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0.

Breytt umfjöllun

Í ljósi umfjöllunar um afmörkun svæða telur Orkuveita Reykjavíkur (OR) og Orka
náttúrunnar (ON) að skerpa þurfi á skilgreiningum hugtaka. Orðanotkun og hvað í þeim
felst hefur verið mismunandi hjá þeim aðilum sem koma að ferlinu. Orkuveita Reykjavíkur
og Orka náttúrunnar telja að eftirfarandi skilgreiningar geti hjálpað til við frekari umfjöllun.
Nýtingarsvæði
Staðarmörk svæðis sem innifelur það svæði sem vinna má úr og nýta viðkomandi auðlind
(jarðhita) í því magni og með þeim skilmálum sem tilgreind eru í nýtingarleyfi. Staðarmörk
nýtingarleyfis eru innan nýtingarsvæðis. Iðnaðarsvæði og framkvæmdasvæði eru oftast
innan nýtingarsvæðis.1
Nýtingarsvæði tekur því til nýtingar auðlindar undir yfirborði. Nýtingarsvæðið nær yfir það
svæði neðanjarðar sem hægt er að nálgast með stefnuboruðum holum. Á þessu stigi miðar
OR og ON við að nýtingasvæði nái 2 km frá borteig. Með núverandi tækni hér á landi hefur
verið hægt að ná um 1200 m út frá borteig. Tækni er hins vegar til að ná lengra og miðast
það við bortækni og stærð bortækja. Gera má ráð fyrir að á næstu árum verði hægt að ná
lengra með stefnuborun en gert hefur verið til þessa hér á landi og er því miðað við 2 km
fjarlægð.
Iðnaðarsvæði
Svæði fyrir umfangsmikla iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem er talin geta haft mengun í
för með sér, svo sem verksmiðjur, virkjanir, þ.m.t. vatnsfallsvirkjanir, jarðhitavirkjanir,
sjávarfallavirkjanir og vindmyllur, tengivirki, veitustöðvar, skólpdælu- og hreinsistöðvar,
endurvinnslustöðvar, brennslustöðvar, förgunarstöðvar, sorpurðunarsvæði, flokkunarmiðstöðvar og birgðastöðvar fyrir mengandi efni.2
Innan iðnaðarsvæða eru allar framkvæmdir á yfirborði. Í skipulagi fyrir virkjanir (og aðrar
framkvæmdir) ON og mat á umhverfisáhrifum þeirra hefur markvisst verið leitast við að
hafa þessi svæði sem minnst og jafnframt tekin frá svæði sem rétt þykir að vernda
sérstaklega. Með stefnuborunum er hægt að ná undir svæði sem æskilegt er að vernda á
yfirborði en það svæði getur þó talist til nýtingarsvæðis jarðhitans undir yfirborði. Á þann
hátt er hægt að nýta stefnuboranir til að draga úr áhrifum mannvirkja á yfirborði.
Í 2. áfanga rammaáætlunar var fjallað um Hverahlíð, sem hér eftir verður vísað til sem
Hverahlíð I, og þar lagðar fram upplýsingar úr mati á umhverfisáhrifum. Í afgreiðslu
rammaáætlunar 2 var þessi virkjunarkostur settur í nýtingarflokk. Mynd 1 sýnir samantekt
á afmörkun svæða eins og þau voru kynnt í mati á umhverfisáhrifum. Rauðskástrikaði
flekkurinn er afmörkun háhitasvæðisins í Hengli skv. skýrslu Iðnaðarráðuneytisins frá 1994.
Sú afmörkun var byggð á hita, ummyndunar og dreifingu viðnáms. Grænskástrikuðu
svæðin tákna háviðnámskjarna. Grænn flekkur sýnir skilgreint iðnaðarsvæði, sem sýnt er á
skipulagsuppdráttum. Svæði innan grænna lína er nýtingarsvæði (vinnslusvæði).
Hverahlíð II sem nú er lögð fram er með fyrirhuguðu iðnaðarsvæði á Norðurhálsum (sjá
Mynd 5) og nýtingarsvæði sem nær um 2 km frá áætluðum borteigum (Mynd 6). Með
Hverahlíð II er ekki um að ræða aukna vinnslu á jarðhita frá því sem um var fjallað um í fyrri
umfjöllun um Hverahlíð. Einungis er um að ræða stækkun iðnaðarsvæðis og nýtingarsvæðis
1

Skv. skilgreiningu á heimasíðu Orkustofnunar.
http://www.orkustofnun.is/raforka/rammaaaetlun/spurningar-og-svor/ (sótt 8. október 2015)
2
Skv. skilgreiningu í Skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
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frá því sem afgreitt hefur verið með Hverahlíð I. Ástæða stækkunar er vegna nýrra
upplýsinga um þá jarðhitaauðlind sem fyrir finnst í Hverahlíð, sem reynst hefur ná lengra
til suðurs en áætlað var í fyrri afmörkunum.

Mynd 1. Hverahlíð eins og lagt var fyrir Rammaáætlun 2
Rauðskástrikaði flekkurinn er afmörkun háhitasvæðisins í Hengli skv. skýrslu Iðnaðarráðuneytisins frá 1994.
Grænskástrikuðu svæðin tákna háviðnámskjarna. Grænn flekkur sýnir skilgreint iðnaðarsvæði í Hverahlíð, sem
sýnt er á skipulagsuppdráttum. Svæði innan grænna lína er nýtingarsvæði eins og það lá fyrir við mat á
umhverfisáhrifum frá 2007.

1.

Inngangur

Í þessari greinargerð er fjallað um Hverahlíð II á Hengilssvæði sem Orkuveita Reykjavíkur
/Orka náttúrunnar óskar eftir að tekin verði til umfjöllunar í þriðja áfanga rammaáætlunar.
Um Hverahlíð hefur verið fjallað í mörgum skýrslum og farið hefur fram mat á
umhverfisáhrifum fyrir allt að 90 MWe jarðvarmavirkjun í Hverahlíð (VSÓ Ráðgjöf, 2008,
Skipulagsstofnun, 2008). Á Hverahlíðarsvæðinu hafa verið boraðar 6 vinnsluholur. Nú er
unnið að tengingu Hverahlíðarsvæðisins við Hellisheiðarvirkjun. Hér eru lagðar fram
afmarkanir svæða sem áætlaðar eru til viðbótar við Hverahlíð I, sem áður hefur fengið

8

umfjöllun í 2. áfanga rammaáætlunar og er flokkuð í nýtingarflokk. Er það gert sökum nýrra
upplýsinga um jarðhita í Hverahlíð sem sýna að hann nái lengra til suðurs en áður var
haldið. Með Hverahlíð II er þannig bætt við iðnaðarsvæði á Norðurhálsum og nýtingarsvæði
sem nær um 2 km frá borteigum á því iðnaðarsvæði. Ítrekað er að með þessu er þó ekki
um að ræða aukningu á vinnslu úr jarðhitaauðlindinni í Hverahlíð og því er áætluð vinnsla
samanlagt úr Hverahlíð I og II sem samsvarar 90 MW af raforku.

2.

Helstu kennistærðir

Lýst hefur verið tilhögun virkjunar við Hverahlíð í mati á umhverfisáhrifum virkjunarinnar.
Þessar hugmyndir hafa breyst síðustu misserin og nú er unnið að tengingu Hverahlíðar I við
Hellisheiðarvirkjun. Þetta er gert til að afla uppbótargufu og skiljuvatns til rafmagns- og
heitavatnsframleiðslu fyrir virkjunina. Þetta er talin hagkvæmasta lausnin til skemmri tíma
litið fyrir Hellisheiðarvirkjun að nýta jarðhitann við Hverahlíð með því að tengja holur sem
þar hafa verið boraðar. Með því fást upplýsingar um stærð og vinnslugetu svæðisins við
Hverahlíð sem eru dýrmætar þegar kemur að því að taka ákvarðanir um framtíðarnýtingu
þar.
Tafla 1. Helstu kennistærðir fyrir jarðvarmavirkjun í Hverahlíð I og II

Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett rafafl

90

MWe

Uppsett varmaafl

75

MWth

Raforka

738

GWh/ári

Nýtingartími

8200

Klst./ári

Flatarmál lágviðnámskápu

10,2

km2

Flatarmál háviðnámskjarna

0

km2

Flatarmál nýtingarsvæðis *

18,3 (I)

km2

18,5 (II)
2,23 (I)

Flatarmál iðnaðarsvæðis

km2

1,73 (II)
óvíst

Flatarmál framkvæmdasvæðis

km2

* Athuga skal að hluti þess nýtingarsvæðis sem hér er kynnt er þegar skilgreint sem nýtingarsvæði í
nýtingarleyfi á jarðhita á Hellisheiði.
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3.

Staðhættir

Svæðið sem kennt er við Hverahlíð er sunnan þjóðvegar, á suðurmörkum Hellisheiðar. Það
nær vestan frá Lakahnúkum og austur undir Hurðarás. Á suðurhluta svæðisins eru
Norðurhálsar og Skálafell. Mynd 2 er yfirlitsmynd yfir svæðið þar sem fram koma helstu
örnefni á svæðinu.
Vestan við svæðið er Gráuhnúkasvæðið og þar suður af Meitilssvæðið. Að norðan og
norðvestan er vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar.
Aðkoma að svæðinu er frá Hringvegi 1 um afleggjara austan við Gígahnúksafleggjara austan
Smiðjulautar.
Norðan Hverahlíðar að Suðurlandsvegi er land fremur flatt og þakið mosavöxnum hraunum
frá nútíma (Kristján Sæmundsson, 1995a, 1995b og 2003). Hverahlíð stendur um 50-60
metra upp úr flatlendinu og sést greinilega frá Suðurlandsvegi. Undir hlíðinni er talsvert
graslendi og hverasvæði með ummynduðum jarðvegi og gufustrókum. Graslendið teygir
sig upp hlíðina en efst eru klettar, skriður og laus jarðvegur.
Svæðið tilheyrir Sveitarfélaginu Ölfuss og er landið í eigu Orkuveitu Reykjavíkur.

Mynd 2. Flugmynd af Hverahlíðarsvæðinu

4.

Jarðvarmi

Yfirborðsjarðhiti er í hlíðinni sem er 50-60 m hár grágrýtisstallur. Hverirnir eru aðallega
gufuhverir og leirhverir auk brennisteinshvera. Köld ummyndun teygist frá hverunum til
norðausturs og suðvesturs, þannig að hitarákin öll er um 400 m löng (Kristján Sæmundsson,
2007).
Gögnin úr borholum sem boraðar voru á suðurhluta Hengilssvæðisins á árunum 2002 til
2008 þegar Hellisheiðarvirkjun var byggð og rannsóknaholur voru boraðar við Hverahlíð og
Bitru bættu miklu við þekkingu manna á eðli jarðhitans á svæðinu, einkum á dreifingu hita.
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Meta má berghita í borholum með samtúlkun hita og þrýstimælinga. Mælingar eru gerðar
á öllum stigum borunar, meðan holur eru að hitna upp eftir borun og við prófanir.
Mæligögnin eru notuð til að meta berghita og upphafsþrýsting á svæðinu.
Á mynd 3 má sjá áætlaðan berghita á Hengilssvæðinu á 1000 m dýpi undir sjó. Berghitinn
á svæðinu einkennist af mjög afmörkuðum formum. Mikinn hita er að finna á afmörkuðum
svæðum en á milli þeirra eru kaldari svæði. Áberandi hitahámörk eru á Nesjavöllum, á
Hellisheiði og í Hverahlíð. Hitadreifingin er nokkuð flókin í sunnanverðum Henglinum.
Borholur við Hverahlíð, sem voru stefnuboraðar til suðurs, sýndu aukinn hita á því svæði
(mynd 4). Þetta eru með öflugustu holum á svæðinu. Botn þessara hola í suðri er nálægt
jaðri lágviðnámssvæðisins eins og það var skilgreint í skýrslu Iðnaðarráðuneytisins um
innlendar orkulindir til vinnslu raforku (Iðnaðarráðuneytið, 1994). Til að fá vitneskju um
stærð svæðisins er nauðsynlegt að bora rannsóknaholur uppi á Norðurhálsum. Tillögur um
borun á Norðurhálsum hafa verið kynntar við breytingar á aðalskipulagi Sveitarfélagsins
Ölfus(mynd 5).
Mynd 6 sýnir helstu niðurstöður viðnámsmælinga á Hengilssvæðinu, þ.e. dreifingu
lágviðnáms og háviðnámskjarna (Knútur Árnason og Ingvar Þór Magnússon, 2001, Knútur
Árnason, 2007) ásamt legu iðnaðar- og nýtingasvæða með dökk rauðleitum flötum og
brotalínum. Eins og fram kemur á myndinni er háviðnámskjarna ekki að finna á
Hverahlíðarsvæðinu.

5.

Nýting

Í Rammaáætlun 2 var gert ráð fyrir að nýting jarðhita í Hverahlíð yrði í nýrri virkjun í
Hverahlíð. Uppsett afl virkjunarinnar er áætlað allt að 90 MW e og framleiðsla á raforku í
virkjuninni átti að hefjast árið 2010. Boraðar hafa verið 6 holur sem samtals gefa um 45
MW samkvæmt aflmælingum. Nú liggur fyrir að gufa úr núverandi holum í Hverahlíð
(Hverahlíð I) verði nýtt fyrst um sinn sem uppbótargufa fyrir Hellisheiðarvirkjun.
Jarðhitavinnslan í Hverahlíð fyrir Hellisheiðarvirkjun mun veita góðar upplýsingar um
hegðun og getu jarðhitakerfisins í Hverahlíð og undirbyggja þannig ákvörðun um frekari
nýtingu jarðhita á svæðinu. Áætlað er að gufa úr Hverahlíð I verði komin í nýtingu í
Hellisheiðarvirkjun í byrjun árs 2016, eftir að byggingu Hverahlíðarlagnar lýkur. Þegar
ákvörðun liggur fyrir um frekari uppbyggingu jarðhitanýtingar í Hverahlíð er ólíklegt að það
verði gert með byggingu virkjunar í Hverahlíð, en með tilkomu Hverahlíðarlagnar er
líklegast að orkan úr Hverahlíð verði nýtt í viðbótarhverflum í Hellisheiðarvirkjun. Allt að 75
MWth varmaframleiðsla væri möguleg í varmastöð Hellisheiðarvirkjunar samhliða
raforkuvinnslunni.
Vegna efnasamsetningar jarðhitavökvans í Hverahlíð reynist nauðsynlegt að halda háum
þrýstingi á tvífasa jarðhitavökva að skiljustöð í Hverahlíð. Eftir gufuskiljun er, af
hagkvæmnissjónarmiðum við innkaup á lagnaefni, felldur niður þrýstingur í Hverahlíð úr
18 bara í 10 bara, sem er nálægt veituþrýstingi Hellisheiðarvirkjunar. Til að auka nýtni á
vinnslu gufunnar úr Hverahlíð er hægt að nota bakþrýstihverfil til að fella niður þrýstinginn
í Hverahlíðarlögn í stað stjórnloka. Ef af því yrði mundi bakþrýstihverfill vera staðsettur í
Hverahlíð við hlið skiljustöðvar og myndi skila 6 MW e í aukna framleiðslu úr gufunni.
Núverandi hönnun Hverahlíðarlagnar gerir ráð fyrir notkun stjórnloka í þessu skyni og er
því um að ræða breytingu frá því sem áður hefur verið fyrirhugað.

11

Mynd 3. Berghiti á 1000 m dýpi undir sjó (Gunnar Gunnarsson, 2010)
Holutoppar eru táknaðir með bláum punktum og holuferlar skáboraðra hola með bláum línum. Hitinn er metinn
útfrá hitamælingum í borholum á svæðinu og sýnir rauð stjarna staðsetningu þeirra mæligilda sem notuð eru
við að teikna berghitann. (Þær sýna þ.a.l. skurðpunkt þeirra hola sem berghitinn hefur verið metinn í við 1000
m jafndýptarflöt undir sjó.) Inná kortið eru einnig teiknuð misgengi (kambaðar línur) og gosmenjar frá nútíma
(gulbryddaðar rauðar skellur). Gráuhnúkar eru merktir með GH, Hellisskarð með HS og Skarðsmýrarfjall með
SF.
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Mynd 4. Hverahlíð og Norðurhálsar
Brotnar línur sýna stefnur hola HE-53 og HE-54.

Mynd 5. Núverandi iðnaðarsvæði (ljósgrátt) ásamt hugsanlegu iðnaðarsvæði á Norðurhálsum
(grátt)
Borteigar og borholur á núverandi iðnaðarsvæði sýndir sem fylltir bláir ferningar. Staðsetning
borteiga á iðnaðarsvæði á Norðurhálsum sýndir sem bláir fylltir hringir.
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Mynd 6. Dreifing lágviðnáms og háviðnámskjarna á Hengilssvæði ásamt legu iðnaðar- og
nýtingasvæða á Hverahlíðarsvæðinu
Rauðskástrikaði flekkurinn er afmörkun háhitasvæðisins í Hengli skv. skýrslu Iðnaðarráðuneytisins frá 1994.
Grænskástrikuðu svæðin tákna háviðnámskjarna. Grænn flekkur sýnir skilgreint iðnaðarsvæði, sem sýnt er á
skipulagsuppdráttum. Svæði innan grænna lína er nýtingarsvæði fyrir Hverahlíð I eins og það lá fyrir við mat á
umhverfisáhrifum. Dökk rauðleitur flekkur er væntanlegt iðnaðarsvæði á Norðurhálsum fyrir Hverahlíð II. Brotin
dökkrauð lína afmarkar nýtingarsvæði fyrir Hverahlíð II og nær það um 2 km út frá borteigum á iðnaðarsvæði.

Til nánari upplýsingar er fyrirhugað nýtingarsvæði orkukostarins R3269B Meitils sýnt á myndinni
með blárri brotalínu, en svæðin tvö eru samliggjandi að litlum hluta.

6.

Losun affallsvatns

Þar sem vatn og gufa verður flutt til Hellisheiðarvirkjunar mun losun affallsvatns sem til
fellur frá Hverahlíð vera með sama hætti og nú er gert í Hellisheiðarvirkjun, þ.e. með
niðurdælingu á vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar. Ef reynslan af nýtingu svæðisins við
Hverahlíð sýnir að niðurdæling sé nauðsynleg á því svæði, til að styðja við vinnsluna þar til
langs tíma og halda uppi þrýstingi, þá er mögulegt að dæla affalsvatni frá
Hellisheiðarvirkjun upp í Hverahlíð, þar sem það svo færi í niðurdælingu. Líklegast yrði þá
lögð lögn fyrir affalsvatn frá Gráuhnúkum að niðurrennslissvæði við Hverahlíð.
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