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1. Ágrip og helstu niðurstöður
Lýst er borverki og niðurstöðum rannsókna og mælinga á þremur holum á
Rosmhvalanesi sem boraðar voru fyrir Hitaveitu Suðurnesja. Holurnar voru allar
boraðar með Aza, bor Jarborana hf., RH-03 síðsumars 2000, en RH-04 og RH-05 að
haustlagi ári síðar, 2001. RH-3 er 767 m djúp, fóðruð í 301 m dýpi, og ófóðruð þar
fyrir neðan. Hola RH-04 er 507 m djúp og fóðruð með 3 ½” steyptu mæliröri niður í
botn. Hola RH-05 er 277 m djúp og fóðruð með grönnu steyptu mæliröri í botn, 4 ½”
rör niður í 127 m en 2 7/8” rör þar neðan við. Staðsetning holna er sýnd á mynd 1.
Yfirlit um holuvídd, fóðringar o.fl. er sýnt á mynd 2.
Höfuðtilgangurinn með holunum var að fá marktækan hitastigul af svæðinu, því hár
hitastigull glæðir vonir um að nýtanlegt lághitavatn finnist á viðráðanlegu dýpi.
Yfirlit yfir hitastigul í holunum þremur er sýnt á mynd 3, og loks eru niðurstöður
rannsókna á holu 3 dregnar saman á mynd 4. Helstu niðurstöður eru jafnframt ræddar
hér í ágripi, en nánari lýsing á gögnum og túlkun þeirra fyrir hverja holu um sig er að
finna aftar í skýrslunni. Í viðauka er auk þess afrit af öllum dagskýrslum sem sendar
voru verkkaupa meðan á borframkvæmdum stóð, og er þar m.a. að finna frumgögn
sem ekki eru endilega rædd eða lýst annars staðar í skýrslunni.
Vegna mikils leka ofan til í holum 4 og 5 þurfti að kosta talsverðu til svo að
marktækur hitastigull fengist. Svarfheimtur voru slæmar. Hola 4 varð dýpri en
upphaflega var ráðgert og nauðsynlegt reyndist að fóðra hana og holu 5 í botn með
uppsteyptum, grönnum mælirörum. Árangur af þeim aðgerðum skilaði sér í ágætum
gögnum.
Þrír mismunandi hitastiglar sjást í holu 3 (mynd 3) og má skýra slíkt mynstur með
tvennum hætti. Sé gert ráð fyrir að varmastreymi að neðan sé jafnt og stöðugt gæti
skýringin legið í mismunandi varmaleiðni jarðlaga vegna ólíks poruhluta. Hin
skýringin gæti verið sú að lóðréttur varmaflutningur (uppstreymi) eigi sér stað
einhvers staðar á svæðinu talsvert frá holu 3, og að volgt vatn dreifist lárétt út í
gropnum og lekum jarðlögum ofan til í svæðinu. Að svo stöddu er ekki hægt að gera
upp á milli þessara skýringa þar sem gögn um poruhluta og varmaleiðni vantar, en
góð nifteindamæling í borholunni gæti hjálpað upp á sakirnar.
Hitamælingin í holu 3 frá 1.12.2002 er sýnd á mynd 4 og borin saman við jarðlög,
ummyndun og viðnámsferil samkvæmt TEM-viðnámsmælingum á yfirborði. Sést þá
athyglisvert samband ólíkra gagna. Þannig mælist hæsti hitastigullinn í setlögum og
móbergi (um 160°C/km), sá næsti í tiltölulega lítið holufylltum, groppnum hraunlagastafla í kabasít-thomsónít belti (um 140°C/km), og sá neðsti í þéttasta berginu,
hraunlagastafla í mesólít-skólesít belti (um 110°C/km). Berggerð er í aðalatriðum
lík, hvað hraunin varðar, en poruhluti lækkar með dýpi vegna vaxandi ummyndunar
og aukinna útfellinga.
Í ljósi breytilegs hitastiguls í holu RH-03 er auðsætt að bera þarf hitastigulsgögn milli
holnanna saman á sambærilegu dýpi. Kalt vatnskerfi (<10°C) nær t.d. niður á 270 m
dýpi í holu 4, og hitastigull þar neðan við um 115°C/km. Í holum 3 og 4 nær kalt
vatnskerfi einugis niður á um 100 m dýpi. Hitastigull í þeim báðum er um 160°C/km
á dýptarbilinu frá 100–250 m. Ekki er ljóst hvort holurnar eru í álíka mikilli fjarlægð
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frá volgri uppstreymisrás eða hvort um svæðislægan hitastigul er að ræða vestan
megin á Rosmhvalanesi. Einhvers konar uppstreymisrás gæti t.d. legið innan lágviðnámssvæðis milli holna 3 og 5 (sjá mynd 1). Lágviðnámið þar á eftir að skýra og
einungis eru þekkt mörk þess til suðurs og vesturs. Bæta þarf við 5–6 TEMmælingum norðan megin á svæðinu til að sjá stærð og lögun lágviðnámssvæðisins.
Næstu rannsóknarholu þyrfti að bora innan þess niður á 250–300 m dýpi.
Hitastigulsholurnar á Rosmhvalanesi hafa þegar svarað mörgum áleitnum
spurningum. Til dæmis var ekki vitað hvernig túlka bæri hátt viðnám undir lágu
viðnámi umhverfis holu 3, en hún var staðsett á grundvelli þeirra mælinga. Svarið
reynist bæði liggja í berggerðarmun og í hitaummyndun. Niðurstöður eru dregnar
saman á mynd 4. Viðnám í þéttum sjávarsetlögum ofan 300 m dýpis mældist t.d.
hærra en viðnám í gropnum hraunlögum með 30–60°C volgum jarðsjó neðan þess.
Hækkun í viðnámi neðan 500 m dýpis virðist svo mega tengja hækkandi ummyndunarstigi. Þar er farið niður úr kabasít-thomsonít belti niður í mesólít-skólesít
belti sem myndað er við 60–90°C hita. Þar eykst jafnframt magn útfellinga.
Ummyndunarsteindir virðast vera í jafnvægi við núverandi hita.
Niðurstöður rannsókna til þessa eru einkar skýrar og þarf tiltölulega litlu við að bæta
af rannsóknum til að skera úr um það hvort von sé til að finna nýtanlegt lághitavatn á
svæðinu. Ljóst er út frá holu 3 að dæla má upp talsverðu magni af 40–50°C heitum
jarðsjó af 300–400 m dýpi, með miklum niðurdrætti. Hugsanlega má nýta slíkt vatn,
en næstu skref í rannsóknum miða að því að finna heitara vatn á svipuðu dýpi, helst
við uppstreymisrás af einhverju tagi.

Tillögur um næstu rannsóknir:
1)
2)
3)
4)

Nifteinda- og viðnámsmæla holu 3 með nýrri mælipróbu sem fyrst.
Bæta við 5–6 TEM viðmámsmælingum norðaustantil á svæðinu
Staðsetja tvær hitastigulsholur, norðan og norðvestan við RH-5
Bora fyrri holuna innan lágviðnámssvæðisins niður í 250 m dýpi a.m.k.
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Mynd 1. Staðsetning RH-03, RH-04 og RH-05 á Rosmhvalanesi. Rauða línan afmarkar svæði þar sem lágviðnám nær niður á 1 km dýpi eða meira. Mörk svæðisins til
norðausturs eru óþekkt.
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Hnit hola:
Norður (Y)
Austur (X)
Hæð
(Z)

RH-03:
397243,348
320581,485
26,26

RH-04 :
392597,085
324746,256
39,53

RH-05 :
396156,943
323835,169
32,00

Mynd 2. Yfirlit yfir vídd, dýpi og fóðringar í holum RH-03, RH-04 og RH-05.
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Mynd 3. Hitastigulsmat í holum RH-3, -4 og -5 byggt á hitamælingum frá 1.12.2002.
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Mynd 4. Samanburður á jarðlögum, ummyndun, viðnámsmælingum og hita í RH-03.
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2. Yfirlit um borholur RH-03, RH-04 og RH-05
2.2. RH-03
Holan var boruð með jarðbornum Aza í ágúst og september 2000, niður í 767 m dýpi.
Hún var boruð með 12 ½” krónu í 8,8 m dýpi og fóðruð með 10 ¾” fóðringu. Síðan
borðuð með 9 7/8” lofthamri í 301,4 m dýpi og fóruð með 8 5/8” röri í botn. Loks var
borað niður úr fóðringu með 7 7/8” hjólakrónu niður í botn á 767 m dýpi. Loft, vatn og
gel var notað við borunina. Yfirlit yfir holuna er sýnt á mynd 2.
Borsvarf skilaði sér upp holuna allan tímann og jarðlagagreining því áreiðanleg.
Setlög ofan 300 m voru fóðruð af. Nákvæm jarðlagaskipting er sýnd á meðfylgjandi
jarðlagasniðum. Jarðlögum má skipta í nokkrar einfaldar syrpur:
Grágrýtishraunlög eru í efstu syrpunni, frá yfirborði niður á 100 m dýpi. Þau gætu
verið úr einni og sömu dyngjunni því engin millilög eru milli hrauna og hraunin öll
áþekk. Neðst er grágrýtið bólstrað og kann að hafa runnið í sjó fram.
Næsta syrpa einkennist af sjávarsetlögum með skeljaleifum, og nær hún niður í
tæplega 300 m dýpi. Stöku hraunlög eða bólstrabergslög eru inni á milli setlaganna,
sem ásamt skeljunum bendir til grunnsævis.
Þriðja og neðsta syrpan einkennist af hraunlögum og nær hún frá 300 m dýpi niður á
botn holunar og er hún því um 400 m þykk. Efri hluti syrpunnar er minna ummyndaður og úr lekari hraunum en sá neðri, sem hefur þést meira af útfellingum. Efri
hlutinn er í svonefndu kabasít-thomsonít belti, sem myndast við 20–60°C hita. Neðri
hlutinn er í skólesít-mesólít belti, sem myndast við heldur hærri hita, 50–90°C.
Samanburður á viðnámsmælingum (yfirborðsmælingum – sjá kafla 3) við jarðlög og
ummyndun og hita í holu 3 sýnir dágott samræmi (mynd 4). Viðnámsgildin sem sýnd
eru á mynd 4 eru fengin úr yfirborðmælingunum. Viðnám er fremur hátt í sjávarsetlögunum milli 100–300 m dýpis, lækkar þar fyrir neðan í lekum, gropnum hraunlögum í kabasít-thomsonít belti, en hækkar svo ákveðið þar fyrir neðan í mesólítskólesít beltinu, sem er þéttara. Myndin er næginlega skýr til að vera nothæf á
svæðinu, að því gefnu að jarðlagaskipan sé regluleg, en ekki mjög breytileg, t.d.
vegna móbergsmyndana eða misgengja.
Samanburður á jarðlögum og jarðlagamælingum er sýndur á mynd 5. Viðnámsmælingar í holunni sjálfri eru mest spennandi varðandi samanburð á viðnámsgildum,
sem fengust úr yfirborðsmælingunum, og sýnd eru á mynd 4. Samkvæmt þeim átti
viðnám að hækka milli 500–600 m. Í borholumælingunni sést sæmilega hátt viðnám í
toppi milli 530–540 m dýpis, en að öðru leyti er viðnámið einkar einsleitt og
samsvarar hraunlagastaflanum milli 300–600 m dýpis ágætlega. Því miður vantar
viðnámsmælingu ofan 300 m dýpis og neðan 600 m dýpis í holunni.
Helsta notagildi gammamælinga er að greina á milli basískra og súrra jarðlaga. Í holu
RH-3 er gammaferillinn einsleitur og samsvarar einsleitri, basískri efnasamsetningu
bergsins. Víddarmælingin sýnir smáskápa á móts við 500 m, 550 m og 620 m dýpi. Á
hitamælingunni lengst til hægri á mynd 5 sjást kælipuktar á sömu stöðum. Allar
hitamælingar sem gerðar voru í holunni eru sýndar á mynd 6. Talsverður tími leið þar
- 11 -

til áreiðanlegur hitastigull fékkst úr holunni. Þegar skýrslan var tekin saman haustið
2002 kom í ljós að nauðsynlegt var að hitamæla holu 3 aftur til að fá áreiðanlegan
hitastigul. Það sama átti við um holur 4 og 5, og breyttu nýju hitamælingarnar (gerðar
1.12.2002) fyrra hitastigulsmati. Hitamæling í holu 3, frá 21.12.2000, sýndi t.d.
hitastigul um 115°C/km neðst í holunni en nýja mælingin, tekin tveim árum síðar, um
110°C/km milli 480–730 m dýpis, og er sú niðurstaða svipuð. Hins vegar kom í ljós
að lesa mátti þrjá ólíka hitastigla út úr nýju hitamælingunni. Það gefur til kynna að
lóðrétt hræring jarðvatns í nágrenni holu 3 er lítil sem engin. Þannig sést um
160°C/km stigull á dýptarbilinu 180–250 m, um 140°C/km stigull frá 250–350 m og
loks 110°C/km hitastigull frá 480–730 m sem fyrr segir. Niðurstaðan er sýnd á mynd
3 hér að framan, ásamt sambærilegu hitastigulsmati fyrir holur 4 og 5. Ástæðan
breytilegs hitastiguls liggur trúlega í mismunandi jarðlagagerðum, en tvær skýringar
koma þó til greina. Önnur sú að varmastreymi að neðan sé jafnt og stöðugt, og að
mishár stigull skýrist í mismunandi varmaleiðni jarðlagana. Hin skýringin gæti legið í
því að uppstreymi á heitu vatni (lóðréttur varmafluttningur) eigi sér stað einhvers
staðar á svæðinu nokkuð fjarri holu 3 og að volgt vatn dreifist lárétt út í gropnum og
lekum jarðlögum ofan til í svæðinu. Næstu skref í jarðhitaleit beinast að því að finna
út hvor skýringin eigi við. Ljóst er að bera þarf saman hitastigul á svipuðu dýpi milli
holna, og að 250–300 m djúpar holur myndu duga til að svara spurningunni.
Hitamælingin frá 1. desember 2002 er sett inn á mynd 4 til samanburðar við jarðlög,
ummyndun, og viðnámsferil samkvæmt TEM-viðnámsmælingum á yfirborði. Sést þá
athyglisvert samband ólíkra gagna. Þannig er hæsti hitastigullinn í setlögum og
móbergi, sá næsti er í tiltölulega lítið holufylltum, gropnum hraunlagastafla í kabasítthomsonít belti, og neðsti hitastigulinn er í þéttasta berginu, hraunlagastafla í mesólítskólesít belti.
Hola RH-3 er metin góð viðmiðunarhola á svæðinu til framtíðar litið. Ástæðan er sú
að holan er alldjúp, jarðlagaskipting er einföld og ummyndunarmynstur er einfalt og
skýrt. Ummyndunarsteindir virðast t.d. vera í jafnvægi og myndaðar við núverandi
hita. Breytileika í viðnámsmælingum virðist mega tengja við jarðlagagerð og
ummyndun með einföldum hætti. Þannig lækkar viðnám er kemur niður úr þéttum
setlögum á 260 m dýpi niður í gropin, vatnsósa grágrýtishraun í kabasít-thomsonít
belti, með 30–60°C volgum jarðsjó. Viðnám hækkar síðan aftur neðan 500 m dýpis
þegar kemur niður í þéttari og heitari hraunlög í mesólít-skólesít belti, 60–90°C heit.
Gögn úr holu 3 gætu reynst notadrjúg til samanburðar við borholur sem síðar kunna
að verða boraðar á svæðinu og túlkun á viðnámsmælingum.
Loks er rétt að geta hér um afkastamælingu á holu 3 (Þórólfur Hafstað, Rosmhvalanes,
Loftdæling úr holu RH-03. Orkustofnun, Greinargerð, ÞHH-2000-16). Loftdælt var úr
holunni í tveimur þrepum og afkastaferill reiknaður. Vatnsborð í staðinni holu er í um
20 m dýpi. Holan gefur um 10 l/s með 120 m niðurdrætti. Vatnshiti í lok dælingar
mældist 43,5°C og virtist mest koma úr æð á um 370 m dýpi. Selta jókst meðan á
dælingu stóð og var orðin 65% af sjávarseltu. Mestar líkur voru taldar á að volgi
jarðsjórinn næði fullri sjávarseltu með tímanum. Eiginlegar vatnsæðar sjást ekki í
holunni, en skv. hitamælinum og afkastamælingum þá má draga vatn úr gropnum og
lekum karga og millilögum. Lekastaðirnir eru á 340 m, 370 m, 430 m, 500 m, 550 m,
565 m, og 620 m dýpi, sýndir með örvum á mynd 4.
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Mynd 5. Jarðlagasnið og jarðlagamælingar í holu RH-03.
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Mynd 6. Hitamælingar í holu RH-03.
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2.2. RH-04
Holan var boruð í október 2001. Fyrst var borað með 10 ¾” krónu í 5,4 m og fóðrað,
og síðan borað með 7 7/8” lofthamri 122,7 m dýpi. Loks var notuð 6 ¾” hjólakróna
með vatnsskolun og einhverju lofti til að létta vatnssúluna í 507 m. Holan var fóðruð
með 3 ½ “ mæliröri í botn í 506,5 m.
Vatn kom í holuna í 50 m dýpi og smájókst með vaxandi dýpi. Eftir að komið var í
260 m tapaðist allt skolvatn út í jarðlögin og upplýsingar um jarðlög því engar nema
af jarðlagamælingum þaðan og niður í botn. Borað var með geli og tapaðist allt út,
um 17 l/s. Í hitamælingu í borun, er dýpi var um 400 m, var auðsætt að niðurrennsli
kalds vatns átti sér stað, og var holan því dýpkuð í 500 í þeirri von að jarðlög reyndust
þéttari og gæfu marktækan hitastigul.
200–500 þúsund ára gömul grágrýtishraunlög eru frá yfirborði niður á um 100 m dýpi.
Þar neðan við er bólstraberg og en neðar skiptast á hraunlög og móberg niður í 230 m
dýpi, hraunlög meira áberandi. Móbergstúff er þar neðan við niður í 260 m. Engin
sjávarsetlög (sjá RH-3) sjást í þessari holu, en móberg er hins vegar algengt neðan 100
m dýpis.
Jarðlagasnið og jarðlagamælingar eru sýndar á mynd 7. Neðar á sömu mynd eru sýnd
sambærileg gögn úr holu 5, sem eru þó af skornum skammti. Einungis var víddar- og
viðnámsmælt í holu RH-4, aðrar mælipróbur bilaðar. Í víddarmælingunni sést áberandi stór skápur frá um 230 m dýpi niður á 280 m dýpi. Borsvarf frá 230–250 m sýnir
að þar var komið niður í móbergsmyndun, en eftir að komið var í 260 m tapaðist allt
skolvatn og þar með allt borsvarf. Viðnámsmælingin sýnir áberandi lægra viðnám á
móts við skápinn og gefur til kynna að móberg og etv. setlög séu á því dýptarbili. Þar
neðan við er viðnám hátt allt niður í 450 m dýpi, en snarlækkar í neðstu 50 m holunar.
Háa viðnámið bendir til hraunlagamyndunar, túlkað með hliðsjón af jarðlagaskipan í
holu RH-3. Hins vegar bendir lága viðnámið í neðstu 50 m holunnar til móbergs eða
setlags. Slíkt berg sést ekki í holu RH-3 á svipuðu dýpi.
Ummyndun er sáralítil, bergið nánast ferskt, aðeins oxað hér og þar og misgropið.
Lághitazeólítinn skólesít sést neðan við 200 m dýpi. Bendir hann til að hiti hafi áður
fyrr verið hærri á því dýpi en nú er.
Hitamælingar sem gerðar voru í holu 4 eru sýndar á mynd 8. Nýjasta hitamælingin frá
1. des. 2002 breytti fyrra hitastigulsmati, og er hitastigull um 115°C/km neðan 300 m
dýpis, en kalt vatnskerfi ræður ríkjum ofan þess.
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Mynd 7. Jarðlagasnið og jarðlagamælingar í holum RH-04 og RH-05.
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Mynd 8. Hitamælingar úr holu RH-04.
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2.3. RH-05
Holan var boruð í nóvember 2001. Hún var Holteboruð í 5,2 m með 10 ¾ “ krónu, og
síðan með 7 7/8” lofthamri í 77,85 m dýpi. Vegna algjörs skoltaps varð að skipta yfir í
6 ¾” hjólakrónuborun og var hún notuð í botn niður á 276,8 m dýpi. Borsvarf skilaði
sér ekki upp að heitið gæti neðan 60 m niður í 100 m dýpi, og ekki neðan 120 m dýpis
niður í botn holunnar. Upplýsingar um jarðlög neðan 120 m dýpis eru því af skornum
skammti og byggjast á jarðlagamælingum.
Grágrýtishraun eru frá yfirborði niður í 60 m dýpi. Þar neðan við má heita að svarf
hafi ekki skilað sér upp fyrr en milli 100–120 m dýpis. Þar er bólstraberg. Að öðru
leyti er ekkert vitað um jarðlög og ummyndun sem er miður. Miðað við hinar
holurnar, einkum RH-3, ættu setlög og móberg að vera ríkjandi berggerð neðan 100 m
dýpis.
Jarðlagasnið og jarðlagamælingar eru sýndar á mynd 7, hér að framan, til að auðvelda
sjónrænan samanburð við holu RH-4. Á myndinni sést að einungis viðnámsmæling er
til úr holu RH-5 og eftirtekjan því heldur rýr. Það sem helst má segja um niðurstöðuna
er að grágrýtið efst í holunni er með hátt viðnám, svipað og í holu RH-4. Viðnám í
bólstraberginu undir er hins vegar mun lægra. Viðnám jarðlaga þar neðan við er
svipað þar til á 230–260 m dýpi að áberandi viðnámstoppur sést og bendir hann
trúlega til þétts hraunlags. Ekki er hægt að sjá á viðnámsferlinum hvort borað hafi
verið í túff eða setlög í þessari holu.
Reynt var að koma mæliröri fyrir í holunni og gekk það illa vegna hrungjarnra
jarðlaga. Endað var með því að setja niður gamlar borstangir og tókst að koma þeim í
botn. Þær voru síðan steyptar fastar. Málin eru eftirfarandi: 4 ½“ stangir (innanmál 3
¾”) niður í 126,9 m dýpi og 2 7/8“ stangir (innanmál 2 1/8“) í botn á 276,8 m.
Hitamælingar sem gerðar voru í holunni eru sýndar á mynd 9. Hitamæling frá
17.12.2001 sýnir jafnan hitastigul frá 115 m dýpi í botn og er stigullinn 150–160°C.
Nýjasta mælingin frá 1. des. 2002 gefur sama hitastigul. Á myndinni sést að umræddir
hitaferlarnir eru samsíða en hiti í seinni mælingunni 1,5–2°C gráðu lægri. Ósamræmið
liggur trúlega í kvörðunarskekkju hitamæla, en þó er hugsanlegt að steypuhita gæti í
eldri mælingunni því fóðurrörið var steypt einhverjum vikum áður en mælingin var
gerð.
Niðurstaða hitamælinga sýnir að hitastigull er mjög svipaður í holum 3 og 5. Þýðing
þess hefur verið rædd hér framar í skýrslunni.

- 18 -

Mynd 9. Hitamælingar úr holu HR-05.
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3. Viðnámsmælingar á yfirborði
Viðnámsmælingar (TEM-mælingar) voru gerðar í nágrenni Keflavíkur árið 1999 og er
niðurstöðunum lýst í samnefndri skýrslu eftir Rögnu Karlsdóttur (OS-99054). Hola
RH-03 var staðsett á grundvelli viðnámsmælinganna, þar sem hátt viðnám var undir
lágu viðnámi. Með borun holu 3 fékkst viðunandi skýring á háviðnáminu svo sem rætt
hefur verið hér að framan, nefnilega þéttingu bergs með hækkandi hita eftir að farið
var niður úr kabasít-thomsonít belti niður í mesólít-skólesít belti.
Af viðnámsmælingunum stendur því eftir að skýra þýðingu lágviðnámsfráviks.
Útlínur þess eru sýnar á mynd 1 í þessari skýrslu og þarf að bæta við nokkrum
viðnámsmælingum til að sjá mörk fráviksins til norðausturs. Innan þess sést ekki hátt
viðnám undir lágu, og gæti það þýtt að þar væri heitasti hluti svæðisins og mest von
væri um vatns. Frávikið er byggt á þrem TEM-mælipunktum, en þeir sýna allir sömu
einkenni í sniðum S-6, S-7, S-8 og S-9 í skýrslu Rögnu. Sniðin ná niður á 1 km dýpi.
Mælipunktarnir eru eftirfarandi:
Mælipunktur:
UTM hnit
195003
7419509
7100266
200022
7420248
7102262
207009
7420693
7100877

Hæð í m yfir sjó
35
35
40

Utanum þessa punkta má draga línu sem afmarkar svæði með sömu einkennum, svo
sem gert er á staðsetningarkortinu á mynd 1. Í ljós kemur frávik sem er lokað til
suðurs og vesturs, en opið til norðausturs og norðurs. Nokkrar viðnámsmælingar
vantar norðaustantil á svæðinu til að sjá stærð og lögun þessa fráviks. Hér er lagt til að
bætt verði úr því með 5–6 nýjum TEM-mælingum.
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Viðauki

Dagskýrslur frá bortíma
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22.8.2000

Miðnesheiði
DAGSKÝRSLA
Verkkaupi:
Hitaveita Suðurnesja
Hola:
RH-3
Staðarnúmer: 95022

Verktaki:
Bortæki:
Azi
Jarðfr.-mælingamenn

Holuvídd:
9 7/8”
Dýpi síðustu fóðringar: 301 m (frá drifborði)
Skolvökvi:
gel
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Jarðboranir hf.
góf

Hér er send út smá dagskýrsla um holuna á Miðnesheiði. 8” fóðring var steypt
síðastliðinn föstudag. Steypa kom ekki upp, og ekki er vitað hvar steypan fór út.
Hitamæling sem gerð var í morgun kann að benda til að ósteypti hluti fóðringarinnar
sé að mestu ofan 120 m dýpis.
Holan var hitamæld í morgun og komst mælir ekki neðar en í 206-207 m. Þar kann að
vera falskt steypuborð. Hitamælingin sýnir truflanir vegna vatnsrennslis ofan 120 m,
en fallegan hitastigul þar neðan við (grænn hitaferill). Eldri hitamæling, frá því að
hola var 100 m djúp er sýnd með rauðum ferli. Svo skemmtilega vill til að báðar
mælingarnar sýna nær sama hitastigul, 85-90°C/km. Ef mæligildin frá 120 m í 200 m
dýpi eru tekin beint, er stigullinn heldur hærri eða um 110°C/km.
Steypt verður utan með í dag og etv. settur niður 7 7/8” lofthamar fyrir kvöldið ef tími
vinnst til.
Holan tekur nú við 10 l/s.
góf
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25.8.2000

Miðnesheiði
DAGSKÝRSLA
Verkkaupi:
Hitaveita Suðurnesja
Hola:
RH-3
Staðarnúmer: 95022

Verktaki:
Bortæki:
Azi
Jarðfr.-mælingamenn

Holuvídd:
8 1/2”
Dýpi síðustu fóðringar: 301 m (frá drifborði)
Skolvökvi:
gel

Dýpi á miðnætti:
390
Dýpi kl. 08:
Skolaukning kl. 08:

Jarðboranir hf.
góf

17. verkdagur

Borun síðasta sólarhring
Meðalborhraði

90 m

Hér er smá viðbót um holuna á Miðnesheiði. Holan var loftboruð í tæpa 390 m dýpi í
gær. Vatn kom í holu á 350 m og smá jókst. Skipta þurfti yfir í hjólakrónuborun og
voru því 2/3 af borstrengnum tekin upp í gær. og því lokið í morgun. Holan var síðan
jarðlagamæld – og jarðlagagrein í dag.
Ástandið er sýnt á meðfylgjandi mynd. Borað er í gömul grágrýtishraun. Sum eru
nokkuð þéttuð af útfellingum en önnur gropnari. Hitamælingin sýnir 47,6°C í botni
og er ferillinn dæmigerður hitastigulsferill.
góf
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4.9.2000

Miðnesheiði
DAGSKÝRSLA
Verkkaupi:
Hitaveita Suðurnesja
Hola:
RH-3
Staðarnúmer: 95022

Verktaki:
Bortæki:
Azi
Jarðfr.-mælingamenn

Holuvídd:
8 1/2”
Dýpi síðustu fóðringar: 301 m (frá drifborði)
Skolvökvi:
vatn

Dýpi á miðnætti:
654
Dýpi kl. 08:
Skolaukning kl. 08:

Jarðboranir hf.
góf-guh-ks-sþ

23. verkdagur
Borun síðasta sólarhring
Meðalborhraði

m

Miðnesheiðarholan var 654 m djúp fyrir helgi. Hún var hitamæld í morgun eftir langt
helgarfrí og reyndit vera um 72°C í 310 m dýpi, innan borstanga.
Borað hefur verið í gömul hraunlög frá 280 m dýpi og niður í botn. Jarðlagaskiptin er
sýnd á meðfylgjandi mynd, ásamt hitamælingunni í morgun, og eldri hitamælingu frá
því að holan var 400 m djúp. Hitamælingin er jafnframt sýnd á mynd 2.
Hitamælingin í morgun sýnir smáar vatnsæðar á nokkrum stöðum neðan 450 m dýpis,
og sýnilegt er að æð er nærri botni. Á grundvelli þess var ákveðið að halda borun
áfram um nokkra hríð a.m.k.
Almenn lýsing á jarðlögum og ummyndun þeirra má lesa til hliðar við jarðlagasúluna.
Þar kemur fram að hraunlögin eru fremur einsleit, eða svipuð hvort öðru. Mörg þeirra
eru gropin og og fremur lek ásýndar, og því ekki ólíklegt að lítilsháttar tap á skolvatni
(lekastaðir) sem fundist hefur í borun öðru hverju tengist berggerðinni. Engin
vísbending hefur fundist um að holan hafi skorið lekar sprungur.
Ummyndun er í samræmi við núverandi hita. Lághitaleir og geislasteindir (zeólítar)
sem myndast við 20-80°C hita, eru nær einráðar í holufyllingum, þó aðeins votti fyrir
anhydríti og pýríti. Vísbendin um að hiti hafi einhvern tímann verið hærri umhverfis
holuna hefur ekki sést.
Viðhlýtandi skýring á viðnámshækkun á 500-600 m dýpi, sem lesin var út úr
yfirborðsmælingum, hefur ekki fundist ennþá. Spurning hvort breytinga í
jarðlagagerð eða ummyndun sé að vænta innan skamms ?
góf-sþ-ks
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7.9.2000

Miðnesheiði
DAGSKÝRSLA
Verkkaupi:
Hitaveita Suðurnesja
Hola:
RH-3
Staðarnúmer: 95022

Verktaki:
Bortæki:
Azi
Jarðfr.-mælingamenn

Holuvídd:
8 1/2”
Dýpi síðustu fóðringar: 301 m (frá drifborði)
Skolvökvi:
vatn

Dýpi á miðnætti:
766
Dýpi kl. 08:
Skolaukning kl. 08:

Jarðboranir hf.
góf-þhh-kb-sþ

25. verkdagur
Borun síðasta sólarhring
Meðalborhraði

m

Smá skýrsla um mælingarnar í gær og tengsl þeirra við jarðlög og yfirborðsviðnám.
Hitamælt var fyrir og eftir þrepaprófun og eru niðurstöðurnar sýndar á meðfylgjandi
mynd ásamt jarðlagasúlu, beltaskiptingu ummyndunar, TEM-viðnámsgildum frá
yfirborði með vaxand dýpi. Aðeins frá þrepaprófunni fyrst.
Mælt var í tveim stuttum þrepum sem nánar verður gerð grein fyrir síðar. Í fyrra
þrepinu var dælt um 8 l/s með um 50 m niðurdrætti og í síðara þrepinu með um 12 l/s
með 140 m niðurdrætti og fékkst upp um 45°C heitt vatn í þeirri dælingu.
Hitamælingarnar tvær fyrir og eftir prófun sýna að allt vatnið kemur úr æð á tæplega
400 m dýpi. Neðri æðarnar gefa nær ekkert og er holan öll í upphitun neðan 400 m
meðan á prófunum stóð.
Samanburður á jarðlögum, ummyndun og TEM-mælingum gefur mergjaða mynd og
einkar skýra. Svo byrjað sé efst á samanburðinum, þá er hátt viðnám í grágrýtinu á
yfirborði, sem lækkar eftir að í grunnvatnið er komið, snarlækkar síðan eftir að komið
er niður í kaldan jarðsjó nest í grágrýtisdyngjunni. Síðan bregður svo skemmtilega
við að viðnám hækkar í sjávarsetlögunum og bólstranum sem þar er með, en
snarlækkar svo þegar komið er niður úr setunum, niður í eldri grágrýtishraun sem eru
vel lek og mettuð volgum jarðsjó. Loks hækkar viðnámið aftur neðan um 500 m, en
þar skiptir um ummyndunarbelti úr kabasít-thomsónít belti, í svokallað mesólítskólesít belti, sem myndast við hærri hita. Í því eykst jafnframt magn útfellinga og
berg þéttist, sem eðlilegast er að hengja viðnámshækkunina í.
Samanburður þessara gagna er einkar notadrjúgur við frekari jarðhitaleit, því nú liggur
ljóst fyfir hvað velur viðnámsbreytingunum undir Miðnesheiðinni, sem má nýta til að
staðsetja nýjar rannsóknaholur. Annað sem blsir við úr gögnum er að 200 m holur
duga til að leita uppi hugsanleg hræringarkerfi á svæðinu.
góf-þhh-kb-sþ-rk-ks
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Njarðvíkurheiði – hola 4 – RH-4

15-10-2001-góf
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Borun hófst fyrir helgi. Borað er með Aza. Fyrst var borað með lofthamri – en síðan með hjólakrónu
og lofti. Krónan var orðin eitthvað lasin í gær svo Kalli tók hana upp – og fékk sér nýja krónu í
morgun og heldur áfram með sömu boraðferð.
Vatn kom í holuna á 47-48 m dýpi og hefur smáaukist síðan. Upp koma 10-13 l/s í borun núna.
Hitamælt var í gærmorgun, vatnsborð var í 46,3 m, hiti í 50 5,3°C og hiti í 120 m var 10,2°C.
Hitamælingin er sýnd á myndinni hér að neðan.
Eftir er að greina jarðlög en skv lýsingu Kalla fórum við líklega niður úr graágrýtishraun á 106,5 m
dýpi og höfum síðan borað í dökkt bólstraberg ef að líkum lætur. Borsvarf verður greint í vikunni.
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18.10.2001

RH-4 DAGSSKÝRSLA #2
Verkkaupi:
Hola:
Staðarnúmer:

Hitaveita Suðurnesja
RH-4

Verktaki:
Bortæki:

18804

Holuvídd:
Síðasta fóðring:
Skolvökvi:

Jarðfr./mælingam.:

Jarðboranir hf.
Azi
GÓF

6 ¾” frá 77,7 m
5,6 m
Vatn/loft

1. Áfangi

9. verkdagur (17.10.2001)
Dýpi kl. 24:
Dýpi kl. 08:
Skoltap:

260 m

Borun síðasta sólarhring:

40 m

260 m

Bortími:

klst.

13-15 l/s

Meðalborhraði:

0 m/klst.

Gangur borverksins
Holan er orðin 260 m djúp. Fyrst var borað með 10 ¾” í 6 m og fóðring steypt í 5,6 m dýpi. Síðan var
borað með lofthamri 7 7/8” í 77,7 m og þaðan með 6 ¾” hjólakrónu. Skipt var um krónu í 122 m
minnir mig.
Borun hefur gengið vel og holan stendur ágætlega. Skolað hefur verið með lofti og vatni. Vatn kom í
holuna á tæplega 50 m dýpi og smájókst til að byrja með upp í 10-13 l/s – og hvefur haldi svo niður í
260 m dýpi.
Helgarfrí hófst í dag og verður byrjað á hitamælingu í borstreng á mánudaginn.

Jarðlög og ummyndun
Jarðlög hafa verið greint niður í botn holunnar og er jarðlagagreining sýnd á meðfylgjandi mynd ásamt
þeim hitamælingum sem þegar eru komnar.
Það sem er etv. merkilegast við holuna til þessa er að við höfum ekki borað í nein setlög, eins og við
gátum vænst í ljósi holu RH-3 á Miðnesheiði. Þess í stað byrjuðum við í ferkslegri grágrýtisdyngju,
sem Haukur Jóhannesson heldur að sé hundgömul, 400-500 þúsund ára ?, og nær hún niður í 100 m
dýpi.
Þar tekur við bólstrabergsmyndun, líklega frá jökulskeiði þó ekki sé það öruggt því engin setlög sjást
ofan hennar né neðan. Bólstrabergið er einungis 40 m þykkt.
Þar fyrir neðan frá 140 m dýpi niður í 230 m er borað í hraunlagasyrpu. Neðra breksíulagið (180-200
m) er úr einhverri dómadags svarfblöndu sem ómögulegt er að hengja á áhveðna berggerð, þó bergið sé
allt basískt. Líklega er hraunlag hluti af þessu lagi, en neðst í því er þunnt setlag og síðan taka við tvö
falleg grágrýtishraun.
Frá 230 m í 260 var borða í móbergsmyndun sem að mestu er úr þéttu glertúffi, fersku, svörtu og
dílóttu. Basalthluti eykst í síðustu sýnum. Hitastigull fæst trúlega í túfflagið, en heita má að öll
hraunlögin fyrir ofan séu meira og minna lek og gropin. Nauðsynlegt er að dýpka holu í 300 m a.m.k.
til að fá marktækan hitastigul.
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Mynd 1. Jarðlög, ummyndun og hiti í holu RH-4 á Njarðvíkurheiði.
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18.10.2001

RH-4 DAGSSKÝRSLA #2
Verkkaupi:
Hola:
Staðarnúmer:

Hitaveita Suðurnesja
RH-4
18804

Holuvídd:
Síðasta fóðring:
Skolvökvi:

Dýpi kl. 24:
Dýpi kl. 08:
Skoltap:

Verktaki:
Bortæki:
Jarðfr./mælingam.:

Jarðboranir hf.
Azi
GÓF

6 ¾” frá 77,7 m
5,6 m
Vatn/loft

1. Áfangi

260 m

Borun síðasta sólarhring:

40 m

260 m

Bortími:

klst.

13-15 l/s

Meðalborhraði:

0 m/klst.

Gangur borverksins
Holan er orðin 260 m djúp. Fyrst var borað með 10 ¾” í 6 m og fóðring steypt í 5,6 m dýpi. Síðan var
borað með lofthamri 7 7/8” í 77,7 m og þaðan með 6 ¾” hjólakrónu. Skipt var um krónu í 122 m
minnir mig.
Borun hefur gengið vel og holan stendur ágætlega. Skolað hefur verið með lofti og vatni. Vatn kom í
holuna á tæplega 50 m dýpi og smájókst til að byrja með upp í 10-13 l/s – og hvefur haldi svo niður í
260 m dýpi.
Helgarfrí hófst í dag og verður byrjað á hitamælingu í borstreng á mánudaginn.

Jarðlög og ummyndun
Jarðlög hafa verið greint niður í botn holunnar og er jarðlagagreining sýnd á meðfylgjandi mynd ásamt
þeim hitamælingum sem þegar eru komnar.
Það sem er etv. merkilegast við holuna til þessa er að við höfum ekki borað í nein setlög, eins og við
gátum vænst í ljósi holu RH-3 á Miðnesheiði. Þess í stað byrjuðum við í ferkslegri grágrýtisdyngju,
sem Haukur Jóhannesson heldur að sé hundgömul, 400-500 þúsund ára ?, og nær hún niður í 100 m
dýpi.
Þar tekur við bólstrabergsmyndun, líklega frá jökulskeiði þó ekki sé það öruggt því engin setlög sjást
ofan hennar né neðan. Bólstrabergið er einungis 40 m þykkt.
Þar fyrir neðan frá 140 m dýpi niður í 230 m er borað í hraunlagasyrpu. Neðra breksíulagið (180-200
m) er úr einhverri dómadags svarfblöndu sem ómögulegt er að hengja á áhveðna berggerð, þó bergið sé
allt basískt. Líklega er hraunlag hluti af þessu lagi, en neðst í því er þunnt setlag og síðan taka við tvö
falleg grágrýtishraun.
Frá 230 m í 260 var borða í móbergsmyndun sem að mestu er úr þéttu glertúffi, fersku, svörtu og
dílóttu. Basalthluti eykst í síðustu sýnum. Hitastigull fæst trúlega í túfflagið, en heita má að öll
hraunlögin fyrir ofan séu meira og minna lek og gropin. Nauðsynlegt er að dýpka holu í 300 m a.m.k.
til að fá marktækan hitastigul.
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Mynd 1. Jarðlög, ummyndun og hiti í holu RH-4 á Njarðvíkurheiði.
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30.10.2001

RH-4 DAGSSKÝRSLA #3
Verkkaupi:
Hola:
Staðarnúmer:

Hitaveita Suðurnesja
RH-4

Verktaki:
Bortæki:

18804

Holuvídd:
Síðasta fóðring:
Skolvökvi:

Jarðfr./mælingam.:

Jarðboranir hf.
Azi
GÓF

6 ¾” frá 77,7 m
5,6 m
Vatn/loft/gel

Einn áfangi

20. verkdagur (28.10.2001)
Dýpi kl. 24:
Dýpi kl. 08:
Skoltap:

507,3 m

Borun síðasta sólarhring:

507,3 m

Bortími:

17 l/s (total tap)

Meðalborhraði:

Borun lokið
klst.
m/klst.

Gangur borverksins
Borun holunnar er nú lokið, lauk síðastliðin laugardag (27/10/2001) í 507,3 m dýpi. Holan var síðan
lóðuð, og var fenginn mælingabíll með þungt lóð til þess arna. Holan reyndist hrein í botn. Í ljósi þess
og að hrungjarnra jarðlaga hafði ekki orðið vart í borun, var ákveðið að setja ekki niður grannt fóðurrör
(3”) í holuna. Í henni er því einungis um 5 m yfirborðsfóðring.
Síðastliðinn sunnudag stóð til að flytja borinn yfir á nýjan borstað (holu RH-5). Borplan og slóði að
því var hins vegar ekki tilbúið og fyrirspurn kom um það frá borstjóra hvort ekki mætti flytja
borstaðinn eitthvað til svo byrja mætti fyrr á verkinu. GÓF mætti því á staðinn og valdi nýjan borstað
með borstjóra, og í samráði við KS sem staddur var norður í landi. Nýji borstaðurinn er í nokkur
hundruð metra fjarlægð NNA frá þeim fyrri, og þar var hægt að aka bornum beint á staðinn ásamt og
tilheyrandi dóti og hefja borun.
Í gær var flutt á nýja borstaðinn og hófst borun RH-5 síðdegis. Borað var með 10 ¾” Holtebúnaði og
yfirborðsfóðrinu niður í 5,7 m dýpi, og fóðringin síðan steypt föst. Nú um hádegisbilið verður byrjað að
bora niður með 7 7/8” lofthamri.

Jarðlög, ummyndun og mælingar í RH-4
Ekkert svarf kom upp úr holu RH-4 neðan 260 m dýpis eftir að gelborun hófst. Allt gel tapaðist og fór
svo að gelaustrinum var hætt og skipt yfir í vatnsskolun. Dælurnar afköstuðu 17 l/s, svo skoltap er
a.m.k. það.
Dagskýrslur hafa ekki verið sendar út þar sem flestir viðtakendur hafa verið erlendis. Er á borun leið
var ljóst að dýpka þurfti holuna í 400-500 m ef marktækur hitastigull ætti að fást úr borholunni.
Heimild fékkst frá verkkaupa til þess. Þegar holan var orðin 420 m djúp var hún hitamæld eftir
næturstopp, í því augnamiði að hætta borun þar. Hitamælingin er sýnd á meðfylgjandi mynd. Þar sést
að stígandi er kominn í holuna neðst, en ekki afgerandi stigull. Því var ekki þorandi að hætta við svo
búið heldur ákveðið að reyna að fá marktækan stigull með 80 m dýpkun.
Í ljósi þess að engar upplýsingar fengust um jarðlög og ummyndun úr borsvarfi neðan 260 m dýpis, var
reynt að fá holuna jarðlagamælda áður en fóðring yrði sett niður. Mælingabíll og mannskapur til þess
var hins vegar ekki tiltækur þegar á þurfti að halda vegna annars verkefnis. Því var ákveðið að skoða í
lok borunar hvort ekki mætti sleppa fóðringunni, og spara sér með því bæði rörin og steypu, því til
stóð að steypa upp með neðri hluta fóðringarinnar. Niðurstaðan varð sú að holan var hrein í botn og
var ekki útlit fyrir að hún hryndi eða leggðist saman, og fóðringunni því sleppt.
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Nú vantar hitamælingu og jarðlagamælingu til að ljúka verkinu við RH-4, ásamt stuttri greinargerð um
niðurstöðuna. Jarðlagasnið og hitamælingar eru sýndar á meðfylgjandi mynd.
Mynd 1. Jarðlög, ummyndun og hiti í holu RH-4 á Njarðvíkurheiði.
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