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1.

Inngangur

Í þessari greinargerð er fjallað um Þverárdal 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 sýnd með bláum hringjum.
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2.

Helstu kennistærðir

Hugsanlegt er að hægt sé að nýta svæðið í Þverárdal fyrir virkjun jarðvarma.
Yfirborðsrannsóknir hafa farið þar fram samhliða rannsóknum á öðrum hlutum
Hengilsins. Engar boranir hafa farið fram á þessu svæði og eru því upplýsingar
takmarkaðar. Um stærðir og orkuvinnslugetu er miðað við stærðir á afmörkuðu svæði
sem sýnt verður á kortum.
Tafla 1. Helstu kennistærðir fyrir jarðvarmavirkjun í Þverárdal

Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett rafafl

90

Uppsett varmaafl

MWe
-

MWth

Raforka

738

GWh/ári

Nýtingatími

8200

Klst./ári

Flatarmál lágviðnámskápu

6,2

km2

Flatarmál háviðnámskjarna

2,5

km2

Flatarmál nýtingarsvæðis

6,5

km2

Flatarmál framkvæmdasvæðis

Ekki vitað

km2

3.

Staðhættir

Þverárdalur er norðaustan við Hengil, milli Nesjavalla og Hrómundartinds (mynd 2). Að
vestan er Stangarháls en að austan Hrómundartindur. Til suðurs lokar Hengill og
Ölkelduháls dalnum. Ekki er ökufær leið inn á svæðið. Helst hefur verið litið til aðkomu frá
Nesjavöllum yfir Stangarháls norðanverðan. Aðrar leiðir koma til greina.
Svæðið tilheyrir Grímsnes og Grafningshreppi. Hluti svæðisins er í landi Ölfusvatns og
hinn hlutinn í landi Hagavíkur. Orkuveita Reykjavíkur á hluta Ölfusvatns og hefur auk þess
keypt megnið af fjalllendi sem tilheyrir Hagavíkurjörðinni. Landið sem um ræðir er því að
mestu í eigu Orkuveitu Reykjavíkur.
Berggrunnur á svæðinu er að mestu móberg sem myndast hefur undir jökli á síðustu
jökulskeiðum ísaldar. Yngstu gosmyndanir á svæðinu er Tjarnarhnúkur (mynd 3) sem gaus
fyrir um 10.000 árum (Kristján Sæmundsson, 1995a, 1995b og 2003).
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Mynd 2. Kort af Þverárdal og norðaustur hluta Hengilssvæðisins
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Mynd 3. Tjarnarhnúkur og jarðhiti í Lakaskörðum

4.

Jarðvarmi

Engar boranir hafa farið fram í Þverárdal. Hugmyndir um jarðhitann byggja því á
yfirborðsrannsóknum þ.e. jarðfræðikortlagningu (Kristján Sæmundsson, 1995a, 1995b),
jarðefnafræðilegri könnun og jarðeðlisfræðilegri könnun.
Í Lakaskörðum milli Tjarnarhnúks og Hrómundartinds er þónokkur jarðhiti og eins neðar í
dalnum. Í norðurhluta Hengils er einnig nokkuð um jarðhita alveg út undir efstu gil ofan
Nesjavalla. Á þessu svæði eru m.a. Hagavíkurlaugar. Skv. korti um dreifingu gashita á
Hengilssvæði (Gretar Ívarsson, 1998, Gretar Ívarsson o.fl., 2011a og 2011b) má búast við
hita sem er 280-300°C (mynd 4).

Mynd 4. Dreifing gashita á Hengilssvæði (Gretar Ívarsson, 1998)
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Á mynd 5 eru teknar saman helstu niðurstöður viðnámsmælinga sem gerðar hafa verið í
gegnum tíðina. Lágviðnámssvæði eins og það var skilgreint í skýrslu Iðnaðarráðuneytisins
(1994) er sýnt sem grár flekkur. Háviðnámskjarni sem hefur verið kortlagður er sýndur
sem rauð-þverstrikuð svæði. Eins og sjá má á myndinni þá er nánast allt svæðið innan
lágviðnámssvæðisins. Þessi munur fer nánast eftir því hvernig svæðið er dregið upp á
kort.

Mynd 5. 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.

Mynd 6 er sama mynd en norður hlutinn stækkaður upp. Um 2,5 km2 svæðisins telst vera
innan háhitakjarnans eða um 38 % skilgreinds svæðis. Yfirborðsjarðhitinn fellur innan
sama svæðis.
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Mynd 6. Dreifing lágviðnáms og háviðnámskjarna á norður hluta Hengilssvæðisins (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

Ef rannsóknaboranir í Þverárdal leiða í ljós að um vænlegt vinnslusvæði sé að ræða er
mögulegt að nýta svæðið með því reisa þar jarðhitavirkjun og tengja borholur við hana.
Einnig er möguleiki á að nýta svæðið með tengingu í aðrar virkjanir, t.d. Nesjavalla
Eiginleikar jarðhitasvæðis ráða miklu um staðsetningu virkjunarmannvirkja. Annar þáttur
sem skiptir máli er landfræðileg lega með tilliti til flutnings á gufu, rafmagni og heitu
vatni. Erfitt getur verið að flytja blöndu af vatni og gufu frá vinnsluholum upp í móti,
þannig að skiljustöðvar og stöðvarhús verða að liggja lægra í landi en holurnar. Þá getur
efnasamsetning jarðhitavökvans valdið því að tæknilega sé erfiðara að virkja jarðhita á
sumum svæðum en öðrum. Mikilvægt er varðandi staðsetningu mannvirkja að virkjunin
verði hagkvæm og að umhverfisáhrif framkvæmda verði sem minnst.
Á þessu stigi er ekki hægt að segja nánar til um hvernig hiti á þessu svæði verður nýttur.
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6.

Losun affallsvatns

Þar sem ekki liggur fyrir hvernig jarðhitinn á þessu svæði verður nýttur er á þessu stigi
ekki hægt að gera grein fyrir hvernig losun affallsvatns yrði háttað. Útfærsla losunar
affallsvatns verður gerð að loknum frekari rannsóknum þar sem haft verður í huga
verndun grunnvatns, ráðstafanir til að við viðhalda þrýstingi í jarðhitakerfinu og
lágmörkun umhverfisáhrifa.

7.
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VIÐAUKI B
EXCELSKJAL FRÁ ON: R3275A-01 Þverárdalur

ORKUSTOFNUN

R3275A-01 Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)

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
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Leiðbeiningar

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

R3275A-01 Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)

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

R3275A-01 Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)
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
Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)
75
3275A
Biðflokkur
ON
90
90
738
738
8200
6,2
2,5
6,5

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

Ekki vitað

3

Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3275A-01 Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)

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

R3275A-01 Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)

10.10.2014

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

1
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

