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R3274A Bitra
7.17.5.1 Inngangur
Í kafla 7.17.5 í skýrslu Orkustofnunar um tillögur stofnunarinnar til verkefnisstjórnar þriðja
áfanga rammaáætlunar er fjallað um þann valkost að reisa jarðvarmavirkjun við Bitru á
Hengilssvæðinu. Hér er þessum virkjunarkosti haldið áfram til haga, þannig að hann falli ekki af
dagskrá burtséð frá tímabundnum áhuga orkufyrirtækja.
7.17.5.2 Helstu kennistærðir
Hugmyndin er að nýta háviðnámskjarna á Hengilssvæðinu fyrir jarðvarmavirkjun.
Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett afl

135 MWe

Uppsett afl

0 MWth

Orka

1100 GWhe/ári

Nýtingartími

7900 klst./ári

Flatarmál háviðnámskjarna

7 km2

Flatarmál nýtingarsvæðis

7 km2

Tafla 7.17.5-1 Helstu kennistærðir fyrir jarðvarmavirkjun við Bitru
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7.17.5.3 Staðhættir og jarðfræði
Bitra telst til háhitakerfis í megineldstöð á kólnunarstigi. Slík kerfi einkennast af hlutfallslega
háum styrk koldíoxíðs í hveragasi. Lengst komið í kólnun og kolsýruríkast er Grímsneskerfið á
Íslandi sem er annað dæmi um megineldstöð á kólnunarstigi. Hæstur hiti í því er um 185°C.
Ölkelduhálskerfið er með svipuðum einkennum, rúmlega 200°C heitt sá hluti kerfisins sem er
þekktur. Hveragerðiskerfið með Grændal er enn eitt dæmi. Það er yfir 235°C heitt, hitnar til
norðurs en kólnar í suður, og er um 175°C syðst í Hveragerði (Jónas Ketilsson o.fl., 2010).
Bitra er breiður grágrýtisfláki sem fer smáhækkandi sunnan frá Hellisheiði til norðurs. Landið
lækkar nokkuð bratt í stöllum niður í Þverárdal. Vestan Bitru eru Henglafjöll og austan við hana
er röð goshryggja úr móbergi og bólstrabergi sem nær frá Hrómundartindi í norðri og suður í
Molddalahnúka. Á milli Tjarnarhnúks og Ölkelduhnúks er Ölkelduháls. Ölkelduhálssvæðið sker
sig úr fyrir kolsýrulaugarnar sem eru í þyrpingu frá Ölkelduhálsi suður í Reykjadal og í
Hverakjálka. Jarðhitinn þar fylgir gosrein með misgömlum móbergsfjöllum og stökum hraungígi,
Tjarnarhnúki. Aðgengi er auðvelt og raunar nú þegar fyrir hendi línuvegur upp á Ölkelduháls. Í
skýrslu Orkuveitu Reykjavíkur um Bitruvirkjun (Orkuveita Reykjavíkur og VSÓ ráðgjöf, 2007)
var fyrirhugað athafnasvæði staðsett á norðanverðri Bitru.
Óvíst er um þrýstisamband milli Bitru, Nesjavallavirkjunar og Hellisheiðarvirkjunar. Með lengri
vinnslusögu og frekari mælingum verður hægt að skilja betur tengsl á milli svæðanna. Gera þarf
ráð fyrir að svæðin tengist sökum nálægðar. Sunnan við er Hverahlíð sem ekki hefur verið unnið
stöðugt úr nema til rannsókna en stendur til að hefja vinnslu úr fyrir Hellisheiðarvirkjun.
Hverahlíð flokkast sem háhitakerfi í sprungusveimi megineldstöðvar. Tengsl og áhrif vinnslu úr
þeim sprungusveimi kunna að vera merkjanleg í Bitru við mikla vinnslu úr Hverahlíð.
Á myndumMynd 7.17.5-1: Hitaþversnið frá Nesjavöllum, um Bitru og til Hveragerðis og Mynd
7.17.5-2 má sjá hitaþversnið af Bitrukerfinu. Talið er að jarðhitakerfið sé tvöfalt, líkt og í Kröflu,
og sé hitastigið í því efra um 200°C og í því neðra um 280°C. Í Bitrukerfinu er flöturinn þar sem
hitastigið er yfir 240°C staðfestur að vera um 10 km2 (Grímur Björnsson, 2007).
7.17.5.4 Tilhögun virkjunar
Orkuveita Reykjavíkur hefur nú þegar sett fram áætlun um virkjun á Bitrusvæðinu (Orkuveita
Reykjavíkur og VSÓ ráðgjöf, 2007).
Í þeirri skýrslu er gert ráð fyrir að bora 27 vinnsluholur fyrir fullbyggða virkjun (135 MWe), sem
verði 2000-4000 m djúpar. Þá er gert ráð fyrir að bora þurfi 7-15 uppbótarholur fyrir næstu 30 ár,
og því þarf að bora allt að 42 holur á svæðinu. Gert er ráð fyrir bæði stefnu- og lóðrettri borun.
Lögð er áhersla á að stærstur hluti lagnakerfis virkjunarinnar yrði neðanjarðar til að draga úr
sjónrænum áhrifum. Þá er gert ráð fyrir um 6000 m2 stöðvarhúsi sem mun hýsa 135 MW rafstöð
virkjunarinnar.
Í skýrslunni er einnig fjallað um losun affallsvatns, og er þar gert ráð fyrir að losa allt skiljuvatn
í 1000-1200 m djúpar niðurrennslisholur, sem myndu skila vatninu fyrir neðan grunnvatnshlot.
Talið er að eina niðurrennslisholu þurfi fyrir hverjar tvær vinnsluholur.
Gert er ráð fyrir að borteigar verði níu og að nýtingarsvæðið verði um 25 km2.
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Mynd 7.17.5-1: Hitaþversnið frá Nesjavöllum, um Bitru og til Hveragerðis (Grímur Björnsson, 2007)

Mynd 7.17.5-2: Hitaþversnið frá norðvestri til suðausturs í gegnum holurnar á Bitru (Grímur Björnsson, 2007)
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Mynd 7.17.5-3: Bitra, kort sem sýnir hugsanlegt nýtingarsvæði
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Mynd 7.17.5-4: Bitra, loftmynd sem sýnir hugsanlegt nýtingarsvæði
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VIÐAUKI A: R3274A-01 BITRA
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R3274A-01 Bitra
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10.10.2014

B

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]

Tölulegar upplýsingar skv. leiðbeiningum
Reykjanesskagi
Hengilssvæði
Bitra

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

Á ekki við

74
R3274A
Verndarflokkur
Orkustofnun
90
135
0
738
1100
7900

7
7
Á ekki við
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Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3274A-01 Bitra

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 Kafli 7.17.5 R3274A Bitra
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

Ekki til staðar í heimildum
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Upplýsingar á korti

