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• Víða byggist vatnsvinnsla alfarið á grunnvatnsstreymi  

• Mikilvægt að tryggja gæði neysluvatns 

• Aukin ásókn í annars konar nýtingu - Það þrengir að vatnsbólum 
og vatnsverndarsvæðum  

• Aukin áhersla á verndun vatns og vatnsauðlindar í lögum og 
reglugerðum 

 

 

 

Hvað er málið? 
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Vatnsveitur á vegum OR 

Veitustaður Brunnsvæði Vandamál 
Höfuðborgarsvæðið 

Álftanes Vatnsveita Garðabæjar 

Reykjavík, Kjalarnes, 
Seltjarnarnes og hluti 
Mosfellsbæjar 

Gvendarbrunnar, Jaðar, Myllulækur og 
Vatnsendakriki 

Vesturland 

Akranes Berjadalur, Slöguveita og Ósveita 

Borgarnes, Bifröst og 
Munaðarnes 

Grábrók, Seleyri til vara fyrir Borgarnes Grugg öðru hvoru en vatn innan 
marka neysluvatnsreglugerðar 

Grundarfjörður Grund 

Hvanneyri Fossamelar 

Reykholt og 
Kleppjárnsreykir 

Breiðabólsstaður, Hægindi, Hamramelar 
og undir Snældubjörgum 

Vatnsskortur á sumrin. Rauðsgil 
nýtt vatnsból vorið 2013 

Stykkishólmur Svelgsárhraun 

Suðurland 

Hellisheiði Engidalur 
Hlíðarveita Bjarnarfell Engin stýring á dælingu 

Nesjavellir Grámelur, Gróðurhúsalind og Gilslind Hitamengun 

Umhverfisskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur 2012 



Svo langt ná kaldavatnslagnir OR á 
veitusvæðinu, þ.e. um 1.450 km 
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Hvaðan kemur kalda vatnið? 

Regn 

Grunnvatn 

Vatnsöflun 
Dælustöð,  

miðlunartankur 
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• 1997: Vottað HACCP kerfi – Innra eftirlit með vatnsgæðum 

 

• 1999: ÍST ISO 9001 gæðakerfi 

 

• Hvert ár eru tekin vatnssýni til örverugreininga og heildarefnagreininga 

 

 

Gæði neysluvatns 
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• Orkuveita Reykjavíkur getur ekki innkallað gallaða vöru/neysluvatn 

 

• Unnið markvisst að fyrirbyggjandi eftirliti, vöktun og forvörnum t.d.: 

• Regluleg sýnataka til örveru- og efnagreininga  

• Áhættuþættir greindir í dreifikerfinu 

• Starfsmaður sinnir eftirliti í Heiðmörk 

• Hlákuáætlun – Ekki dælt úr holum í Gvendarbrunnum frá október til mars 

• Tilkynningar um þörf á viðgerðum og úrbótum 

 

 

Eftirlit, vöktun og forvarnir  



Vatnstökusvæðin 

Kaldárbotnar 
Vatnsendakriki 

Myllulækur 

Jaðarssvæði 

Gvendarbrunnar 
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Vatnsverndarsvæði 
höfuðborgarsvæðisins 

 

 

 

 

 

 

 

   Svæðið er um 300 km2 

    ~150 km2 fjarsvæði A og B 

      ~140 km2 grannsvæði 

      ~10 km2 brunnsvæði   

 

 



Bláfjöll 

Kaldárstraumur 

Kópavogur 

Hafnarfjörður 

Garðabær 

Reykjavík 

Elliðavatnsstraumur 

Grunnvatnsstraumar 
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Heiðmörk 
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Heiðmörk 

3.1.14. Svæði fyrir frístundabyggð 
Ekki er gert ráð fyrir svæðum fyrir 
frístundabyggð innan sveitarfélagamarka 
Reykjavíkur. 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 
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• Takmarka gegnumakstur 
vélknúinna ökutækja  
í Heiðmörk? 
 

Hvað þarf að gera? 



17 

• Dreifa álagi inn  
á fleiri svæði á  
Græna treflinum? 
 

Hvað þarf að gera? 

• Fyrirvari um 
mannvirkjagerð, 
ræktun og þróun 
útivistar á Hólmsheiði 
vegna hugsanlegs nýs 
flugvallar* 

 

 

 

 

 

*   Drög að svæðisskipulagsbreytingu    

     höfuðborgarsvæðisins 



Suðurlandsvegur 

Bláfjallavegur 

Umferð í Heiðmörk 

Flugvöllur? 

Skíðasvæði 

Suðvesturlínur 

Þríhnúkagígur 

Fangelsi 
Byggð 
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Hellisheiðarvirkjun 

• 2006: 90MWe 

• 2010: 213 MWe og 133 MWth 

• 2011: 303 MWe og 133 MWth 

 

• Affallsvatn: Skiljuvatn og þéttivatn 

• Skiljuvatn sett aftur niður í 
jarðhitageyminn (>800 m) 

 

 
 

 

 

• Flest snefilefni í skiljuvatni eru undir 
mörkum neysluvatnsreglugerðar 

• Styrkur snefilefna í skiljuvatni er 
mun lægri en á jarðhitasvæðum 
erlendis vegna jarðfræðilegra 
aðstæðna 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Um 40 eftirlitsholur  

• Ekki marktæk aukning efna í 
eftirlitsholum 
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Nesjavallavirkjun 

• 1990: 100 MWth 

• 1998: 60 MWe og 200 MWth  

• 2005: 120 MWe og 300 MWth 

 

• Affallsvatn: Skiljuvatn, þéttivatn 
og upphitað grunnvatn 

• Um helmingur skiljuvatns er settur 
niður í neðri grunnvatnslög (400-
800 m) restin sett í Nesjavallalæk 

• Að sumarlagi er upphitað 
grunnvatn sett í Nesjavallalæk 
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Nesjavallavirkjun 

• Flest snefilefni í skiljuvatni eru 
undir mörkum 
neysluvatnsreglugerðar  

 

 

 

• Mótvægisaðgerðir 2004-2005: 

• Niðurrennslisholur og kæliturn skila 
árangri  

• Mótvægisaðgerðir á næstu árum: 

• Fleiri niðurrennslisholur og kæliturn 

• Tengja fleiri hverfi á 
höfuðborgarsvæðinu inn á 
virkjanavatn 

 

 

• Um 20 eftirlitsholur 

• Hitamengun í uppsprettum við 
Þingvallavatn 
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• Vatnsveitur afla hreins neysluvatns fyrir fólk og atvinnulíf til 
langrar framtíðar 

 

• Ákvarðanir um framkvæmdir og aðra landnotkun byggðar á 
haldgóðum upplýsingum í góðu samstarfi við hagsmunaaðila 

 

 

Framtíðarsýn 
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Er vatnsverndin að þvælast fyrir? 


