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7.18 KERLINGARFJÖLL
Inngangur
Í kafla 7.18 í skýrslu Orkustofnunar um tillögur stofnunarinnar til verkefnisstjórnar þriðja áfanga
rammaáætlunar er fjallað um Kerlingarfjöll. Textinn í þessum kafla byggir á gögnum sem
tilheyrðu rammaáætlun 2. Nýjustu upplýsingar varðandi einstaka virkjunarkosti er að finna í þeim
köflum sem fjalla um hvern virkjunarkost fyrir sig. Kaflinn gefur fyrst yfirsýn yfir
Kerlingarfjallasvæðið í heild sinni og þar á eftir er umfjöllun um þá virkjanakosti sem skilgreindir
hafa verið á svæðinu.

Mynd 7.18-1: Kerlingarfjöll úr lofti 23. ágúst 1998 (Ljósm. Oddur Sigurðsson).

Staðhættir og jarðfræði
Kerlingarfjöll teljast til háhitakerfa í rýólíteldfjalli utan rekbelta. Einkenni slíkra er að eldfjallið
sjálft gýs nær eingöngu rýólíti, gjarnan í stórgosum með löngum hléum. Skýringin er talin vera
grunnstæð kvikuþró með súru bergi sem basaltkvika brýst ekki upp úr en kemur upp utan við.
Þannig þróuðust Kerlingarfjöll í hliðarbelti, gosbelti utan rekbelta. Feiknaöflug háhitakerfi
tengjast rýólíteldfjöllum. Annað dæmi um háhitakerfi í rýólíteldfjalli utan rekbeltis er Torfajökull,
öflugasta háhitakerfið hér á landi (Jónas Ketilsson o.fl., 2010).
Könnun og kortlagning á jarðhita og jarðfræðilegum aðstæðum í Kerlingarfjöllum var gerð í ágúst
2004 (Árni Hjartarson og Magnús Ólafsson, 2005). Gert var jarðfræðikort af Hveradölum og
næsta nágrenni þeirra sem nær m.a. yfir ferðamannaaðstöðuna við Ásgarð. Mynd 7.18-2 sýnir
helstu jarðhitasvæðin í Kerlingarfjöllum. Háhitasvæðið er þrískipt: Meginvirknin er í NeðriHveradölum og tengist rima aðalöskju fjallanna. Neðri Hveradalir greinast í Vesturdali, Miðdali
(Fannardal) og Austurdali. Svæðið er allt sundurskorið af djúpum giljum (dölum). Gufu- og
leirhverir eru áberandi með litlu sem engu frárennsli vatns. Hverirnir eru í 900–1040 metra hæð
y.s. Annar staður er í Efri‒Hveradölum, vel innan öskjunnar. Efri‒Hveradalir skilja sig frá þeim
neðri með dálitlum líparíthálsi, sem gengur suður úr Hverahnúk. Svæðið er suður af Snækolli.
Hverirnir eru í 1020–1150 metra hæð y.s. og þeir sem hæst liggja í Kerlingarfjöllum. Þriðji
hitastaðurinn er Hverabotn, lítið svæði suðaustan í Mæni, og þar virðist hitinn tengdur broti
vesturöskjunnar. Þar eru margir og mjög kraftmiklir hverir sem liggja í 950–1000 metra hæð y.s.
Auk þessa er vitað um allstórt svæði suðaustantil í Kerlingarfjöllum, kennt við Kisubotna og
Bríkargil þar sem mikið er um jarðhitaummyndun. Aðeins er vitað um eitt nútímahraun á svæðinu,
en það kom upp í gígum við Þverfell austan við Kerlingarfjöll.
Svæðið sem einkennist af suðu og ummyndun er um 7 km2. Hveravirkni er mikil og óvíða á
háhitasvæðum munu laugar, hverir og gufuaugu jafn þéttstæð, sem þýðir að fá svæði eru jafn
orkurík á flatareiningu. Gufuaugu, gufuhverir, soðpönnur og leirhverir eru algengustu hverirnir.
Litríkar útfellingar af brennisteini og söltum eru víða kringum gufuaugu og fjölbreytilegt litaspil
í hveraleirnum. Hverahrúður, gifs og sambökunarhellur eru hins vegar nær óþekkt. Ummyndun
er mikil og veðrun ör. Hitasvæðin eru öll sundursoðin og einstök hveraaugu taka örum
breytingum, gamlir hverir hverfa en nýir taka við. Styrkur gass í gufu mælist á bilinu 90-525
mmól/kg og er meginþáttur þess koldíoxíð. Gasstyrkur er mestur í Hverabotni og minnstur í EfriHveradölum. Volgt vatn við Árskarðsá er karbónatríkt eins og títt er um afrennsli frá
háhitasvæðum.
Efnahitamælar gefa til kynna að mestur hiti sé undir Hverabotni, því næst í Neðri‒Hveradölum
en lægstur hiti undir Efri-Hveradölum, og að meðaltali um 300°C (Mynd 7.18-3). Tvær borholur
við Árskarðsá gefa mikið magn af volgu vatni (25-35°C). Vatnið er nýtt til baða og í heita potta.
Ítarlegari upplýsingar og jarðfræðikort af Kerlingarfjöllum má finna í skýrslu Árna Hjartarsonar
og Magnúsar Ólafssonar frá 2005.
Sumarið 2004 hófst rannsókn á viðnámi í jörðu í Kerlingarfjöllum sem stóð til 2008. Rannsóknin
var gerð að tilhlutan Orkustofnunar og er fyrsta skref í jarðeðlisfræðilegri könnun
jarðhitakerfisins. Viðnámsmælingum er beitt til þess að afmarka stærð háhitakerfa í efstu 1000
metrum en í rannsókninni í Kerlingarfjöllum voru auk þess gerðar MT-viðnámsmælingar sem
geta skyggst dýpra og gefið betri mynd af rótum jarðhitakerfisins. Rannsóknin sýnir einkennandi
viðnámsmynd af háhitakerfi, þ.e. háviðnámskjarna umluktan lágviðnámskápu. Lágviðnámskápan
nær upp undir yfirborð í mælingunum sem næstar eru yfirborðsjarðhitanum í Neðri‒Hveradölum
og Hverabotni. Þar er hún í 800–900 metra hæð yfir sjó.
Mynd 7.18-4 sýnir viðnámskort af jarðhitakerfinu undir Kerlingarfjöllum. Þar má sjá
háviðnámskjarna (skástrikaða svæðið) sem er allur samfelldur undir fjöllunum, en þó eru
vísbendingar um skil á milli Efri- og Neðri‒Hveradala á svæðinu sunnan Fannborgar, en engin
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skil eru að sjá á milli Hverabotns og Neðri-Hveradala. Auk þess má sjá tungu úr
háviðnámskjarnanum sem teygir sig í átt að Þverfelli, en hugsanlegt er að Þverfellssvæðið gæti
verið tenging yfir í jarðhitakerfi í Hofsjökli. Samkvæmt þessu mati er stærð jarðhitakerfisins um
30 km2. Mynd 7.18-5 sýnir viðnámssnið af Kerlingarfjallasvæðinu þar sem MT- og TEMviðnámsmælingar eru reiknaðar saman til að gefa mynd af kerfinu. Á efra sniðinu má sjá hvar
lágviðnámskápan (rauðleit) liggur ofan á háviðnámskjarna, og nær til yfirborðs í Neðri‒
Hveradölum. Á neðra sniðinu, sem sýnir dýpra ofan í kerfið má sjá neðra lágviðnámslag sem sést
einnig undir öðrum svæðum þar sem gerðar hafa verið mælingar, og ljóst er að grynnra er á það
undir háhitasvæðum en annars staðar. Talið er að þetta djúpstæða lágviðnámslag gefi til kynna
hvar hitauppstreymi í jarðhitakerfin er að finna. Eins og sést á neðra sniðinu má sjá að þetta
lágviðnámslag teygist upp á nokkrum stöðum, en það svarar einmitt til þeirra svæða í
Kerlingarfjöllum þar sem mesta virkni er að finna, þ.e. Hveradalir og Hverabotn. (Ragna
Karlsdóttir o.fl., 2010).
Þeir fjórir virkjunarkostir sem hér eru kynntir eru á þeim svæðum sem hér hefur verið fjallað um
og talið er að mesta virknin sé, þ.e.: Hverabotn, Neðri-Hveradalir, Kisubotnar og Þverfell.
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Mynd 7.18-2: Yfirlitskort af Kerlingarfjöllum og helstu staðir þar sem vart verður við jarðhita á yfirborði.

Mynd 7.18-3: Meðaltal gashita í gufu í Kerlingarfjöllum (Árni Hjartarson og Magnús Ólafsson, 2005).
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Mynd 7.18-4: Viðnámskort af Kerlingarfjallasvæðinu, skástrikaða svæðið er háviðnámskjarninn (Ragna Karlsdóttir o.fl.,
2010).
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Mynd 7.18-5: Viðnámssnið eftir S-N línu þvert í gegnum Kerlingarfjöll (Ragna Karlsdóttir o.fl., 2010).
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