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R3279A Hverabotn
7.18.1.1 Inngangur
Í kafla 7.18.1 í skýrslu Orkustofnunar um tillögur stofnunarinnar til verkefnisstjórnar þriðja
áfanga rammaáætlunar er fjallað um þann valkost að reisa jarðvarmavirkjun við Hverabotn í
Kerlingarfjöllum.
7.18.1.2 Helstu kennistærðir
Hugmyndin er að nýta jarðhitakerfi í suðvestanverðum Kerlingarfjöllum til raforkuvinnslu
Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett rafafl

90 MWe

Uppsett varmaafl

0 MWt

Orka

711 GWhe/ári

Nýtingartími

7900 klst./ári

Flatarmál háviðnámskjarna

10 km2

Flatarmál nýtingarsvæðis

40 km2

Tafla 7.18.1-1 Helstu kennistærðir fyrir jarðvarmavirkjun við Hverabotn.
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7.18.1.3 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).
Hverabotn er smátt og afmarkað svæði sem virðist standa í tengslum við vesturöskju
Kerlingarfjalla. Svæðið er um 0,16 km2 að flatarmáli, en þrátt fyrir smæð svæðisins er mikið um
kraftmikla hveri. Hitinn í öflugasta hvernum mældist 145‒150°C sem var hæsti hiti mældur í
öllum Kerlingarfjöllum, og raunar ein hæsta skráða hitamæling í náttúrulegu gufuauga á landinu.
Gashitinn var einnig sá hæsti sem var mældur í Kerlingarfjöllum eða 310‒330°C (Árni Hjartarson
og Magnús Ólafsson, 2005).
Mynd 7.18.1-1 sýnir viðnámssnið af svæðinu (Ragna Karlsdóttir o.fl., 2010). Þar má sjá
lágviðnámskápu sem er nálægt yfirborðinu undir Hverabotni, auk þess sem AV-sniðið sýnir merki
um háviðnámskjarna. Þessar niðurstöður eru í samræmi við gashitamælingar, sem bendir til þess
að undir Hverabotni sé að finna háhitakerfi. Frekari rannsókna er þó þörf til að kortleggja
virkjunarmöguleika svæðisins.
.

Mynd 7.18.1-1: Viðnámssnið af Hverabotni (Ragna Karlsdóttir o.fl., 2010)

5

7.18.1.4 Tilhögun virkjunar
Mynd 7.18.1-2 sýnir kort af svæðinu sem um ræðir. Rauða, skyggða svæðið er sá hluti
háviðnámskjarnans sem liggur innan nýtingarsvæðisins, og bláu línurnar afmarka
nýtingarsvæðið, en það er það svæði þar sem áhrifa vinnslu mun gæta. Framkvæmdarsvæði verða
innan nýtingarsvæðis og eru háð samþykki skipulagsyfirvalda. Ekki er hægt að afmarka þau á
þessu stigi.
Áður en vinnsla hefst mun verða gert reiknilíkan sem spáir fyrir um þrýstingslækkun í
jarðhitakerfinu, og þ.a.l. hversu mikil vinnslan má vera til að standast kröfur um sjálfbærni.
Útmörk og vikmörk þrýstingslækkunar verða ákvörðuð og ef þeim er náð þá skal endurskoða
líkanið og hugsanlega ráðast í mótvægisaðgerðir. Myndun yfirborðslóna yrði óheimil, nema til
nýtingar fyrir aðra atvinnustarfsemi, t.d. baðlón. Affalsvatn yrði að öðru leyti losað annað hvort
með grunnlosun eða djúplosun aftur í jarðhitakerfið. Miðað er við að líftími virkjunar sé 60 ár.
Þar sem miðað er við að hægt sé að reisa 90 MW virkjun þá þyrfti að bora u.þ.b. 25 vinnsluholur
til að afla nægjanlegrar gufu, auk tveggja niðurdælingarholna. Hér er gert ráð fyrir því að um 74%
borholna heppnist og verði að vinnsluholum (Björn Már Sveinbjörnsson, 2014). Auk þess þyrfti
að bora um 50 uppbótarholur yfir 60 ára líftíma virkjunarinnar. Þar sem
Nýtingarsvæðið er gróflega áætlað sem 40 km2.
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Mynd 7.18.1-2: Hverabotn, kort sem sýnir hugsanlegt nýtingarsvæði
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Mynd 7.18.1-3: Hverabotn, loftmynd sem sýnir hugsanlegt nýtingarsvæði
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VIÐAUKI A: R3279A-01 HVERABOTN
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R3279A-01 Hverabotn
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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
Suðurland
Kerlingarfjallasvæði
Hverabotn

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

á ekki við

79
R3279A
Verndarflokkur
Orkustofnun
49
90
0
392
711
7900

10
40
á ekki við
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Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3279A-01 Hverabotn

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 7.18.1 R3279A Hverabotn
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

