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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 23. september kl. 13:00 var haldinn 279. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Guðjón Viðar Guðjónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri og Hallur Símonarson, innri endurskoðandi. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

 

1. Fundargerðir SF 277 og SF 278 samþykktar og undirritaðar.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála mætti til fundarins ásamt 

framkvæmdastjórunum Berglindi Rán Ólafsdóttur (ON), Erlingi Frey Guðmundssyni 

(GR), Gesti Péturssyni (Veitum), Hildigunni H. Thorsteinsson (Þróun) og Skúla 

Skúlasyni (Þjónustu) og gerðu grein fyrir fjárhagsspá fyrir árið 2020 og fimm ára spá.  

 

Samþykkt að halda aukafund stjórnar um síma til að afgreiða fjárhagsspána þann 4. 

október 2019. 
 

Ingvar Stefánsson lagði fram og kynnti svohljóðandi tillögu um uppskiptingu Orku 

náttúrunnar. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að fela forstjóra að stofna nýtt 

opinbert hlutafélag, sem taki við hluta af starfsemi Orku náttúrunnar (ON), enda 

liggi fyrir samþykki eigendafundar í samræmi við ákvæði 7.1 í sameignarsamningi 

eigenda. 
 

Samþykkt samhljóða. 
 

Klukkan 14:45 mættu Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður upplýsingatækni og 

Brynja Kolbrún Pétursdóttir, forstöðumaður fjárstýringar til fundarins og gerðu grein 

fyrir sviksemisvörnum og upplýsingaöryggi.    
 

Áhættuskýrsla, dags. 13. september 2019, lögð fram.  
 

3. Bjarni Bjarnason kynnti fyrirhugaðar skipulagsbreytingar í móðurfélagi. Umræður. 
 

4. Lagður fram viðauki við samning Orkuveitu Reykjavíkur og innri endurskoðanda. 

Viðaukinn samþykktur samhljóða.  
 

5. Klukkan 15:40 mætti Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri til fundarins, kynnti og lagði 

fram til rýni ÖHV stefnu. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt. 
 

6. Minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða dags. 19. september 2019 og minnisblað 

um stöðu forðagæslu, dags. 19. september 2019 lögð fram. 
 

7. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 19. september 2019, um starfsemina á 

milli stjórnarfunda. Umræður. 
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Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:20. 
 

Næsti reglulegi fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 28. október 2019.  

Aukafundur verður haldinn um síma þann 4. október 2019. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, 

Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 









Rýni stefnu í öryggis-, 

heilbrigðis- og 

vinnuverndarmálum

Reynir Guðjónsson 

Stjórn OR

19.09.2019



• Rýni ÖHV stefnu.

• Rýni markmiða og mælikvarða ÖHV.

• Stefnuverkefni ÖHV.

Dagskrá



Núverandi ÖHV stefna
Lagt er til að orðalag verði óbreytt

Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ekkert verk er svo 

mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess.

OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum og einsetur 

sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar 

sem enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir bíði heilsutjón vegna starfseminnar.

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna 

sinna og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.

Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er 

sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.



• Lykilmælikvarði, fjarveruslysatíðni (H-tala)

– Markmið er „núll slys“ 

• Ekki fleiri slys.

• Minni fjarvistir vegna slysa og veikinda

• Úr 4% árið 2018 í 3,6% 2023

Markmið og mælikvarðar



• Endurbætur á ÖHV grunni, nýr grunnur

– Framvinda mæld

• lokið/ekki lokið

• Útfæra aðgerðir til að lækka 

veikindafjarveru sérsniðnar að 

„markhópum“

Stefnuáætlun 2019 
Stefnuverkefni ÖHV

Tíðni veikinda Hlutfall Markmið Hlutfall

Engin veikindi 27%
Halda 41%

0-2,5 dagar 14%

2,5-4 dagar 10%

25% lækkun 52%
4-6,5 dagar 15%

6,5-13 dagar 17%

13-25 dagar 10%

Fleiri en 25 dagar 7% Óbreytt 7%

Markmið um fjarveru vegna slysa og veikinda

2018 4,00%

2019 3,92%

2020 3,84% Alm. Markaður

2021 3,76%

2022 3,68%

2023 3,60%
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 279 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 19. september 2019  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 23. sept. 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 

• Fundur með veiðifélagi Andakílsárvirkjunar þar sem ákveðið var að moka upp úr veiðihyljum vorið 2020. 

• Óskað eftir áætlun frá Hafrannsóknarstofnun um seiðaeldi og rannsóknir fyrir næstu ár. 

• Rannsóknir hefjast á votlendi fyrir botni Skorradalsvatns haustið 2019. 
Tilkynningar til leyfisveitenda: 

• Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar 25. ágúst - loka sept. vegna varmastöðvar. Rennsli um 300 l/s. 

• Jarðskjálftar. Tíu litlar sprengjur voru sprengdar í Hverahlíð í ágústlok vegna rannsókna á staðsetningu 
vinnsluholu. Engir jarðskjálftar fundust utan Hverahlíðar. 

• Brennisteinsvetni. Vegna stækkunar varmastöðvar Hellisheiðarvirkjunar er lofthreinsistöð stopp í sept. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 

VEITUR: 
Fráveita: Rannsóknir með borunum innan Reykjavíkur vegna loftslagsvár.  Upplýsingar fást um lekt og vatnafar 
svo miðla megi betur regnvatni vegna öfga í úrkomu og auka seiglu í fráveitukerfinu. Samstarf við Rvk.borg. 
Vatnsveita: 

• 10. sept. sást olíubrák á Nesjavallavegi milli Þjóðvegar 1 og afleggjara að Hafravatni sem liggur um 
vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Rvk. sem hreinsaði olíuna upp. 

• 15. sept. var brotist inn í borholuhús á brunnsvæði vatnsverndar í Vatnsendakrika. Lögregla handsamaði 
geranda. Tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Rvk. Veitur munu grípa til ráðstafana.  

• 15. sept. var komið að manni við olíuskipti á bíl sínum við Rauðhóla sem eru á öryggissvæði yfirborðsvatns 
vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins. Tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 

• Skipulagsmál sem hafa áhrif á skilgreiningu vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins vegna breyttar 
landnýtingar og legu lands.  Málið varðar nýjan Suðurlandsveg og uppbyggingu á Hólmsheiði sem geta 
haft mikil neikvæð áhrif á vatnsvernd. Veitur sjá þó sóknarfæri sem gætu tryggt vatnsvernd enn frekar.   

• Nýr reiðstígur var lagður þvert yfir grannsvæði og brunnsvæði vatnsverndar á Kjalarnesi án vitundar 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Veitna sem eru í sameiningu að skoða mögulegar afleiðingar.  

Hitaveita: Í byrjun september rofnaði HAB lögn í Hafnarskógi á Vesturlandi og rann heitt vatn út í umhverfið og 
skemmdi trjágróður. Heilbrigðiseftirliti Vesturlands var tilkynnt um málið. Gróðurskemmdir verða metnar í vor. 
Rafveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í ágúst til september var undir viðmiðunarmörkum 
 
 

 Loftslagsmál 
Kolefnisspor máltíða hjá OR. Þann 18. sept. var matstofa OR fyrst mötuneyta til að taka í notkun matarspor 
EFLU sem sýnir kolefnisspor máltíða á upplýsandi hátt. Umhverfis- og auðlindaráðherra var viðstaddur. 

 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum. 
Veitur og OR taka þátt í vinnuhópi Samorku. Áhersla lögð á einföldun og skilvirkni ferlisins.   
Mat á umhverfisáhrifum: Unnið að fyrirspurn um matsskyldu vegna breytingar á framkvæmd 
Hellisheiðarvirkjuna sem felur í sér heimildir til að bora þrjár vinnsluholur á neðra svæði virkjunarinnar.  
Þekkingarmiðlun 

• CarbFix. 19.-20. ágúst sl. heimsóttu þau Angela Merkel kannslari Þýskalands og Stefan Löfvén 
forsætisráðherra Svíþjóðar Hellisheiðarvirkjun og kynntu sér jarðnitanýtingu hérlendis og CarbFix. 

• Fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga 4.október nk. Skipulags- og umhverfisstjóri Veitna 
heldur erindi um orkuskipti í samgöngum og hvað sveitarfélög geta gert til að flýta innviðauppbyggingu. 

• Umhverfisdagur atvinnulífsins, 9. október n.k.  Framkvæmdastjóri Veitna heldur erindi um helstu áskoranir 
í loftslagsmálum og hvað veiturnar hafa gert til að draga úr áhrifum loftslagsvár.  
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar 

Dagsetning: 19.9.2019  

 
Boranir á Hengilssvæðinu 

Borun á vinnsluholu HE-65 á Hellisheiði gengur vel. Hönnunarforsendur gera ráð fyrir því að 
holan verði allt að 3500 m djúp, en til gamans má geta að dýpsta hola í Hengli er hola HE-
42 sem er 3323 m djúp, en hún er jafnframt næstdýpsta borhola landsins á eftir 
djúpborunarholunni á Reykjanesi (4569 m).  
 
Styrkverkefni og styrkumsóknir 
OR hlaut nýverið tvo styrki úr samkeppnissjóðum ESB. Annars vegar fyrir verkefnið 
SPARCS sem felur í sér nýsköpunarnet vistvænna borga sem hafa kolefnishlutleysi að 
leiðarljósi. Í verkefninu munu tvær kyndilborgir, Leipzig og Espoo, gera tilraunir með lausnir 
til orkuskipta einkum hvað varðar betri nýtingu orku og samspil við skipulag og hönnun 
borga. Eltiborgir, þ.á.m. Reykjavík, munu velja og prófa ákveðnar lausnir sem henta þeirra 
áherslum í orkuskiptum í samgöngum. Verkefnið hlaut alls 20 milljón Evra styrk og þar af 
fær OR 540 þúsund Evrur. Styrkurinn mun nýtast öllum dótturfélögum OR í verkefnum sem 
snúa að orkuskiptum. Síðara verkefnið er tæplega 5 milljón Evra verkefni sem nefnist 
GEOPRO. Verkefnið felst í framþróun hermireikninga við yfirmarksástand, í vökvum með 
mikið magn uppleystra efna sem og betrumbótum á gagnagrunnum sem slíkir reikningar 
byggja á. Aukin nákvæmni í spáreikningum getur bætt ákvarðanatöku í rekstri og 
fjárfestingu. OR mun taka þátt í þróun hermilíkana í verkefninu en jafnframt veita aðgang að 
gögnum til að sannreyna spáreikninga. Hlutdeild OR í styrknum nemur um 240 þúsund 
Evrum og dekkar sú fjárhæð stöðu forðafræðings til eins árs.  
 
OR er jafnframt aðili að tveimur öðrum verkefnum sem nýverið hlutu styrk þó að beint 
fjármagn skili sér ekki til samstæðunnar heldur frekar þekking og möguleg hagnýting 
rannsóknarniðurstaðna. SUCCEED verkefnið er styrkt af norskum, hollenskum, breskum og 
tyrkneskum yfirvöldum og miðar að því að hraða framvindu kolefnishreinsunar- og bindingar. 
Tækniþróunarsjóður Rannís styrkti jafnframt nýlega verkefni sem felst í þróun jarðeðlis-
fræðilega aðferða til að meta bindingu H2S í bergi. Aðferðirnar verða þróaðar og prófaðar í 
tengslum við tilraunaniðurdælingu H2S á Nesjavöllum.  
 
 



















Rýni stefnu í öryggis-, 


heilbrigðis- og 


vinnuverndarmálum


Reynir Guðjónsson 


Stjórn OR


19.09.2019







• Rýni ÖHV stefnu.


• Rýni markmiða og mælikvarða ÖHV.


• Stefnuverkefni ÖHV.


Dagskrá







Núverandi ÖHV stefna
Lagt er til að orðalag verði óbreytt


Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ekkert verk er svo 


mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess.


OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum og einsetur 


sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar 


sem enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir bíði heilsutjón vegna starfseminnar.


Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna 


sinna og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.


Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er 


sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.


OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.







• Lykilmælikvarði, fjarveruslysatíðni (H-tala)


– Markmið er „núll slys“ 


• Ekki fleiri slys.


• Minni fjarvistir vegna slysa og veikinda


• Úr 4% árið 2018 í 3,6% 2023


Markmið og mælikvarðar







• Endurbætur á ÖHV grunni, nýr grunnur


– Framvinda mæld


• lokið/ekki lokið


• Útfæra aðgerðir til að lækka 


veikindafjarveru sérsniðnar að 


„markhópum“


Stefnuáætlun 2019 
Stefnuverkefni ÖHV


Tíðni veikinda Hlutfall Markmið Hlutfall


Engin veikindi 27%
Halda 41%


0-2,5 dagar 14%


2,5-4 dagar 10%


25% lækkun 52%
4-6,5 dagar 15%


6,5-13 dagar 17%


13-25 dagar 10%


Fleiri en 25 dagar 7% Óbreytt 7%


Markmið um fjarveru vegna slysa og veikinda


2018 4,00%


2019 3,92%


2020 3,84% Alm. Markaður


2021 3,76%


2022 3,68%


2023 3,60%
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 279 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 19. september 2019  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 23. sept. 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 


• Fundur með veiðifélagi Andakílsárvirkjunar þar sem ákveðið var að moka upp úr veiðihyljum vorið 2020. 


• Óskað eftir áætlun frá Hafrannsóknarstofnun um seiðaeldi og rannsóknir fyrir næstu ár. 


• Rannsóknir hefjast á votlendi fyrir botni Skorradalsvatns haustið 2019. 
Tilkynningar til leyfisveitenda: 


• Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar 25. ágúst - loka sept. vegna varmastöðvar. Rennsli um 300 l/s. 


• Jarðskjálftar. Tíu litlar sprengjur voru sprengdar í Hverahlíð í ágústlok vegna rannsókna á staðsetningu 
vinnsluholu. Engir jarðskjálftar fundust utan Hverahlíðar. 


• Brennisteinsvetni. Vegna stækkunar varmastöðvar Hellisheiðarvirkjunar er lofthreinsistöð stopp í sept. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 


VEITUR: 
Fráveita: Rannsóknir með borunum innan Reykjavíkur vegna loftslagsvár.  Upplýsingar fást um lekt og vatnafar 
svo miðla megi betur regnvatni vegna öfga í úrkomu og auka seiglu í fráveitukerfinu. Samstarf við Rvk.borg. 
Vatnsveita: 


• 10. sept. sást olíubrák á Nesjavallavegi milli Þjóðvegar 1 og afleggjara að Hafravatni sem liggur um 
vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Rvk. sem hreinsaði olíuna upp. 


• 15. sept. var brotist inn í borholuhús á brunnsvæði vatnsverndar í Vatnsendakrika. Lögregla handsamaði 
geranda. Tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Rvk. Veitur munu grípa til ráðstafana.  


• 15. sept. var komið að manni við olíuskipti á bíl sínum við Rauðhóla sem eru á öryggissvæði yfirborðsvatns 
vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins. Tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 


• Skipulagsmál sem hafa áhrif á skilgreiningu vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins vegna breyttar 
landnýtingar og legu lands.  Málið varðar nýjan Suðurlandsveg og uppbyggingu á Hólmsheiði sem geta 
haft mikil neikvæð áhrif á vatnsvernd. Veitur sjá þó sóknarfæri sem gætu tryggt vatnsvernd enn frekar.   


• Nýr reiðstígur var lagður þvert yfir grannsvæði og brunnsvæði vatnsverndar á Kjalarnesi án vitundar 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Veitna sem eru í sameiningu að skoða mögulegar afleiðingar.  


Hitaveita: Í byrjun september rofnaði HAB lögn í Hafnarskógi á Vesturlandi og rann heitt vatn út í umhverfið og 
skemmdi trjágróður. Heilbrigðiseftirliti Vesturlands var tilkynnt um málið. Gróðurskemmdir verða metnar í vor. 
Rafveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í ágúst til september var undir viðmiðunarmörkum 
 
 


 Loftslagsmál 
Kolefnisspor máltíða hjá OR. Þann 18. sept. var matstofa OR fyrst mötuneyta til að taka í notkun matarspor 
EFLU sem sýnir kolefnisspor máltíða á upplýsandi hátt. Umhverfis- og auðlindaráðherra var viðstaddur. 


 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum. 
Veitur og OR taka þátt í vinnuhópi Samorku. Áhersla lögð á einföldun og skilvirkni ferlisins.   
Mat á umhverfisáhrifum: Unnið að fyrirspurn um matsskyldu vegna breytingar á framkvæmd 
Hellisheiðarvirkjuna sem felur í sér heimildir til að bora þrjár vinnsluholur á neðra svæði virkjunarinnar.  
Þekkingarmiðlun 


• CarbFix. 19.-20. ágúst sl. heimsóttu þau Angela Merkel kannslari Þýskalands og Stefan Löfvén 
forsætisráðherra Svíþjóðar Hellisheiðarvirkjun og kynntu sér jarðnitanýtingu hérlendis og CarbFix. 


• Fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga 4.október nk. Skipulags- og umhverfisstjóri Veitna 
heldur erindi um orkuskipti í samgöngum og hvað sveitarfélög geta gert til að flýta innviðauppbyggingu. 


• Umhverfisdagur atvinnulífsins, 9. október n.k.  Framkvæmdastjóri Veitna heldur erindi um helstu áskoranir 
í loftslagsmálum og hvað veiturnar hafa gert til að draga úr áhrifum loftslagsvár.  
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Boranir á Hengilssvæðinu 


Borun á vinnsluholu HE-65 á Hellisheiði gengur vel. Hönnunarforsendur gera ráð fyrir því að 
holan verði allt að 3500 m djúp, en til gamans má geta að dýpsta hola í Hengli er hola HE-
42 sem er 3323 m djúp, en hún er jafnframt næstdýpsta borhola landsins á eftir 
djúpborunarholunni á Reykjanesi (4569 m).  
 
Styrkverkefni og styrkumsóknir 
OR hlaut nýverið tvo styrki úr samkeppnissjóðum ESB. Annars vegar fyrir verkefnið 
SPARCS sem felur í sér nýsköpunarnet vistvænna borga sem hafa kolefnishlutleysi að 
leiðarljósi. Í verkefninu munu tvær kyndilborgir, Leipzig og Espoo, gera tilraunir með lausnir 
til orkuskipta einkum hvað varðar betri nýtingu orku og samspil við skipulag og hönnun 
borga. Eltiborgir, þ.á.m. Reykjavík, munu velja og prófa ákveðnar lausnir sem henta þeirra 
áherslum í orkuskiptum í samgöngum. Verkefnið hlaut alls 20 milljón Evra styrk og þar af 
fær OR 540 þúsund Evrur. Styrkurinn mun nýtast öllum dótturfélögum OR í verkefnum sem 
snúa að orkuskiptum. Síðara verkefnið er tæplega 5 milljón Evra verkefni sem nefnist 
GEOPRO. Verkefnið felst í framþróun hermireikninga við yfirmarksástand, í vökvum með 
mikið magn uppleystra efna sem og betrumbótum á gagnagrunnum sem slíkir reikningar 
byggja á. Aukin nákvæmni í spáreikningum getur bætt ákvarðanatöku í rekstri og 
fjárfestingu. OR mun taka þátt í þróun hermilíkana í verkefninu en jafnframt veita aðgang að 
gögnum til að sannreyna spáreikninga. Hlutdeild OR í styrknum nemur um 240 þúsund 
Evrum og dekkar sú fjárhæð stöðu forðafræðings til eins árs.  
 
OR er jafnframt aðili að tveimur öðrum verkefnum sem nýverið hlutu styrk þó að beint 
fjármagn skili sér ekki til samstæðunnar heldur frekar þekking og möguleg hagnýting 
rannsóknarniðurstaðna. SUCCEED verkefnið er styrkt af norskum, hollenskum, breskum og 
tyrkneskum yfirvöldum og miðar að því að hraða framvindu kolefnishreinsunar- og bindingar. 
Tækniþróunarsjóður Rannís styrkti jafnframt nýlega verkefni sem felst í þróun jarðeðlis-
fræðilega aðferða til að meta bindingu H2S í bergi. Aðferðirnar verða þróaðar og prófaðar í 
tengslum við tilraunaniðurdælingu H2S á Nesjavöllum.  
 
 







