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Umsókn um farmlengingu rannsóknarleyfis og endurskoðun rannsóknaráætlunar fyrir Krýsuvík

HS Orku hf. var veitt leyfi til rannsókna á Krýsuvíkursvæðinu árið 2006 en fyrirtækinu
(þá Hitaveita Suðurnesja) hafði áður verið veitt rannsóknarleyfi á Trölladyngju-Sandfellssvæðinu sem með
nýja leyfinu varð hluti Krýsuvíkursvæðisins. Í umsókn um rannsóknarleyfið var lögð fram rannsóknaráætlun
eins og tilskilið er skv. lögum og er hún hluti leyfisins. Krýsuvíkursvæðið er til umfjöllunar í rammaáætlun,
áf. 3, sem fjögur undirsvæði.
Rannsóknir á svæðinu stóðu yfir nokkuð samfellt til að byrja með en fyrir um 10 árum hægði á framkvæmd
rannsóknaráætlunarinnar. Að auki hefur stefnumörkun um uppbyggingu jarðhitavinnslu á Krísuvíkursvæðinu
skort af hálfu sveitarfélaga sem fara með skipulagsvald á undirsvæðunum. En sú skipulagsvinna er einmitt
grundvöllur fyrir auknum fjárfestingum HS Orku á svæðinu.
HS Orka sóttist því eftir framlengingu á rannsóknarleyfi með bréf til Orkustofnunar þann 16.ágúst 2015.
Orkustofnun samþykkti framlengingu á rannsóknum á Krýsuvíkursvæðinu til 31.október 2019.
HS Orka hefur ekki náð að ljúka nauðsynlegum rannsóknum sem áformaðar voru skv. uppfærðri
rannsóknaráætlun en hefur endurmatið stöðuna og uppfært rannsóknaráætlun.
Í ljósi ofangreindrar seinkunar sækir HS Orka hf. hér með um framlengingu leyfisins til 31. október 2021.
Uppfærð rannsóknaráætlun fylgir umsókninni ásamt yfirliti um gögn er varða rannsóknir sem hafa átt sér stað
eða eru í vinnslu.

Virðingarfyllst,
f.h. HS Orku hf.

Ásbjörn Blöndal, framkvæmdarstjóri Þróunarsviðs
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Rannsóknaráætlun fyrir Krýsuvík.
Rannsóknaráætlun þessari er skipt í eftirfarandi efnisliði, í samræmi við leiðbeiningar Orkustofnunnar
og lög um rannsóknir og nýtingu auðlinda úr jörðu
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1998057.html#G4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tilgangur rannsóknar.
Nákvæm afmörkun rannsóknarsvæðis.
Tímasetning rannsóknarinnar, og rannsóknaráfanga, ef við á.
Greinargerð um líkleg áhrif nýtingar á nærliggjandi svæði.
Yfirlit um fyrri rannsóknir á svæðinu, skýrslur og gögn.
Rannsóknaráætlun í megindráttum, áfangar og þættir.
Áætlun um fyrirhugaðar boranir og aðrar framkvæmdir við rannsóknina, frágangur borana og
mannvirkja.
8. Upplýsingar um landeigendur á umræddu svæði.

1. Tilgangur rannsóknar (16.gr.)
Tilgangur rannsókna er að auka þekkingu á Krýsuvíkursvæðinu og meta umfang jarðhitakerfisns og
skapa þannig heilstætt mat á auðlindinni. Rannsóknir og boranir hafa verið gerðar með um áratuga
millibili en ekki hefur komið að nýtingu þar sem ýmislegt er enn ókannað í jarðhitakerfinu, t.d. hafa
flestar holur viðsnúinn hitaferil sem bendir til þess að aðaluppstreymissvæðin séu enn óþekkt.
Árið 2016 var sett fram rannsóknaráætlun fyrir svæðið, sem nú er endurmetin.

2. Nákvæm afmörkun rannsóknarsvæðis (18. gr.,3. liður).
Rannsóknarleyfið nær yfir allstórt svæði sem hér er vísað til sem Krýsuvíkursvæðið, sjá mynd 1. Innan
þess eru nokkur undirsvæði og fyrir Rammaáætlun 3 hefur þeim verið skipt í fjögur megin svæði sem
eru Sandfell, Trölladyngja, Austurengjar og Sveifluháls. Rannsóknarleyfið tók yfir eldra leyfi fyrir
rannsóknir á Trölladyngju- og Sandfellssvæðinu og stækkaði rannsóknarsvæðið þannig að það næði yfir
alla þekkta útbreiðslu lágviðnáms þarna auk austur um Sveifluháls og Austurengjar.

X-hnit
-342663
-351023
-357802
-359177
-358675
-338836
-338836
-339673

Y-hnit
388064
391084
388270
381393
374413
375271
378895
384013

Mynd 1. Rannsóknarsvæði Krýsuvík skv.hnitum
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3. Tímasetning rannsókna (18.gr., 2. Liður).
Rannsóknarþættir og tímaáætlun hefur verið endurskoðuð frá fyrri áætlun, gert er ráð fyrir
áframhaldandi rannsóknarvinnu með viðmið frá 1.nóvember 2019 og til 31. október 2021, sjá mynd 2
og viðauka 1.

Mynd 2. Tímaáætlun rannsóknarþátta Krýsuvík. Sjá einnig í viðauka 1.

4. Greinargerð um líkleg áhrif nýtingar á nærliggjandi svæði ( 17. Gr.).
Tilgangur rannsókna er í megin atriðum sá sami og sótt var um í upphaflegu rannsóknarleyfi.
Rannsóknarholur sem og yfirborðsrannsóknir framkvæmdar á Krýsuvíkursvæðinu gefa tilkynna að
aðaluppstreymissvæðin séu enn óþekkt, hitinn hefur ekki verið sérstaklega hár og gæfni holanna
misjöfn. Vinna að forhönnun, mat á viðbrögðum auðlindarinnar, og öflun gagna stendur út
rannsóknartímabilið. Tekið er tillit til rannsóknarþátta er snúa að umhverfisáhrifum nýtingar og borana,
en einnig er hugað að þáttum er snúa að umhverfisþáttum skilgreindum í rammaáætlun. Reiknað er
með að bora rannsóknarholur og með þeim staðfesta í höfuðþáttum eðli jarðhitakerfisins og
vinnsluhæfni og meta tegund nýtingar á auðlind Krýsuvíkursvæðisins.

5. Yfirlit um fyrri rannsóknir á svæðinu, skýrslur og gögn
Krýsuvík frá 2006 til 2018.
•

•
•

•

•

Didana, Y. L., 2010. Multidimensional Inversion of MT data from Krýsuvík High Temperature
Geothermal Field, SW Iceland, and study of how 1D and 2D inversion can reproduce a given
2D/3D resistivity structure using synthetic MT data. Master´s thesis, Faculty of Earth
Sciences, University of Iceland, pp. 136.
Geodfrey, L. and Dorbath, C. (2008). Deep downward fluid percolation driven by localized
crust dilatation in Iceland. Geophys. Res. Lett., 35: doi :10.1029/2008GL034514.
Guðjónsdóttir, S.R., Ilyinskaya, E., Hreinsdóttir, S., Bergsson, B., Pfeffer, M.A., Michalczewska,
K., Aiuppa, A., Óladóttir, A.A., 2018. Gas emissions and crustal deformation from the Krýsuvík
high temperature geothermal system, Iceland. J.Volcanol. Geotherm.Res. ( ISSN: 0377-0273).
Gylfi Páll Hersir, Arnar Már Vilhjálmsson, Guðni Karl Rosenkjær, Hjálmar Eysteinsson og Ragna
Karlsdóttir, 2010: Jarðhitasvæðið í Krýsuvík. Viðnámsmælingar 2007 og 2008. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR-2010/025. Unnið fyrir HS Orku hf. 263 s.
Gylfi Páll Hersir, Knútur Árnason og Arnar Már Vilhjálmsson, 2011: 3D Inversion of MT Data
from Krýsuvík, SW Iceland. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR-2011/072. Unnið fyrir HS Orku hf.
165 s.
Bls.2 af 7

Rannsóknaráætlun - Krýsuvík 2019
• Gylfi Páll Hersir, Knútur Árnason, Arnar Már Vilhjálmsson, Kristján Sæmundsson, Þorbjörg
Ágústsdóttir og Guðmundur Ómar Friðleifsson, 2018: Krýsuvík high temperature geothermal
area in SW Iceland: Geological setting and 3D iversion of magnetotelluric (MT) resistivity
data. Journal of Volcanology and Geothermal Research.VOLGEO-06500, 26 pp.
• Gylfi Páll Hersir, Knútur Árnason & ArnarMár Vilhjálmsson, 2013. 3D inversion of
magnetotelluric (MT) resistivity data from Krýsuvík high temperature geothermal area in SW
Iceland. PROCEEDINGS, Thirty-Eighth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering
Stanford University, Stanford, California, February 11-13, 2013. SGP-TR-198
• ÍSOR-2013/03. HYDRORIFT Final Report for the HYDRORIFT Project. Sigríður Kristjánsdóttir,
Kr.Ág og ÓGF
• Jóhann Mar Ólafsson, 2018. UAV Geothermal Mapping in Austurengjar. M.Sc. in Sustainable
Energy Science, University of Iceland, 142 pp.
• Julianna Hogenson, 2017. Geothermal Suface Mapping and Chemical Sampling in Krýsuvík at:
Seltún, Trölladyngja, and Austurengjar. M.Sc. in Sustainable Energy Science, University of
Iceland, 82 pp.
• Kristján Ágústsson and Aurore Franco ,2010. Hydrorift. Report on data acquisition in the
Hydrorift project. Iceland GeoSurvey, ÍSOR‐2010/002. Prepared for GEORG.
• Kristján Sæmundsson, Ólafur G. Flóvenz, Sverrir Þórhallsson, Benedikt Steingrímsson, Halldór
Ármannsson, Hjálmar Eysteinsson og Knútur Árnason, 2007: Krýsuvíkursvæði – Tillaga um
rannsóknarboranir. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR-07070. Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja hf.
11 bls.
• Kristján Sæmundsson og Þórólfur H. Hafstað, 2007: Rannsóknarholur við Sandfell. Íslenskar
orkurannsóknir, ÍSOR-07157. Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja. 7 bls.
• Loftmyndir ehf, 2019. Uppfærðar loftmyndir af rannsóknarsvæðinu í hárri upplausn að beiðni
HS Orku.
• Ólafur G. Flóvenz, Sigríður Kristjánsdóttir og Kristján Ágústsson, 2013. HYDRORIFT. Final
Report. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR-2013/039. Unnið fyrir GEORG. 19 bls.
• Sigríður Kristjánsdóttir, 2013. Microseismcity in the Krýsuvík Geothermal Field, SW Iceland,
from May to October 2009. M. Sc. thesis, Faculty of Earth Sciences University of Iceland, 50
p.
• Silvía Rakel Guðjónsdóttir, 2014. Gas emissions from the Krýsuvík high-temperature
geothermal system, Iceland. Master´s thesis Faculty of Earth Sciences, University of Iceland,
72 pp.
• Steven Beynon, 2012: Thermal Evolution of the Krýsuvík Geothermal Field, SW Iceland. A
Comparison of Fluid Inclusion, Alteration and Formation Temperatures in Well KR-2. Íslenskar
orkurannsóknir, ÍSOR-2012/054. 29 bls.
• Sverrir Þórhallsson, Benedikt Steingrímsson, Halldór Ármannsson, Knútur Árnason og Kristján
Sæmundsson, 2006: Krýsuvík - Rannsóknarsvæði og næstu rannsóknarboranir. Íslenskar
orkurannsóknir, ÍSOR-06170. Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja hf. 5 bls.
• Verkfræðistofan Vatnaskil, 2018. Reykjanesskagi Grunnvatns- og rennslislíkan – Árleg
endurskoðun fyrir árið 2017. Skýrsla 18.05.
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UNU – Jarðhitaskólinn, nema ritgerðir:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Abdelghafoor, M. 2007: Geological and geothermal mapping in Sveifluháls area, SW-Iceland.
Report 3, 1 - 23.
Khubaeva, O.R. 2007: Geothermal mapping in the Krýsuvík geothermal field, SW-Iceland.
Report 8, 145 - 156.
Mawejje, P. 2007: Geothermal exploration and geological mapping at Seltún in Krýsuvík
geothermal field, Reykjanes Peninsula, SW-Iceland. Report 12, 257 - 276.
Al-Dukhain, A.M.H., 2008: Geological and geothermal mapping in the Trölladyngja – Sog area,
SW-Iceland. Report 9, 31-52.
Mbogoni, G.J., 2008: Geological study on sedimentary sequence lithology, depositional
history and hydrothermal alteration at Sog, Trölladyngja area, SW-Iceland. Report 24, 427446.
Al-Sabri, A.M., 2009: Geological and geothermal mapping in Djúpavatn-Vigdísarvellir area
SW-Iceland. Report 7, 45-64.
Ngaruye, J.C., 2009: Geological and geothermal mapping of the Slaga-Arnarvatn area,
Reykjanes peninsula, SW-Iceland. Report 21, 435-460.
Irabaruta, C., 2010: Joint 1-D inversion of TEM and MT resistivity data, comparison with
mineral alteration and temperature in drillholes - Case study: Krýsuvík area, SW-Iceland.
Report 15, 235-264
Lahan, M.M. 2012: Geological and geothermal mapping in the Trölladyngja field, SW-Iceland.
Report 19, 397-418.
Africa J.R., 2013: 1D inversion of MT and TEM data with application of soundings from
Krýsuvík, SW-Iceland and a review of MT/TEM data from Bacman geothermal project, Central
Philippines. Report 5, 1-34.

6. Rannsóknaráætlun í megindráttum, áfangar og þættir.
Jarðfræði og ummyndun
Fyrir liggur kortlagning á jarðmyndunum, sprungum, misgengjum, gígum, gossprungum, jarðhita,
virkum og kulnuðum og vatnafarsþáttum er snerta grunnvatn, unnið af Kristjáni Sæmundssyni ÍSOR og
Guðmundi Ó. Friðleyfssyni HS Orku. Verið er að yfirfara einstaka þætti kortanna fyrir útgáfu þess.
•

Áætluð verklok: sumar 2020.

Viðnámsmælingar
Gerðar hafa verið allmargar TEM og MT viðnámsmælingar af Krýsuvíkursvæðinu þá einkum
Trölladyngju og Sandfellsvæði, viðnámsmælingar ná nú yfir meginhluta rannsóknarsvæðisins.
Niðurstöður þessara mælinga hafa verið birtar í hinum ýmsu skýrslum en áætlað er að taka þær saman
2020
•

Áætluð verklok: árslok 2020

Þyngdarmælingar
Ráðgert var að gera Bouguer þyngdarkort af rannsóknarsvæðinu, en slík kort sýna breytilega
eðlisþyngd í efstu hlutum jarðskorpunnar og möguleg innskot (varmagjafa) í jörðu. Útivinnu við
þyngdarmælingarnar er lokið og forvinnu fyrir úrvinnslu þeirra. Fyrirliggjandi niðurstöður verða teknar
saman og lokaúrvinnsla birt í skýrslu.
•

Áætluð verklok: árslok 2020
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Efnafræði
Til eru all margar greiningar á efnasýnum fyrir vökva, gufu og gas á Krýsuvíkursvæðinu..
Viðbótargögnum mun vera safnað eftir þörfum.
•

Áætluð verklok: október 2021

Landmælingar
Net GPS-mælistöðva á Krýsuvíkursvæðinu hefur verið rekið af Raunvísindastofnunar HÍ og Veðurstofu
Íslands. Nokkrar GPS-mælistöðvar eru með sískráningu (Móhálsadalur, Seltún, Hverahlíð), en þessar
mælingar hafa hingað til aðallega verið nýttar til vöktunar á jarðvá. Verulegar landhæðarbreytingar
áttu sér stað á árunum 2008-2010 með miðju í Móhálsadal, og samfara þeim varð nokkur breyting á
hveravirkni sem fylgst var með. HS Orka hefur stutt uppsetningu sírita og vöktun á svæðinu. Metið er
að fyrirliggjandi niðurstöður GPS mælistöðva eru nægjanlegar og verða því teknar saman fyrir frekari
úrvinnslu.
•

Áætluð verklok: október 2021

Landupplýsingar,
Jarðskorðuhreyfingar hafa verið miklar á Krýsuvíkursvæðinu og verða InSAR gervitungamyndir nýttar
til þess að leggja mat á breytingar sem eiga sér stað á svæðinu og þeim náttúrulegu breytingum sem
eiga sér stað á svæðinu.Einnig létHS Orka taka loftmyndir í hárri upplausn sumarið 2019, en úrvinnsla
þeirra er að vænta í lok árs.
Fyrirhugað er að taka innrauðar (IR) loftmyndir svo rekja megi útbreiðslu jarðhita á yfirborði og til að
nota síðar til viðmiðunar fyrir mögulegar breytingar.
•

Áætluð verklok: október 2021

Jarðskjálftar
Skjálftavirkni er mikil á Krýsuvíkursvæðinu, og því er kortlagning brota með staðsetningu skjálfta
mikilvæg í rannsóknum á jarðhitakerfum. Gögn frá jarðskjálftamælingum verða yfirfarin og metin, og
nýtt til samtúlkunar og líkangerðar af rannsóknarsvæðinu.
•

Áætluð verklok: október 2021

Grunnvatnslíkan
Til er grunnvatnslíkan af Reykjanesskaga sem gert var fyrir Hitaveitu Suðurnesja og grunnvatnslíkan af
höfuðborgarsvæði fyrir Orkuveitu Reykjavíkur sem tengjast saman við Kleifarvatn. Mat verður lagt á
það hvort þörf sé fyrir nýjar rannsóknarholur sem bæta líkön fyrir svæðið og möguleg staðsetning
borholna.
•

Áætluð verklok: október 2021
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Umhverfisþættir
Gert er ráð fyrir skráningu og nánari skoðun á umhverfisþáttum umfram það sem nú þegar hefur verið
framkvæmt, m.a.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minjar, gagnaskoðun auk vettvangsskoðunar.
Lífríki, fuglar og flóra, skrásetning.
Sérkenni landslags.
Sýnileiki hugsanlegra mannvirkja, álitleg svæði til uppbyggingar.
Ferðaþjónusta og útivist.
Hugmyndir að uppbyggingu.

Niðurstöður umhverfisathugana verður lýst í tilkynningu til Skipulagsstofunnar eða í matsáætlun
framkvæmdar (boranir og virkjun).
•

Áætluð verklok: október 2021

Jarðhitamat
Þegar rannsóknarleyfið var veitt 2006 var síðasta jarðhitamat fyrir svæðið frá 1985 og því ráðgert að
uppfæra það miðað við gögn sem fengust frá þessum rannsóknum. Þar var aðallega horft til
rúmmálsmats þar sem niðurstöður viðnámsmælinga myndu afmarka betur útmörk jarðhitasvæðisins
á Krýsuvíkursvæðinu. Árið 2009 gaf Orkustofnun út endurskoðað jarðhitamat fyrir allmörg háhitasvæði
á Íslandi (OS-2009/09) þar á meðal fyrir Krýsuvíkursvæðið. Þar er útbreiðsla ætlaðs jarðhitakerfis út
frá viðnámsmælingum stækkuð úr um 60 km2 í um 89 km2. Jafnframt er beitt Monte Carlo
líkindareikningi við matið og endurskoðað jarðhitamat miðað við miðgildið (445 MW). Þetta mat verður
ekki bætt frekar nema til komi boranir og frekari líkangerð í kjölfar þeirra.
•

Verkþætti lokið

7. Áætlun um fyrirhugaðar framkvæmdir við rannsóknina, frágangur borana og
mannvirkja.
Eftirfarandi framkvæmdir verða á rannsóknartíma:
•
•
•

Yfirborðsrannsóknir sem fyrirhugaðar eru á árunum 2019 til 2021 munu vera framkvæmdar án
rasks á rannsóknarsvæðinu.
Borun grunnra borholna til að auka nákvæmni í grunnvatnslíkani svæðisins að höfðu samráði
við landeigendur.
Rannsóknarborholur eru fyrirhugaðar sem fyrsti fasi í nýtingarleyfisumsókn.
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Viðauki 1. Tímaáætlun Krýsuvík 2019
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