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Inngangur  
Á Íslandi hefur tíðkast að frárennsli frá borstæðum hafi verið fargað í læki, leysingarfarvegi, í sprungur 
á yfirborði eða svelgholur. Hefur það bæði átt við frárennsli í borun og í blástursprófunum. Óháð 
neikvæðum áhrifum á umhverfi, gerir virk umhverfisstjórnun skv. ISO 14001 kröfu um að slíkri losun sé 
stýrt með það að markmiði að koma í veg fyrir óæskileg umhverfisáhrif. Með þessari skýrslu vilja 
Jarðboranir, Landsvirkjun, Orka náttúrunnar, Orkuveita Reykjavíkur og HS Orka varpa ljósi á stöðu mála 
og mögulegar úrbætur. Fjallað er um eðli vatnsbúskapar, annars vegar í borun og hins vegar í 
blástursprófun, og honum lýst (vinnslurás, eiginleikar efna).  

 Skoðað verður hvernig staðið er að þessum málum annars staðar í heiminum. 

 Skoðuð er hugsanleg endurnýting efna, sem þarf að farga.  

 Lagðar fram hugmyndir um úrbætur í samræmi við atriðin hér að ofan. 

 Öryggismál 

 Kostnaður við hugsanlegar úrbætur er áætlaður gróflega (klass 5).  
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Vatnsbúskapur við borun á Íslandi 

 

Myndin sýnir á einfaldan hátt hringrás skolvökva við borun og frágang svarfs eins og nú er viðhaft. 

Myndin hér að ofan sýnir einfalda útfærslu af dælu- og hreinsikerfi bors og hringrás skolvökvans eins 
og hún hefur verið við boranir á Íslandi. Vatnið er oftast tekið úr borholum sem er í eigu verkkaupa. 
Verkkaupinn hefur séð um að útvega vatn að borplani og hefur verið miðað við 40 – 50 l/s. Hlutverk 
skolvökvans, vatns eða leðju, er fjölþætt.  Skolvökvinn bæði kælir niður borkrónuna og hreinsar svarf 
frá henni , borsvarfið berst svo upp að yfirborði með skolvökvanum.  Skolvökvinn er einnig vörn við 
óvæntum uppblæstri holunar vegna þrýstings, þar er það eðlisþungi leðjunnar sem varnar uppblæstri. 
Nauðsynlegt er að halda holunni alltaf fullri af skolvökva. Svarfið er svo hreinsað úr skolvökvanum á 
hristisigti (shale shaker) þannig að vökvinn fari ofan í leðjutankinn aftur (mud tanks) gegn um 
hristisigtið. Þannig helst skolvökvinn í hringrásinni en fasta efnið fer fram af hristisigtinu og er leitt með 
yfirfallsvatni í svarfþró. Oftast er þrýstingur inni í holunni meiri en þrýstingurinn í jarðlögunum utan við 
holuna. Þegar borað er í jarðhita er mikilvægt að þessi hringrás haldist stöðug þar sem holan er mjög 
fljót að hitna ef hringrásin stöðvast og skapast þá hætta á gosi í holunni. Ef leðjan hefur hitnað mikið 
(60°C) hefur hluta hennar verið „hent“ í svarfþró og ný og köld leðja sett inn í kerfið í staðinn. Áður en 
borun vinnsluhluta holunnar hefst er leðjan fjarlægð úr holunni og leðjutönkum og hefur í flestum 
tilfellum verið fargað út í svarfþró. Ef algjört skoltap verður í holunni hverfur skolvökvinn þar út og ekki 
þarf að farga honum í svarfþrónni. Við borun vinnsluhlutans hefur öllu skolvatninu verið kastað eftir að 
það kemur úr holunni. Þetta tryggir að holan sé köld og að sandur sé ekki í hringrásinni sem eykur slit á 
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búnaði. Þetta verklag hefur verið viðhaft óháð hitastigi skolvökvans. Að borun lokinni hefur svo 
svarfþróin verið hreinsuð og efninu fargað á viðurkenndum förgunarsvæðum. Hins vegar hefur  vatnið 
verið látið síga úr leðjunni og þróin svo hulinn með jarðefnum. 
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Borvatnsveita 

 

Mynd af borvatnsveitu Landsvirkjunar í Kröflu. 

Við boranir á Íslandi hefur vatnsveita verið lögð að borstæði og hún tengd vatnsinntaki borsins. 
Afkastageta veitunnar hefur miðast við að hægt sé að bora vinnsluhluta holunnar með hreinu vatni 
(40-50 l/s) þó að ekkert skolvatn skili sér aftur til yfirborðs. Vatnsstreymi hefur alla jafna ekki verði stýrt 
heldur hefur umframvatni sem ekki er notað við borunina streymt um yfirfall og út í svarfþró. Öllu vatni 
sem upp úr holunni kemur hefur verið fleygt fram af hristisigtinu og út í svarfþró ásamt svarfinu. Þó 
borað sé með vatni og holan skoluð þannig er sjálfsagt að endurnýta vatnið eins og leðjuna. Þess ber 
þó að geta að verið er að bora í 250 – 300°C heitt berg og því gæti vatnið orðið töluvert heitt (60°C-
70°C) í hringrásinni. Þetta fyrirkomulag kallar á uppsetningu og rekstur á kæliturni til að kæla 
hringrásarvatnið.  

Við rekstur á borvatnsveitu hefur verið horft til 100% öryggis. Því hefur verið sett upp díselrafstöð til að 
knýja dælurnar ef rafmagn fer af rafmagnskerfinu. Einnig á þetta við um milli-dælur sem settar eru til 
að auka á þrýsting og flutningsgetuna í kerfinu. Slíkt kostar uppsetningu á olíugeymum fyrir 
rafstöðvarnar. Frágangur á rafstöðvum og olíugeymum hefur ekki alltaf verið til fyrirmyndar þegar 
horft er til mengunarvarna. Uppsetning og áfylling á olíugeymum hefur ekki verið sinnt sem skildi út frá 
öryggis og umhverfissjónarmiðum. Ekki hefur verið krafist öryggisþróar eða tvöfaldra olíutanka og ekki 
hefur verið settar sérstakar verklagsreglur um tengingar og aðra umgengni. Þó er ljóst að í mörgum 
tilfellum er hér um að ræða staðsetningar sem eru á verndarsvæðum. Því er ljóst að setja þarf 
„verklagsreglur“ fyrir þennan hluta verksins.  

Yfirfallið frá svarfþrónum er oftast leitt í lækjar-/leysingarfarveg og þar sígur það niður í jörðina um 
sprungur á yfirborði. Borefni svo sem borleðja og svarf sem verða til við borun á yfirborðs-, öryggis- og 
vinnslufóðringu eru sett út í svarfþróna og er misjafnt hvort leðjan sest til þar eða rennur út. Það fer 
eftir stærð svarfþróarinnar og hvar í ferlinu verið er að bora. Ein leið til að losna við svarfið er að moka 
úr svarfþrónum reglulega. Svarf við borun borholu sem er 2.500 m djúp er um 150 m3. Þar að auki eru 
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allt að 100 m3 af leðju sem notuð er við borun fyrir vinnslufóðringu, sem safnast getur í svarfþróna. Alls 
eru þetta um 250 m3 til 300 m3 af efni. Sumar holur „opnast“ í borun fyrir vinnslu-/ öryggisfóðringu 
þannig að öll borleðjan tapast í holunni og þarfnast því ekki yfirborðsförgunar. 

Til að fanga þann vökva sem berst frá bornum, þ.e. frá hristisigti („Shale Shaker“) og fínefnahreinsun 
(„Desander“ og „Desilter“), væri hægt að setja upp skilvindu eða snigil til að taka vatnið úr og farga 
þannig aðeins þurru efni. Slíku efni má þá safna saman í gám sem væri losaður á viðurkenndu 
förgunarsvæði. Einnig er hægt að safna svarfinu saman í gám og dæla setvatninu ofanaf gámnum inn í 
kerfið aftur. Þannig yrði svarfinu fargað sem blautu efni en ekki sem þurru efni. Erlendis þar sem 
Mannvit þekkir til er þetta efni sett í opinn gám og vatninu/leðjunni sem sest ofaná í gámnum er dælt 
inn í kerfið aftur. Ekki er svarfið þurrkað frekar þ.e. ekki sett í skilvindu eða snigil og því fargað blautu.  

Þá stendur eftir að takmarka vatnsmagnið inn á planið og taka við leðjunni úr holunni ef þess þarf 
þegar fóðrað er og steypt. 

Sá möguleiki að taka á móti leðju frá borholu í leðjutanka og geyma meðan holan er fóðruð og fóðring 
steypt þarf að vera til staðar. Á meðan leðjan er geymd þarf að halda henni á hreyfingu, að öðrum kosti 
sest hún til og verður ónothæf. Sé leðjan ekki látin setjast ætti að vera hægt að dæla leðjunni inn í 
kerfið aftur. Kæmi það í stað þess sem gert er í dag, að henda henni út í svarfþró þegar fóðring er sett 
niður í holuna og steypt. Upp kunna að koma þær aðstæður að erfitt sé eða ómögulegt að geyma 
leðjuna t.d. í frosti. Slíkar aðstæður verður að meta þegar þær koma upp. 

 

 
Svarfþró við HE-05 á Hellisheiði.  
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Vatnsbúskapur við blástursprófanir 

Núverandi fyrirkomulag á Íslandi 
Við blástursprófanir á borholum og frárennsli frá þeim hefur verið notast við sama frárennsli og við 
borunina og þá er ekki alltaf horft til þess að borholuvökvinn er um 100°C. Í borholuvökva eru efni sem 
falla út við kælingu og mynda skel í farveginn eða tjörnina þar sem vatnið safnast fyrir. Boraðar hafa 
verið svelgholur til að farga frárennsli borhola en þær hafa oftast stíflast fljótt vegna útfellinga úr 
vökvanum. Þá hafa þær einnig stíflast vegna borleðju og svarfs sem borist hefur í holurnar með 
holuvökvanum. Slíkt gerist einnig ef frárennslið rennur yfir svarfþrónna, að efni úr þrónni berast með 
vatninu í svelgholuna. Þessi aðferð hefur því ekki virkað sem skildi. Hluti af því gæti verið að vatnið er 
ekki meðhöndlað þ.e. „síað gegn um grjótpúkk“ og afloftað nægilega áður en það er sett niður í 
holuna. Þann galla ætti að vera hægt að laga þannig að síunin virkaði áður en vatnið fer ofan í holuna. 

Nokkur svæði hér á landi eru „yfirþrýst“ mjög ofarlega (Þeistareykir, Nesjavellir) og því er ekki hægt að 
farga vatni frá holu í svelgholu. Þar þarf því að finna aðrar lausnir. 

 

  
  Heitt frárennsli     Útfelling eftir heitt frárennsli 

  
  Svelgholufrágangur      Heitt frárennsli 
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Hvernig staðið er að málum erlendis 
Erlendis er verið að bora holur þar sem leitað er eftir heitu vatni (lághita) og gufu (háhita). Þessar 
borholur eru álíka djúpar eða jafnvel nokkru dýpri en íslenskar háhitaholur. Oft er vatn á borstað af 
skornum skammti. Því er nauðsynlegt að geta geymt leðju og vatn á borstað. Þar eru byggðar stórar 
svarfþrær (laugar) við planið sem notaðar eru sem vatnsforðabúr og í leiðinni sem svarfþró fyrir svarfið 
og vatnið sem kemur upp úr holunni. Þessar svarfþrær virka einnig sem kælilón þar sem borvökvinn 
kólnar. Þá eru kæliturnar sem kæla borleðjuna ekki til staðar. Borun háhitahola erlendis er eins og hér 
á landi þ.e. leðjuborun niður að vinnsluhluta holunnar. Í lághitaholum er borleðja oft notuð við borun 
vinnsluhlutans. Við slíkar aðstæður þarf að skola holuna eftirá með hreinsiefnum t.d sóda eða sýru. Þá 
er vinnsluhlutinn oft jafnvægisboraður sem krefst hringrásarvatns sem getur hitnað mikið. Því þarf að 
vera hægt að taka við miklu magni af vatni/leðju og kæla meðan á boruninni stendur, þarf því 
svarfþróin að vera mjög stór. Þessar svarfþrær eru þannig útbúnir að ekkert lekur frá þeim þ.e. 
svarfþróin er klædd með dúk og er því vatnsheld. Eftir borun er svarfþróin tæmd þ.e. vökvanum er 
dælt úr henni og fargað á viðeigandi hátt t.d. með niðurdælingu. Þá er þessi stóra svarfþró notuð til að 
taka við vatni frá holunni í blásturs/dæluprófun. Oft takmarkast blástursprófunin við stærð 
svarfþróarinnar þ.e. að aðeins má fylla rúmmál hennar. Vatnsgæfni holunnar setur því oft takmörkun á 
það hvað blásturspróf getur staðið lengi. Ef möguleiki er á að farga vökvanum annars staðar þá er hægt 
að dæla honum úr þrónni. 

Svarfi úr holunni þarf að farga sérstaklega á viðurkennum stað og á sumum svæðum er litið á svarfið 
sem eitraðan úrgang. Vatnið má heldur ekki fara frá plani hvorki í borun eða við borun.  

Ókostur við þessa stóru svarfþrær eða tjarnir er að undir þær fer mikið landssvæði. Hérlendis hefur 
verið leitast við að sem minnst land fari undir borstæði og passa stórar þrær illa við það. Í 
útboðsgögnum hefur jafnvel verið gefin einkunn fyrir fáa fermetra í plani þ.e. að lítið plan gefur háa 
einkunn en stórt plan lága einkunn. 

Við blástursprófanir hola erlendis er það vatnsmagn sem má farga á yfirborði oftast takmarkað og því 
getur tími prófana verið mjög takmarkaður. Það fer því eftir rýmd í svarfþró hvað prófanir geta staðið 
lengi. Þá er einnig þekkt krafa um að öllu vatni sem upp kemur sé dælt niður aftur og þá þarf að bora 
aðra holu til að slíkt sé hægt. Þá er svarfþróin oftast notuð sem „lón“ til að kæla vatnið áður en því er 
dælt niður. Þar falla þá líka út óæskileg efni.  

 

 
Svarfþró á Biliran. Mikil mannvirki. 
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Svarfþró í Kenýa      Svarfþró í Rwanda 

 

 

 

Uppsetning blástursprófunar þar sem vökvanum er dælt niður. 
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Nýting borefna frá borun 
Fyllingarefni á Íslandi er ekki dýrt og því er ekki mikill möguleiki á að hægt sé að selja borsvarf til að 
hafa á móti kostnaði við förgun þess. Kostnaður mun fylgja því að losa svarf reglulega frá bornum. 
Kostnaðurinn mun aðallega felast í eknum kílómetrum og því er mikilvægt að förgunarsvæðið sé stutt 
frá borstað. 

Þurrefnið Bentonite (borleðja) sem er þurrkaður leir, er ekki hægt að endurnota eða nota í aftur í 
borverkið. Það er því verðlaus afurð og þarf hugsanlega að greiða kostnað við förgun þess. Hægt er að 
nota það til landgræðslu á ógróið land og þá lækkar förgunarkostnaðurinn. Ekki er ljóst á þessari 
stundu hvert ferlið yrði en ef það þyrfti að skilja vökva og þurrefni að kostar slíkt, bæði í tækjabúnaði  
mannafla og í tíma.  

 

 

Magn efnis sem verður til við borun holu. 8 ½“ vinnsluhluti  
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Vatnsbúskapur við borun í framtíðinni 
 

 
Myndin sýnir á einfaldan hátt hringrás skolvökva við borun og lausnir við svarflosun. 

Myndin hér að ofan sýnir einfalda mynd af dælu- og hreinsikerfi bors og hringrás skolvökvans eins og 
hann gæti litið út við borun. Búið er að auka við hreinsibúnað leðjunnar og setja upp leðjukæli til að 
kæla leðjuna. Allt er þetta gert til að hægt sé að halda leðjunni inni í kerfinu sem lengst og hafa hana 
tilbúna á öllum stigum borunar holunnar. Hlutverk skolvökvans er annars vegar að hreinsa svarf frá 
borkrónu og skola því upp úr holunni og hins vegar að tryggja öryggi í borun þ.e. að heitur og háþrýstur 
jarðvökvi streymi ekki upp úr holunni.  

Búnaðurinn til að ná fínum efnum úr leðjunni, og með því minnka slit í dælum og búnaði, eru Desilter 
og Desander sem keyrðir eru á sjálfstæðri hringrásardælu sem alltaf er í gangi óháð hringrás vökvans í 
holunni. Jarðboranir hafa prófað með bornum Þór, á Reykjanesi, að hafa ekki svarfþró en voru þess í 
stað með gáma undir svarfið þannig að lítið auka vatn fór um svæðið. Svarfgámurinn var svo tæmdur 
þegar hann var fullur af svarfi. Þetta er blautt svarf sem sígur til í gámnum og vökvinn sem skilst frá 
efninu (sest til) er dælt aftur inn í hringrásina.  

Leðjukælir er nauðsynlegur þegar borað er í jarðhita til að halda leðjunni kaldri. Hann er líka knúinn til 
hliðar við hringdælingu holunnar og kælir leðjuna í leðjutanknum. Þetta er mikilvægt þar sem leðjan 
hefur ekki mikla eiginleika án íblöndunarefna til að þola hita yfir 60-70°C. Allt þetta gerir það að 
verkum að leðja og svarf eiga ekki að þurfa að verða eftir á eða við planið. Því skal farga annars staðar á 
viðurkenndum förgunarstöðum.  

Til að hægt sé að skapa þessar aðstæður á planinu þ.e. að svarf og leðja leki ekki út þarf að auka rýmd í 
leðjutönkum. Því þarf að fjölga þeim úr 2-3 stk. eins og nú er í 5-7 stk. Slíkt kostar pláss á planinu fyrir 
þá og búnað til að halda leðjunni dælanlegri (lifandi). Þar er aðallega verið að horfa á leðjutanka með 
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hrærum. Þá þarf einnig að vera mögulegt að samtengja leðjutankana fyrir dælingu þannig að alltaf sé 
hægt að dæla úr þeim og í þá. Hver tankur þarf um 40 m2 og því þarf um 100 – 160 m2 undir þá.  

Að lokinni borun hvers áfanga holunnar þarf að taka ákvörðun um hvort farga eigi leðjunni eða geyma 
hana milli áfanga. Hún er ekki geymd nema með nokkrum tilkostnaði. Útbúa þarf verklagsreglu þar um. 
Leðjuna má nota sem áburð á ógróið land og til að minnka uppblástur. Hún bindur yfirborð, heldur 
miklum raka og myndar góðar aðstæður fyrir gróður að vaxa í.  

Borvatnsveitan þarf alltaf að vera tengd og tilbúin til að koma inn í kerfið þannig að dæling í holuna 
stöðvist ekki. Jafnframt þarf að vera hægt að stöðva hana þannig að umframvatn flæði ekki á eða við 
borplanið. Þetta kallar á stjórnbúnað á veitunni og hann þarf að vera sjálfvirkur þannig að hann fari í 
gang og stöðvist t.d. miðað við vatnshæð í kari eða þrýsting. Boráhöfn á ekki að þurfa að hafa áhyggjur 
af borvatnsveitunni þegar eitthvað bjátar á í boruninni. Þessi búnaður væri á kostnað eiganda 
borvatnsveitunnar að útvega og setja upp. 
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Tæki við að ná vökva úr svarfi 
 

http://www.slb.com/services/miswaco/services/solids_control/centrifuges/518.aspx

 

 

 

http://www.slb.com/services/miswaco/services/solids_control/centrifuges/518.aspx
http://www.slb.com/services/miswaco/services/solids_control/centrifuges/518.aspx
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Úrbætur við borun 

Forsendur 
Úrbætur felast í að farga ekki leðju og svarfi á eða við borplanið. Allt efni skal flutt af svæðinu og fargað 
á viðurkenndum förgunarstað og skv. lögum og reglum þar um.  

Lýsing á úrbótum við borverk 
Miðað við að farga engu í svarfþró heldur í gáma og taka öll borefni frá borplani, þarf að auka getuna á 
planinu til að taka við efnum frá holunni og halda utan um leðju á staðnum. Þetta kallar á meira pláss á 
plani þ.e. stærra plan fyrir fleiri kör. Þó er hægt að hugsa sér að halda svæði þar sem pytturinn er 
hugsaður sem svæði undir kör fyrir leðju. Sá hluti plansins þarf ekki mikinn burð og jarðvegsskipti geta 
verið í lágmarki. Eftir borun má ganga frá þessum hluta plansins, laga það að nærumhverfi og græða 
upp. Svarfinu verður ekki fargað með þeirri borleðju sem flyst með því fram af hristisigtinu. Þá þarf 
einnig að ná leðjunni/affallinu frá „Desander“ og „Desilter“. Bent er á tvær leiðir til að „þurrka“ svarfið. 
Annars vegar að láta það setjast í gám og dæla ofan af því leðju-vatninu með „sump-dælu“. 
Vatninu/leðjunni er þá dælt inn í kerfið aftur en svarfinu er fargað „blautu“ á viðurkenndan 
förgunarstað. Sé vilji til að fara eingöngu með þurrefni frá planinu er hægt að bæta við hreinsibúnaðinn 
skilvindu eða snigli til að þurrka svarfið áður en það er sett í gám. Rannsóknir hafa sýnt að efnainnihald 
svarfs á Íslandi er óvirkur úrgangur og því leyfilegt að farga sem slíkum, (A geochemical investigation of 
trace elements in well RN17 at Reykjanes geothermal system, SW-Iceland). Hvað varðar leðjuna gæti 
verið æskilegt að skilja að vökva og þurrefni áður en henni er fargað. Þurrefninu er þá komið á 
förgunarsvæði en hugsanlega þarf að meðhöndla leðjuvökvann áður en honum er fargað. Slíkt mun 
kosta fjárútlát og á þessu stigi er erfitt að meta þann kostnað. Erfitt er að leggja mat á kostnað við að 
reka stærra hreinsi- og dælukerfi en reiknað er með að bæta þurfi við einum manni á vaktina. 

Þá þarf að vera hægt að taka við sementsefju þegar steypt er og farga henni. 

Mat á ávinningi og hættur við borun 
Við mat á ávinningi er helst að umsýsla við blöndun leðju ætti að minnka og geymsla er öruggari í 
leðjutanki en í opnum svarfþróm.  

Svarfþró er ekki lengur til staðar við planið óvarin og öllum opin sem um planið fara.  

Geymsla á öllum efnum er á afmörkuðum stað og í öruggum geymsluhólfum. 

Ókostur er að dæling milli leðjutanka verður meiri og fleiri leðjutankar eru á planinu. Því þarf að 
umgangast tengingar og slöngur/barka með varúð og passa upp á skemmdir á búnaði. 

Aukinn rekstrarkostnaður vegna fleiri leðjutanka og kostnaður við að farga svarfi daglega. 
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Úrbætur við blástursprófanir 

Lýsing á úrbótum við blástursprófanir 
Við prófanir á borholu þarf að huga vel að leið vatnsins þar sem það er um 100°C heitt. Við förgun á 
frárennsli á yfirborði t.d. í læk eða lækjarfarveg er ljóst að allur gróður sem kemst í snertingu við vatnið 
drepst vegna þessa mikla vatnshita. Því er mikilvægt að leið vatnsins sé vel afmörkuð og gróður sé 
varinn svo sem kostur er. Annar möguleiki er sá að farga vatninu í svelgholu sem bora þarf sérstaklega 
og loka af niður fyrir grunnvatnið. Þetta er verulega kostnaðarsöm aðgerð og oft er óvíst með árangur. 
Það skal þó haft í huga að á nokkrum jarðhitasvæðum er „yfirþrýstingur“ grunnt í jörð og því ekki 
möguleiki á að bora svelgholur. Ef hægt er að farga vatninu í grunnvatnið um sprungu á yfirborði þá 
þarf að verja rennslisleiðina til að takmarka skemmdir. Þá ber að hafa í huga að á löngum tíma hitnar 
umhverfið við rennslisleiðina og gróður sem er í og við svo heitt vatn í langan tíma drepst. Því er gott 
að takmarka rennslistímann svo sem kostur er. 

Mat á hættu og ávinningi í blástursprófun 
Við mat á hættu samfara blástursprófun hefur vatninu frá borholunni oftast verið veitt úr mælikari út í 
svarfþró og um affall frá henni. Þetta getur skapað mikið yfirborð á heitu vatni. Oft rennur heitt vatn 
um langan veg á yfirborði. Töluverð eða mikil hætta er á að menn og dýr komist í snertingu við heitt 
affallsvatn og skaði sig. Því er mikilvægt að svæðið sé girt af og reynt að hindra aðgang að því. 

Við mat á ávinningi við blástursprófun og förgun í svelgholu, ætti vatn frá holunni að geta verið í 
þröngum farvegi (röri) og svelgholan ætti að vera stutt frá eða í plan jaðrinum. Því ætti að vera auðvelt 
að girða hættusvæðið af. Lítil hætta ætti að vera á, að menn og dýr komist í beina snertingu við 
affallsvatnið og skaði sig. Huga þarf að gróðri og mögulegum skemmdum vegna frárennslisins. 

Við blástursprófun á holu skal blásturstíma still í hóf og finna þarf leið til að farga frárennsli á öruggan 
hátt áður en holan er sett í blástur. Í einhverjum tilfellum er um langtíma blástur að ræða t.d. ef verið 
er að álagsprófa svæðið. Þá eru jafnvel allar holur svæðisins látnar blása á sama tíma. Þá er mikilvægt 
að horfa til förgunar á frárennsli áður en sú prófun fer fram. Þá er t.d. horft til þess að bora svelgholu 
fyrir frárennslið niður fyrir grunnvatnsborð. Reynt skal að koma í veg fyrir að svarf og önnur föst efni 
berist niður í holuna,það tryggir lengri líftíma svelgholunnar. Ef vökvanum má farga í gunnvatnið gæti 
verið nóg að opna í sprungu eða annað niðurfall sem er mun ódýrari kostur en að bora. Slíkt niðurfall 
væri æskilegt að prófa áður en ákveðið er að blástursprófa holuna. Það ætti að tryggja 
lágmarksskemmdir á yfirborði. Ef svelgurinn tekur ekki við öllu vatninu frá holunni flæðir yfir gróður 
og/eða opin svæði og útfelling verður til á yfirborðinu. Þá þarf einnig að hafa í huga að jarðvegur hitnar 
með tímanum ef vatninu er fargað grunnt í svelg eða annað opið niðurfall. Þá „soðna“ grös og plöntur 
og drepast. Förgun á heitu vatni þarfnast því sérstakrar aðgæslu.  

Gufa og vatn, sem berst upp úr holum í blæstri og liggur yfir grónu landi, skemmir gróður, sérstaklega 
mosagróður. Því er mikilvægt að nota, dropasíur, tvöfallt birði í hljóðdeyfum, skiljur eða annan búnað 
sem getur fangað vatnsdropa og meðburð sem getur verið töluverður sérstaklega fyrstu sólarhringana. 
Einnig er mikilvægt að takmarka blásturstíma eins og kostur er. 
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Öryggismál 
Við vinnu og tilboðsgerð undanfarinn áratug hefur markvist verið unnið að því að minnka raskað svæði 
sem borðstæðið er. Þetta hefur verið gert þannig að við einkunnargjöf í tilboðum hefur borverktaki 
fengið hærra mat eftir því sem borstæðið er minna. Borverktakinn sjálfur hefur útfært þetta og lagt 
fram uppstillingu bors og tækja á planinu.  

Með tilliti til öryggissjónarmiða er rétt að varpa fram því sjónarmiði sem fram koma á 
kynningarfundum  hvort ekki hafi verið gengið full langt í því að minnka borplönin hér á Íslandi. Þetta 
er farið að ógna öryggi við vinnu manna á planinu. Akstursleiðir með efni, t.d. fóðringar, sement, gel og 
borstangir eru mjög þröngar.  Við affermingu þarf að hýfa og aka með efnið í mikilli hæð sem eykur 
slysahættu. Gönguleiðir áhafnar eru alltaf í og yfir akstursleið. Lítið sem ekkert rými er framan við 
vistarverur áhafnar sem eykur slysahættu og ekki síst þegar unnið er við borun að vetri til í snjó og 
hálku. (Sjá umfjöllun í fundargerðum kynningarfunda) 

Erlendis eru borplön til muna stærri en hérlendis og munar þar miklu (sjá mynd). Það má þó fara 
milliveginn þannig að umhverfis og öryggismál geti farið saman. Mikilvægt að þessi þáttur verði 
skoðaður með það í huga að allir komi heilir heim án þess að fórna stórum landssvæðum. Ein leiðin er 
að setja jarðvegsdúk undir fyllingar sem eru síðan fjarlægðar að verki loknu og land þannig 
endurheimt.  

 

Á myndinni hér að ofan er íslenska planið lagt ofan á það Ný-Sjálenska  
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Áætlun um kostnað við úrbætur 
Borhluti; 

Tæki og búnaður; 

o Skilvinda  

o Vatnsdæling með magnstýringu. 

o Leðjutankar til að taka við leðju 

o Búnaður til að halda leðju á „lífi“ í leðjutönkum (hrærur) 

o Dæla til að flytja leðju milli leðjutanka. 

o Opnir gámar til að taka við þurrefni 

o Kostnaður við förgun þurrefna 

o Umsjón með rekstri dælu og hreinsikerfis verður ekki bætt á núverandi boráhöfn. 

o  Kostnaður við förgun leðju er áætlaður sá sami við pytt og að farga henni eftir hvern 
áfanga. Moka þarf henni upp eða moka yfir hana að borun lokinni. Hér er ekki gert ráð 
fyrir að leðjan sé þurrkuð. 

o Stærra borplan – (enginn pyttur). Gert ráð fyrir að plan stækki út frá öryggissjónarmiði. 
Svæðið sem pyttinum er áætlað verður nýtt undir leðjutanka. 

 

Blásturshluti; 

o Gera stóra tjörn til að kæla vatnið áður en það er sett ofan í svelgholu? Hugsanlega 
hægt að moka upp hluta af planinu. (Mikið landrask!? Mikið heitt vatn í tjörn!) 

o Bora holu til að farga affallsvatni. (Má setja vatn niður í jörðina og þá hversu djúpt?) 
Kælitjörn til að ná útfellingarefnum úr vatninu áður en það fer í svelgholuna. 

o Dropasíur, skiljur, tvöfallt birði eða annar búnaður til að fanga vatnsdropa og meðburð 
úr blæstri. 
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Borun
Þurrt efni

Skilvinda/snigill til að fá þurrt svarf.
Swaco 518 notuð, 

25 l/s  45.000 $
12,5 milj. kr

Alfa Laval LYNX 500 

35 l/s, 110.000 $

Blautt efni

Leðjutankur/kar til að taka við leðju 5 stk 4,3 milj. Kr 7.500 $

Búnaður til að hræra í leðjutönkum 15 stk 8,6 milj. kr 5.000 $

Dæla fyrir leðju milli leðjutanka 2 stk 1,5 milj. kr 5.000 $

Opnir gámar til að taka við svarfi 3 stk 2,6 milj.kr 7.500 $

Rekstur á stærra dælu- og hreinsikerfi. 1,5 milj. kr Mannafli/rafmagn

Stærra borplan og jarðvegsdúkur 2,0 milj. Kr

Förgun leðju! Sjá áætlun um kostnað við úrbætur

Áætlaður kostnaður 33 milj. Kr

Blástursprófun
Heitt vatn

Grafa upp hluta af planinu til að taka við vatni til 

kælingar og förgunar 2 milj. Kr 2.000.000 kr

Dropasía 1,5 milj. Kr 1.500.000 kr

Bora holu til að taka við vatni, heitu eða köldu frá tjörn. 15 milj. Kr 15.000.000 kr

Áætlaður kostnaður 18,5 milj. Kr
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