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1.

Inngangur

Í þessari greinargerð er fjallað um Hverahlíð á Hengilssvæði sem Orkuveita
Reykjavíkur/Orka náttúrunnar óskar eftir að tekin verði til umfjöllunar í þriðja áfanga
rammaáætlunar. Staðurinn er sýndur á mynd 1. Um Hverahlíð hefur verið fjallað í
mörgum skýrslum og farið hefur fram mat á umhverfisáhrifum fyrir allt að 90 MWe
jarðvarmavirkjun í Hverahlíð (VSÓ Ráðgjöf, 2008, Skipulagsstofnun, 2008). Á Hverahlíðarsvæðinu hafa verið boraðar 6 vinnsluholur. Nú er unnið að tengingu Hverahlíðarsvæðisins
við Hellisheiðarvirkjun.

Mynd 1. Hengilssvæðið og eldstöðvakerfin
Virkjanir á svæðinu eru sýndar með fjólubláum hringjum en svæðin sem óskað er eftir til umfjöllunar í
verndar- og orkunýtingaráætlun 3 eru sýnd með bláum hringjum.
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2.

Helstu kennistærðir

Lýst hefur verið tilhögun virkjunar við Hverahlíð í mati á umhverfisáhrifum virkjunarinnar.
Þessar hugmyndir hafa breyst síðustu misserin og nú er unnið að tengingu Hverahlíðar við
Hellisheiðarvirkjun. Þetta er gert til að afla uppbótargufu og skiljuvatns til rafmagns- og
heitavatnsframleiðslu fyrir virkjunina. Þetta er talin hagkvæmasta lausnin til skemmri
tíma litið fyrir Hellisheiðarvirkjun að nýta jarðhitann við Hverahlíð með því að tengja holur
sem þar hafa verið boraðar. Með því fást upplýsingar um stærð og vinnslugetu svæðisins
við Hverahlíð sem eru dýrmætar þegar kemur að því að taka ákvarðanir um
framtíðarnýtingu þar.
Tafla 1. Helstu kennistærðir fyrir jarðvarmavirkjun í Hverahlíð

Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett rafafl

90

MWe

Uppsett varmaafl

75

MWth

Raforka

738

GWh/ári

Nýtingatími

8200

Klst./ári

Flatarmál lágviðnámskápu

10,2

km2

Flatarmál háviðnámskjarna

0

km2

Flatarmál nýtingarsvæðis

13,3

km2

Flatarmál framkvæmdasvæðis

2,35

km2

3.

Staðhættir

Svæðið sem kennt er við Hverahlíð er sunnan þjóðvegar, á suðurmörkum Hellisheiðar.
Það nær vestan frá Lakahnúkum og austur undir Hurðarás. Á suðurhluta svæðisins eru
Norðurhálsar og Skálafell. Mynd 2 er yfirlitsmynd yfir svæðið þar sem fram koma helstu
örnefni á svæðinu.
Vestan við svæðið er Gráuhnúkasvæðið og þar suður af Meitilssvæðið. Að norðan og
norðvestan er vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar.
Aðkoma að svæðinu er frá Hringvegi 1 um afleggjara á móts við Gígahnúksafleggjara rétt
austan Smiðjulautar. Þaðan er leiðin eftir eldri vegi yfir Hellisheiðina.
Norðan Hverahlíðar að Suðurlandsvegi er land fremur flatt og þakið mosavöxnum
hraunum frá nútíma (Kristján Sæmundsson, 1995a, 1995b og 2003). Hverahlíð stendur
um 50-60 metra upp úr flatlendinu og sést greinilega frá Suðurlandsvegi. Undir hlíðinni er
talsvert graslendi og hverasvæði með ummynduðum jarðvegi og gufustrókum. Graslendið
teygir sig upp hlíðina en efst eru klettar, skriður og laus jarðvegur.
Svæðið tilheyrir Sveitarfélaginu Ölfuss og er landið í eigu Orkuveitu Reykjavíkur.
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Mynd 2. Flugmynd af Hverahlíðarsvæðinu

4.

Jarðvarmi

Yfirborðsjarðhiti er í hlíðinni sem er 50-60 m hár grágrýtisstallur. Hverirnir eru aðallega
gufuhverir og leirhverir auk brennisteinshvera. Köld ummyndun teygist frá hverunum til
norðausturs og suðvesturs, þannig að hitarákin öll er um 400 m löng (Kristján
Sæmundsson, 2007).
Gögnin úr borholum sem boraðar voru á suðurhluta Hengilssvæðisins á árunum 2002 til
2008 þegar Hellisheiðarvirkjun var byggð og rannsóknaholur voru boraðar við Hverahlíð
og Bitru bættu miklu við þekkingu manna á eðli jarðhitans á svæðinu, einkum á dreifingu
hita. Meta má berghita í borholum með samtúlkun hita og þrýstimælinga. Mælingar eru
gerðar á öllum stigum borunar, meðan holur eru að hitna upp eftir borun og við prófanir.
Mæligögnin eru notuð til að meta berghita og upphafsþrýsting á svæðinu.
Á mynd 3 má sjá áætlaðan berghita á Hengilssvæðinu á 1000 m dýpi undir sjó. Berghitinn
á svæðinu einkennist af mjög afmörkuðum formum. Mikinn hita er að finna á
afmörkuðum svæðum en á milli þeirra eru kaldari svæði. Áberandi hitahámörk eru á
Nesjavöllum, á Hellisheiði og í Hverahlíð. Hitadreifingin er nokkuð flókin í sunnanverðum
Henglinum.
Borholur við Hverahlíð sem voru stefnuboraðar til suðurs sýndu aukinn hita á því svæði
(mynd 4). Þetta eru með öflugust holum á svæðinu. Botn þessara hola í suðri er nálægt
jaðri lágviðnámssvæðisins eins og það var skilgreint í skýrslu Iðnaðarráðuneytisins um
innlendar orkulindir til vinnslu raforku (Iðnaðarráðuneytið, 1994). Til að fá vitneskju um
stærð svæðisins er nauðsynlegt að bora rannsóknaholur uppi á Norðurhálsum. Tillögur
um borun á Norðurhálsum hafa verið kynntar (mynd 5).
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Mynd 3. Berghiti á 1000 m dýpi undir sjó (Gunnar Gunnarsson, 2010)
Holutoppar eru táknaðir með bláum punktum og holuferlar skáboraðra hola 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. (Þær sýna þ.a.l. skurðpunkt þeirra hola sem berghitinn hefur verið metinn
í við 1000 m jafndýptarflöt undir sjó.) Inná kortið eru einnig teiknuð misgengi (kambaðar línur) og gosmenjar
frá nútíma (gulbryddaðar rauðar skellur). Gráuhnúkar eru merktir með GH, Hellisskarð með HS og
Skarðsmýrarfjall með SF.
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Mynd 4. Hverahlíð og Norðurhálsar
Brotnar línur sýna stefnur hola HE-53 og HE-54.

Mynd 5. Núverandi iðnaðarsvæði (ljósgrátt) ásamt hugsanlegu borholusvæði á Norðurhálsum
(grátt)

Mynd 6 sýnir helstu niðurstöður viðnámsmælinga á Hengilssvæðinu, þ.e. dreifingu
lágviðnáms og háviðnámskjarna (Knútur Árnason og Ingvar Þór Magnússon, 2001, Knútur
Árnason, 2007). Eins og fram kemur á myndinni er háviðnámskjarna ekki að finna á
Hverahlíðarsvæðinu.
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Mynd 6. Dreifing lágviðnáms og háviðnámskjarna á Hengilssvæði (Gunnar Gunnarsson óbirt
kort)
Dreifing lágviðnáms er sýnt með gráum flekk, hátt viðnám neðan lágviðnáms er sýnt með rauðri skástrikun.
Jarðhiti á yfirborði er sýndur með rauðum deplum. Sprungur og misgengi sem sjást á yfirborði eru sýnd með
rauðlitum línum. Blá- og grænlitaðar útlínur tákna afmörkun mismunandi nýtingarsvæða.

5.

Nýting

Í Rammaáætlun 2 var gert ráð fyrir að nýting jarðhita í Hverahlíð yrði tilkomin með nýrri
virkjun í Hverahlíð. Uppsett afl virkjunarinnar er áætlað allt að 90 MW e og framleiðsla á
raforku í virkjuninni átti að hefjast árið 2010. Boraðar hafa verið 6 holur sem samtals gefa
um 45 MW samkvæmt aflmælingum. Nú liggur fyrir að gufa úr núverandi holum í
Hverahlíð verði nýtt fyrst um sinn sem uppbótargufa fyrir Hellisheiðarvirkjun.
Jarðhitavinnslan í Hverahlíð fyrir Hellisheiðarvirkjun mun veita góðar upplýsingar um
hegðun og getu jarðhitakerfisins í Hverahlíð og undirbyggja þannig ákvörðun um frekari
nýtingu jarðhita á svæðinu. Áætlað er að gufa úr Hverahlíð verði komin í nýtingu í
Hellisheiðarvirkjun í byrjun árs 2016, eftir að byggingu Hverahlíðarlagnar lýkur. Þegar
ákvörðun liggur fyrir um frekari uppbyggingu jarðhitanýtingar í Hverahlíð er ólíklegt að
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það verði gert með byggingu virkjunar í Hverahlíð, en með tilkomu Hverahlíðarlagnar er
líklegast að orkan úr Hverahlíð verði nýtt í viðbótarhverflum í Hellisheiðarvirkjun. Allt að
75 MWth varmaframleiðsla væri möguleg í varmastöð Hellisheiðarvirkjunar samhliða
raforkuvinnslunni.
Vegna efnasamsetningu jarðhitavökvans í Hverahlíð reynist nauðsynlegt að halda háum
þrýstingi á tvífasa jarðhitavökva að skiljustöð í Hverahlíð. Eftir gufuskiljun er, af
hagkvæmnissjónarmiðum við innkaup á lagnaefni, felldur niður þrýstingur í Hverahlíð úr
18 bara í 10 bara, sem er nálægt veituþrýstingi Hellisheiðarvirkjunar. Til að auka nýtni á
vinnslu gufunnar úr Hverahlíð er hægt að nota bakþrýstihverfil til að fella niður
þrýstinginn í Hverahlíðarlögn í stað stjórnloka. Ef af því yrði mundi bakþrýstihverfill vera
staðsettur í Hverahlíð við hlið skiljustöðvar og myndi skila 6 MW e í aukna framleiðslu úr
gufunni. Núverandi hönnun Hverahlíðarlagnar gerir ráð fyrir notkun stjórnloka í þessu
skyni og er því um að ræða breytingu frá því sem áður hefur verið fyrirhugað.

6.

Losun affallsvatns

Þar sem vatn og gufa verður flutt til Hellisheiðarvirkjunar mun losun affallsvatns sem til
fellur frá Hverahlíð vera með sama hætti og nú er gert í Hellisheiðarvirkjun, þ.e. með
niðurdælingu á vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar. Ef reynslan af nýtingu svæðisins við
Hverahlíð sýnir að niðurdæling sé nauðsynleg á því svæði, til að styðja við vinnsluna þar til
langs tíma og halda uppi þrýstingi, þá er mögulegt að dæla affalsvatni frá
Hellisheiðarvirkjun upp í Hverahlíð, þar sem það svo færi í niðurdælingu. Líklegast yrði þá
lögð lögn fyrir affalsvatn frá Gráuhnúkum að niðurrennslissvæði við Hverahlíð.

7.
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VIÐAUKI B
EXCELSKJAL FRÁ ON: R3271A-01 Hverahlíð

ORKUSTOFNUN

R3271A-01 Hverahlíð

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]

R3271A-01 Hverahlíð

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

R3271A-01 Hverahlíð
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

Tölulegar upplýsingar skv. leiðbeiningum
SV-land
Hengilssvæði
Hverahlíð
71
3271B
Orkunýtingarflokkur
ON
OR
90
90
75
738
738
8200
10,2
0
13,3
2,35

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

3

Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3271A-01 Hverahlíð

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
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Upplýsingar á korti

ORKUSTOFNUN

R3271A-01 Hverahlíð

10.10.2014

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

1

Vegna efnasamsetningu jarðhitavökvans í Hverahlíð reynist nauðsynlegt að halda háum þrýstingi á tvífasa jarðhitavökva að skiljustöð í Hverahlíð. Eftir gufuskiljun er af
hagkvæmnissjónarmiðum við innkaup á lagnaefni felldur niður þrýstingur í Hverahlíð úr 18 bara í 10 bara veituþrýsting Hellisheiðarvirkjunar. Þá skapast færi á að auka
nýtni á vinnslu gufunnar úr Hverahlíð með notkun bakþrýstihverfils til að fella niður þrýstinginn í Hverahlíðarlögn í stað stjórnloka. Slíkur bakþrýstihverfill yrði þá
staðsettur í Hverahlíð við hlið skiljustöðvar og myndi skila 6 MW í aukna framleiðslu úr gufunni. Núverandi hönnun Hverahlíðarlagnar gerir ráð fyrir notkun stjórnloka í
þessu skyni og er því um að ræða breytingu frá því sem áður hefur verið fyrirhugað.

Í ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 26. mars 2014, varðandi breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins Ölfuss, var gengið út frá því að Norðurhálsar væru utan
virkjunarkosts Hverahlíðarvirkjunar, sem fjallað var um í 2. áfanga rammaáætlunar og því væri ekki heimilt að fjalla um breytingu á aðalskipulagi varðandi Norðurhálsa.
Orkustofnun hafi hins vegar lýst öndverðri skoðun, þeirri að Norðurhálsar séu hluti af nýtingarsvæði þess virkjunarkosts. Í ljósi þessa er þess óskað að skýrt verði kveðið
2 á um það í rammaáætlun 3 að Norðurhálsar séu hluti virkjunarkostsins Hverahlíðarvirkjunar.
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Viðbótarupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3271A-01 Hverahlíð

10.10.2014
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6

Viðbótarupplýsingar

Upplýsingar um breyttar forsendur frá Rammaáætlun 2
Í Rammaáætlun 2 var gert ráð fyrir að nýting jarðhita í Hverahlíð yrði tilkomin með nýrri virkjun í Hverahlíð.
Uppsett afl virkjunarinnar er áætlað allt að 90 MW og framleiðsla á raforku í virkjuninni átti að hefjast árið
2010. Boraðar hafa verið 6 holur sem samtals gefa um 45 MW samkvæmt aflmælingum. Nú liggur fyrir að
gufa úr núverandi holum í Hverahlíð verði nýtt fyrst um sinn sem uppbótargufa fyrir Hellisheiðarvirkjun.
Jarðhitavinnslan í Hverahlíð fyrir Hellisheiðarvirkjun mun veita góðar upplýsingar um hegðun og getu
jarðhitakerfisins í Hverahlíð og undirbyggja þannig ákvörðun um frekari nýtingu jarðhita á svæðinu. Áætlað er
að gufa úr Hverahlíð verði komin í nýtingu í Hellisheiðarvirkjun í byrjun árs 2016, eftir að byggingu
Hverahlíðarlagnar lýkur. Þegar ákvörðun liggur fyrir um frekari uppbyggingu jarðhitanýtingar í Hverahlíð er
ólíklegt að það verði gert með byggingu virkjunar í Hverahlíð, en með tilkomu Hverahlíðarlagnar er líklegast
Allt að 75 MWth varmaframleiðsla væri möguleg í varmastöð Hellisheiðarvirkjunar samhliða

