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Efnistök 

 Skilgreiningar og hugtök 
 Samhengi vinnslu, niðurdælingar og jarðskjálfta á Íslandi 
 Örvun jarðhitakerfa og möguleikar á nýjum hitaveitum 
 Niðurstöður 
 

 



Skilgreiningar 

 Örvunarskjálfti (induced seismic event): 
 Jarðskjálfti sem verður vegna athafna mannsins, t.d. við 

niðurdælingu á vökva, námu- olíu- og gasvinnslu, fyllingu og 
rekstur uppistöðulóna o.fl.  
 

 Örvunarskjálftum má skipta í: 
 
 Gikkskjálfta (triggered seimic event): 

Jarðskjálfti á veikleika í jarðskorpunni (t.d. sprungu)  þar sem 
spenna er nálægt brotstyrk bergsins og er ýtt yfir mörkin með 
spennubreytingum sem geta verið af náttúrulegum orsökum eða 
vegna athafna mannsins.  
 

 Manngerða skjálfta (man-made earthquake): 
Jarðskjálfti sem er að öll leyti að manna völdum, t.d. vegna 
sprenginga eða þrýstibrota í borholum (hydro fracking) 

 



Náttúrulegir skjálftar og gikkskjálftar 

− Spenna hleðst upp í bergi vegna jarðskorpuhreyfinga uns 
hún nær brotmörkum bergs og losnar í „stórum“ jarðskjálfta, 
dæmigerðum náttúrulegum jarðskjálfta. 

− Tími milli stórra jarðskjálfta ræðst af hraða spennusöfnunar 
og brotstyrk bergsins. 

− Aukinn vökvaþrýstingur lækkar brotstyrk bergsins. Þá getur  
lítilsháttar aukning í vökvaþrýstingi nægt til að spennan fari 
yfir brotmörk og komi af stað gikkskjálfta. 
 

 



Niðurdælingastaðir og skjálftavirkni 

Jarðhitasvæði Tíma-
bil 

Dýpi niður-
dælingar (m) 

Árleg meðal- 
niðurdæling, 

(kg/s) 

Skjálfta 
virkni 

Stærsti 
skjálfti 

Laugaland í 
Eyjafirði 

1997 390 - 1875 ~15 Enginn < -1.0 

Hofstaðir 2007 369 ~10 Líkl. engin <1.5 

Eskifjörður  2008 <400 7-8 Líkl. engin <1.5 
Laugaland í Holtum 2000 <1000 (<5 ) Mikil  6.6 
Gráuhnjúkar 2006 >800 100-350 Nokkur 2.0 
Húsmúli 2011 760-2250 200-550 Mikil 3.9 
Svartsengi, 
vinnslusvæði 

1984-
99 

1000-2000 ~0-55, 
breytilegt 

Hverfandi 1.9 (1.3) 

Svartsengi, 
jaðar 

2001 600-1200  ~50 – 220, 
vaxandi 

Lítil 3.2 (2.3) 

Reykjanes, 
vinnslusvæði 

2009 >1000 45-79 Mjög lítil, en 
mikil á jöðrum 

(4.7  á 
jaðri) 

Nesjavellir 2004 400 160  Veruleg 3.2 
Krafla 2002 1000-2000 80 Mikil 2.2 



Laugaland í Eyjafirði 

• Forkönnun með niðurdælingu 1991 
– Dælt niður heitu vatni í tilraunaskyni 
– Fylgst vel með þrýstibreytingum í kerfinu 
– Kenninefni notuð til að skoða dreifingu 

niðurdælingarvökva 

• Niðurdælingartilraun 1997 – 1999 
– Bakrásarvatni frá Akureyri dælt niður – kenniefni notuð 
– Sett upp staðbundið skjálftanet – engir skjálftar 
– Fylgst vel með þrýsti- og hitabreytingum 

• Fastur liður í rekstri veitunnar síðan 
 

 



Gráuhnjúkar 

 Lítil skjálftavirkni á svæðinu 
í kringum niðurdælinga-
holurnar. 

 
 Niðurdæling hófst 2006 og 

hefur verið dælt niður allt 
að 350 L/s 

 
 Skjálftavirkni jókst eftir að 

niðurdæling hófst. 
 

 Stærsti skjálfi 2.0 



Nesjavellir 

Vinnsla síðan 
1990. 
 
Niðurdæling síðan 
2004. 
 
Mikil skjálftavirkni 
á vinnslusvæðinu 
sem tengist að 
öllum líkindum 
vinnslunni. 
 
Óvíst hvort 
niðurdælingin er 
þar áhrifavaldur. 
 

Stærsti skjálfti á vinnslusvæðinu 
eftir 2002 er 3.2 að stærð. 



Svartsengi og Reykjanes 

Svartsengi: 
 
Engin skjálftavirkni meðan dælt 
var niður inni á vinnslusvæðinu, 
 
Nokkur skjálftavirkni eftir að 
niðurdæling hófst á jarðarsvæði. 
 
Samhengi milli fjölda skjálfta og 
niðurdælingarmagns. 

Reykjanes: 
 
Óveruleg skjálftavirkni inni á vinnslu- og niðurdælingasvæðinu. 
 
Mikil náttúrleg skjálftavirkni á sprungum beggja vegna vinnslusvæðisins en 
óvíst með tengsl við vinnslu og niðurdælingu. 



Krafla 

Óveruleg skjálftavirkni fyrir 2002. 
 

Þá hófst niðurdæling og skjálftum fjölgar verulega.  
 

Mikil aukning sést frá 2009. 
 

Stærsti skjálfti 2,2 að stærð. 



Laugaland í Holtum 

 Vinnsla hófst árið 1982 lækkaði 
þrýstingur í kerfinu verulega. 

 Vinnslan var árstíðabundin með 
þrýstisveiflu upp á 0,7-0,9 MPa 

 Niðurdæling hófst á ársbyrjun 
2000 og jafnframt var dregið mjög 
úr vinnslu því viðbótarvatn fékkst 
frá Kaldárholti. 

 Í kjölfarið hækkaði þrýstingur hraðar en undangengin ár. 
 Þegar þrýstingur fór yfir hæsta þrýsting undangengins árs varð 

jarðskjálfti að stærð 6,6 þann 17. júní 2000. 
 Var þetta gikkskjálfti, þ.e. hrinti niðurdælingin stóra skjálftanum af 

stað? 

 



Laugaland í Holtum 

Jarðskjálftar frá 1.1.1995 til 16.6. 2000 Jarðskjálftar frá 17.6.2000 til 31.12. 2013 

Skjálfi upp á 4,7 sem varð 8.maí 2014 virðist hafa orðið á Kaldárholtssprungunni 



Laugaland í Holtum – árstíðasveifla í skjálftavirkni 

Meðaltal af fjölda jarðskjálfta eftir 
mánuðum sýnir skýra árstíða-
bundna sveiflu. 
 
Til samanburðar er sýnt meðaltal 
árstíðabundnu sveiflunnar í 
vatnsborði á vinnslusvæðinu við 
Laugaland. 

Meðaltal af fjölda jarðskjálfta eftir 
mánuðum við Hestfjallsprunguna á 
sama tíma sýnir enga árstíða-
bundna sveiflu. 
 



Vatnsborð frá upphafi dælingar til 2005 



Lærdómur af Laugalandi í Holtum 

• Það eru augljós tengsl milli fjölda jarðskjálfta og árstíðabundnu 
vinnslunnar þannig að hluti skjálftanna eru örvaðir af vinnslunni 
og niðurdælingu. 

• Það er athyglisvert að örvuðu skjálftarnir urðu ekki á sprungunni 
sem rofnaði 17. júní 2000 en stóri skjálftinn varð nánast í 
skurðpunkti þessara tveggja sprungna. 

• Jörðin á sprungusvæðinu svarar þrýstibreytingum í 
jarðhitakerfinu með litlum jarðskjálftum, minni en 2 að stærð,  
niður á 5-10 km dýpi þar sem búast má við 400 – 800°C hita.  

• Stóri skjálftinn sem varð 17. júní 2000 hefði komið fyrr eða síðar 
vegna eðlis plötuhreyfinganna. En færa má rök fyrir því að 
vinnslan úr jarðhitakerfinu hafi seinkað honum um einhver ár en 
jafnframt hleypt honum af stað. 

• Nauðsynlegt er að setja skýrar reglur um hver ber tjónið ef 
jarðhitavinnsla setur af stað gikkskjálfta. 
 

 



Örvuð jarðhitakerfi (EGS) 

− Jarðhitakerfi þar sem aðgerðir til að auka vatnsleiðni í bergi hafa 
verið gerðar. Markmiðið er að vinna varma úr berginu. Aukin lekt 
fæst með því að dæla niður vökva undir háum þrýstingi og opna 
gamlar sprungur eða sprengja bergið upp og mynda nýjar.  

 

Skilgreining 



Aukinn kostnaður vegna skorts á umframraforku 

Fréttir úr Morgunblaðinu í mars og apríl 
2014. (Af mbl.is)  



Af hverju ekki EGS á Íslandi  

− Köldu svæðin svokölluðu eru ekki köld heldur þurr. 
− Hiti á Íslandi á 2 km dýpi ætti víðast hvar að vera 100 – 200 °C 

utan sprungukerfa. Þar er mikill varmi sem mætti nýta. 
− Við erum góðu vön hér – ef borholurnar okkar skila ekki heitu 

vatni sem hægt er að dæla upp með góðu móti þá gefumst við 
upp. 

− Hér hefur aldrei verið gerð alvöru tilraun til að örva jarðhitakerfi 
með því að opna sprungur með háum vökvaþrýstingi. 

− Til þess að gera það þarf tæki eins og dælur og pakkara og 
þekkingu á forafræði, spennum í bergi og örvunaraðgerðum. 

− Langflestir skjálftar sem yrðu við slíka aðgerð yrðu mjög litlir og 
fáir yfir 2 að stærð.  Slíka tilraun ætti þó ekki að gera í virkum 
sprungubeltum þar sem hætta er á stórum sniðgengisskjálftum 
sem örvun gæti hleypt af stað eða inni í þéttbýli. 
 

 



Niðurstöður 

 Engin skjálftavirkni hefur mælst á þeim stöðum þar sem niðurdæling er 
stunduð á jarðhitasvæðum utan plötuskila landsins. 

 Á öllum öðrum svæðum þar sem niðurdæling fer fram nema e.t.v. á 
Reykjanesi er nokkur eða veruleg jarðskjálftavirkni sem annað hvort 
tengist niðurdælingunni eða vinnslunni. 

 Jarðskjálftar vegna niðurdælingar og vinnslu eru almennt minni en 2.5 
 Dæmi eru um að niðurdæling og vinnsla hafi komið af stað 

meðalstórum gikkskjálftum við Húsmúla og hugsanlega stórum á 
Laugalandi í Holtum. 

 Nauðsynlegt er að sett verði skýr ákvæði í lög eða reglugerðir um 
hugsanlega ábyrgð orkufyrirtækis á afleiðingum gikkskjálfta. 

 Mælingum á niðurdælingu og jarðskjálftum er víða ábótavant. 
 Hugsanlega mætti búa til örvuð jarðhitakerfi á ýmsum stöðum á landinu 

þar sem ekki eru hitaveitur og ná lækkun orkukostnaðar til framtíðar. 



Takk fyrir 



Landsnet skjálftamæla (SIL kerfið) og staðbundin net 

 Veðurstofa Íslands rekur landsnet skjálftamæla svokallað SIL kerfi. 
 Í upphafi samvinnuverkefni Veðurstofu og Uppsalaháskóla. 
 Er misdreift um landið en ætti að ná skjálftum yfir 2 að stærð. 
 Er ekki nógu nákvæmt til að nýtast vel við rannsóknir á 

jarðhitakerfum. 
 Með staðbundum netum má fá miklu meiri nákvæmni í 

staðsetningu, einkum dýpi en einnig skrást margfalt fleiri skjálftar á 
slík net. 

 ÍSOR rekur eða kemur að rekstri á tveimur slíkum; í Kröflu og á 
Reykjanesi. 

 Mörg staðbundin net hafa verið rekin tímabundið á ýmsum stöðum. 



Gögn orkufyrirtækja 

Þörf er á þarf góðum vinnslugögnum frá orkuframleiðendum ef 
nota á jarðskjálftagögn til að fá upplýsingar um jarðhitakerfi: 
 
 Best er að hafa sískráningu á rennsli úr eða í hverja borholu, 

ásamt þrýstingi á holutoppi eða vatnsborð í holu og hita 
vatnsins. 

 Þá er auðelt að bera saman vinnslugögn og skjálftagögn og 
sjá sambandið þar á milli. 

 Skráningu vinnslugagna hefur verið mjög ábótavant í þessu 
tilliti sem setur úrvinnslu og ályktunum miklar takmarkanir. 

 Góð skráning vinnslugagna er einnig undirstaða 
forðafræðimats og skynsamlegrar stjórnunar á rekstri 
jarðhitasvæða. 

 Hægt gengur að koma þessum málum í fullnægjandi horf, en 
miðar þó. 
 



Vinnslusvæði jarðhita með niðurdælingu 

Lághitasvæði:  
 
Utan plötuskila: 
 Laugaland í Eyjafirði 
 Hofstaðir við Stykkishólm 
 Eskifjörður 
 
Á þverbrotabelti: 
 
 Laugaland í Holtum 
 

Háhitsvæði:  
 
Á rekási gliðnunarbelta: 
 
 Reykjanes 
 Nesjavellir 
 
Á þrípunkti 
 Húsmúli og Gráuhnjúkar 
 
Á skástígu rekbelti: 
 
 Svartsengi 
 
Inn í  öskju: 
 
 Krafla 



Hvernig verða jarðskjálftar? 

 Hreyfing jarðskorpufleka veldur mismunaspennu í jarðskorpunni. 
 Ef mismunaspennan verður meiri en styrkur bergsins þá brotnar 

það og jarðskjálfti verður. 
 Sprungan „grær“ að hluta til á skömmum tíma en spennan heldur 

áfram að hlaðast upp uns bergið brotnar að nýju. 

Mynd frá SanFransisco State University 
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Húsmúli  

 Niðurdæling hófst í september 2011 
 

 Dæla átti niður í normal misgengi 
rekbeltisins. 
 

 Mikil skjálftavirkni og margir skjálftar 
fundust vel í Hveragerði. 
 

 Stærsti skjálfti 3.9, margir milli 2 og 3. 
Eru dæmigerðir gikkskjálftar 
 

 Skjálftar á samsíða sniðgengis-
sprungum sem tilheyra 
Suðurlandsbrotabeltinu.  
 

Mynd úr skýrslu OR (2012) frá Steinunni Jakobsdóttur og Gunnari Guðmundssyni (2012)  
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