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1. Inngangur
Á árunum 1958 ‐ 1962 voru boraðar átta (8) borholur í Ölfusdal ofan Hveragerðis. Orkustofnun hefur
haft umsjón með þessum holum fyrir hönd íslenska ríkisins.
Holutoppar og efsti hluti fóðringa voru skoðaðir í janúar, 2016. Efnisþykkt fóðringa við holutopp var
mæld og ástand búnaðar metið með tilliti til rekstrar. Engin skoðun eða mælingar voru gerðar ofan í
holum. Auk skoðunar og mælinga voru teknar voru saman upplýsinga úr eldri skýrslum.

2. Borholur í Ölfusdal
2.1 Almennt um endingu borhola
Nokkur dæmi eru um háhitaborholur á Íslandi, sem verið hafa í notkun í nærri 40 ár. Mjög hefur dregið
úr afköstum þeirra á rekstrartímanum og þrýstingur á holutoppi m.a. lækkað. Sem mannvirki eru
holurnar hins vegar í þokkalegu ástandi og taldar öruggar.
Algengasta ástæða að holur verði ónothæfar er að holutoppsþrýstingur þeirra er ekki nægur til að þær
geti blásið inn á gufuveitu. Þessar breytingar stafa af breytingum í jarðhitakerfi og þrengingum í
streymi að holu. Sjaldgæfara er að holur skemmist þannig að þær séu teknar úr notkun.
Skemmdir á holum má flokka eftirfarandi:


Skemmdir tengdar upphitun og/eða kæfingu. Þessar skemmdir koma fram snemma og oftast
er gert við þær áður en hola er tekin í notkun. Sem dæmi má nefna gúlpa og slitnar fóðringar.



Bilun í suðu eða samskeytum. Gert við áður en holur eru teknar í notkun.



Tæring á holutoppi að utan. Mest hætta þegar vatn liggur að holutoppi.



Tæring að innan er oftast tengd yfirhitaðri gufu og óvenju tærandi borholuvökva með lágt pH.
Dæmi eru um að holur hafi verið í rekstri þrátt fyrir slíka tæringu og tæring þá upphafin með
efnaíblöndun. Önnur dæmi eru um að slíkar holur koðni niður sbr. svarti dauði í Kröflu. Holur
í geymslu geta tærst að innan.



Fóðringar skemmist í jarðhræringum. Dæmi um slíkt eru borholur í Bjarnarflagi, sem
skemmdust í jarðhræringum á áttunda áratug síðustu aldar og þótt sumar þeirra hafi verið
nýttar seinna, eyðilögðust þær flestar.



Endurtekin hreinsun á útfellingum í holum, hvort sem hreinsað er með efnum eða bor, slítur
holunum. Ekki eru þó dæmi þess að hola hafi verið tekin úr notkun vegna slíks slits.

Þegar holur er geymdar, þe. ekki í notkun, er æskilegt að hafa eftirfarandi atriði í huga:


Meta skal hverja holu með tilliti til þess hve lengi hún skuli standa ónotuð. Forðast skal miklar
hitabreytingar á holutoppi þannig að fóðringar og holutoppur verði fyrir sem minnstri
þensluáraun.



Leitast skal við að verja holutopp og búnað fyrir veðurálagi og tæringu. Toppinn sjálfan skal
álsprautuhúða eða mála og bera feiti á spindla á lokum til að verjast tæringu. Loka á holutoppi
skal hreyfa reglulega tvisvar á ári þar sem það er mögulegt.



Ef hola byggir upp svo mikinn þrýsting að blæða þarf af henni þarf að ákveða hvort og þá hvar
blætt skuli af henni. Það getur farið eftir „karakter“ holunnar. Tryggja þarf að ekki stafi hætta
af blæðingunni bæði hvað varðar gas og hita. Girða skal af slíkar holur þannig að aðgengi
almennings sé hindrað.
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Ef hola er köld og þrýstingslaus er mikilvægt að holutoppur sé varinn frá bleytu og veðrun. Þá
er mikilvægt að stálið sé varið fyrir ryðmyndun svo og öxlar á lokum. Það að snjór/bleyta liggi
að stálinu í kjallara eða við jörð veldur tæringarálagi, sem hægt er að koma í veg fyrir með
góðum frágangi. Mikilvægt er að holutoppur og lokar séu varðir með
álsprautuhúðun/málningu og að boltar og lokaöxlar séu smurðir til ryðvarnar.



Loka á þrýstingslausum holum skal hreyfa reglulega tvisvar á ári og lokar á holutoppi, aðrir en
holuloki, skulu vera opnir/hálfopnir þannig að þéttivatn frjósi ekki í þeim og skemmi búnað á
toppi.



Ef hola er köld og undir þrýstingi, sem er viðráðanlegur, er ekki ástæða til að hafa holuna í
blæðingu, eingöngu til að halda búnaði heitum. Með lokun á holuloka á að vera hægt að halda
holum lokuðum miðað við kalt ástand. Tryggja þarf að ekki frjósi þéttivatn í holutoppnum
þannig að stálið þrútni og skemmist.

2.2 Almennt um borholur í Ölfusdal
Borholur í Ölfusdal eru með elstu háhitaholum á Íslandi, boraðar 1958 – 1962. Nokkrar þeirra hafa
verið í blæstri en aðrar aðeins blásið stutt en verið lokaðar í langan tíma þess á milli.
Staðfest hefur verið að þrýstingur í jarðhitakerfinu í Ölfusdal hefur lækkað frá fyrstu mælingum (Ómar
Sigurðsson). Þá hefur þurft að hreinsa holur, sem eru í blæstri, reglulega. Ekki er því reynsla af því
hvernig holurnar og jarðhitasvæðið bregst við ef allar holur, sem það geta, blása í lengri tíma. Um það
er ekki fjallað hér.
Nánar er fjallað um hverja holu fyrir sig hér að aftan, en almennt gildir fyrir holurnar:


Tæring á toppi er hvað líklegust til að hafa skemmt holur. Nokkrum holutoppum hefur verið
breytt vegna hættu á tæringu. Með því að veita vatni frá toppum minnkar hætta á tæringu.
Efnisþykkt á holutoppum var mæld sl. janúar og fannst ekki óeðlileg efnistæring.



Ekki er vitað til að vökvi í holum sé tærandi og ekki talin mikil hætta á tæringu inni í holu. Engin
tilraun var gerð nú til að mæla slíka tæringu og verður það ekki gert nema með því að setja
sérhæf mælitæki niður í holu.



Jarðskjálftar hafa gengið yfir Ölfusdal á undanförnum 50 árum. Hafi fóðringar skemmst af
völdum jarðskjálfta ætti það að hafa komið fram við vinnu við holur 2003, en ekki varð vart
við neinar slíkar skemmdir. Ekki er loku fyrir það skotið að fóðringar hafi skemmst síðan, en
það telst ólíklegt enda hafa ekki gengið yfir viðlíka skjálftar og um aldamótin.



Holur, sem hafa verið í blæstri, hafa oft verið hreinsaðar. Slíkar hreinsanir slíta holum en þrátt
fyrir það er ekki talið að holur séu að eyðileggjast vegna þess frekar sem líkt er ástand um
annars staðar.
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2.3 Holugerð, yfirlitsmynd
Meðfylgjandi mynd sýnir þversnið í borholur í Ölfusdal. Að undanskilinn holu G5 eru allar holurnar
innan við 1000 m að dýpt. Þær eru fóðraðar niður 200 – 250 m. Í sjóðandi jarðhitakerfi væru þetta
helst til grunnar fóðringar þar sem vökvi úr botnæðum gæti brotið sér leið upp á yfirborð utan með
fóðringu. Væri þetta veikleiki í holunum ætti hann að hafa komið fram fyrir löngu.
Holutoppar er ANSI Class 300, sem ræður ágætlega við holutoppsþrýsting holanna.
Vinnslufóðring og öryggisfóðring eru ein og hin sama. Því er engin fórnarfóðring í holunum, þannig að
ef vökvi holanna er tærandi getur öryggisfóðringin gefið sig og þar með gætu holur í versta falli gosið
stjórnlaust. Hætta á þessu er hins vegar talin lítil annars vegar vegna þess að ekki eru merki um að
holuvökvi sé tærandi og hins vegar vegna þess hve lágur toppþrýstingur er á holunum.

Hönnun borhola í Ölfusdal. (Mynd OS)
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3. Yfirlit yfir holur í desember 2016
Meðfylgjandi ef yfirlitsmynd af Ölfusdal og má þar sjá staðsetningu borholunna.
Í töflu hér að aftan, eru teknar saman upplýsingar um holurnar í Ölfusdal. Í köflunum þar á eftir er
fjallað sérstaklega um hverja holu.

Borholur í Ölfusdal, merktar G‐1 til G‐8 (Mynd OS)
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3.1 HV‐2
Staðsetning: E393052 N391781
Holan er með 10“ class 300 holuloka. Rattið hefur verið útbúið með „felgu og spotta“. Ekki er að sjá
að lokinn hafi verið hreyfður lengi. Holan stendur opin og hefur 2“ loki sem var á blinflans brotnað af.
Svo virðist sem örlítil öndun sé í holunni. Alla vega andar upp úr þessum stút í púlsum.
Fóðring á yfirborði virðist í ágætu lagi þar sem sást í hana og er ½“ loki neðan höfuðloka. Allur búnaður
á holutoppi þarfnast yfirferðar, málunar og endurskipulagningar.

Mynd OR
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3.2 HV‐3
Staðsetning: E392541 N392329
Holuloki er 10“ class 300. Lokinn virðist í þokkalegu ástandi þó fallið hafi á hann og útfelling er öðru
megin á honum líkist frekast eins og leki á röri frá holutoppnum frekar en loki á lokanum sjálfum.
Holuloki soðinn 2“ er á blindflans á toppi og er hann nokkuð tærður. Fóðring á yfirborði virðist í ágætu
lagi. Allur búnaður á holutoppi þarfnast hreinsunar, málunar og endurskipulagningar.
Holan er nýtt og er notuð til upphitunar á húsum og hesthúsum.

Mynd OR
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3.3 HV‐4
Staðsetning: E393123 N391581
Holuloki er 12“ 150 (Walworth). Ratti hefur verið breytt og er nú keðjutannhjól. Ekki er að sjá að lokinn
hafi verið hreyfður lengi. Ofan á þessum loka er annar loki án merkinga. Pakkdós við spindil og ratt er
með nokkri útfellingu og virðist ekki hafa verið hreyft í nokkurn tíma. Holan er í rekstri og er með 4 bar
á toppi. Erfitt er að greina hverjir notendur eru því margar lagnir liggja frá holunni. Fóðringin lítur
ágætlega út þar sem sést. Allur búnaður á holutoppi þarfnast yfirferðar, málunar og
endurskipulagningar. Fráveitulagnir þarfnast endurskipulagningar þar sem nú er mjög erfitt að átta
sig á tengingum holunnar til einstakra lagna.

Mynd OR
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3.4 HV‐5
Staðsetning: E392908 N391885
Holuloki er 10“ Class 300. Lítur þokkalega út þó nokkurt ryð sé á neðri flansi hans. Holan er ekki tengd
og toppur kaldur. Fóðring er ágæt að sjá þó er aðeins ryð við efra borð steypu milli fóðringa. Hreinsa
þyrfti upp ryð á holutoppi og endurmála. Fara þarf yfir vatnsvörn milli fóðringa.
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3.5 HV‐6
Staðsetning: E392429 N392488
Holuloki er 10“ class 600 og lítur vel út. Ofan á blindflasi er 3“ loki class 600. Holutoppur er kaldur og
engin tengin. Fóðring lítur vel út. ½“ loki er neðan holuloka. Ekki er að sjá að hann hafi verið hreyfður.
Ryðhreinsa þarf toppinn og endurmála.
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3.6 HV‐7
Staðsetning: E392323 N392694
Holuloki er 10“ class 600 og lítur vel út. Ofan á blindflasi er 3“ loki class 600. Holutoppur er kaldur og
engin tengin. Fóðring lítur vel út. Loki ½“ er neðan holuloka. Er eins og mæling sé tekin þar út en líklega
er vatnsborðsmæling tengd á holutoppinn en ekki er gott að sjá hvernig mæling fer inn í holuna.
Holutoppinn þarf aðeins að ryðhreinsa og bletta.
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3.7 HV‐8
Staðsetning: E391827 N393266
Holuloki er 10“ Class 300. Lokinn er lokaður en Té er ofan á lokanum. Lokinn og flans holunnar er
nokkuð tærðir undan leka frá 2“ loka sem er ofan á blindflans og er hann opinn og púlsar úr honum
vatn sem lekur niður á Té‐ið og holulokann og veldur tæringu. Holutoppurinn er volgur. Fóðringin
virðist nokkuð góð. Lagfæra þarf lekann á holutoppnum þannig að hann valdi ekki tæringu. Veita þarf
lekanum út fyrir holutoppinn. Mesta hættan er á að blautur jarðvegur undir holulokanum valdi
tæringu. Þá þarf að ryðhreinsa holutoppinn og mál. Útblástursstútur er tengdur við holutoppinn. Hann
þarf að aftengja þannig að leki sem hugsanlega kemst inn í blástursrörið liggi ekki þar og valdi tæringu.
Það getur skapað hættu þegar og ef holan verður látin blása. Blástursrörið og undirstöður þarf að
ryðhreinsa og mála.

Mynd OR
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4. Yfirlit yfir skýrslur og skrif um holur í Ölfusdal
4.1 Yfirlit
Addendum – Ölfusdalur
Ástandið í Hveragerði árið 2013

Orkuveita Reykjavíkur greinargerð Okt 2013

Borfélagið og EFLA Borholur

Minnisblað 02.11.2015

Borholur í Ölfusdal. Ástand, hiti og afl

BS‐91‐01 Greinargerð

Notendur borhola ríkisins í Ölfusdal 2015

Sverrir Þórhallsson Greinargerð ISOR 15051, 2015

Minnisblað Orkuveitu Reykjavíkur mars 2016

Mælingar á holum HV‐02 og HV‐04 í Hveragerði
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