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SAMANTEKT   
Inngangur 
Orkuveita Reykjavíkur fyrirhugar nýtingu jarðhita á nýju vinnslusvæði við Gráuhnúka í 
Sveitarfélaginu Ölfusi. Svæðið er innan þess svæðis sem Orkuveitan hefur leyfi 
iðnaðarráðherra til rannsókna. Leyfið gildir fyrir tímabilið 1. júní 2001 til 1. júní 2016. 
Markmið framkvæmdarinnar er að tryggja viðskiptavinum Orkuveitu Reykjavíkur 
fullnægjandi öryggi og mæta eftirspurn atvinnuvega eftir raforku. 

Áformað er að vinnslusvæðið við Gráuhnúka nýtist fyrir Hellisheiðarvirkjun til stuðnings 
núverandi vinnslu á Hellisheiði. Forsenda vinnslu við Gráuhnúka er að niðurrennslissvæði 
fyrir affallsvatn frá virkjuninni verði fært á nýjan stað í jaðri jarðhitasvæðisins. 

Ef jarðhitasvæðið reynist stærra til suðurs en gert hefur verið ráð fyrir að þá gæti 
Orkuveitan nýtt það til að auka vinnslu og bæta einni vél (45 MWe) við Hellisheiðarvirkjun 
að höfðu samráði við Orkustofnun. Orkuveitan mun tilkynna til Skipulagsstofnunar ef 
viðbótarvél verður bætt við og gera grein fyrir áhrifum aukinnar vinnslu á jarðhitakerfið. 

Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 
m.s.br.  

Gráuhnúkasvæðið 
Framkvæmd vegna nýtingar jarðhita við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun er á 
suðurhluta Hengilssvæðisins. Það nær til fyrirhugaðs virkjunarsvæðis við Gráuhnúka 
sunnan Suðurlandsvegar og núverandi virkjunarsvæðis norðan vegarins.  

Hengilssvæðið einkennist af ummerkjum eldsumbrota, móbergi og eldhraunum og er víða 
jarðhiti á yfirborði, gígar og hverir. Engin ummerki jarðhita eru þó á yfirborði á Gráuhnúka-
svæðinu. Þegar boraðar voru niðurrennslisholur við Gráuhnúka reyndust þær mjög heitar í 
botni. Þessi hái hiti sem mælst hefur þykir benda til þess að til staðar séu öflugir varma-
gjafar og sjálfstæð uppstreymi í sprungureininni sunnan Hengils og Skarðsmýrarfjalls. 

Jarðeðlisfræðileg gögn benda til þess að háhitaummyndun sé til staðar sunnarlega í 
sprungurein Hengilsins. Það og boranir sýna að öflugt háhitakerfi er undir Gráuhnúkum án 
þess að þess sjáist merki á yfirborði. Háhitavirknin virðist teygja sig lengra til suðurs en 
áður var talið. Úr því verður ekki skorið nema með borunum. Nú hefur verið boruð ein 
rannsóknahola á svæðinu, hola HE-57.  

Framkvæmd 
Helstu framkvæmdaþættir vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka eru vegir, borteigar, 
borholur og gufuveita. Mannvirki sem bætast við verði 45 MWe vél bætt við Hellisheiðar-
virkjun eru stækkun stöðvarhúss 2, nýr kæliturn, gufuháfur og gufuaðveituæð.   

Sýndir eru allir möguleikar sem koma til greina, þó óvíst sé að þeir komi allir til 
framkvæmda. Hugsanlegt er að svæði fyrir borteiga verði færri en sýnd eru á kortum og 
myndum. Því er ekki ljóst hvort allar lagnaleiðir verði nýttar og hvar skiljustöðvar verða 
staðsettar. Niðurstöður frekari borana við Gráuhnúka og reynsla af vinnslu jarðhita úr 
þessum hluta jarðhitakerfisins mun ráða því.  

Vinnsluholur á Gráuhnúkasvæðinu verða tengdar við gufuveitu og eru helstu hlutar hennar 
lagnir, skiljustöðvar og niðurrennslissvæði. Nýjar lagnaleiðir verða alls um 10 km. Gert er 
ráð fyrir að lagnaleiðir verði tvær undir Suðurlandsveg. Áætlað er að byggja þurfi 1-2 
skiljustöðvar vegna jarðhitavinnslu við Gráuhnúka. Þrjú svæði koma til greina fyrir 
skiljustöð, í Stóradal, norðan Litla-Reykjafells eða vestan Gráuhnúka. Þrjú möguleg 
niðurrennslissvæði eru Húsmúlasvæðið norðan við Kolviðarhól, svæði G3 á orkuvinnslu-
svæði við Gráuhnúka og svæði B1 austan við Lakahnúka á orkuvinnslusvæði Hverahlíðar-
virkjunar. 
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Á hverjum borteig er gert ráð fyrir að bora nokkrar vinnsluholur. Áætlaður fjöldi vinnslu-
holna fyrir Hellisheiðarvirkjun breytist ekki vegna nýtingar jarðhita við Gráuhnúka miðað 
við áform sem kynnt hafa verið fyrir 303 MWe virkjun. Fyrirhuguð breyting felst í að hluti 
holnanna verður boraður á nýju vinnslusvæði við Gráuhnúka. Verði viðbótarvél bætt við 
Hellisheiðarvirkjun er áætlað að bora þurfi 9-12 vinnsluholur í viðbót. 

Ef rafmagnsframleiðsla eykst með viðbótarvél mun streymi óþéttanlegra jarðhitalofttegunda 
aukast um 14.400 tonn/ári, þar af 10.850 tonn/ári af koldíoxíð (CO2) og 3400 tonn/ári af 
brennisteinsvetni (H2S). Í Hellisheiðarvirkjun er unnið að tilraunum á hreinsun brennisteins-
vetnis úr útblæstri án myndunar brennisteins eða brennisteinssýru.  

Aðkoma að orkuvinnslusvæðinu við Gráuhnúka verður frá Þorlákshafnarvegi um aflagðan 
kafla Suðurlandsvegar og áfram upp Hveradalabrekku meðfram Suðurlandsvegi. Aðalvegur 
inn á orkuvinnslusvæðið við Gráuhnúka verður um 3 km langur. Vegir að borteigum og 
vinnuvegir með lögnum verða 4-6 m breiðir malarvegir. Lengd nýrra vega getur orðið 
samanlagt um 6 km. Gert er ráð fyrir að lagnaleiðir og vegir innan orkuvinnslusvæðis verði 
almennt samhliða til að draga úr raski. Að hluta til verða nýttir fyrirliggjandi vegslóðar.  

Áætlað magn fylliefnis sem þarf vegna jarðhitanýtingar á Gráuhnúkasvæðinu er 200.000-
300.000 m3. Vegna nýrra og stækkaðra mannvirkja sem tengjast viðbótarvél Hellisheiðar-
virkjunar þarf að bæta við um 50.000 m3. Áformað er að efni verði sótt í opnar námur með 
starfsleyfi. 

Áætluð mannaflaþörf fyrir gufuöflun við Gráuhnúka er um 100 mannár. Helstu verkþættir 
eru undirbúningur framkvæmda, rannsóknir, boranir, lagnir og mannvirki. Verði Gráuhnúk-
ar nýttir fyrir viðbótarvél má gera ráð fyrir að mannaflaþörf aukist um 300 mannár vegna 
mannvirkjaframkvæmda og uppsetningar á vél-, raf- og stjórnbúnaði. 

Skipulag  
Þann 21. ágúst 2009 var auglýst tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014. 
Meðal breytinga er stækkun iðnaðarsvæðis Hellisheiðarvirkjunar og nýtt rannsóknar- og 
vinnslusvæði við Gráuhnúka. Skipulsbreytingin var staðfest af velferðarráherra, settum 
umhverfisráðherra, 24. febrúar 2011 og hefur öðlast gildi. Samkvæmt henni er 
iðnaðarsvæðið utan verndarsvæða. Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag. 

Vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar þarf að breyta gildandi deiliskipulagi á svæðinu.  

Umhverfisáhrif  
Jarðhitakerfi 
Jarðhitavæðið á Hellisheiði, þar með talið Gráuhnúkasvæðið, er talið þola vinnslu fyrir 
303 MWe rafmagnsframleiðslu og 400 MWth varmavinnslu í Hellisheiðarvirkjun. 
Samkvæmt niðurstöðum hermilíkans er jarðhitakerfið mun fljótara að endurheimta massa 
heldur en hita. Hafa þarf í huga að jarðhitasvæði eru síbreytileg en í útreikningum er gert 
ráð fyrir því að jarðhitakerfið sé stöðugt kerfi og drifið áfram af stöðugum varmagjöfum. 
Orkuveitan gerir ráð fyrir stöðugri vöktun á vinnslugetu svæðisins. 

Áhrifin á jarðhitakerfið af vinnslu jarðhita fyrir 303 MWe rafmagnsframleiðslu í Hellis-
heiðarvirkjun eru afturkræf. Að teknu tilliti til viðmiða samanber 25. gr. laga nr. 57/1998 
eru áhrifin talin nokkuð neikvæð. Matið er háð óvissu þar sem þekking manna á 
jarðhitakerfum er takmörkuð. Frekari rannsóknaboranir þarf til að fá nánari upplýsingar um 
dreifingu jarðhitans við Gráuhnúka og vinnslusögu til að meta endurnýjanleika kerfisins 
betur.  

Á þessu stigi er ekki hægt að leggja mat á áhrif vinnslu á Gráuhnúkasvæði fyrir viðbótarvél 
vegna óvissu um stærð jarðhitasvæðisins til suðurs. Orkuveitan mun hafa samráð við 
Orkustofnun um aukna vinnslu jarðhita og tilkynna til Skipulagsstofnunar ef viðbótarvél 
verður bætt við og gera grein fyrir áhrifum aukinnar vinnslu á jarðhitakerfið.   
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Landslag 
Áhrif á landslag verða talsvert neikvæð í Stóradal og við Lákastíg. Annars staðar á 
fyrirhuguðu framkvæmdasvæði jarðhitanýtingar verða áhrif á landslag óveruleg.  

Áhrif fyrirhugaðrar viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun á landslag verða óveruleg. 

Jarðmyndanir  
Áætlað er að 24 ha eldhrauna innan orkuvinnslusvæðis við Gráuhnúka gæti raskast. Þar sem 
þau njóta sérstakrar verndar verða áhrif á jarðmyndanir nokkuð neikvæð. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á jarðmyndanir. 

Loft 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á loft. 

Að teknu tilliti til viðmiða verða óveruleg áhrif á loft vegna viðbótarvélar við stöðvarhús 2.  

Vatn 
Að teknu tilliti til viðmiða verða áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á vatn óveruleg. 

Áhrif viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun á vatn verða óveruleg. 

Gróður 
Að teknu tilliti til viðmiða verða áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á gróður nokkuð 
neikvæð. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á gróður. 

Fuglalíf 
Áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á fuglalíf verða óveruleg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á fuglalíf. 

Ásýnd 
Vegna jarðhitanýtingar á Gráuhnúkasvæði verða áhrif á ásýnd fyrirhugaðra framkvæmda 
talsvert neikvæð austan Gráuhnúka og nálægt Suðurlandsvegi. 

Áhrif á ásýnd vegna viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun verða óveruleg. 

Fornleifar 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka hefur nokkuð neikvæð áhrif á fornleifar vegna áhrifa á fornar 
þjóðleiðir, Lágaskarðsleið og Þrengslaveg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á fornleifar. 

Samfélag og landnotkun 
Áhrifa mun gæta í nágrenni vinnslusvæðis við Gráuhnúka á samfélag og landnotkun vegna 
hávaða frá borholum í blæstri og ónæðis á framkvæmdatíma. Áhrifin verða nokkuð neikvæð 
á framkvæmdatíma vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka.  

Framkvæmdin hefur nokkuð neikvæð áhrif á samfélag og landnotkun á rekstrartíma vegna 
ásýndarbreytinga og breyttrar upplifunar útivistarfólks.  

Áhrif viðbótarvélar á samfélag og landnotkun verða óveruleg. 

Samgöngur 
Áhrif á samgöngur verða óveruleg vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka og vegna 
viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun. 

Heildaráhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka mun breyta áhrifasvæði Hellisheiðarvirkjunar. Einnig mun 
gæta samlegðaráhrifa með öðrum framkvæmdum Orkuveitunnar á Hellisheiði og aukið rask 
á landi. Það breytir ásýnd og hefur áhrif á landslag á stærra svæði. Nýtt orkuvinnslusvæði 
leiddi til skipulagsbreytinga sem Sveitarfélagið Ölfus hefur samþykkt og hefur það haft 
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áhrif á stefnu um landnotkun. Við gerð skipulagsáætlana á orkuvinnslusvæði Hellisheiðar-
virkjunar hefur verið tekið tillit til sérstæðra jarðmyndana og njóta þær hverfisverndar.  

Jarðhitakerfið er ekki að fullu þekkt og þörf á rannsóknaborunum til að afla upplýsinga um 
dreifingu jarðhitans til suðurs við Gráuhnúka. Jafnframt þarf lengri vinnslusögu til að meta 
betur endurnýjanleika kerfisins. Mat á áhrifum er því háð óvissu. Byggt á niðurstöðum 
fyrirliggjandi hermilíkans er vinnslusvæðið við Gráuhnúka nauðsynlegt til að afla uppbótar-
gufu fyrir 303 MWe rafmagnsframleiðslu við Hellisheiðarvirkjun. Áhrifin á jarðhitakerfið af 
þeirri vinnslu verða nokkuð neikvæð en afturkræf. Ekki er hægt að meta áhrif vinnslu fyrir 
viðbótarvél á jarðhitakerfið. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir áhrifum á alla aðra 
umhverfisþætti vegna viðbótarvélar.  

Vegna breytinga sem verða á svæðinu mun jarðhitanýting á orkuvinnslusvæði við 
Gráuhnúka hafa talsvert neikvæð áhrif, á landslag í Stóradal og við Lákastíg og á ásýnd 
austan Gráuhnúka og nálægt Suðurlandsvegi. Framkvæmdin hefur nokkuð neikvæð áhrif á 
samfélag og landnotkun vegna ónæðis á framkvæmdatíma og á rekstrartíma vegna 
ásýndarbreytinga og breyttrar upplifunar útivistarfólks. Áhrif á jarðmyndanir og gróður 
verða nokkuð neikvæð vegna jarðrasks. Framkvæmdin mun engin áhrif hafa á loft og áhrif á 
vatn, fuglalíf og samgöngur verða óveruleg.  

Áhrif á umhverfisþætti verða engin eða óveruleg vegna nýrra mannvirkja fyrir viðbótarvél 
Hellisheiðarvirkjunar við stöðvarhús 2, þar sem svæðinu hefur þegar verið raskað og það 
einkennist af mannvirkjum jarðhitavirkjunar. Í nágrenni stöðvarhúss 2 liggja vegir, 
háspennulínur, ljósleiðari og jarðstrengir. Auk mannvirkja við stöðvarhúsið eru m.a. 
efnistökusvæði, borholur, skiljustöðvar, safnæðar og aðveituæðar Hellisheiðarvirkjunar.  

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum er að framkvæmdin muni ekki hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif. 

Vöktun og eftirlit 
Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum leiðir ekki til breytinga á vöktun áhrifa frá 
Hellisheiðarvirkjun. Eftirfarandi vöktun og eftirlit mun fara fram. Um er að ræða sömu 
þætti og vaktaðir eru eða áformað er að vakta í tengslum við Hellisheiðarvirkjun: 

• Eftirlit með jarðhitasvæðinu: Fylgst er með borholuþrýstingi í háhitaholum og afli 
vinnsluhola. Við prófanir er afl háhitahola jafnframt mælt. Tekin eru sýni til 
efnagreininga úr borholum og vinnslurás eins og þurfa þykir. Fylgst er með 
þrýstingi og hita í jarðhitakerfinu árlega. 

• Eftirlit með breytingum á landi: Landmælingar hafa verið gerðar nær árlega á 
Hengilssvæðinu frá árinu 1998 og þyngdarmælingar frá árinu 1982. Auk þess er 
fylgst með virkni yfirborðsjarðhita á svæðinu. 

• Eftirlit með lífríki: Áformað er að fylgjast með gróðurbreytingum þar sem mikið 
gufustreymi liggur yfir sérstæðan gróður og skrá plöntutegundir þar sem jarðhiti er á 
yfirborði. Rannsóknir fóru fram á styrk mengunarefna í mosa á svæði nálægt 
Hellisheiðarvirkjun árið 2008. Fuglatalningar munu fara fram 5-10 árum eftir 
gangsetningu virkjunarinnar. 

• Eftirlit með grunnvatni: Sýnataka á vatni úr 30 borholum umhverfis virkjunina fer 
fram reglulega til heildarefna- og þungmálmagreininga. Síritandi vatnshæðamælar 
eru í tveimur borholum. Grunnvatnslíkan af svæðinu hefur verið endurskoðað 
árlega. Þrír grunnvatnsstraumar eru vaktaðir, Þingvallastraumur, Selvogsstraumur 
og Elliðaárstraumur. Ef breytingar sjást á aðalefnum er áformað að taka sýni til 
snefilefnagreininga á 5 ára fresti. 
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• Eftirlit með breytingum á frárennsli: Fylgst er með magni skiljuvatns frá virkjuninni 
og förgun þess í niðurrennslisholur skráð. Tekin hafa verið sýni til efnagreininga af 
skiljuvatni sem fer í gegnum stöðina. 

• Eftirlit með útstreymi jarðhitalofttegunda: Fylgst hefur verið með styrk H2S í 
andrúmslofti á Hellisheiði og nágrenni með stökum mælingum frá miðju ári 2001. 
Orkuveitan hefur nú sett upp þrjár loftgæðamælistöðvar, í Hveragerði, á Norðlinga-
holti og við Hellisheiðarvirkjun. Mælistöðvarnar eru í umsjá Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands. 

• Veðurathuganir fara fram í samvinnu við Veðurstofu Íslands. 
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1 INNGANGUR 

Orkuveita Reykjavíkur fyrirhugar nýtingu jarðhita á nýju vinnslusvæði við Gráuhnúka í 
Ölfusi. Svæðið er í landi Orkuveitunnar og er innan þess svæðis sem fyrirtækið hefur leyfi 
iðnaðarráðherra til rannsókna. Leyfið var veitt þann 7. maí 2001 og gildir frá 1. júní 2001 til 
1. júní 2016.  

Áformað er að vinnslusvæðið nýtist fyrir Hellisheiðarvirkjun (303 MWe). þegar hefur verið 
aflað gufu á Hellisheiði fyrir 303 MW rafmagnsframleiðslu. Sótt hefur verið um 
virkjunarleyfi til Orkustofnunar. Samkvæmt núverandi áformum er gert ráð fyrir að nýta 
vinnslusvæðið við Gráuhnúka til stuðnings núverandi vinnslu á Hellisheiði. Slík nýting 
leiðir til aukinnar orkuvinnslu á sunnanverðu Hengilssvæðinu umfram þau áform sem þegar 
hafa verið kynnt í mati á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar.  

Ef jarðhitasvæðið reynist stærra til suðurs þá gerir Orkuveitan ráð fyrir þeim möguleika að 
nýta það til að auka vinnslu og bæta einni vél (45 MWe) við Hellisheiðarvirkjun að höfðu 
samráði við Orkustofnun.  

Vestan Gráuhnúka er núverandi niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar, svæði G1 á 
teikningu 1. Þar hefur mælst hár hiti í borholum sem ná inn undir Gráuhnúkasvæðið þar 
sem talinn er vera vinnanlegur jarðhiti. Unnið er að því að færa niðurrennsli affallsvatns frá 
Hellisheiðarvirkjun á nýjan stað í jaðri jarðhitasvæðisins. Breytingin er forsenda þess að 
farið verði í vinnslu við Gráuhnúka. Fjallað er um niðurrennslisveitu Hellisheiðarvirkjunar í 
kafla 8.5. 

Tillaga að matsáætlun framkvæmdarinnar var lögð fram í mars 2009. Skipulagsstofnun 
féllst á tillöguna með athugasemdum í maí 2009. 

1.1 Markmið framkvæmdar 
Markmið framkvæmdarinnar er að tryggja viðskiptavinum Orkuveitu Reykjavíkur 
fullnægjandi öryggi og mæta eftirspurn atvinnuvega eftir raforku.  

1.2 Matsskylda  
Í 6. gr. og 2. viðauka, tl. 13a, í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum m.s.br., 
kemur fram að allar breytingar eða viðbætur við framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka sem 
þegar hafa verið leyfðar, framkvæmdar eða eru í framkvæmd og kunna að hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif, séu tilkynningarskyldar til Skipulagsstofnunar sem tekur ákvörðun um 
matsskyldu. Með hliðsjón af viðmiðum sem fram koma í 3. viðauka laganna álítur 
Orkuveitan að nýting jarðhita við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun sé matsskyld 
framkvæmd samkvæmt IV. kafla laganna. Skipulagsstofnun féllst á þá málsmeðferð í 
nóvember 2008.  

1.3 Leyfi 
Rekstur og uppbygging Hellisheiðarvirkjunar er háð eftirfarandi leyfum: 

- Orkuveita Reykjavíkur hefur leyfi til rannsókna á jarðhita á Hengilssvæðinu og 
fyrirheit um forgang að nýtingarleyfi. Frá og með 1. ágúst 2008 er Orkustofnun 
leyfisveitandi samkvæmt 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/1998, sbr. 
ákvæði 33. gr. laganna. 

- Nýtingarleyfi til vinnslu jarðhita samkvæmt 6. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir 
og nýtingu á auðlindum í jörðu m.s.br. Frá og með 1. ágúst 2008 er Orkustofnun 
leyfisveitandi samkvæmt 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/1998, sbr. 
ákvæði 33. gr. laganna. 
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- Virkjunarleyfi samkvæmt 4., 5. og 6. gr. raforkulaga nr. 65/2003. Frá og með 1. 
ágúst 2008 er Orkustofnun leyfisveitandi samkvæmt 1. mgr. 4. gr. raforkulaga, sbr. 
ákvæði 32. gr. laganna. 

- Framkvæmdaleyfi sem Sveitarfélagið Ölfus veitir samkvæmt 27. gr. skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997.  

- Byggingarleyfi sem Sveitarfélagið Ölfus veitir samkvæmt 36. og 43. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997. 

- Orkuveitan hefur starfsleyfi sem Heilbrigðisnefnd Suðurlands veitir í samræmi við 
ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerðar 
nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun 
og reglugerðar nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns.  

- Undirverktakar Orkuveitunnar þurfa starfsleyfi sem Heilbrigðisnefnd Suðurlands 
veitir vegna tímabundinnar aðstöðu s.s. vinnubúða sem tengjast framkvæmdum, í 
samræmi við reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti og reglugerð nr. 785/1999 um 
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, samanber 
fylgiskjal 2 lið 10.7. 

- Aðilar sem annast framkvæmd jarðborana þurfa starfsleyfi sem Heilbrigðisnefnd 
Suðurlands veitir í samræmi við reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnu-
rekstur sem getur haft í för með sér mengun, samanber fylgiskjal 2 lið 10.4. 

- Leyfi Fornleifaverndar ríkisins þarf ef hrófla þarf við fornleifum, samkvæmt 10. gr. 
þjóðminjalaga nr. 107/2001. 

1.4 Umsjón verkefnis og samstarfsaðilar 
Orkuveita Reykjavíkur er framkvæmdaraðili. Mannvit hf. er aðalráðgjafi við mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Aðrir ráðgjafar við matið auk sérfræðinga 
Orkuveitunnar eru frá Náttúrufræðistofnun Íslands, Fornleifastofnun Íslands, Íslenskum 
orkurannsóknum, Vatnaskilum ehf. og ráðgjafahóp um virkjanir á Hengilssvæðinu. Í 
ráðgjafahópnum eru: Landslag ehf., Mannvit hf., Teiknistofan ehf. og Verkís hf. Í töflu 1 er 
yfirlit yfir verkaskiptingu við gerð frummatsskýrslunnar. Í töflu 2 er greint frá þeim 
sérfræðiverkefnum sem voru unnin vegna áforma um orkuvinnslu við Gráuhnúka. 
Skýrslurnar fylgja með frummatsskýrslu sem viðaukar.  
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Tafla 1. Verkaskipting við mat á umhverfisáhrifum. 

Starfsmenn Hlutverk Aðili 
Einar Gunnlaugsson Verkefnisstjórn Orkuveita Reykjavíkur 
Ingólfur Hrólfsson Verkefnisstjórn Orkuveita Reykjavíkur 
Sigurgeir Björn Geirsson Verkefnisstjórn Orkuveita Reykjavíkur 
Claus Ballzus Verkefnisstjórn Mannvit hf. 
Elín Hallgrímsdóttir Verkefnisstjórn Mannvit hf. 
Auður Andrésdóttir  Mat á umhverfisáhrifum, verkefnisstjórn og 

ritstjórn 
Mannvit hf. 

Jóna Bjarnadóttir Mat á umhverfisáhrifum, ritun skýrslna Mannvit hf. 
Rúnar D. Bjarnason Mat á umhverfisáhrifum, ritun skýrslna Mannvit hf. 
Ragnar Heiðar Þrastarson  Mat á umhverfisáhrifum, ritun skýrslna, 

kortagerð og myndvinnsla  
Mannvit hf. 

María Theodórsdóttir Kortagerð og myndvinnsla Mannvit hf. 
Steinþór Traustason Kortagerð og myndvinnsla Mannvit hf. 
Ráðgjafahópur um virkjanir 
á Hengilssvæði 

Tæknileg ráðgjöf/upplýsingar um 
framkvæmd 

Landslag ehf. 
Mannvit hf. 
Teiknistofan ehf. 
Verkís hf. 

 
 

Tafla 2. Sérfræðiverkefni unnin fyrir mat á umhverfisáhrifum við Gráuhnúka. 

Höfundar Skýrsla  Útgefandi 
Guðmundur Guðjónsson, 
Kristinn H. Skarphéðinsson, 
Svenja N.V. Auhage 

Úttekt á gróðurfari og fuglalífi við 
Gráuhnúka og Meitla. 

Náttúrufræðistofnun 
Íslands 

Birna Lárusdóttir Skráning fornleifa við Gráuhnúka. Fornleifastofnun 
Íslands 

Ragnar Heiðar Þrastarson 
Jóna Bjarnadóttir 

Landslag á Hengilssvæðinu Mannvit hf. 

Kristján Sæmundsson Gráuhnúkar. Jarðfræðiyfirlit, jarðfræðiminjar 
og jarðfræðilegir hættuþættir. 

Íslenskar 
Orkurannsóknir 

Gunnar Gunnarsson Spá um viðbrögð jarðhitakerfisins á 
Hellisheiði við vinnslu. 

Orkuveita Reykjavíkur 

Hjalti Sigurjónsson og 
Snorri Páll Kjaran 

Styrkur brennisteinsvetnis frá Hellisheiðar-
virkjun og Nesjavallavirkjun, samanburður 
við reglugerðarmörk. 

Vatnaskil 

1.5 Núll kostur 
Með núllkosti er átt við að ekki verði af nýtingu vinnslusvæðis við Gráuhnúka. 
Ef Gráuhnúkasvæðið verður ekki nýtt til orkuvinnslu verður sá hluti þess sem er vestan 
Þrengslahnúks og Gráuhnúka áfram nýttur sem niðurrennslissvæði fyrir Hellisheiðarvirkjun. 
Þá verður ekki af þeirri framkvæmd sem kynnt er í þessari skýrslu og Gráuhnúkasvæðið 
helst óbreytt frá því sem nú er. Erfiðara getur reynst að afla gufu fyrir Hellisheiðarvirkjun til 
lengri tíma litið. 
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1.6 Tímaáætlun mats á umhverfisáhrifum 
Eftirfarandi er tímaáætlun matsferlisins: 

Janúar 2009: 
Mars 2009: 
Maí 2009: 
Mars 2011: 
Júní 2011: 
Júlí 2011: 

Drög að tillögu að matsáætlun kynnt á netinu. 
Tillaga að matsáætlun send Skipulagsstofnun. 
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun. 
Frummatsskýrsla til Skipulagsstofnunar. 
Matsskýrsla til Skipulagsstofnunar. 
Álit Skipulagsstofnunar. 

Ofangreind áætlun er sett fram í samræmi við þá tímafresti sem settir eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. 

1.7 Kynning og samráð 
1.7.1 Tillaga að matsáætlun 

Áform um nýtingu jarðhita við Gráuhnúka voru kynnt Skipulagsstofnun og Orkustofnun 
áður en Orkuveitan auglýsti drög að tillögu að matsáætlun og óskaði eftir almennum 
ábendingum og athugasemdum. Framkvæmdaraðili auglýsti drög að tillögu að matsáætlun 
þann 22. janúar 2009 í Sunnlenska, Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Drögin voru 
aðgengileg á heimasíðum Orkuveitu Reykjavíkur, www.or.is, og Mannvits hf., 
www.mannvit.is. Einnig voru drögin kynnt eftirfarandi leyfisveitendum og umsagnaraðilum 
og þeim gefinn kostur á fundi með fulltrúum Orkuveitu Reykjavíkur og Mannvits:  

- Skipulagsstofnun 
- Sveitarfélaginu Ölfusi 
- Heilbrigðiseftirliti Suðurlands 
- Orkustofnun 
- Umhverfisstofnun  
- Fornleifavernd ríkisins 
- Landsneti 
- Vegagerðinni 

Á kynningartíma var fundað með Umhverfisstofnun. Einnig voru Grímsnes- og Grafnings-
hreppi, Hveragerðisbæ og Framkvæmdastjórn vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu sendar 
upplýsingar um kynningartíma og athugasemdafrest.  

Á auglýstum kynningartíma bárust ábendingar og athugasemdir frá öllum ofangreindum 
aðilum að undanskildum Grímsnes- og Grafningshreppi. Öllum athugasemdum var svarað í 
endanlegri tillögu að matsáætlun. Engar athugasemdir bárust frá almenningi á auglýstum 
kynningartíma.  

Endanleg tillaga að matsáætlun var send Skipulagsstofnun til formlegrar umfjöllunar í mars 
2009 og er hún aðgengileg á heimasíðum Orkuveitu Reykjavíkur, www.or.is, og Mannvits 
hf., www.mannvit.is. Skipulagsstofnun féllst á tillögu að matsáætlun með athugasemdum í 
maí 2009 og er ákvörðun Skipulagsstofnunar aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar 
www.skipulagsstofnun.is. 

1.7.2 Frummatsskýrsla  
Skipulagsstofnun fékk frummatsskýrsluna þrisvar til yfirlestrar í júlí 2010, janúar 2011 og í 
mars 2011. Tekið hefur verið tillit athugasemda og ábendinga stofnunarinnar. 

Á athugunartíma Skipulagsstofnunar mun frummatsskýrslan verða aðgengileg á 
heimasíðum (www.skipulagstofnun.is, www.or.is og www.mannvit.is) auk þess sem hún 
mun liggja frammi í gestamóttöku Hellisheiðarvirkjunar, í höfuðstöðvum Orkuveitunnar á 
Bæjarhálsi og hjá Skipulagsstofnun í sex vikur. Áformað er að kynna frummatsskýrslu á 
opnu húsi á kynningartíma skýrslunnar.  

http://www.or.is
http://www.mannvit.is
http://www.or.is
http://www.mannvit.is
http://www.skipulagsstofnun.is
http://www.skipulagstofnun.is
http://www.or.is
http://www.mannvit.is)
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2 GRÁUHNÚKASVÆÐIÐ 

Hér á eftir er almennt yfirlit yfir staðhætti og veðurfar á Hengilssvæði. Í kafla 6 er greint 
nánar frá staðháttum og grunnástandi umhverfis á framkvæmdasvæði. 

2.1 Staðhættir á Hengilssvæði 
Framkvæmd vegna nýtingar jarðhita við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun nær til 
fyrirhugaðs virkjunarsvæðis við Gráuhnúka og núverandi virkjunarsvæðis. 

Hellisheiðarvirkjun er í Sveitarfélaginu Ölfusi. Orkuvinnslusvæði virkjunarinnar er norðan 
Suðurlandsvegar og sunnan Hengils við Hellisheiði og liggur í um 250-600 m hæð, sjá 
mynd 1. Hengilssvæðið einkennist af ummerkjum eldsumbrota og má þar nefna 
móbergsfjöll, gíga, eldhraun og hveri. Um Hengilssvæðið hafa í aldanna rás legið þjóðleiðir 
milli Faxaflóa og Suðurlands og í dag er þar einn fjölfarnasti þjóðvegur landsins. 

 
Mynd 1. Yfirlitskort af staðháttum og framkvæmdasvæði. 
Berggrunnur á Hengilssvæðinu er að mestu móberg sem myndast hefur undir jökli á síðustu 
jökulskeiðum ísaldar. Á jöðrum svæðisins kemur blágrýti fram undan móberginu. Hellis-
heiði og Gráuhnúkasvæðið er þakið hraunum sem runnið hafa eftir að ísöld lauk. (Kristján 
Sæmundsson, 1995a, 1995b og 2003). 

Hengilssvæðið er nokkuð vel gróið og gróðurfar frekar einsleitt. Algengastur er mosa-
gróður, talsvert er af graslendi en votlendi er tiltölulega lítið. Sjaldgæfar jarðhitategundir og 
mosategundir hafa fundist í Hengladölum og við Ölkelduháls (Guðmundur Guðjónsson, 
Kristbjörn Egilsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2005).  

Helstu menningarminjar á Hengilssvæðinu eru tengdar samgöngum. Margar fjölfarnar 
þjóðleiðir liggja um svæðið. Má þar nefna friðlýstar minjar á gömlu þjóðleiðinni yfir 
Hellisheiðina; vörður, sæluhús og troðna hestaslóð sem víða markar fyrir í hrauninu. Einnig 
er nokkuð um minjar eftir umsvif í sumarbithögum (Kristinn Magnússon, 2008).  
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Hengilssvæðið ber ummerki eldsumbrota og þar er að finna auðlindir sem felast í grunn-
vatnsstraumum og nýtanlegum jarðhita. Jarðhitavirkjun hefur verið rekin á Nesjavöllum frá 
1990. Hellisheiðarvirkjun hóf starfsemi árið 2006 með rafstöð og rekstur varmastöðvar 
hófst í desember 2010.  

2.2 Veðurfar 
Fimm sjálfvirkar veðurstöðvar eru á Hengilssvæðinu. Í töflu 3 er yfirlit yfir veðurstöðv-
arnar, eigendur þeirra og hvenær mælingar hófust. 

Athuganir hafa sýnt að úrkoma eykst nokkuð jafnt og þétt eftir því sem austar dregur frá 
Reykjavík að Hellisheiði. Á tímabilinu 1. apríl 2001 til 31. mars 2002 var 2,5 sinnum meiri 
úrkoma á Hellisheiði en í Reykjavík. Loftraki var einnig hærri á heiðinni en í bænum 
(Þórður Arason og Torfi Karl Antonsson, 2003).  

Sólarhringsmeðaltal hita í Reykjavík var að jafnaði 2,6°C hærra en á Hellisheiði á 
tímabilinu 1. apríl 2001 til 31. mars 2002. Á tímabilinu mældist hámarkshiti 16,0°C og 
lágmarkshiti -15,8°C á Hellisheiði (Þórður Arason og Torfi Karl Antonsson, 2003). 

Vindhraði er að jafnaði um 70% meiri á Hellisheiði en í Reykjavík. Meðalvindhraði á 
Hellisheiði var á árunum 2001-2005 6,14 m/s og til samanburðar 4,23 m/s í Reykjavík, við 
Veðurstofuna. Á Hellisheiði er NA-áttin tíðust, en SA-áttin hvössust. Veðurstöðin á 
Hellisheiði stendur á berangri úti í miðju hrauninu. Því koma allar vindáttir fyrir. Við 
samanburð á tíðni átta allt árið annars vegar og síðan við tíðni yfir vetrarmánuðina kemur í 
ljós að NV-átt er einkum sumarfyrirbæri eða sólfarsvindur eins og þekkt er víðar frá 
Suðvesturlandi (Veðurstofa Íslands, 2006; Þórður Arason og Torfi Karl Antonsson, 2003). 

Tafla 3. Veðurstöðvar á Hengilssvæðinu. 

Veðurstöð Upphaf 
veðurathugana 

Eigandi stöðvar 

Hellisheiði 1992 Vegagerðin 

Hellisskarð 2001 Veðurstofa Íslands 

Skarðsmýrarfjall 2006 Veðurstofa Íslands 

Þrengsli 1997 Vegagerðin 

Ölkelduháls 2001 Veðurstofa Íslands 

2.3 Jarðhiti við Gráuhnúka 
Þegar boraðar voru niðurrennslisholur við Gráuhnúka reyndust þær mjög heitar í botni. Hár 
hiti sem mælst hefur í holum við Gráuhnúka og Hverahlíð þykir benda til þess að til staðar 
séu öflugir varmagjafar og sjálfstæð uppstreymi í sprungureininni sunnan Hengils og 
Skarðsmýrarfjalls (Knútur Árnason, 2007).  

Við endurskoðun reiknilíkans af jarðhitakerfum í Henglinum kom í ljós að eldra hugmynda-
líkan sem gerði ráð fyrir sameiginlegri hitauppsprettu undir Henglinum sem drifi jarðhitann 
bæði á Hellisheiði og á Nesjavöllum fengi ekki staðist. Í endurskoðuðu líkani er gert ráð 
fyrir sjálfstæðum varmauppsprettum fyrir öll jarðhitasvæðin í Henglinum (Gunnar 
Gunnarsson, 2010; viðauki 1).  

Enginn jarðhiti er á yfirborði fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis við Gráuhnúka og þar af 
leiðandi voru engar jarðefnafræðilegar vísbendingar fyrir hendi um eiginleika jarðhitans á 
þessum slóðum. Jarðfræði svæðisins hefur verið kortlögð og gerðar jarðeðlisfræðilegar 
mælingar svo sem viðnámsmælingar, þyngdarmælingar og segulmælingar.  
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Jarðeðlisfræðileg gögn benda til þess að háhitaummyndun sé til staðar sunnarlega í 
sprungurein Hengilsins (Knútur Árnason, 2007). Það og boranir sýna að öflugt háhitakerfi 
er undir Gráuhnúkum án þess að þess sjáist merki á yfirborði. Háhitavirknin virðist teygja 
sig lengra til suðurs en áður var talið. Úr því verður ekki skorið nema með borunum. Nú 
hefur verið boruð ein rannsóknarhola inni á svæðinu, hola HE-57. Þær mælingar sem gerðar 
hafa verið í HE-57 benda til þess að hún geti verið nærri austurjaðri jarðhitans við 
Gráuhnúka. 

Viðnám Gráuhnúkasvæðisins og nágrennis er sýnt sem viðnámskort 400 m neðan 
sjávarmáls á mynd 2. Hún sýnir háviðnámskjarna neðan lágviðnáms austan Gráuhnúka og 
suðaustan við Stórameitil með rauðri skástrikun (Knútur Árnason, 2007). Jarðhiti á 
yfirborði er sýndur með rauðum deplum og gígar og gossprungur frá nútíma með gulum 
línum. Sprungur og misgengi sem sjást á yfirborði eru sýnd með bláum línum en sprungur 
og misgengi samkvæmt dreifingu jarðskjálfta með grænum línum. Gráuhnúkar og Stóri-
Meitill eru innan svarta rammans á myndinni.  

2.4 Jarðfræðilegir hættuþættir  
Jarðfræðilegir hættuþættir á Gráuhnúkasvæði eru þeir sömu og á Hengilssvæðinu almennt, 
þ.e. hreyfingar á siggengjum, hraunrennsli og jarðskjálftar (viðauki 3).  

Hraun runnu á Gráuhnúkasvæði fyrir um 10.000, 5700 og 2000 árum. Upptök hraunanna 
eru á mjórri gosrein austan til á því. Síðasta gosið varð á nokkur hundruð ára gosskeiði sem 
gekk yfir eldstöðvakerfi Reykjanesskaga og Hengilskerfið fyrir 1900–2400 árum og stóð 
með hléum í nokkra áratugi í hverju þeirra. Annað gosskeið, einnig um 500 ár að lengd, 
gekk yfir sama svæði á 9. til 13. öld. Bæði byrjuðu í Brennisteinsfjallakerfinu.  

Jarðskjálftar um og yfir 6 að stærð verða í sniðrekbelti Reykjanesskagans og stærri en 6 
þegar kemur inn í þversprungubelti Suðurlands austan Hengilskerfisins. Tveir skjálftar af 
þessari stærð urðu undir lok 10. áratugarins austan við Hengilssveiminn. Upptökin voru á 
Bitru og Skálafellsdyngju og gamlar jarðskjálftasprungur rifnuðu upp. Ekki er vitað til að 
dregið hafi úr afli borholna Hellisheiðarvirkjunar eða þær skemmst við Suðurlandsskjálfta 
að stærð yfir 6,4 með upptök í Ölfusi árið 2008. Þessi reynsla bendir til að mannvirkjum 
ofan jarðar stafi ekki teljandi hætta af jarðskjálftum.   
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Mynd 2. Eðlisviðnám 400 m neðan sjávarmáls.  
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3 FRAMKVÆMD  

Fyrirhugað vinnslusvæði við Gráuhnúka nýtist fyrir þær vélar Hellisheiðarvirkjunar sem 
þegar hefur verið gert ráð fyrir og greint frá í mati á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjun-
ar, sjá umfjöllun í 8. kafla. Komi í ljós að um gjöfult jarðhitasvæði er að ræða við 
Gráuhnúka er gert ráð fyrir þeim möguleika að bæta 45 MWe vél við Hellisheiðarvirkjun í 
stöðvarhúsi 2. Myndir 3 og 4 sýna fyrirhugað vinnslusvæði við Gráuhnúka. Báðar eru 
teknar úr lofti og á þeim má sjá holu HE-57 í blæstri ásamt vegslóða að borteignum. 

 
Mynd 3. Fyrirhugað orkuvinnslusvæði austan Gráuhnúka. Horft til suðvesturs yfir 

Stóradal. (Ljósmynd: Emil Þór).  
Fyrstu áætlanir gera ráð fyrir að bora vinnsluholur við Gráuhnúka á næstu árum til að dreifa 
orkuvinnslu núverandi virkjunar yfir stærra svæði. Þessar holur munu jafnframt nýtast til að 
meta stærð vinnslusvæðis við Gráuhnúka. Lagt hefur verið mat á það hve mikill orkuforði 
búi í fyrirhuguðu orkuvinnslusvæði við Gráuhnúka og hversu mikinn jarðhita megi vinna á 
svæðinu. Matið byggir á þeirri þekkingu sem þegar er til staðar á eiginleikum jarðhita-
svæðisins á Hellisheiði og reynslu af rekstri borholna þar. Mikil óvissa er um dreifingu á 
hita til suðurs við Stóra-Meitil. Ef auka á vinnslu á svæðinu sem nemur einni 45 MWe vél til 
raforkuframleiðslu þyrfti að vera framhald á hitadreifingu til suðurs. Í kafla 6.1 er fjallað 
nánar um vinnslu jarðhita á Hellisheiði og við Gráuhnúka og spár um viðbrögð jarðhita-
kerfisins á Hellisheiði.  

Áætluð mannaflaþörf fyrir gufuöflun við Gráuhnúka er um 100 mannár. Helstu verkþættir 
eru undirbúningur framkvæmda, rannsóknir, boranir, lagnir og mannvirki. Verði Gráuhnúk-
ar þar að auki nýttir fyrir viðbótarvél má gera ráð fyrir að mannaflaþörf aukist um 300 
mannár vegna mannvirkjaframkvæmda og uppsetningar á vél-, raf- og stjórnbúnaði. 

Hér á eftir er greint frá helstu framkvæmdaþáttum eins og við verður komið. Á teikningu 1 
og mynd 5 eru sýndir allir möguleikar sem koma til greina, þó þeir komi ekki allir til 
framkvæmda. Líklegt er að svæði fyrir borteiga verði færri en sýnd eru á kortum og 
myndum. Því er ekki ljóst hvort allar lagnaleiðir verði nýttar og hvar skiljustöðvar verða 
staðsettar. Niðurstöður frekari borana við Gráuhnúka og reynsla af vinnslu jarðhita úr 



Orkuveita Reykjavíkur Nýting jarðhita við Gráuhnúka 
fyrir Hellisheiðarvirkjun 

 

 10  Mannvit hf.  

þessum hluta jarðhitakerfisins munu ráða því. Í lok kaflans er einnig er greint frá 
mannvirkjum sem bætast við verði 45 MWe vél bætt við virkjunina.  

 
Mynd 4. Fyrirhugað orkuvinnslusvæði austan Gráuhnúka. Horft í suður yfir 

Lákastíg og Lágaskarð (Ljósmynd: Emil Þór). 
 

Á teikningu 1, sem er að finna í vasa aftast í skýrslunni, er yfirlit yfir orkuvinnslusvæði 
Hellisheiðarvirkjunar og fyrirhugað vinnslusvæði við Gráuhnúka. Sýnd er m.a. staðsetning 
fyrirhugaðra borteiga, vega, lagnaleiða, mannvirkja, geymslusvæða og svæða undir vinnu-
búðir. Mynd 5 sýnir fyrirhugað framkvæmdasvæði við Gráuhnúka og mynd 6 framkvæmda-
svæði vegna viðbótarvélar fyrir Hellisheiðarvirkjun við stöðvarhús 2. 

3.1 Mannvirki 
Helstu framkvæmdaþættir vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka eru eftirfarandi:  

- Vegir 
- Borteigar 
- Borholur 
- Gufuveita 
- Mannvirki tengd viðbótarvél 

 

 

Í samræmi við stefnu Orkuveitu Reykjavíkur um ásýnd og umhverfi á virkjunarsvæðum 
fyrirtækisins verður leitast við að laga mannvirki sem best að umhverfinu. 
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Mynd 5. Yfirlitskort af framkvæmdasvæði jarðhitanýtingar við Gráuhnúka. 
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Mynd 6. Yfirlitskort af fyrirhuguðu framkvæmdasvæði vegna viðbótarvélar fyrir 
Hellisheiðarvirkjun við stöðvarhús 2. 
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3.1.1 Vegir 
Tenging við Suðurlandsveg 
Aðkoma að orkuvinnslusvæði við Gráuhnúka verður frá Þorlákshafnarvegi um aflagðan 
kafla Suðurlandsvegar og áfram upp Hveradalabrekku meðfram Suðurlandsvegi, sjá 
mynd 5. Verði af byggingu mislægra vegamóta Suðurlandsvegar og Hamragilsvegar, 
samkvæmt Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014, mun aðkomuvegur að svæðinu tengjast þeim 
vegamótum. 

Vegir á framkvæmdasvæði 
Nýir vegir innan orkuvinnslusvæðis verða um 4-6 m breiðir malarvegir að borteigum og 
vinnuvegir með lögnum. Lengd þeirra getur orðið samanlagt um 6 km.  

Til að draga úr raski vegna orkuvinnslu liggja vegir og lagnaleiðir almennt samhliða innan 
orkuvinnslusvæðis við Gráuhnúka, sjá mynd 5. Í samræmi við stefnu Orkuveitunnar um 
ásýnd og umhverfi verður leitast við að halda vegaframkvæmdum í lágmarki. Vegir verða 
byggðir þannig að þeir falli sem best að landinu og þannig að þeir þoli nauðsynlegan 
þungaflutning vegna framkvæmda.  

3.1.2 Borteigar 
Í matsáætlun kom fram að fyrir jarðhitanýtingu á fyrirhuguðu orkuvinnslusvæði við 
Gráuhnúka þyrfti að gera ráð fyrir um 5 borteigum. Niðurstöður úr borunum á Gráuhnúka-
svæðinu munu í framtíðinni segja til um hver þeirra 10 mögulegu svæða, sem sýnd eru á 
uppdráttum (mynd 5), verða nýtt fyrir borteiga undir vinnsluholur. Þegar hefur verið borað á 
tveimur þeirra. Annað er G1, sem er núverandi niðurrennslissvæði og hitt er G2, þar sem 
hola HE-57 var borð. Ólíklegt er að öll borsvæðin sem sýnd eru á uppdráttum verði nýtt. 
Þegar fleiri rannsóknaholur hafa verið boraðar á orkuvinnslusvæðinu verður hægt að gera 
frekari áætlanir um hvar verða boraðar vinnsluholur og þar með hvaða svæði verði valin 
fyrir borteiga. Staðsetning borholna mun ráðast af árangri borana og niðurstöðu jarðfræði-
legra og jarðeðlisfræðilegra rannsókna sem fást úr fyrri borholum. Auk þess ráða tæknileg 
atriði, tenging við aðra framkvæmdaþætti og lega í landi einnig miklu um staðsetningu 
borteiga.  

Ekki er vitað hversu langt jarðhitasvæðið við Gráhnúka nær til suðurs (kafli 2.3). Mikilvægt 
er því að bora rannsóknaholur syðst á orkuvinnslusvæðinu til að kanna vísbendingar um 
jarðhita suðaustan við Stóra Meitil, samanber viðnámsfrávik sem þar hefur mælst. Einnig er 
mikilvægt að kanna hitadreifingu með borunum á Gráuhnúkasvæðinu, þar sem hún er ekki 
vel þekkt, og bora til austurs til að kanna þann hluta svæðisins.  

Frá fyrstu hugmyndum um möguleg borsvæði hafa þau verið færð til og einhverjum verið 
bætt við. Í fyrsta lagi voru svæðin færð inn fyrir skilgreint orkuvinnslusvæði samkvæmt 
aðalskipulagi Ölfuss. Í öðru lagi voru svæðin færð til þannig að borteigar lendi ekki í 
brekkum og er með því forðast miklar fyllingar og skeringar. Í þriðja lagi eru borsvæði ekki 
staðsett út á flötum, þar sem lagnir og önnur mannvirki á borteig geta orðið mest áberandi. 
Og í fjórða lagi þarf vegna tæknilegra atriða að huga að aðgengi og því hvernig leggja megi 
lagnir frá borholum að skiljustöðvum og þaðan að niðurrennslissvæðum.  

• Svæði G1 er hluti af núverandi niðurrennslisvæði. Borteigur er fyrir hendi þar sem 
boraðar hafa verið niðurrennslisholur. Frá borteignum er hægt að bora vinnsluholur 
inn undir fyrirhugað orkuvinnslusvæði við Gráuhnúka. Hár hiti í niðurrennslisholum 
hefur sýnt að þar er vænlegt vinnslusvæði. Ekki er þó víst að frá þessu svæði náist 
vel til jarðhitasvæðisins. 

• Svæði G2 er í hvarfi við Lákastíg þegar ferðast er um Lágaskarðsleið. Á þessu 
svæði hefur verið boruð ein rannsóknahola, HE-57, til suðvesturs í átt að Stóra 
Meitli. Þar kemur fram vinnanlegur jarðhiti. Frá þessu svæði má bora beina holu þar 
sem góðar líkur eru á vinnanlegum jarðhita og einnig er hægt að stefnubora þar 
holur og ná til annarra hluta vinnslusvæðisins. Við staðsetningu G2 var tekið mið af 
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því að aðkomuvegur, borteigur, mannvirki við borholur og lagnir frá þeim yrðu ekki 
mjög sýnileg frá Suðurlandsvegi. Fjallað var um þessa þætti vegna fyrirspurnar um 
matsskyldu rannsóknaborunar á svæðinu. Samráð var haft við umsagnaraðila og 
leyfisveitendur vegna framkvæmdarinnar.  

• Svæði G3 er syðsta mögulega svæðið fyrir borteig innan skilgreinds orkuvinnslu-
svæðis samkvæmt aðalskipulagi. Þaðan má ná lengst til suðurs og inn undir Stóra 
Meitil. Viðnámsmælingar á þessu svæði gefa til kynna að hitasvæðið geti náð lengra 
til suðurs. Mikilvægt er að staðfesta hvort svo sé. Austan við svæði G3 er stutt í 
misgengi, þar sem hægt er að afla upplýsinga um tengingu Gráuhnúka og Hvera-
hlíðar. Þessi misgengi gætu jafnframt hentað sem niðurrennslissvæði. Svæði G3 
getur bæði orðið borteigur fyrir vinnsluholur og niðurrennslissvæði. 

• Svæði G4 er milli Svínahraunsbruna og hlíða Gráuhnúka. Borholur á G4 munu gefa 
upplýsingar um vesturjaðar jarðhitasvæðisins. Það fer eftir því hvernig hitadreif-
ingin er hvort nota þurfi þetta borsvæði. Byggir það að nokkru á upplýsingum frá 
svæði G5. 

• Á svæði G5 í Stóradal getur hola gefið upplýsingar um hitadreifingu á vinnslu-
svæðinu sem ekki er hægt fá upplýsingar um frá öðrum borsvæðum. Þetta er talið 
mikilvægt í ljósi upplýsinga um borholur HE-57 og HE-55. Á sama svæði er gert 
ráð fyrir skiljustöð. 

• Svæði G6 er við suðurjaðar orkuvinnslusvæðisins, milli suðurenda Lákastígs og 
hlíða Stóra Meitils. Þar má bora holur til suðurs inn undir Meitilinn og einnig er 
hægt að ná til austurhluta svæðisins.  

• Frá svæði G7 sem einnig er við suðurjaðar orkuvinnslusvæðisins er hægt að bora 
inn undir Stóra Meitil.  

• Á svæði G8 má bora til suðurs undir Stóra Meitil auk þess sem þaðan er einnig hægt 
ná til vesturhluta orkuvinnslusvæðisins.  

• Svæði G9 er sett inn til að geta borað holur á svæði sem ekki næst til annars staðar. 
Það fer eftir því hvort hiti fylgi vesturjaðri svæðisins hvort þar verði borað. 

• Svæði G10 er í suðvesturjaðri orkuvinnslusvæðisins. Ef í ljós kemur að hitinn er 
aðallega vestast á svæðinu gæti komið til nýtingar á þessum stað.  

Samanber umfjöllun hér að framan, er æskilegt að kanna útbreiðslu jarðhita til suðurs 
og austurs auk þess að kanna hitadreifingu á Gráuhnúkasvæðinu. Áformað er að bora 
fyrst á borsvæðum G3 og G5 í þessum tilgangi. Í ljósi niðurstöðu borana á hverjum stað 
verður tekin ákvörðun um framhaldið og staðsetningu næstu holna. Ítrekað er að 
ólíklegt er að öll borsvæði verði nýtt.  

Framkvæmdin mun hafa einhver neikvæð áhrif á landslag og ásýnd á öllum borsvæðum, 
en minni eða engin áhrif á aðra umhverfisþætti. Áhrif verða meiri á landslag og ásýnd í 
Stóradal og við Lágaskarðsleið en annars staðar á fyrirhuguðu orkuvinnslusvæði. 
Mannvirki á svæðum G4 og G10 munu sjást vel frá Þrengslavegi en ekki á öðrum 
borsvæðum, nema farið sé um Gráuhnúkasvæðið. Borsvæðin eru á lítt grónum eða 
mosagrónum hraunum. Á öllum nema svæði G1 mun framkvæmdin valda svipuðum 
áhrifum á jarðmyndanir og gróður. Framkvæmdin hefur neikvæð áhrif á fornleifar, 
samfélag og landnotkun þar sem fornar leiðir, sem einnig eru nýttar sem göngu- og 
reiðleiðir, eru í námunda við öll borsvæði nema G7 og G8. Umhverfisáhrif framkvæmd-
arinnar verða svipuð á öllum borsvæðum og er það ekki talinn grundvöllur forgangs-
röðunar nýtingar. Enn á eftir að afla meiri upplýsinga á svæðinu með borunum. Við 
nánari útfærslu framkvæmdar verður haft samráð við framkvæmdaleyfisveitanda og 
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eftirlitsaðila. Fjallað er um umhverfisáhrif borteiga og borholna í 6. kafla og í 7. kafla er 
fjallað um niðurstöður mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 

Áætluð stærð hvers borteigs er um 1 ha. Hægt er að bora allt að 8 vinnsluholur með stefnu-
borunum innan hvers teigs. Með því er dregið úr raski vegna borana. Reynsla frá uppbygg-
ingu Hellisheiðarvirkjunar sýnir að ef 3-4 holur eru boraðar á sama borteig er rask vegna 
borteiga um það bil helmingi minna en ef hver hola væri á sér borteig. Á mynd 7 má sjá 
dæmi um fyrirkomulag innan borteigs í Hellisskarði með þremur borholum.  

Í samræmi við stefnu Orkuveitunnar um ásýnd og umhverfi verður leitast við að halda 
umfangi og ásýndarröskun borteiga í lágmarki. Borteigar og búnaður á þeim verða byggðir 
upp þannig að þeir falli sem best að landi. Innan borteiga verða lagnir að jafnaði lagðar í 
lagnastokkum. Að borun og prófunum loknum verður að jafnaði aðeins einn hljóðdeyfir á 
hverjum borteig.  

Við gerð borteiga og allar framkvæmdir sem þeim tengjast verður þess gætt að valda ekki 
jarðraski utan borteiga og aðkomuvega að þeim. Ráðstafanir verða gerðar til að flýta 
landnámi grenndargróðurs á röskuðum svæðum.   

 
Mynd 7. Ljósmynd sem sýnir borteig með þremur holum í Hellisskarði, HE-41, HE-

42 og HE-45.  
 

3.1.3 Borholur 
Borun 
Gert er ráð fyrir 62-72 borholum fyrstu 30 ár í rekstri Hellisheiðarvirkjunar. Áætlaður fjöldi 
vinnsluholna breytist ekki vegna nýtingar jarðhita við Gráuhnúka fyrir 303 MWe virkjun 
miðað við fyrri áform sem kynnt voru í matsskýrslu um stækkun Hellisheiðarvirkjunar 
(Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2005). Fyrirhuguð breyting sem kynnt er í 
þessari frummatsskýrslu felst í að hluti þeirra verður boraður á nýju vinnslusvæði við 
Gráuhnúka í stað núverandi vinnslusvæðis. Verði viðbótarvél bætt við Hellisheiðarvirkjun 
er áætlað að bora þurfi 9-12 vinnsluholur í viðbót. 
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Allar holur verða boraðar eins og vinnsluholur. Holur geta verið lóðréttar eða stefnuboraðar. 
Það fer eftir aðstæðum hverju sinni hversu langt til hliðar er hægt að stefnubora. Lengst 
hefur verið farið rúma 1300 m frá lóðlínu við stefnuborun. Borun hverrar holu tekur einn til 
tvo mánuði. Lengd á háhitaholum á virkjunarsvæðinu á Hellisheiði er um 1400-3300 m og 
raundýpi þeirra 1200-3300 m. Á mynd 8 má sjá fyrirkomulag á borteig við borun holu 
HE-57 á borteig G2 við Gráuhnúka, sjá mynd 5.  

Þegar borað er fyrir fóðringum er borvatnið oft blandað borleðju. Borleðjan flytur bor-
svarfið mun betur upp holuna en hreint vatn. Henni er hringrásað aftur niður í holuna. 
Borleirinn er hreinsaður náttúrulegur bentónítleir. Leirinn telst skaðlaus. Meðalnotkun hefur 
verið um 75 tonn fyrir 2000 m djúpar holur á Hellisheiði.  

Ef borað er í mjög heitar æðar á litlu dýpi getur orðið gos í holunni. Til að hemja holuna 
getur þurft að laga borleðju úr eðlisþungri náttúrulegri steintegund, baríti. Gerð er krafa um 
að við borun séu tiltæk allt að 20 tonn af baríti, sem nægir til að fylla 500 m djúpa 12¼” 
holu einu og hálfu sinni. Reynslan á Nesjavöllum er sú að þrisvar hefur þurft að grípa til 
baríts við borun á 22 holum. Aldrei hefur þurft að grípa til baríts við borun á 58 holum á 
Hellisheiði.  

Allri borleðju er safnað í svarfþró að lokinni notkun. 

 
Mynd 8. Fyrirkomulag við borun holu HE-57 við Gráuhnúka, september 2009. 
Við steypingu fóðringa er notuð steypa, sem blönduð er á staðnum. Þurrefnið í steypuna er 
sement ásamt kísilsalla, perlusteini og bentónítleir. Gert er ráð fyrir að nota þurfi um 130 
tonn af þurrefni við steypingu í meðal háhitaholu. Blöndun þurrefna og vatns fer fram í 
lokaðri hringrás.  

Áætlað er að við borun 2000 m djúprar holu losni um 240 m3 af bergi og að um 190 m3 
berist upp á yfirborð með hjálp skolvökva. Við borun þarf að staðaldri 30-40 l/s af vatni á 
borinn og í einstaka tilfellum allt að 60-80 l/s ef algert skoltap verður. Frárennsli frá borholu 
er sigtað til að skilja frá grófasta borsvarfið sem fellur á borstæðið við hlið dælukars og er 
jafnað úr því á borstæðinu eftir borun eða því komið fyrir á viðurkenndum förgunarstað. 
Fínni sandur er skilinn frá í sandskiljum. Frá dælukari er borvatn leitt í svarfþró við borteig-
inn, þar sem megnið af fíngerðara borsvarfi botnfellur. Borvatni sem rennur frá svarfþrónni 
verður beint í svelgi eða svelgholu. 
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Vatnsöflun 
Vatn er notað til kælingar og skolunar á borsvarfi upp úr borholum. Ráðgert er að 
vatnsöflun fyrir boranir á Gráuhnúkasvæðinu verði frá tveimur stöðum. Annars vegar frá 
HN-01 norðvestan við Gráuhnúka, við gatnamót Þrengslavegar og aflagðs Suðurlandsvegar, 
og hins vegar frá kaldavatnsholum á Hellisheiði og Hverahlíð, sjá mynd 5 og teikningu 1. 
Frá HN-01 liggur niðurgrafin vatnslögn að rótum Hverahlíðarbrekku. Vatnslagnir sem 
lagðar verða ofanjarðar að borteigum verða fjarlægðar að loknum borunum.  

Búnaður við holur og prófanir  
Að borun lokinni verður allt efni og búnaður sem ekki tengist nýtingu holunnar fjarlægt. 
Lokuð hús verða sett yfir holutoppa til að verja búnað og koma í veg fyrir slys. Áður en 
upphleyping á sér stað og prófanir hefjast er blástursbúnaði jafnframt komið fyrir við 
borholuna. Er þar um að ræða hljóðdeyfi til að taka við gufu og vatni á meðan holan blæs. 
Á mynd 9 má sjá holu HE-57 eftir að borholuhúsi og blástursbúnaði hefur verið komið 
fyrir.  

 
Mynd 9. Borhola HE-57 við Gráuhnúka með blástursbúnaði. 
Eftir borun er holan látin hitna. Upphitun fer þannig fram að holan er látin standa um tíma á 
meðan bergið hitar upp skolvatnið sem er í holunni og út í berginu næst henni eftir að borun 
líkur. Upphitun tekur 1-3 mánuði og er holan lokuð á meðan.Við upphleypingu og blástur 
verður frárennsli leitt í svelgi eða svelgholur.  

Eftir upphleypingu eru borholur látnar blása að jafnaði í 2-3 mánuði. Á þeim tíma eru 
nauðsynlegar mælingar og rannsóknir gerðar á holunni, svokallaðar blástursprófanir. 
Blástursprófanir snúa fyrst og fremst að forðafræði jarðhitakerfisins og vinnslugetu 
holunnar. Tilgangurinn er að afla upplýsinga um gerð, eiginleika og eðlisástand jarðhita-
kerfisins. Vinnslueiginleikar jarðhitavökvans eru einnig rannsakaðir og nýtingarhæfi hans 
metin, sjá umfjöllun um jarðhitakerfið í kafla 6.1.  

Að loknum borunum og prófunum er borholan tilbúin til tengingar við gufuveitu. Borholur 
sem nýtast ekki sem vinnsluholur eða niðurrennslisholur eru í flestum tilfellum nýttar sem 
mæliholur. Frágangur við mæliholur felst í því að fjarlægja borholuhús og búnað af 
borteignum.  
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Holutoppur er tekin niður og gengið frá holunni með mælingarloka. Til að verja lokann eru 
gerðar viðeigandi ráðstafanir. Einnig verður svæðið lagað að landi og dregið úr ummerkjum 
borteigs eins og kostur er. Borteigar þar sem eingöngu er mælihola verða fjarlægðir að 
mestu, þó þannig að hægt sé að komast að holunni til mælinga. Borteigar þar sem eru aðrar 
borholur, sem eru nýttar til vinnslu eða niðurrennslis, verða minnkaðir eins og kostur er, þó 
þannig að hægt sé að komast að borholum og öðrum búnaði vegna viðhalds og eftirlits. 
Ráðstafanir verða gerðar til að flýta landnámi grenndargróðurs á röskuðum svæðum.   

Frágangur á borteigum verður að öðru leyti í samræmi við það sem lýst er í kafla 3.1.2. 

3.1.4 Gufuveita 
Sýni blástursprófanir að borhola sé nægilega afkastamikil til nýtingar, verður hún tengd 
gufuveitu og nýtt sem vinnsluhola fyrir virkjunina. Jarðhitavökva frá vinnsluholum 
Hellisheiðarvirkjunar er safnað saman í gufuveitu.  

Helstu hlutar gufuveitu eru:  

- Lagnir  
- Skiljustöðvar 
- Niðurrennslissvæði  

Lagnir ganga undir mismunandi nöfnum eftir því hvaða hlutverki þær gegna. Frá borholum 
liggja safnæðar sem sameinast í safnæðastofna frá borteigum að skiljustöð. Þar er gufan úr 
jarðhitavökvanum skilin frá og leidd áfram í gufuaðveituæðum að stöðvarhúsum virkjunar-
innar. Vatnshluti jarðhitavökvans kallast skiljuvatn. Því er veitt um skiljuvatnsaðveituæðar 
að stöðvarhúsi. Eftir nýtingu er skiljuvatni veitt um niðurrennslisæðar að niðurrennslis-
holum þar sem því er skilað niður í jarðhitakerfið. 

Möguleg útfærsla gufuveitu  
Á teikningu 1 og mynd 5 eru sýndar mögulegar útfærslur framkvæmdaþátta við gufuveitu 
fyrir nýtingu jarðhita við Gráuhnúka. Allar útfærslur eru taldar koma til greina þó ólíklegt 
sé að þær komi til allar framkvæmda. Það ræðst af niðurstöðum frekari rannsóknaborana, 
tilraunum með niðurrennsli affallsvatns við Húsmúla og á fleiri svæðum, auk reynslu af 
vinnslu jarðhita á þessu svæði. Líklegt er að svæði fyrir borteiga verði færri en sýnd eru á 
kortum og myndum. Einnig er óvíst hvort allar lagnaleiðir verða nýttar og hversu margar 
skiljustöðvar verða. Staðsetning á vinnsluholum við Gráuhnúka og niðurrennslissvæðum 
Hellisheiðarvirkjunar eru þeir þættir sem hafa helst áhrif á staðsetningu skiljustöðva og 
nýtingu lagnaleiða vegna framkvæmda á nýju orkuvinnslusvæði.  

Eins og fram hefur komið er það forsenda orkuvinnslu við Gráuhnúka að niðurrennsli verði 
hætt vestan Gráuhnúka. Unnið er að því að finna niðurrennslissvæði. Tilraunir eru hafnar 
með niðurrennsli á Húsmúlasvæðinu norðan við Kolviðarhól og áformað er að skoða nánar 
svæði G3 á orkuvinnslusvæði við Gráuhnúka og svæði B1 austan við Lakahnúka á 
orkuvinnslusvæði Hverahlíðarvirkjunar, sjá teikningu 1. Fjallað er um niðurrennslisveitu 
Hellisheiðarvirkjunar í kafla 8.5.  

Staðsetning niðurrennslissvæða getur haft áhrif á hvert skiljuvatn verður leitt. Gert er ráð 
fyrir að skiljuvatn verði leitt í aðveituæðum að stöðvarhúsum Hellisheiðarvirkjunar. Þó 
kemur til greina að það verði leitt beint frá skiljustöðvum að niðurrennslissvæðum ef þau 
verða á Gráuhnúka- eða Hverahlíðarsvæðinu.   

Lagnir 
Fyrirhugaðar lagnaleiðir vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka eru sýndar á teikningu 1 og 
mynd 5. Nýjar lagnaleiðir eru alls um 10 km. Gert er ráð fyrir að tvær lagnaleiðir verði 
undir Suðurlandsveg. Núverandi lagnaleiðir Hellisheiðarvirkjunar eru sýndar á teikningu 1 
og mynd 5.  
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Í samræmi við stefnu Orkuveitunnar um ásýnd og umhverfi verður leitast við að halda 
umfangi og röskun ásýndar vegna lagna í lágmarki. Stefnt er að því að velja lögnum lit og 
áferð sem fellur að umhverfi, til dæmis með að steina yfirborð lagna, sjá mynd 10. 

Vegna framkvæmda þarf almennt að vera um 4 m breiður slóði meðfram lögnum þ.e. 
safnæðastofnum, aðveituæðum og niðurrennslisæðum. Eins og greint er frá í kafla 3.1.1 er 
gert ráð fyrir að lagnaleiðir og vegir innan orkuvinnslusvæðis séu almennt samhliða til að 
draga úr raski.  

Áformað er að nýta áfram fyrirliggjandi niðurrennslisæð frá stöðvarhúsi 1 að núverandi 
niðurrennslissvæði virkjunarinnar við fyrirhugaðan borteig á svæði G1. 

Safnæðar og safnæðastofnar flytja jarðhitavökva frá borholu að skiljustöð. Ein safnæð 
verður frá hverri vinnsluholu að safnæðastofni. Fjöldi safnæða sem tengjast inn á hvern 
safnæðastofn ræðst af því hversu mikla gufu hver hola gefur.  

Frá skiljustöðvum verður gufa frá Gráuhnúkasvæðinu flutt með gufuaðveituæðum að 
stöðvarhúsum Hellisheiðarvirkjunar eftir lagnaleiðum sem sýndar eru á teikningu 1 og 
myndum 5 og 6.  

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun kallar á gufuaðveituæð frá gufulokahúsi við 
stöðvarhús 2 eftir fyrirliggjandi lagnaleið, um 400 m, sjá nánar í kafla 3.1.5. 

 

 
Mynd 10. Steinuð lögn að hluta á borteig á Hellisheiði.  
Áformað er að skiljuvatn frá skiljustöðvum Gráuhnúkasvæðisins verði leitt í aðveituæðum 
að stöðvarhúsum Hellisheiðarvirkjunar. Staðsetning niðurrennslissvæða getur þó haft áhrif 
það og til greina kemur að skiljuvatn verði leitt beint frá skiljustöðvum að niðurrennslis-
svæðum ef þau verða á Gráuhnúka- eða Hverahlíðarsvæðinu. Niðurrennslislagnir liggja eftir 
lagnaleiðum sem sýndar eru á teikningu 1 og myndum 5 og 6. 

Skiljustöðvar 
Jarðhitavökvi er skilinn í gufu- og vatnsfasa í skiljustöðvum. Á mynd 11 má sjá skiljustöð í 
Hellisskarði ásamt tilheyrandi lögnum. Skiljustöðin á myndinni er um 900 m2 en afköst 
hennar samsvara um 180 MW í rafmagni.  



Orkuveita Reykjavíkur Nýting jarðhita við Gráuhnúka 
fyrir Hellisheiðarvirkjun 

 

 20  Mannvit hf.  

Á mynd 5 og teikningu 1 eru sýndir þrír möguleikar á staðsetningu skiljustöðva vegna 
jarðhitanýtingar við Gráuhnúka; í Stóradal, norðan Litla-Reykjafells og vestan Gráuhnúka. 
Áætlað er að byggja þurfi 1 til 2 skiljustöðvar vegna jarðhitavinnslu við Gráuhnúka. Án 
frekari borana er ekki hægt að ákveða fjölda né staðsetningu skiljustöðva. 

Áætlaður grunnflötur skiljustöðva fyrir jarðhitanýtingu við Gráuhnúka er um 350 m2, eða 
þriðjungur grunnflatar skiljustöðvarinnar í Hellisskarði. Áætluð hæð er 8-10 m. 

Niðurrennslissvæði 
Niðurrennsli verður hætt vestan Gráuhnúka áður en vinnsla hefst á svæðinu. Á niður-
rennslissvæðum eru boraðar niðurrennslisholur. Þrjú möguleg niðurrennslissvæði eru sýnd á 
teikningu 1. Húsmúlasvæðið norðan við Kolviðarhól, svæði G3 á orkuvinnslusvæði við 
Gráuhnúka og svæði B1 austan við Lakahnúka á orkuvinnslusvæði Hverahlíðarvirkjunar, 
sjá teikningu 1. Fjallað er um niðurrennslisveitu Hellisheiðarvirkjunar í kafla 8.5.  

 

 
Mynd 11. Fyrirkomulag gufuveitu við skiljustöð í Hellisskarði og frágangur við 

borholur á rekstrartíma.  
 

3.1.5 Mannvirki vegna viðbótarvélar 
Verði viðbótarvél bætt við Hellisheiðarvirkjun þarf að bæta við nýjum mannvirkjum á 
byggingareit stöðvarhúss 2 sem er við afleggjara að Sleggjubeinsdal. Um er að ræða 
stækkun á stöðvarhúsinu ásamt nýjum kæliturni, gufuháfi og gufuaðveituæð. Á myndum 6 
og 12 er sýnd afstaða nýju mannvirkjanna til fyrirliggjandi mannvirkja og á tölvugerðum 
myndum 13, 14 og 15 má sjá útlit stöðvarhúss 2 með og án manar áður en viðbótarvél er 
bætt við.  

Stöðvarhús 
Stöðvarhús 2 verður stækkað um 1800 m2. Hæð þess er um 18 m.  

Kæliturn 
Reisa þarf nýjan kæliturn og verður grunnflötur hans um 1000 m2 og hæð um 15 m.  
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Gufuháfur 
Bæta þarf gufuháfi við lokahús og hæð hans verður um 25 m.  

Gufuaðveituæð 
Eins og greint er frá í kafla 3.1.5 mun um 400 m löng gufuaðveituæð bætast við eftir 
fyrirliggjandi lagnaleið, sjá mynd 12. 

Vatnsöflun  
Verði Gráuhnúkasvæðið nýtt fyrir viðbótarvél verður vatns fyrir vélina aflað frá vatnsveitu 
Hellisheiðarvirkjunar við Engidalskvísl, sjá nánar matsskýrslu um Hellisheiðarvirkjun og 
stækkun virkjunarinnar (Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns, 2003 og 2005). 

 
Mynd 12. Afstaða nýrra mannvirkja vegna viðbótarvélar við stöðvarhús 2. 
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Mynd 13. Tölvugerð mynd af útliti stöðvarhúss 2 og kæliturna án manar. Eins og sjá 

má á myndum 14 og 15 dregur mön úr sýnileika mannvirkja (Landslag).  

 
Mynd 14. Tölvugerð mynd af útliti stöðvarhúss 2 og kæliturna með mön (Landslag). 
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Mynd 15. Ljósmynd tekin í júlí 2010 á svipuðum slóðum og mynd 14.  

3.2 Aðrir framkvæmdaþættir 
3.2.1 Geymslusvæði 

Sunnan Suðurlandsvegar er fyrirhugað að nýta röskuð svæði sem geymslusvæði. Annars 
vegar á núverandi niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar og hins vegar á malarplani 
sunnan Suðurlandsvegar ofan Hveradalabrekku og móts við Skíðaskálann í Hveradölum, sjá 
mynd 5. Fyrirhuguð um 600 m slóð að malarplani við Suðurlandsveg, er á röskuðu svæði 
meðfram Suðurlandsvegi.  

Norðan Suðurlandsvegar verða nýtt fyrirliggjandi geymslusvæði samkvæmt gildandi 
deiliskipulagi Hellisheiðarvirkjunar (Landslag, 2009), sjá teikningu 1 og mynd 6. 

3.2.2 Aðstaða fyrir verktaka 
Í tengslum við framkvæmdir á Gráuhnúkasvæðinu er gert ráð fyrir að verktakar geti sett upp 
vinnuaðstöðu sunnan Suðurlandsvegar, sjá mynd 5.  

Vegna framkvæmda innan núverandi orkuvinnslusvæðis Hellisheiðarvirkjunar er gert ráð 
fyrir að hægt verði að reisa færanlegar vinnubúðir í samræmi við gildandi deiliskipulag 
(Landslag, 2009), sjá teikningu 1 og mynd 6. 

3.2.3 Útstreymi jarðhitalofttegunda 
Jarðhitalofttegundir streyma tímabundið út í andrúmsloftið frá borholum á meðan þær eru í 
blæstri (að jafnaði 2-3 mánuðir).  

Ef framleiðsla eykst með viðbótarvél eykst streymi óþéttanlegra jarðhitalofttegunda 
hlutfallslega miðað við framleiðsluaukningu úr 303 í 348 MWe. Áætlað magn óþéttanlegra 
lofttegunda fyrir 45 MWe vél er um 14.400 tonn/ári. Þar af eru 10.850 tonn/ári af koldíoxíði 
og 3400 tonn/ári af brennisteinsvetni. Unnið er að tilraunum með hreinsun brennisteins-
vetnis úr útblæstri Hellisheiðarvirkjunar. Ef mældur styrkur fer yfir heilsuverndarviðmið 
samkvæmt lögum og reglugerðum verður gripið til aðgerða til mótvægis, til dæmis 
hreinsunar á útblæstri Hellisheiðarvirkjunar. Fjallað er um efnainnihald og áhrif á loftgæði 
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vegna orkuvinnslu við Gráuhnúka og viðbótarvélar í kafla 6.4. Greint er frá áformum um 
hreinsun brennisteinsvetnis frá Hellisheiðarvirkjun í kafla 9.2.  

3.2.4 Efnistaka 
Fyllingarefni þarf til vega- og slóðagerðar, í borteiga og burðarfyllingar undir mannvirki.  

Áætlað magn sem þarf vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka er um 200.000-300.000 m3 og 
um 50.000 m3 vegna nýrra og stækkaðra mannvirkja sem tengjast viðbótarvél. Áformað er 
að efni verði sótt úr nálægum opnum námasvæðum sem fjallað hefur verið um samkvæmt 
lögum um mat á umhverfisáhrifum og hafa framkvæmdaleyfi og starfsleyfi. 

3.2.5 Losun úrgangs 
Losun úrgangs verður í samræmi við reglugerð nr. 737/2003 um úrgang. Allur úrgangur 
verður losaður á viðurkenndum förgunarstað. 

3.2.6 Losun skólps 
Losun skólps frá vinnubúðum verður í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 798/1999 um 
losun skólps og fráveitur. Samráð verður haft við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands varðandi 
útfærslu losunar skólps frá vinnubúðum samhliða umsókn um starfsleyfi. 

3.2.7 Tenging við raforkukerfi 
Orkuvinnsla við Gráuhnúka hefur ekki áhrif á fyrirkomulag tengingar Hellisheiðarvirkjunar 
við flutningskerfi raforku. Frá viðbótarvél verður lagður jarðstengur frá stöðvarhúsi 2 að 
tengivirki Landsnets, samhliða núverandi strengjum.  

3.3 Helstu magntölur 
Í töflu 4 er yfirlit yfir helstu magntölur framkvæmda.  

Greint er frá framkvæmdum vegna orkuvinnslu við Gráuhnúka annars vegar og vegna 
viðbótarvélar hins vegar. Gefin er upp heildarlengd/-fjöldi allra möguleika sem greint hefur 
verið frá og sýndir eru á myndum 5, 6 og 12, bæði fyrir orkuvinnslu upp að 303 MWe og ef 
verður af frekari orkuöflun fyrir viðbótarvél. Gert ráð fyrir 62-72 borholum fyrir 303 MWe 
Hellisheiðarvirkjun, sjá mat á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar og stækkunar hennar 
(Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2003 og 2005). Breytingin sem hér er kynnt 
felst í að hluti af vinnsluholum virkjunarinnar verður boraður við Gráuhnúka í stað 
núverandi vinnslusvæðis. Verði viðbótarvél bætt við Hellisheiðarvirkjun er áætlað að bora 
þurfi 9-12 vinnsluholur í viðbót. Í kafla 8.2 er greint frá framvindu uppbyggingar 
Hellisheiðarvirkjunar. Nánar er fjallað um framkvæmdir á Skarðsmýrarfjalli í kafla 8.3. 

3.4 Ráðstöfun mannvirkja 
Í bréfi iðnaðarráðneytisins dags. 22. október 2008, sem fylgdi með leyfi Orkuveitunnar til 
að reisa og reka allt að 213 MW raforkuver á Hellisheiði, kemur fram að mannvirki og tæki 
eru eign leyfíshafa og er fyrirtækinu frjálst að nýta mannvirki á svæðinu undir aðra 
starfsemi í samræmi við ákvæði laga á hverjum tíma. Einnig kemur fram í bréfinu að 
lagaheimild skorti til að takmarka gildistíma virkjunarleyfisins en heimilt er að endurskoða 
leyfið að 30 árum liðnum enda hafi forsendur þess breyst verulega, 

Iðnaðarráðherra veitti Orkuveitunni einnig leyfi til nýtingar jarðhita til hitaveitunota á 
virkjunarsvæðinu á Hellisheiði þann 22. október 2008. Leyfið gildir til september 2048. Að 
þeim tíma liðnum er heimilt að framlengja leyfíð tvisvar sinnum til 15 ára í senn nema að 
forsendur leyfisveitingar hafi breyst.   

Nýtingarleyfið felur í sér heimild til heildarupptöku af hrávarma sem nemur allt að 40 PJ/ári 
á virkjunarsvæðinu til hitaveitunota og raforkuframleiðslu. 
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Orkuveitan mun taka tillit til umhverfissjónarmiða við framkvæmdir sem og við frágang að 
þeim loknum, í samræmi við ákvæði nýtingarleyfisins. Fyrirtækið mun fjarlægja öll mann-
virki á sinn kostnað og skilja við svæðið, svo sem nokkur kostur er, í sama ásigkomulagi og 
fyrir framkvæmdir. Frágangur verður með þeim hætti að hann fyrirbyggi ekki framtíðar-
notkun jarðhita á svæðinu. 

Haft verður samráð við Orkustofnun og viðeigandi stjórnvöld um ráðstöfun mannvirkja og 
tækja Hellisheiðarvirkjunar ef notkun verður hætt, en slíkt er háð atvikum hverju sinni. 

 

Tafla 4. Helstu magntölur framkvæmda.  

Framkvæmdaþáttur  Nýting jarðhita við 
Gráuhnúka  

Viðbótarvél við 
Hellisheiðarvirkjun 

Afl og orka Rafstöð Óbreytt 45 MWe 
Iðnaðarsvæði  Um 200 ha 

Vegir og slóðar Aðalvegur 
Lengd 
Breidd 

 
3 km  
6,5 m 

Vegir að borteigum 
Lengd 
Breidd  

 
6 km  
4-6 m 

Borun Borteigar 
Fjöldi 

Flatarmál 

 
10 
100.000 m2 

Borholur 
 

Hluti af 62-72 holum boraðar 
við Gráuhnúka í stað 
núverandi vinnslusvæðis 

9-12 holur 
Allt að 3000 m djúpar 

Gufuveita Lagnaleiðir 
Lagnaleiðir 

 
10 km  

Skiljustöðvar 
Fjöldi 

Grunnflötur 
Hæð 

 
1-2 
350 m2 hver skiljustöð 
8-10 m 

Gufuháfar 
Fjöldi 
Hæð 

 
Óbreytt 

1 
25 m 

Stöðvarhús Stöðvarhús 2 
Grunnflötur 

Hæð 

 

Óbreytt 
 
1800 m2 (stækkun) 
18 m 

Kæliturnar Fjöldi 
Grunnflötur 

Hæð 

 

Óbreytt 
1 
1000 m2 
15 m 

Losun affallsvatns Magn affallsvatns Óbreytt 150 l/s 

Jarðhita-lofttegundir Heildar útstreymi Óbreytt 14.400 tonn/ár 

Þar af: 
CO2 
H2S 

H2 
CH4 

 

Óbreytt 
 
10.850 tonn/ár 
3400 tonn/ár 
140 tonn/ár 
10 tonn/ár 

Efnisþörf Fyllingarefni 
Vegir, borteigar, 

lagnaleiðir og 
skiljustöðvar 

200.000-300.000 m3 

Kæliturn og 
stöðvarhús  50.000 m3 (kæliturn, 

stöðvarhús) 
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4 SKIPULAG OG VERNDARSVÆÐI 

Fyrirhugaðar framkvæmdir eru í Sveitarfélaginu Ölfusi. Í þessum kafla er greint frá stöðu 
skipulags, hvernig framkvæmdin samræmist gildandi skipulagsáætlunum og veittar upplýs-
ingar um stöðu skipulagsbreytinga. Einnig er yfirlit yfir verndarsvæði samkvæmt lögum eða 
gildandi skipulagi innan framkvæmdasvæðis. Á mynd 16 er sýnd afmörkun orkuvinnslu-
svæða, hverfisverndarsvæða og vatnsverndarsvæða samkvæmt skipulagsáætlunum ásamt 
svæðum á náttúruminjaskrá. 

4.1 Skipulag  
Aðalskipulag 
Vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar og núverandi niðurrennslissvæði norðan Gráuhnúka eru 
skilgreind sem iðnaðarsvæði á gildandi Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014. 
(Landmótun, 2003 og 2008). 

Þann 21. ágúst 2009 var auglýst tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014. 
Meðal breytinga er stækkun iðnaðarsvæðis Hellisheiðarvirkjunar og nýtt rannsóknar- og 
vinnslusvæði við Gráuhnúka. Velferðarráðherra, settur umhverfisráðherra, staðfesti 
skipulagsbreytinguna 24. febrúar 2011 og hefur hún nú öðlast gildi. Samkvæmt breyting-
unni er iðnaðarsvæðið utan verndarsvæða. Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag.  

Deiliskipulag 
Vegna fyrirhugaðrar nýtingar jarðhita við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun þarf að 
breyta gildandi deiliskipulagi. Breyta þarf skipulagsmörkum fyrir vinnslusvæði við 
Gráuhnúka og taka inn breytta landnotkun innan núverandi skipulagsmarka vegna nýrra 
mannvirkja.  

4.2 Verndarsvæði 
Náttúruminjar 
Eldborgir við Lambafell, eldvörpin og hrauntraðirnar frá þeim ásamt hrauninu umhverfis 
(Svínahraunsbruni) eru á náttúruminjaskrá (Náttúruverndarráð, 1996), sjá mynd 16. 
Suðvesturhluti fyrirhugaðs orkuvinnslusvæðis við Gráuhnúka liggur að hrauninu og tvö 
borsvæði, G4 og G10, ná inn á það að hluta. Eldborg undir Meitlum, þ.e. gígurinn og næsta 
nágrenni hans er talsvert sunnan við Gráuhnúkasvæðið. Fjallað er um áhrif á jarðmyndanir í 
kafla 6.3. 

Jarðmyndanir 
Framkvæmdasvæðið er að mestu þakið eldhraunum sem er jarðmyndun sem nýtur verndar 
samkvæmt 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Fjallað er um áhrif á jarðmyndanir í 
kafla 6.3. 

Hverfisvernd 
Samkvæmt tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014 er nýtt vinnslusvæði við 
Gráuhnúka utan hverfisverndarsvæða. Aðliggjandi svæði sunnan og austan þess njóta 
hverfisverndar vegna náttúruverndar auk Gráuhnúka, Þrengslahnúka og Lágaskarðshnúka. 
Markmið hverfisverndar í aðalskipulaginu er að stuðla að varðveislu náttúruminja, fornleifa 
og annarra söguminja, sem m.a. rennir styrkari stoðum undir ferðaþjónustu á svæðinu. 
Meðal ákvæða hverfisverndar í aðalskipulaginu er að halda skuli byggingaframkvæmdum í 
lágmarki og þess gætt að þær leiði til eins lítillar röskunar og kostur er (Landmótun, 2003 
og 2009). 
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Mynd 16. Orkuvinnslusvæði og verndarsvæði samkvæmt skipulagsáætlunum og 

náttúruminjaskrá. 
Samkvæmt deiliskipulagi Hellisheiðarvirkjunar nýtur allt Reykjafell, ákveðnir gígar og 
misgengi hverfisverndar (Landslag, 2008 og 2009). Framkvæmdasvæði þeirra framkvæmda 
sem hér er fjallað um er utan þessara svæða.  
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Vatnsvernd 
Samkvæmt Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014 nær vatnsvernd til stórs hluta sveitarfélagsins. 
Um er að ræða verndarsvæði vatnsbóla í Ölfusi, Hveragerði og á Selfossi. Einnig er þar 
skilgreint vatnsverndarsvæði vatnsbóls Hellisheiðarvirkjunar við Engidalskvísl. Samkvæmt 
tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014 er nýtt iðnaðarsvæði við Gráuhnúka 
utan vatnsverndarsvæða. Fjarsvæði liggur að skipulagsmörkum við borsvæði G3 og G10 
(Landmótun, 2003 og 2009). 

Þjóðminjavernd 
Í Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014 eru skilgreind hverfisverndarsvæði við friðlýstar minjar á 
Hengilssvæðinu. Meðal þeirra eru Kolviðarhóll og Hellukofinn á hinum forna Hellisheiðar-
vegi, þar sem áður var Biskupsvarða (Landmótun, 2003). Engar framkvæmdir eru fyrir-
hugaðar nálægt þessum stöðum. 
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5 FORSENDUR MATS OG AÐFERÐ  

Í þessum kafla er greint frá áhrifasvæði framkvæmda, þeim framkvæmdaþáttum sem helst 
eru taldir hafa áhrif á umhverfið og þeim umhverfisþáttum sem talið er að geti orðið fyrir 
áhrifum. Einnig er gerð grein fyrir þeim viðmiðum sem byggt er á við matið og þeim 
hugtökum sem notuð eru til að lýsa einkennum og vægi áhrifa.  

5.1 Breytingar frá matsáætlun 
Í matsáætlun kom fram að fyrir jarðhitanýtingu á fyrirhuguðu orkuvinnslusvæði við 
Gráuhnúka þyrfti að gera ráð fyrir um 5 borteigum. Í frummatsskýrslu eru sýnd 10 svæði 
þar sem mögulega verða borteigar, sjá kafla 3.1.2. Niðurstöður úr borunum munu í 
framtíðinni segja til um hver þeirra verða nýtt fyrir borteiga undir vinnsluholur. Ólíklegt er 
að öll borsvæðin sem sýnd eru á uppdráttum verði nýtt. 

Áhrifasvæði framkvæmda hefur breyst frá því sem kynnt var í matsáætlun vegna möguleika 
á niðurrennslissvæði við borteig B1 innan orkuvinnslusvæðis Hverahlíðarvirkjunar. Nánar 
er fjallað um mögulegar úfærslur gufuveitu í kafla 3.1.4. 

5.2 Áhrifasvæði og áhrifaþættir 
Afmörkun vinnslusvæðis við Gráuhnúka og hugsanleg staðsetning mannvirkja á núverandi 
virkjunarsvæði er sýnd á myndum 5 og 6 og teikningu 1. Áhrifasvæði er næsta nágrenni 
borteiga, vega, lagna og mannvirkja á byggingareitum. Áhrifa á loftgæði og sýnileika gætir 
á stærra svæði. 

Eftirfarandi þættir eru taldir geta valdið áhrifum á umhverfi á framkvæmdatíma annars 
vegar og á rekstrartíma hins vegar:  

Framkvæmdatími Rekstrartími 
- Vegir 
- Borteigar 
- Borholur 
- Gufuveita 
- Mannvirki viðbótarvélar 
- Umferð 

- Vinnsla jarðhita 
- Borholur 
- Losun affallsvatns 
- Vatnstaka 
- Útstreymi jarðhitalofttegunda 
- Varanleg mannvirki 

5.3 Umhverfisþættir 
Við skilgreiningu á umhverfisþáttum sem talið er að fyrirhugaðar framkvæmdir geti haft 
áhrif á var notast við þá reynslu sem framkvæmdaraðili hefur öðlast við mat á umhverfis-
áhrifum sambærilegra verkefna á Hellisheiði á undanförnum árum. Umhverfisáhrifum á 
eftirfarandi þætti verður nánar lýst í næsta kafla: 

Náttúrfarslegir þættir Félagslegir þættir 
- Jarðhitakerfi 
- Landslag 
- Jarðmyndanir 
- Loft 
- Vatn 
- Gróður 
- Fuglar 

- Ásýnd 
- Fornleifar 
- Samfélag og landnotkun 
- Samgöngur 
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5.4 Aðferðafræði við mat á umhverfisáhrifum 
Viðmið 
Við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðra framkvæmda er horft til leiðbeininga Skipulags-
stofnunar (2005) um flokkun umhverfisáhrifa, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Í 
töflu 5 er yfirlit yfir þau viðmið sem notuð eru við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 
framkvæmdar. Viðmið eru skilgreind nánar í viðeigandi matsköflum.  

Tafla 5. Viðmið sem notuð eru við mat á áhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar. 
Umhverfisþættir Viðmið 
Jarðhitakerfi 25. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu 
Landslag 35. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 
Ásýnd 35. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 

Jarðmyndanir 

37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014 
Deiliskipulag Hellisheiðarvirkjunar 
Náttúruminjaskrá 

Loft 5. gr. reglugerðar nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti  
5. og 9. gr. reglugerðar nr.787/1999 um loftgæði 

Vatn 5. og 14. gr. reglugerðar nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns 
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014 

Gróður Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands 
37. og 39. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 

Fuglar Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands 
Menningarminjar 10. gr. Þjóðminjalaga nr. 107/2001 

Landnotkun Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014  
4. gr. reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða 

Samgöngur Upplýsingar um þolmörk umferðar um Suðurlandsveg frá Vegagerðinni 
 

Einkenni og vægi áhrifa 
Einkenni áhrifa eru metin með tilliti til skilgreindra viðmiða og vægiseinkunn gefin í 
kjölfarið. Eftirfarandi skilgreiningar á einkennum umhverfisáhrifa verða notaðar eftir því 
sem við á, en þær byggja á leiðbeiningum Skipulagsstofnunar. 

- Bein/óbein áhrif 
- Jákvæð/neikvæð áhrif 
- Afturkræf/óafturkræf áhrif 
- Varanleg/tímabundin áhrif 
- Samlegðaráhrif 

 
Í töflu 6 er skilgreining á vægi umhverfisáhrifa eins og hún er framsett í leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisáhrifa, viðmið, einkenni og vægi. Í töfluna hefur 
verið bætt við tveimur flokkum „nokkuð jákvæð áhrif“ og „nokkuð neikvæð áhrif“. Talið 
var að þörf væri á slíkum milliflokkum til þess að brúa það bil sem felst í „talsverðum 
áhrifum“ og „óverulegum áhrifum“. Einnig er stuðst við hugtakið „engin áhrif“ ef talið er 
að framkvæmdin muni ekki hafa nein áhrif á viðkomandi umhverfisþátt. 
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Tafla 6. Skilgreining á vægi umhverfisáhrifa. 

Vægi 
áhrifa Skýringar 

Verulega 
jákvæð 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt bæta hag mikils fjölda fólks og/eða hafa jákvæð 
áhrif á umfangsmikið svæði. 

- Breyting eða ávinningur sem hlýst af framkvæmd er oftast varanleg. 
- Áhrifin eru oftast á svæðis-, lands- og/eða heimsvísu en geta einnig verið staðbundin. 
- Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda 

eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

Talsvert 
jákvæð 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt taka ekki til umfangsmikils svæðis, en svæðið 
kann að vera viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrufars og fornminja. 

- Áhrifin geta verið jákvæð fyrir svæðið og/eða geta verið jákvæð fyrir fjölda fólks. 
- Áhrifin gera verið varanleg. 
- Áhrif geta verið stað-, svæðisbundin og/eða á landsvísu. 
- Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda 

eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

Nokkuð 
jákvæð 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt eru minni háttar, með tilliti til umfangs svæðis 
og viðkvæmni þess fyrir breytingum ásamt fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum. 

- Áhrifin eru í mörgum tilfellum tímabundin. 
- Áhrifin eru oftast stað- eða svæðisbundin. 
- Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda 

eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

Óveruleg 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt eru lítil og taka til lítils afmarkaðs svæðis. 
- Verndargildi umhverfisþáttar er óverulegt. 
- Áhrif á fólk eru óveruleg. 
- Áhrif staðbundin og yfirleitt afturkræf. 
- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt eru engin á skilgreindu áhrifasvæði. 
- Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda 

eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

Nokkuð 
neikvæð 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt eru minni háttar, með tilliti til umfangs svæðis 
og viðkvæmni þess fyrir breytingum ásamt fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum. 

- Áhrifin eru í mörgum tilfellum tímabundin og að mestu afturkræf. 
- Áhrifin eru oftast stað- eða svæðisbundin. 
- Áhrif geta að einhverju leyti verið í ósamræmi við ákvæði laga og reglugerða, 

almenna stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. 

Talsvert 
neikvæð 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt taka ekki til umfangsmikils svæðis, en svæðið 
kann að vera viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrufars og fornminja. 

- Áhrifin geta verið neikvæð fyrir svæðið og/eða geta valdið fjölda fólks ónæði eða 
óþægindum. 

- Áhrifin geta verið varanleg og í sumum tilfellum óafturkræf. 
- Áhrif geta verið stað-, svæðisbundin og/eða á landsvísu. 
- Áhrif geta verið í ósamræmi við ákvæði laga og reglugerða, almenna stefnumörkun 

stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. 

Verulega 
neikvæð 

- Áhrif framkvæmdar á umhverfisþátt skerða umfangsmikið svæði og/eða svæði sem 
er viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrufars og fornminja, og/eða rýra hag 
mikils fjölda fólks. 

- Breyting eða tjón sem hlýst af framkvæmdinni er oftast varanlegt og yfirleitt 
óafturkræft. 

- Áhrifin eru oftast á svæðis-, lands- og/eða heimsvísu en geta einnig verið staðbundin. 
- Áhrifin eru í ósamræmi við ákvæði laga og reglugerða, almenna stefnumörkun 

stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að 

Óvissa 
- Ekki er vitað um eðli eða umfang umhverfisáhrifa á tiltekna umhverfisþætti m.a. 

vegna skorts á upplýsingum, tæknilegra annmarka eða skorts á þekkingu. Það getur 
verið unnt að afla upplýsinga um áhrifin með frekari rannsóknum eða markvissri 
vöktun. 
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6 GRUNNÁSTAND OG UMHVERFISÁHRIF 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir mati á umhverfisáhrifum jarðhitavinnslu við Gráuhnúka 
fyrir Hellisheiðarvirkjun og viðbótarvélar við virkjunina. Greint er frá grunnástandi hvers 
umhverfisþáttar byggt á fyrirliggjandi upplýsingum. Rakin eru þau áhrif sem vænta má af 
framkvæmdum og einkenni og vægi umhverfisáhrifa eru metin út frá skilgreindum 
viðmiðum. Greint er frá þeim mótvægisaðgerðum sem til greina koma til að draga úr 
áhrifum þegar það á við. Niðurstöður matsins eru svo teknar saman í lok umfjöllunar um 
hvern umhverfisþátt. 

Umfjöllun um áhrif er skipt upp í tvo þætti, þar sem við á. Annars vegar áhrif vegna 
jarðhitanýtingar við Gráuhnúka. Þar er gerð grein fyrir áhrifum á jarðhitakerfi af orku-
vinnslu upp í 303 MWe og af uppbyggingu mannvirkja á vinnslusvæði við Gráuhnúka. Gert 
er ráð fyrir uppbyggingu allra mögulegra borsvæða, vega, lagnaleiða á nýju orkuvinnslu-
svæði, skiljustöðva auk geymslusvæða og svæða fyrir vinnubúðir, samanber umfjöllun í 
köflum 3.1 og 3.2. Hins vegar er gerð grein fyrir áhrifum vegna viðbótarvélar við Hellis-
heiðarvirkjun. Metin eru áhrif á yfirborði vegna nýrra mannvirkja á núverandi orkuvinnslu-
svæði; vélasalur, kæliturn, gufuháfur og lagnir.  

Á þessu stigi liggja ekki fyrir nægilegar upplýsingar um jarðhitasvæðið við Gráuhnúka til 
að spá um viðbrögð vinnslu fyrir 45 MWe viðbótarvél. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir 
áhrifum á alla aðra umhverfisþætti vegna viðbótarvélar. Orkuveitan mun hafa samráð við 
Orkustofnun um aukna vinnslu jarðhita og tilkynna til Skipulagsstofnunar ef viðbótarvél 
verður bætt við og gera grein fyrir áhrifum aukinnar vinnslu á jarðhitakerfið. 

6.1 Jarðhitakerfi  
Umfjöllun um jarðhitakerfi byggir að mestu á greinargerð Gunnars Gunnarssonar (2010) 
ásamt minnisblaði dags. 10. nóvember 2010, sem eru viðauki 1 með þessari skýrslu. Þar er 
fjallað um uppfært reiknilíkan jarðhitakerfisins á Hellisheiði og spá um viðbrögð þess við 
vinnslu orku fyrir núverandi Hellisheiðarvirkjun (303 MWe). Einnig er stuðst við 
fyrirliggjandi greinar sérfræðinga um sjálfbærni jarðhitavinnslu og endurnýjanleika 
jarðhitaauðlindarinnar.  

6.1.1 Grunnástand 
Sjálfbær vinnsla jarðhita og endurnýjanleiki  
Jarðhiti er skilgreindur sem endurnýjanleg orkulind. Eðli jarðhitaorkulinda er í raun tvíþætt. 
Á háhitasvæðum samanstendur orkulindin annars vegar af stöðugum náttúrulegum orku-
straumi (varmaleiðni og varmaburði) frá hitagjafa tengdum eldvirkni og hins vegar orku-
forða sem safnast hefur fyrir í berggrunni. Við hefðbundna jarðhitavinnslu er sóttur meiri 
varmi í jarðhitakerfið en sem nemur náttúrulegu innstreymi og er þá gengið á orkuforðann. 
Sé vinnslu hins vegar hætt endurnýjast forðinn aftur með tímanum (Jónas Ketilsson o.fl., 
2010).  

Nýta má jarðhitakerfi á mismunandi vegu þannig að vinnslan teljist sjálfbær. Í því sambandi 
þarf að hafa í huga að sjálfbær vinnslugeta jarðhitakerfa er óþekkt við upphaf vinnslu og 
hún er háð vinnslutækni, jafnt vinnsluaðferð og tækniframförum. Ekki er hægt að meta 
nema mjög gróflega sjálfbæra afkastagetu jarðhitakerfa, sem ekki hafa enn verið nýtt. Meta 
má vinnslugetu út frá fyrirliggjandi gögnum um innri gerð og eðli kerfanna. Eftir að vinnsla 
hefst eru einnig nýttar upplýsingar um viðbrögð jarðhitakerfa við vinnslunni. Slíkar áætlanir 
verða áreiðanlegri eftir því sem vinnslusaga viðkomandi jarðhitakerfis lengist (Guðni 
Axelsson o.fl., 2006).  

Vinnuhópur á vegum iðnaðarráðuneytis vinnur að skilgreiningu sjálfbærrar vinnslu jarðhita-
kerfa vegna rammaáætlunar um nýtingu og vernd náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og 
jarðhitasvæði (Jónas Ketilsson o.fl., 2010).  
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Vinnslusaga Hellisheiðarvirkjunar er stutt og þekking á jarðhitakerfinu ekki nægjanleg enn 
til að sjálfbær vinnslugeta sé þekkt. Vegna þessa er jarðhitavinnsla á vinnslusvæði 
Hellisheiðarvirkjunar skilgreind sem ágeng til skemmri tíma litið. Með jarðhitanýtingu við 
Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun er stefnt að því að vinnslan verði sjálfbær til framtíðar.   

Hugmyndalíkan af Hengilssvæðinu 
Með auknum borunum á Hellisheiði og á Skarðsmýrarfjalli hefur þekking á útbreiðslu 
jarðhitans í sunnanverðum Henglinum aukist mikið. Fyrri hugmyndalíkön gerðu ráð fyrir að 
hitinn ætti upptök sín undir hæsta hluta Hengilsins og streymdi svo annars vegar til norðurs 
inn á Nesjavelli og hins vegar til suðurs inn á Hellisheiði (Hjalti Franzson o.fl., 2005; 
Grímur Björnsson, 2007). Mat á berghita út frá borholumælingum bendir til þess að 
Hellisheiði og Nesjavellir hafi sjálfstæðar varmauppsprettur, sjá mynd 17. 

 
Mynd 17. Berghiti á 1000 m dýpi undir sjó. 

Holutoppar eru táknaðir með bláum punktum og holuferlar skáboraðra holna með 
bláum línum. Hitinn er metinn út frá hitamælingum í borholum á svæðinu og sýnir rauð 
stjarna staðsetningu þeirra mæligilda sem notuð eru við að teikna berghitann. (Þær sýna 
þ.a.l. skurðpunkt þeirra holna sem berghitinn hefur verið metinn í við 1000 m 
jafndýptarflöt undir sjó.) Inn á kortið eru einnig teiknuð misgengi (kambaðar línu) og 
gosmenjar frá nútíma (gulbryddaðar rauðar skellur). Gráuhnúkar eru merktir með GH, 
Hellisskarð með HS og Skarðsmýrarfjall með SF (viðauki 1). 
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Ráðist var í að endurskoða Hengilslíkanið í heild sinni og varmabúskapur líkansins lagaður 
að nýrri þekkingu á útbreiðslu berghita á Hellisheiði. Hæsti hitinn virðist vera staðbundinn. 
Hann er hár á Nesjavöllum og eru norðurmörk hans mjög skýr og afmarkast af holu NJ-18. 
Aðrir jaðrar kerfisins eru ekki jafn vel sjáanlegir í þeim holum sem eru á Nesjavöllum en 
ljóst er að mesti hitinn er bundinn við Nesjavelli og lækkar bæði til austurs og vesturs og 
einnig í áttina að hæsta hluta Hengilsins (Gunnar Gunnarsson, 2008). Mikinn hita er að 
finna sunnan Hengilsins á Hellisheiði. Sá hiti er mestur á belti sem liggur frá Gráuhnúkum í 
suðvestri um Reykjafell og Hellisskarð að Skarðsmýrarfjalli. Við suðurhlíðar Skarðsmýrar-
fjalls er einnig mjög heitt. Vesturjaðar jarðhitans á Hellisheiði er mjög skarpur. Norður- og 
austurjaðrarnir eru ekki eins skarpir en helsta einkenni þeirra er viðsnúningur í hita. Þegar 
holur eru kaldari í botni en ofar er talað um viðsnúning í hita. Um suðurjaðar jarðhitans er 
ekkert vitað með vissu og alls ekki ljóst hvort og þá hve langt hann nær suður fyrir 
orkuvinnslusvæðið við Gráuhnúka (viðauki 1).  

Önnur staðbundin hámörk í hita er að finna annars vegar á Bitrusvæðinu og hins vegar í 
Hverahlíð. Aðeins hafa þrjár holur verið boraðar á Bitrusvæðinu svo þekkingin á 
jarðhitanum þar er takmörkuð. Sex holur hafa aftur á móti verið boraðar í Hverahlíð og er 
því myndin af hitanum þar gleggri (mynd 17). Hitinn er afmarkaður að norðanverðu af holu 
HE-26. Að vestanverðu er hitinn afmarkaður af holu HE-36 sem er viðsnúin í hita. Ekki er 
ljóst hve hitinn í Hverahlíð nær langt til suðurs eða austurs. Tvær holur HE-53 og HE-54 
sem boraðar eru til suðurs eru yfir 300°C heitar. 

Af dreifingu hita á Hengilssvæðinu að dæma virðist jarðhitinn vera drifinn áfram af smáum 
staðbundnum hitagjöfum, sjá mynd 18. Frekari rannsókna er þörf til að finna út hvers eðlis 
þeir hitagjafar eru. 

 
Mynd 18. Yfirlitsmynd sem sýnir gróflega hvernig hugmyndalíkan reikninganna er 

hugsað. Bláa svæðið sýnir hvar reiknað er með hárri lekt. Bleik svæði sýna 
hvar hiti og massi streymir neðan frá inn í kerfið (viðauki 1).  
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Gert er ráð fyrir í hugmyndalíkani af Hellisheiðarsvæðinu að þar sé hærri lekt að finna á 
sprungusveimnum sem sker Hengilinn. Sprungusveimurinn er umlukinn svæði sem hefur 
lægri lekt. Á mynd 18 er þetta dregið upp. Hærri lektin, táknuð með bláum lit, liggur eftir 
sprungusveimnum frá norðaustri til suðvesturs, um Nesjavelli, gegnum Hengilinn, um 
Hellisheiði og áfram til suðurs. Ennfremur er gert ráð fyrir hærri lekt á Bitrusvæðinu en þar 
eru jarðskjálftar tíðir. Reiknað er með að hitauppsprettur séu á nokkrum stöðum. Á mynd 18 
er staðsetning þeirra sýnd með bleikum lit. 

Vinnsluspár og áhrif vinnslu  
Hér verður fjallað um viðbrögð jarðhitakerfisins á Hellisheiði við vinnslu. Í þessari spá er 
gert ráð að framleidd verði alls 303 MW af raforku á Hellisheiði. Alls þarf um 500 kg/s af 
háþrýstigufu til raforkuframleiðslunnar. Í reikningunum er miðað við að vélar 5 og 6 í 
stöðvarhúsi 2 verði gangsettar um áramótin 2011-2012. Þá verða holur á Skarðsmýrarfjalli 
teknar í notkun og aðrar nothæfar holur á svæðinu keyrðar á fullum afköstum. Þá er 
forsenda í reikningunum að hætt verði að dæla niður í Gráuhnúkasvæðið og að öllu 
affallsvatni verði dælt niður á Húsmúlasvæðinu.  

Samkvæmt reikningunum mun þrýstingur falla það hratt á svæðinu, sér í lagi í upphafi 
fullrar vinnslu, að bæta þarf við uppbótarholum til að viðhalda orkuframleiðslu. Holum er 
bætt við á öllu svæðinu, allt frá Skarðsmýrarfjalli í norðri suður á Gráuhnúkasvæðið.  

Niðurdrátt á vinnslusvæðinu árið 2040 í lok 30 ára spátímabils, miðað við 303 MW 
raforkuvinnslu, má sjá á mynd 19 og á mynd 20 má sjá kælinguna sem þá hefur orðið þar. 
Niðurdrátturinn er einkum mikill á miðhluta og suðurhluta svæðisins. Á norðurhluta 
svæðisins, þ.e. á Skarðsmýrarfjalli styður niðurrennsli við Húsmúlann við þrýstinginn auk 
þess sem vinnslan er minni. 

Kælingin á 650 m dýpi u.s. er aðallega á mið- og suðurhluta vinnslusvæðisins, sjá mynd 20, 
og helst nokkuð í hendur við þrýstifallið. Kælingin á þessum slóðum er yfir 20°C. Smá 
kælingu má sjá á norðurhluta svæðisins í vestanverðu Skarðsmýrarfjalli og Sleggjubeinsdal. 
Kæling á þessu dýpi er fyrst og fremst vegna suðu og myndunar gufupúða. Á 400 m dýpi 
u.s. er kælingin öllu víðfeðmari og nær yfir norðurhluta svæðisins. Á 950 m dýpi u.s. er 
kælingin mun minni og er aðallega áberandi við æðar einstakra holna. 
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Mynd 19. Niðurdráttur á vinnslusvæðinu árið 2040 í lok 30 ára spátímabils miðað 

við 303 MW raforkuvinnslu (viðauki 1). 
 

 
Mynd 20. Kæling á vinnslusvæðinu árið 2040 í lok 30 ára spátímabils miðað við 

303 MW raforkuvinnslu (viðauki 1). 
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Gráuhnúkar 
Hitadreifing á Gráuhnúkasvæðinu er ekki þekkt til fulls. Ekki er vitað hve langt til suðurs 
jarðhitinn teygir sig. Á mynd 21 er berghitinn á 1000 m dýpi undir sjávarmáli sýndur. 
Myndin byggir á hitamælingum í niðurrennslisholum við Gráuhnúka og mælingum í holum 
HE-55 og HE-57 sem eru austan við Gráuhnúka. Hitinn í þeim holum er nokkuð lægri en í 
öðrum holum við Gráuhnúka og báðar virðast þær vera viðsnúnar í hita. Hola HE-55 sem 
boruð er á milli Hverahlíðar og Gráuhnúka er sínu kaldari og má af því ráða að 
jarðhitasvæðin á þessum stöðum séu ekki tengd. Hola HE-57 er nokkuð heitari þó hún nái 
vart 250°C hita. Þær mælingar sem til eru í HE-57 benda til þess að hún geti verið nærri 
austurjaðri jarðhitans við Gráuhnúka. Viðsnúningur sem sjáanlegur er neðst í holum á 
Gráuhnúkasvæðinu, HN-03, HN-05, HN-07 og HN-10 styður þá tilgátu. 

 

 
Mynd 21. Berghiti á Gráuhnúkasvæðinu (viðauki 1). 
Í líkanreikningunum var gert ráð fyrir að hitinn við Gráuhnúka væri afmarkaður til austurs 
af holu HE-57. Hitauppsprettan var látin vera u.þ.b. undir miðjum holusveimnum við 
Gráuhnúka. Um suðurjaðar jarðhitans var tekin sú ákvörðun að láta hann enda rétt sunnan 
við Gráuhnúkasvæðið. Talið er mögulegt að hitinn nái lengra til suðurs. Þangað til mögulegt 
framhald jarðhitans við Gráuhnúka til suðurs verður staðfest er gert ráð fyrir því í 
líkanreikningum að suðurjaðar hans sé rétt sunnan við Gráuhnúkaholurnar og austurjaðar 
afmarkist við holu HE-57. Vesturjaðar svæðisins kemur skýrt fram í niðurrennslisholum 
sem boraðar hafa verið vestan við vinnslusvæðið á Hellisheiði. 

Á framangreindum forsendum var jarðhitinn við Gráuhnúka hermdur. Vinnslunni í líkan-
reikningum var þannig háttað að Gráuhnúkasvæðið er notað sem uppbótarsvæði til að bæta 
upp vinnslugetuna annars staðar á Hellisheiðarsvæðinu þegar hún skerðist með tíma. Á 
mynd 22 er reiknað vermi jarðhitavökvans sem unninn er á Gráuhnúkasvæðinu teiknað sem 
fall af tíma ásamt heildarmagni og magni háþrýstigufu. Þegar mest er unnið úr svæðinu 
koma þaðan rúmlega 70 kg/s af skiljuvatni og 100 kg/s af háþrýstigufu.  
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Mynd 22. Vermi jarðhitavökva af Gráuhnúkasvæðinu (htot) dregið sem fall af tíma 

ásamt heildarmagni jarðhitavökva (Qtot) og magni háþrýstigufu (Qh) og 
uppsöfnuðum holufjölda (N) (viðauki 1). 

Í líkanreikningunum er gert ráð fyrir að vinnslan á Gráuhnúkasvæðinu fari af stað í byrjun 
árs 2014. Í þessum reikningum er gert ráð fyrir að suðurjaðar jarðhitans við Gráuhnúka sé 
rétt sunnan við niðurrennslisholurnar. Gráuhnúkar eru nauðsynlegir til að afla uppbótargufu 
fyrir Hellisheiðarvirkjun og samkvæmt reikningunum stendur svæðið ekki undir meiri 
vinnslu. Ef bæta á við viðbótarvél þarf að vera framhald á hitanum til suðurs. Að svo stöddu 
er ekki vitað hvort svo sé. 

Endurnýjun kerfisins að vinnslu lokinni 
Spurningin um endurnýjun jarðhitakerfa er flókin. Erfitt er að meta áhrif náttúrulegra 
atburða, svo sem eldgosa og jarðhræringa. Í líkanreikningum var hermt hvernig jarðhita-
kerfið þróaðist ef vinnslu 303 MWe væri hætt árið 2040. Einnig var hermt hver þróunin yrði 
ef vinnslunni væri haldið áfram til 2060 (viðauki 1). Allar meginforsendur líkansins eru þær 
sömu og í fyrri reikningum. Lekt og varmabúskapur eru eins og áður og unnið er úr sömu 
holum til ársins 2040. Milli áranna 2040 og 2060 er bætt við nokkrum nýjum holum 
víðsvegar um allt vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar til að viðhalda vinnslu. 

Mynd 23 sýnir hvernig hiti og þrýstingur þróast á 950 m dýpi undir sjávarmáli. Bæði hiti og 
þrýstingur falla á meðan á vinnslu stendur en taka tiltölulega fljótt við sér þegar vinnslu er 
hætt. Það tekur hitann mun lengri tíma að jafna sig heldur en þrýstinginn. Í fyrra tilfellinu 
hefur þrýstingurinn jafnað sig að mestu leyti árið 2100 og að öllu leyti árið 2200. Hitinn 
hefur aftur á móti enn ekki náð alveg fyrra gildi árið 3000, tæplega 1000 árum eftir að 
vinnslu er hætt. Munar þar aðeins um 8°C. Mynd 23 er skýringarmynd sem sýnir ákveðin 
dæmi úr 1. viðauka miðað við 30 ára vinnslu annars vegar og 50 ára vinnslu hins vegar. 
Þegar reynsla fæst af svæðinu verður vinnslunni hagað samkvæmt upplýsingum sem liggja 
fyrir. Áður en að þessu kemur verður betur ljóst hvað svæðið stendur undir mikilli vinnslu. 
Orkuveitan mun fylgjast með þróuninni og gera viðeigandi ráðstafanir. 

Af útreikningum að dæma er kerfið mun fljótara að endurheimta massann heldur en hitann 
(orkuna). Ekki má gleyma því að gert er ráð fyrir því í útreikningum að jarðhitakerfið sé 
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stöðugt kerfi og drifið áfram af stöðugum varmagjöfum. Í slíku kerfi er vinnsla í 30 ár mjög 
stuttur en þó mjög afgerandi atburður. Svo afgerandi að gera má ráð fyrir því að það taki 
aldir ef ekki árþúsundir að ná fyrra jafnvægi í hita. Helsti gallinn við slíkar endurnýjunar-
spár er að þær gera ráð fyrir stöðugu ástandi. Háhitasvæði eru hins vegar í eðli sínu mjög 
breytileg náttúrufyrirbæri. 

Samkvæmt líkanreikningum jafnar jarðhitasvæðið á Hellisheiði sig fljótt ef vinnslu er hætt. 
Á mynd 23 er sýndur reiknaður niðurdráttur í miðju svæðisins miðað við vinnslu til 2040 og 
hann borinn saman við áhrif vinnslu til 2060. Sjá má að ef vinnsla er stöðvuð árið 2060 
tekur það svæðið tæplega 15 ár að ná þeim upp þrýstingi sem það hafði árið 2040. Mögulegt 
vinnslustopp vegna niðurdráttar þyrfti því ekki að standa lengi. Í raun eru litlar líkur á að 
svæðið verði rekið með þeim hætti sem miðað er við til að herma það í líkanreikningunum, 
þ.e. vinnsla á fullum afköstum í 30 eða 50 ár og síðan hvíld.  

Fylgst er með viðbrögðum jarðhitasvæðisins á Hellisheiði við vinnslu. Vinnslu 
Hellisheiðarvirkjunar er hagað eftir því hvernig svæðið bregst við. Hugsanlega verður 
dregið úr vinnslu á hluta svæðisins á meðan hún er aukin á öðrum hlutum þess.  

Háhitakerfi eins og fyrirfinnast á Hengilssvæðinu eru á virkum eldstöðvum og eru því ekki 
stöðug heldur síbreytileg. Dæmi eru um að jarðhiti hafi breyst og oft gerist það í tengslum 
við eldvirkni og/eða jarðskjálfta. Má sem dæmi nefna aukna jarðhitavirkni eftir 
jarðskjálftann á Suðurlandi í maí 2008 og umbrotin við Kröflu uppúr miðjum áttunda áratug 
síðustu aldar fram á miðjan þann níunda. Ekkert verður þó fullyrt hér hvort jarðhræringar 
valdi jákvæðum eða neikvæðum áhrifum á vinnslueiginleika jarðhitasvæða.  

 
Mynd 23. Þróun hita (T) og þrýstings (P) í miðju jarðhitakerfisins. Innfellda myndin 

sýnir þróunina til ársins 3000 (viðauki 1). 
Það er síbreytilegt eðli jarðhitavirkninnar og langur spátími sem veldur því að endur-
nýjunarspá eins og gerð hefur verið hér er á heldur veikum grunni byggð. Hægt er að gera 
sér nokkurn veginn grein fyrir því hvernig kerfi endurheimta massann, enda er hegðun 
vatnsins ekki jafn mikilli óvissu undirorpin og hegðun varmans. Þekkingin á rótum 
jarðhitakerfa og víxlverkun þeirra við eldvirkni er aftur á móti skammt á veg komin enn 
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sem komið er. Þó er ljóst að hegðun jarðhitasvæða til lengri tíma er mjög háð eldvirkni og 
jarðskjálftavirkni á svæðinu. Spár um vinnslugetu og endurnýjun jarðhitakerfa samkvæmt 
líkanreikningum verða því alltaf að teljast varfærnar. 

6.1.2 Áhrif 
Gufu hefur þegar verið aflað fyrir á núverandi vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar til að 
framfylgja áformum um 303 MW raforkuframleiðslu sem kynnt voru í mati á umhverfis-
áhrifum stækkunar Hellisheiðarvirkjunar. Til framtíðar er vinnslusvæðið við Gráuhnúka 
nauðsynlegt til að afla uppbótargufu fyrir Hellisheiðarvirkjun. Samkvæmt líkanreikningum 
er óvíst að núverandi vinnslusvæði auk Gráuhnúkasvæðisins standi undir mikið meiri 
vinnslu (viðauki 1).  

Þrýstingur og berghiti lækka á svæðinu á vinnslutímanum. Niðurrennsli vegur á móti 
þrýstingslækkun en alltaf er hætta á að það lækki vermi jarðhitavökvans. Þrýstilækkun 
vegna vinnslu mun valda suðu í efri hluta jarðhitageymisins. Vegna suðunnar má gera ráð 
fyrir því að vinna megi gufuríkari vökva úr efri hluta jarðhitageymisins og halda þannig 
uppi heildarvermi unnins vökva. Með þessu móti má bregðast við minnkandi afköstum 
núverandi vinnsluholna á svæðinu. Gert er ráð fyrir holum sem vinni þennan gufuríka 
vökva á núverandi vinnslusvæði auk Gráuhnúkasvæðisins, en samkvæmt líkanreikningum 
er talið nauðsynlegt að hafa Gráuhnúkasvæðið með til að afla uppbótargufu (viðauki 1). 

Líkanreikningar á Hellisheiði byggja enn á stuttri vinnslusögu. Því er erfitt að spá um 
niðurdrátt á svæðinu. Aukinn niðurdráttur þýðir að vermi unnins vökva verður hærra. Hærra 
vermi leiðir aftur til þess að minna þarf að vinna úr kerfinu til að halda uppi sömu 
orkuframleiðslu sem hægir á niðurdrætti. 

Eins og fram hefur komið er jarðhitakerfið á Hellisheiði ekki þekkt að fullu og frekari 
rannsóknaboranir þarf við Gráuhnúka til að fá nánari upplýsingar um dreifingu jarðhitans 
þar og vinnslusögu af öllu Hellisheiðarsvæðinu til að meta endurnýjanleika kerfisins betur.  

Viðmið  
Lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu. 

- 25. gr. Aðilar, sem vinna jarðhita eða grunnvatn úr jörðu, skulu haga vinnslu sinni 
með þeim hætti að nýting verði sem best þegar til lengri tíma er litið. Í því sambandi 
skal m.a. ekki tekinn meiri jarðvarmi eða vatn en þörf er. Borunum skal hagað 
þannig að þær takmarki sem minnst frekari nýtingu síðar. 

Einkenni og vægi áhrifa  
Jarðhitanýting  
Vinnslusaga Hellisheiðarsvæðisins er stutt og sjálfbær vinnslugeta því óþekkt.  

Í ljósi reikninga úr hermilíkani er metið að áhrif á orkuforðann af 303 MWe framleiðslu á 
rafmagni í Hellisheiðarvirkjun verði nokkuð neikvæð miðað við 30 ára spátímabil. Þrýst-
ingur og berghiti lækka töluvert á svæðinu á vinnslutímanum. Ef vinnslu yrði hætt er talið 
að þrýstingur á svæðinu jafni sig að mestu á 50 árum og nær algjörlega á 100 árum. Það 
tekur hitann hins vegar yfir 1000 ár að jafna sig til fulls. Áhrifin eru afturkræf til lengri tíma 
litið. Samkvæmt spám má gera ráð fyrir að eftir árið 2040 verði orðið erfitt að halda 
óbreyttri vinnslu áfram, hvíla þurfi svæðið eða draga úr vinnslu. Þessa fullyrðingu verður að 
skoða í því ljósi að hún er niðurstaða reikninga sem sýna eitt tiltekið tilfelli af vinnslu. 
Svona líkanreikningar eru ónákvæmir einkum vegna skammrar vinnslusögu. Meðan ekki 
liggur fyrir löng vinnslusaga þykir betra að hafa varann á og gera frekar ráð fyrir meiri 
áhrifum en minni. Við líkanreikninga er sú varúðarregla höfð í heiðri. Fyrstu borholurnar á 
Hellisheiðarsvæðinu voru blástursprófaðar árið 2002 og raforkuvinnsla hófst 2006. Óvissan 
í svona spá er því nokkur. Með tíma er hægt að skilgreina forsendur með meiri nákvæmni 
og fá betri mynd af vinnslugetu svæðisins. 
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Það er mikilvægt að hafa í huga að hægt er að lengja líftíma virkjunarinnar með því að 
bregðast rétt við breytingum sem verða vegna vinnslu. Reynsla af rekstri Hellisheiðar-
svæðisins auðveldar aðlögun að breyttum aðstæðum í jarðhitageyminum. Orkuveitan mun 
halda uppi öflugu eftirliti með jarðhitageyminum og vinnslunni verður hagað til samræmis 
við ástand hans og reynslu af rekstri. 

Síðan skýrsla um líkanreikninga fyrir Hellisheiði var skrifuð hefur verið prófað að keyra 
vinnsluna lengur en til 2040, sjá minnisblað í viðauka 1. Reikningarnir byggja á sama líkani 
og sömu forsendum. Samkvæmt þeim má halda uppi óbreyttri 303 MWe vinnslu fyrir 
Hellisheiðarvirkjun til 2060. Til að viðhalda framleiðslunni eins og sýnt er til 2060 þarf að 
bæta við 15 holum í líkanið á öllu vinnslusvæði virkjunarinnar á tímabilinu frá 2040 til 
2060. Allerfitt er að finna viðbótarholum stað í líkaninu þegar spáð er svo langt fram í 
tímann. Þess ber að geta að hægt er að ná til alls vinnslusvæðisins frá núverandi borteigum 
með því að stefnubora. Engum nýjum borteigum þarf að bæta við fyrir uppbótarholur sem 
er bætt við í líkaninu á spátímanum.  

Magn unnins vökva og vermi sem fall af tíma má sjá á mynd 24. Teiknað er upp heildar-
magn ásamt magni háþrýstigufu miðað við skiljuþrýsting uppá 9 bar-a og magni lágþrýsti-
gufu sem fæst með því að sjóða skiljuvatnið niður í 2 bar-a. 

 
Mynd 24. Meðalvermi (h) og vinnsla sem fall af tíma (t) til ársins 2060. Á efri hluta 

myndarinnar er vermið teiknað. Á neðri hluta myndarinnar er heildar-
vinnsla (Qtot) teiknuð ásamt magni háþrýstigufu (Qh) og lágþrýstigufu (Ql) 

Fylgst verður með þrýstingi á svæðinu á meðan á vinnslu stendur. Auk þess að fylgjast með 
þrýsti og hitaástandi kerfisins verður fylgst með vermi og efnainnihaldi jarðhitavökvans. 
Með því að samtúlka þessar upplýsingar verður auðveldara að laga rekstur virkjunarinnar að 
þeim breytingum sem verða á jarðhitageyminum vegna vinnslu. 

Mat á vinnslugetu jarðhitasvæðisins á Hellisheiði verður sífellt betra eftir því sem lengri 
reynsla fæst af vinnslu á svæðinu. Ítrekað er að Orkuveitan stefnir að því að vinnsla jarðhita 
á Hellisheiði verði sjálfbær til lengri tíma litið.  
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Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 

Ef niðurstöður rannsóknaborana leiða ljós að jarðhitasvæði við Gráuhnúka sé stærra en nú 
er gert ráð fyrir í reiknilíkani, verður tekin ákvörðun um viðbótarvél (45 MWe) við 
Hellisheiðarvirkjun að höfðu samráði við Orkustofnun. Á þessu stigi er ekki hægt að leggja 
mat á áhrif vinnslu á Gráuhnúkasvæði fyrir viðbótarvél á jarðhitakerfið.  

Mótvægisaðgerðir 
Affallsvatni frá Hellisheiðarvirkjun er veitt í borholur niður í jarðhitakerfið til að viðhalda 
þrýstingi með það að markmiði að draga úr áhrifum vinnslunnar á jarðhitakerfið. Nánar er 
fjallað um niðurrennslisveitu virkjunarinnar í kafla 8.5. 

Niðurstöður 
Jarðhitavæðið á Hellisheiði þar með talið Gráuhnúkasvæðið er talið þola vinnslu fyrir 
303 MWe rafmagnsframleiðslu í Hellisheiðarvirkjun. Samkvæmt niðurstöðum hermilíkans 
er jarðhitakerfið mun fljótara að endurheimta massa heldur en hita ef vinnslu verður hætt. 
Hafa þarf í huga að í útreikningum er gert ráð fyrir því að jarðhitakerfið sé stöðugt kerfi og 
drifið áfram af stöðugum varmagjöfum, en jarðhitasvæði eru síbreytileg.  

Áhrifin á jarðhitakerfið af vinnslu jarðhita fyrir 303 MWe rafmagnsframleiðslu í 
Hellisheiðarvirkjun eru afturkræf. Að teknu tilliti til viðmiða eru áhrifin talin nokkuð 
neikvæð. Matið er háð óvissu þar sem þekking manna á jarðhitakerfum er takmörkuð. 
Frekari rannsóknaboranir þarf til að fá nánari upplýsingar um dreifingu jarðhitans við 
Gráuhnúka og vinnslusögu til að meta endurnýjanleika kerfisins betur.  

Á þessu stigi er ekki hægt að leggja mat á áhrif vinnslu á Gráuhnúkasvæði fyrir viðbótarvél 
vegna óvissu um stærð jarðhitasvæðisins til suðurs.   

 

 

6.2 Landslag  
Mat á áhrifum á landslag byggir á skýrslunni Landslag á Hengilssvæðinu, sem unnin var af 
Mannviti hf. árið 2009 og fylgir með sem viðauki 2. Þar er landslag á Hengilssvæðinu 
flokkað niður í landslagsheildir og þær heildir sem þykja hafa hátt eða mjög hátt gildi 
dregnar fram. Við flokkun landslags í landslagsheildir er stuðst við ákveðna þætti sem 
einkenna það landslag sem leggja á mat á hverju sinni. Eftirfarandi þættir eru skoðaðir: 

- Jarðfræði 
- Gróðurfar 
- Vatnafar 
- Landnotkun 
- Landform 

Framangreindir þættir eru lagðir saman. Þegar talað er um landslagsheild er átt við svæði 
þar sem einkenni eru þau sömu og hlutföll grunnþátta halda sér einnig. 

6.2.1 Grunnástand 
Við mat á umhverfisáhrifum á Íslandi hefur ekki mikið farið fyrir samræmdum aðferðum 
við mat á áhrifum á landslag. Sú aðferðafræði sem stuðst er við hér er að miklu leyti mótuð 
eftir þeim aðferðum sem beitt hefur verið á Bretlandseyjum. Í viðauka 2 má finna nánari 
upplýsingar um aðferðafræði sem beitt var við flokkun landslags og mat á gildi landslags á 
Hengilssvæðinu.  

Í hverri landslagsheild er hluti framangreindra þátta ráðandi við skilgreiningu á stærð og 
lögun hverrar heildar. Samspil ákveðinna þátta er einnig mikilvægt, t.d. ræður berggrunnur 
miklu um hvaða gróður þrífst á viðkomandi svæði. Afmörkun hverrar heildar getur einnig 
ráðist af landformum, þ.e.a.s. þeirri umgjörð sem lokar á frekari sýn áhorfandans. Þetta geta 
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til að mynda verið fjallgarðar, hólar eða hryggir. Mörk landslagsheilda á suðvestanverðu 
Hengilssvæði eru dregin með brotnum línum á korti (mynd 25). Hverri landslagsheild er 
gefið nafn sem dregið er af þekktu örnefni innan hennar. 

Landslag á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði er nokkuð fjölbreytt. Svæðinu er skipt niður í 
landslagsheildir. Þessa skiptingu má sjá á mynd 25. Nánar er fjallað um skiptingu svæðisins 
í landslagsheildir og heiti þeirra í viðauka 2. Fyrirhuguð framkvæmd nær yfir fimm 
misstórar landslagsheildir. Þær eru Meitlar, Eldborg, Hveradalir, Kolviðarhóll og Svína-
hraunsbruni. Umfang mannvirkja er mismikið innan hverrar heildar. Vinnslusvæðið við 
Gráuhnúka er nokkuð flatt og umkringt af móbergsfjöllum og hryggjum. Á flatlendi eru 
gróin hraun ásamt lausum jarðlögum undir fjallshlíðum. Orkuvinnslusvæðið við Gráuhnúka 
er á milli Stóra-Meitils, Gráuhnúka og Lakahnúka. Í miðju svæðisins eru Stóridalur og 
Lákastígur en norðurmörkin liggja að Suðurlandsvegi, sjá mynd 5. 

Svæðið þar sem viðbótarvél er fyrirhuguð einkennist af mannvirkjum Hellisheiðarvirkjunar, 
tengivirki og háspennulínum. Það er flatt og afmarkast af Húsmúla, Skarðsmýrarfjalli, 
Þverfelli og Reykjafelli, en er opið til vesturs í átt að Svínahrauni.  

Öllum landslagsheildum á Hengilssvæði sem voru skilgreindar var gefið ákveðið gildi 
(viðauki 2). Gildi hverrar heildar er fengið með því að leggja saman nokkra þætti, en þeir 
eru: 

• Ósnortin víðerni 
• Nýting til útivistar og annarrar afþreyingar 
• Vernd 
• Jarðhiti á yfirborði 

Sé landslagsheild hluti af ósnortnu víðerni hækkar gildi hennar. Hugtakið ósnortin víðerni á 
sér ákveðna tengingu við mat á landslagi auk þess sem hugtakið er skilgreint í lögum um 
náttúruvernd nr. 44/1999. Þar segir um ósnortin viðerni: Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 
[2500 ha] að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar 
af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá 
mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunar-
lónum og þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að 
þróast án álags af mannlegum umsvifum. 

Þau svæði sem flokkuð hafa verið niður í landslagsheildir eru sum nýtt til útivistar. Stuðst er 
við upplýsingar úr þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á nýtingu svæðisins til útivistar. 
Einnig var safnað upplýsingum um gönguleiðir og aðrar ferðaleiðir. Séu landslagsheildir 
nýttar til útivistar á einn eða annan hátt hækkar gildi þeirra. 

Þar sem verndarsvæði eru innan landslagsheilda fá þær hærra gildi af þeim sökum. Til að 
verndarsvæði sé tekið inn í mat á gildi landslags þarf það að vera verndað vegna landslags, 
gróðurfars, jarðfræði eða annarra þátta sem hafa bein áhrif á einkenni og útlit viðkomandi 
svæðis. Verndarsvæðin þurfa að vera afmörkuð í náttúruminjaskrá, skipulagsáætlunum eða 
samkvæmt lögum.  

Jarðhitavirkni á yfirborði og jarðhitaummyndun hækka gildi landslags þar sem útlit 
svæðanna sker sig úr nánasta umhverfi. 

Í skýrslu um landslag á Hengilssvæðinu (viðauki 2) má finna nánari upplýsingar um 
flokkun landslags og gildismat landslagsheilda. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar hefur 
engin landslagsheild á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði jarðhitanýtingar við Gráuhnúka og 
viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun mjög hátt gildi. Hluti einnar heildar sem kennd er við 
Eldborg hefur hins vegar hátt gildi á afmörkuðu svæði í kringum Eldborg undir Meitlum. 
Þar er um að ræða svæði á náttúruminjaskrá (Náttúruverndarráð, 1996). Það nær þó ekki að 
syðsta borsvæðinu (G3). Á mynd 25 má sjá mörk landslagsheilda ásamt áður nefndri 
afmörkun við Eldborg. 
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Mynd 25. Landslagsheildir og áhrifasvæði framkvæmda við Gráuhnúka. 
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6.2.2 Áhrif 
Fyrirhuguð framkvæmd er innan fimm afmarkaðra landslagsheilda. Áhrif á landslag verða 
hvað mest þar sem ekki eru mannvirki fyrir. 

Áhrif á landslag eru talin verða talsvert neikvæð og varanleg í og við Stóradal og við 
Lákastíg innan landslagsheildar sem kennd er við Eldborg. Afmörkun áhrifasvæðisins er 
sýnd á mynd 25. Þar er gert ráð fyrir borsvæðum, lögnum og vegslóðum. Einnig er 
hugsanlegt að í Stóradal verði reist skiljustöð.  

Aðrar landslagsheildir eru taldar verða fyrir óverulegum áhrifum vegna jarðhitanýtingar við 
Gráuhnúka og viðbótarvélar við stöðvarhús 2.  

Viðmið 
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. 

- 35. gr. Hönnun mannvirkja. Við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annarra 
mannvirkja skal þess gætt að þau falli sem best að svipmóti lands. 

Einkenni og vægi áhrifa 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Áhrif á landslag verða mest í Stóradal og við Lákastíg, þar sem 7 af 10 mögulegum 
borsvæðum eru, G2, G3, G5, G6, G7, G8 og G9. Áhrifin verða talsvert neikvæð. Þar eru nú 
engin mannvirki fyrir utan að ein rannsóknahola hefur verið boruð við Gráuhnúka á borteig 
við mynni Stóradals. Fyrirhuguð framkvæmd hefur óveruleg áhrif á landslag á öðrum 
svæðum þar á meðal á borsvæðum G1, G4 og G10. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Viðbótarvél í stöðvarhúsi 2 er talin hafa óveruleg áhrif á landslag þar sem einkenni 
svæðisins munu lítið breytast frá núverandi ástandi.  

Niðurstöður 
Áhrif á landslag verða talsvert neikvæð í Stóradal og við Lákastíg. Annars staðar á 
fyrirhuguðu framkvæmdasvæði jarðhitanýtingar verða áhrif á landslag óveruleg.  

Áhrif fyrirhugaðrar viðbótarvélar á landslag verða óveruleg. 

6.3 Jarðmyndanir  
Umfjöllun um jarðmyndanir byggir á jarðfræðikorti af Hengilssvæðinu (Kristján Sæmunds-
son, 1995a) og greinargerð um jarðfræðiyfirlit og helstu jarðfræðiminjar á virkjunarsvæði 
við Gráuhnúka, viðauki 3. 

6.3.1 Grunnástand 
Afmörkun svæðisins  
Gráuhnúkasvæðið er hér skilgreint frá Þrengslum í vestri að Lakahnúkum í austri og frá 
hálsinum milli Meitla í suðri að Suðurlandsvegi í norðri, sjá afmörkun á mynd 26. Jarðhiti 
er ekki á yfirborði innan þessa svæðis en væg ummyndun er við misgengi í móbergs- og 
bólstrabergsmyndunum nærri austurjaðri þess.  

Berggrunnur  
Berggrunnur á Gráuhnúkasvæði er aðallega móberg og afbrigði þess auk bólstrabergs. Á 
sumu af því hvílir grágrýti. Stærsta þekjan af því tagi er á Milli Meitla stapanum sem svo er 
kallaður. Þarna er um að ræða sex goseiningar. Líklega eru Gráuhnúkar elstir af þeim, mjög 
eyddir og að hluta klæddir jökulbergskápu. Til elstu myndana telst einnig bólstraberg í 
Lakahnúkum og í hrygg norðan undir Stóra-Meitli (lb og dh á jarðfræðikorti). Yngst er 
móberg með grágrýtishettu efst á Stóra-Meitli. Stakihnúkur vestan í Stórameitli og rani sem 
gengur norðaustur frá honum utan í Gráuhnúkum er úr ólivínríku bergi, svo kölluðu pikríti. 
Sú bergtegund er nokkuð algeng á Reykjanesskaga og kemur fyrir á nokkrum stöðum í 
Hengilskerfinu, sjá mynd 26.  
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Þrjú af fimm hraunum Hengilskerfisins koma fyrir á Gráuhnúkasvæði auk tveggja úr 
Brennisteinsfjalla-Bláfjallakerfinu við vesturjaðar þess, Leitahraun og Svínahraunsbruni.  

Misgengi og gígaraðir  
Gígaraðir liggja frá norðaustri til suðvesturs nærri austurjaðri Gráuhnúkasvæðis. Nyrsti hluti 
þeirra er raskaður eftir gjallvinnslu. Sunnan námusvæðisins eru gígar í yngsta hrauninu, á 
Hellum og suður í Lágaskarð. Grunnur sprengigígur og bingur af úrkasti á börmum er á 
misgengi austast á Milli Meitla stapanum við jaðarinn á Gráuhnúkasvæði. Gígaraðirnar eru 
vestan megin í sprunguskara Hengilskerfisins. Stærstu misgengin eru í elstu myndunum á 
yfirborði, Lakahnúkum og myndunum af líkum aldri og þeir, þau stærstu þó ekki mikið yfir 
20 m há. Spildan milli Stóra-Meitils og Stakahnúks er nánast án misgengja og þar með 
einnig Gráuhnúkar sjálfir. Sprungusveimur Hengilskerfisins mjókkar til suðvesturs, sprung-
unum fækkar og færsla á þeim minnkar.  

Helstu jarðmyndanir 
Eins og fram kemur í viðauka 3 eru ekki einstæðar náttúruminjar á Gráuhnúkasvæði, þó má 
nefna eftirfarandi:  

Stakihnúkur, gígurinn í Stórameitli og dalhvilftir norðan undir honum. Stakihnúkur er 
keilulaga strýta austan við Þrengsli þar sem þau eru mjóst. Í honum er næsti fundarstaður 
pikríts við Reykjavík og nágrannabæi. Einkennissteind pikríts er ólivín, grænir kristallar 
(dílar) í fínkorna grunnmassa. Pikrít er frumstæðasta tegund basalts, eðlisþyngri en þróaðri 
gerðir þess og skilar sér sjaldan til yfirborðs sem hraunbráð. Yfirleitt myndar pikrítið smáar 
dyngjur, eða hrauka ef gýs í jökli, en kemur einnig fyrir í hraungosum á sprungum og í 
móbergshryggjum eins og hér.  

Stóri-Meitill er merkilegur fyrir stóran gíg nærri fjallsbrún þar sem hann er hæstur. 
Gígurinn er 500 m á lengd, um 50 m djúpur og snýr norðvestur-suðaustur. Kringum gíginn 
er grágrýtis hetta og ofan á henni lagskipt móbergstúff.  

Stóridalur heitir afrennslislaus lægð norðan undir Stóra-Meitli. Lægðin er tvískipt, dýpst 
næst fjallinu og þakin framburði, en hraun er í botni. Dýpri smálægð gengur suðaustur úr 
Stóradal. Hraun hefur runnið ofan í hana og hulist framburði. Til suðurs frá Stóradal gengur 
gíglaga dalverpi sem heitir Ljótidalur. Afrennslislausir dalir eru algengir í móbergs-
landslagi. Þeir hafa myndast þar sem jökull sat eftir þegar móbergið hlóðst upp báðum 
megin við, þó ekki endilega í sama gosi. Skýrust dæmi um þetta á Hengilssvæðinu og þótt 
víðar væri leitað eru í Dyrafjöllum. 

6.3.2 Áhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Mynd 27 sem er einfaldað jarðfræðikort sýnir afstöðu framkvæmda við Gráuhnúka til 
jarðmyndana og áhrif á jarðmyndanir. 

Borsvæði, lagnir og vegslóðar verða í Stóradal.  

Talið er að flatarmál þess óraskaða svæðis sem fyrirhugaðar framkvæmdir ná yfir sé um 
33 ha, en heildarflatarmál orkuvinnslusvæðisins við Gráuhnúka er um 213 ha. Þetta er 
heildarflatarmál allra mögulegra útfærslna þar sem reiknað er með öllum borsvæðum, 
lagnaleiðum og vegslóðum sem sýndir eru á teikningu 1. Samanber kafla 3.1.2 og 3.1.4 er 
óvíst að komi til framkvæmda á öllum borsvæðum. Samkvæmt kortlagningu á jarðmynd-
unum (Kristján Sæmundsson, 1995b) deilist flatarmál rasks niður á þrjá flokka jarðmynd-
ana; eldhraun, laus jarðlög og berg frá síðasta jökulskeiði. Tekið skal fram að aðeins svæði 
sem ekki er raskað nú þegar er tekið inn í reikningana. Flatarmál eldhrauna innan 
orkuvinnslusvæðisins við Gráuhnúka er alls um 130 ha. Áætlað er að 24 ha eða um 18% 
hrauna á orkuvinnslusvæðinu gætu að hámarki raskast vegna borteiga, vega, lagna og 
mannvirkja á byggingareitum. 
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Mynd 27. Einfaldað jarðfræðikort og áhrif framkvæmda á jarðmyndanir.  
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Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Byggingarreitur stöðvarhúss 2 þar sem mannvirki viðbótarvélar verða og fyrirliggjandi 
lagnaleið eru á röskuðu svæði sem þakið er framburði. Því er talið að framkvæmdin muni 
ekki hafa áhrif á jarðmyndanir. 

Viðmið 
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. 

- 37. gr. Sérstök vernd. Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar 
og skal forðast röskun þeirra eins og kostur er: a. eldvörp, gervigígar og eldhraun.  

Afmörkun hverfisverndarsvæða vegna náttúruverndar í Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014. 

- Aðlægt vinnslusvæðinu við Gráuhnúka njóta m.a. Gráuhnúkar, Þrengslahnúkar, 
Lágaskarðshnúkur, Stóri-Meitill, Stakihnúkur og Lakakrókar hverfisverndar. 

Afmörkun hverfisverndarsvæða vegna náttúruminja í Deiliskipulagi Hellisheiðarvirkjunar. 

- Gígar og misgengi njóta hverfisverndar vegna náttúruminja. 

Náttúruminjaskrá, 7. útgáfa. 

- Svínahraunsbruni er á náttúruminjaskrá sem hluti af svæðinu Eldborgir við 
Lambafell sem formfagrar eldstöðvar frá sögulegum tíma. 

Einkenni og vægi áhrifa 
Beinna áhrifa vegna rasks mun ekki gæta á jarðmyndanir sem njóta hverfisverndar. 

Eins og fram hefur komið er áætlað að 24 ha af eldhraunum innan orkuvinnslusvæðis við 
Gráuhnúka geti raskast.  

Talið er að áhrif á eldhraun verði nokkuð neikvæð þar sem þau njóta sérstakrar verndar 
samkvæmt lögum um náttúruvernd og Svínahraunsbruni er á náttúruminjaskrá. 
Framkvæmdir á öllum borsvæðum nema G1, sem er á röskuðu landi, munu hafa nokkuð 
neikvæð áhrif á eldhraun. Áhrifin eru staðbundin við orkuvinnslusvæði við Gráuhnúka en 
þau verða óafturkræf. Eldhraun er að finna víða á svæðis- og landsvísu.  

Mótvægisaðgerðir 
Við skipulagningu á framkvæmdum og landnotkun við Gráuhnúka verður haft að leiðarljósi 
að lágmarka allt jarðrask og draga þannig úr áhrifum framkvæmdarinnar. Því verður einkum 
náð með eftirfarandi aðgerðum:   

• Vegir og lagnir eru almennt samhliða. 

• Fleiri holur verða á hverjum borteig. Reynsla frá uppbyggingu Hellisheiðarvirkjunar 
sýnir að holur á hverjum borteig eru jafnaði séu 3-4. Rask vegna borteiga er þá 
helmingi minna en ef hver hola er á sér borteig. 

• Þess er gætt að valda ekki jarðraski utan borteiga og vegslóða. 

• Athafnasvæði verktaka er afmarkað á framkvæmdatíma. 

Niðurstöður 
Áætlað er að 24 ha eldhrauna innan orkuvinnslusvæðis við Gráuhnúka gæti raskast. Þar sem 
þau njóta sérstakrar verndar verða áhrif á jarðmyndanir nokkuð neikvæð. 

Viðbótarvél hefur engin áhrif á jarðmyndanir. 
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6.4 Loft 
Umfjöllun um loft byggir á reynslu Orkuveitunnar af rekstri Hellisheiðarvirkjunar (Einar 
Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009b; Einar Gunnlaugsson og Gestur Gíslason, 
2008; Gretar Ívarsson, 2010) og upplýsingum af vef Umhverfisstofnunar og Vísinda-
vefnum. Einnig er byggt á minnisblaði Vatnaskila um styrk brennisteinsvetnis frá 
Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun, samanburður við reglugerðarmörk (viðauki 6).  

6.4.1 Grunnástand 
Jarðhitalofttegundir 
Gufuhluta jarðhitavökva fylgja lofttegundir sem eru óþéttanlegar við staðalaðstæður (25°C 
og 1 bar), svokallaðar jarðhitalofttegundir. Styrkur lofttegundanna í gufunni getur verið 
mismunandi eftir vinnslusvæðum. Helstu lofttegundir í jarðhitagufunni á Hengilssvæðinu 
eru koldíoxíð (CO2), brennisteinsvetni (H2S), vetni (H2) og metan (CH4). Af þessum 
lofttegundum telst útstreymi koldíoxíðs, metans og brennisteinsvetnis valda umhverfis-
áhrifum, koldíoxíð og metan vegna gróðurhúsaáhrifa, en brennisteinsvetni vegna eituráhrifa 
þess og lyktar.  

Í töflu 7 er yfirlit yfir útstreymi jarðhitalofttegunda frá Hellisheiðarvirkjun árin 2007 til 
2009 (Orkuveita Reykjavíkur, 2010b; Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 
2009b; Einar Gunnlaugsson og Gestur Gíslason, 2008). Heildarmagn lofttegunda var rúm 
57.500 tonn árið 2009 og þar af var magn koldíoxíðs um 43.400 tonn og magn brennisteins-
vetnis um 13.600 tonn. Í lok ársins 2009 var uppsett rafafl 213 MWe.  

Gróðurhúsalofttegundir 
Gróðurhúsalofttegundir finnast í litlu magni í lofthjúpnum. Dæmi um gróðurhúsaloftegundir 
eru koldíoxíð (CO2), metan (CH4), óson (O3), vatnsgufa (H2O), díköfnunarefnisoxíð (N2O), 
brennisteinshexaflúoríð (SF6) og ýmis halógenkolefni. Þessar lofttegundir eiga það 
sameiginlegt að hafa langan líftíma í andrúmsloftinu og valda hlýnun á andrúmslofti 
(Umhverfisstofnun, 2002). 

Tafla 7. Útstreymi jarðhitalofttegunda frá Hellisheiðarvirkjun. 
 Ár Heildarútstreymi (tonn/ári) 
Heildarmagn CO2 2007 18.457 

2008 27.573 
2009 43.358 

Heildarmagn H2S 2007 5.963 
2008 8.642 
2009 13.589 

Heildarmagn H2 2007 244 
2008 341 
2009 536 

Heildarmagn CH4 2007 15 
2008 26 
2009 41 

Heildarútstreymi 
jarðhitalofttegunda 

2007 24.680 
2008 36.582 
2009 57.523 

 
Umhverfisstofnun hefur tekið saman heildarútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi frá 
árinu 1990. Nýjustu tölur eru frá árinu 2007 og sýna þær að heildarútstreymi gróðurhúsa-
lofttegunda á Íslandi nam 4.482.000 tonnum CO2 ígilda, sem var um 6% aukning frá árinu 
2006. Mest er útstreymi koldíoxíðs, en um 64% alls útstreymis er vegna þess eða alls um 
3.289.000 CO2 ígilda. Metan kemur þar á eftir með um 14% alls útstreymis CO2 ígilda 
(Umhverfisstofnun, 2009a).  
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Útstreymi CO2 frá jarðhitavirkjunum á Íslandi var  185.000 tonn árið 2008, sem var 5% af 
heildarútstreymi CO2 (Umhverfisstofnun, 2010). Útstreymi CO2 frá Hellisheiðarvirkjun árið 
2008 var um 15% af útstreymi CO2 frá jarðhitavirkjunum á Íslandi. 

Útstreymi metans (CH4) frá jarðhitavirkjunum er það lítill hluti af heildarútstreymi þess að 
það er ekki flokkað sérstaklega. 

Brennisteinsvetni 
Brennisteinsvetni (H2S) er sterkt lyktandi lofttegund, oft kölluð hveralykt. Lyktarskyn 
mannsins er ákaflega næmt fyrir brennisteinsvetni og finnst lykt allt niður í 7-15 µg/m3 
styrk í andrúmslofti. Í miklum styrk er brennisteinsvetni skaðlegt heilsu. Það eru helst augu, 
lungu og öndunarvegur sem eru viðkvæm. Lægsti styrkur sem talinn er valda skaða er u.þ.b. 
15.000 µg/m3, en það er meira en 100 sinnum yfir þeim styrk sem mest hefur mælst í 
Reykjavík (Umhverfisstofnun, 2007; Vísindavefurinn, 2002).  

Í töflu 8 eru sýnd íslensk viðmiðunarmörk fyrir skaðsemi af völdum H2S í vinnuumhverfi. Í 
töflu 9 eru sýnd íslensk heilsuverndarmörk samkvæmt reglugerð nr. 514/2010 um styrk 
brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Heilsuverndarmörkin gilda ekki á iðnaðarsvæðum 
samkvæmt skipulagi.  

Tafla 8. Viðmiðunarmörk fyrir styrk brennisteinsvetnis (H2S) á vinnustöðum. 

Styrkur H2S 
µg/m3 

Viðmið/reglugerð 

14.000 Viðmiðunarmörk m.v. 8 klst. meðaltal á vinnustað/reglugerð nr. 390/2009 
m.s.b. um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. 

20.000 Viðmiðunarmörk m.v. 15 mín. meðaltal á vinnustað/reglugerð nr. 390/2009 
m.s.b. um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. 

 

Fyrir útgáfu reglugerðar nr. 514/2010 voru ekki til íslensk heilsuverndarmörk. Samkvæmt 
5. gr. reglugerðarinnar skal styrkur brennisteinsvetnis, sem mældur er í samræmi við 
almennt viðurkenndar greiningaraðferðir sem Umhverfisstofnun samþykkir, ekki vera yfir 
eftirfarandi umhverfismörkum í töflu 9 sem tilgreind eru í I. viðauka með reglugerðinni: 

Tafla 9. Umhverfismörk fyrir brennisteinsvetni samkvæmt reglugerð nr. 514/2010. 

Umhverfismörk Viðmiðunartími Mörk 
(µg/m3) 

Fjöldi skipta 
sem má fara 

yfir mörk 
árlega 

Gildir frá 

Heilsuverndarmörk Hámark daglegra 
hlaupandi 24 
stunda meðaltala 

50 5 18. júní 2010 

Heilsuverndarmörk Hámark daglegra 
hlaupandi 24 
stunda meðaltala 

50 0 1. júlí 2014 

Heilsuverndarmörk Ár 5   
 

Eins og sjá má eru vinnuverndarmörkin margfalt hærri en heilsuverndarmörkin. 

Á háhitasvæðum á Íslandi er náttúrulegt útstreymi brennisteinsvetnis (H2S) um gufuaugu, 
hveri og aðra yfirborðsvirkni talsverð. Lykt af brennisteinsvetni er því viðvarandi á flestum 
háhitasvæðum landsins. Öll jarðhitasvæði, bæði lághita- og háhitasvæði, innihalda uppleyst 
brennisteinsvetni í einhverju magni. Magnið ræðst að miklu leyti af hitastigi jarðhita-
svæðisins, því heitara sem það er, því meira brennisteinsvetni (Gretar Ívarsson, 2010).  
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Öll vinnsla á jarðhitasvæðum eykur upptöku brennisteinsvetnis úr jarðhitageyminum. Á 
meðan brennisteinsvetni er ekki fargað eða unnið á einhvern hátt, eykst styrkur þess í 
andrúmslofti í umhverfi jarðhitavirkjana í réttu hlutfalli við raforkuframleiðsluna (Gretar 
Ívarsson, 2010).  

Aukning hefur orðið á styrk brennisteinsvetnis á virkjunarsvæðinu frá gangsetningu 
Hellisheiðarvirkjunar. Meðaltal mælinga á styrk árin 2007-2009 sýnir að styrkur er yfir 
lyktarmörkum á virkjunarsvæðinu og í nágrenni þess (Gretar Ívarsson, 2010). Fjallað er 
nánar um vöktun og eftirlit með áhrifum Hellisheiðarvirkjunar á loft í kafla 9.1. 

Nesjavallavirkjun er 120 MWe og Hellisheiðarvirkjun fullbyggð verður 303 MWe. Þar af 
mun hluti rafmagnsframleiðslunnar, 33 MWe, fara fram í lágþrýstivél virkjunarinnar, sem 
hefur ekki í för með sér aukna jarðhitavinnslu og hefur því ekki áhrif á útstreymi 
brennisteinsvetnis, H2S. Árið 2006 var reiknuð dreifing H2S í lofti frá Nesjavallavirkjun og 
Hellisheiðarvirkjun (Vatnaskil, 2007). Í ljósi nýrra viðmiða samkvæmt reglugerð nr. 
514/2010 var dreifing brennisteinsvetnis frá Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun 
reiknuð á ný (viðauki 6). Við reikninga voru notuð veðurgögn fjögurra ára tímabils frá 1. 
janúar 2000 til 31. desember 2003.  

Í reikningum á dreifingu brennisteinsvetnis (viðauki 6) er miðað við útstreymi frá 
Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun fullbyggðri miðað við núverandi áform. Með 
þessu móti er tekið tillit til sammögnunarráhrifa þessara virkjana á loft. Ekki er gert ráð 
fyrir að H2S verði hreinsað úr útblæstri þeirra. Áætlaður útblástur brennisteinsvetnis frá 
Hverahlíðarvirkjun og Bitruvirkjun er ekki tekinn með í reikninginn, þar sem áformað er að 
hreinsa brennisteinsvetni úr útblæstri þeirra, samkvæmt matsskýrslum um framkvæmdirnar 
(VSÓ Ráðgjöf, 2008a og 2008b). 

Í viðauka 6 eru sett fram á myndum tvenns konar niðurstöður fyrir framangreint tilvik. 
Annars vegar líkur á að 24 klst. hlaupandi meðaltal styrks sé undir 50 µg/m3 og hins vegar 
meðalstyrk á reiknitímabilinu.  

Á mynd 28 er sýnt með rauðri jafngildislínu hvar líkur eru á að 24 klst. hlaupandi 
meðalstyrkur fari yfir 50 µg/m3 oftar en 5 sólarhringa á ári. Fram til 2014 má 24 klst. 
meðaltalið ekki fara oftar yfir þetta gildi. Einnig eru sýndar jafngildislínur fyrir 70%, 82%, 
90%, 96% og 99,7% líkur. Líkurnar 99,7% svara til eins dags á ári að jafnaði.  

Mörkin fyrir meðalstyrk (5 µg/m3) eru auðkennd með rauðri línu á mynd 29. Jafngildislínur 
fyrir 10, 20, 40 og 80 µg/m3 meðalstyrk eru einnig sýndar.  

Helstu niðurstöður reikninga á dreifingu brennisteinsvetnis eru eftirfarandi:  

• Litlar líkur eru á að hlaupandi 24 klst. meðaltal styrkur brennisteinsvetnis (H2S) í 
þéttbýli fari yfir 50 µg/m3 sem er heilsuverndarviðmið reglugerðar nr. 514/2010 
(mynd 28).  

• Ársmeðalstyrkur brennisteinsvetnis í þéttbýli fer ekki yfir 5 µg/m3 sem eru önnur 
viðmiðunarmörk samkvæmt reglugerð nr. 514/2010 (mynd 29).  

• Reiknaður meðalstyrkurinn er 2,6 µg/m3 á Norðlingaholti, 1,4 µg/m3 á 
Hvaleyrarholti og um 2,7 µg/m3 í Hveragerði.  
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Mynd 28. Líkur á að hlaupandi 24 klst. meðaltal styrks brennisteinsvetnis (H2S) í 

lofti frá núverandi Nesjavallavirkjun 120 MWe og Hellisheiðarvirkjun 
303 MWe sé undir 50 µg/m3 (viðauki 6). 

 
Mynd 29. Reiknaður meðaltalstyrkur brennisteinsvetnis (H2S) yfir fjögurra ára 

tímabil frá núverandi Nesjavallavirkjun 120 MWe og Hellisheiðarvirkjun 
303 MWe (viðauki 6). 
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Á mynd 28 sést að jafngildislínan fyrir 5 µg/m3 liggur í um 15 km fjarlægð til vesturs frá 
virkjununum en nokkru skemmra í aðrar stefnur eða tæplega 10 km. Samanburður á 
myndum 28 og 29 sýnir að rauðu línurnar falla nánast saman að sunnan, austan og 
norðanverðu, en 5 µg/m3 jafngildislínan fyrir reiknaðan meðaltalsstyrk liggur 5 km vestar 
en samsvarandi lína fyrir líkur á að hlaupandi 24 klst. meðaltal styrks sé undir 50 µg/m3. 

6.4.2 Áhrif 
Í kafla 3.1.3 er því lýst hvernig borun vinnsluholna fer fram. Þar kemur m.a. fram að 
borholur blása að jafnaði í 2-3 mánuði eftir að borun lýkur. Ekki eru allar holur látnar blása 
á sama tíma. Áætlað magn jarðhitalofttegunda sem berst frá holu sem blæs í tvo og hálfan 
mánuð á Hellisheiði er um 267 tonn, þar af eru 200 tonn af koldíoxíði og 60 tonn af 
brennisteinsvetni.  

Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Mat á áhrifum á loft á rekstrartíma Hellisheiðarvirkjunar hefur þegar farið fram í tengslum 
við mat á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar og stækkunar hennar. Gerð var grein fyrir 
áhrifum sem tengjast jarðhitavinnslu upp að 303 MWe. Áætlað útstreymi jarðhitalofttegunda 
er óbreytt.  Eins og greint er frá hér að framan (kafli 6.4.1) var dreifing brennisteinsvetnis 
frá Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun reiknuð á ný.  Það er mat framkvæmdaraðila 
að umfang áhrifa Hellisheiðarvirkjunar á loft sé óbreytt.  Breytingin við jarðhitanýtingu við 
Gráuhnúka felst eingöngu í því að viðbótar vinnsluholur verða boraðar á öðru svæði en gert 
var ráð fyrir í upphafi. Það breytir ekki fyrri niðurstöðu mats á heildaráhrifum 
Hellisheiðarvirkjunar á loft. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Áætlað er að heildarútstreymi jarðhitalofttegunda frá virkjuninni muni aukast um 14.400 
tonn/ári frá því sem áður hefur verið gerð grein fyrir ef viðbótarvél bætist við Hellisheiðar-
virkjun. Útstreymi koldíoxíðs mun aukast um 10.850 tonn/ári en ekki hafa teljandi áhrif á 
heildarútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi.  

Útstreymi brennisteinsvetnis frá virkjun út í andrúmsloft mun aukast um 3400 tonn/ári.  

Í viðauka 6 er reiknuð dreifing brennisteinsvetnis miðað við að viðbótarvél yrði bætt við 
Hellisheiðarvirkjun í stöðvarhúsi 2. Sem fyrr segir var áætlaður útblástur brennisteinsvetnis 
frá Hverahlíðarvirkjun og Bitruvirkjun ekki tekinn með í reikninginn vegna áforma um 
hreinsun brennisteinsvetnis úr útblæstri þeirra.  

Á mynd 30 er sýnt með rauðri jafngildislínu hvar líkur eru á að hlaupandi 24 klst. meðaltal 
styrks fari yfir 50 µg/m3 oftar en 5 sólarhringa á ári. Fram til 2014 má 24 klst. meðaltalið 
ekki fara oftar yfir þetta gildi.  

Mörkin fyrir meðalstyrk (5 µg/m3) eru auðkennd með rauðri línu á mynd 31.  

Helstu niðurstöður reikninga á dreifingu brennisteinsvetnis ef viðbótarvél bætist við 
Hellisheiðarvirkjun eru eftirfarandi: 

• Áfram eru litlar líkur á að hlaupandi 24 klst. meðaltal styrks brennisteinsvetnis 
(H2S) í þéttbýli fari yfir 50 µg/m3 sem er heilsuverndarviðmið reglugerðar 
nr. 514/2010 (mynd 30).  

• Ársmeðalstyrkur brennisteinsvetnis í þéttbýli fer ekki yfir 5 µg/m3 sem eru önnur 
viðmiðunarmörk samkvæmt reglugerð nr. 514/2010 (mynd 31).  

• Reiknaður meðalstyrkur breytist lítið og er 2,9 µg/m3 á Norðlingaholti, 1,5 µg/m3 á 
Hvaleyrarholti og um 3,1 µg/m3 í Hveragerði.  

Þegar reiknaður meðalstyrkur brennisteinsvetnis frá virkjunum við loftgæðamælistöðvar er 
borinn saman við mælingar á stöðvunum verður að taka tillit til þess að bakgrunnsstyrkur 
brennisteinsvetnis, óháður útblæstri virkjana, gæti hugsanlega verið af svipaðri stærðar-
gráðu og reiknuðu tölurnar hér að framan.  
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Samkvæmt loftgæðamælingum á tímabilinu nóvember 2009 til desember 2010 mælist 
meðalstyrkur brennisteinsvetnis 2,9 µg/m3 á Norðlingaholti og 7,3 µg/m3 í Hveragerði. 
Loftgæðamælingar hófust við Hellisheiðarvirkjun innan iðnaðarsvæðisins um miðjan júní 
2010. Meðalstyrkur fram til desember 2010 mælist 23,7 µg/m3. 

Samanburður á myndum 28 og 30 sýnir að ef viðbótarvél er bætt við Hellisheiðarvirkjun 
færist jafngildislína fyrir líkur hlaupandi 24 klst. meðaltals styrks undir 50 µg/m3, út um 1-
1,5 km að sunnan og vestanverðu, en töluvert minna að norðan og austanverðu eða 0,2-
0,5 km. 

Samanburður á myndum 29 og 31 sýnir að sömu sögu er að segja um jafngildislínuna fyrir 
5 µg/m3 meðalstyrk. Hún færist út um svipaðar vegalengdir að sunnan, suðvestan og 
vestanverðu en mun minna að norðan og austanverðu. 

Viðmið 
Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. 

- 5.1 gr. Halda skal loftmengun í lágmarki og viðhalda þeim gæðum sem felast í 
hreinu og ómenguðu lofti.  

- 9.1 gr. Forráðamenn fyrirtækja og stofnana skulu sjá um að reykur, ryk og 
lofttegundir, sem eru hættulegar, daunillar eða lyktarmiklar, valdi ekki óþægindum í 
nánasta umhverfi.  

Reglugerð nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti. 

- 5. gr. Styrkur brennisteinsvetnis, sem mældur er í samræmi við almennt viður-
kenndar greiningaraðferðir sem Umhverfisstofnun samþykkir, skal ekki vera yfir 
þeim umhverfismörkum sem tilgreind eru í I. viðauka reglugerðarinnar.  

- Reglugerðin gildir um vöktun, eftirlit, mælingar, umhverfismörk, upplýsingaskipti 
og tilkynningar til almennings vegna brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Reglugerðin 
gildir um atvinnurekstur hér á landi og í mengunarlögsögu Íslands. 

- Reglugerðin gildir ekki á svæðum sem skilgreind eru sem iðnaðarsvæði samkvæmt 
gildandi skipulagi. 

- Viðmiðunarmörk samkvæmt reglugerðinni eru heilsuverndarmörk, og miðast við 
hámark daglegra hlaupandi 24 stunda meðaltala 50 µg/m3. Fara má yfir þau mörk 
fimm sinnum árlega til 2014 en aldrei eftir þann tíma. Önnur viðmiðunarmörk eru 
að ársmeðaltal sé að hámarki 5 µg/m3. 
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Mynd 30. Líkur á að hlaupandi 24 klst. meðaltal styrks brennisteinsvetnis (H2S) í 

lofti frá núverandi Nesjavallavirkjun 120 MWe og Hellisheiðarvirkjun 
348 MWe sé undir 50 µg/m3 (viðauki 6). 

 
Mynd 31. Reiknað meðaltal styrks brennisteinsvetnis (H2S) yfir fjögurra ára tímabíl 

frá núverandi Nesjavallavirkjun 120 MWe og Hellisheiðarvirkjun 
348 MWe (viðauki 6). 
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Einkenni og vægi áhrifa 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka fyrir 303 MWe Hellisheiðarvirkjun breytir ekki umfangi 
áhrifa útstreymis jarðhitalofttegunda á loft. Samkvæmt reikningum á dreifingu 
brennisteinsvetnis frá Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun mun styrkur ekki fara fyrir 
viðmiðunarmörk í þéttbýli. Að mati framkvæmdaraðila er því ekki þörf á hreinsun 
brennisteinsvetnis úr útblæstri Hellisheiðarvirkjunar. Framkvæmdaraðili mun, í samræmi 
við ákvæði reglugerðar nr. 787/1999 um loftgæði, tryggja að styrkur brennisteinsvetnis í 
andrúmslofti verði innan við framangreind umhverfismörk í reglugerðum nr. 390/2009 og 
514/2010. Áhrif á loft á rekstrartíma verða engin.  

Áhrifasvæði Nesjavallavirkjunar og Hellisheiðarvirkjunar mun stækka nokkuð ef 
viðbótarvél bætist við Hellisheiðarvirkjun og viðmiðunarmörk færast lengra til suðurs og 
vesturs. Styrkur brennisteinsvetnis mun þó ekki fara yfir viðmiðunarmörk í byggð 
samkvæmt reglugerð nr. 514/2010. Því er ekki talin þörf á hreinsun brennisteinsvetnis úr 
útblæstri virkjunarinnar þó viðbótarvél bætist við í stöðvarhúsi 2. Framkvæmdaraðili mun 
áfram tryggja að styrkur brennisteinsvetnis sem berst í andrúmsloft frá Hellisheiðarvirkjun 
verði innan við umhverfismörk samkvæmt lögum og reglugerðum. Í ljósi viðmiða verða 
áhrif vegna aukins útstreymis brennisteinsvetnis frá viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun á 
loft óveruleg.   

Mótvægisaðgerðir 
Ef mældur styrkur brennisteinsvetnis fer yfir viðmið hvað varðar vinnustaði eða heilsu-
verndarviðmið í byggð verður gripið til frekari aðgerða til mótvægis, til dæmis hreinsunar á 
útblæstri Hellisheiðarvirkjunar.  

Niðurstöður 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á loft. 

Að teknu tilliti til viðmiða verða óveruleg áhrif á loft vegna viðbótarvélar við stöðvarhús 2. 

6.5 Vatn 
Mikil þekking er til staðar um grunnvatn á Hengilssvæðinu. Árið 2000 var lokið við gerð 
skýrslu um grunnvatns- og rennslislíkan fyrir höfuðborgarsvæðið (Vatnaskil, 2009). Líkanið 
styðst við mælingar á grunnvatnshæð, vatnshæð í vötnum, rennsli í ám, vatnsvinnslu 
sveitarfélaga, mælingar á hita og úrkomu auk jarðfræðiathugana og jarðfræðikorta. 

Umfjöllun um vatn byggir á reynslu og eftirliti af uppbyggingu og rekstri Hellisheiðar-
virkjunar og fyrrnefndu grunnvatns- og rennslislíkani (Vatnaskil, 2003 og 2009). Boraðar 
hafa verið yfir 30 vatnskönnunarholur á Hellisheiðarsvæðinu frá árinu 2001, sem eru 60-
850 m djúpar, til rannsókna og eftirlits með áhrifum virkjunarinnar á grunnvatn. 

6.5.1 Grunnástand 
Á fyrirhuguðu vinnslusvæði við Gráuhnúka er ekkert vatn á yfirborði. Á virkjunarsvæði 
Hellisheiðarvirkjunar, þar sem viðbótarvél verður staðsett, er lítið um vatn á yfirborði. 
Lækur er í Sleggjubeinsdal sem hverfur síðar niður í hraun. Fyrirhugað orkuvinnslusvæði 
við Gráuhnúka og núverandi orkuvinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar eru ekki á 
vatnsverndarsvæði. 

Mynd 32 sýnir grunnvatnsstrauma og grunnvatnsskil á Hengilssvæðinu. Vatnaskil fjögurra 
grunnvatnsstrauma liggja um Hengilssvæðið. Elliðavatnsstraumur rennur til vesturs 
(3 m3/s), Þingvallavatnsstraumur til norðurs (17 m3/s), Selvogsstraumur til suðurs (23 m3/s) 
og Ölfusstraumur til suðausturs (2 m3/s). Framkvæmdasvæðið við Gráuhnúka liggur rétt 
vestan við vatnaskil Selvogs- og Ölfusstraums (Vatnaskil, 2009). 

Gráuhnúkasvæði er að mestu á vatnasviði grunnvatnsstraums sem leitar suðvestur, niður í 
Selvog (Selvogsstraumur). Austast nær það þó inn á vatnasvið Ölfusstraums (Kristján 
Sæmundsson, 2010).  
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Mynd 32. Grunnvatnsstraumar á Hellisheiði samkvæmt reiknilíkani. 

6.5.2 Áhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Eins og fram kemur í kafla 3.1.3 verður borvatni sem rennur úr svarfþró beint í svelg eða 
svelgholu. Losun jarðhitavatns við blástursprófanir getur leitt til staðbundinnar hækkunar á 
hita og efnainnihaldi grunnvatns næst losunarstað. Hér er um takmarkað magn og 
tímabundið ástand að ræða. 

Árið 2003 var lagt mat á áhrif tímabundinnar neyðarlosunar á skiljuvatni frá Hellisheiðar-
virkjun (Vatnaskil, 2003). Til þess að leggja mat á áhrif á grunnvatns, var í líkaninu reiknuð 
losun 400 l/s af skiljuvatni um þriggja mánaða skeið norðvestan við stöðvarhús við 
Kolviðarhól. Reiknað var með að skiljuvatnið blandaðist í efsta grunnvatnslag. Niðurstöður 
reikninganna benda til hraðrar blöndunar og óverulegra áhrifa á grunnvatnskerfið. 

Losun frárennslis við borun og blástursprófanir er um tífalt minni en miðað var við í 
reikningum vegna áhrifa af neyðarlosun frá virkjuninni og mun hafa óveruleg áhrif á 
grunnvatn við Gráuhnúka.  

Niðurrennslisholur eru fóðraðar niður fyrir efri grunnvatnslög og því ekki að vænta áhrifa 
þar vegna niðurrennslis affallsvatns frá virkjuninni. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Heildarvatnsþörf Hellisheiðarvirkjunar vegna 303 MWe rafstöðvar og 400 MWth varma-
stöðvar er 2000 l/s, þar af eru 1700 l/s fyrir varmastöðina (Verkfræðistofa Guðmundar og 
Kristjáns, 2003 og 2005). Áætlað er að vatnsþörf virkjunarinnar aukist um 50 l/s vegna 
viðbótarvélar og kæliturns eða um 2,5%.  
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Viðmið 
Afmörkun vatnsverndarsvæða í Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014.  

Reglugerð um varnir gegn mengun grunnvatns nr. 797/1999. 

- 5.1 gr. Mengun grunnvatns er óheimil.  

- 14.1 gr. Dæling vatns niður í jarðlög er heimil að fenginni umsögn 
Umhverfisstofnunar enda fylgi dælingunni engin hætta á mengun grunnvatns. 
Vatnsrannsóknir vegna dælinga skulu unnar í samráði við og samkvæmt skilyrðum 
sem Umhverfisstofnun setur. 

Einkenni og vægi áhrifa 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Afrennsli frá borunum hefur tímabundið staðbundin áhrif á grunnvatn en losunin er af þeirri 
stærðargráðu að hún er ekki talin valda varanlegum áhrifum á grunnvatnskerfi. Í ljósi 
viðmiða eru áhrif á efri grunnvatnslög því talin óveruleg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Áhrif vegna aukinnar vatnstöku eru talin óveruleg. 

Mótvægisaðgerðir 
Háhita- og niðurrennslisholur eru fóðraðar niður fyrir efri grunnvatnslög á vinnslusvæði 
Hellisheiðarvirkjunar. Þannig er tryggt að hvorki jarðhitavökvi né affallsvatn blandist 
grunnvatni.  

Niðurstöður 
Að teknu tilliti til viðmiða verða áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á vatn óveruleg. 

Áhrif viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun á vatn verða óveruleg. 

6.6 Gróður 
Umfjöllun um gróður á jarðhitasvæði við Gráuhnúka er byggð á úttekt Náttúrufræði-
stofnunar Íslands sem útgefin var sumarið 2009 og fylgir með þessari skýrslu í viðauka 4 
(Guðmundur Guðjónsson, Kristinn H.Skarphéðinsson, Svenja N.V. Auhage, 2009). Sú 
úttekt er byggð á fyrri kortlagningu Rannsóknarstofnunar Landbúnaðarins frá árinu 1991 og 
vettvangsathugunum sumarið 2007.  

Umfjöllun um gróður á svæðum norðan Suðurlandsvegar þar sem mannvirki viðbótarvélar 
verða staðsett, er byggð á fyrri athugunum Náttúrufræðistofnunar Íslands (Guðmundur 
Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2005) á þessu svæði, 
samanber matsskýrslu um stækkun Hellisheiðarvirkjunar (Verkfræðistofa Guðmundar og 
Kristjáns, 2005).  

6.6.1 Grunnástand 
Niðurstöður Náttúrufræðistofnunar eru þær að Gráuhnúkasvæðið er nokkuð vel gróið, 
einkum flatlendið, en gróðurfar er frekar einsleitt. Mosagróður er algengastur og talsvert er 
af graslendi og lyngmóa. Þurrlendisgróður er ríkjandi. Ekkert votlendi er á svæðinu. 
Mynd 33 sýnir gróðurkort af svæðinu. 

Mosagróður á hrauni er ríkjandi á flatlendinu. Í hlíðarrótum fjalla er samfellt graslendi 
áberandi en í fjalllendinu er ósamfelldari nokkuð grasgefinn lyng- og mosagróður sem vex á 
frekar þunnum jarðvegi. Í fjalllendinu má víða sjá merki þess að gróður hefur á árum áður 
verið undir miklu álagi vegna beitar. Þar er talsvert af melum, stórgrýttu landi og skriðum 
með mjög strjálum bersvæðagróðri. Sums staðar í fjalllendinu er samfelldur mosagróður 
með graslendi með lyngi og smárunnum í lægðum þar sem er skýlla og jarðvegur þykkari. 

Gróðurþekja á rannsóknarsvæði Náttúrufræðistofnunar er almennt nokkuð góð. Helmingur 
svæðisins er algróinn og tæpur fjórðungur landsins er gróinn að þremur fjórðu hlutum. 
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Liðlega fjórðungur er með helmings gróðurþekju eða minna en þannig land er eingöngu að 
finna í fjalllendinu. Flatlendið sem er að mestu þakið hrauni er nær allt algróið. 

Gróðurfar á svæðinu er fremur einsleitt. Gróðursamfélög eru frekar fá og ríkjandi og 
einkennandi plöntutegundir eru mikið til þær sömu. Mosar, grös og lyng eru mest áberandi.  

Af áberandi plöntutegundum má nefna mosategundirnar hraungambra og melagambra 
ásamt háplöntutegundunum krækilyngi, bláberjalyngi, beitilyngi, grasvíði, stinnastör, 
móasefi og þursaskeggi og ýmsum tegundum grasa. 

Samkvæmt gróðurkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands (Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2005) 
einkenndist byggingarreitur fyrir stöðvarhús 2 annars vegar af graslendi og hins af vegar lítt 
grónum mel. Svæðið er nú raskað vegna stöðvarhúss 2 og tengdra mannvirkja. 

6.6.2 Áhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Jarðhitavökvi frá blásandi borholu getur haft áhrif á mosagróður í næsta nágrenni við 
borteiga ef hann berst yfir gróið land meðan blástursprófanir standa yfir. Slík áhrif hafa 
verið skoðuð nánar á Nesjavöllum og Hellisheiði á vegum Orkuveitunnar (Hafsteinn H. 
Gunnarsson, 2003; Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2006b). Samkvæmt þeim 
rannsóknum eru gróðuráhrif vegna blásturs í flestum tilfellum lítil og aðallega sjáanleg á 
mosa- og fléttugróðri við afl- og vatnsmiklar holur.  

Í skýrslu um umhverfisáhrif borana og prófana á háhitaholum á Hellisheiði (Verkfræðistofa 
Guðmundar og Kristjáns hf., 2006b) kemur fram að af tæplega 1 ha svæði sem þá hafði 
orðið fyrir áhrifum af affallsvatni og gufustrók blástursprófana á athugunarsvæðinu var 
rúmlega 80% áhrifasvæðis að finna við 3 borteiga. Um 42% áhrifasvæðis var við borteig 
þar sem holurnar HE-07, HE-12 og HE-16 eru, 23% við HE-03 og 18% við HE-20. Erfitt 
reyndist að segja til um hvort affallsvatnið eða gufustrókurinn hafði meiri áhrif. Niðurstöður 
gefa sterklega til kynna tengsl á milli lengdar blásturstíma og umfangs áhrifa af prófunum, 
þar sem tilteknar borholur höfðu fremur langan blásturstíma. 

Á athugunarsvæðinu voru áhrif prófana mest áberandi á mosagróðri. Hann endurnýjar sig 
ekki árlega eins og margar aðrar plöntur og virðist þola illa háan hita sem fylgir prófunum. 
Á árstíðabundinn gróður eru áhrifin skammvinn og birtast sem útfellingar og hitaáhrif. 
Áhrif á gróður eru líkleg til að vara lengur þar sem þekja mosa er mikil. Reynslan af notkun 
á svelgum og svelgholum fyrir affallsvatn við prófanir frá árinu 2003 hefur skilað sér í 
minni umhverfisáhrifum. 

Eins og fram kemur í kafla 3.1.3 verður borvatni sem rennur úr svarfþró beint í svelgi eða 
svelgholu. Með þessari framkvæmd má komast hjá því að vatnsrásir myndist og að 
jarðhitavökvinn myndi útfellingar á yfirborði eða spilli viðkvæmum gróðri. 

Í töflu 10 er yfirlit yfir röskun á gróðurlendi samkvæmt kortlagningu Náttúrufræðistofnunar 
Íslands (viðauki 4) vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka, verði af öllum þeim framkvæmd-
um sem gert er ráð fyrir. Áætlað er að flatarmál þess óraskaða svæðis sem fyrirhugaðar 
framkvæmdir gætu náð yfir sé um 33 ha, sem jafngildir 15% af heildarflatarmáli afmarkaðs 
orkuvinnslusvæðis við Gráuhnúka en það er 213 ha. Þetta er heildarflatarmál allra 
mögulegra útfærslna þar sem reiknað er með framkvæmdum á öllum borsvæðum, 
lagnaleiðum og vegslóðum sem sýnd eru á teikningu 1. Samanber kafla 3.1.2 er óvíst að 
borsvæðin verði öll nýtt. Mynd 33 sýnir staðsetningu mannvirkja með tilliti til gróðurfars. 
Fimm flokkar gróðurlendis eru ríkjandi, sjá töflu 10.  
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Mynd 33. Framkvæmdir við Gráuhnúka með tilliti til gróðurfars.  
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Tafla 10. Raskað gróðurlendi vegna fyrirhugaðra framkvæmda. 

Gróðurlendi Raskað flatarmál 
(ha) 

Mosagróður 17 
Lítt og ógróið land 8 
Mólendi 5 
Graslendi 2,5 
Ræktað land 0,5 

= 33 
Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar (viðauki 4) kemur fram að gróðurfélögin eru ekki sjaldgæf 
á landsvísu eða sérstaklega verndar þurfi. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Mannvirki vegna viðbótarvélar verða reist á þegar röskuðu landi.  

Viðmið 
Á válista Náttúrufræðistofnunar, Válisti 1-plöntur, er gerð grein fyrir hættuflokkum Alþjóða 
náttúruverndarsamtakanna IUCN og birtir listar yfir a) blómplöntur og byrkninga, b) fléttur, 
c) mosa og d) þörunga í samræmi við þá flokkaskipan, alls 235 tegundir. Enn fremur eru 
birtar leiðbeiningar við mat og röðun í hættuflokkana og skrá yfir friðlýstar plöntutegundir á 
Íslandi.  

Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd.  

- 37.gr. Sérstök vernd. Samkvæmt þessari grein nýtur eftirfarandi vistkerfi sérstakrar 
verndar og skal forðast röskun þess eins og kostur er: c) Mýrar og flóar, 3 hektarar 
að stærð eða stærri.  

- 39. gr. Vernd skóga og annarra gróðursamfélaga. 4 mgr. Ekki skal að óþörfu eyða 
eða spilla gróðri með mosa-, lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. 

Einkenni og vægi áhrifa 
Með mótvægisaðgerðum verða takmörkuð áhrif á gróður þann tíma sem blástursprófanir 
standa yfir. Áhrif á gróður verða bein og varanleg þar sem skerðing verður vegna 
mannvirkja. Að teknu tilliti til viðmiða um gróðurvernd er talið að áhrif á gróður verði 
nokkuð neikvæð vegna gróðurskerðingar. Framkvæmdir á öllum borsvæðum nema G1, sem 
er á röskuðu landi, munu hafa nokkuð neikvæð áhrif á gróður. Hvorki votlendi né 
sjaldgæfar tegundir á landsvísu eruinnan orkuvinnslusvæðis. 

Mótvægisaðgerðir 
Við skipulagningu á framkvæmdum og landnotkun við Gráuhnúka verður haft að leiðarljósi 
að spilla sem minnst náttúrulegu gróðurfari. Því verður einkum náð með eftirfarandi 
aðgerðum: 

• Vegir og lagnir verða almennt samhliða. 

• Fleiri holur verða á hverjum borteig.  

• Þess verður gætt að valda ekki jarðraski utan borteiga og vegslóða. 

• Athafnasvæði verktaka verður afmarkað á framkvæmdatíma. 

Til að draga úr áhrifum á gróður frá borun og blástursprófunum verður frárennsli leitt í 
svelgi eða svelgholur, auk þess sem blásturstími verður eins stuttur og mögulegt er. 

Ráðstafanir verða gerðar til að flýta fyrir landnámi grenndargróðurs á röskuðum svæðum.  

Niðurstöður 
Að teknu tilliti til viðmiða verða áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á gróður nokkuð 
neikvæð. 
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Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á gróður. 

6.7 Fuglalíf 
Í tengslum við nýtingu jarðhita á svæðinu kannaði Arnþór Garðarsson fuglalíf á Hellisheiði 
vorið 2001 og Jón Einar Jónsson gerði athugun á fuglalífi á virkjunarsvæðum Orku-
veitunnar á Ölkelduhálsi og við Hverahlíð sumarið 2006. Náttúrufræðistofnun Íslands 
safnaði gögnum um fuglalíf í nágrenni við fyrirhugað framkvæmdasvæði við Gráuhnúka 
sumarið 2007, viðauki 4. Eftirfarandi umfjöllun er byggð á helstu niðurstöðum þessara 
athugana.  

Rannsóknir byggðu á sniðtalningum, sem ætlað var að ná til helstu búsvæða fugla. 
Tilgangur með talningu fugla á sniðum var að meta gróflega þéttleika og hlutfall algengustu 
tegunda. Könnun Arnþórs náði til um 90 km2 svæðis í Hengli og nágrenni og var þéttleika 
fugla skipt upp eftir gróðurlendum. Könnun Jóns Einars náði til um 50 km2 svæðis austan 
Hengils og var þéttleika fugla skipt upp eftir gróðurlendum á sama hátt og í athugun 
Arnþórs frá 2001.  

6.7.1 Grunnástand 
Nær allar fuglategundir sem orpið hafa í Hengli og á Hellisheiði eru tiltölulega algengar 
annars staðar á landinu í svipuðum gróðurlendum. Þrjár tegundir á válista Náttúrufræði-
stofnunar Íslands, straumönd, fálki og hrafn, hafa fundist á svæðinu (Guðmundur 
Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2005; Jón Einar 
Jónsson, 2006).  

Niðurstöður athugana á fuglalífi á virkjunarsvæðum Orkuveitunnar á Hellisheiði sem fóru 
fram árin 2001 og 2006 má sjá í töflu 11. 

Tafla 11. Þéttleiki fugla eftir gróðurlendum. 

Gróðurlendi Þéttleiki (pör/km2) Tegundafjöldi 
Árið 2001 Árið 2006 Árið 2001 Árið 2006 

Mosaheiði 29 46 12 11 
Mosaþemba á hrauni 15 45 7 7 
Graslendi 100 90 8 8 
Mýrlendi 111 109 7 6 
Fjalllendi 28 26 8 5 
Hlíðarfætur 45 36 11 10 

 

Samkvæmt niðurstöðu ofangreindra athugana eru tegundirnar sem fundust allar útbreiddar 
og algengar í svipuðum gróðurlendum um land allt.  

Í rannsókn Náttúrufræðistofnunar suður af Gráuhnúkum 2007 var þéttleiki ekki flokkaður 
eftir gróðurlendum, en þéttleiki mófugla á athugunarsvæðinu var 56 pör/km². Samkvæmt 
Náttúrufræðistofnun er þéttleiki mófugla við Gráuhnúka í hærra lagi þegar haft er í huga 
hvaða landgerðir eru ríkjandi á svæðinu sem auk þess liggur allhátt yfir sjó.  

Algengustu tegundirnar voru þúfutittlingur og heiðlóa. Steindepill var einnig óvenju 
algengur en aðrar tegundir voru miklu strjálli. Alls sáust 12 tegundir fugla við Gráuhnúka í 
athugun Náttúrufræðistofnunar og þar af verpa að öllum líkindum 9 tegundir. Algengir 
mófuglar setja mestan svip á fuglalífið. 
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6.7.2 Áhrif 
Í þeim athugunum sem unnar hafa verið kemur fram að þær fuglategundir sem verpa á 
svæðinu og í næsta nágrenni eru flestar tiltölulega algengir mófuglar og algengar víða um 
land. Þetta á bæði við um nýtt svæði við Gráuhnúka og einnig um svæði sem ætlað er undir 
viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun. Náttúrufræðistofnun tekur fram að gamalgróinn 
varpstaður hrafns er sunnan í Litla-Meitli og er æskilegt að halda framkvæmdum eins fjarri 
honum og unnt er til að tryggja áframhaldandi ábúð á setrinu. 

Talið er að meðan á borun og öðrum framkvæmdum stendur sé sennilegt að varpfuglar í 
næsta nágrenni framkvæmda verði fyrir truflun, svo framarlega sem framkvæmt er á 
varptíma (maí-júlí). Þau áhrif yrðu þó í versta falli mjög lítil og ekki mælanleg á landsvísu 
þar sem mjög lítill hluti viðkomandi stofna yrði fyrir truflun. Eftir að virkjun er komin í 
rekstur eru ekki fyrirsjáanleg nein veruleg bein áhrif á varpfugla (Arnþór Garðarsson, 
2002).  

Viðmið 
Í válista Náttúrufræðistofnunar Íslands, Válisti 2 – Fuglar, er að finna skrá yfir þær tegundir 
íslenskra fugla, sem eiga undir högg að sækja hér á landi, eru í útrýmingarhættu eða hefur 
verið útrýmt. Fjallað er um útbreiðslu þessara fugla á landinu, lífshætti, stofnstærð, helstu 
ógnanir og stöðu á heimsvísu.  

Einkenni og vægi áhrifa 
Áhrif á fugla verða tímabundin í tengslum við borun og blástursprófanir. Að teknu tilliti til 
viðmiða og þess að áhrif yrðu vart mælanleg á landsvísu er talið að áhrif fyrirhugaðra 
framkvæmda vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka og viðbótarvélar við Hellisheiðar-
virkjun á fuglalíf verði óveruleg.   

Niðurstöður 
Áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á fuglalíf verða óveruleg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á fuglalíf. 

6.8 Ásýnd 
Við mat á áhrifum á ásýnd framkvæmdasvæðisins eru nýttar ljósmyndir af vettvangi þar 
sem búið er að skeyta inn fyrirhuguðum mannvirkjum. Þannig er gerð grein fyrir þeim 
breytingum sem verða. Myndatökustaðir eru valdir með hliðsjón af ferðaleiðum um svæðið 
eða öðrum þekktum útsýnisstöðum.  

6.8.1 Grunnástand 
Gráuhnúkar og svæðið sunnan Suðurlandsvegar að Stóra-Meitli einkennist fyrst og fremst 
af móbergshryggjum og fjöllum. Inn á milli þeirra hafa runnið hraun sem mynda sléttur þar 
á milli. Lítið hefur verið framkvæmt á þessu svæði í tengslum við virkjun á Hellisheiði. Þó 
er þar nú eitt borplan rétt sunnan Hveradala ásamt niðurrennslissvæði norðan við 
Gráuhnúka og vestan Þrengslahnúks. 

6.8.2 Áhrif 
Fyrirhuguð mannvirki munu hafa áhrif á ásýnd Gráuhnúkasvæðisins. Á þessu stigi er 
nokkur óvissa um umfang framkvæmda og endanlega staðsetningu mannvirkja. Eins og 
greint er frá í kafla 3.1 er ólíklegt að öll borsvæði sem sýnd eru á uppdráttum verði nýtt fyrir 
borteiga. Staðsetning vinnsluholna, niðurrennslissvæða og skiljustöðva mun hafa áhrif á 
hvaða lagnaleiðir verða nýttar. Tekið hefur verið tillit til sjónrænna og tæknilegra atriða við 
staðsetningu mannvirkja. Fyrirhuguð borsvæði og lagnaleiðir eru við brekkurætur en ekki 
upp í hlíðum eða úti á miðju flatlendi. Tilgangurinn er að draga úr skeringum og fyllingum 
og áhrifum á ásýnd. Áhrifa mun einkum gæta innan orkuvinnslusvæðisins. Búist er við að 
umfang framkvæmda og þar með áhrif á ásýnd verði minni en hér er gerð grein fyrir, þar 
sem ólíklegt er að öll borsvæði verði nýtt og á það sama við um lagnaleiðir. 
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Hér á eftir er lýst breytingum sem framkvæmdin hefur í för með sér. Vísað er í ljósmyndir 
því til stuðnings sem sýna grunnástand og breytingar þar sem það á við. Mynd 34 sýnir 
myndatökustaði M1, M2, M3 og M4. Nánari staðsetningu mannvirkja má einnig sjá á 
myndum 5 og 6. Mynd M4 er tekin af Skarðamýrarfjalli í átt að stöðvarhúsi Hellisheiðar-
virkjunar við Kolviðarhól en fyrir Gráuhnúkasvæðið voru valdir þrír eftirfarandi 
útsýnisstaðir: 

- Vestan Stóradals (M1) 

- Ofan af Stóra-Meitli (M2) 

- Af Suðurlandsvegi suðvestan Hveradalabrekku (M3) 

 
Mynd 34. Yfirlitskort yfir myndatökustaði. 
Mynd 35 (M1) er tekin vestan við Stóradal upp á hrygg milli Gráuhnúka og Stóra-Meitils. 
Horft er til austurs yfir dalinn í átt að Lakahnúkum. Til vinstri sjást Reykjafell og 
Hveradalir. Á mynd 36 (M1) hefur fyrirhuguð staðsetning mannvirkja verið sett inn á 
ljósmyndina samkvæmt forsendum sem gefnar eru í kafla 3. Myndin sýnir fjögur svæði 
fyrir borteiga. Innan þeirra eru afmarkaðir reitir sem rúmað geta borteiga fyrir 5 
vinnsluholur. Á myndinni eru einnig sýndar lagnaleiðir, vegslóðar og skiljustöð. Rauður 
litur lagnaleiða og blár litur á skiljustöð er notað til að sýna mannvirkin.  

Mynd 37 (M2) er tekin ofan af Stóra-Meitli. Horft er til norðurs yfir Stóradal í átt að 
Gráuhnúkum. Til hægri eru Reykjafell og Hveradalir. Fjær sér í Hengilinn. Á mynd 38 
(M2) hefur fyrirhuguð staðsetning mannvirkja verið afmörkuð með sama hætti og á 
mynd 36. 

Mynd 39 (M3) er tekin við Suðurlandsveg, vestan Hveradala, til suðausturs. Á myndinni 
sést núverandi niðurrennslislögn sem liggur undir Suðurlandsveg. Fyrirhuguð lagnaleið frá 
Gráuhnúkum um Hveradalabrekku er sýnd á myndinni.  
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Mynd 35. Útsýni til austurs yfir Stóradal. Reykjafell efst til vinstri og Lakahnúkar til 

hægri (M1). 
 

 
Mynd 36. Útsýni til austurs yfir Stóradal. Fyrirhuguð staðsetning borsvæða, 

borteiga, lagnaleiða, vegslóða og skiljustöðvar hefur verið sett inn á 
myndina (M1). 
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Mynd 37. Útsýni af Stóra-Meitli til norðurs yfir Stóradal og Gráuhnúka. Efst til 

hægri er Reykjafell og Hveradalir en fjær er Hengill (M2). 

 
Mynd 38. Útsýni af Stóra-Meitli til norðurs yfir Stóradal, Gráuhnúka og fyrirhugaða 

staðsetningu, borsvæða, borteiga, lagnaleiða, vegslóða og skiljustöðvar, 
sem bætt hefur verið inn á myndina (M2). 
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Mynd 39. Horft til suðausturs eftir Suðurlandsvegi í Hveradalabrekku. Til hægri sést 

núverandi niðurrennslisæð. Lagnaleið frá Gráuhnúkum hefur verið bætt 
inn á myndina (M3). 

Mynd 40 (M4) er tekin ofan af Skarðsmýrarfjalli. Horft er til suðuvesturs í átt að stöðvar-
húsi Hellisheiðarvirkjunar við Kolviðarhól. Í forgrunni má sjá framkvæmdir við 
stöðvarhús 2 þar sem viðbótarvél og kæliturn við hlið hennar verða reist ef af verður. Einnig 
sést mön handan við framkvæmdirnar. Sjá einnig tölvuteiknaðar myndir af stöðvarhúsi 2 í 
kafla 3.1.5. 

Viðmið 
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. 

- 35. gr. Hönnun mannvirkja. Við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annarra 
mannvirkja skal þess gætt að þau falli sem best að svipmóti lands. 

Einkenni og vægi áhrifa 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Ásýnd svæðisins við Gráuhnúka og í Stóradal mun breytast talsvert með tilkomu fyrir-
hugaðra mannvirkja. Mannvirki verða vel sýnileg frá gönguleið um Lágaskarð og á göngu-
leiðum upp á Stóra-Meitil (myndir 36 og 38). Lagnir nálægt Suðurlandsvegi munu verða vel 
sýnilegar. Dæmi um það er lögn frá vinnslusvæðinu við Gráuhnúka niður Hveradalabrekku 
og undir Suðurlandsveg, auk lagnar að hugsanlegu niðurrennslissvæði á borteig B1 á 
Hverahlíðarsvæðinu. Borteigar og mannvirki sem tengjast borholum munu hafa talsverð 
neikvæð áhrif á ásýnd á svæðum G3, G5, G6, G7, G8. Áhrifin verða óveruleg á G1 en 
nokkuð neikvæð á G2, G4, G9 og G10. Áhrif á ásýnd eru því talin verða talsvert neikvæð, 
sérstaklega frá áðurnefndum ferðaleiðum.  

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Ásýndarbreyting vegna viðbótarvélar við stöðvarhús 2 er talin verða óveruleg. Fyrirhugaðar 
byggingar munu falla að þeim mannvirkjum sem eru á svæðinu og þar með inn í þegar 
manngert umhverfi. 
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Mynd 40. Útsýni til suðurs ofan af Skarðsmýrarfjalli yfir framkvæmdasvæði 

stöðvarhúss 2 við Hellisheiðarvirkjun (M4). 
 
Mótvægisaðgerðir 
Í samræmi við stefnu Orkuveitu Reykjavíkur um ásýnd og umhverfi á virkjunarsvæðum 
fyrirtækisins verða vegir, borteigar, lagnir og önnur mannvirki löguð að landi og útlit valið í 
samræmi við umhverfi og aðstæður á hverjum stað. Miðað verður við lágmarksupp-
byggingu vega og borteiga. Leitast verður við að halda umfangi og raski í lágmarki. Til 
marks um það verða 

• vegir og lagnir almennt samhliða. 

• fleiri vinnsluholur á hverjum borteig. 

Stefnt er að því að velja lögnum lit og áferð sem fellur að umhverfi, til dæmis með því að 
steina yfirborð lagna, sjá mynd 10. 

Niðurstöður 
Vegna jarðhitanýtingar á Gráuhnúkasvæði verða áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á ásýnd 
talsvert neikvæð austan Gráuhnúka og nálægt Suðurlandsvegi. 

Áhrif á ásýnd vegna viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun verða óveruleg. 

6.9 Fornleifar 
Fornleifar hafa verið skráðar á Hellisheiði og þar á meðal á fyrirhuguðu vinnslusvæði við 
Gráuhnúka. Umfjöllun um fornleifar byggir á greinargerðum Fornleifastofnunar Íslands 
(viðauki 5; Adolf Friðriksson og Uggi Ævarsson, 2003; Orri Vésteinsson, 1998) og 
greinargerð Fornleifaverndar ríkisins (Kristinn Magnússon, 2008). 

6.9.1 Grunnástand 
Mynd 41 sýnir skráðar fornleifar á áhrifasvæði framkvæmdarinnar. Fornar ferðaleiðir, 
Lágaskarðsleið og Þrengslavegur, liggja um fyrirhugað vinnslusvæði við Gráuhnúka. Einnig 
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nær afmarkað svæði inn á Hveradalaflöt. Hér á eftir eru lýsingar úr fornleifakönnun sem 
gerð var árið 2007 af Birnu Lárusdóttur sem eiga við um áhrifasvæði framkvæmdanna. 

Lágaskarðsvegur var aðalleið þeirra sem komu frá Kolviðarhóli og ætluðu niður í Ölfus. 
Flestir hafa farið til suðurs milli Lágaskarðshnúks og Þrengslahnúks og þannig í Lágaskarð, 
sem er austan undir Stóra-Meitli. Á nokkrum stöðum norðan skarðsins sjást troðningar en 
ekki skýrar götur fyrr en í sjálfu skarðinu. Þar eru tilkomumiklar götur sem járnaðir hófar 
hafa meitlað í bergið á löngum tíma. Enn sjást fimm uppistandandi vörður í skarðinu sem 
hafa vísað ferðamönnum leiðina. 

Gamla Þrengslaleiðin lá frá Kolviðarhóli og vestur fyrir Þrengslahnúk, þaðan um þrönga 
kverk milli hrauns og Meitla en síðan um greiðfærar grundir undir fjallshlíðinni í stefnu á 
Þorlákshafnarsel undir Votabergi. Götur eru óljósar á nyrðri hluta leiðarinnar en yfirleitt 
greinilegar þar sem valllendi tekur við.  

6.9.2 Áhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Í töflu 12 er getið þeirra áhrifa sem verða á fornleifar.  

Tafla 12. Áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á skráðar fornleifar. 
Skráðar fornleifar  Áhrif á fornleifar 
Lágaskarðsvegur 
ÁR 721-015 

Heimildir, sýnileg á köflum, 
5 vörður í sjálfu skarðinu. 

Borsvæði G3 og G6 og hluti lagnaleiða og vega 
verða í og við hluta þessarar fornu leiðar.  

Þrengslavegur 
ÁR 721-060 

Mótar fyrir slóðum á 
loftmynd og á vettvangi á 
vissum stöðum.  

Borsvæði G1, G4 og G10, vegslóði og 
lagnaleið vestan Gráuhnúka eru að hluta á 
þessari fornu leið.  

 
Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Engar fornleifar munu skerðast verði viðbótarvél bætt við Hellisheiðarvirkjun, sjá mynd 41.  

Viðmið 
Þjóðminjalög nr. 107/2000. 

- 10. gr. Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, 
granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema með 
leyfi Fornleifaverndar ríkisins. 

Einkenni og vægi áhrifa 
Eins og fram kemur hér að framan munu fyrirhugaðar framkvæmdir hafa bein áhrif á 
Lágaskarðsveg og fornu leiðina um Þrengsli. Borteigar á svæðum G2, G3, G6, aðkomuvegir 
og lagnaleiðir tengdar þeim verða við Lágaskarðsveg. Um verndarforsendur Þrengslavegar 
segir í skýrslu Fornleifaverndar ríkisins (Kristinn Magnússon, 2008):  

„Leiðin er ágætis dæmi um veg frá síðustu öldum þar sem hún er sýnileg. Hún er ekki 
uppbyggð eða rudd en hefur myndast við troðning hesta og manna. Æskilegt væri að 
varðveita þá hluta leiðarinnar sem enn eru sýnilegir en mestu skiptir þó að hún hefur verið 
skráð og kortlögð“. 

Áhrif á Þrengslaveg verða varanleg á afmörkuðu svæði vegna lagnaleiðar, vegar og borteiga 
á svæðum G4 og G10. Áhrifin teljast nokkuð neikvæð. 

Um verndarforsendur Lágaskarðsvegar segir í skýrslu Fornleifaverndar ríkisins (Kristinn 
Magnússon, 2008): 

„Leiðin er gott dæmi um veg sem væntanlega hefur verið notaður í nokkrar aldir. Hún er 
ekki uppbyggð eða rudd en hefur myndast við troðning hesta og manna. Leiðin er á kafla 
mótuð í klöpp. Slíkar götur sýna svo ekki verður um villst að um þær hafa hestar og menn 
farið um aldir og hafa því í mörgum tilfellum meira upplifunargildi en troðningar sem 
myndast hafa í grónu landi. Mikilvægt er að varðveita þá hluta leiðarinnar sem enn eru 
sýnilegir.“ 
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Áhrif á Lágaskarðsveg verða varanleg á afmörkuðu svæði eða því sem nemur lagnaleiðum, 
vegum og teigum í Lágaskarði. Áhrifin teljast nokkuð neikvæð. 

 
Mynd 41. Fornleifar á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði og nágrenni.  
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Mótvægisaðgerðir 
Fornleifar verða merktar og verktakar og aðrir sem koma að verkinu verða upplýstir um 
staðsetningu fornleifa til að forðast óþarfa rask.  

Athafnasvæði verktaka verður afmarkað á framkvæmdatíma.  

Ef finnast fornleifar sem áður voru ókunnar verður Fornleifavernd ríkisins skýrt frá 
fundinum svo fljótt sem unnt er í samræmi við 13. gr. þjóðminjalaga. 

Niðurstöður 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka hefur nokkuð neikvæð áhrif á fornleifar vegna áhrifa á fornar 
þjóðleiðir, Lágaskarðsleið og Þrengslaveg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á fornleifar. 

6.10 Samfélag og landnotkun  
Umfjöllun um samfélag og landnotkun byggir á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 
2002-2014 og bókum um lýsingar á ferðaleiðum um svæðið, ásamt upplýsingum um 
nýtingu svæðisins til útivistar og ferðaþjónustu, m.a. af samráðsfundum Orkuveitu 
Reykjavíkur með fulltrúum ferðaþjónustuaðila, útivistar- og hestamannafélaga.  

6.10.1 Grunnástand 
Vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar og núverandi niðurrennslissvæði norðan Gráuhnúka eru 
skilgreind sem iðnaðarsvæði á gildandi Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014. 
(Landmótun, 2003 og 2008). Sveitarstjórn Ölfuss hefur ákveðið að afmarka iðnaðarsvæði til 
orkuvinnslu við Gráuhnúka. Velferðarráðherra staðfesti aðalskipulagsbreytingu 24. febrúar 
2011 og hefur hún nú öðlast gildi. Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag.  

Í greinargerð með tillögu að framangreindri breytingu á aðalskipulagi Ölfuss, kemur 
eftirfarandi fram í 2. kafla um markmið (Landmótun 2003 og 2009).  

„Markmið sveitarstjórnar með breytingunni er margþætt. Verið er að auka við framboð á 
stærri sem og smærri iðnaðarlóðum vestan Þorlákshafnar þar sem aukin ásókn hefur verið 
í lóðir fyrir t.a.m. orkufrekan iðnað vegna nálægðar Þorlákshafnar við jarðhitasvæði á 
Hellisheiði, góð hafnarskilyrði sem og með tilkomu Suðurstrandarvegar í náinni framtíð. 
Til að fóðra þessi svæði þarf að auka við flutning raforku til svæðisins og er því gert ráð 
fyrir tveimur 220 kV raflínum að fyrirhuguðum iðnaðarsvæðum. Markmið fyrirhugaðra 
rannsóknaborana við Gráuhnúka er að afla upplýsinga um eðli og útbreiðslu 
jarðhitasvæðisins á Hellisheiði. Þær séu jafnframt liður í vöktun og eftirliti með vinnslu 
jarðhitasvæðisins og niðurrennsli affallsvatns frá Hellisheiðarvirkjun. Með fyrirhugaðri 
uppbyggingu iðnaðarsvæða ásamt minni breytingum er verið að styrkja stoðir 
atvinnulífsins í sveitarfélaginu með auknu framboði atvinnutækifæra sem skapast geta með 
tilkomu fyrirtækja sem koma til með að rísa á þessum svæðum. 

...Með sjálfbærri orkunýtingu í sveitarfélaginu skapast forsendur til fjölbreyttrar uppbygg-
ingar á atvinnustarfsemi, ekki einungis fyrir Sveitarfélagið Ölfus heldur fyrir allt 
Suðurland. Með skýrri markmiðssetningu, þar sem tekið er tillit til umhverfisins og 
ströngum kröfum um umhverfisfrágang, telur sveitarfélagið að uppbygging á 
orkuvinnslusvæði við Bitru og við Gráuhnúka geti spilað saman með þeirri starfsemi sem 
fyrir er á svæðinu, þ.e. útivist og ferðaþjónustu sem og einnig aflað betri upplýsinga um þá 
auðlind sem jarðhitinn er, til að auka vitneskju um sjálfbæra nýtingu hennar. Því ætti að 
vera fullnægt með vöktunaráætlun sem sett er fram í kafla 4 í greinargerð og í kafla 4 í 
meðfylgjandi umhverfisskýrslu. Við endurskoðun aðalskipulags, sem þessi breyting er hluti 
af, var farið í yfirgripsmikla naflaskoðun á gildandi markmiðum um iðnaðarsvæði. Sett eru 
fram ný markmið sem eiga að tryggja að núverandi landnotkun á svæðunum og fyrirhuguð 
landnotkun verði samþætt. Lögð er áhersla á umhverfisvæna orkuöflun og að við virkjun og 
mannvirkjagerð alla verði tekið tillit til umhverfis og landslags, sjónarmiða um 
náttúruvernd og útivistargildis sem og samfélagslegs ávinnings og hagkvæmni í 
orkuvinnslu.“ 
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Samkvæmt aðalskipulaginu liggur óbyggt svæði, ætlað til útivistar, sem nýtur hverfis-
verndar vegna náttúruverndar að fyrirhuguðu orkuvinnslusvæði. Um Gráuhnúkasvæðið fer 
svokölluð Lágaskarðsleið. Leiðin er merkt sem göngu- og reiðleið á aðalskipulagsuppdrætti 
Ölfuss (Landmótun 2003 og 2009). Aðrar þekktar gönguleiðir um Gráuhnúkasvæðið liggja 
upp á Stóra-Meitil frá Þrengslum og milli Svínahraunsbruna og vesturhlíðar Gráuhnúka 
(Sigurður Kristinsson, 2005).  

Í aldanna rás hafa samgönguleiðir legið um Hengilssvæðið. Þar liggur í dag einn fjölfarnasti 
þjóðvegur landsins. Við Kolviðarhól mætast margar fornar ferðaleiðir. Má þar nefna leiðina 
úr Ölfusi upp Kamba vestur yfir Hellisheiði á Suðurnes og í Kjalarnesþing, Lágaskarðsleið 
sem liggur til Þorlákshafnar og í Selvog, leiðina milli hrauns og hlíðar áleiðis austur til 
Grafnings (Orri Vésteinsson, 1998). Á mynd 42 eru fornar leiðir auðkenndar með rauðu 
brotastriki. Suðurlandsvegur og Þorlákshafnarvegur eru einnig sýndir.  

Hengilssvæðið og Hellisheiði hafa verið nýtt til beitar. Efnistaka hefur verið stunduð um 
árabil, má þar nefna námur í Lambafelli. Svæðið er einnig nýtt til náttúruskoðunar og 
útivistar af almenningi og ferðaþjónustuaðilum.  

 
Mynd 42. Fornar leiðir um Hellisheiði. 
Hengilssvæðið er nýtt til orkuvinnslu, útivistar og af ferðaþjónustuaðilum. Samkvæmt 
upplýsingum frá fulltrúum útivistarfélaga, skátahreyfingarinnar, hestamannafélaga og ferða-
þjónustuaðila er Lágaskarðsleið nýtt sem göngu- og reiðleið (Verkfræðistofa Guðmundar og 
Kristjáns hf., 2006c og Mannvit, 2009). Á samráðsfundi með ferðaþjónustuaðilum í 
nóvember 2008 kom fram að Gráuhnúkasvæðið er ekki nýtt af þeim. Önnur svæði norðan 
Suðurlandsvegar virðast eftirsóknarverðari, þar sem fyrir eru vegslóðar, jarðhiti á yfirborði 
og ósnortin náttúra. 

Fjölbreyttar gönguleiðir eru á milli Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjunar. Áningarstaðir eru 
víðsvegar um svæðið og komið fyrir bílastæðum og upplýsingaskiltum.  

Orkuveitan hefur ekki merkt gönguleiðir sunnan Suðurlandsvegar en þar eru margar fornar 
ferðaleiðir sem útivistarfólk nýtir. Nálgast má göngukort á vef Sveitarfélagsins Ölfuss þar 
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sem leiðirnar eru auðkenndar og einnig hefur Ferðafélag Íslands gefið út bækur um 
gönguleiðir bæði norðan og sunnan Suðurlandsvegar.  

Nýting Hellisheiðarsvæðisins til ferðaþjónstu og útivistar hefur breyst eftir að Hellisheiðar-
virkjun var byggð og margir heimsækja svæðið til þess að kynna sér jarðhita og virkjunina 
frekar en til að njóta kyrrðar og lítt snortinnar náttúru. Gestamóttakan í Hellisheiðarvirkjun 
er miðstöð Orkuveitunnar sunnan Hengilsins. Þar kemur fjöldi gesta árlega til að kynna sér 
nýtingu jarðhita, virkjunina og starfsemi Orkuveitunnar á Hengilsvæðinu og fjölgar ár frá 
ári. Gestamóttakan er einnig notuð sem upphafspunktur þegar farnar eru fræðslugöngur sem 
Orkuveitan stendur fyrir um nærliggjandi svæði. Fjöldi heimsókna í gestamóttöku 
virkjunarinnar hefur aukist á milli ára. Árið 2008 komu yfir 33.000 gestir í gestamóttöku 
virkjunarinnar en árið 2009 var fjöldinn yfir 103.000 gestir. Þar af voru 76.000 á vegum 
ferðaskrifstofa, 6800 einstaklingar á eigin vegum, 12.000 einstaklingar sem ferðuðust í 
hópum og 7300 skólabörn (Orkuveita Reykjavíkur, 2010a). Um 94.000 voru erlendir gestir 
frá a.m.k. 64 löndum. Viðbótarvél og tengd mannvirki verða á orkuvinnslusvæði 
Hellisheiðarvirkjunar, við stöðvarhús 2.  

Lögð hefur verið áhersla á að áfram sé auðvelt fara eftir helstu gönguleiðum um lítt snortin 
og kyrrlát svæði í nágrenni Hellisheiðarvirkjunar. Aðkoma útivistarfólks að upphafi 
gönguleiða í Sleggjubeinsdal er um veg norðan við stöðvarhús 2, sjá mynd 12 í kafla 3.1.5. 
Þaðan má meðal annars ganga á Hengilinn og yfir á Nesjavelli. Einnig er þar upphaf 
gönguleiðar um Sleggjubeinsskarð í Innstadal. Þaðan liggur leið áfram í Fremstadal, austur 
á Ölkelduháls og þaðan í Hveragerði eða Grafninginn.  

Hverahlíð og nágrenni er minna notað til útivistar en ýmis önnur svæði á Hellisheiði og í 
nágrenni. Það sama á við um nýtingu ferðaþjónustuaðila á svæðinu. (Verkfræðistofa 
Guðmundar og Kristjáns hf., 2006c). Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum Hverahlíðar-
virkjunar var að áhrifin yrðu óveruleg.  

Landsnet undirbýr lagningu tveggja 220 kV háspennulína milli Hellisheiðar og Þorláks-
hafnar (Efla, 2010). Gert er ráð fyrir að önnur línan liggi frá tengivirki við Kolviðarhól og 
hin frá tengivirki við Orrustuhól. Í frummatsskýrslu Landsnets eru lagðir fram þrír valkostir 
á legu Þorlákshafnarlínu 2 frá Kolviðarhóli, valkostir A, B og C. Valkostur A er í samræmi 
við þá legu sem sýnd er í tillögu að breytingu að aðalskipulagi Ölfuss. Línan yrði lögð frá 
tengivirki Landsnets við Kolviðarhól um Svínahraun og Svínahraunsbruna rétt undir 
Gráuhnúkum. Þaðan liggur línan vestan Þrengslavegar, meðfram veginum gegnum Þrengsli, 
framhjá malarnámum og tekur svo stefnu vestur fyrir Sandfell. Þorlákshafnarlína 2, 
samkvæmt valkosti A; liggur í námunda við núverandi niðurrennslissvæði Hellisheiðar-
virkjunar og rétt vestan við fyrirhugað framkvæmdasvæði jarðhitanýtingar við Gráuhnúka. 

Hljóðvist við vinnslusvæðið við Gráuhnúka einkennist af umferðarnið frá Suðurlandsvegi. 
Fjær þjóðveginum dregur úr þessum áhrifum. Engin kyrrlát svæði, samkvæmt reglugerð 
nr. 1000/2005 um kortlagningu hávaða, eru sérstaklega afmörkuð í aðalskipulagi Ölfuss 
(Landmótun, 2008).  

6.10.2 Áhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Fyrirhugað vinnslusvæði við Gráuhnúka tengist mannvirkjabelti Suðurlandsvegar og er ekki 
meðal þeirra svæða sem hafa mest aðdráttarafl til útivistar og ferðaþjónustu. Því er talið að 
jarðhitanýting við Gráuhnúka hafi óveruleg áhrif á þá möguleika sem Hengilssvæðið í heild 
kann að bjóða upp á m.t.t. ferðaþjónustu með hliðsjón af þeirri útivist og ferðaþjónustu sem 
stunduð er á svæðinu.  

Talið er að framkvæmdin geti haft áhrif á upplifun útivistarfólks vegna ásýndarbreytinga 
þar sem borteigar á svæðum G2, G3 og G6 og lagnaleiðir verða nærri gönguleið um 
Lágaskarð. Þegar vinnsluholur eru boraðar og blástursprófaðar verða áhrif á hljóðvist og 
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loftgæði. Jafnframt getur útivistarfólk orðið fyrir ónæði vegna framkvæmda. Fjallað er um 
loftgæði í kafla 6.4 og ásýndarbreytingar í kafla 6.8.  

Borun háhitaholu tekur um 1-2 mánuði. Hljóðstig mun hækka tímabundið næst borteigum á 
meðan borun stendur yfir. Samkvæmt mælingum á virkjunarsvæðinu er hljóðstig vegna 
borana breytilegt. Hljóðstig við borinn Óðinn mældist mest 86 dB(A) um 2 m frá rafstöð í 
október 2006 (Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns, 2006a).  

Blástursprófanir standa að jafnaði yfir í 2-3 mánuði. Hljóðstyrkur frá blásandi borholu er 
háður hlutfalli vatns og gufu í viðkomandi holu og getur því mælst nokkuð breytilegur á 
milli þeirra og mælitímabila. Hærra hlutfall gufu þýðir meiri hávaði frá holunni. Hola 
HE-21 sem sýnd er í töflu 13 er með hátt hlutfall gufu en HE-05 með lægra hlutfall gufu. 
Flestar holur á svæðinu eru með blöndu vatns og gufu. Reikna má með hávaða á bilinu 70-
110 dB(A) frá holu í blæstri. Niðurstöður mælinga á tveimur holum í blæstri eru gefnar upp 
í töflu 13 (Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2006a). 

Tafla 13. Niðurstöður hljóðmælinga við blástursprófanir í ágúst 2006. 

Fjarlægð frá 
hljóðdeyfi Mælt hljóðstig holu HE-5 Mælt hljóðstig holu HE-21 

10 m 84,0 dB(A) 95,5 dB(A) 
20 m 79,5 dB(A) 90,0 dB(A) 
40 m 76,0 dB(A) 86,5 dB(A) 

 
Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Líkt og við framkvæmdir Hellisheiðarvirkjunar hingað til munu framkvæmdir vegna 
viðbótarvélar í stöðvarhúsi 2 standa yfir í nokkur ár. Framkvæmdir verða boðnar út. Áhrif 
þeirra í sveitarfélaginu munu fara talsvert eftir niðurstöðum útboða og framboði vinnuafls á 
framkvæmdatíma. Fjöldi starfsmanna við framkvæmdirnar getur orðið mest um 200 þegar 
framkvæmdir standa sem hæst. Gert er ráð fyrir að hægt verði að reisa færanlegar vinnu-
búðir í samræmi við deiliskipulag. Framleiðslu Hellisheiðarvirkjunar er stýrt frá stjórnstöð 
Orkuveitu Reykjavíkur í Reykjavík. Gistiaðstaða er í starfsmannahúsi Hellisheiðarvirkjunar 
en engin föst búseta er á virkjunarsvæðinu. 

Áhrif á samfélag og landnotkun vegna viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun eru talin 
óveruleg þar sem hún og tengd mannvirki verða innan núverandi orkuvinnslusvæðis 
virkjunarinnar og hefur engin áhrif á aðkomuleið útivistarfólks að Sleggjubeinsdal.  

Viðmið 
Aðalskipulag Ölfuss 2002-2014 með áorðnum breytingum. 

- Afmörkun orkuvinnslusvæða og hverfisverndarsvæða. 

- Markmið hverfisverndar: Stuðlað verði að varðveislu náttúruminja, fornleifa og 
annarra söguminja, sem m.a. rennir styrkari stoðum undir ferðaþjónustu á svæðinu.  

- Lýsing á hverfisverndarsvæði: Útivistarsvæði, göngusvæði.  

- Markmið breytingar á aðalskipulagi. Lögð er áhersla á umhverfisvæna orkuöflun og 
að við virkjun og mannvirkjagerð alla verði tekið tillit til umhverfis og landslags, 
sjónarmiða um náttúruvernd og útivistargildis sem og samfélagslegs ávinnings og 
hagkvæmni í orkuvinnslu. 

Reglugerð um hávaða nr. 724/2008. 

- Á iðnaðarsvæði eru mörk jafngildishljóðstigs 70 dB(A).  

- Á kyrrlátum svæðum skal hljóðstig í dreifbýli ekki yfir Lden 40 dB(A). Kyrrlátt 
svæði er skilgreint sem svæði ætlað til útivistar og afmarkað er í skipulagi sbr. 3. 
mgr. 9. gr. reglugerðar um kortlagningu hávaða, nr. 1000/2005.  
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Einkenni og vægi áhrifa 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka  
Fyrirhuguð framkvæmd er í samræmi við samþykkta stefnu sveitarfélagsins sem kemur 
fram í staðfestu Aðalskipulagi Ölfuss 2002-2014. Samkvæmt því eru fyrirhugaðar 
framkvæmdir í jaðri hverfisverndarsvæðis ætluðu til útivistar í nálægð við Suðurlandsveg 
og orkuvinnslusvæði Hellisheiðar- og Hverahlíðarvirkjunar. Gráuhnúkasvæðið er ekki nýtt 
af ferðaþjónustuaðilum. Önnur svæði norðan Suðurlandsvegar þykja eftirsóknarverðari.  

Hljóðstig mun hækka tímabundið í nágrenni borteiga á framkvæmdatíma vegna borana og 
prófana á vinnsluholum. Á þeim tíma eru áhrifin talin vera talsvert neikvæð. Á rekstrartíma 
eru eingöngu boraðar einstaka holur og lítið ónæði af því. Viðmiðunargildi utandyra fyrir 
iðnaðarsvæði er 70 dB(A). Mælt hljóðstig frá borholum í blæstri fer yfir viðmiðunarmörk.  

Á framkvæmdatíma má búast við staðbundnum, nokkuð neikvæðum áhrifum á samfélag og 
landnotkun á Lágaskarðsleið vegna ónæðis við gerð borteiga og boranir á svæðum G2, G3 
og G6. Einnig við vegagerð og uppsetningu lagna milli borteiga þar.  

Borteigar á svæðum G2, G3 og G6 og lagnaleiðir þeim tengdar verða nærri gönguleið um 
Lágaskarð. Framkvæmdin hefur á rekstrartíma nokkur neikvæð áhrif á samfélag og 
landnoktun vegna ásýndarbreytinga og breyttrar upplifunar útivistarfólks.  

Sjá umfjöllun um áhrif vegna loftgæða í kafla 6.4 og ásýndarbreytinga í kafla 6.8. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun  
Áhrif framkvæmda vegna viðbótarvélar á samfélag verða óveruleg.  

Mótvægisaðgerðir 
Við staðsetningu mannvirkja er leitast við að halda umfangi og röskun ásýndar í lágmarki, 
m.a. er tekið tillit til sýnileika frá ferðaleiðum. Sett verða upplýsingaskilti við ferðaleiðir til 
að upplýsa útivistarfólk og ferðamenn um framkvæmdirnar. 

Til að draga úr hávaða í nágrenni framkvæmdasvæðis eru rafstöðvar borsins í hljóðeinangr-
uðum gámum og hljóðdeyfar notaðir við blástur holna. Unnið er að lausn til að draga úr 
hávaða frá borteigum á rekstrartíma. 

 
Niðurstöður 
Áhrifa mun gæta í nágrenni vinnslusvæðis við Gráuhnúka á samfélag og landnotkun vegna 
hávaða frá borholum í blæstri og ónæðis á framkvæmdatíma. Áhrifin verða nokkuð neikvæð 
á framkvæmdatíma vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka.  

Framkvæmdin hefur nokkuð neikvæð áhrif á samfélag og landnotkun á rekstrartíma vegna 
ásýndarbreytinga og breyttrar upplifunar útivistarfólks.  

Áhrif viðbótarvélar á samfélag og landnotkun verða óveruleg. 

6.11 Samgöngur 
Umfjöllun um samgöngur byggir á upplýsingum frá Vegagerðinni, sem aðgengilegar eru á 
heimasíðu hennar og áliti Vegargerðarinnar um þolmörk umferðar á Suðurlandsvegi sem 
leitað var eftir við mat á umhverfisáhrifum Bitruvirkjunar árið 2008. 

6.11.1 Grunnástand 
Ársdagsumferð, sem er meðalumferð á dag yfir árið, var árið 2008 um 6400 bílar á 
Hellisheiði (Vegagerðin, 2009a). Mest fór dagsumferðin yfir hásumarið í tæplega 13.000 
bíla, en minnst var umferðin í lok desember en þá fór engin bíll um Hellisheiði. Samkvæmt 
athugun Vegagerðarinnar (2008) er umferð um Hellisheiði mest um helgar á sumrin, sjá 
töflu 14. Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar (2009b) er ársdagsumferð mun minni 
um Þrengslaveg eða um 1300 bílar á dag. 
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Tafla 14. Umferð á Hellisheiði. 

 Tími árs Tímabil Umferð 
(ökutæki/sólarhring) 

Hellisheiði Sumar mánudagar-fimmtudagar 9000 
Hellisheiði Vetur mánudagar-fimmtudagar 6000 
Hellisheiði Sumar föstudagar-sunnudagar 12.000 
Hellisheiði Vetur föstudagar-sunnudagar 8000 
Hellisheiði  Ársdagsumferð  6400 
Þrengslavegur  Ársdagsumferð  1315 

 

Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni (2008) er miðað við að umferðarrýmd tveggja 
hefðbundinna akreina vega í dreifbýli sé um 10.000-15.000 ökutæki/sólarhring en krafa um 
breikkun komi oft fram hjá vegfarendum þegar umferð er orðin 8000-12.000 ökutæki á 
sólarhring. Þar sem Suðurlandsvegur er fyrsta flokks stofnbraut og að hluta þriggja akreina, 
má gera ráð fyrir að efri gildin eigi þar við.  

Unnið er undirbúningi þess að breikka Suðurlandsveg frá Reykjavík til Selfoss. Þau áform 
eru kynnt í matsskýrslu Vegagerðarinnar um Suðurlandsveg frá Hólmsá ofan Reykjavíkur 
að Hveragerði (Efla, 2009).  

6.11.2 Áhrif 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka 
Aðkoma að Gráuhnúkum verður af Þrengslavegi og farið verður inn á aflagðan Suðurlands-
veg eins og sýnt er á teikningu 1. Verði af tvöföldun Suðurlandsvegar verður aðkoma um 
mislæg gatnamót við Hamragilsveg. Umferð inn á iðnaðarsvæði verður fyrst og fremst á 
framkvæmdatíma og tengist hún aðallega efnisflutningum og umferð verktaka.  

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun 
Verði viðbótarvél bætt við Hellisheiðarvirkjun má gera ráð fyrir aukinni umferð um 
Suðurlandsveg á framkvæmdatíma.  

Viðmið 
Upplýsingar um þolmörk umferðar um Suðurlandsveg frá Vegagerðinni.  

Einkenni og vægi áhrifa 
Í samanburði við núverandi umferð um Suðurlandsveg og Þrengslaveg mun aukning 
umferðar vegna fyrirhugaðra framkvæmda við jarðhitanýtingu í Gráuhnúkum hafa óveruleg 
áhrif á umferðarþunga á þessum umferðaræðum. Sama gildir um aukningu umferðar vegna 
framkvæmda við viðbótarvél við stöðvarhús 2.  

Niðurstöður 
Áhrif á samgöngur verða óveruleg vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka og vegna 
viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun. 
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7 NIÐURSTÖÐUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM  

7.1 Samantekt umhverfisáhrifa   
Jarðhitakerfi 
Jarðhitavæðið á Hellisheiði, þar með talið Gráuhnúkasvæðið, er talið þola vinnslu fyrir 
303 MWe rafmagnsframleiðslu og 400 MWth varmavinnslu í Hellisheiðarvirkjun. 
Samkvæmt niðurstöðum hermilíkans er jarðhitakerfið mun fljótara að endurheimta massa 
heldur en hita. Hafa þarf í huga að jarðhitasvæði eru síbreytileg en í útreikningum er gert 
ráð fyrir því að jarðhitakerfið sé stöðugt kerfi og drifið áfram af stöðugum varmagjöfum. 
Orkuveitan gerir ráð fyrir stöðugri vöktun á vinnslugetu svæðisins. 

Áhrifin á jarðhitakerfið af vinnslu jarðhita fyrir 303 MWe rafmagnsframleiðslu í Hellis-
heiðarvirkjun eru afturkræf. Að teknu tilliti til viðmiða, samanber 25. gr. laga nr. 57/1998, 
eru áhrifin talin nokkuð neikvæð. Matið er háð óvissu þar sem þekking manna á 
jarðhitakerfum er takmörkuð. Frekari rannsóknaboranir þarf til að fá nánari upplýsingar um 
dreifingu jarðhitans við Gráuhnúka og vinnslusögu til að meta endurnýjanleika kerfisins 
betur. 

Á þessu stigi er ekki hægt að leggja mat á áhrif vinnslu á Gráuhnúkasvæði fyrir viðbótarvél 
vegna óvissu um stærð jarðhitasvæðisins til suðurs. Orkuveitan mun hafa samráð við 
Orkustofnun um aukna vinnslu jarðhita og tilkynna til Skipulagsstofnunar ef viðbótarvél 
verður bætt við og gera grein fyrir áhrifum aukinnar vinnslu á jarðhitakerfið.  

Landslag 
Áhrif á landslag verða talsvert neikvæð í Stóradal og við Lákastíg. Annars staðar á 
fyrirhuguðu framkvæmdasvæði jarðhitanýtingar verða áhrif á landslag óveruleg.  

Áhrif fyrirhugaðrar viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun á landslag verða óveruleg. 

Jarðmyndanir  
Áætlað er að 24 ha eldhrauna innan orkuvinnslusvæðis við Gráuhnúka gæti raskast. Þar sem 
þau njóta sérstakrar verndar verða áhrif á jarðmyndanir nokkuð neikvæð. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á jarðmyndanir. 

Loft 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á loft. 

Að teknu tilliti til viðmiða verða óveruleg áhrif á loft vegna viðbótarvélar við stöðvarhús 2. 

Vatn 
Að teknu tilliti til viðmiða verða áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á vatn óveruleg. 

Áhrif viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun á vatn verða óveruleg. 

Gróður 
Að teknu tilliti til viðmiða verða áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á gróður nokkuð 
neikvæð. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á gróður. 

Fuglalíf 
Áhrif jarðhitanýtingar við Gráuhnúka á fuglalíf verða óveruleg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á fuglalíf. 

Ásýnd 
Vegna jarðhitanýtingar á Gráuhnúkasvæði verða áhrif á ásýnd fyrirhugaðra framkvæmda 
talsvert neikvæð austan Gráuhnúka og nálægt Suðurlandsvegi. 

Áhrif á ásýnd vegna viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun verða óveruleg. 
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Fornleifar 
Jarðhitanýting við Gráuhnúka hefur nokkuð neikvæð áhrif á fornleifar vegna áhrifa á fornar 
þjóðleiðir, Lágaskarðsleið og Þrengslaveg. 

Viðbótarvél við Hellisheiðarvirkjun hefur engin áhrif á fornleifar. 

Samfélag og landnotkun 
Áhrifa mun gæta í nágrenni vinnslusvæðis við Gráuhnúka á samfélag og landnotkun vegna 
hávaða frá borholum í blæstri og ónæðis á framkvæmdatíma. Áhrifin verða nokkuð neikvæð 
á framkvæmdatíma vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka.  

Framkvæmdin hefur nokkuð neikvæð áhrif á samfélag og landnotkun á rekstrartíma vegna 
ásýndarbreytinga og breyttrar upplifunar útivistarfólks. 

Áhrif viðbótarvélar á samfélag og landnotkun verða óveruleg. 

Samgöngur 
Áhrif á samgöngur verða óveruleg vegna jarðhitanýtingar við Gráuhnúka og vegna 
viðbótarvélar við Hellisheiðarvirkjun. 

Í töflu 15 er samantekt á umhverfisáhrifum fyrirhugaðra framkvæmda á hvern umhverfis-
þátt að teknu tilliti til viðmiða umfangs og einkenna áhrifa. 

7.2 Heildaráhrif  
Jarðhitanýting við Gráuhnúka mun breyta áhrifasvæði Hellisheiðarvirkjunar. Einnig mun 
gæta samlegðaráhrifa með öðrum framkvæmdum Orkuveitunnar á Hellisheiði og aukið rask 
á landi. Það breytir ásýnd og hefur áhrif á landslag á stærra svæði. Nýtt orkuvinnslusvæði 
leiddi til skipulagsbreytinga sem Sveitarfélagið Ölfus hefur samþykkt og hefur það haft 
áhrif á stefnu um landnotkun. Við gerð skipulagsáætlana á orkuvinnslusvæði Hellisheiðar-
virkjunar hefur verið tekið tillit til sérstæðra jarðmyndana og njóta þær hverfisverndar.  

Jarðhitakerfið er ekki að fullu þekkt og þörf á rannsóknaborunum til að afla upplýsinga um 
dreifingu jarðhitans til suðurs við Gráuhnúka. Jafnframt þarf lengri vinnslusögu til að meta 
betur endurnýjanleika kerfisins. Mat á áhrifum er því háð óvissu. Byggt á niðurstöðum 
fyrirliggjandi hermilíkans er vinnslusvæðið við Gráuhnúka nauðsynlegt til að afla uppbótar-
gufu fyrir 303 MWe rafmagnsframleiðslu við Hellisheiðarvirkjun. Áhrifin á jarðhitakerfið af 
þeirri vinnslu verða nokkuð neikvæð en afturkræf. Ekki er hægt að meta áhrif vinnslu fyrir 
viðbótarvél á jarðhitakerfið. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir áhrifum á alla aðra 
umhverfisþætti vegna viðbótarvélar.  

Vegna breytinga sem verða á svæðinu mun jarðhitanýting á orkuvinnslusvæði við 
Gráuhnúka hafa talsvert neikvæð áhrif, á landslag í Stóradal og við Lákastíg og á ásýnd 
austan Gráuhnúka og nálægt Suðurlandsvegi. Framkvæmdin hefur nokkuð neikvæð áhrif á 
samfélag og landnotkun vegna ónæðis á framkvæmdatíma og á rekstrartíma vegna 
ásýndarbreytinga og breyttrar upplifunar útivistarfólks. Áhrif á jarðmyndanir og gróður 
verða nokkuð neikvæð vegna jarðrasks. Framkvæmdin mun engin áhrif hafa á loft og áhrif á 
vatn, fuglalíf og samgöngur verða óveruleg. 

Áhrif á umhverfisþætti verða engin eða óveruleg vegna nýrra mannvirkja fyrir viðbótarvél 
Hellisheiðarvirkjunar við stöðvarhús 2 þar sem svæðinu hefur þegar verið raskað og það 
einkennist af mannvirkjum jarðhitavirkjunar. Í nágrenni stöðvarhúss 2 liggja vegir, 
háspennulínur, ljósleiðari og jarðstrengir. Auk mannvirkja við stöðvarhúsið eru m.a. 
efnistökusvæði, borholur, skiljustöðvar, safnæðar og aðveituæðar Hellisheiðarvirkjunar.  

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum er að framkvæmdin muni ekki hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif.  

Niðurstaða matsins leiðir ekki til breytinga á vöktun áhrifa frá Hellisheiðarvirkjun. Fjallað 
er um vöktun og eftirlit með umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar í kafla 9.1. 
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8 HELLISHEIÐARVIRKJUN, YFIRLIT 

Hér á eftir er yfirlit yfir erindi sem hlotið hafa afgreiðslu Skipulagsstofnunar samkvæmt 
lögum um mat á umhverfisáhrifum, fjallað um framvindu framkvæmda sem kynntar hafa 
verið vegna uppbyggingar Hellisheiðarvirkjunar. 

Núgildandi áætlanir gera ráð fyrir 303 MWe rafstöð og allt að 400 MWth varmastöð við 
Kolviðarhól og Hamragil. Þessi áform um uppbyggingu Hellisheiðarvirkjunar hafa fengið 
afgreiðslu Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum. Uppsett afl er nú 213 MWe í rafstöð 
Hellisheiðarvirkjunar og framkvæmdir við frekari uppbyggingu standa yfir. Orkuveitan 
hefur leyfi fyrir frumorkunotkun sem nemur 40 PJ/ári á vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar, 
sem samsvarar uppsettu afli. Sótt hefur verið um virkjunarleyfi fyrir 90 MWe til viðbótar til 
Orkustofnunar. 

Fyrri hugmyndir um jarðhitasvæðið á Hellisheiði og Skarðsmýrarfjalli hafa ekki allar 
gengið eftir. Á hluta svæðisins hefur árangur borana verið betri en búist var við en annars 
staðar hefur árangur ekki verið eins góður. Skarðsmýrarfjall hefur ekki reynst eins gjöfult 
og búist var við og því talin þörf á að kanna nærliggjandi svæði. Við borun á niðurrennslis-
holum við Gráuhnúka mældist hiti um 300°C, sem er með því heitasta sem hefur mælst á 
Hellisheiðarsvæðinu.  

8.1 Mat á umhverfisáhrifum 
Farið hefur fram mat á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar og stækkunar hennar 
(Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2003 og 2005). Úrskurði Skipulagsstofnunar 
má nálgast á vef stofnunarinnar, www.skipulagsstofnun.is. 

Engin eftirfarandi breytinga á Hellisheiðarvirkjun, sem tilkynntar voru til Skipulags-
stofnunar, taldist matsskyld skv. lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum:  

- Rannsóknir á niðurrennslissvæði (2005) 
- Rannsóknaborun vegna niðurrennslistilrauna (2007) 
- Bygging á nýju stöðvarhúsi fyrir vélar 5 og 6 (2008)  
- Breytingar á niðurrennslisveitu (2008) 

Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyldu framangreindra breytinga má nálgast á vef 
stofnunarinnar www.skipulagsstofnun.is. 

Orkuveitan hefur einnig sent inn eftirfarandi þrjár fyrirspurnir um málsmeðferð. Þessar 
breytingar voru ekki tilkynningarskyldar til ákvörðunar um matsskyldu. 

- Tæknileg breyting á vinnslurás virkjunarinnar með lágþrýstivél, allt að 40 MWe 
(2005). 

- Aukning á rafmagnsframleiðslu um 30 MWe þar sem vermi jarðhitavökvans var 
hærra en búist hafði verið við (2007).  

- Könnunarhola vegna rannsókna á niðurrennslisvæðum. Með henni er ætlunin að 
kanna nánar jarðlög, misgengi og lekt sunnan við Kolviðarhól (2009).  

Til að kanna Gráuhnúkasvæðið var boruð rannsóknahola (HE-57) haustið 2009. Spurst var 
fyrir um matsskyldu og ákvarðaði Skipulagsstofnun í nóvember 2007 að framkvæmdin væri 
ekki háð mati á umhverfisáhrifum.  

Orkuveitan hefur með þessari skýrslu hafið mat á umhverfisáhrifum vegna orkuvinnslu við 
Gráuhnúka. Ekki verður tekin ákvörðun um nýtingu fyrr en að loknum rannsóknaborunum. 
Með því að hefja strax mat á umhverfisáhrifum er hægt að greina frá hugsanlegum áhrifum 
á umhverfi á yfirborði áður en farið verður út í umfangsmeiri framkvæmdir á svæði sem í 
dag er nær óraskað. Það er talið samræmast áherslum sem komið hafa fram í samræðu við 

http://www.skipulagsstofnun.is
http://www.skipulagsstofnun.is
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umsagnaraðila og almenning varðandi áframhaldandi uppbyggingu orkuvinnslu á Hellis-
heiði og nágrenni. Fjallað er um áhrif á umhverfi í kafla 6. 

8.2 Framvinda uppbyggingar raf- og varmastöðva 
Stöðvarhús 1, raforkuframleiðsla, 213 MWe 
Haustið 2006 voru tvær 45 MWe háþrýstivélar gangsettar. 33 MWe lágþrýstivél var tekin í 
notkun í nóvember 2007. Í nóvember 2008 voru tvær 45 MWe háþrýstivélar til viðbótar 
gangsettar. Unnið er að frágangi umhverfis stöðvarhús, lágþrýstiveitu og gufuveitu. 

Stöðvarhús 1, varmastöð, 266 MWth 
Húsbyggingu fyrir stöðina er lokið og unnið er uppsetningu búnaðar fyrir fyrsta áfanga. 
Framkvæmdum á vatnstökusvæði er að mestu lokið. Hellisheiðaræð sem flytur heitt vatn til 
Reykjavíkur verður tilbúin 2010. Framleiðsla hefst haustið 2010. 

Stöðvarhús 2, raforkuframleiðsla, 90 MWe 
Árið 2009 hófst jarðvinna, uppsetning lagna og bygging stöðvarhúss 2. Gangsetning tveggja 
véla er áformuð 2011.  

Umhverfisverk á Hellisheiði 
Unnið hefur verið að mótvægisaðgerðum vegna framkvæmda á Hellisheiði auk þess sem 
eldra rask er einnig lagfært með landbótum, má þar nefna námur og vegslóða. Helstu 
verkefni hafa verið: Lagfæring á röskuðu landi, niðurrif gamalla mannvirkja, aðgerðir til að 
draga úr ásýnd lagna og annarra mannvirkja, gerð áningarstaða og uppgræðsla. 

8.3 Framkvæmdir á Skarðsmýrarfjalli 
Þar sem boranir á Skarðsmýrarfjalli hafa ekki staðið undir væntingum verður þar ekki af 
öllum framkvæmdum sem áformaðar voru árið 2005. Boraðar hafa verið 14 háhitaholur á 5 
borteigum.  

Í mati á umhverfisáhrifum voru kynntar þrjár lagnaleiðir niður af Skarðsmýrarfjalli, um 
Sleggjubeinsdal, niður Hamragil og um efnistökusvæði í Hamragili, eftir að því verður 
lokað. Nú er gert ráð fyrir að aðeins ein þeirra, leiðin niður Hamragil, verði notuð að 
skiljustöð III. Í töflu 16 er yfirlit yfir framkvæmdaþætti sem ráðist hefur verið í vegna 
orkuvinnslu á Skarðsmýrarfjalli. Gefinn er samanburður við áætlanir frá árinu 2005 
(Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2005). 

Tafla 16. Yfirlit yfir framkvæmdaþætti sem ráðist hefur verið í á Skarðsmýrarfjalli. 

Framkvæmdaþáttur Áætlun 2005 Staðan 2010 

Rafstöð, afl frá holum á Skarðsmýrarfjalli 120 MWe <45 MWe 
Borteigar-fjöldi 10 5 
Borteigar-flatarmál 12 ha 4,8 ha 
Borholur 30-40 14 
Aðalvegur um virkjunarsvæði 2,2 km 2,5 km 
Vegir að borteigum 3,2 km 3,2 km 
Vegir með lögnum 8,5 km 1,8 km 
Safnæðar 8,5 km 4,1 km 
Aðveituæðar-fjöldi 4-6 2 
Aðveituæðar-lagnaleið 1,4-2,6 km 0,7 km 
Geymslusvæði  3,1 ha 3,5 ha 
Efnistökusvæði  6 ha 4,2 ha 
Rask vegna framkvæmda 46 ha 30,6 ha 
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Unnið er að endurskoðun deiliskipulags Hellisheiðarvirkjunar sem endurspeglar framan-
greindar breytingar.  

Við allar framkvæmdir á Skarðsmýrarfjalli hefur þess verið gætt að valda ekki jarðraski 
utan vega, lagnaleiða, borteiga efnistökusvæða og geymslusvæða. Gert er ráð fyrir að 
framkvæmdasvæðið verði lagfært og lagað að landi eins og kostur er og land grætt upp þar 
sem það á við.  

8.4 Háhitaholur og orkunýting 
Upphaflega voru kynnt áform um 120 MWe rafstöð og allt að 400 MWth varmastöð. Fyrstu 
áform gerðu ráð fyrir 32 borholum á 11 borteigum fyrstu 30 árin. Árið 2005 voru kynnt 
áform um nýtt vinnslusvæði fyrir virkjunina á Skarðsmýrarfjalli. Áætlað var að vinnsla þar 
gæti nægt til 80 MWe rafmagnsframleiðslu og hugsanlega allt að 120 MWe rafmagns-
framleiðslu. Til þess þyrfti 24 holur til viðbótar við gangsetningu og áætlað að eftir 30 ára 
rekstrartíma hafi fjöldi vaxið í 30-40 holur á 10 borteigum (Verkfræðistofa Guðmundar og 
Kristjáns hf., 2003 og 2005). 

Boraðar hafa verið 47 háhitaholur á vinnslusvæðum Hellisheiðarvirkjunar, þar af 14 á 
Skarðsmýrarfjalli. Einnig hefur verið boruð ein hola á framtíðarvinnslusvæði við 
Gráuhnúka (HE-57). Raundýpi holna á virkjunarsvæðinu er 1.200 til 3.300 m. Lengst hefur 
verið farið rúma 1.300 m frá lóðlínu við stefnuborun (HE-37). Á mynd 43 er sýnd 
staðsetning og stefna háhitaholna sem boraðar hafa verið vegna uppbyggingar 
Hellisheiðarvirkjunar. 

 
Mynd 43. Yfirlit yfir háhitaholur á vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar.  
Vinnslan úr svæðinu hefur aukist samfara aukinni rafmagnsframleiðslu í orkuverinu. Í 
árslok 2009 var heildarvinnsla frá upphafi komin í rúmlega 72 milljónir tonna af vatni og 
gufu. Í töflu 17 er yfirlit yfir auðlindanýtingu og útblástur frá Hellisheiðarvirkjun árið 2009 
(Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009a og 2009b). 
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Tafla 17. Nýting og útblástur frá Hellisheiðarvirkjun 2009. 

 2009 
Fjöldi boraðra háhitaholna 47 
Fjöldi holna tengdar  21 
Fjöldi holna nýttar til rafmagnsframleiðslu 17 
Vinnsla, milljónir tonna af vatni og gufu 20,2 
Frumorkunotkun, PJ 33,1 
Rafmagnsframleiðsla, GWh 1668 
Magn skiljuvatns, milljón tonn 8,8 
Heildarlosun koldíoxíðs, þúsund tonn 43 
Heildarlosun brennisteinsvetnis, þúsund tonn 14 

 

8.5 Niðurrennslisveita 
Affallsvatn frá Hellisheiðarvirkjun er að jafnaði losað í djúpar borholur og hefur ekki 
neikvæð áhrif á vatn í efri grunnvatnskerfum. Niðurrennsli affallsvatns í jarðhitakerfið getur 
dregið úr þrýstingslækkun og bætt nýtingu jarðhitans. 

Staðsetning niðurrennslis 
Mynd 44 sýnir staðsetningu niðurrennslisholna og neyðarlosunar. 

 
Mynd 44. Yfirlit yfir holur sem boraðar hafa verið vegna rannsókna og áforma um 

niðurrennsli affallsvatns frá Hellisheiðarvirkjun. 
Frá upphafi var gert ráð fyrir þeim möguleika að niðurrennslissvæði yrðu á fleiri en einum 
stað. Í mati á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar voru sett fram áform um niður-
rennslissvæði við Lambafellshnúk og hugsanlega í Þrengslum austan Lambafells. Fyrstu 
áform gerðu ráð fyrir losun í grunnvatn. Fallið var frá því og ákveðið að losa affallsvatn 
niður fyrir efstu grunnvatnslög. Fyrstu holurnar, HN-1 og HN-2, voru boraðar árið 2004 við 
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Svínahraun. Þær voru ekki nógu lekar til að taka við affallsvatni. Einnig voru kynnt áform 
um neyðarlosun skiljuvatns (mynd 44) á afmörkuðu svæði á yfirborði í allt að 3 mánuði um 
svelgholur reyndist af einhverjum ástæðum nauðsynlegt að hætta um tíma losun affallsvatns 
í borholur (Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009b; Verkfræðistofa 
Guðmundar og Kristjáns hf., 2003; Skipulagsstofnun, 2004).  

Í mati á umhverfisáhrifum stækkunar Hellisheiðarvirkjunarinnar voru kynnt áform um 
niðurrennslissvæði sunnan holu HN-2, við Gráuhnúka. Einnig voru kynntar hugmyndir um 
niðurrennslistilraunir í holum HE-8 eða HE-1 (KhG-1), sem þegar höfðu verið boraðar. 
Árin 2006-2007 voru boraðar sex holur við Gráuhnúka. Megnið af skiljuvatni frá 
Hellisheiðarvirkjun hefur farið í þær holur (Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 
2009b; Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2005). 

Árið 2008 var boruð niðurrennslishola á nýju svæði norðan við Hamragilsveg, HN-9. Holan 
gaf ágætar vonir um að þarna gæti verið svæði sem hentaði fyrir niðurrennsli skiljuvatns. 
Frá júní 2008 hefur holan verið nýtt til niðurrennslis og fór um 15% af skiljuvatni 
Hellisheiðarvirkjunar niður um HN-9 það ár (Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja 
Oddsdóttir, 2009b). Boraðar hafa verið 5 holur til viðbótar norðan við HN-9.  

Árangur borana hefur verið nokkuð mismunandi. Hola HN-11 var boruð árið 2008 en 
árangur hennar var ekki eins góður og HN-9. Hola HN-12 sker vestustu misgengin við 
Húsmúla sem eru mjög vel opin og taka við miklu vatni. Hola HN-14 sker sömu misgengi 
nokkru sunnar en þar eru þau ekki eins vel opin. Hola HN-13 er tiltölulega grunn og var 
ætlunin að skera einungis austasta misgengið, en upplýsingar úr fyrri holu höfðu bent til 
þess að það gæti verið vel opið en svo reyndist ekki. 

Með borun könnunarholu, HN-15, var ætlunin að kanna nánar jarðlög, misgengi og lekt 
sunnan við Kolviðarhól. Holan var boruð á geymslusvæði við Litla-Skarðsmýrarfjall og 
henni stefnt í norðlæga stefnu. Ekki varð vart við misgengið í þessari holu og nýtist hún 
ekki fyrir förgun affallsvatns. Síðari athuganir benda til þess að misgengið í Litla-
Skarðsmýrarfjalli geti tengst austasta misgenginu við Húsmúlann. Hola HN-16 við Húsmúla 
var boruð sumarið 2010. Prófunum á henni er ekki lokið, en holan sker mikil misgengi 
neðan 2000 m og lofar því góðu. 

Ekki er öruggt að hægt sé að losna við allt skiljuvatn í borholur við Húsmúlann. Þess vegna 
hefur verið litið til annarra hugsanlegra förgunarstaða. Milli Hverahlíðar og Gráuhnúka er 
svæði sem er mjög sprungið með misgengjum og gjám. Inn á þetta svæði er hægt að ná með 
stefnuborun frá borsvæði G3 á Gráuhnúkasvæði og frá borteig B1 við Hverahlíð. 

Förgun skiljuvatns 
Förgun skiljuvatns Hellisheiðarvirkjunar hefur verið með þrennu móti. Stærsti hluti 
skiljuvatns hefur verið settur í borholur við Gráuhnúka. Frá júní 2008 hefur hola norðan 
virkjunarinnar við Kolviðarhól, HN-9, einnig verið notuð. Þá hefur hluti skiljuvatns farið í 
neyðarlosun á yfirborði. Blá lína á mynd 45 sýnir heildarmagn skiljuvatns frá Hellisheiðar-
virkjun frá því í janúar 2008 og aðrar línur sýna skiptingu þess eftir förgunarleiðum. 
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Mynd 45. Magn skiljuvatns og skipting þess eftir förgunarleiðum frá janúar 2008. 
Við mat á umhverfisáhrifum stækkunar Hellisheiðarvirkjunar var áætlað að rennsli 
affallsvatns yrði um 1100 l/s, þar af væri skiljuvatn um 800 l/s, þegar uppsett afl 
Hellisheiðarvirkjunar yrði 303 MWe. Rennsli skiljuvatns árið 2007 var um 270 l/s en 
uppsett afl var 90 MWe fram í nóvember þegar 33 MWe lágþrýstivél var gangsett. Árið 
2008 var rennsli affallsvatns um 280 l/s en þá var uppsett afl 123 MWe fram í nóvember 
þegar framleiðsla var aukin um 90 MWe. Meðalrennsli skiljuvatns frá Hellisheiðarvirkjun 
árið 2009 var rúmlega 300 l/s. Förgun affallsvatns er í samræmi við starfsleyfi Orkuveitu 
Reykjavíkur fyrir Hellisheiðarvirkjun sem Heilbrigðiseftirlit Suðurlands gaf út 19. október 
2006 miðað við allt að 213 MWe raforkuframleiðslu og 266 MWth varmastöð. Þar kemur 
fram í starfsleyfiskilyrðum að gert er ráð fyrir að farga þurfi að meðaltali um 750 l/s af 
skiljuvatni fyrir fullbyggða virkjun. Einnig að í fyrsta áfanga verði losunin 500 l/s af 
skiljuvatni sem verði losað í jarðhitageyminn á 800-2000 m dýpi.  

Sírennsli skiljuvatns hefur verið að neyðarlosunarsvæði þar sem Gráuhnúkar og HN-09 hafa 
ekki tekið við öllu skiljuvatni frá virkjuninni. Magn losað þar á mánuði var að jafnaði 
11 þúsund tonn árin 2007 og 2008, sem jafngildir um 4,6 l/s eða 2% af skiljuvatni 
virkjunarinnar. Meira affallsvatni var hleypt út í neyðarlosun í júlí 2007 og nóvember og 
desember 2008. Hlutfall skiljuvatns sem losað var á neyðarlosunarsvæði jókst þá úr 2% í 
20-29% sem jafngildir 75-105 l/s (Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009a og 
2009b). Árið 2009 var unnið í því að bæta afköst niðurrennslisveitu með dælingu og fer nú 
um 10% skiljuvatns í neyðarlosun. Einnig hafa verið boraðar fleiri niðurrennslisholur sem 
áformað er að tengja við niðurrennslisveituna þegar breytingum á Hellisheiðarvirkjun er 
lokið (Bergur Sigfússon, 2010). Eftir þessar breytingar á ekki að þurfa að losa skiljuvatn í 
neyðarlosun í daglegum rekstri. 
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9 VÖKTUN OG EFTIRLIT 

Hér á eftir er greint frá framvindu vöktunar umhverfisáhrifa Hellisheiðarvirkjunar og 
áformum um hreinsun brennisteinsvetnis frá virkjuninni. 

9.1 Vöktun og eftirlit 
Hér á eftir er yfirlit yfir stöðu vöktunar og eftirlits þeirra þátta sem áformaðir voru í mati á 
umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar og stækkunar hennar.  

Eftirlit með jarðhitasvæðinu 
Fylgst er með borholuþrýstingi í háhitaholum og afli vinnsluholna. Við prófanir er afl 
háhitaholna jafnframt mælt. Tekin eru sýni til efnagreininga úr borholum og vinnslurás eins 
og þurfa þykir. Þessar upplýsingar eru varðveittar í gagnagrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 
Árlega er tekið saman og skilað til Orkustofnunar yfirliti um niðurrennsli, útstreymi 
jarðhitalofttegunda og frumorkunotkun. 

Fylgst er með þrýstingi og hita í jarðhitakerfinu árlega. Gerð er grein fyrir mældum og 
reiknuðum niðurdrætti í holu HE-04 í viðauka 1. Mæligögn eru til úr holunni frá árinu 2002. 
Þar kemur fram að sjá má niðurdrátt í holunni frá því að vinnsla hófst árið 2006. Bent er á 
að vinnslusagan sem jarðhitalíkanið byggir á er stutt og má gera ráð fyrir að nákvæmni spár 
um niðurdrátt aukist þegar hún lengist. 

Áformað var að líkanreikningar yrðu endurskoðaðir á 5 ára fresti eða oftar ef þörf krefur. 
Líkanið var uppfært árið 2007 og aftur árið 2010, viðauki 1. 

Eftirlit með breytingum á landi  
Landmælingar hafa verið gerðar nær árlega á Hengilssvæðinu frá 1998 til að fylgjast með 
breytingum lands.  

Hreyfingar vegna jarðskjálfta 29. maí 2008 yfirgnæfa hreyfingar sem hugsanlega hafa orðið 
vegna vinnslu jarðhita á Hellisheiði og Nesjavöllum. Samanburður niðurstöðu mælinga árið 
2007 sýnir að frá 2005 mælist 30-40 mm sig á vestanverðri Hellisheiði og 20-30 mm lárétt 
hreyfing mælistaða á Hellisheiði til norðausturs miðað við stöðvar nyrst á mælisvæðinu. Frá 
2006 mælist 20-30 mm sig á Hellisheiði og í Þrengslum en láréttar hreyfingar frá sama tíma 
eru óverulegar. Árið 2008 mældist allt að 0,23 m færsla til norðvesturs ásamt 0,04 m 
landrisi í stöðvum við Hveragerði, en stöðvar syðst í Ölfusi og sunnanverðum Þrengslum 
færðust um 0,1 m til austnorðausturs og síga örlítið (Ingvar Þór Magnússon, 2008 og 2009). 
Árið 2009 mældist 10-15 mm sig vestast á Hellisheiði. Stærstu láréttu færslur voru um 
20 mm við Hveragerði og á austanverðri Hellisheiði (Ingvar Þór Magnússon, 2010).  

Þyngdarmælingar hafa verið gerðar á Hengilssvæðinu síðan 1982. Í mælingum árið 2006 
voru ekki marktækar breytingar frá fyrri mælingu árið 2005 (Ingvar Þór Magnússon, 2006).  

Fylgst er með virkni yfirborðsjarðhita á Hengilssvæðinu. Gefin var út skýrsla um yfirborðs-
hita af sunnan- og austanverðu Hengilssvæðinu árið 2006 með lýsingum, mælingum og 
ljósmyndum (Gretar Ívarsson, 2006). Frekari útivinna og kortlagning fór fram sumrin 2008 
og 2009 og er úrvinnsla gagna í gangi. 

Eftirlit með lífríki 
Áformað var að fylgjast með gróðurbreytingum ef séð yrði fram á að mikið gufuútstreymi 
legði yfir sérstæðan gróður í nágrenni virkjunarinnar. Ekki hefur komið til þess.  

Ekki hefur farið fram skráning á plöntutegundum þar sem jarðhiti er á yfirborði. 

Áformað var að fuglatalning færi fram 5-10 árum eftir gangsetningu til að meta hugsanleg 
áhrif virkjunarinnar. Hellisheiðarvirkjun var gangsett árið 2006 og því ekki komið að 
fuglatalningu. 
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Ráðist var í rannsóknir á efnainnihaldi mengunarefna í mosa á svæði nálægt Hellisheiðar-
virkjun árið 2008 (Efla, 2008). Niðurstöður rannsóknanna sem gerðar voru á Hellisheiði, 
Nesjavöllum, Svartsengi og Bláfjöllum, eru að áhrif frá virkjuninni eru sýnileg og mælanleg 
í mosa. Greinilegar skemmdir eru sýnilegar á mosa í nánasta umhverfi virkjunarinnar (<700 
m). Þær eru samkvæmt skýrslu Eflu að hluta til vegna náttúrulegs rofs og að hluta vegna 
áhrifa frá virkjuninni. Styrkur brennisteins og kvikasilfurs í mosa hækkar fyrstu 700 m en 
lækkar síðan eftir það í réttu hlutfalli við fjarlægð. Marktæk hækkun á styrk brennisteins 
mældist í mosa næst virkjuninni í samanburði við mosa í Bláfjöllum, en það svæði var haft 
til viðmiðunar. Ekki er hægt að segja með óyggjandi hætti að brennisteinn sé að drepa mosa 
á svæði næst virkjuninni þar sem ekki er vitað um þolmörk mosa gagnvart brennisteini. 
Rofskemmdir í mosabreiðum eru greinilegar víða, bæði í Bláfjöllum og á Hellisheiði og eru 
áberandi undan aðal úrkomuátt. Þekkt er að mengun og laust efni, sem fýkur vegna 
framkvæmda, veikir gróður og eykur líkur á rofskemmdum. Ekki er hægt að draga 
afgerandi ályktanir af þeim gögnum sem fyrir liggja um að efna- og umhverfisálag valdi 
meiri rofskemmdum á Hellisheiði en í Bláfjöllum. 

Eftirlit með grunnvatni 
Boraðar hafa verið yfir 30 holur til að kanna grunnvatn og áhrif virkjunar á grunnvatn. Á 
mynd 46 er yfirlit yfir vatnskönnunar- og vatnstökuholur á Hellisheiði. Síritandi vatns-
hæðarmælar eru í tveimur borholum á Hengilssvæðinu, HK-05 og HK-13. Veðurstofa 
Íslands heldur utan um mælingar og niðurstöður. 

Grunnvatnslíkan af svæðinu hefur verið endurskoðað árlega. Nýjasta útgáfan, fyrir árið 
2009, var gefin út í desember 2010 (Vatnaskil, 2010).  

Reglulegt grunnvatnseftirlit er framkvæmt með hefðbundinni sýnatöku á vatni úr holum 
umhverfis Hellisheiðarvirkjun, á 6 mánaða til 2 ára fresti. Tekin eru sýni til heildarefna- og 
þungmálmagreininga ásamt því sem hitastig, leiðni og sýrustig er mælt. Hreyfanlegustu 
efnin í jarðhitavatninu, sem eru klór og súlfat, eru greind jafnóðum til að fylgjast með dreif-
ingu vatnsins.  

Þrír grunnvatnsstraumar eru vaktaðir: Þingvallastraumur, Selvogsstraumur og Elliðaár-
straumur. Staðsetning sýnatökustaða ræðst af því að neyðarlosunarsvæði virkjunarinnar er 
nálægt vatnaskilum straumanna þriggja sem jafnframt færast til eftir árstíðum samkvæmt 
grunnvatnslíkani. Í töflu 18 er yfirlit yfir eftirlitsholurnar. Staðsetningu þeirra má sjá á 
mynd 46. Hola LK-1 er ekki á myndinni en hún er við Draugahlíðar í nágrenni við Litlu 
kaffistofuna (Bergur Sigfússon, 2010).  
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Mynd 46. Yfirlit yfir vatnskönnunar- og vatnstökuholur á Hellisheiði. 
  



Orkuveita Reykjavíkur Nýting jarðhita við Gráuhnúka 
fyrir Hellisheiðarvirkjun 

 

 90  Mannvit hf.  

Tafla 18. Eftirlitsholur umhverfis Hellisheiðarvirkjun. 
Hola Straumur Tíðni mælinga 

HK-21 Þingvallastraumur ½ ár 

HU-01 Þingvallastraumur ½ ár 

HK-20 Þingvallastraumur 2 ár 

HK-14 Þingvallastraumur/Selvogsstraumur ½ ár 

HK-13 Þingvallastraumur/Selvogsstraumur ½ ár 

KH-7 Selvogsstraumur ½ ár 

HK-12 Selvogsstraumur ½ ár 

HK-31 Selvogsstraumur 1 ár 

HK-18 Selvogsstraumur 2 ár 

HK-24 Selvogsstraumur ½ ár 

LK-1 Elliðaárstraumur ½ ár 

 

Í töflu 19 er sýnd efnasamsetning grunnvatns umhverfis Hellisheiðarvirkjun byggt á 
niðurstöðum efnavöktunar Orkuveitu Reykjavíkur árin 2009 og 2010 (Bergur Sigfússon, 
2010) og rannsóknum Íslenskra orkurannsókna á efnasamsetningu vatns í grunnvatns-
straumum frá Hellisheiði árið 2005 áður en rekstur Hellisheiðarvirkjunar hófst (Magnús 
Ólafsson, 2005). Ekki hefur orðið vart við marktæka aukningu klórs og súlfats í eftirlits-
holunum. Áfram verður fylgst með efnasamsetningu grunnvatns við Hellisheiðarvirkjun. 
(Bergur Sigfússon, 2010). Ef breytingar sjást á aðalefnum er áformað að taka sýni til 
snefilefnagreininga á 5 ára fresti. Í tengslum við CarbFix verkefnið (CarbFix, 2010) hafa 
verið tekin sýni m.a. til snefilefnamælinga.  

Eftirlit með breytingum á frárennsli 
Fylgst er með magni skiljuvatns frá virkjuninni. Gefnar hafa verið út skýrslur um vinnslu 
fyrir árin 2007 og 2008. Þar er m.a. að finna upplýsingar um förgun skiljuvatns í niður-
rennslisholur (Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009a og 2009b).  
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Tekin hafa verið sýni skiljuvatns sem fer í gegnum stöðina til efnagreininga. Niðurstöður 
mælinga í febrúar 2009 eftir suðu í lágþrýstiskilju og samanburður við áætluð gildi í 
matsskýrslum fyrir Hellisheiðarvirkjun og stækkun hennar eru sýndar í töflu 20 (Ingvi 
Gunnarsson, 2009; Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns, 2003 og 2005). Í vöktunar-
áætlun var gert ráð fyrir að sýni til snefilefnamælinga yrðu tekin á um 5 ára fresti. 

Tafla 20. Mældur styrkur aðalefna í skiljuvatni frá Hellisheiðarvirkjun og áætluð 
gildi í matsskýrslum. 

Efni 

Áætlaður styrkur 
skv. matsskýrslu 

2003 

Áætlaður styrkur 
skv. matsskýrslu 

2005 

Mælt frá 
virkjun2009 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

Kísill, SiO2 570 516 822 

Natríum, Na+ 184 160 212 

Kalíum, K+ 27 26,8 38,4 

Kalsíum, Ca2+ 0,75 0,57 0,456 

Magnesíum, Mg2+ 0,004 0,007 0,0035 

Súlfat, SO4
2- 158 19,7 19,0 

Klóríð, Cl- 203 198 170 

Flúoríð, F- 1,2 0,98 1,1 

Ál, Al 1,6 1,5 1,7 

Járn, Fe 0,02 0,03 0,03 

Karbónat, CO2 79 56 28,8 

Sýrustig, pH 9,1 9 9,2 

 

Eftirlit með útstreymi jarðhitalofttegunda 
Í umhverfisskýrslum Orkuveitu Reykjavíkur er gerð grein fyrir útblæstri koldíoxíðs, metans 
og brennisteinsvetnis. Útstreymi jarðhitalofttegunda hefur einnig verið hluti af skýrslum um 
vinnslu sem gefnar hafa verið út fyrir árin 2007 og 2008 (Einar Gunnlaugsson og Gestur 
Gíslason, 2008; Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009b). Í töflu 7 í kafla 
6.4.1 er yfirlit yfir útstreymi árin 2007, 2008 og 2009. 

Fylgst hefur verið með styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti á Hellisheiði og nágrenni 
með stökum mælingum frá miðju ári 2001 til þess að leggja mat á hvaða áhrif aukið 
útstreymi brennisteinsvetnis komi til með að hafa. Upphaflega voru mælistaðir 40 en eru í 
dag 89. Mælt er frá Litlu kaffistofunni í vestri, upp á Skarðsmýrarfjall og Ölkelduháls í 
norðri og norðaustri, að Hveragerði í suðaustri og Þrengslum í suðri. Mælt er þrisvar 
sinnum á hverjum stað og meðaltal tekið. Alls voru 28 mælidagar árin 2001-2006 og 9 
mælidagar árin 2007-2009 (Gretar Ívarsson, 2010).  

Fyrir gangsetningu virkjunarinnar mældist almennt mjög lítið brennisteinsvetni í andrúms-
lofti á svæðinu. Aðeins á þekktum jarðhitasvæðum mældist að meðaltali meira en 15 µg/m3 
(lyktarmörk) en það var inn af Hveragerði, á Ölkelduhálsi og við Skíðaskálann í Hvera-
dölum. Einnig mældist meðaltal yfir 15 µg/m3 sunnan við Skarðsmýrarfjall og má rekja það 
til blástursprófana. Niðurstöður mælinga sýna að styrkur brennisteinsvetnis hefur aukist 
eftir gangsetningu Hellisheiðarvirkjunar í nágrenni virkjunarinnar. Ekki má sjá á niðurstöð-
um þessara mælinga að styrkur brennisteinsvetnis hafi aukist á Ölkelduhálsi eða í 
Hveragerði eftir gangsetningu virkjunarinnar (Gretar Ívarsson, 2010). 
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Orkuveitan hefur nú sett upp þrjár loftgæðamælistöðvar. Mælistöðvarnar eru í umsjá 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Mynd 47 sýnir mældan hlaupandi 24 klst. hlaupandi 
meðaltalsstyrk brennisteinsvetnis í mælistöðvum á Norðlingaholti og í Hveragerði frá því 
mælingar hófust. Til viðmiðunar eru einnig sýnd 24 klst. heilsuverndarviðmið samkvæmt 
reglugerð nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti 50 µg/m3 og Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 150 µg/m3.  

 

 
Mynd 47. Hlaupandi 24 klst. meðaltalstyrkur brennisteinsvetnis í Hveragerði, á 

Norðlingaholti og við Hellisheiðarvirkjun.  
 
Á mynd 48 er sýndur 24 klst. hlaupandi meðaltalsstyrkur brennisteinsvetnis í mælistöð við 
Hellisheiðarvirkjun. Framangreind viðmiðunarmörk eru einnig sýnd. Umhverfismörk reglu-
gerðar nr. 514/2010 gilda ekki á svæðum sem skilgreind eru sem iðnaðarsvæði í skipulagi 
eins og virkjunarsvæðið á Hellisheiði. Um umhverfismörk á vinnustöðum þar sem 
brennisteinsvetni myndast eða er haft um hönd gilda ákvæði laga nr. 46/1980, um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Auk mælistöðva Orkuveitunnar eru loftgæðamælistöðvar við Grensásveg og á Hvaleyrar-
holti í Hafnarfirði. Einnig eru færanlegar stöðvar reknar af Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Umhverfisstofnun var með bráða-
birgðamælistöð í Hveragerði árið 2009. Mælingar á Grensásvegi og Hvaleyrarholti hafa 
sýnt styrkaukningu brennisteinsvetnis frá því að rekstur Hellisheiðarvirkjunar hófst. 
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Mynd 48. Hlaupandi 24 klst. meðaltalstyrkur brennisteinsvetnis við 

Hellisheiðarvirkjun. 

Aðrir þættir 
Árið 2006 var gerð úttekt á umhverfisáhrifum borana og prófana á háhitaholum á Hellis-
heiði. Niðurstöður úttektarinnar gefa til kynna að óveruleg áhrif voru af frárennsli borvatns 
frá borun háhitaholna og þar sem þeirra hefur gætt var um skammvinn áhrif að ræða. Í 
öllum tilvikum hafa þau verið afturkræf. Niðurstöður áhrifa prófana gefa sterklega til kynna 
tengsl á milli lengdar blásturstíma og umfangs áhrifa af prófunum við tilteknar borholur 
sem höfðu fremur langan blásturstíma. Á athugunarsvæðinu eru áhrif prófana mest áberandi 
á mosagróðri. Á árstíðabundinn gróður eru áhrifin skammlíf og birtast sem útfellingar og 
hitaáhrif (Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., 2006b). 

Við framkvæmdir á vatnsverndarsvæðum hefur verið haft samráð við Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands. 

Veðurathuganir fara fram í samvinnu við Veðurstofu Íslands. 

Árlega er farið yfir vöktunina með Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, samanber starfsleyfi, 
síðast 27. maí 2010. 

9.2 Hreinsun brennisteinsvetnis 
Útstreymi brennisteinsvetnis frá Hellisheiðarvirkjun 
Á virkjunarsvæðinu losnar gas úr gufu á þrennan hátt: Frá orkuveri, sem fer í útblástur 
kæliturna, með umframgufu út í gufuháfa og með gufu út í hljóðdeyfa við blástursprófanir. 
Að jafnaði er losunin mest frá orkuveri.  

Í töflu 21 er yfirlit yfir útstreymi brennisteinsvetnis vegna uppbyggingar og reksturs 
Hellisheiðarvirkjunar (Orkuveita Reykjavíkur, 2010b og 2009; Einar Gunnlaugsson og 
Anna Lilja Oddsdóttir, 2009b; Einar Gunnlaugsson og Gestur Gíslason, 2008). Útstreymi á 
gasi er reiknað annars vegar út frá mældum styrk í gasi og þéttivatni og hins vegar út frá 
mældu og reiknuðu rennsli vatns og/eða þéttivatns. Fyrstu árin var eingöngu um að ræða 
útstreymi vegna prófana rannsóknaholna. Virkjunin var gangsett í október 2006, en ekki 
reyndist unnt að fá útstreymistölur fyrir það ár. Fyrir árin 2007 og 2008 má sjá hvernig 
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útstreymi skiptist á milli orkuvinnslu og blástursprófana. Boraðar voru tíu háhitaholur árið 
2007 og þrettán árið 2008 (Einar Gunnlaugsson og Anna Lilja Oddsdóttir, 2009b).  

Tafla 21. Útstreymi brennisteinsvetnis (H2S) vegna uppbyggingar og reksturs 
Hellisheiðarvirkjunar í tonnum á ári. 

Ár 
Streymi frá 

orkuveri  

Umfram-
streymi frá 
gufuháfum 

Streymi við 
blástursprófanir Heildarútstreymi 

tonn/ári tonn/ári tonn/ári tonn/ári 

2003   1283 1283 

2004   748 748 

2005   443 443 

2006 Ekki reyndist unnt að fá tölur fyrir 2006 

2007 5789 174 747 6710 

2008 7782 860 1681 10323 

2009 12.236 1352 254 13.843 

 
Áform um hreinsun 
Í kjölfar athugasemda sem komið hafa fram vegna útstreymis brennisteinsvetnis frá Hellis-
heiðarvirkjun hefur Orkuveitan ákveðið að hreinsa brennisteinsvetni frá Hverahlíðar- og 
Bitruvirkjun. Áformað er að hreinsun hefjist við gangsetningu Hverahlíðarvirkjunar. Stefnt 
er að því að virkni hreinsibúnaðar verði 98%.  

Orkuveitan mun uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 514/2010, um styrk brennisteinsvetnis í 
andrúmslofti, þar sem hún gildir, reglugerð nr. 390/2009, um mengunarmörk og aðgerðir til 
að draga úr mengun á vinnustöðum og reglugerð nr. 787/1999, um loftgæði. 

Í Hellisheiðarvirkjun er unnið að því að finna varanlega lausn á hreinsun brennisteinsvetnis 
úr útblæstri án þess að falli til brennisteinn eða brennisteinssýra. Í tilraunastöð verða 
brennisteinsvetni og koldíoxíð aðskilin frá öðrum jarðhitalofttegundum. Brennisteinsvetnið 
verður leyst upp í blöndu skiljuvatns og þéttivatns og blöndunni komið niður í jaðar 
jarðhitakerfisins þar sem jarðefnafræðilegar aðstæður benda til að brennisteinskís myndist. Í 
þessari tilraunastöð er reiknað með 98% hreinsun brennisteinsvetnis úr jarðhitaloft-
tegundunum sem berast til stöðvarinnar. Tilraunir standa yfir með að leysa koldíoxíð upp í 
köldu grunnvatni, sem miða að því að binda það sem kalsít í basaltjarðlögum.  
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ORÐSKÝRINGAR  

Eftirfarandi orð eru notuð með þessum hætti í matsskýrslunni. 

Aðalefni Helstu frumefni og efnasambönd sem mæld eru í vatnssýnum. 
Aðveituæðar Lagnir sem flytja jarðhitavatn og gufu frá skiljustöð til stöðvarhúss. 
Affallsvatn Samheiti yfir skiljuvatn og þéttivatn sem veitt er frá virkjuninni eftir 

lögn frá stöðvarhúsi að niðurrennslissvæði. 
Borleðja Við boranir er vatn oft blandað borleir til þess að auðvelda skolun 

borsvarfs upp holuna. 
Borsvæði Afmarkaður hluti jarðhitasvæðis þar sem fyrirhugað er að bora 

vinnsluholur. Fleiri borstæði eða borteigar geta verið á einu borsvæði. 
Borteigur Afmarkað svæði innan borsvæðis þar sem boranir fara fram með rými 

til að bora fleiri en eina borholu. 
Eftirlitsholur  Borholur þar sem fylgst verður með grunnvatni, s.s. vatnsborði í 

holum, hita vatnsins og vatnssýni tekin til efnagreininga.  
Gufuháfur Háfur þar sem umframgufu er hleypt út. 
Gufulokahús Lokahús hýsir stjórnloka fyrir gufu og skiljuvatn. 
Gufuveita Öll mannvirki sem þarf til að flytja borholuvökva frá borholum í 

skiljustöð, skilja gufu frá vatni, og veita gufu og skiljuvatni að 
stöðvarhúsi. 

Háhitakerfi  Jarðhitakerfi þar sem hitastig er 200°C eða hærra á 1000 metra dýpi. 
Jarðhitageymir Heitur og vatnsgæfur hluti jarðhitakerfis, sem hægt er að nýta til 

orkuvinnslu. 
Jarðhitakerfi Afmarkað rúmmál í jarðskorpu þar sem hræring grunnvatns á sér stað 

og varmi er fluttur með vatni úr neðri hluta skorpunnar upp undir 
yfirborð. Það inniheldur alla þætti kerfisins, þ.e. aðrennsli, 
uppstreymisrás, jarðhitageymi, lauga- og hverasvæði og afrennsli . 

Jarðhitalofttegundir Lofttegundir eins og t.d. brennisteinsvetni og koldíoxíð sem myndast í 
bráðinni kviku undir jarðhitasvæðum. Gasið berst til yfirborðs um 
sprungur í berginu og í eldgosum. Við vinnslu jarðhita berst það upp 
með jarðhitavökvanum úr borholum. 

Jarðhitavökvi Gufa og vatn sem kemur upp um borholur. 
Kæliturn Varmaskiptir þar sem kælivatn er kælt með því að láta loft leika um 

það.  
Mannár Vnnuframlag eins manns í fullu starfi í eitt ár. 
Mannvirkjabelti Svæði þar sem ólík mannvirki liggja samsíða s.s. stofnvegir og 

háspennulínur. 
Niðurdráttur  Lækkun vatnsborðs vegna vinnslu á jarðhitasvæði. 
Niðurrennslisholur  Borholur þar sem affallsvatn er losað djúpt niður í grunnvatn eða í 

jarðhitakerfið. 
Niðurrennslislagnir Lagnir fyrir affallsvatn frá stöðvarhúsi eða skiljustöðvum að 

niðurrennslisholum. 

Nýtanlegur orkuforði Jarðvarmi sem hægt er að nýta á hagkvæman hátt miðað við 
orkuverð, tæknistig, upplýsingar og verndun á hverjum tíma. 

Orkuforði Bundin orka í jarðskorpu á skilgreindu dýpi 
Orkuforði 
jarðhitakerfis 

Allur hrávarmi sem er til staðar neðanjarðar, bæði í vökvanum í 
porum bergsins, sem og í berginu sjálfu. 
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Orkuvinnslusvæði Landssvæði þar sem vinnsluholur virkjunarinnar eru. 
Safnæð Pípa sem flytur borholuvökva frá borholum að safnæðastofni. 
Safnæðastofn Pípa sem tekur við borholuvökva úr nokkrum safnæðum og flytur 

hann í skiljustöð. 
Skiljustöð Mannvirki fyrir gufuskiljur. 
Skiljuvatn Jarðhitavatn sem skilið hefur verið frá gufu og inniheldur megnið af 

öllum uppleystum steinefnum. 
Snefilefni Eru frumefni og efnasambönd, sem eru til staðar í mjög litlum mæli. 
Stefnuborun Borhola sveigð í fyrirfram ákveðna stefnu út frá lóðlínu. 
Svarfþró Þró þar sem svarf, borleðja og sement frá borholum safnast fyrir við 

borun. 
Vermi Varmaorkuinnihald vökva (kJ/kg). Orkuinnihaldið er háð hita og 

þrýstingi. 
Vinnsluholur Borholur sem tengdar verða við gufuveitu virkjunar. 
Vinnslusvæði Svæði þar sem jarðhiti er unninn. Þar sem borholur eru stefnuboraðar 

getur vinnslusvæði náð út fyrir borteiga. 
Virkjunarsvæði  Framkvæmdasvæði virkjunar. 
Þéttivatn Vatn sem hefur þést úr gufu. 
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