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 Inngangur  1

Þeistareykir ehf. hafa óskað eftir tillögum um holustaðsetningu í jarðhitakerfinu á Þeista-

reykjum en verið er að undirbúa uppbyggingu á allt að 90 MWe jarðvarmaorkuveri á 

svæðinu. Þegar er búið að tryggja gufu í 45 MWe vél en eftir stendur að afla frekari gufu til 

þess að fyrsti áfangi virkjunarinnar geti staðið undir 90 MWe raforkuframleiðslu. 

Á Þeistareykjum hafa Þeistareykir ehf. hafa þegar borað 9 djúpar rannsóknarholur (8 holur 

og 1 útúrborun). Þar að auki hefur einnig verið boruð 450 m djúp kjarnahola við 

Togarahelli norðanvert á Þeistareykjum. Fyrir utan kjarnaholuna liggja rannsóknarholurnar 

á tæplega 4 km löngu austur-vestur belti sem nær frá Ketilfjalli í austri að Stórahver í vestri 

og boranir hafa því kannað hitaástand og lekt á austur- og vestursvæði Þeistareykja, en þau 

eru aðskilin af Tjarnarás-misgenginu og má ef til vill tala um þrjú undirsvæði á 

Þeistareykjum:   

1) Holurnar á austursvæðinu einkennast af háum hita og lekt við og yfir meðallagi 

(heildarrennsli 9–30 kg/s) (ViewData). Í samræmi við yfirborðsjarðhitavirkni er 

lekt meiri norðan við og undir Bæjarfjalli en við Ketilfjall (mynd 1). Lekt tengist 

aðallega NNA-SSV sprungum. Einnig má tengja lekt við þunn innskot en neðan 

við 1200 m eykst innskotatíðni smám saman. Hins vegar var þétt og mjög heit 

(allt að 380°C) innskotasyrpa neðan við 2000 m dýpi í holu ÞG-3 (Sigurjón 

Böðvar Þórarinsson o.fl., 2006; Þorsteinn Egilson, 2008). Hola ÞG-7 var boruð til 

norðausturs undir Ketilfjall sumarið 2011 og fannst ásættanlegur hiti í holunni 

(um 300°C) eins langt og hún nær en þó komu fram vísbendingar um að 

útbreiðsla jarðhitakerfisins sé takmörkuð austan við Ketilfjall (Sigurveig Árna-

dóttir o.fl., 2011). 

Á austursvæðinu er grunnt kerfi (niður á um 300 m dýpi) með háum hita og 

yfirþrýstingi. Það hefur valdið vandræðum í borverkunum, en borholurnar á 

austursvæðinu hafa hingað til verið staðsettar nálægt virkum yfirborðsjarðhita 

(Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2002a; Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2007; 

Anette K. Mortensen o.fl., 2011). 
    

2) Fyrsta djúpa rannsóknarholan á vestursvæðinu var hola ÞG-8 en hún var 

skáboruð undir Stórahver. Eftir tæplega 5 mánaða upphitun var hiti við botn á 

2500 m dýpi (2240 m raundýpi) einungis 110°C. Mældan hiti og ummyndun í 

svarfi gefur þar með til kynna að stór hluti af vestursvæðinu hafi kólnað. 
 

3) Skilin á milli austur- og vestursvæðanna liggja meðfram Tjarnarásmisgenginu. 

Samkvæmt upplýsingum úr holum ÞG-2, ÞG-5 og ÞG-5b einkennist svæðið við 

misgengið af mikilli lekt sem hefur orsakað kólnun djúpt ofan í jarðhitakerfið, 

niður á allt að 1300–1600 m dýpi. Þar undir hefur hola ÞG-5b staðfest háan hita 

(>300°C).  
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 Tillögur um holustaðsetningu 2

Út frá yfirborðsviðnámsmælingum er stærð jarðhitakerfisins áætluð um 45 km2 (Ragna 

Karlsdóttir o.fl., 2006) (mynd 2). Borun hefur síðan sýnt að vestursvæðið, sem liggur undir 

Þeistareykjasprungusveimnum, hefur kólnað (Steinþór Níelsson o.fl., 2011; Þorsteinn 

Egilson, 2011). Hiti neðst í holu ÞG-5b bendir til djúpliggjandi háhitakerfis undir Tjarnarás-

misgenginu. Hugsanlega nær kerfið eitthvað til vesturs og norðvesturs út frá Bæjarfjalli en 

til stendur að kanna það frekari með borun á grannri rannsóknarholu (Anette K. Morten-

sen, 2012). Í framhaldi af niðurstöðum rannsóknarborana undanfarinna ára er stærð jarð-

hitasvæðisins á Þeistareykjum nú áætluð um 20–22 km2 (mynd 2) en eftir stendur að 

staðfesta norður- og suðurmörk þess.   

Reiknilíkan hefur verið gert af jarðhitakerfinu á Þeistareykjum (Andri Arnaldsson o.fl., 

2011), en frummat á afkastagetu sýndi að svæðið gæti staðið undir 100 MW raforku-

framleiðslu í 30 ár. Í forsendum líkansins var gert ráð fyrir að orkan væri tekin úr 

austursvæðinu milli holna ÞG-1, ÞG-4, ÞG-5b, ÞG-3, ÞG- og ÞG-6. Borholumælingar í 

tengslum við langvarandi álagspróf á Þeistareykjum 2010–2012 lauk í júlí og niðurstöður 

verða notaðar til að endurmeta afkastagetu jarðhitasvæðisins.  

Afkastageta holnanna níu á Þeistareykjum er metin um 45–50 MWe (tafla 1). Meðal-

afkastageta holnanna er rétt rúmlega 5 MWe en árangur holna ÞG-8 og ÞG-2 lækkar 

verulega meðaltalið. Ef eingöngu er litið til afkasta þeirra holna sem eru staðsettar á 

austursvæðinu (ÞG-1, ÞG-3, ÞG-4, ÞG-5b og ÞG-7) er meðalafkastageta 7,5 MWe. Út frá 

núverandi reynslu má þá áætla að nauðsynlegt verði að bora 7–10 háhitaholur til að ná allt 

að 100 MWe afkastagetu.  

Deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar gerir ráð fyrir allt að 15 borteigum á virkjunarsvæðinu 

(Teiknistofa Arkitekta, 2012). Borteigarnir eru á austursvæðinu norðan við Bæjarfjall, nema 

tveir, B-N og B-O, sem eru á vestursvæðinu. Hér á eftir eru settar fram tillögur að 

holustaðsetningum frá borteigum A-D, K og M norðan við Bæjarfjall og er byggt á þeim 

upplýsingum um jarðhitakerfið sem nú liggja fyrir. Tillögurnar miða að því að stærstum 

hluta gufunnar, fyrir allt að 90 MWe jarðvarmavirkjun, verði aflað úr svæði sem liggur frá 

austri undir Ketilfjall og þaðan til vesturs og undir Bæjarfjall. Einnig er lagt til að kanna 

kerfið undir austanverðu Bæjarfjalli og til norðurs frá Bæjarfjalli og þar með stækka 

hugsanlegt vinnslusvæði.  

Hægt er að stækka vinnslusvæðið til norðurs og austurs í litlum skrefum út frá fyrir-

liggjandi skipulagi borteiga. Ef talið er nauðsynlegt að skilgreina stærð svæðisins í stærri 

skrefum getur komið til greina að nota grannar rannsóknarholur (Anette K. Mortensen, 

2012). Kæling hefur komið fram við Tjarnarásmisgengið niður á 1300–1600 m dýpi og sést 

hún í holum ÞG-2, ÞG-5 og ÞG-5b. Kælingin takmarkar mögulega gufuöflun við vesturhlíð 

Bæjarfjalls. Til þess benda upplýsingar sem liggja fyrir um hitaástandið. Af þeim sökum eru 

Þeistareykir ehf. að íhuga að rannsaka frekar útbreiðslu kælingarinnar til suðurs meðfram 

sprungukerfinu undir vestanverðu Bæjarfjalli (Ásgrímur Guðmundsson, pers. uppl. 2012; 

Anette K. Mortensen, 2012). Ef í ljós kemur að kælingin nær ekki eins djúpt vestan við 

borteig D mun það opna fyrir gufuöflun við vesturrætur Bæjarfjalls og jafnvel enn lengra til 

vesturs. En á þeim forsendum hefur einnig verið sett fram tillaga að holustaðsetningu á 

borteig D og vestanvert á borteig A, sem mundi afla gufu úr kerfinu undir vestanverðu 

Bæjarfjalli.  
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Hér á eftir verður gerð tillaga um holustaðsetningar og hönnun á borholum á flestum 

borteigum norðan við Bæjarfjall (viðauki A). Holuhönnun á skáholum geri ráð fyrir 2500 m 

löng holu með 30° halla þar sem hallauppbyggingu verður hafin á 300 m dýpi og að 

hallauppbygging verður 2°/30 m þar til 30° halla er náð.  

 

 

Mynd 1.  Ádælingarstuðull, heildarrennsli, vermi og rafafl úr núverandi holum á Þeistareykjum. 

Gildi eru staðsett við þrýstivendipunkt holna (pivot point) (hvítir blettir). 
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Mynd 2.  TEM-viðnámskort í 500 m.u.s. Rúðustrikun sýnir útbreiðslu jarðhitakerfisins samkvæmt 

viðnámsmælingum. Grænt svæði sýnir austursvæðið sem er um 20–22 km2 á stærð. Eftir stendur að 

staðfesta hversu langt til norðurs frá Bæjarfjalli og til suðurs undir Bæjarfjall jarðhitakerfið nær. 

Háhitakerfið liggur djúpt undir Tjarnarásmisgenginu en óljóst er hversu langt til vesturs hitinn nær 

undir Þeistareykjasprungusveimnum og er það skilgreint sem bláleitt svæði á kortinu.    
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Tafla 1.  Yfirlit yfir lekt, vermi, rennsli og afkastagetu holna á Þeistareykjum (ViewData, Ásgrímur 

Guðmundsson o.fl., 2002b; 2004; Sigurjón B. Þórarinsson o.fl., 2006; Bjarni Richter o.fl., 

2007; Anett Blischke o.fl., 2007; Auður Ingimarsdóttir o.fl., 2009; Sigurveig Árnadóttir 

o.fl., 2009; 2011; Steinþór Níelsson o.fl., 2011).  

Hola Pivot punkt 
Ádælinga-
stuðull (II) 

Vermi (kJ/kg) 
Heildarrennsli 

(kg/s) 
MWe 

ÞG-1 1275 4.0 2029 18.7 5.9 

ÞG-2 760 11.0 950 36 - 

ÞG-3 800 3.2 2661 12.5 5.9 

ÞG-4 1635 8.0 2676 29.7 14.1 

ÞG-5 1275 6.5 1035 26.8 1.9 

ÞG-5b 1510 6.5 1586 49 10.1 

ÞG-6 1460 2.8 2676 11.8 5.6 

ÞG-7 1500 2.0 2377 9 3.6 

ÞG-8 - 2.3 - - - 

 

 Borteigur A 2.1

Borteigur A er norðan við Bæjarfjall og eru holur ÞG-1, ÞG-4, ÞG-5 og ÞG-5b á honum. 

Holur ÞG-1 og ÞG-4 eru báðar öflugar holur. Hola ÞG-1 er bein og er staðsett rétt vestan við 

NNA-SSV sprungu sem tengist mikilli jarðhitavirkni á yfirborði en hola ÞG-4 var stefnu-

boruð til SSA. Mesta lekt í holunni er á milli NNA-SSV sprungnanna í norðurhlíðum Bæjar-

fjalls en ekki er loku fyrir það skotið að lektin tengist jafnframt framhaldi af Tjarnarás-

misgenginu undir Bæjarfjalli (mynd 4). Hola ÞG-5 var boruð til vesturs og var ætlað að vera 

um 200–330 m undir holu ÞG-2. Ekki tókst betur til en svo að botninn var á svipuðu dýpi 

og botn holu ÞG-2. Svipaður hiti mældist einnig í báðum holunum, um 240°C á rúmlega 

1600 m dýpi. Vegna misheppnaðrar framkvæmdar var borað út úr holu ÞG-5 nýr 

vinnsluhluti, ÞG-5b, og vel niður fyrir botn fyrri holna. Þar reyndist hitinn hár, eða allt að 

340°C, en lekt lítill.  

Yfirþrýstingur við borteig A hefur valdið töfum í borverkum. Hér eru samt settar fram 

tillögur um fleiri vinnsluholur frá borteigi A, enda er borteigurinn vel í sveit settur til að 

nýta jarðhitann og þar hefur náðst góður árangur við borun holna ÞG-1, ÞG-4 og ÞG-5b.  

Frá borteig A er mögulegt að bora í nær allar áttir en hér eru settar fram þrjár tillögur að 

holustaðsetningu og -hönnun: 

a) ÞG-A_s100: Skáhola í stefnu 100° til austurs 

Stefnuboruð yrði hola í stefnu 100° til austurs, mun skera tvær NNA-SSV sprungur 

sem mynda eins konar rennu í norðurhlíðum Bæjarfjalls og kanna lekt tengda þeim. 

Holan yrði boruð meðfram því svæði þar sem jarðhitaummyndun er mest áberandi 

á yfirborði á Þeistareykjum. Fyrsta sprungan er rétt austan við borteig A en um-

myndun tengd seinni sprungunni er í allt að 800 m fjarlægð frá borteignum. Miðað 

við núverandi sprungumódel mun hola með 30° halla skera sprungurnar á 1000–

1800 m dýpi (sjá myndir 3 og 4).   
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b) ÞG-A_bein: Bein hola 

Bein hola staðsett suðvestanvert á borteig A (mynd 4). Holan yrði rétt við svæði 

með umfangsmikilli og heitri ummyndun á yfirborði sem tengist skurðpunkti á 

milli Tjarnarásmisgengis og NNA-SSV misgengis í norðurhlíðum Bæjarfjalls. Líklegt 

er að yfirþrýstingur muni einkenna efri hluta kerfisins. Í holum ÞG-5 og ÞG-5b 

reyndist lekt vera mikil tengd þessum misgengjum en jafnframt er kæling efst í 

sprungunum. Markmið með borun holunnar yrði að kanna lekt sem tengist skurð-

punkti misgengjanna en vegna kælingar efst í sprungunum þarf að gera ráð fyrir 

djúpri fóðringu í holunni.   

  

c) ÞG-A_s200: Skáhola í stefnu 200° til suð-suðvesturs 

Stefnuboruð hola í stefnu 200° til suð-suðvesturs undir Bæjarfjall (mynd 4). Mark-

mið holunnar yrði að kanna lekt og hitaástand vestan við holu ÞG-4 undir Bæjar-

fjalli. Holan myndi skera skáhallt að skurðpunkti milli Tjarnarásmisgengis og NNA-

SSV misgengja í norðurhlíðum Bæjarfjalls. Á þessu svæði hefur mælst aukin 

skjálftavirkni á 5–6,5 km dýpi (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011). 

Holur ÞG-5 og ÞG-5b sýndu kælingu tengda Tjarnarásmisgengi og NNA-SSV 

sprungum vestan við borteig A. Hins vegar mun hola, sem er stefnt til suð-

suðvesturs, skera NNA-SSV- og Tjarnarásmisgengin á miklu meira dýpi en ÞG-5 og 

ÞG-5b. Markmiðið er að finna lekt tengda misgengjunum en jafnframt að koma í 

veg fyrir að kæling efst í kerfinu minnki afköst holunnar.  
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Mynd 3.  Viðnáms- og hitasnið ásamt tillögu um holu frá borteig A í stefnu 100° til austurs. 

Grænar línur merkja sprungur en svartir blettir afmarka æðar í núverandi holum. Í holu 

ÞG-4 koma helstu æðar fyrir á milli sprungnanna tveggja sem eru vel sýnilega í norðurhlíð 

Bæjarfjalls.  
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Mynd 4.  Kort sem sýnir núverandi rannsóknarholur (grænir ferlar), berghita og stærstu æðar 

(svartir blettir). Sýndir eru holuferlar skv. tillögu um holustaðsetningar frá borteigi A 

(bleikir ferlar). Kortið sýnir einnig sprungur á yfirborði og jarðskjálfta (rauðir blettur), en 

ljósbláar línur sýna strik og halla á sprungum sem skjálftarnir tengjast (tala sýnir halla á 

sprungu) (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011). Helstu æðar í holu ÞG-4 eru á 

milli sprungnanna í norðanhlíð Bæjarfjalls en lekt getur e.t.v. líka tengst Tjarnarás-

misgenginu.  
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 Borteigur B 2.2

Borteigur B er 400 m vestan við borteig C og er í meiri fjarlægð (350–400 m) frá 

jarðhitaummyndun á yfirborði en borteigar A og C en yfirþrýstingur olli talsverðum 

vandamálum við borun frá þeim. Með því að bora frá borteig B er búist við að minni líkur 

séu á yfirþrýstingi í efstu 300–400 m. Mögulegt er að bora í nær allar áttir frá borteig B en 

að sinni eru settar fram eftirfarandi þrjár tillögur: 

a) ÞG-B_bein: Bein hola 

Staðsetning æða í holum ÞG-4 og ÞG-6 bendir til að lekt sé helst tengd NNA-SSV 

sprungum og báðar holurnar skáru æðar á bili á milli NNA-SSV sprungnanna sem 

mynda eins konar rennu sem tengist mikilli ummyndun í norðurhlíð Bæjarfjalls 

(mynd 5). Lekt var meiri í holu ÞG-4 og var algjört skoltap í borun.  

Borteigur B er staðsettur 600 m norðan við Bæjarfjall í beinu framhaldi af fyrrnefndri 

rennu. Markmið holunnar yrði að kanna lekt tengda þessu sprungukerfi. Einnig 

væri mögulegt að holan fyndi lekt tengda innskotum neðan við 1800–2000 m dýpi 

en neðan þess dýpis mætti búast við aukningu í innskotatíðni. Þó er rétt að taka 

fram að innskotasyrpa neðan við 2000 m dýpi í holu ÞG-3 reyndist vera þétt en 

mjög heit (380°C) (Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2008).     

 

b) ÞG-B_s195: Skáhola í stefnu 195° til suðurs 

Skáhola boruð í stefnu 195° til suðurs hefði það að markmiði að kanna lekt tengda 

rennunni á milli NNA-SSV sprungnanna í norðurhlíðum Bæjarfjalls (mynd 5). Við 

ákvörðun um holustefnu er tekið tillit til afstöðu holu ÞG-1 og skáholu til austurs 

frá borteig A (ÞG-A_s100). Stefnuboruð hola til suðurs myndi fara þvert undir 

jarðhitaummyndunina eins og hún er á yfirborði og nálægt því að vera samsíða 

ráðandi stefnu sprungna. Samt væri vonast til að holan fyndi góða lekt á milli NNA-

SSV sprungnanna, eins og í holu ÞG-4, en vinnsluhluti holunnar yrði undir svæði 

með mestri jarðhitavirkni í norðurhlíð Bæjarfjalls. 

   

c) ÞG-B_s270: Skáhola í stefnu 270° til vesturs  

Skáboruð holu í stefnu 270° myndi, eins og hola ÞG-6, fara þvert á ráðandi 

sprungustefnu en markmið holunnar yrði að kanna lekt í NNA-SSV sprungum sem 

liggja norður frá Bæjarfjalli (mynd 5). Stefna holunnar yrði í átt að Tjarnárás-

misgenginu. Holan yrði vel undir 2000 m dýpi (raundýpi) þegar hún væri í um 

200 m fjarlægð frá Tjarnarásmisgenginu. Holuferillinn tæki mið af því að fara ekki 

inn í kælda svæðið í efri hluta Tjarnarásmisgengisins, í samræmi við upplýsingar úr 

holum ÞG-2, ÞG-5 og ÞG-5b.  
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Mynd 5.  Kort sem sýnir núverandi rannsóknarholur (grænir ferlar), berghita og stærstu æðar 

(svartir blettir) og tillögu um nýjar holur á borteigi B (bleikir ferlar). Misgengi eru sýnd og 

upptök jarðskjálfta. Einnig er sýnt strik og halla á djúpum sprungum (blátt tala sýnir halla á 

sprungu) sem byggir á greiningu jarðskjálfta (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 

2011).   
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 Borteigur C 2.3

Þrjár borholur eru á borteig C, holur ÞG-3, ÞG-6 og ÞG-7. Eins og við borteig A er hár hiti 

grunnt á svæðinu og veldur yfirþrýstingi. Borun holna ÞG-3 og ÞG-6 gekk vel þótt 

yfirþrýstingur væri til staðar. Hins vegar olli yfirþrýstingur miklum töfum við borun holu 

ÞG-7 (Anette K. Mortensen o.fl., 2011). Við frekari borun frá borteig C verður annaðhvort 

að gera ráð fyrir mögulegum töfum í borverkinu vegna yfirþrýstings eða að kjósa frekar að 

staðsetja holur fjær líklegu yfirþrýstingssvæði. Ef ákveðið verður að bora fleiri holur frá 

borteig C á næstunni eru staðsetningar og tillögur um holuhönnun eftirfarandi:     

a) ÞG-C_bein: Bein hola 

Hola ÞG-3 reyndist heit en lekt í henni var lægri en til dæmis í holunum við borteig 

A. Borteigur C er stór og er valkostur að bora beina holu um 325 m suðvestan við 

holu ÞG-3 (mynd 6). Holan yrði því staðsett fjær jarðhitaummyndun norðan við 

holur ÞG-3, ÞG-6 og ÞG-7 og er vonast til að það minnki líkur á vandamálum 

tengdum yfirþrýstingi í efstu 300–400 m. Holan myndi samt verða staðsett í beinu 

framhaldi af NNA-SSV sprungu í norðurhlíðum Bæjarfjalls sem tengist mikilli um-

myndun. Borun holu ÞG-4 og ÞG-6 bendir þó til að sprungunni halli til vesturs. 

Samkvæmt jarðhitalíkaninu minnkar það líkur á að bein hola suðvestan á borteig C 

muni skera hana.   

 

b) ÞG-C_s190: Skáhola í stefnu 190° til suðurs 

Eins og á borteig B er einnig valkostur að stefnubora til suðurs og suðvesturs frá 

borteig C með það markmið að finna lekt og háan hita tengdan sprungunum í 

norðurhlíð Bæjarfjalls. Stefnuborun til suðurs frá borteig C myndi vera nær samsíða 

ráðanda sprungustefnu en myndi hins vegar ná undir austur-vestur rennuna sem 

einkennir jarðhitaummerkin á yfirborði (Kristján Sæmundsson, 2007) og undir 

Bæjarfjall þar sem hola ÞG-4 staðfesti háan hita og lekt.  

Eins og hefur verið lýst hér á undan er einnig mögulegt að kanna hita og lekt á 

þessu svæði með því að stefnubora frá borteigum A og B. Á þessu stigi er það talinn 

vera betri kostur að byrja á því að stefnubora frá borteigum A og B áður en farið 

verður að stefnubora til suðurs og suðausturs frá borteig C, meðal annars vegna 

yfirþrýstings. Hins vegar mun skáhola sem stefnir til austurs frá borteig A leiða til 

þess að sveigjanleiki í stefnuborun til suðurs frá borteig C verður takmarkaður til 

suðvesturs þvert yfir NNA-SSV sprungurnar í norðurhlíð Bæjarfjalls. Þrátt fyrir það 

er skáboruð hola til suðurs í stefnu 190° sem og skáboruð holu til vesturs frá borteig 

C taldar vera kostir (mynd 6).    

Við undirbúning fyrir borun holu ÞG-7 frá borteig C sumarið 2011 var einnig sett fram 

tillaga um stefnuboraða holu til suð-suðausturs í stefnu 155°C undir Bóndhólsskarð (Anette 

K. Mortensen, 2011). Tillagan stendur enn og mun vera kostur þegar kemur að stækkun 

vinnslusvæðisins með rannsókn á jarðhitakerfinu undir austanverðu Bæjarfjalli. 
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Mynd 6.  Kort sem sýnir núverandi rannsóknarholur (grænir ferlar), berghita og æðar (svartir punktar). 

Sýnd er tillaga að holustaðsetningum frá borteig C og A (bleikir ferlar). Til samanburðar eru 

misgengi á yfirborði og fundin með greiningu skjálftamælingar (blá). Jarðhita á yfirborði er sýndur 

með gulum lit. 
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 Borteigur D 2.4

Borteigur D er vestan við Bæjarfjall á svæði sem einkennist af opnum sprungum og 

jarðhitaummyndun á yfirborði en þar hafði orðið vart við kólnun 1991 (Halldór Ármanns-

son o.fl., 2000). Austan við borteig D undir vesturhlíðum Bæjarfjalls hefur mælst mikil 

skjálftavirkni á um 4–6 km dýpi sem ber vitni um hreyfingu og lekt í rótum jarðhita-

kerfisins (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011). Samkvæmt MT-mælingum 

kemur fram strompur í djúpa lágviðnámslaginu austan og vestan við Bæjarfjall (Ragna 

Karlsdóttir og Árnar Már Vilhjálmsson, 2011) en jarðskjálftarnir koma fyrir við efra borð 

djúpa lágviðnámslagsins (myndir 8 og 9). Það bendir til að virknin geti tengst hitagjafa. 

Hola ÞG-2 er um 450 m norðan við borteig D innan sama sprungukerfis en hiti í henni er 

um 240°C á 1700 m dýpi. Hins vegar hefur hola ÞG-5b staðfest háan hita djúpt í 

Tjarnarásmisgenginu (>1600 m dýpi). Borteigur D er staðsettur í sama sprungukerfi og hola 

ÞG-2 og má búast við að þar hafi kæling einnig orðið efst í kerfinu en tilgangurinn með 

könnunarholu á D-borplani er einmitt að kanna hitadreifinguna þar fyrir neðan. 

Þeistareykir ehf. eru að undirbúa að bora granna rannsóknarholu á borteig D (Ásgrímur 

Guðmundsson, pers. uppl., 2012; Anette K. Mortensen, 2012) en árangur borunar mun hafa 

mikil áhrif á frekari vinnsluboranir á því svæði.  

Hér á eftir eru tillögur um staðsetningu borholna á borteig D en fjöldi holna frá borteignum 

mun ráðast af hitaástandinu efst í sprungukerfinu þar. 

a) ÞG-D_bein: Bein hola 

Borteigur D er staðsettur á sprungurein vestan við Bæjarfjall. Sprungur austan við 

borteiginn halla lítillega til vesturs þannig að markmiðið er að finna lekt tengda 

sprungunum á vinnsluhæfu dýpi. Miðað við reynslu úr holu ÞG-2 er mikil lekt 

tengd sprungusveimnum (myndir 1 og 8; tafla 1) og munu niðurstöður úr áður-

nefndri rannsóknarholu svara spurningunni hvort kælingin sé sambærileg við 

niðurstöður úr holu ÞG-2. Hönnun holunnar tekur mið af því eða þá að rannsóknar-

holan útiloki beina holu á teignum. 

   

b) ÞG-D_s85: Skáhola í stefnu 85° til austurs  

Í N-V hlíðum Bæjarfjalls beygir Tjarnarásmisgengið sig til austurs og sameinast þar 

NNA-SSV sprungunum í norðurhlíð fjallsins. Þar sem misgengi með mismunandi 

stefnum mætast er yfirleitt góð lekt og ber yfirborðsjarðhitinn sterk merki um það. 

Skáboruð hola, sem yrði stefnt 85° til austurs, myndi hafa það að markmiði að skera 

Tjarnarásmisgengið og NNA-SSV sprungurnar þar sem þær skerast undir 

norðurhlíð Bæjarfjalls en á svipuðu svæði hefur mælst djúpstæð skjálftavirkni á 5–

6,5 km dýpi (mynd 7). Hola með 30° halla mun skera sprungusvæðið djúpt, vel 

neðan við 1500 m dýpi (MD), en markmiðið er að tryggja að áhrifa kælingar muni 

ekki gæta í vinnsluhluta holunnar. Ef frekari rannsóknir, t.d. með grannri 

rannsóknarholu, benda til kælingar í sprungunum vestan við Bæjarfjall þarf að gera 

ráð fyrir að vinnslufóðring verði sett eftir að holan hefur skorið misgengið, sem er 

230 m austan við borteig D, en áætlað er að holan skeri það á meira en 900 m dýpi. 
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c) ÞG-D_s120: Skáhola í stefnu 120° til austurs  

Frá borteig D er mögulegt að stefnubora til austurs að hitauppstreyminu undir 

Bæjarfjalli. Eins og tillaga ÞG-D_s85 þá miðar eftirfarandi tillaga um skáborum holu 

í stefnu 120° í lekt og hita djúpt í sprungum undir vestanverðu Bæjarfjalli en ská-

hola í stefnu 120° myndi liggja nær hornrétt á sprungurnar. Eins myndi holan liggja 

um svæði með mikilli skjálftavirkni en suðaustan við borteig D hefur mælst mikil, 

djúpstæð skjálftavirkni, á dýptarbilinu 3,5–7 km, sem talin er tengjast nær lóðréttum 

N-S sprungum (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011) (mynd 7).  

Þar sem líkur eru á kælingu efst í sprungukerfinu þarf að gera ráð fyrir djúpri 

vinnslufóðringu í samræmi við niðurstöður væntanlegrar rannsóknarholu til að 

freista þess að holan hafi þá skorið misgengið sem er ~230 m austan við borteig D. 

 

  

d) ÞG-D_s305: Skáhola í stefnu 305° til norðvesturs 

Ástæða væri til að rannsaka hitaástandið undir gufusvæðinu norðvestan við borteig 

D með 2500 m langri skáboraðri holu í stefnu 305° og með 30° halla frá lóðréttu.  

Við borun holu ÞG-8 á Vestursvæði Þeistareykja sumarið 2011 kom í ljós að jarðhita-

kerfið undir Stórahver hefur kólnað og hiti er í dag vel innan við 150°C á 2500 m 

dýpi (2240 m raundýpi). Hiti í holunni er hæstur á 500 m dýpi, rétt innan við 200°C, 

en síðan lækkar hann niður á við og er holan greinilega að færast í burtu frá hita-

gjafanum með dýpi (Þorsteinn Egilson, 2011). Norðvestan við borteig D (á milli bor-

teiga D og N) er gufusvæði og á svipuðu svæði kemur fram skjálftavirkni á 4–6 km 

dýpi. Skjálftarnir mynda þyrpingu sem er eins og strompur í lögun (Sigurlaug 

Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011) (mynd 7). Hola ÞG-5b var boruð djúpt undir 

holu ÞG-2 en hiti neðst í holu ÞG-5b er yfir 300°C sem sýnir að kæling nær ekki 

djúpt ofan í sprungurnar. Það er í samræmi við MT-mælingarnar sem benda til að 

hitagjafinn teygist til vesturs frá Bæjarfjalli en þar sést toppur í djúpa lágviðnáms-

laginu (Ragna Karlsdóttir og Árnar Már Vilhjálmsson, 2011). 
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Mynd 7.  Kort sem sýnir núverandi rannsóknarholur (grænir ferlar), berghita, æðar (svartir punktar) og yfirborðsjarðhita (gulir flákar). Sýnd er tillaga um 

holustaðsetningu frá borteig D (bleikir ferlar) með hliðsjón af sprungum á yfirborði og jarðskjálftagreiningu. Sýnt er sýnt strik og halli á 

skjálftasprungunum (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011).   
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Mynd 8.  Viðnáms- og hitasnið á bili stefnuboraðrar holu frá borteig D í stefnu 85°. Svartir 

punktar sýna jarðskjálfta í innan við 400 m fjarlægð frá sniðinu. Athygli vekur að 

skjálftarnir fylgja yfirborði djúps lágviðnámskjarna sem er skilgreindur við 10 Ωm.  
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Mynd 9.  Viðnáms- og hitasnið á bili stefnuboraðrar holu frá borteig D í stefnu 120°. Svartir 

punktar sýna jarðskjálfta í innan við 500 m fjarlægð frá sniðinu. Athygli vekur að 

skjálftarnir fylgja yfirborði djúps lágviðnámskjarna sem er skilgreindur við 10 Ωm.  
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 Borteigur F 2.5

Deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar gerir ráð fyrir að borteigur F verði norðan til á 

Þeistareykjagrundum, um 600–700 m austan við Tjarnarásmisgengið (Teiknistofa 

Arkitekta, 2012). Hins vegar stendur til að færa borteiginn ~200 m til austurs þannig að 

fjarlægð að Tjarnarásmisgenginu verður um 900 m (Ásgrímur Guðmundsson, pers. 

uppl., 2012) (mynd 10).  

Vegna fyrirhugaðrar breytingar á staðsetningu borteigs F er ekki tímabært að setja 

fram tillögu um holustaðsetningu á honum að sinni. Neðangreindar tillögur eru 

einungis settar fram til að gefa fyrstu mynd af möguleikunum frá þessum borteig. 

Að því tilskildu að borteigur F verð staðsettur ~900 m austan við Tjarnarásmisgengið 

nær hola ÞG-6 að borteig F (mynd 10). Hitinn er hár (>300°C) í holu ÞG-6 en lekt er 

minni en í holunum við borteig A (mynd 1 og tafla 1). Mikil ummyndun er meðfram 

Tjarnarásmisgenginu í allt að 1,5 km fjárlægð frá Bæjarfjalli en borun hefur staðfest að 

kæling hefur orðið niður á allt að 1300–1600 m dýpi í sprungukerfinu. Borteigur F er 

staðsettur á svæði án sjáanlegra sprungna á yfirborði og taldar eru líkur á að kæling úr 

sprungusveimnum vestan við Tjarnarás nái ekki austurs að borteigi F. Þar að auki 

benda MT-mælingar til þess að mögulegt uppstreymi sé norðan við borteig F en þar er 

toppur í djúpa lágviðnámslaginu (Ragna Karlsdóttir og Árnar Már Vilhjálmsson, 2011). 

Toppurinn í djúpa lágviðnámslaginu fellur saman við skjálftavirkni norðvestan við 

borteig F, sem mældist á tímabilinu 2007–2009 á 5–7 km dýpi, meðfram nær lóðréttri 

sprungu með stefnu 344° og 86° halla (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 

2011).  

Frá borteig F er mögulegt að bora beina holu en þar er þegar búið að staðfesta háan 

hita á meira en 2200 m dýpi með holu ÞG-6. Einnig getur vera kostur að skábora til 

norðvesturs í stefnu ~300° í átt að Tjarnarásmisgenginu en markmiðið mundi vera að 

skera framlengingu af NNA-SSV sprungu í norðurhlíðum Bæjarfjalls ásamt sprungu 

sem tengist skjálftavirkni árin 2007–2009 (mynd 10). 
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Mynd 10. Kort sem sýnir núverandi rannsóknarholur (grænar ferlar), berghita, æðar (svartir 

punktar) og jarðhita á yfirborði (gulur flákar). Tillaga um holustaðsetningu frá borteigi 

F (bleikur ferill) er sýnd. Eina sprungu á borholuferlinum er skjálftasprunga fengin út 

frá greiningu smáskjálfta. Rauðir punktar sýna upptök jarðskjálfta en ljósblá lína sýna 

strik og halla áætlaðrar sprungu sem skjálftarnir tengjast.  
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 Borteigar K, L og M 2.6

Borteigar K, L og M eru staðsettir í og austan við Bóndhólsskarð. Borteigur K er í miðju 

skarðinu en borteigar L og M eru austan við skarðið í 470–485 m hæð. Jarðhita-

ummyndun á yfirborði er óveruleg í Bóndhólsskarði og austan við Bæjarfjall en sam-

kvæmt TEM-mælingum eru mörk jarðhitakerfisins um einn kílómetra austan við 

Bæjarfjall á 500 m dýpi undir sjávarmáli (Ragna Karlsdóttir o.fl., 2006) (mynd 2). Einnig 

er minna um sprungur á yfirborði. Þó nær gossprungan í Ketilfjalli til suðurs undir 

austanvert Bæjarfjall. Lekt tengd gossprungu Ketilfjalls var könnuð með borun holu 

ÞG-7 til norðausturs undir Ketilfjalli. Þar kom fram vísbending um viðsnúning í hita og 

að jarðhitakerfið virtist þar með ekki ná langt austur fyrir Ketilfjall, þrátt fyrir að 

strompur sæist í djúpa lágviðnámslaginu á þessum slóðum (Ragna Karlsdóttir og 

Arnar Már Vilhjálmsson, 2011).  

Frá borteigum K og M er mögulegt að stefna borholum að uppstreymissvæðinu sem er 

talið vera undir Bæjarfjalli. Stefnuborun í suðvestlæga átt frá borteig M gefur kost á að 

ná að barmi gígsins á Bæjarfjalli með 2500 m langri skáholu með 30° halla. Holan mun 

einnig skera gossprungu Ketilfjalls (mynd 11).  

Frá borteig K í Bóndhólsskarði er helsti kosturinn að stefnubora undir Bæjarfjall en 

þaðan munu skáholurnar skera svæði með vægri ummyndun í norðausturhlíð 

Bæjarfjalls. Borteigur K er vestan við gossprungu Ketilfjalls og holur þaðan munu þess 

vegna einungis skera gossprunguna ef þeim yrði stefnt í suðlæga og suðaustlæg átt.  

Borteigur L er austan við Ketilfjall en þaðan er mögulegt að skábora til vesturs og 

norðvesturs undir Ketilfjall að svæðinu sem holur ÞG-3 og ÞG-7 hafa þegar kannað. 

Einnig er mögulegt að kanna útbreiðslu jarðhitakerfisins til austurs. Hins vegar benda 

TEM-mælingar og fyrstu niðurstöður úr holu ÞG-7 til að útbreiðsla jarðhitakerfisins sé 

takmörkuð til austurs og er ekki talið aðkallandi að kanna þetta á þessu stigi.  
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Mynd 11. Kort sem sýnir umrædda holustefnu frá borteigum K og M og undir Bæjarfjall 

(grænir geirar). Kortið sýnir einnig núverandi rannsóknarholur (grænir ferlar), 

berghita og æðar (svartir punktar).   
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 Borteigar E, G, H, I og J 2.7

Borteigar E, G, H, I og J eru staðsettir 1–2 km norðan við Bæjarfjall. Borteigar E, G og H 

eru við norðurmörk útbreiðslu jarðhitavirkni á yfirborði og lágviðnámskápan verður 

jafnframt marktækt þykkari um 1–2 km norðan við Bæjarfjall. Þetta gefur vísbendingu 

um að jarðhitakerfið teygi sig ekki lengra en um 1,5–2 km norður frá Bæjarfjalli (Ragna 

Karlsdóttir o.fl., 2006). Á svipuðum slóðum og borteigar E, G, H, I og J er strompur í 

djúpa lágviðnámslaginu samkvæmt MT-mælingum (Ragna Karlsdóttir og Arnar Már 

Vilhjálmsson, 2011) (mynd 12). Strompurinn er talinn vera vísbending um uppstreymi í 

jarðhitakerfinu en strompurinn rís upp á um 4–5 km dýpi. Þó er ekki vart við jarðhita- 

og sprunguvirkni á yfirborði þar fyrir ofan. Um 200 m vestan við borteig E greinist 

skjálftavirkni á um 5,5–6,5 km dýpi. Skjálftavirkni hófst sumarið 2007. Skjálftarnir 

virðast verða meðfram um 1700 m langri sprungu með NNV stefnu (344°), sem hallar 

um 86° til austurs (Sigurlaug Hjaltadóttir og Kristín Vogfjörð, 2011) (viðauki A). 

Skjálftavirknin sýnir fram á sprunguhreyfingu sem gefur vísbendingar um hvar má 

finna lekt.  

Vegna óvissu um hversu langt til norðurs jarðhitakerfið á Þeistareykjum nær frá 

Bæjarfjalli er kostur að byrja könnun á borteigum E, G, H, I og J í skrefum og með 

beinum holum.   

 Lokaorð 3

Hér að framan hafa verið nefndir valkostir og gerð tillaga um holustaðsetningar og 

hönnun á borholum á flestum af borteigum norðan við Bæjarfjall öðrum en þeim 

nyrstu (viðauki A). Markmið tillagnanna er að gefa yfirlit um mögulega kosti og 

takmarkanir á holustaðsetningum við gufuöflun fyrir allt að 90 MWe jarðvarmaorkuver 

á Þeistareykjum út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir um jarðhitakerfið nú. 

Búast má við að nauðsynlegt verði að bora allt að 6–10 holur til gufuöflunar fyrir 45–

50 MWe raforkuver. Hér hafa verið settar fram ítarlegar tillögur um staðsetningu á allt 

að 11 holum, sem allar eru staðsettar norðan og norðvestan við Bæjarfjall.  

Fimm tillögur um borholustaðsetningar eru undir vestanverðu Bæjarfjalli. Nauðsynlegt 

er að kortleggja hitaástandið nánar við Tjarnarásmisgengið áður en ráðist verður í 

borun vinnsluholu þar en Þeistareykir ehf. eru nú að undirbúa borun grannrar holu við 

borteig D í þeim tilgangi. 

Ef gufuöflun reynist takmörkuð undir vestanverðu Bæjarfjalli má búast við stækkun á 

vinnslusvæðinu einkum með borunum inn undir Bæjarfjall norðan og norðaustan frá. 

Stækkun á norðanverðu austursvæðinu má koma til greina síðar, en lekt hefur hingað 

til reynst lægri til norðurs. Við stækkun á vinnslusvæðinu hefur verið lögð áhersla á að 

rannsóknarboranir verði í minni skrefum og að byrja könnun á nýjum borteigum með 

beinum holum. Þess vegna hefur að sinni einungis verið bent á helstu stefnur fyrir 

skáholur frá borteigum norðaustan við Bæjarfjall.  

Rannsóknarboranir hafa sýnt að eiginleikar jarðhitakerfisins eru ákjósanlegir fyrir 

gufuöflun og vinnslu á svæðinu norðan undir Bæjarfjalli og austur að Ketilfjalli. 

Holurnar norðan við Bæjarfjall á borteig A reyndust öflugri heldur en holurnar á 

borteig C undir Ketilfjalli vegna meiri lektar. Á grundvelli þessa er lagt til að halda 
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áfram að afla gufu úr svæðinu á milli Ketilfjalls og Bæjarfjalls og að næstu vinnsluholur 

verða staðsettar innan þess svæðis.  

Þeistareykir ehf. áformar að bora tvær beinar holur og ein skáholu samkvæmt útboð 

Landsvirkjunar vorið 2011 og neðangreindu forgangsröðun af holustaðsetningar-

tillögum er gert með þessu áform til hlíðsjónar. Þess vegna er lagt til að eftirfarandi 

þremur holustaðsetningum verði forgangsraðað að sinni: 

 ÞG-A_s100: Skáhola í stefnu 100° til austurs 

Stefnuboruð hola staðsett norðan við holu ÞG-5 á borteig A.  

Skáboruð hola með 30° halla í stefnu 100° til austurs. Holuhönnun geri ráð fyrir 

að hallauppbygging hefjist á 300 m dýpi og verði 2°/30 m.  

Markmið borunar yrði að finna lekt og háan hita tengdan NNA-SSA sprungum 

undir norðurhlíð Bæjarfjalls. 

 

 ÞG-B_bein: Bein hola 

Bein hola á borteig B 600 m norðan við Bæjarfjall.  

Markmið borunar yrði að finna lekt og háan hita sem tengdist framhaldi af 

NNA-SSV sprungum norðan við Bæjarfjall.  

 

 ÞG-C_bein: Bein hola 

Bein hola vestanvert á borteig C við Ketilfjall.  

Markmið borunar yrði að finna lekt og háan hita sem tengdist framhaldi af 

NNA-SSV sprungum norðan við Bæjarfjall. Innskot verða meira ráðandi í 

jarðlagastaflanum með vaxandi dýpi og má einnig vonast að finna lekt tengda 

þeim.    
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Mynd 12. Tillögur að holustaðsetningum og viðnám á 4000 m dýpi undir sjávarmáli (1D 

túlkun) (Ragna Karlsdóttir og Árnar Már Vilhjálmsson, 2011). 
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Viðauki A: 
Tillögur um holustaðsetningar frá borteigum á Þeistareykjum.  

Svartir punktar merkja staðsetningu stærstu æða í holunum.  

Rauðir punktar sýna staðsetningu jarðskjálfta og bláar línur sýna strik  

og halla sprungna samkvæmt jarðskjálftagreiningu.
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Viðauki B:  Hnit þeirra holna sem gerðar eru tillögur um 

Holutillag 
Austur X 

(m) 

Norður Y 

(m) 

Hæð 

(m.a.s.l.) 

Raundýpi 
(TVDSS)(m) 

Mælt dýpi 

(MD)(m) 

ÞG-A_s100 593000 599100 350 1895 2500 

ÞG-A_bein 592804 598831 350 2150 2500 

ÞG-A_s200 592954 598993 350 1895 2500 

ÞG-B_bein 593441 599582 355 2145 2500 

ÞG-B_s195 593481 599562 355 1890 2500 

ÞG-B_s270 593411 599592 355 1890 2500 

ÞG-C_bein 593820 599417 375 2125 2500 

ÞG-C_s190 593840 599417 375 1870 2500 

ÞG-D_bein 591950 598540 335 2165 2500 

ÞG-D_s85 591950 598500 335 1910 2500 

ÞG-D_s120 591930 598400 335 1910 2500 

ÞG-D_s305 591950 598500 335 1910 2500 

ÞG-F_s300 593110 599845 336 1909 2500 

 

 


