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1

Inngangur

Landsvirkjun áformar að reisa allt að 90 MWe jarðhitavirkjun í Bjarnarflagi í Skútustaðahreppi.
Áformað er að byggja Bjarnarflagsvirkjun upp í tveimur 45 MWe áföngum. Miðað er við að
uppbygging verði með varfærnum hætti, þar sem reynsla af rekstri fyrri 45 MWe áfanga virkjunar
verði nýtt til að meta hugsanleg áhrif á umhverfið og jarðhitakerfið áður en ákvörðun um
uppbyggingu síðari áfanga er tekin.
Í eftirfarandi greinargerð eru teknar saman helstu upplýsingar um áformaða Bjarnarflagsvirkjun
ásamt tilhögun mannvirkja, vegna undirbúnings fyrir 3. áfanga rammaáætlunar.

1.1

Bjarnarflag

Bjarnarflag nefnist kvosin á milli Námafjalls, Dalfjalls og Jarðbaðshóla. Jarðhitasvæðið í
Bjarnarflagi liggur á virkum sprungusveimi og bera landslag og gróðurfar þess greinileg merki.
Fyrirhuguð virkjun er á móbergssvæði, sem ekki hefur farið varhluta af uppblæstri og áfoki.
Fyrstu tilraunaborholurnar til að afla gufu í Bjarnarflagi voru boraðar á árunum 1963 – 1965 og
vinnsluholur í framhaldi af því. Gufa í Bjarnarflagi hefur verið nýtt fyrir Léttsteypuna síðan 1963
og var nýtt í Kísiliðjunni frá 1967 til 2004. Árið 1969 var gangsett 3 MWe gufuhverfilsamstæða í
Bjarnarflagi rétt norðan þjóðvegar 1, sem starfrækt hefur verið að mestu óslitið síðan. Hitaveita
Reykjahlíðar hefur nýtt orku frá borholum Landsvirkjunar frá árinu 1971 og Jarðböðin í
Mývatnssveit nýta skiljuvatn frá núverandi virkjun fyrir sinn rekstur.
Árið 1990 var stofnað til samvinnuverkefnis meðal Orkustofnunar og orkufyrirtækja undir nafninu
„Jarðhiti til raforkuvinnslu“. Hluti þess verkefnis var „Hagkvæmniathugun í Bjarnarflagi“, sem
fólst í því að taka saman fyrirliggjandi gögn og metin áfangaskipt uppbygging jarðvarmavirkjunar
með 20 MWe einingum. Með frekari rannsóknum og rannsóknarborunum, ásamt bættri
gufunýtingu vélbúnaðar, hafa áform um virkjun tekið breytingum og er nú gert ráð fyrir virkjun,
sem byggð yrði í tveimur 45 MWe áföngum.
Nú hafa verið borðar 15 háhitaholur í Bjarnarflagi. Fyrstu 9 holurnar voru boraðar á tímabilinu
1963-1970 og sú dýpsta náði niður á rúma 1300 m. Í Kröflueldum eyðilögðust margar holanna,
sem þá höfðu verið boraðar. Sex holur eru nú nýtanlegar í Bjarnarflagi og gufa sem er til reiðu
jafngildir um 40 MWe en gert er ráð fyrir borun tveggja vinnsluhola í viðbót fyrir fyrri 45 MWe
áfanga virkjunarinnar.

1.2

Rammaáætlun 2

Í öðrum áfanga rammaáætlunar var Bjarnarflagsvirkjun flokkuð í orkunýtingarflokk. Gert er ráð
fyrir að Bjarnarflagsvirkjun geti orðið allt að 90 MWe.
Fyrirkomulag á losun affallsvatns í núverandi tillögu að Bjarnarflagsvirkjun hefur verið breytt frá
því sem ráð var fyrir gert í tillögunni, sem lýst var í rammaáætlun 2. Fallið hefur verið frá
neyðarlosun jarðhitavökva á yfirborði, ásamt því að nú er gert ráð fyrir grunnlosun
jarðhitavökva, niður á 200 til 400 m dýpi. Breytingarnar miða að því að draga úr
umhverfisáhrifum virkjunar.
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2

Tilhögun og helstu kennistærðir virkjunar

Núverandi jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi hefur verið starfrækt frá 1969 og framleiðir allt að
3 MWe með bakþrýstivél. Jarðgufa hefur þó verið nýtt þar frá árinu 1963 þegar Léttsteypan tók
til starfa og síðar einnig af Kísiliðjunni frá 1967 til 2004. Hitaveita Reykjahlíðar hefur nýtt orku
frá borholum Landsvirkjunar frá árinu 1971, en sú tilhögun var hluti af samkomulagi sem
Iðnaðarráðuneytið gerði við landeigendur um jarðhitanýtingarrétt í Skútustaðahreppi. Hún mun
nýta orku úr affallsvatni Bjarnarflagsvirkjunar sem og Jarðböðin í Mývatnssveit fyrir sinn rekstur.

2.1

Virkjun

Landsvirkjun áformar að byggja Bjarnarflagsvirkjun upp í tveimur 45 MWe áföngum. Miðað er við
að uppbygging verði með varfærnum hætti, þar sem reynsla af rekstri fyrri áfanga virkjunar
verði nýtt til að meta hugsanleg áhrif á umhverfið og jarðhitakerfið áður en ákvörðun um
uppbyggingu síðari áfanga er tekin. Rétt er að vekja athygli á að fyrir hendi er rúmlega 40 ára
vinnslusaga í Bjarnarflagi, og gefur hún til kynna að vinna megi gufu úr Bjarnarflagi fyrir 45 MWe
áfanga með sjálfbærum hætti (LV-2013-116).
Útboðshönnun fyrir Bjarnarflagsvirkjun er nú lokið. Fyrirhuguð framkvæmd miðar við að virkjun
verði staðsett meðfram vesturhlíð Námafjalls sunnan þjóðvegar, austan Krummaskarðsmisgengis
og þar með utan virka sprungusveimisins. Fyrirhuguð staðsetning virkjunar er á svæði sem er
þegar að mestu raskað. Á meðfylgjandi myndum 1, 2 og 3 hafa skipulagslínur verið lagðar yfir
landlíkan og stærðir mannvirkja, sem tilheyra fyrri 45 MWe virkjunaráfanga sýndar.

Þjóðvegur

Skiljustöð, lokahús
Léttsteypan

Stöðvarhús

Jarðböðin

Mynd 1

Skipulagslínur á landlíkani ásamt helstu mannvirkjum (stærð og staðsetningu), sem
tilheyra fyrri 45 MWe virkjunaráfanga.
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Mynd 2

Skipulagslínur á landlíkani ásamt helstu mannvirkjum (stærð og staðsetningu), sem
tilheyra fyrri 45 MWe virkjunaráfanga, horft úr norðri.

Mynd 3

Skipulagslínur á landlíkani ásamt helstu mannvirkjum (stærð og staðsetningu), sem
tilheyra fyrri 45 MWe virkjunaráfanga, afstaða til Jarðbaðanna.

Fyrirhuguð vinnslurás fyrri 45 MWe áfanga virkjunarinnar er sýnd á teikningu 1 í viðauka. Með
seinni áfanga virkjunarinnar, ef til hans kemur, munu massatölur tvöfaldast frá því sem fram
kemur á myndinni.
Boraðar hafa verið 15 háhitaholur í Bjarnarflagi og eru sex þeirra nýtanlegar. Í meðfylgjandi töflu
eru helstu kennistærðir þeirra sýndar. Lengst af hefur verið við það miðað að um 2 kg/s þurfi af

3

Bjarnarflagsvirkjun
Tilhögun virkjunarkosts R3297B
gufi fyrir hvert MW raforku. Með betri nýtni vélasamstæðna hefur gufuþörfin minnkað og er nú
nær því að vera 1,8 kg/s fyrir hvert MW raforku. Gert er ráð fyrir að boraðar verði tvær
vinnsluholur til viðbótar þeim sem fyrir eru til að tryggja gufu í fyrri 45 MWe áfanga
Bjarnarflagsvirkjunar.

Tafla 1

Nýtanlegar holur í Bjarnarflagi, afkastmælingar

Dags.

Hola 9
17.7.2013
Hola 11
10.4.2007
Hola 12
28.3.2009
Hola 13
17.7.2013
Hola 14
24.5.2011
Hola 15
28.10.2008
Samtals
Vegið meðaltal

pholut.

m

h

mg

[bary]

[kg/s]

[kJ/kg]

[kg/s]

12,0
12,8
14,8
17,5
17,5
11,0

24,0
32,6
19,9
35,6
81,0
21,3
214,4

1042
1500
1759
1658
1507
1347

3,2
11,8
9,8
15,7
29,7
6,1
76,4

1486

mv

gas í
gufu

[kg/s] [% þungi]

20,8
20,8
10,1
19,9
51,3
15,2
138,0

0,29
0,38
0,52
0,14
0,22
0,43
0,29

m: heidarmassastreymi, h: vermi, mg: massastreymi gufu, mv: massastreymi skiljuvatns

Á vegum Landsnets verður lagður 132 kV jarðstrengur frá Bjarnarflagsvirkjun, með þjóðvegi yfir
Námaskarð og áfram með Kröfluvegi að tengivirki við Kröflustöð. Ekki er gert ráð fyrir byggingu
tengivirkis í tengslum við 1. áfanga. Gert er ráð fyrir uppbyggingu tengivirkis í síðari áfanga
virkjunarinnar og verður það sambyggt stöðvarhúsi í Bjarnarflagi.

2.2

Losun affallsvatns

Veigamikil breyting er á áður kynntu fyrirkomulagi um losun jarðhitavökva frá virkjunaráformum
sem kynnt voru í 2. áfanga rammaáætlunar. Í samræmi við ákvæði í samþykktu deiliskipulagi
verður affallsvatn frá virkjun losað með grunnlosun, í 200 – 400 m djúpar holur, neðst í
grunnvatnsstrauminn og í efri hluta jarðhitageymis, og horfið er frá neyðarlosun í affallslón í
Bjarnarflagi. Áætlað magn affallsvatns fyrir 45 MWe áfanga er að hámarki 177 l/s.
Grunnlosunarholur verða í nágrenni skiljustöðvar. Á svipuðum stað er áætlað að neyðarlosun
verði í náttúrulegan svelg. Vegna þessarar losunar verða ekki sjáanleg ummerki á yfirborði, fyrir
utan pípur og skýli yfir lokabúnað.
Rannsóknir hafa farið fram til að greina rennslisleiðir og efnasamsetningu grunnvatns við
austanvert Mývatn. Reglulega er fylgst með efnasamsetningu og hitastigi grunnvatnsstraumsins
en með því er hægt að greina hvort affallsvatn frá virkjun hafi áhrif á vatnsstreymi til Mývatns.
Fyrirliggjandi rannsóknir sýna að líkur á að affallsvatn frá Bjarnarflagsvirkjun hafi áhrif á
vatnsstreymi til Mývatns og efnasamsetningu þess eru hverfandi [7].

2.3

Losun brennisteinsvetnis

Eftirlit verður haft með gasi í lofti umhverfis virkjunina og í Reykjahlíð. Þegar hafa verið settir
upp loftgæðamælar sem skrá með sírita styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti í Reykjahlíð og
Vogum. Landsvirkjun vinnur, ásamt öðrum íslenskum orkufyrirtækjum, að þróun lausna um
föngun brennisteinsvetnis frá jarðhitavirkjunum. Vegna áformaðrar Bjarnarflagsvirkjunar liggja
þegar fyrir þrjár aðferðir sem beita má við föngun eða losun gassins, til að uppfylla kröfur
gildandi reglugerðar nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti.
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2.4

Hljóðvist

Mynd 4 sýnir jafngildishljóðstig í 2 m hæð yfir jörðu [1]. Metið hljóðstig frá virkjun er innan
marka fyrir iðnaðarsvæði sem skilgreind eru í reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. Landsvirkjun
hóf sumarið 2014 reglulegar hljóðstigsmælingar á virkjunarsvæði og nágrenni þess.

Mynd 4

2.5

Jafngildishljóðstig í 2 m hæð yfir jörðu við Bjarnarflagsvirkjun.

Vatnsöflun

Ráðgert er að afla ferskvatns fyrir virkjun úr borholum suðaustan Námafjalls, í hlíðarrótum
Heiðarsporðs og aðliggjandi hrauni, eins og sýnt er á mynd 5. Áætlað magn ferskvatns er allt að
140 l/s fyrir 45 MWe virkjun.
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Heiðarsporður
LUD-9

Fyrirhuguð vatnslögn

Mynd 5

2.6

Fyrirhuguð ferskvatnsöflun, vatnsholur (LUD-9 til staðar) og vatnslögn.

Helstu kennistærðir

Helstu kennistærðir 90 MWe Bjarnarflagsvirkjunar koma fram í töflu 2.
Tafla 2

Helstu kennistærðir Bjarnarflagsvirkjunar.

Helstu kennistærðir
Uppsett afl (MWe)
Orkugeta (GWh/ár)
Nýtingartími (klst./ár)
Rannsóknarholur
Vinnsluholur (þar af 6 til staðar)
Borteigar

Bjarnarflagsvirkjun
90
756
8400
0
15
6

Heildarlengd safnæða (m)

4400

Heildarlengd gufulagna (m)

1000

Stálgrindarhús (m²)

2850

Steypt mannvirki (m²)

1110

Tengivirki (m²) í siðari áfanga
Framkvæmdasvæði (km2)
Iðnaðarsvæði (km2)
Kostnaðarflokkur

500
0,34
1,1
3
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3

Staðhættir

Bjarnarflagsvirkjun er á Norðausturlandi á vesturhluta Námafjallssvæðisins. Yfirgrip um
staðhætti, jarðfræði, veðurfar, vatns, lífríkis, náttúrvá og menningarminjar er að finna í skýrslu
um umhverfismat frá 2003 [11] og greinargerð deiliskipulags frá 2014 [1].

3.1

Afmörkun orkuvinnslu- og nýtingarsvæðis Bjarnarflagsvirkjunar

Orkuvinnslusvæði Bjarnarflagsvirkjunar er skilgreint í gildandi skipulagsáætlunum sem eru:
Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025, Aðalskipulag Skútustaðahrepps
2011-2023 og Deiliskipulag Bjarnarflagsvirkjunar. Skútustaðahreppi. Á mynd 6 eru
skipulagsreitir Bjarnarflagsvirkjunar sýndir samkvæmt deiliskipulagi sem var samþykkt árið 2011
og með breytingum árið 2012. Flatarmál iðnaðarsvæðis eða orkuvinnslusvæðis, eins og það er í
skipulaginu er 1,1 km2.
Nýtingarsvæðið í Bjarnarflagi er skilgreint hið sama og jarðhitaréttindasvæði Landsvirkjunar.
Jarðhitaréttindasvæðið er afmarkað á mynd 7 og er stærð þess 21 km2.
Framkvæmdasvæði virkjunarinnar er bundið við byggingareiti, borsvæði og mannvirkjabelti sem
skilgreind eru í deiliskipulagi og sýnd eru á mynd 6. Heildarflatarmál þessara reita eru 0,34 km2
og flatarmál framkvæmdasvæðis verður ekki stærra.
Heildaráhrifasvæði við byggingu virkjunar í Bjarnarflagi er merkt inn á teikningu 5. Heildarflatarmál áhrifasvæðisins er 1,0 km2.

R: Byggingarreitir
B: Borsvæði
M: Mannvirkjabelti
F: Bjarnarflagslón
I: Iðnaðarsvæði
O: Óbyggt svæði

Mynd 6

Skipulagsreitir Bjarnarflagsvirkjunar.

7

Bjarnarflagsvirkjun
Tilhögun virkjunarkosts R3297B

4

Jarðvarmi

Jarðhitarannsóknir á Námafjallssvæðinu spanna langt tímabil. Greint var frá skipulegum
jarðhitarannsóknum á sjöunda áratug síðustu aldar í skýrslu Orkustofnunar (Námafjall-Krafla.
Áfangaskýrsla um rannsókn jarðhitasvæðanna, júní 1971). Frá þeim tíma hefur framgangur og
niðurstöður rannsókna og hugmyndir um frekari nýtingu verið birt í greinargerðum, skýrslum og
vísindagreinum. Þær ná jafnt yfir umhverfis-, djúp- og yfirborðsrannsóknir.

4.1

Jarðfræði

Kortlagning á yfirborðsjarðfræði á NA-landi ásamt dreifingu jarðhita á yfirborði hefur staðið yfir í
áratugi. Kristján Sæmundsson jarðfræðingur hefur haft veg og vanda af þeirri vinnu. Árið 2010
voru tekin saman rannsóknargögn af Námafjallssvæðinu og næsta nágrenni og felld inn á eitt
jarðfræði- og jarðhitakort (teikning 5 í viðauka). Þar er gerð grein fyrir jarðlagaskipan og
jarðhniki austan Mývatns allt austur í Búrfellshraun. Til norðurs nær kortið að suðurjaðri
Kröfluhálendisins og til suðurs nær það inn á norðurhluta jarðhitakerfis Fremrináma
Jarðmyndanir eru flokkaðar eftir gerð og aldri. Útbreiðsla jarðhita er á sér korti sem fellt er inn í
jarðfræðikortið. Árið 2012 var það fellt inn í jarðfræðikort af NA-gosbeltinu í mælikvarðanum 1:
100.000, útgefið af ÍSOR og Landsvirkjun. Það nær yfir svæðið frá Fremrinámum og norður til
sjávar [25].

4.2

Jarðhitakerfi

Viðnámsmælingar leiða í ljós að jarðhitakerfið í Námafjalli tengist jarðhitakerfinu við Kröflu.
Virkasti kjarni háhitakerfisins er nánast undir og sunnan við Námaskarð, en þar nær
háviðnámskjarninn upp undir yfirborð og er viðnámið mjög hátt í háviðnámskjarnanum sjálfum.
Til suðurs er jarðhitasvæðið nokkuð vel afmarkað.
Viðnámsmæling jarðvarmakerfis Námafjalls er sýnt á mynd 7. Á myndinni er viðnámskjarninn
sýndur á 1000 m dýpi eða 600 m undir sjávarmáli. Stærð háviðnámskjarnans er 15 km2 og
lágviðnámskápan umhverfis kjarnann er 4 km2 að stærð. Flatarmál háhitakjarnans og
lágviðnámskápu til samans er því 19 km2.

4.3

Orkuforði

Þar sem vinnsla hefur farið fram í Bjarnarflagi um langt skeið hefur orkuforði fyrir jarðhitakerfið
verið metinn með nokkrum mismunandi aðferðum. Ný líkön hafa byggt á nýjustu upplýsingum
og reynslu sem hefur fengist af fyrri líkanreikningum. Forðalíkan fyrir jarðhitakerfið í Bjarnarflagi
var síðast uppfært árið 2013 [9].
Löng vinnslusaga í Bjarnarflagi hefur gert kleyft að meta sjálfbærni nýtingar orkuforðans með
líkanreikningum en þetta á við um fáa jarðhitakosti sem eru til umfjöllunar í rammaáætlun.
Niðurstöður líkanreikninganna 2013 bentu til þess að vinna mætti gufu fyrir 45 MWe úr kerfinu
með sjálfbærum hætti, en mat á sjálfbærni gufuöflunar fyrir fyrir 90 MWe var óljóst og því þyrfti
að safna frekari gögnum til þess að skera úr um það. Á grundvelli þessa er áætlað að hæfilegt
þrep í uppbyggingu vinnslugetu sé 45 MWe, sem samræmist stefnu Landsvirkjunar um varfærna
uppbyggingu.
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Mynd 7

Viðnámskjarni Námafjalls og jarðhitaréttindasvæði Landsvirkjunar. Nýtingasvæðið er
hið sama og jarðhitaréttindasvæðið.
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6

Tölulegar upplýsingar

Upplýsingar um landshluta og svæði koma úr 2. áfanga rammaáætlunar. Númer virkjunarinnar
verður R3297B og er hún sett í orkunýtingarflokk samkvæmt 2. áfanga rammaáætlunar.
Afl og heildarorka virkjunarinnar verður mest 90 MWe og 756 GWh/ár fyrir nýtingartíma 8400
h/ár, sem er byggt á reynslu af resktri jarðvarmaorkuvera í dag.
Flatarmál lágviðnámskápu og háviðnámskjarna eru tekin úr jarðfræðikaflanum. Nýtingarsvæði er
skilgreint hið sama og skilgreint réttindasvæði vegna jarðhitaréttinda, sjá mynd 7.
Framkvæmdasvæði virkjunarinnar er bundið við byggingareiti, borsvæði og mannvirkjabelti eins
og þau eru skilgreind á deiliskipulagi, sjá mynd 6 og teikningu 3.
Tafla 3 er gerð samkvæmt formi frá Orkustofnun vegna 3. áfanga rammaáætlunar.
Tafla 3

Tölulegar upplýsingar um Bjarnarflagsvirkjunar vegna 3. áfanga rammaáætlunar.
Grunnupplýsingar
Landshluti
Svæði
Heiti virkjunar
Númer í Rammaáætlun 2
Númer í Rammaáætlun 3
Flokkur í R2
Aðili 1

Tölulegar upplýsingar
skv. leiðbeiningum
Norðurland
Mývatnssvæði
Bjarnarflagsvirkjun
97
3297 B
Orkunýtingarflokkur
Landsvirkjun

Aðili 2
Afl R2 [MW]

90

Afl R3 [MWe]

90

Afl R3 [MWth]

á ekki við

Orka R2 [GWh/ári]
Orka R3 [GWh/ári]
Nýtingart. [klst./ári]

738
756
8400

Flatarmál lágviðnámskápu [km2]

4

Flatarmál háviðnámskjarna [km2]

15

Flatarmál nýtingarsvæðis [km2]
Flatarmál framkvæmdasvæðis [km2]

21
0,34
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7

Teikningar

Teikning 1

Bjarnarflagsvirkjun. Vinnslurás; Framleiðsla 45 MW; Vermi 1700 kJ/kg.

Teikning 2

Skútustaðahreppur. Aðalskipulag 2011-2023. Sveitarfélagsuppdráttur. 2013.

Teikning 3

Skútustaðahreppur. Deiliskipulagsuppdráttur Bjarnarflagsvirkjunar með
samþykktum breytingum. 2014.

Teikning 4

Jarðfræði- og jarðhitakort af Námafjalli.

Teikning 5

Heildaráhrifasvæði framkvæmda við Bjarnarflagsvirkjunar
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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

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 í Rammaáætlun 2

Númer virkjunarkosts eins og það var í Rammaáætlun 2 ef hann var hluti af þeirri áætlunargerð

Afl R2 [MW]

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.

Afl R3 [MWe]
Afl R3[MWth]
Orka R2 [GWh/ári]
Orka R3 [GWh/ári]

1

Leiðbeiningar

ORKUSTOFNUN

Nýtingartími [klst./ári]
Flatarmál lágviðnámskápu [km2]
Flatarmál háviðnámskjarna [km2]
Flatarmál nýtingarsvæðis [km2]
Flatarmál framkvæmdasvæðis [km2]

R3297B-01 Bjarnarflag

3.2.2015

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
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

2

Leiðbeiningar

ORKUSTOFNUN

R3297B-01 Bjarnarflag

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grunnupplýsingar (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
Norðurland
Mývatnssvæði
Bjarnarflagsvirkjun
97
3297B
Orkunýtingarflokkur
Landsvirkjun
90
90
á ekki við
738
756
8400
4
15
21
0,34

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

3

Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3297B-01 Bjarnarflag

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

4

Upplýsingar á korti

Upplýsingar um breyttar forsendur frá Rammaáætlun 2

Fyrirkomulag á losun affallsvatns í núverandi tillögu að Bjarnarflagsvirkjun hefur verið breytt frá því sem
ráð var fyrir gert í tillögunni, sem lýst var í rammaáætlun 2. Fallið hefur verið frá neyðarlosun
jarðhitavökva á yfirborði, ásamt því að nú er gert ráð fyrir grunnlosun jarðhitavökva, niður á 200 til 400 m
dýpi. Breytingarnar miða að því að draga úr umhverfisáhrifum virkjunar.

ORKUSTOFNUN

R3297B-01 Bjarnarflag

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

6

Viðbótarupplýsingar

