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1.

Inngangur

Í þessari greinargerð er fjallað um Gráuhnúka á Hengilssvæði sem Orkuveita
Reykjavíkur/Orka náttúrunnar óskar eftir að tekin verði til umfjöllunar í þriðja áfanga
rammaáætlunar. Staðurinn er sýndur á mynd 1.

Mynd 1. Hengilssvæðið og eldstöðvakerfin
Virkjanir á svæðinu eru sýndar með fjólubláum hringjum en svæði sem óskað er eftir til umfjöllunar í verndarog orkunýtingaráætlun 3 eru sýndir með bláum hringjum.
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2.

Helstu kennistærðir

Svæðið við Gráuhnúka hefur verið notað sem niðurdælingasvæði fyrir Hellisheiðarvirkjun.
Við borun niðurdælingahola sem eru djúpar stefnuboraðar holur og ná inn undir
Gráuhnúkasvæðið kom í ljós hár hiti í botni holanna eða um 300°C. Hár hiti sem mælst
hefur í holum við Gráuhnúka og Hverahlíð þykir benda til þess að til staðar séu öflugir
varmagjafar og sjálfstæð uppstreymi í sprungureininni sunnan Hengils og Skarðsmýrarfjalls (Knútur Árnason, 2007).
Tafla 1. Helstu kennistærðir fyrir jarðvarmavirkjun við Gráuhnúka

Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett rafafl

45

MWe

Uppsett varmaafl

40

MWth

Raforka

369

GWh/ári

Nýtingatími

8200

Klst./ári

Flatarmál lágviðnámskápu

0

km2

Flatarmál háviðnámskjarna

0

km2

Flatarmál nýtingarsvæðis

4,2

km2

Flatarmál framkvæmdasvæðis

Á ekki við

km2

3.

Staðhættir

Fyrirhugað vinnslusvæði við Gráuhnúka er á suðurhluta Hengilssvæðisins, sunnan
Suðurlandsvegar og tengist núverandi virkjunarsvæði Hellisheiðarvirkjunar norðan
vegarins. Austan Gráuhnúkasvæðisins er virkjunarsvæði Hverahlíðarvirkjunar. Í
endurskoðuðu Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022 sem staðfest var 21. september 2012 er
skilgreint iðnaðarsvæði til orkuvinnslu við Gráuhnúka (I.19). Orkuvinnslusvæði við
Gráuhnúka er um 300 ha.
Vinnslusvæðið við Gráuhnúka er nokkuð flatt, en umkringt af móbergsstöpum og
hryggjum. Á flatlendi eru gróin hraun ásamt lausum jarðlögum undir fjallshlíðum. Svæðið
sem hefur verið afmarkað vegna orkuvinnslu fyrir Hellisheiðarvirkjun við Gráuhnúka er að
mestu leyti á milli Stóra-Meitils, Gráuhnúka og Lakahnúka. Í miðju svæðisins eru
Stóridalur og Lakastígur en norðurmörkin liggja að Suðurlandsvegi (sjá mynd 2).
Berggrunnur á svæðinu er að mestu móberg sem myndast hefur undir jökli á síðustu
jökulskeiðum ísaldar. Hellisheiði og Gráuhnúkasvæðið er þakið hraunum sem runnið hafa
eftir að ísöld lauk. (Kristján Sæmundsson, 1995a, 1995b og 2003).

8

Mynd 2. Yfirlitskort af staðháttum og fyrirhuguðu framkvæmdasvæði

Svæðið í kringum Gráuhnúka og Þrengslahnúk er hluti af móbergsmyndun sem hefur
stefnu í norð-norðaustur. Ofan á móbergi liggur brotin grágrýtishella, en talið er að
svæðið samanstandi af tveimur gosmyndunum (Kristján Sæmundsson o.fl., 1990).
Svokallað Húsmúlamisgengi liggur frá Sleggjubeinsdal um Kolviðarhól og Litla Reykjafell,
allt að Gráuhnúkum. Um er að ræða siggengi en austurhluti þess hefur sigið um 150-200
metra, en sú hreyfing kemur vel fram í borholum sem boraðar hafa verið undir
9

Gráuhnúka til austurs. Annað stórt siggengi liggur í sömu stefnu en austar um
Lágaskarðshnúk og Lakahnúka yfir í Stóra-Meitil, en þar er sigið talsvert minna (Björn S.
Harðarson o.fl., 2007). Mynd 3 er úr greinargerð Björns S. Harðarsonar og Sigurðar G.
Kristinssonar (2012).

Mynd 3. Jarðfræðikort af Gráuhnúkasvæðinu
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4.

Jarðvarmi

Enginn jarðhiti er á yfirborði fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis við Gráuhnúka og þar af
leiðandi voru engar jarðefnafræðilegar vísbendingar fyrir hendi um eiginleika jarðhitans á
þessum slóðum. Jarðfræði svæðisins hefur verið kortlögð og gerðar jarðeðlisfræðilegar
mælingar svo sem viðnámsmælingar, þyngdarmælingar og segulmælingar.
Jarðeðlisfræðileg gögn benda til þess að háhitaummyndun sé til staðar sunnarlega í
sprungurein Hengilsins (Knútur Árnason, 2007). Þær vísbendingar ásamt borunum sýna
að öflugt háhitakerfi er undir Gráuhnúkum án þess að þess sjáist merki á yfirborði.
Háhitavirknin virðist teygja sig lengra til suðurs en áður var talið. Úr því verður þó ekki
skorið nema með borunum. Nú hefur verið boruð ein rannsóknarhola inni á svæðinu,
hola HE-57. Þær mælingar sem gerðar hafa verið í HE-57 benda til þess að hún geti verið
nærri austurjaðri jarðhitans við Gráuhnúka.
Í skýrslu Knúts Árnasonar og Ingvars Þórs Magnússonar (2001) var gerð grein fyrir TEMmælingum við Hengil og á Hellisheiði frá árunum 1999 og 2000. Mælingarnar voru
túlkaðar ásamt eldri TEM-mælingum og gefin heildarmynd af viðnámsskipan á svæðinu
niður á 1 km dýpi. Rannsóknir Knúts Árnasonar (2007) benda til þess að háhitaummyndun sé til staðar sunnarlega í sprungurein Hengilsins og teygi sig suður fyrir Gráuhnúka. Við úrvinnslu TEM-mælinga á suðvestanverðu Hengilssvæðinu frá 2006 vöktu
athygli viðnámsóreglur í nokkrum mælingum. Við nánari skoðun á mælingunum á
suðvestanverðu Hengilssvæði kom í ljós að viðnámsóreglur lögðust á línu frá Reykjafelli
og í suðsuðvestur, austan við Litla-Meitil. Líklegt þótti því að þarna væri, eða hefði verið,
uppstreymisrás sem er (var) nægjanlega öflug til að mynda frávik í viðnámi (Ragna
Karlsdóttir, 2011). Á mynd 4 sýna stjörnur þau svæði þar sem lágt viðnám teygir sig upp í
jarðlagastaflanum. Þessi svæði liggja í eða við Reykjafellssigdældina samkvæmt
kortlagningu á Björns S. Harðarsonar og Sigurðar G. Kristinssonar (2012) á svæðinu.
Í endurskoðuðu reiknilíkani fyrir Hengilssvæðið var varmabúskapur líkansins lagaður að
nýrri þekkingu á útbreiðslu berghita á Hellisheiði. Hæsti hitinn virðist vera staðbundinn
(Gunnar Gunnarsson, 2010). Mikinn hita er að finna sunnan Hengilsins á Hellisheiði. Sá
hiti er mestur á belti sem liggur frá Gráuhnúkum í suðvestri um Reykjafell og Hellisskarð
að Skarðsmýrarfjalli. Um suðurjaðar jarðhitans er ekkert vitað með vissu og alls ekki ljóst
hvort og þá hve langt hann nær suður fyrir orkuvinnslusvæðið við Gráuhnúka. Mynd 5
sýnir berghita á Gráuhnúkasvæðinu á 1000 m dýpi undir sjó. Myndin er byggð á gögnum
úr borholum.
Í líkanreikningunum var gert ráð fyrir að hitinn við Gráuhnúka væri afmarkaður til austurs
af holu HE-57. Hitauppsprettan var látin vera u.þ.b. undir miðjum holusveimnum við
Gráuhnúka og suðurjaðar jarðhitans látinn enda rétt sunnan við Gráuhnúkasvæðið. Talið
er mögulegt að hitinn nái lengra til suðurs. Austurjaðar svæðisins afmarkist við holu HE57. Vesturjaðar svæðisins kemur skýrt fram í niðurrennslisholum sem boraðar hafa verið
vestan við vinnslusvæðið á Hellisheiði.
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Mynd 4. Jarðeðlisfræðileg gögn yfirfærð á sprungu/misgengiskort.

Mynd 5. Berghiti á Gráuhnúkasvæðinu á 1000 m dýpi undir sjó
Holutoppar eru táknaðir með bláum punktum og holuferlar skáboraðra holna með bláum línum.
Hitinn er metinn útfrá hitamælingum í borholum á svæðinu og sýnir rauð stjarna staðsetningu
þeirra mæligilda sem notuð eru við að teikna berghitann. Inná kortið eru einnig teiknuð misgengi
(kambaðar línur) og gosmenjar frá nútíma (gulbryddaðar rauðar skellur).
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5.

Nýting og losun affallsvatns

Mynd 6 sýnir afmörkun nýtingarsvæðisins við Gráuhnúka sem hér hefur verið lýst. Grái
flekkurinn er afmörkun háhitasvæðisins í Hengli skv. skýrslu Iðnaðarráðuneytisins frá
1994. Sú afmörkun var byggð á hita, ummyndunar og dreifingu viðnáms. Rauðskástrikuðu
svæðin tákna háviðnámskjarna. Gráuhnúkasvæðið er rétt vestan við skilgreinda
lágviðnámssvæðið og utan þess svæðis sem háviðnámskjarninn nær yfir. Eins og áður
hefur komið fram þá fannst um 300°C hiti þegar niðurdælingaholur voru boraðar inn
undir þetta svæði. Því getur lágviðnámið legið dýpra en sást í eldri mælingum.
Iðnaðarsvæði hefur verið skilgreint í skipulagi og fyrstu drög að framkvæmdasvæði verið
skilgreint (mynd 7).
Gert er ráð fyrir að jarðhitinn verði nýttur við Hellisheiðarvirkjun. Áður en til þess kemur
þarf að vera búið að leysa losun affallsmála við Hellisheiðarvirkjun á annan hátt en nú er.
Losun affallsvatns frá Gráuhnúkasvæðinu munu vera í tengslum við losun affallsvatns
Hellisheiðarvirkjunar en einnig verður athugað hvort hægt verði að losa hluta affallsvatns
á eða við svæðið.
Notkun jarðhitans við Gráuhnúka hefur einkum verið hugsaður til að viðhalda núverandi
orkuvinnslu í Hellisheiðarvirkjun. Þá yrðu hluti þeirra 15-25 viðbótarhola boraðar við
Gráuhnúka

Mynd 6. Afmörkun vinnslusvæða á suðvestur hluta Hengilssvæðis
Grái flekkurinn er afmörkun háhitasvæðisins í Hengli skv. skýrslu Iðnaðarráðuneytisins frá 1994. Sú
afmörkun var byggð á hita, ummyndun og dreifingu viðnáms. Rauðskástrikuðu svæðin tákna
háviðnámskjarna. Gul-, blá- og bleiklitaðar útlínur tákna afmörkun mismunandi nýtingarsvæða.
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Mynd 7. Drög að framkvæmdasvæði við Gráuhnúka
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VIÐAUKI B
EXCELSKJAL FRÁ ON: R3270A-01 Gráuhnúkar

ORKUSTOFNUN

R3270A-01 Gráuhnúkar

4.2.2015

Leiðbeiningar Orkustofnunar um útfyllingu eyðublaða vegna gagnaöflun fyrir Rammaáætlun 3
Eyðublað - Grunnupplýsingar
Reitur
Landshluti
Svæði
Heiti virkjunar

Númer í Rammaáætlun 3

Flokkur í R2
Aðili 1
Aðili 2
Númer í Rammaáætlun 2
Afl R2 [MW]
Afl R3 [MWe]
Afl R3[MWth]
Orka R2 [GWh/ári]
Orka R3 [GWh/ári]
Nýtingartími [klst./ári]
Flatarmál lágviðnámskápu [km2]

Skýring
Skýrir sig sjálft
Skýrir sig sjálft.
Skýrir sig sjálft og er að jafnaði það nafn sem vísað er til við umfjöllun um virkjunina.
Númer virkjunarkosts í Rammaáætlun 3, fyrsti stafur vísar til áfanga, Rammaáætlunar, næsti bókstafur
er 1 fyrir vatnsaflsvirkjun, 2 fyrir jarðvarmavirkjun og 3 fyrir vindorkuver. Síðustu tveir stafirnir
samsvara númeri virkjunarkosts í Rammaáætlun 2 ef hann var tekin fyrir þar. Í ferlinu geta komið fram
mismunandi útfærslur á sömu virkjun og í sumum tilfellum er fleiri en ein útfærsla í Rammaáætlun 3.
Númerið er notað sem einkvæmt auðkenni fyrir virkjunarkost.Virkjanakostir sem ekki voru teknir fyrir
í R2 fá laus númer í framhaldi af þeim sem þegar hafði verið úthlutað.
Vísar til þess í hvaða flokki virkjunarkostur lenti við afgreiðslu á Rammaáætlun 2.
Er nafn orkufyrirtækis sem hefur óskað eftir því að virkjanakostur verði lagður fyrir verkefnisstjórn
Rammaáætlunar.
Er nafn orkufyrirtækis sem hefur óskað eftir því að virkjanakostur verði lagður fyrir verkefnisstjórn
Rammaáætlunar. Er einungis notað þegar fleiri en einn aðili hafa óskað eftir því að virkjanakosturinn
sé lagður fram
Númer virkjunarkosts eins og það var í Rammaáætlun 2 ef hann var hluti af þeirri áætlunargerð
Uppsett afl samkvæmt Rammaáætlun 2.
Uppsett rafafl í Rammaáætlun 3. Ef uppsett afl er ekki það sama og í Rammaáætlun 2 er óskað eftir
umfjöllun um breyttar forsendur á eyðublaðinu Sérstakar upplýsingar.
Uppsett varmaafl í Rammaáætlun 3. Ef uppsett afl er ekki það sama og í Rammaáætlun 2 er óskað eftir
umfjöllun um breyttar forsendur á eyðublaðinu Sérstakar upplýsingar.
Upplýsingar um áætlaða orkuframleiðslu samkvæmt Rammaáætlun 2.
Upplýsingar um áætlaða orkuframleiðslu samkvæmt Rammaáætlun 3. Ef áætlun um orkuframleiðslu
hefur breyst frá því í Rammaáætlun 2 er óskað eftir umfjöllun um breyttar forsendur á eyðublaðinu
Sérstakar upplýsingar.
Óskað er eftir að farið sé yfir að samræmi sé milli afls og áætlaðs nýtingartíma við útreikninga á
áætlaðri orkuframleiðslu á ári vegna Rammaáætlunar 3.
Flatarmál lágviðnámskápu skv. viðnámskorti á um 1 km dýpi

1

Leiðbeiningar

ORKUSTOFNUN
Flatarmál háviðnámskjarna [km2]
Flatarmál nýtingarsvæðis [km2]
Flatarmál framkvæmdasvæðis [km2]

R3270A-01 Gráuhnúkar

4.2.2015

Flatarmál háviðnámskjarna skv. viðnámskorti á um 1 km dýpi
Nýtingarsvæði er áætlað sem það svæði þar sem vinnslan mun hafa áhrif á jarðhitakerfið.
Framkvæmdasvæði er innan nýtingarsvæðis.
Áætlun á stærð framkvæmdasvæðis, t.d. með tilliti til hversu stór virkjunin eigi að vera og þ.a.l.
Hversu margar holur þurfi að bora.

Eyðublað – Upplýsingar á korti
Á þessu eyðublaði skal gefa upp nafn á skjali sem inniheldur kort með þeim upplýsingum sem sýna þarf á korti. Einnig er meðfylgjandi listi yfir það sem sýna
skal á kortinu. Einstakir hlutar framkvæmda skulu auðkenndir með þeim hætti að auðvelt sé að tengja saman stærðir í töflum og einingar á korti. Ef ekki er
hægt að sýna umbeðnar upplýsingar á kortinu er óskað skýringa á því. Taflan skýrir sig sjálf en atriðin sem um ræðir eru eftirfarandi:
Nafn á skjali sem inniheldur kort með umbeðnum upplýsingum
Mörk nýtingarsvæðis
Vegir sem þegar eru til staðar
Mörk háviðnámskjarna
Mörk lágviðnámskápu

Eyðublað - Viðbótar upplýsingar
Hér skulu orkufyrirtækin skrá inn allar viðbótar upplýsingar sem liggja skulu til grundvallar afgreiðslu á virkjunarkostum vegna Rammaáætlunar 3. Það er á
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Leiðbeiningar

ORKUSTOFNUN

R3270A-01 Gráuhnúkar
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grunn upplýsingar (sjá nánar undir Leiðbeiningar)
Landshluti
Svæði
Heiti virkjunar
Númer í Rammaáætlun 2
Númer í Rammaáætlun 3
Flokkur í R2
Aðili 1
Aðili 2
Afl R2 [MW]
Afl R3 [MWe]
Afl R3 [MWth]
Orka R2 [GWh/ári]
Orka R3 [GWh/ári]
Nýtingart. [klst./ári]

10.10.2014

B

C

Tölulegar upplýsingar skv. leiðbeiningum
SV-land
Hengilssvæði
Gráuhnúkar
70
3270A
Orkunýtingarflokkur
ON
45
45
40
369
369
8200
0
0
4,2

Flatarmál lágviðnámskápu [km2]
Flatarmál háviðnámskjarna [km2]
Flatarmál nýtingarsvæðis [km2]
Flatarmál framkvæmdasvæðis [km2]

Ekki vitað

3

Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3270A-01 Gráuhnúkar

A
B
1 Tékklisti yfir þau gögn sem eiga að koma fram á korti
2
3 Nafn á skjali sem inniheldur kort með umbeðnum upplýsingum
4
5
6
7
8
9
10
11

10.10.2014
C

Skýringar á því ef upplýsingar er ekki að finna á korti
Mörk nýtingarsvæðis
Vegir sem þegar eru til staðar
Mörk háviðnámskjarna
Mörk lágviðnámskápu

4

Upplýsingar á korti

ORKUSTOFNUN

R3270A-01 Gráuhnúkar

10.10.2014

Upplýsingar sem orkufyrirtæki vilja að liggi fyrir vegna tilhögunar virkjunarkosts til umfjöllunar vegna Rammaáætlunar 3

1 Allt að 40 MWth varmaframleiðsla möguleg í varmastöð Hellisheiðarvirkjunar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

5

Viðbótarupplýsingar

Upplýsingar um breyttar forsendur frá Rammaáætlun 2

Boruð var ein hola í Gráuhnúkum árið 2009 (HE-57).

