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1

INNGANGUR

Í kafla 8.9.1 í skýrslu Orkustofnunar um tillögur stofnunarinnar til verkefnisstjórnar þriðja
áfanga rammaáætlunar er fjallað um þann valkost að reisa jarðvarmavirkjun á einu af þremur
háviðnámssvæðum á jaðri Torfajökuls. Svæðið sem um ræðir er vestast af svæðunum þremur og
er kennt við Botnafjöll.
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HELSTU KENNISTÆRÐIR

Hugmyndin er að nýta jarðhitakerfi vestan Torfajökuls fyrir jarðvarmavirkjun (sjá mynd 1).
!
Helstu kennistærðir

Eining

Uppsett rafafl

90

MWe

Uppsett varmaafl

0

MWth

Raforka

774

GWh/ári

Nýtingartími

7900

klst./ári

Flatarmál lágviðnámskápu

24

km2

Flatarmál háviðnámskjarna

18

km2

Flatarmál nýtingarsvæðis

65

km2

Flatarmál framkvæmdasvæðis

20

km2

Tafla!1:!Helstu!kennistærðir!fyrir!jarðvarmavirkjun!við!Botnafjöll.!
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STAÐHÆTTIR

Það svæði sem um ræðir er í vesturjaðri háviðnámskjarnans á milli Laufafells og
Rauðufossafjalla. Það er hér kennt við Botnafjöll sem ná inn á miðju þess úr suðvestri. Svæðið
er að mestu vestan þess svæðis sem í 2. áfanga rammaáætlunar var kennt við Blautukvísl.
Flatarmál háviðnámskjarnans er um 24 km² og landhæð um 800 m. Aðalbergtegund er móberg í
hryggjum. Austast grisjar í líparít undir því en á yfirborði eru sandar, vikrar og hraun.
Vesturjaðarinn mynda Rauðufossafjöll, partur af sveiglægu kerfi líparítgúla frá fyrri hluta
síðasta jökulskeiðs, utan öskjunnar. Virk gosrein með NA-SV-gígaröðum, þar sem gosið hefur
líparíti, andesíti og basalti eftir ísöld, liggur yfir svæðið suðaustast. Kælivatns má afla með
grunnum borholum innan nýtingarsvæðis.
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JARÐVARMI

Nokkur yfirborðsvirkni jarðhita er á þessu svæði. Hverir eru á nokkrum stöðum suðaustan til,
annars eru þar aðallega laugar. Köld ummyndun er töluvert útbreidd og ung skella með
kaólínleir er vestur við Rauðufossafjöll. Stór sprengigígur er í Dalöldum og ummyndunarskellur
umhverfis, en kaldar. Viðnámsmælingar og segulmælingar sýna þetta svæði sem mögulegt
háhitasvæði. Á mynd 1 má sjá viðnámssnið af svæðinu, þar sem lágviðnámskápan og
háviðnámskjarninn sjást en djúphiti á þessu svæði er innan við 200°C skv. gashitamælum
(Ragna Karlsdóttir, 2003).
Á svæðinu hefur mælst töluverð smáskjálftavirkni sem gæti verið vísbending um lekt í berginu
vegna virkra bergsprungna sem gætu drifið jarðhitahringrás. Svæðið lendir að stórum hluta
innan þyngdarhæðarinnar sem einkennir öskjuna. Allir þættir jarðeðlisfræðinnar gefa samdóma
niðurstöðu um mögulega háhitavirkni sem og jarðfræðin. Jarðhitamerkin eru hinsvegar ekki eins
afgerandi og fyrir svæðin sem falla innan öskjunnar, auk þess sem jarðefnafræðimælingar gefa
ekki vonir um mjög háan hita í jarðhitakerfi sem þar væri undir.
Landhæð er lægri en í Reykjadölum svo munar um 100–200 m, og aðgengi er auðvelt um slétta
sanda og vikurþaktar öldur milli smáfella. Bílaslóð í Dalakofa og vestur á Krakatindsleið og
slóðin upp frá Rangárbotnum yfir á Hrafntinnuskersleiðina liggja um svæðið.
Stærð svæðisins gefur tilefni til að gera ráð fyrir að hægt sé að reisa 90 MW jarðvarmavirkjun.

Mynd!1:!Viðnámssnið!NS81!af!Botnafjallasvæðinu!(Ragna!Karlsdóttir,!2003).!
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NÝTING

Á mynd 3 má sjá kort af svæðinu sem um ræðir. Græna svæðið er Friðland að Fjallabaki, rauða,
skyggða svæðið er sá hluti háviðnámskjarnans sem liggur fyrir utan Friðlandið, og bláu línurnar
afmarka nýtingarsvæðið, en það er það svæði þar sem áhrifa vinnslu mun gæta. Iðnaðarsvæðið
og framkvæmdasvæðið verður innan nýtingarsvæðis og er lega þess háð samþykki
skipulagsyfirvalda. Ekki er hægt að afmarka framkvæmda- og iðnaðarsvæðið nánar á þessu
stigi, þar sem það hlýtur að ráðast af niðurstöðum rannsóknarborana þegar þar að kemur.
Áður en vinnsla hefst mun verða gert reiknilíkan sem spáir fyrir um þrýstingslækkun í
jarðhitakerfinu, og þ.a.l. hversu mikil vinnslan má vera til að standast kröfur um sjálfbærni.
Útmörk og vikmörk þrýstingslækkunar skulu vera ákvörðuð og ef og þegar þeim er náð þá skal
endurskoða líkanið og hugsanlega ráðast í mótvægisaðgerðir. Affallsvatn má ekki losa á
yfirborð nema þegar um er að ræða prófanir eða stórfellda bilun. Engin myndun yfirborðslóna er
fyrirhuguð, nema að hún tengist annarri leyfðri atvinnustarfsemi, svo sem heilsuböðum.
Affallsvatn skal að öðru leyti losa annað hvort með grunnlosun eða djúplosun aftur í
jarðhitakerfið. Miðað er við að líftími virkjunar sé 60 ár.
Þar sem miðað er við að hægt sé að reisa 90 MW virkjun þá þarf að bora u.þ.b. 22 holur til að
afla nægjanlegrar gufu, auk tveggja niðurdælingarholna. Búast má því að um 70%
rannsóknarholna heppnist og verði að vinnsluholum (Björn Már Sveinbjörnsson, 2014). Auk
þess þyrfti að bora um 50 uppbótarholur yfir 60 ára líftíma virkjunarinnar.
Ef miðað er við að það þyrfti að bora um 22 holur í upphafi reksturs, þá má áætla stærð
framkvæmdasvæðisins sem 16‒20 km2 (Grímur Björnsson, 2007).
Frekari umfjöllun um þessi atriði má finna í kafla 7: Jarðvarmi ‒ Almenn umfjöllun.
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Mynd!2:!Botnafjöll,!kort!sem!sýnir!háhitakjarna!og!nýtingarsvæði.!
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Mynd!3:!Loftmynd!af!Botnafjöllum!sem!sýnir!háhitakjarna!og!nýtingarsvæði.!
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