindagarðinum skilgreinir 
auðlindina miklu víðar en nú er 
gert í heiminum.

rafmagns og heits vatns og upphaf baða og notkun 
psoriasis sjúklinga á kísil efju blönduð þörungum 
í frum stæðu  lóni, lagði ákveðinn grunn að 
auðlindagarðs hugsuninni.

Heildstæð hugsun að baki Auðlindagarðinum 
skil greinir  auðlindina miklu víðar en nú er gert 
í heiminum. Verð mæti auðlindar innar eru ekki 

einungis varmi heldur: varmi, upp leyst efni jarð-
hitavökvans og þver faglegir nýtingar mögu leikar 
hans til eflingar sjálf bærri þróun sam félagsins. Líkt 
og lág hita nýting Íslands þá er þessi sér  staða öðrum 
þjóðum, sem búa yfir háhita dýr mæt fyrirmynd. 

Stöðugt er unnið að því að þróa frekar hugsunina 
að baki Auðlindagarðinum og efla hann annars 
vegar með frekari stuðningi við nú verandi fyrir- 
tæki garðsins og hins vegar með því að stuðla  
að þróun nýrra afurða fram leiddum í fyrir tækjum 
sem upp fylla ákveðin skil yrði. Brýnt er að ekki slái 
skugga á óra skaða náttúru, sér stakar jarð mynd anir, 
hreint grunn vatnið og ein staka eigin leika jarð hita-
vökvans sem að hluta til skapa Bláa Lóninu,  
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Fyrir tækin í heild og starf semi 
þeirra er orðin þekkt um  
víðan heim og eru orðin öðrum 
þjóðum til fyrir myndar.

Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku

HS Orku og öðrum fyrir tækjum garðsins það  
orð spor sem þau nú hafa og sem þekkt er um víðan 
heim. Afurðir Auðlinda garðsins verða að vera fram-
leiddar á hald bæran og náttúru vænan hátt og því 
verða fyrir tækin að beita bestu fram leiðslu tækni 
sem völ er á. Af fyrir tækjunum er krafist að þau 
leitist við að full nýta auðlinda straum ana hvort sem 
þeir koma beint úr jarð lindunum, frá jarð varma-
verinu eða þeim sem eitt fyrir tæki veitir öðru. 
Markmiðið er sam félag án sóunar og úrgangs. 

Þessi vandaða og athygliverða skýrsla, sem GAMMA 
vann fyrir Bláa Lónið og HS Orku leiðir glöggt í ljós 
hverju Auðlinda garðs fyrir tækin hafa áorkað og 
hvaða áhrif þau hafa haft og geta haft á vísinda-  
og þróunar störf, atvinnu þróun og efna hag landsins. 
Fyrir tækin í heild og starf semi þeirra er orðin þekkt 
um víðan heim og eru orðin öðrum þjóðum til fyrir-

myndar. Núverandi fyrir tæki garðsins eru ein ungis 
upp haf langrar vegferðar því mögu leikar til eflingar 
Auðlinda garðsins eru hvergi nærri á þrotum.

Bláa Lónið og HS Orka, öflug frum kvöðla fyrir tæki 
með áhuga verða sögu, hafa ein sett sér að þróa 
fjöl nýtingar hugsun Auðlinda garðsins enn frekar, 
efla til muna starf semi sína og stuðla að aukinni 
fjöl breytni afurða Auðlindagarðsins. Við trúum  
að Auðlinda garðurinn sé rétt að slíta barns skónum 
og að í náinni framtíð muni koma fram fjöl mörg 
áhugav erð svið til frekari fjöl nýtingar auðlindar-
innar, með aug ljósum um hverfis legum og efna-
hags legum ávinningi svo og atvinnusköpun.

GAMMA svo og starfsfólki fyrirtækja Auðlinda-
garðsins sem komu að gerð þessarar skýrslu eru 
færðar þakkir fyrir vel unnið verk.

Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins
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Brýnt er að ekki slái skugga  
á óra skaða náttúru, sér stakar 
jarð mynd anir, hreint grunn
vatnið og ein staka eigin leika 
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