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1 Inngangur 

Í þessari skýrslu er greint frá athugunum á yfirborðsvirkni jarðhitans á þremur jarðhita-

svæðum á Norðausturlandi, þ.e. Námafjalli, Kröflu og Þeistareykjum, sem og vöktun grunn-

vatns í Mývatnssveit og Kelduhverfi á árinu 2013 (mynd 1). Niðurstöður ársins 2013 eru 

bornar saman við eldri athuganir á svæðunum sem ná mislangt aftur í tímann eftir atvikum. 

Tilgangurinn er að kortleggja virknina og fylgjast með þeim breytingum sem hafa orðið á 

jarðhitavirkni og efnasamsetningu grunnvatns á þessum svæðum undanfarin ár og áratugi 

hvort heldur sem er af náttúrulegum orsökum eða af völdum jarðhitanýtingar. Niðurstöð-

urnar leggja síðan grunn að frekara eftirliti til framtíðar.   

Sumarið 2013 voru gerðar ítarlegar athuganir á jarðhitavirkni á Námafjalli en yfirferð í 

Kröflu og á Þeistareykjum var lauslegri. Jarðhitastaðir á Námafjalli voru skoðaðir og þeim 

lýst, gerðar hitamælingar og teknar myndir með hitanæmri myndavél sem nemur innrauða 

geislun. Hitamyndir voru einnig teknar af jarðhitavirkni í Kröflu og á Þeistareykjum og 

athuganir gerðar á helstu jarðhitastöðum. Í öllum tilfellum var leitast við að bera virknina 

saman við eldri lýsingar. Að hausti voru snjóafbræðslur kortlagðar á Námafjallssvæðinu til 

að bera saman útbreiðslu jarðhitavirkni miðað við kortlagningu, mælingar á hita í jarðvegi 

og hitamyndir sem gerðar voru að sumrinu.  

Gufusýni voru tekin úr gufuaugum á jarðhitasvæðunum þremur og efnasamsetning gufu 

borin saman við eldri efnagreiningar frá sömu slóðum. Efnasamsetning gufu stjórnast m.a. af 

hitastigi í jarðhitakerfinu og langtímabreytingar á gufunni gefa því vísbendingar um þróun 

hita í kerfunum. Þá komu fram miklar breytingar á gufusamsetningu í tengslum við elds-

umbrotin í Kröflu sem enn eimir eftir af og er markmið eftirlitsins með efnasamsetningu 

gufu einnig að fylgjast með því hvernig þeim breytingum vindur fram. 

Gasflæði um jarðveg var mælt á Námafjalli sumarið 2013 en slíkar mælingar hafa áður verið 

gerðar í Námafjalli sem og í Kröflu og á Þeistareykjum 2012 (Sigurður G. Kristinsson o.fl., 

2013). Gasflæði frá jarðhitakerfum gefur vísbendingar um virkni kerfanna, þ.e. hversu mikil 

gufa myndast í þeim. Gasflæðimælingar eru sérstaklega heppilegar til eftirlits af þessu tagi 

þar sem auðvelt er að bera þær saman milli ára. 

Gerðar voru mælingar á efnasamsetningu grunnvatns í Mývatnssveit og affallsvatni frá 

virkjunum í Kröflu og Bjarnarflagi í þeim tilgangi að kanna áhrif frá affallsvatni á grunn-

vatnið. Tekin hafa verið sýni tvisvar á ári en eftirlitið var aukið haustið 2013 og var átta 

sýnatökustöðum í Mývatnssveit bætt við. Haustið 2013 var einnig safnað sérstökum sýnum 

fyrir greiningu á kvikasilfri þar sem efnið var bundið í kalíum permanganat lausn.  

Þá er einnig greint frá niðurstöðum sams konar vöktunar á grunnvatni í Kelduhverfi en þær 

eru gerðar til að leggja grunn að eftirliti með áhrifum áætlaðrar virkjunar á Þeistareykjum á 

grunnvatn. Vöktun á grunnvatni í Mývatnssveit hefur farið fram í núverandi mynd frá árinu 

2003 og í Kelduhverfi frá 2007. Niðurstöður ársins 2013 eru bornar saman við eldri niður-

stöður. 
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Mynd 1.  Yfirlitskort yfir þau svæði sem fjallað er um í þessari skýrslu. 
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2 Námafjall 

 Yfirborðsvirkni í Námafjalli 2.1

Námafjallssvæðið er notað sem yfirheiti yfir jarðhitasvæðið sem skiptist í eftirfarandi fimm 

undirsvæði og er þeim lýst nokkurn veginn frá austri til vesturs í þessari röð : Austurgrundir, 

Hverir (Hverarönd), Námafjall, Bjarnarflag og Jarðbaðshólar (mynd 2). Hér á eftir verður hverju 

og einu þeirra lýst eins og staðan á yfirborðvirkninni var sumarið 2013. Farið var yfir svæðin 

þann 19.–29. ágúst 2013 og jarðhitanum lýst og hann flokkaður eftir jarðhitafyrirbærum. 

Fremur kalt var í veðri þessa daga í ágúst, 2–10°C og frekar hvasst, sem er töluvert 

frábrugðið veðrinu 2012 en þá voru 12–20°C og sólríkt meðan á athugunum stóð. Flokkunin 

fer að stórum hluta eftir lýsingu Hauks Jóhannessonar og Kristjáns Sæmundssonar (2005). 

Unnið var út frá þessu í kortlagningunni sumarið 2013 sem og lýsingum Jóns Benjamíns-

sonar og Trausta Haukssonar (2010, 2011) og skýrslu Sigurðar G. Kristinssonar o.fl. (2013) en 

þá var farið yfir sömu svæði. 

Á fyrstu vetrardögum, 26.–28. október, var farið í snjóafbræðslur á svæðinu og er fjallað um 

það í sérkafla þar sem öll undirsvæðin eru tekin fyrir. 

 

Mynd 2.  Jarðhitakort af Námafjalli.   
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 Austurgrundir 2.1.1

Austurgrundir er hraunsléttan austan Námafjalls (mynd 2) en hún einkennist af fjölmörgum 

brennisteinsþúfum sem eru yfirleitt ekki miklu stærri en 3 x 1 m og tæplega 1 m háar. Þó eru 

undantekningar á þessu og töluvert stærri þúfur eru á svæðinu. Þær stærstu koma yfirleitt 

upp um hraunhóla sem gerir þær nokkuð hærri en ella. Svæðið er um 1 x 0,4 km á stærð en 

stærsti hluti brennisteinsþúfnanna er volgur, þ.e. ekki mjög virkur í dag. Nánast allur 

jarðhitinn kemur upp á tveimur stöðum, þ.e. á línu með NNA-SSV stefnu sem er austast á 

svæðinu. Þar er hitinn frá 50–97°C sem og nyrst á svæðinu með þyrpingu brennisteinshvera 

(myndir 3 og 4). Þessi hái hiti mældist þó aðeins á stöku stað og myndar því stök svæði með 

velgju inni á milli. Syðst á svæðinu er smávægilegt gufustreymi um op í hrauninu en hiti þar 

er um 65–80°C og nánast lyktarlaust (mynd 5). Virkustu þúfurnar voru á norðurhluta 

svæðisins en þar var einnig mesta gufuvirknin og fannst brennisteinslykt (mynd 4).  

 

Mynd 3.  Yfirlitsmynd af Austurgrundum tekin ofan af Námafjalli. Ljósu skellurnar sýna vel dreif-

ingu ummyndunarskella, sem eru aðallega brennisteinsþúfur, en virknin virðist kólnandi. 
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Mynd 4. Virk brennisteinsþúfa nyrst á svæðinu með 96°C hita. Gufustreymi með brennisteinslykt 

kemur dreift upp um þúfuna en þúfan einkennist af þykkum brennisteinsútfellingum.  

 

Fjöldi virka brennisteinsþúfna á svæðinu er lítill en mun fleiri eru kaldar eða volgar (sjá 

mynd 3). Hitamyndir staðfesta þetta vel (mynd 6). Mesti hiti er á svæðinu nyrst og austast en 

lítið sem ekkert er að gerast frá virka hlutanum að Hverum. Hitamyndir staðfesta þó að 

nokkur velgja er á svæðinu og kom það einnig berlega í ljós í afbræðslumælingunum 

(myndir 35 og 36).  

Tveir staðir á Austurgrundum þar sem virkni er til staðar munu fá fast númer til eftirlits í 

framtíðinni. Staður A1 er á norðurhluta svæðisins og er brennisteinsþúfa í toppi hóls sem 

einkennist af nokkurri gufuvirkni. Hiti við gufuop er 97°C en um 50°C á jaðri þúfunnar. 

Rauð og ljós leirummyndun, auk brennisteinsútfellinga, er í kringum gufuopin. Virkni á 

þessum stað er svipuð og í fyrra (Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013) þegar farið var yfir 

svæðið (mynd 4). Staður A2 er sunnarlega á svæðinu og eru í raun nokkur gufuop á 

afmörkuðu svæði. Hitinn í gufuopunum er frá 50–80°C og gufan nokkuð stöðug. Gufan 

flokkast sem lyktarlaus þó má greina vott af brennisteini (lyktarlaus í athugunum 2012). 

Hins vegar stóð vindur frá norðri núna í ár og því lá gufustrókurinn frá Hverum yfir svæðið 

sem gæti truflað næmt lyktarskyn jarðfræðingsins (mynd 5).   
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Mynd 5.  Gufustreymi syðst á svæðinu kemur upp um op og sprungur í hrauninu. Hiti er frá 50– 

80°C en gufan er nánast lyktarlaus.  
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1 Jarðhitinn á Austurgrundum frá Mið-Kollu. 2 Jarðhitinn á Austurgrundum frá Mið-Kollu 

 

 

 

 

3 Jarðhitinn á Austurgrundum frá Mið-Kollu 4 Jarðhitinn á Austurgrundum frá Mið-Kollu 

 

 

 

 

5 Jarðhitinn á Austurgrundum frá Mið-Kollu 6 Jarðhitinn á Austurgrundum frá Mið-Kollu 

Mynd 6.  Hitamynd af Austurgrundum frá myndatökustað 8 (sjá mynd 2). Myndirnar eru teknar til 

norðausturs (hitamynd 1) og til suðausturs (hitamynd 6). Engar breytingar eru frá 2012. 
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 Hverir 2.1.2

Svæðið kennt við Hveri er eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna þarna. Þar er að finna blásandi 

borholur, sjóðandi leirhveri og hvissandi gufuop með brennisteinsútfellingum sem og 

litbrigði leirsins. Hraunkantur Heiðarsporðshrauns sker svæðið frá norðri til suðurs og 

skiptir því í raun í tvennt, annars vegar hraunkantinn sjálfan og hinsvegar svæðið vestan við 

hraunið. Í og við hraunkantinn (misgengið) eru brennisteinsþúfur, gufustreymi (brenni-

steinslykt), heit og sundursoðin jörð með hvítri skán (myndlaus kísill) og hverasöltum sem 

og stakir leirhverir, sérstaklega norðarlega á svæðinu. 

 

Mynd 7.  Yfirlitsmynd yfir Hverarönd. Gufustreymi er mest við hraunkantinn og frá gömlu borhol-

unum ofan við hann. 

 

Ofan við hraunkantinn (misgengið) einkennist virknin af blásandi þurrgufuholum og smá 

svæði kringum þá austustu (H-9) sem ekki er í línu við hinar. Þónokkur kraftur var úr 

holunum í ár og mældist t.a.m. 125°C hiti frá einni þeirra (H-10). Engin gufuvirkni né sjáan-

legur jarðhiti er á milli Hverarandar og Austurgrunda og kom það vel fram í snjóaf-

bræðslunni veturinn 2013 (myndir 35 og 36) sem og á hitamyndunum (mynd 10).  

Neðan við hraunkantinn eru leirhverir mest áberandi. Samtals eru um 15 myndarlegir 

leirhverir sem liggja flestir á svæðinu nærri hraunbrúninni. Hverirnir eru allt frá 1 m og upp 

í 5 m í þvermál en í heitu skellunum eru þó fleiri mun smærri leirhverir (op). Virkni í stóru 

hverunum einkennist af dökkgráum, bullandi leir í flestum tilfellum. Virkni þeirra er þó 

mismikil og mest er hún við útsýnispallinn (mynd 8) og í næsta flagi þar suður af. Lengra til 

suðurs taka við brennisteinsþúfur og gufuhverir sem eru 10–50 m2 á stærð og lyktar gufan af 

brennisteini. Gufuvirknin er álíka því sem hún var í fyrra. Nær Námafjalli koma aftur heitar 

skellur og brennisteinsútfellingar en þetta svæði er 100 m2 á stærð. Einnig gufaði úr holunum 

tveimur í hlíðum Námafjalls austanverðu og töluverður hiti var í kringum þær, sér í lagi 

þeirri sem sunnar er og var hiti þar um og yfir 95°C (mynd 9).  
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Mynd 8.  Leirhverir við Hverarönd. Dökkur leir og bullandi virkni á stöku stað. 

 

Mynd 9.  Heita skellan neðan við borholurnar í hlíðum Námafjalls. Það gufar nokkuð upp um þá 

syðri (hola 4). Nokkur brennisteinn var umhverfis holutoppinn. Á svæðinu fyrir neðan var 

þunn skán yfir öllu (myndlaus kísill, brennisteinn og hverasölt) og hiti mældist yfir 95°C. 
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Jarðhitinn teygir sig svo upp í tvo gilskorninga sem ganga niður úr toppi fjallsins (mynd 11). 

Töluverð gufuvirkni er ofarlega í skorningunum sem einkennist aðallega af brennisteins-

þúfum og heitum leirskellum. Þessi virkni er með NNA-læga stefnu og eru brennisteins-

þúfur og gufuhverir í framhaldi af virkninni í giljunum áfram til norðurs frá þeim (myndir 

13 og 14). 

Virki jarðhitinn kemur skýrt fram á hitamyndum (mynd 10) sem teknar voru ofan af Mið-

Kollu, og sýna jarðhitann á sléttunni, sem og á hitamyndunum (myndir 13 og 14) sem teknar 

voru á útsýnispallinum við Hveri og sýna jarðhitann í austurhlíð fjallsins. Samanburður við 

hitamyndirnar frá því árið 2012 bendir ekki til meiriháttar breytinga. Eins og kemur fram á 

hitamyndum (mynd 10, 1–6) sem teknar eru ofan af Námafjalli eru virk svæði mest norðar-

lega á svæðinu en syðst er það aðallega meðfram hraunstallinum (misgenginu). Myndirnar 

sýna greinilega að jarðhitinn raðar sér upp á N til NA-læga stefnu. Sama er uppi á teningn-

um þegar hitamyndir af austurhlíð fjallsins (myndir 13 og 14) eru skoðaðar, jarðhitinn 

myndar línuleg form í hlíðinni með norðlæga stefnu. Mestur er hitinn við Mið-Kollu og þar 

norðan við í og við gilskorningana. 

Út frá yfirferð okkar 2013 og samanburði á hitamyndum 2012 og 2013 er ljóst að ekki hafa 

verið miklar breytingar á milli ára. Helst má nefna gufustreymi úr og við holur 4 og 5 í 

hlíðum Námafjalls. Ekki varð vart við gufu úr þeim í fyrra en nokkur gufustreymi var í ár, 

sérstaklega úr holu 4. 

Staðir sem fylgjast ætti með er virka svæðið við borholurnar (holur 4 og 5) í hlíðinni sem og 

virknin í hraunstallinum meðfram göngustíg, þ.e. leirhverirnir og gufu- og brennisteins-

hverirnir. Neðarlega í hlíð fjallsins er brennisteinsþúfa (ílöng í framhaldi af virkninni í 

giljunum) með norðlæga stefnu sem gufar nokkuð úr.   
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1 Jarðhitinn á Hverum frá Mið-Kollu. 2 Jarðhitinn á Hverum frá Mið-Kollu 

 

 

 

 

3 Jarðhitinn á Hverum frá Mið-Kollu 4 Jarðhitinn á Hverum frá Mið-Kollu 

 

 

 

 

5 Jarðhitinn á Hverum frá Mið-Kollu 6 Jarðhitinn á Hverum frá Mið-Kollu 

Mynd 10.  Hitamyndir af Hverum séð ofan af Mið-Kollu. Myndatökustaður 8. Mynd 1 er tekin til 

norðausturs og mynd 6 er beint til austurs en þar koma einnig fram heitir blettir nyrst á 

Austurgrundum. 
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Mynd 11.  Töluverð virkni leirhvera og heitar skellur einkenna norðanvert svæðið sem teygir sig upp 

í hlíðar Námafjalls. Töluverð virkni er ofarlega í gilskorningunum tveimur sem teygir sig upp 

á fjallið og með hlíðum þess. Mikið gufustreymi og brennisteinsþúfur einkenna virknina. 

 

 

Mynd 12.  Við hraunkantinn syðst í Hverum þar sem virknin til suðurs hættir. Brennisteinn sem og 

myndlaus kísill er áberandi. Gufuvirkni er þó nokkuð úr kantinum en mest fyrir miðju hans. 

Hiti í skellum er >95°C. 
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1 Blásandi hola og virknin við hraunkantinn. 2 Virknin við hraunkantinn  

 

 

 

 

3 Hverir og austurhlíðar Námafjalls 4 Austurhlíðar Námafjalls, Mið-Kolla efst. 

 

 

 

 

5 Virknin í og við gilskorningana. 6 Virknin í og við gilskorningana. 

Mynd 13.  Hitamyndir af Hverum og austurhlíðum Námafjalls. Myndatökustaður 9, mynd 1. 

Töluverður hiti er í efri hlíðum fjallsins með misgengi en einnig er sléttan öll volg eða heit. 

Framhald til norðurs á mynd 14. 
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1 Hverir og austurhlíðar Námafjalls. 2 Hverir og austurhlíðar Námafjalls 

 

 

 

 

3 Hverir og austurhlíðar Námafjalls 4 Hverir og austurhlíðar Námafjalls 

 

 

 

 

5 Hverir og austurhlíðar Námafjalls 6 Hverir og austurhlíðar Námafjalls 

Mynd 14.  Framhald hitamynda á mynd 13 til norðvesturs í átt að veginum um Námaskarð. 
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 Námafjall 2.1.3

Námafjall er mest allt sundursoðið og er töluverður jarðhiti sem liggur með norðlægri stefnu 

eftir endilöngu fjallinu. Virki jarðhitinn myndar stakar skellur þar sem leirskellur, brenni-

steinn og hverasölt einkenna jarðhitann. Nokkur gufuvirkni er í jarðhitaskellunum, mest um 

miðbik fjallsins (Mið-Kollu), en 2008 kom upp ný virkni vestan við Kolluna og myndaðist 

þar gufu- og leirhveravirkni. Virknin í ár var töluverð á þessum stað og hefur gufuvirknin 

aukist frá því í fyrra þegar farið var yfir svæðið og enn meira en þegar myndir voru teknar 

sumarið 2009. Svæðið virðist þó vera svipað að stærð (Jón Benjamínsson og Trausti Hauks-

son, 2009; Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013). Virknin í toppi fjallsins myndar í raun tvær 

línur með norðlægri stefnu þar sem jarðhitinn myndar skellur með virkni sem er nokkuð 

samfelld. Í austanverðu fjallinu er gufuvirkni í heitum skellum og brennisteinn er allsráðandi 

ásamt ljósum leir (mynd 15). Gilin tvö sem ganga niður úr hlíðinni austanverðri eru með 

mest áberandi jarðhitavirkni, mest efst í fjallinu. Þessi virkni teygir sig síðan til suðurs og 

tengist að hluta virkninni efst á miðju fjallinu sem kom upp árið 2008. 

 

Mynd 15.  Jarðhitinn í austanverðu Námafjalli, jarðhitinn neðan við Mið-Kollu og gilskorningarnir 

sem liggja upp að honum. Eins og sjá má gufar nokkuð upp þrátt fyrir nokkurn vind. Á þessu 

svæði eru aðallega virkar brennisteinsþúfur en einnig leirhverir.  

 

Jarðhitinn í N-S misgengjunum tveimur (þremur línum) á austanverðu og vestanverðu 

Námafjalli er ekki á breiðu svæði, rétt um 10–20 m þar sem mest er. Jarðhitavirknin á 

vestustu línunni er nánast eina virknin í vestanverðu fjallinu (myndir 20–23). Austanmegin 

teygir virknin sig niður á jafnsléttuna, þ.e. niður á svæðið kennt við Hveri (mynd 25). 
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Mynd 16.  Virknin efst við Mið-Kollu en töluverð gufuvirkni er á svæðinu. Brennisteinn og 

myndlaus kísill sem og rauðleitur leir einkennir svæðið. 

 

Virknin á miðju fjallinu teygir sig síðan norður eftir en dvínar mikið eftir að komið er norður 

fyrir Náma-Kollurnar og er virknin mun minni vestan megin. Almennt var meiri gufuvirkni 

á fjallinu sumarið 2013 en 2012.  

Nánast allt Námafjallið er leirummyndað ljósrauðleitt, leirhverir eru á toppi fjallsins en 

annars eru brennisteinn og myndlaus kísill áberandi við virkar jarðhitaskellur (mynd 16). 

Leirpyttir sem komu fram á toppi fjallsins árið 2008 sunnan Náma-Kollu eru enn töluvert 

virkir sem og brennisteinsþúfur sem eru þar (myndir 17 og 18). Leirhverirnir eru alls 24–25 

og misstórir en umhverfis þá er brennisteinn í gufuopum. Grár og ljós leir bullar í hverunum 

og er brennisteinslykt í gufu frá gufuopum umhverfis leirhverina. Hiti á svæðinu er >95°C.  
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Mynd 17.  Leirhverirnir á toppi Námafjalls sem Jón Benjamínsson og Trausti Hauksson (2009) lýstu 

fyrst 2008. Virknin á þessum stað hefur aukist sem og á öllu fjallinu frá Mið-Kollu suður að 

Syðstu-Kollu. Til að mynda var nokkur aukning á gufuvirkninni 2013 í samanburði við 2012. 

 

Mynd 18.  Toppur Námafjalls. Toppur fjallsins er meira og minna sundursoðinn, leir og brenni-

steinsþúfur. Virkni á toppi fjallsins var meiri í ár en í fyrra og einnig miðað við lýsingar síðari 

ára. Myndin var tekin til norður frá Syðstu-Kollu. 
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Mynd 19.  Frá Syðstu-Kollu til suðurs. Töluvert dregur úr jarðhitavirkninni til suðurs og ummynd-

un verður vægari. 

 

Mynd 20.  Jarðhitavirknin í vesturhluta Námafjalls, horft til norðurs. Heitar skellur raða sér upp með 

norður-suður stefnu. 
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1 Vesturhlíðar Námafjalls. Hola B-12 vinstra 

megin á mynd. 

2 Vesturhlíðar Námafjalls 

 

 

 

 

3 Vesturhlíðar Námafjalls 4 Vesturhlíðar Námafjalls 

Mynd 21.  Hitamyndir af vesturhlíðum Námafjalls teknar frá myndatökustað 11 á mynd 1. Hita-

mynd 1 er til ANA en myndirnar hliðrast svo til suðausturs. Fremst á mynd 4 glittir í 

jarðhitann við Jarðbaðshóla þaðan sem myndin er tekin. 
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Mynd 22.  Framhald vesturlínunnar til norðurs. Virknin minnkar norðan við gilskorninginn en tölu-

verð ummyndun er þar (leir og gifs). 

 

 

Mynd 23.  Vesturlínan séð til baka í suður. Gilskorningurinn er fremst á myndinni. Ummyndun 

snarminnkar vestan við hrygginn á miðri mynd. Innan við hrygginn eða á toppi fjallsins 

myndast einskonar sigdæld með mikilli ummyndun (leir og gifs) og töluverðri jarðhitavirkni 

með leir- og gufuhverum sem og brennisteinsþúfum. 
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Mynd 24.  Neðan við sýnatökustaðinn N G-101 ofan á Námafjalli. Virknin á þessum stað hefur 

heldur verið að dala, ekki er mikill kraftur í gufuaugum, hiti aðeins í stökum skellum og mikið 

af gifsútfellingum. 

 

Staðir sem skoða á sérstaklega í eftirlitinu eru leirhverasvæðið sem myndaðist á miðju 

fjallinu 2008, virknin í gilskorningunum sem ganga niður af Mið-Kollu nærri sýnatökustað 

G-102, sem og við sýnatökustað N G-101 norðan Ystu –Kollu (mynd 24), og virknin syðst á 

fjallinu (þ.e. athuga þarf hvort hún sé að aukast eða dala).  

Hitamyndir sem teknar voru til vesturs ofan af Syðstu-Kollu (myndatökustaður 10, mynd 25) 

í sumar voru ónothæfar og því ekki sýndar hér. Annars gekk hitamyndatakan vel og kemur 

jarðhitinn glöggt fram á myndunum. Hitadreifingin er áþekk því sem var 2012.  

Almennt er lítill breyting á milli ára. Í fyrra var þó aðeins farin yfirlitsferð um svæðið og því 

ekki gengið á alla jarðhitastaðina eins og var gert nú í ár. Virkir jarðhitastaðir virðast ekki 

hafa breyst nema hvað sýnileg gufa var meiri í ár en í fyrra sem gæti stafað af kaldara veðri 

(2–10°C)  meðan athuganirnar fóru fram miðað við fremur heitt sumar 2012 (12–18°C). 
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Mynd 25. Stækkað kort af jarðhitanum á austurhluta svæðisins, þ.e. Austurgrundum, Hverum og 

Námafjalli. 
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 Bjarnarflag 2.1.4

Á Bjarnarflagssvæðinu er virknin mest í kringum Gamla bakaríið og skiljustöðina en þar er 

svæðið allt sundursoðið. Rauðlitaður leir ásamt brennisteini og hverasöltum er áberandi. Í 

litlum gilskorningi ofan við holu B-9 er töluverður og nánast samfelldur jarðhiti í austan-

verðu gilinu og nær hann um 800 m til norðurs frá holunni (myndir 26 og 27). Einnig er 

virkni vestan til í gilinu mest í brúnum þess. Gilið er í raun myndað af tveimur misgengjum 

sem mynda litla sigdæld. Misgengisstallurinn sem myndar brotið að austanverðu með fall til 

vesturs nær lengra og er jarðhitavirknin þar töluverð (mynd 29). Framhald vestara brotsins 

kemur fram með stórri brennisteinsskellu sunnan við veginn að skiljustöðinni (mynd 30) en 

hún heldur slitrótt áfram til suðurs niður að lóninu. 

Virknin er einnig töluverð sunnan við holu B-9 og að holu B-4. Virknin frá Gamla bakaríinu 

og til norðurs er svipuð og árið 2012 en töluvert er af sölnuðum gróðri á svæðinu, aðallega 

ofan við Bakaríið. Gróðurinn er yfir leirkenndum jarðvegi (rauðum leir) að hluta þannig að 

einhvern tímann hefur verið töluverð virkni þarna áður. Sölnaður gróður hefur ekki breyst 

frá því 2012. 

Á sléttunni milli Bjarnarflagsvirkjunar og gömlu Kísiliðjunnar liggur lítill sigdalur, þ.e. 

misgengi með fall til vesturs (Krummaskarðsmisgengið) austast á svæðinu og misgengi með 

fall til austurs vestast á svæðinu (Grjótagjármisgengið). Inni á milli þessara misgengja eru 

svo smærri misgengi sem einnig mynda sigdældir. Mestallur jarðhitinn er tengdur þessum 

brotum (mynd 2 og mynd 34). 

 

Mynd 26. Gilið ofan við holu B-9, sýnatökustaður G-103. Virknin nær 800 m upp gilið. Brennisteinn 

og hverasölt sem og myndlaus kísill einkennir jarðhitann en hiti í skellum er >95°C. Virknin 

er nánast samfelld austan megin í gilinu en slitrótt vestan í því. 
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Mynd 27.  Séð til suðvesturs út gilið. Virknin er mest austan til í gilinu en þónokkur virkni er vestan 

í því en þá efst í brúnum þess. 

 

Sunnan vegar við veginn að Jarðböðunum er heit leirskella sem er 300 x 100 m, hiti yfir 90°C, 

og tengist væntanlega sama misgengi og gilskorningnum austan við holu B-9.  Önnur lína, 

aðeins vestar, tengist síðan virkninni við Gamla bakaríið og þar áfram norður eftir að kart-

öflugörðunum. Sunnan þjóðvegar myndar þessi lína (misgengi) mestu virknina í vesturhlíð 

Jarðbaðshóla.  

Staðir sem skoða ætti sérstaklega og verða í eftirliti eru gufu- og brennisteinsvirknin við 

Gamla bakaríið GB-5 (mynd 31) og framhald jarðhitans þar norður af. Í gilinu við sýna-

tökustað G-103 er gufuvirkni og brennisteinn sem og hverasölt í heitum skellum (mynd 26). 

Gufusprengigígurinn (GB-4) ofan vegar í hlíðinni ofan við hitaveituskemmu er heit leirskella 

með bullandi leirhverum sem og gufuhverir með brennistein og hverasöltum við gufuop 

(mynd 29). 

Hitamyndir af Bjarnarflagi (mynd 28) voru teknar ofan af mön við vinnubúðir Lands-

virkjunar (gamla Kísiliðjan) vestan Bjarnarflags. Myndirnar eru teknar frá norðri til austurs 

og sýna ágætlega jarðhitann á svæðinu en ekki þó jarðhitann sem er inni í giljum (t.d. gilið 

inn af holu B-9). Norðan við Gamla bakaríið eru heitir blettir (mynd 28, hitamyndir 1 og 2) 

sem liggja á sama misgengi og liggur í gegnum Gamla bakaríið. Á hitamynd 3 er svo Gamla 

bakaríið fyrir miðri mynd en nokkur hiti er fyrir ofan það og er það í samræmi við athuganir 

í sumar. Rétt austar (hitamynd 4) er svo skiljustöðin en aftan við hinn mikli jarðhiti í gilinu 

við holu B-9. Áframhald á þeirri virkni sést svo á hitamynd 5 (sjá myndir 29 og 30).  

Jarðhitavirknin við Bjarnaflag liggur að mestu leyti frá misgenginu og brotum við Gamla 

bakaríið og austur fyrir sigspilduna í gilinu við holu B-9. Heitar leirskellur, gufuvirkni og 

brennisteinn einkennir svæðið. Virkni er svipuð og var 2012 sem og undanfarin ár (Jón 

Benjamínsson og Trausti Hauksson, 2010). 
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1 Bjarnarflag til norðurs. 2 Bjarnarflag til norðurs 

 

 

 

 

3 Gamla bakaríið á miðri mynd 4 Gufuaflstöðin 

 

 

 

 

5 Bjarnarflag 6 Bjarnarflag, hitaveitulögnin 

Mynd 28.  Hitamyndir í Bjarnarflagi. Nýr myndatökustaður (12) við gömlu Kísiliðjuna. Myndir 

teknar til norðurs (mynd 1) en síðan til austurs (mynd 6). Hitaskellurnar sem ganga áfram 

inn gilið við holu B-9 (ofan við gufuaflstöðina, myndir 4 og 5) koma vel fram sem og virknin 

kringum Gamla bakaríið (mynd 3) og þaðan norður eftir (myndir 1 og 2). 
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Mynd 29.  GB-4. Virknin í framhaldi af gilinu austan B-9. Pyttur þar sem allt er í suðu, heit skella 

með hverasöltum, myndlausum kísli og brennisteinn. Í slakkanum eru svo bullandi leirhverir 

og nokkur gufuvirkni. 

 

Mynd 30.  Þónokkur gufuvirkni er við holu B-4, brennisteinn og myndlaus kísill. Borhola B-4 

stendur upp úr útfellingunum. 
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Mynd 31.  GB-5. Gufar upp um brennisteinsútfellingar í Gamla bakaríinu. Virkni svipuð og í fyrra 

og svipuð því sem hefur verið undanfarin ár. 

 

 Jarðbaðshólar 2.1.5

Á kyrrum kvöldum má sjá gufa upp um nánast allt hraunið frá Jarðbaðshólum að Reykja-

hlíð. Mest af gufunni kemur upp um sprungur og misgengi (mynd 34) á svæðinu við veginn 

að Grjótagjá. Virknin er ívið meiri gíg megin við Grjótagjárveginn (austan megin). Á svæðinu 

frá Námafjalli að gígunum er virkni einna mest meðfram veginum að Jarðböðunum, hár hiti 

með töluverðri ummyndun, þar af helst heitum leirskellum, austan vegar og er lýst með 

Bjarnarflagi (kafla 2.1.4). Í gígunum við veginn kemur upp lyktarlaust gufustreymi og með 

norðlægum sprungum sem ganga þar í gegn (mynd 32). Mesta virknin er í sprungum sem 

ganga í gegnum vesturhlíð gíganna. Hiti í gufunni er einna mestur við veginn að Jarð-

böðunum (þ.e. næst leirskellunum) en þar er hann um 80°C, en annars mældist hitinn á 

bilinu 40–65°C. Í gíg sem er austan Jarðbaðanna nær Námafjalli er smá gufuvirkni og hiti í 

toppi gígbarmsins sunnanverðum en hitinn þar var 38°C og er gufan lyktarlaus. Gufuvirkni 

var minna áberandi 2013 en 2012 og það gæti stafað af töluverðum vindstreng þegar þetta 

var skoðað.  

Í Grjótagjá var hitinn í Karlagjánni um 46°C. Til suðurs með misgengjum er gufustreymi 

sjáanlegt töluvert suður eftir, allt að 1–11/2 km í átt að Hverfjalli (mynd 33) sem og niður að 

Mývatni. Mest virðist koma upp með gígaröðinni sem er í framhaldi til suðurs frá 

Jarðbaðshólum (gígaröðin sunnan Jarðbaða í átt að Hverfjalli). Hiti í gufu næst jarðböðunum 

er nærri 40°C. 

Engar marktækar breytingar eru á gufustreymi síðustu árin en þar hefur veðurfar mikið um 

það að segja hversu sýnilegt gufustreymið er. Engin ný virkni var sjáanleg. 
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Mynd 32.  Dæmigerð virkni við Jarðbaðshóla. Gufa streymir upp um sprungur (misgengi) sem skera 

hólana með norðsuðlægri stefnu. Gufustreymið gengur bæði til norðurs og suðurs frá 

hólunum. Hiti er frá 40–75°C og gufan er lyktarlaus. 

 

 

 

Mynd 33.  Eins og sjá má gufar víða upp um hraun og gjár (sprungur) suðvestan Jarðbaðshóla. Hiti 

er frá 35–55°C. Vegurinn fremst á myndinni er leiðin að Grjótagjá. 
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Mynd 34.  Stækkað kort af jarðhitanum á vesturhluta svæðisins, þ.e. Bjarnarflagi og Jarðbaðshólum. 

 

 Snjóafbræðslur við Námafjall 2.1.6

Á fyrsta vetrardag, 26. október 2013, voru snjóafbræðslur kortlagðar á Námafjallsvæðinu. 

Dagana áður hafði snjóað nokkuð og var spáð stilltu veðri og frosti. Þessi spá gekk næstum 

því eftir, þ.e. snjór var yfir öllu en hitastig var um og yfir frostmarki og snjóaði lítið eitt. 

Snjóþekja var að jafnaði 5–15 cm en mun meiri á Námafjalli og ofan við Bjarnarflag þar sem 

skaflar höfðu myndast í lægðum. Jarðhitinn hafði brætt af sér og var mjög greinilegt hvar 
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virkur jarðhiti var. Einnig sást hvar stutt var í auða jörð, þ.e. jörðin var blettótt með þunnri 

skán. Daginn eftir voru þessir staðir flestir auðir. Hitinn við jaðra afbræðslunnar var oft á 

tíðum ekki nema 5–10°C á 10 cm dýpi (aðallega á Austurgrundum) en þegar komið var 

hálfan til einn metra inn í flekkinn var hitinn orðinn meiri. Þetta var þó misjafnt eftir stöðum 

(þ.e. jarðhitafyrirbærunum).  

Mynd 35 sýnir afbræðslustaðina með bláum, skástígum röndum. Á myndinni sést vel hversu 

umfangsmikill virki jarðhitinn er á svæðinu. Á Austurgrundum, þar sem yfirborðsjarðhiti er 

takmarkaður og liggur aðallega á línum N-S, var fyrri daginn stórt svæði sem var blettótt en 

daginn eftir var það nánast allt bráðið (mynd 36). Hverir voru auðir að mestu leyti en vel 

afmarkaðir. Austurhlíðar Námafjalls voru blettóttar en stórt svæði var autt, sérstaklega við 

gilskorningana sem liggja upp að Mið-Kollu (mynd 37). Toppur fjallsins var nánast auður frá 

Nyrstu-Námakollu og suður eftir fjallinu um 1200 m (myndir 38–40). Norður frá Kollunni 

var afbræðsla nánast eingöngu eftir tveimur línum (misgengjum). Vesturhlíðar voru með 

töluverðri afbræðslu miðað við virkan jarðhita á svæðinu, sbr. afbræðsluna á Austur-

grundum. Bjarnarflagssvæðið í kringum virkjun, lónið og að Gamla bakaríinu var að stórum 

hluta autt sem og gilskorningurinn upp af holu B-9 (myndir 41–43). 

 

Mynd 35.  Afbræðslukort sem var gert 26.–28. október 2013. Jarðhitastaðir og velgja í jörð er sýnd 

sem flekkir með skástígum, bláum röndum. Eins eru hitagildi úr fluxmælingum frá því 

sumarið 2013 hafðir með. Mjög gott samræmi er í afbræðslunni og hitagildum yfir 15°C, 

aðeins eru það punktar meðfram þjóðveginum sem ekki eru með afbræðslu en töluverður snjór 

var í vegöxlinni eftir ruðninga.  
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Við afbræðsluathuganirnar veturinn 2013 kom helst á óvart hversu stórt svæði á Austur-

grundum var autt. Vissulega er velgja til staðar en ekki mikil jarðhitavirkni á yfirborði. 

Sérstaklega var það snjólausa svæðið nyrst á Austurgrundum sem kom á óvart en þar sást 

engin yfirborðsvirkni í sumar.  

Í Námafjalli kom fátt á óvart miðað við athuganir sumarsins, þó var afbræðslublettur syðst í 

vesturhlíð fjallsins þar sem ekki var skráð nein yfirborðsvirkni í sumar. 

Við Bjarnarflag var svæðið frá lóninu og hlíðin neðan við hitaveitumannvirkin sem og 

norður fyrir Gamla bakaríið alveg autt. Ekki er yfirborðsvirkni á stóru svæði en greinileg 

velgja í jörð. Nyrst, ofan við kartöflugarðana, var afbræðsla á svæði þar sem takmörkuð 

yfirborðsvirkni var í sumar en gufaði lítið eitt núna í vetur. Gilið ofan við B-9 var autt en 

einnig ofarlega í því þar sem ekki var skráð yfirborðsvirkni sumarið 2013. 

Í og við Jarðbaðshóla er töluverð gufuvirkni upphitaðs grunnvatns (lyktarlaus gufa), þ.a.l. 

voru stór svæði snjólaus eða blettótt. Þar hjálpa til ungar gosmyndanir sem eru gljúpar en 

þannig hripar vatn vel niður í gegn og gufa á greiða leið upp.  

 

 

Mynd 36.  Austurgrundir frá Námafjalli. Eins og sjá má er stór hluti Austurgrunda þar sem 

ummyndun er snjólaus þrátt fyrir að hiti sé ekki mikill í jaðri afbræðslu. 
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Mynd 37.  Austurhlíðar Námafjalls frá Hverum. Afbræðslur eru aðallega í kringum Mið-Kolluna og 

eftir norður-suðurbroti. 

 

 

Mynd 38.  Til norðurs frá Syðri-Kollu. Allt er meira og minna snjólaust en stakir blettir eru þó. 
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Mynd 39.  Til suðurs frá Syðstu-Kollu. Nokkurt svæði syðst á Námafjalli hefur brætt af sér. 

 

 

Mynd 40.  Horft til suðurs, vestan við Ystu-Kollu. Stór hluti á toppi fjallsins er snjólaus. 
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Mynd 41.  Bjarnarflag. Hlíðin neðan við hitaveitumannvirkin og láglendið umhverfis lón og virkjun 

er snjólaust. 

 

 

Mynd 42.  Bjarnarflag til norðurs frá lögn er alveg snjólaust og nær afbræðslan töluvert norður með 

hryggnum í framhaldi af Gamla bakaríinu. 
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Mynd 43.  Jarðbaðshólar séðir frá Námafjalli. Frá lóninu teygir afbræðslan til suðurs að hólunum sem 

eru meira og minna auðir eins og sjá má. Minni afbræðsla kemur líka fram meðfram 

Krummaskarðsmisgengi framan við (austan við) Jarðbaðshóla og Léttsteypuna. 

 

 Niðurstöður 2.1.7

Jarðhiti sem og ummyndun er útbreidd á Námafjallssvæðinu. Mesta virknin á svæðinu er 

við Hveri og Námafjall austanvert en einnig er töluverður jarðhiti á toppi fjallsins. Á þessu 

svæði eru brennisteinsþúfur, gufu- og leirhverir mest áberandi. Almennt breytist jarðhita-

virknin frá og með misgengi sem liggur með fjallsbrúninni vestanveðri en jarðhitavirkni 

minnkar mikið eftir að komið er norður fyrir Náma-Kollurnar á Námafjalli. Misgengið hefur 

fall til austurs og er nánast allur jarðhitinn fyrir austan það. Í Bjarnarflagi er meginyfirborðs-

virknin frá Gamla bakaríinu í vestri, austur að sigspildunni við holu B-9. Mest áberandi eru 

brennisteinsþúfur en einnig eru gufu- og leirhverir. Aðeins á tveimur svæðum má finna 

lyktarlausa gufu (upphitað grunnvatn) en það er á stóru svæði út frá Jarðbaðshólum sem og 

syðst á Austurgrundum. Sunnan og vestan Jarðbaðshóla er töluverð gufuvirkni sem kemur 

upp á dreifðu svæði allt vestur til Mývatns og suður fyrir Rauðuborg. Kortlagning af snjó-

afbræðslu í október bar yfirleitt vel saman við athuganir sumarsins. Þó voru afbræðslur ofar-

lega í gilinu ofan við B-9 og syðst í vesturhlíð Námafjalls þar sem ekki sást yfirborðsvirkni 

sumarið 2013. Síðan kom á óvart hvað snjóafbræðslan þakti stórt svæði á Austurgrundum 

miðað við hve jarðhitavirkni á yfirborði var dauf þar það sumar.    

Jarðhitastaðirnir virðast ekki hafa breyst mikið frá jarðhitakorti Kristjáns Sæmundssonar 

(2010), nema helst hverir nyrst í Bjarnarflagi, og athugunum Jóns Benjamínssonar og Trausta 

Haukssonar (2010) sem og í yfirferð Sigurðar G. Kristinssonar o.fl. (2013) árið 2012.  
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 Gasflæði um jarðveg við Námafjall  2.2

Árið 2013 voru gerðar gasflæðimælingar á koldíoxíði um jarðveg og hitamælingar á jarðhita-

svæðinu í og við Námafjall. Slíkar mælingar hafa verið gerðar áður á þessu svæði sem og á 

Þeistareykjum og í Kröflu. Markmið þessara mælinga var að kanna gasflæði á svæðinu 

miðað við núverandi aðstæður og bera saman við þær mælingar sem gerðar hafa verið til að 

fylgjast með hugsanlegum breytingum á yfirborðsvirkni á svæðinu. Mælingar af þessu tagi 

byggjast á því að í jarðhitakerfum er ávallt að finna nokkurt magn uppleystra gastegunda 

sem geta borist með gufu upp í gegnum jarðveg. Þegar gufan þéttist, t.d. vegna grunnvatns, 

getur hluti gassins sem henni fylgdi haldið áfram til yfirborðs. Þar sem gufan í jarðhitakerfi 

myndast við suðu eru breytingar á gasflæði um jarðveg ákjósanleg leið til að fylgjast með 

breytingum á suðuástandi jarðhitakerfis. Kerfisbundnar mælingar á gasflæði um jarðveg 

hafa verið gerðar, auk Námafjalls, á Hengilssvæði, í Kröflu, á Þeistareykjum og á Reykjanesi 

þar sem árlegar mælingar hafa verið gerðar frá árinu 2004. Þar hafa mælingarnar reynst vel 

við að ákvarða umfang breytinga á yfirborðsvirkni vegna vinnslu á jarðhitasvæðinu á 

Reykjanesi á undanförnum áratug (Þráinn Friðriksson o.fl., 2010; Auður Agla Óladóttir, 

2012). Fyrri mælingar í og við Námafjall hafa bent til þess að koldíoxíðflæði gegnum jarðveg 

sé víðast hvar mjög lítið á þessu svæði og sé staðbundið og fyrst og fremst bundið við svæði 

þar sem jarðhitavirkni er augljós á yfirborði. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

mælinganna sem gerðar voru sumarið 2013 í og við Námafjall og þær bornar saman við eldri 

mælingar frá sama svæði.  

 Niðurstöður gasflæðimælinga 2013 2.3

Mælingarnar fóru fram í byrjun september 2013 og mældir voru þrjár mælilínur þvert yfir 

mælisvæðið í og við Námafjall. Þessar þrjár mælilínur voru áður mældar árið 2010 og var 

staðsetning þeirra þá ákvörðuð út frá þekktum sprungum og jarðhitavirkni á svæðinu 

(Auður Agla Óladóttir, 2010). Mælilínurnar eru sýndar á mynd 44 og táknaðar með bók-

stöfunum A, B og C. Þá var einnig mældur prófíll sem liggur eftir Námafjalli í norður-suður 

stefnu, táknaður með bókstafnum D, og tveir prófílar, E og F, rétt norðan við þjóðveg 1 

vestan Námafjalls út frá Gamla bakaríinu. Þessi síðarnefndu svæði voru mæld áður árið 

2004. Að lokum voru mældar tvær litlar mælilínur sem ekki hafa verið mældar áður. Annars 

vegar var mældur prófíll G, sem liggur frá skurðpunkti mælilína B og D ofan á Námafjalli og 

niður Námafjall að austanverðu að hverasvæðinu, og hins vegar prófíll H sem liggur yfir 

Námafjall í austur-vestur stefnu sunnan við mælilínu B. Á mynd 44 má sjá staðsetningu allra 

þeirra mælipunkta sem gerðir hafa verið á þessum mælilínum á gasflæði um jarðveg og 

jarðvegshitastigi í og við Námafjall.  
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Mynd 44. Staðsetning mælinga á jarðvegshitastigi og koldíoxíðgasflæði um jarðveg í og við 

Námafjall. Mælilínur eru merktar svörtum bókstöfum frá A til H.    

 

Mælingarnar fóru fram í byrjun september og var koldíoxíðflæði um jarðveg og hitastig á 

15 cm dýpi í jarðvegi mælt í 406 mælipunktum með um 20–30 m millibili. Notast var við 

handhitamæli við hitamælingarnar og svo gasflæðimæli sem byggist á svokallaðri „closed-

chamber“ aðferð þar sem mældur er hraði uppsöfnunar koldíoxíðs í lokuðu rými sem lagt er 

ofan á jörðina (Cardellini o.fl., 2003, Þráinn Friðriksson o.fl., 2010) (mynd 45). 

 

Mynd 45.  Gasflæðimælir sem notaður var til mælinga á Námafjallssvæðinu.  
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Þessi aðferð er útbreidd við gasmælingar víða um heim á jarðhitasvæðum og eldvirkum 

svæðum og hefur hún reynst áreiðanleg þar sem endurteknar mælingar gefa sambærilegar 

niðurstöður nema í kjölfar mikillar úrkomu sem getur dregið úr gasflæði til yfirborðs í 

skamman tíma (Granieri o.fl., 2003).  

Niðurstöður mælinganna 2013 eru settar fram á mynd 46. Þar kemur fram að gasflæðið um 

jarðveg í Námafjalli er víðast hvar fremur lítið og í langflestum mælipunktum (yfir 90% 

tilvika) mældist koldíoxíðflæðið mjög lítið, eða minna en 10 g/m2/dag. Nokkrir punktar 

skera sig úr og sýna koldíoxíðflæði frá 10 g/m2/dag og upp í yfir 300 g/m2/dag. Þessir 

punktar eru flestir staðsettir ofan á Námafjalli, í austurhlíðum þess, og á Hverarönd þar sem 

jarðhitavirkni er mikil á yfirborði. Þá er einnig að finna nokkuð há mæligildi í þremur 

punktum á mælilínu F. Hæsta gildið á koldíoxíðflæði mældist á hæsta hluta Námafjalls, á 

miðri mælilínu D og var 306 g/m2/dag (rauður punktur).  

 

Mynd 46.  Niðurstöður gasflæðimælinga um jarðveg í og við Námafjall.  
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Á mynd 47 má sjá niðurstöður hitamælinga sem gerðar voru á 15 cm dýpi í sömu mæli-

punktum og koldíoxíðmælingarnar. Á nyrsta og syðsta prófílnum, A og C, er jarðvegshiti í 

langflestum tilfellum undir 15°C (í 92% mælipunktanna) meðan hiti er meiri en 15°C í yfir 

50% tilvika á öllum hinum prófílunum. Prófílar B, E og F sýna nokkuð hærri hita en prófílar 

A og C, og fer hiti þar yfir 50°C á nokkrum stöðum. Prófílar D, G og H sýna hæstu 

hitastigsgildin og hæsta hitastigsgildi sem mældist var 95,8°C á prófíl D ofan á Námafjalli, í 

sama mælipunkti og sýndi hæsta gasflæðigildið. 

 

Mynd 47.  Niðurstöður jarðvegshitastigsmælinga á 15 cm dýpi sem gerðar voru samhliða mælingum 

á koldíoxíðflæði.  

 

Niðurstöðurnar frá 2013 voru bornar saman við fyrri niðurstöður frá 2010 (prófílar A, B og 

C) og niðurstöður frá 2004 (prófílar D, E og F). Prófílar G og H hafa ekki verið mældir fyrr. 

Mælt var í sömu mælipunktum á hverjum prófíl og sömu mælitæki og aðferðafræði notuð. 

Til að bera saman þessi gögn voru gerð línurit fyrir bæði koldíoxíðflæði og jarðvegshitastig 

fyrir hvern prófíl fyrir sig (myndir 48–51). Fyrir línuritin gildir að á x-ás er fjarlægð í metrum 

frá einum mælipunkti til þess næsta frá vestri til austurs (prófílar A, B, C, E og H), suðvestri 

til norðausturs (prófílar F og G) og frá norðri til suðurs (prófíll D).  

Samanburður á koldíoxíðflæði á eldri mælingum og mælingunum frá því sumarið 2013 sýna 

að engin afgerandi breyting hefur átt sér stað á svæðinu (myndir 48 og 49). Mjög víða er lítill 
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munur á gildum frá 2013 og eldri gildum frá 2010 og 2004. Í yfir 90% tilfella er mismunur 

eldri og yngri mæligilda innan við 10 g/m2/dag. Einstaka há gildi í eldri mælingum, t.d. á 

prófílum C og E, koma ekki fram sumarið 2013 og slík gildi virðast hafa litla þýðingu þegar 

litið er til heildargasflæðis um jarðveg á svæðinu. Svæði þar sem fleiri en einn mælipunktur 

gefur há gildi, t.d. austast á prófíl B austan við Hveri og nálægt miðjum prófíl D efst á 

Námafjalli, komu fram í eldri mælingum og aftur í mælingunum frá 2013.   

Hitamælingarnar voru unnar á sama hátt og bornar saman við eldri mælingarnar (myndir 50 

og 51). Á línuritunum má sjá að gildi eldri mælinganna, sérstaklega frá 2010 á prófíl A, B og 

C, eru í nánast öllum tilfellum mun hærri en 2013. Þessi munur stafar af mismunandi veður-

fari á meðan á mælingum stóð. Mælingarnar frá 2010 voru gerðar í júlí og var lofthiti yfir 

daginn þessa mælidaga að meðaltali 19,5°C (Veðurstofa Íslands, 2013) meðan hann var 

tæplega 5°C árið 2013 þegar mælingar fóru fram í septembermánuði. Ekki kemur fram jafn 

mikill munur á prófílum D, E og F en þó er hitinn jafnan hærri árið 2004 enda var lofthiti þá 

mælidaga tæplega 15°C. Að öðru leyti virðist koma fram svipaður breytileiki í hitastigs-

gildum og há gildi koma í mörgum tilfellum fram á sömu stöðum (t.d. á prófílum A, D, E og 

F).       
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Mynd 48.  Línurit sem sýna koldíoxíðflæði um jarðveg á fjórum af þeim mælilínum sem mældar voru sumarið 

2013, samanborið við eldri mælingar frá 2010 og 2004.  
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Mynd 49.  Línurit sem sýna koldíoxíðflæði um jarðveg á fjórum af þeim mælilínum sem mældar voru sumarið 

2013, samanborið við eldri mælingar frá árinu 2004 sem til voru. 
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Mynd 50.  Línurit sem sýna hita á 15 cm dýpi í jarðvegi á öllum átta prófílunum sem mældir voru sumarið 

2013, samanborið við eldri mælingar á sumum prófílanna frá 2010 og 2004.  
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Mynd 51.  Línurit sem sýna hitastig á 15 cm dýpi í jarðvegi á öllum átta prófílunum sem mældir voru 

sumarið 2013, samanborið við eldri mælingar frá 2010 og 2004.  
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Mælingar frá árinu 2013 sýna að koldíoxíðflæði gegnum jarðveg er mjög lítið í flestum 

mælipunktum á mælisvæðinu og einungis nokkrir mælipunktar sýna hækkað gasflæði. Þá er 

að finna mælipunkta með hækkuðu koldíoxíðflæði á háhrygg Námafjalls og á austurbarmi 

fjallsins mitt á milli giljanna tveggja sem ganga upp í fjallið til suðausturs frá Hverum. Á 

Hverum og Austurgrundum er jafnframt að finna mælipunkta með hækkuðu koldíoxíðflæði. 

Í Bjarnarflagi er áberandi gilskorningur fyrir ofan holu B-9 og þar er lífleg virkni og jarðhita-

ummerki mikil. Þar er að finna punkta þar sem nokkurt koltvíoxíðflæði mælist og virðist 

tengjast svæðisbundnu gasflæði í tengslum við misgengin sem þarna eru. Niðurstöður 

jarðvegshitamælinganna eru svipaðar gasmælingunum og flestir mælipunktar sýna ekki 

háan hita á 15 cm dýpi. Þeir punktar sem gefa há gildi voru flestir staðsettir á Námafjallinu 

sjálfu og við Hveri og Austurgrundir en einnig koma fram nokkrir mælipunktar með háan 

hita í nágrenni við áðurnefndan gilskorning í Bjarnarflagi.   

Ummyndun og jarðhitaummerki eru mjög útbreidd á mælisvæðinu og á Námafjalli er meira 

eða minna samfelld ummyndun og brennisteinsskellur víða. Ummyndunin er mun útbreidd-

ari en önnur jarðhitavirkni, svo sem leirhverir og gufuaugu, og er þetta einkennandi fyrir 

Námafjall. Allir þeir mælipunktar sem sýndu hækkað koldíoxíðflæði voru á stöðum þar sem 

jarðhitaáhrifa gætti á yfirborði, í formi ummyndunar, leirhvera og/eða gufuaugna. Ríflega 

helmingur allra mælipunkta var staðsettur á svæði þar sem jarðhitaáhrifa gætti á yfirborði, 

eða 222 af 406 mælipunktum. Gasflæði á þeim stöðum var á bilinu 0,28–367,8 g/m2/dag en 

meðaltalið var 15,4 g/m2/dag og miðgildið var 2,9 g/m2/dag. Mælipunktar frá þeim svæðum 

þar sem jarðhitaáhrifa gætti ekki á yfirborði sýndu hvergi há gildi, þau voru á bilinu 0,55–

17,9 g/m2/dag, gáfu meðaltalið 3,6 g/m2/dag og miðgildið 2,7 g/m2/dag og endurspegla 

bakgrunnsgildi á svæðinu. Athygli vekur að miðgildi er nánast það sama í báðum tilfellum 

og bendir það til þess að innan beggja svæðisgerða er að finna álíka marga mælipunkta með 

mjög lág gildi. Á mynd 52 er sýnt að langflest gasflæðigildi beggja flokka eru lág. Allir þeir 

mælipunktar, þar sem fram koma há gasflæðigildi, eru á svæðum þar sem jarðhitaáhrif eru 

sýnileg og í langflestum tilfellum er nokkuð hár jarðvegshiti í samsvarandi punktum.  

Þegar niðurstöður frá Námafjalli eru bornar saman við mælingar frá öðrum jarðhitasvæðum 

kemur í ljós að bakgrunnsgildi á Námafjallssvæðinu er sambærilegt við það sem þekkt er frá 

Reykjanesi þar sem það er um 4,1 g/m2/dag. Samanburður sýnir jafnframt að gasflæði um 

jarðveg frá stöðum þar sem jarðhitaáhrifa gætir á yfirborði í og við Námafjall er mjög lítið en 

svipar þó til niðurstaðna frá Þeistareykjum þar sem það er 18,2 g/m2/dag. Sambærileg gildi 

fyrir Reykjanes og Kröflu eru rúmlega 100 g/m2/dag, eða meira en sexfalt meira koltvíoxíð-

flæði. Á þeim svæðum Námafjalls þar sem ummyndun er til staðar án frekari jarðhitavirkni 

mælist gasflæði víðast hvar lítið og skýrir það að einhverju leyti lágt meðaltal þar sem 

jarðhitaáhrifa gætir á yfirborði í Námafjalli.  
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Mynd 52.  Gasflæði um jarðveg og jarðvegshiti á Námafjallssvæðinu 2013.  

 

 

 Efnasamsetning gufu úr gufuaugum í Námafjalli 2.4

 Gufusýnataka og -efnagreiningar 2.4.1

Gufusýnum var safnað gegnum títanrör með plasttrekt á endanum en hún var lögð yfir 

gufuaugun sem safna skyldi úr. Gasi og gufu var safnað á lofttæmdar glerflöskur sem 

innihéldu 50 mL af 10 M NaOH lausn. Þéttivatni var safnað með því að leiða gufuna gegnum 

kælispíral sem tengdur var við títanrörið.  

Styrkur H2, CH4, Ar, N2 og O2 í gufusýnum var greindur á rannsóknarstofu Landsvirkjunar í 

Kröflustöð en styrkur CO2 og H2S var greindur á rannsóknarstofu ÍSOR. Styrkur steinefna í 

þéttivatni var sömuleiðis greindur á rannsóknarstofu ÍSOR. Samsætuhlutföll vetnis og 

súrefnis í þéttivatni voru greind hjá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Nánari lýsingar á 

þeim efnagreiningaraðferðum sem beitt var má finna í viðauka 2. 

Rétt er að taka fram að þar sem ekki var til staðall fyrir CH4 á rannsóknarstofunni í Kröflu 

var metanstyrkur reiknaður út frá flatarmáli metantoppanna og hlutþrýstingi „afgangs-

gassins“, þ.e. þeim þrýstingi sem vantaði upp á að summa hlutþrýstinga gassins í flöskunum 

næði mældum heildarþrýstingi. Línulegri aðhvarfsgreiningu var beitt til að finna „bestu“ 

staðallínu fyrir metan, þ.e. þá línu sem lágmarkaði stærðina         ∑   fyrir öll sýnin. Þessi 

staðallína virðist ágæt við meðalháan metanstyrk en ofmetur styrkinn sennilega í metan-

ríkustu sýnunum og vanmetur hann í metanrýrustu sýnunum. Af þessum sökum ber að taka 

reiknuðum metanstyrk með nokkrum fyrirvara. Æskilegt væri að hafa staðalgas fyrir metan 

aðgengilegt á rannsóknarstofunni í Kröflu. Súrefni mældist víða 0,01–0,1 mmól/kg og stafar 

það líklega af svolítilli loftmengun við greiningar en öflugri dælu þyrfti við gasskiljuna til að 

ná að lofttæma sýnalínuna nægilega vel til að engin loftmengun verði. 
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 Sýnatökustaðir 2.4.2

Fjórum sýnum var safnað á Námafjallssvæðinu þann 22. ágúst í hlýju og björtu veðri. Yfirlit 

um sýnatökustaði er í töflu 1 og staðsetning þeirra er sýnd á mynd 53 ásamt öðrum gufu-

augum sem sýni hafa verið tekin úr í Námafjalli og Bjarnarflagi.  

Ýmsir hafa safnað sýnum úr gufuaugum í Námafjalli í gegnum tíðina. Fyrstan skal nefna 

Bunsen (1851) sem fjallaði um sýni sem safnað var á fimmta tug 19. aldar. Þá rakti 

Christensen (1889) niðurstöður Johnstrups frá 1871 og Thorkelsson (1910) lýsti sýnum frá 

1906. Baldur Líndal tók allmörg sýni 1950–1952 og Stefán Arnórsson og Hörður Svavarsson 

(1985) skýrðu sömuleiðis frá niðurstöðum þónokkurs fjölda sýna. Niðurstöður tveggja þeirra 

síðasttöldu eru raktar í skýrslu Halldórs Ármannssonar (1993) um efnafræði vökva Náma-

fjallssvæðisins en verða ekki tíundaðar hér. Árin 1995 og 1996 söfnuðu Stefán Arnórsson og 

félagar (1995; 1996) nokkrum sýnum og Jón Benjamínsson og Trausti Hauksson (2010, 2011, 

2012) söfnuðu sýnum árin 2009–2011. 

Á mynd 53 eru eldri gufusýnatökustaðir á svæðinu auðkenndir með þrennum hætti; staðir 

merktir N-1 til N-20 og H-1 og H-2 eru sýnatökustaðir skilgreindir af Baldri Líndal 

(Jarðboranir ríkisins, 1951; Halldór Ármannsson, 1993), staðir merktir A til X eru sýna-

tökustaðir skilgreindir af Stefáni Arnórssyni og Herði Svavarssyni (1985) og loks eru tveir 

staðir merktir SA-1 og SA-2 en þar tóku Stefán Arnórsson o.fl. (1995; 1996) gufusýni. Stefán 

Arnórsson o.fl. (1995; 1996) tóku sýni á mun fleiri stöðum en þeir staðir höfðu flestir verið 

skilgreindir í eldri rannsóknum. Jón Benjamínsson og Trausti Hauksson (2010, 2011, 2012) 

tóku sýni úr auga NG-1 árin 2009–2011 en það mun vera nærri G-102, þó heldur ofar í 

fjallinu. Hnattstöðuhnit gufuaugans eru hins vegar ekki gefin upp í skýrslum þeirra.  

Sýnatökustöðum ársins 2013 í Námafjalli er lýst frekar hér á eftir. Í gagnagrunni ÍSOR eru 

sýnatökuaugu áranna 2012 og 2013 í Námafjalli kölluð „N G-101“ og svo framvegis til að 

forðast rugling við gufuaugu á öðrum svæðum en í texta og á myndum hér á eftir eru nöfn 

gufuaugna víða stytt í „G-101“ til einföldunar. 

Tafla 1.  Sýnatökustaðir í Námafjalli sumrin 2012 og 2013. 

Nafn 
auga* 

Staðarnúmer x-hnit y-hnit 
Hæð  

(m y.s.) 
Lýsing 

G-101 H 10191 600359 573281 477 Á hrygg Námafjalls norðanverðum 

G-102 H 10192 600469 572994 471 Í gili hátt í Námafjalli austanverðu 

G-103 H 10193 599284 573619 362 Í gili norður af holu B-9  

G-104 H 11156 600915 573152 373 Austast á Hverum 

* Nöfn gufuaugna eru stytt. Fullt nafn í gagnagrunni ÍSOR er „N G-101“ o.s.frv. 
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Mynd 53.  Gufuaugu í Námafjalli og Bjarnarflagi. Gufuaugu sem safnað var úr sumarið 2013 eru 

sýnd með rauðum táknum. 

 

N G-101: Fremur kraftlítið gufuauga á hrygg Námafjalls norðanverðum (myndir 53 og 54). 

Allnokkrar skellur eru á þessum slóðum og má víða sjá nokkurt gufustreymi frá þeim. 

Sæmilega gekk að fá gufuna til að streyma um söfnunarbúnaðinn en þegar sýnaflaska var 

tengd við söfnunarrörið koðnaði flæðið niður. Líkt og 2012 náðist sýni úr auganu með aðstoð 

sogdælu en af efnagreiningum er ljóst að sýnið var mengað andrúmslofti. Þetta auga er ekki 

vænlegt sem eftirlitsstaður þar sem nauðsynlegt er að ná sýni reglulega næstu ár.   

N G-102: Öflugt auga í gilskorningi hátt í hlíðum Námafjalls, mjög nærri en þó líklega ekki 

nákvæmlega sama auga og var safnað úr sumarið 2012. Eftir ljósmyndum að dæma er það 

nú sjóðandi leirhver. Aðkoma er fremur erfið að þessu auga nema neðan frá um þröngt gilið 

(myndir 53, 55 og 56). Stefán Arnórsson o.fl. (1995; 1996) tóku sýni á þessum stað 1995 og 

1996 (sýni 95-3119 og 96-3136). Þá tóku Jón Benjamínsson og Trausti Hauksson (2010, 2011, 

2012) sýni úr auga GN-1, sem er skammt frá þessu auga, þó sennilega litlu ofar í fjallinu,  

árin 2009–2011. Þessi staður er einnig á sömu slóðum og staðir N-1 til N-5 hjá Baldri Líndal 

(Jarðboranir ríkisins, 1951; Halldór Ármannsson, 1993). 

N G-103: Ágætlega kraftmikið gufuauga með fókuseruðu streymi í grunnu gili sem liggur 

norður frá holu B-9 í Bjarnarflagi (myndir 53 og 57). Augað er í gilbotninum en tengist virkni 
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sem teygir sig upp eftir allri austurhlíð gilsins. Það er um 200 m frá gilkjaftinum við holu B-9. 

Stefán Arnórsson o.fl. (1995; 1996) tóku sýni á þessum stað 1995 og 1996 (sýni 95-3109 og 96-

3145). Þessi staður er mjög nærri sýnatökustað T hjá Stefáni Arnórssyni og Herði Svavarssyni 

(1985). 

N G-104: Ágætlega kraftmikið og vel afmarkað gufuauga í brennisteinsþúfu rétt norðan við 

austustu borholuna (H-8) á Hverum, að því er virðist á sömu slóðum og auga B hjá Stefáni 

Arnórssyni og Herði Svavarssyni (1985) sem Stefán Arnórsson o.fl. (1995; 1996) tóku aftur 

sýni úr árið 1995 (sýni 95-3114), svo og auga N-7 hjá Baldri Líndal (1951). Nokkur virkni var í 

þúfunni og gekk sýnataka ágætlega þótt reyndar hafi í upphafi þurft að örva gufurennslið 

með sogdælu. Sjá myndir 53 og 58. 

 

 

Mynd 54.  Undirbúningur sýnatöku úr gufuauga N G-101 á norðanverðum hrygg Námafjalls. Þessi 

staður reyndist erfiður til sýnatöku og sýnið mengað andrúmslofti. 
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Mynd 55.  Sýnataka úr gufuauga N G-102 ofarlega í gili í Námafjalli austanverðu. 

 

 

Mynd 56.  Sýnataka úr gufuauga N G-102. Horft niður eftir gilinu, norður til Kröflu. 
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Mynd 57.  Sýnataka úr gufuauga N G-103 í gili upp af stöðvarhúsinu í Bjarnarflagi. Horft norður 

eftir gilinu. 

 

 

Mynd 58.  Undirbúningur sýnatöku úr gufuauga N G-104 á Hverum. 
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 Niðurstöður gufuefnagreininga 2.4.3

Niðurstöður efnagreininga sýna sem tekin voru við Námafjall sumarið 2013 eru sýndar í 

töflu 2. Mynd 59 sýnir styrk CO2, H2S, H2, N2, CH4 og Ar í gufuaugum á Námafjalli og í 

Bjarnarflagi í tímans rás. Nýjustu sýnin voru tekin í ágúst 2013 en einnig eru sýnd gögn úr 

öðrum augum af sömu slóðum og nýju augun þar sem þeim er að dreifa. Efnagreiningar 

eldri sýna frá sömu stöðum eru fengnar úr skýrslum Stefáns Arnórssonar o.fl. (1995; 1996) og 

Jóns Benjamínssonar og Trausta Haukssonar (2010, 2011, 2012) og eru þær sýndar í töflum V-

10 til V-13 í viðauka 1 ásamt tilvitnunum í frumheimildir. Einnig eru á mynd 59 sýnd 

samsætuhlutföll í þéttivatni fyrir sýni áranna 2012 og 2013 en samsætur virðast ekki hafa 

verið mældar í eldri sýnum. Á myndunum fyrir N2 og Ar er þeim sýnum sleppt sem eru 

greinilega umtalsvert menguð andrúmslofti þar eð styrkur andrúmsloftsgasanna í þeim 

sýnum er margfalt hærri en gengur og gerist í gufusýnum og skekkir því myndina verulega.  

Í töflu 3 er sýndur reiknaður djúphiti út frá mældum styrk hinna ýmsu gastegunda. Notast 

er við kvarðanir Arnórssonar o.fl. (1998) sem reiknaðar eru út frá ætluðu jafnvægi við 

steindafylkin klínózóisít-kalsít-kvars-prehnít (CO2) og pýrít-pyrrhótít-prehnít-epidót (H2S og 

H2). Fyrir Námafjall er notuð sú kvörðun CO2-hitamælisins sem gerir ekki ráð fyrir miklu 

CO2-flæði frá kviku.  
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Tafla 2.  Efnasamsetning gufusýna frá Námafjallssvæðinu. 

Sýni 20130257 20130258 20130259 20130260 

Dagsetning 22.8.2013 22.8.2013 22.8.2013 22.8.2013 

Svæði Bjarnarflag Námafjall Námafjall Hverir 

Staður N G-103 N G-101 N G-102  N G-104 

Hitastig (°C) 98,4 97,5 98,9 98,6 

Gasstyrkur í gufu (mmól/kg) 
  

CO2 14,5 53,4 60,7 115 

H2S 10,0 77,8 77,8 64,8 

H2 3,19 151 68,7 35,1 

CH4 1,35 1,49 1,37 1,32 

N2 2,18 209 1,45 1,37 

O2 0,004 20,4 0,011 0,025 

Ar 0,061 2,74 0,087 0,064 

Steinefni í þéttivatni (mg/kg) 
  

Cl 0,12 0,03 0,23 0,04 

B 0,03 0,03 0,06 0,03 

Samsætur í þéttivatni (‰ SMOW) 
  

δ18O -15,41 -11,91 -10,02 -8,71 

δD -110,3 -111,4 -114,1 -122,6 

 

 

Tafla 3.  Reiknaður efnahiti (°C) gufusýna áranna 2012 og 2013 frá Námafjallssvæðinu. Notast er 

við kvarðanir Arnórssonar o.fl. (1998). Tölum í sviga er sleppt við útreikninga á meðaltali ( ̅) 

og staðalfráviki ( ).  

Sýni Auga TCO2 TH2S TH2 TCO2/N2 TH2S/Ar TH2/Ar  ̅   

20130258 G-101 268 320 (446) (147) (208) (247) 294 36 

20120191 G-101 268 322 (394) (183) (262) (274) 295 38 

20130259 G-102 274 320 (391) 280 298 301 295 18 

20120192 G-102 269 312 (414) 271 327 333 302 30 

20130257 G-103 218 248 258 220 251 246 240 17 

20120193 G-103 226 253 256 222 259 248 244 16 

20130260 G-104 306 313 352 307 302 293 304 7 
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Mynd 59.  Gasstyrkur í gufu og samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum á Námafjallssvæðinu. 
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N G-101: Svolítil loftmengun var í sýni ársins 2012 en talsvert meira loft í sýninu frá 2013 

enda var augað frekar kraftlítið. Af þeim orsökum mælist styrkur N2, O2 og Ar mun hærri en 

búast mætti við í ómenguðu sýni af jarðhitagufu. Litlar breytingar sjást hins vegar í styrk 

CO2 og H2S frá árinu 2012. Vegna mengunarinnar er lítið að marka aðra efnahitamæla en 

CO2 og H2S sem aftur ber mjög illa saman þótt gildin séu afar stöðug milli ára (268°C og 

320°C; tafla 3).  

N G-102: Flest sýni eru til af þessu svæði þótt reyndar séu sýni áranna 2009–2011 tekin 

heldur ofar í fjallinu. Sýni áranna 2010 og 2011 voru talsvert menguð andrúmslofti sem 

útskýrir að nokkru leyti flöktið sem sést á mynd 53. Styrkur CO2 hækkar lítillega milli ára, fer 

úr 55 í tæp 61 mmól/kg, en hann er þó talsvert lægri en á árum áður. Styrkur annarra 

gastegunda hækkar einnig svolítið milli ára. Efnahiti samkvæmt CO2- og H2S-mælunum er 

svipaður og fyrir G-101 og meðaltalið reiknast líka svipað, sé H2-hitamælinum sleppt en 

hann gefur langhæstu niðurstöðurnar. Talsvert lægra tvívetni mælist í sýninu frá 2013 en 

sýninu 2012 en δ18O breytist lítið frá 2012–2013.  

N G-103: Styrkur CO2, H2S og H2 var á bilinu 59–67 mmól/kg árin 1995 og 1996 en hefur 

lækkað síðan, og lækkar raunar líka svolítið milli 2012 og 2013 (var 18,1 mmól/kg árið 2012 

en einungis 14,1 mmól/kg sumarið 2013). Sömu sögu er að segja af styrk H2S og H2 en styrkur 

beggja gastegunda var á bilinu tæplega 20 til um 25 mmól/kg fyrir 17 og 18 árum en styrkur 

H2S hefur verið um 10 mmól/kg í síðustu tveimur sýnum og styrkur H2 aðeins 3 mmól/kg. 

Styrkur annarra gastegunda breytist lítt. Efnahitamælum ber ágætlega saman, bæði inn-

byrðis og milli ára, og reiknast efnahiti að meðaltali 240°C í sýni ársins 2013. Samsætuhlutföll 

eru óbreytt milli ára.  

N G-104: Aðeins eitt eldra sýni fannst úr þessu auga, eða öðru á svipuðum stað; hjá Stefáni 

Arnórssyni og félögum árið 1995. Styrkur CO2 og H2 hefur lækkað talsvert síðan þá (úr 

rúmum 90 mmól/kg í um 35 mmól/kg) en styrkur H2S og CH4 hefur hækkað nokkuð (H2S úr 

50 í 65 mmól/kg og CH4 úr 0,5 í 1,3 mmól/kg). Hér reiknast efnahiti hærri en á hinum 

svæðunum; 304°C að meðaltali og ber flestum hitamælanna ágætlega saman, að undan-

skildum H2-hitanum sem er langhæstur.  

Mynd 60 sýnir samsætuhlutföll í þéttivatnssýnum áranna 2012 og 2013 úr gufuaugum í 

Námafjallskerfinu ásamt úrkomulínu Craigs (1961). Tveir punktar eru sýndir fyrir gufu-

augað G-103 í gilinu ofan Bjarnarflagsstöðvar og G-102 ofarlega í gili í Námafjalli norð-

austanverðu en aðeins einn punktur fyrir hvort hinna gufuaugnanna, enda var samsætu-

sýnum ekki safnað úr augum þeim sumarið 2012. Sýni áranna 2012 og 2013 úr G-103 eru 

mjög svipuð og liggja nærri úrkomulínunni en sýnið úr G-102 frá sumrinu 2012 er nokkru 

þyngra (með minna neikvæð gildi – ofar á myndinni) en sýnið frá sumri 2013. Hugsanlegt er 

að það stafi af ófullkominni þéttingu sýnisins sumarið 2012 en því var ekki safnað í gegnum 

kælispíral. Að öðru leyti er heildarmyndin á þann veg að súrefnishliðrun frá úrkomulínunni 

er veruleg (> 4‰) í G-101, G-102 og G-104, og fer vaxandi með hækkandi reiknuðum 

djúphita líkt og vænta mátti þótt hliðrunin sé óvenju mikil. Tvívetnisgildin eru svipuð í 

sýnunum úr Bjarnarflagi og Námafjalli, nærri -110‰, sem er um 10–15‰ léttara en í 

reiknuðum djúpvökva í Bjarnarflagi. Sá munur stafar væntanlega af suðu vökvans á leiðinni 

til yfirborðs. Tvívetnisgildi sýnisins af Hverum er hins vegar mun lægra; -122,6‰. 
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Mynd 60.  Samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum á og við Námafjall sumrin 2012 og 2013 

ásamt úrkomulínu Craigs (1961). 

 

 

 Samantekt 2.4.4

Fremur litlar breytingar verða á efnasamsetningu gufunnar milli ára. Þó sést að hlutfall 

tvívetnis í G-102 lækkar frá 2012; úr -106 í -114‰. Efnahitamælar gefa djúphitastig um 240°C 

í G-103 ofan við stöðvarhúsið í Bjarnarflagi, um 295°C í G-101 og G-102 á Námafjalli sjálfu og 

304°C í G-104 á Hverum. Styrkur Cl er alls staðar á bilinu 0,03–0,23 mg/kg en styrkur B lægri 

en 0,03–0,06 mg/kg. 

Örðugt hefur reynst að ná ómenguðu sýni úr G-101 og er lagt til að það verði ekki lengur 

haft sem eftirlitsstaður. Þess í stað verði á næsta ári valinn sýnatökustaður á svæðinu í 

kringum Mið-Kollu þar sem gufuvirkni kviknaði árið 2008.  

3 Krafla 

 Yfirborðsvirkni í Kröflu 3.1

Skipting svæða á Kröflusvæðinu í gegnum tíðina hefur verið í nokkuð föstum skorðum.  

Skipting svæðanna er eftirfarandi: Leirbotnar, Leirhnjúkur, Vítissvæðið, Hveragil, Vestur-

hlíðar og Suðurhlíðar. Þessum svæðum hefur verið lýst áður í reglulegu eftirliti (Jón 

Benjamínsson og Trausti Hauksson, 2011; Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013). Að auki var 

farið á svæði í jaðri Kröflu, þ.e. Hvíthóla, Hrafntinnuhrygg og Sandabotnahrygg, til yfirlits 

en enga virkni var að sjá nema í Hvíthólum.  
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Dagana 20.–27. ágúst 2013 var farið yfir flest svæðanna og yfirborðsvirkni athuguð. Önnur 

svæði voru skoðuð lauslega og ljósmynduð og hitamyndir teknar. Staðsetning og stefna 

hitamyndatökustaða er sýnd á jarðhitakorti frá Kristjáni Sæmundssyni (2008) (Anette K. 

Mortensen o.fl., 2009) (sjá mynd 60) að viðbættum gjóskugeira Vítis frá 1724 og nákvæmari 

afmörkun á ummyndun umhverfis Hveragil. 

 
Mynd 61.  Jarðhitakort af Kröflu. Athuganir 2013 sýndu óverulegar breytingar á undanförnum 

árum. 

 

 Leirbotnar 3.1.1

Á svæðinu við Leirbotna var farið yfir nokkra staði sem nefndir eru í skýrslu Jóns 

Benjamínssonar og Trausta Haukssonar (2011) en enginn virkur jarðhiti var á þeim stöðum 

sem þar eru nefndir. Einnig var litið yfir svæðið en ekkert gufustreymi var sjáanlegt frekar 

en undanfarin ár. Í skýrslu Jóns Benjamínssonar og Trausta Haukssonar (2011) er þess getið 

að árið 2010 hafi ekki verið sjáanleg gufa í Leirbotnum. Beinar mælingar voru gerðar á 

nokkrum stöðum en annars var notast við hitamyndavél að kvöldlagi og myndað frá 

Rauðhól (myndatökustað 6 á mynd 60). Lítil merki sáust um hitaútstreymi frá svæðinu á 

hitamyndunum (mynd 62). Dagana sem kortlagning fór fram var vinnslustopp í Kröflu og 

því voru holur blásandi og töluvert heitt affallsvatn í lækjum. Þetta hafði áhrif á hita-

myndatöku eins og sést á myndunum. Engar breytingar eru á náttúrulegum jarðhita frá 

hitamyndatöku 2012. 
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1 Leirbotnar. Hola KG-26 við veginn næst 2 Leirbotnar. Frh. til austurs 

 

 

 

 

3  Leirbotnar. Heitir affallslækir koma skýrt fram 4 Skiljustöðin og holur KJ-29 og KJ-6 í blæstri 

 

 

 

 

5 Leirbotnar. Hola KJ-6 í blæstri 6 Kröfluvirkjun 

Mynd 62.  Myndir teknar ofan af Rauðhól (myndatökustaður 6). Horft til austurs á Leirbotna og svo 

til  suðurs. Engin virkni sjáanleg. 
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 Leirhnjúkur 3.1.2

Jarðhiti á Leirhnjúkssvæðinu einkennist af leirhverum og gufuaugum. Leirummyndun og 

brennisteinn er víða áberandi en jarðhiti er einnig greinilega undir nýjum hraunum þótt vart 

sjáist ummyndun. Sést það t.d. á því hvernig mosi vex hraðar þar sem hiti er undir hraunum 

(greinilegt frá göngustígnum frá Leirhnjúk norður í gíginn Hóf).  

 

Mynd 63.  Austurhlíð Leirhnjúks. Gufuvirkni var nokkur en dreifð og þurfti nokkrar tilraunir til að 

finna gott auga til sýnatöku. Hlíðin ofan til er þó öll heit, brennisteinn og heitar leirskellur, 

eins og kemur vel í ljós á hitamyndum (mynd 65). 

 

Jarðhiti og ummyndun í Leirhnjúk sjálfum er mikil og eru margir leirhverir utan í hnjúknum, 

eins og sést frá göngustígunum að honum sem og ofan af toppi hans. Smá gufa kemur upp 

úr kolli Leirhnjúks en þónokkur virkni er í austuröxl hans, heit jörð með brennisteinsþúfum 

og leirhverum. Svæðið við útsýnispallinn í norðaustanverðum Leirhnjúk var með rólegra 

móti, ekki mikil gufa en þó ívið meiri en 2012. Virkni í leirskálinni er lítil enda skálin 

vatnsfyllt nyrst (mynd 63) en ekki mikið uppstreymi í henni. Einna mest var virknin rétt ofan 

við vatnsfylltu skálina en þar hefur myndast einskonar hryggur með gufuvirkni og brenni-

steini (mynd 63). Ofan við leirskálina á leiðinni að toppi Leirhnjúks, þ.e. norðaustan til í 

honum, eru heitar skellur sem tengjast virkninni í austurhlíðinni (mynd 62).  
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Mynd 64.  Hverasvæðið við Leirhnjúk. Ívið meiri gufuvirkni var í sumar (2013) en í fyrra. 

 

Í stórum gíg frá Kröflueldum norðanvert í Leirhnjúk stíga gufur víða upp og mældist hitinn í 

gufuaugunum 2013 yfir 90°C. Auk þess eru brennisteinsblettir áberandi. Í gígaröðinni 

suðvestan í Leirhnjúk er töluvert gufustreymi og var hiti yfir 90°C þegar náðist að mæla ofan 

í kargann. Eilítil brennisteinslykt var af gufunni.  

Sjá má gufu stíga upp úr holum í nýja hrauninu norðan og norðvestan við gíginn Hóf. Þar 

kom upp hraunspýja í upphafi Kröfluelda í desember 1975 en einnig síðar. Hitinn á gufunni í 

hrauninu var frá 25–60°C. 

Austurhlíðar Leirhnjúks voru hitamyndaðar frá borteig holu IDDP-1 (myndatökustaður 5 á 

mynd 60). Samkvæmt hitamyndunum (mynd 64) tengist hæsti hitinn gufuvirkum svæðum 

um miðja austurhlíðina og upp á topp hnjúksins, teygir sig síðan norður eftir hlíðinni og út á 

sléttuna. Á þessari línu eru gufu- og leirhverir ríkjandi. Miðað við hitamyndirnar er dreifing 

jarðhitans við Leirhnjúk (séð frá IDDP-1) svipuð og í fyrra.  
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1 Leirhnjúkur frá IDDP 2 Leirhnjúkur frá IDDP 

 

 

 

 

3 Leirhnjúkur frá Rauðhól 4 Leirhnjúkur frá Rauðhól 

Mynd 65.  Myndir 1 og 2 sýna jarðhitann í Leirhnjúk frá borteig IDDP-1 (myndatökustaður 5) en 

myndir 3 og 4 sýna hann frá Rauðhól (myndatökustaður 6). Vítismór er í forgrunni en þar 

kemur lítill jarðhiti fram. 

 

 Vítismór 3.1.3

Ummyndunarblettur (leir) er um 500 m NNV við Víti í átt að Hreindýrahól. Enginn hiti 

mældist þar í jarðvegi 2013 eins og 2012. Engin önnur jarðhitavirkni er sjáanlega í 

norðurhluta Vítismós frá Víti til Leirhnjúks (mynd 65) en í suðurhlutanum við og vestur af 

borteig IDDP, austur að Hveragili og fram á brúnir Hlíðardals, er ljós leirummyndun 

ríkjandi. Engin gufa er sjáanleg og þær hitamælingar sem gerðar voru sýna engan vott um 

jarðhita. 

 Vítissvæðið 3.1.4

Allmikil ummyndun (leir) er umhverfis Víti og jarðhitavirkni sums staðar mikil. Helstu 

gufusvæðin eru norðan, austan og suðaustan við Víti við svokölluð Tvíburavötn. Gufu-

svæðin mynda allt að 10x15 m stórar heitar skellur þar sem hiti er yfir 90°C en við gufu-

streymi er hitinn um 97°C (myndir 65 og 66). 
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Mynd 66.  Svæðið norðan við Víti. Heit leirskella með stöku brennisteinsútfellingum. 

 

Gufusýni voru tekin úr gufuaugum við Tvíburavötn 2012 en voru ekki nægilega kraftmikil 

2013 og þurfti að flytja sýnatökustaðinn í næsta heita flag um 10 m frá. Svæðið myndar 

ílanga ræmu þar sem virknin einkennist af heitum skellum með gufuvirkni og bullandi leir-

hverum (mynd 66).  Hiti á þessum stað er 97°C í heitu skellunum en 95°C í leirpyttum.  

 

Mynd 67.  Við Tvíburavötn. Mestallur jarðhitinn er bundinn við þennan stað. Taka varð sýni 2013 

liðlega 10 m frá sýnatökustaðnum 2012. Gufustreymi á svæðinu var svipað 2013 og 2012. 
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 Hveragil 3.1.5

Neðst í Hveragili er allt kolummyndað en virknin er mest í miðju gilsins og austan til í því. 

Þar er meðal annars að finna öflug gufuaugu, leirhveri og brennisteinsþúfur. Litla-Víti er 

mjög öflugur leirhver (mynd 67) neðst í Hveragili með kröftugum gufustrók Í botni Litla- 

Vítis má sjá 2–3 kröftug gufuaugu en stærsti hluti gígsins var vatnsfylltur og bullar ógurlega. 

Rétt neðan við Litla-Víti myndaðist hveraop árið 2009 (Jón Benjamínsson og Trausti Hauks-

son, 2011) en sumarið 2013 var virknin svipuð og 2012, þ.e. ekki mikil en gufaði þó upp úr 

því. Augað er um 1 m í þvermáli í stærri skál (mynd 67). Til hliðar, ofan við og gegnt 

gufuauganu, eru heitar skellur, upphleyptar með gufustreymi. Útfellingar eru brennisteinn 

og myndlaus kísill sem og hverasölt (mynd 67). Á svæðinu gegnt Litla-Víti er lítilsháttar 

gufustreymi úr leirflagi en flagið er allt mjög heitt, 70–98°C. 

 

Mynd 68.  Litla-Víti er uppi vinstra megin og gufuopið á miðri mynd. Gufuvirkni var svipuð og 

2012. Nokkrar hitaskellur eru í kringum Lita-Víti, aðallega sunnan við það og á móts við það. 

 

Á móts við svokallaðan Jónshver hefur fallið nokkuð stór (100x30 m) spilda úr hlíðinni aftan 

við holur KJ-15, KJ-32 og KJ-33 (myndir 69 og 71). Jarðfallið hefur skriðið rólega fram og farið 

að hluta yfir lækinn. Vatn hefur grafið sig aftur í gegnum jarðfallið. Árið 2012 var tekið eftir 

að misgengisflötur kemur fram á þessum sama stað (mynd 70). Virknin í gilinu er hinsvegar 

svipuð og 2012. Enn bólar gas í lækjarbotninum og stakar brennisteinsþúfur eru norðan við 

og í jarðfallinu. Á móts við jarðfallið er heit jörð, 90°C, en lítil sem engin gufa. Ummyndun er 

víðast hvar mjög mikil í gilinu og er ljós leir, brennisteinn og gifsútfellingar áberandi (sjá 

mynd 67).  
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Ekki er jarðhita að sjá ofar í Hveragili nema allra efst við veginn að holum KJ-34, KJ-36 og  

KJ-38 en þar eru fimm litlar skellur 2x2 m á stærð með hverasöltum og hita allt að 96°C. Ofar 

er svo jarðhiti (G-28 og G-38) í gili austur upp af Hveragili en honum er lýst með Vestur-

hlíðum. 

 

 

Mynd 69.  Jarðfallið. Holur KJ-15, KJ- 32 og KJ-33 í blæstri ofan við það. 
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Mynd 70.  Myndin er tekin á móts við Jónshver 2012. Á mynd 70 má sjá breytinguna. 

 

Mynd 71.  Norðurendi jarðfallsins. Myndin er tekin 2013 á svipuðum stað og mynd 69. Á fyrri 

myndinni má sjá hvíta ummyndunarrönd sem er brot fallsins. Sigið er 10 m. 
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 Vesturhlíðar 3.1.6

Vesturhlíðarnar voru aðeins skoðaðar en gengið var upp úr Hveragili og eftir vesturhlíðinni 

til suðurs svo frá borteig KJ-38 og upp að jarðhitanum við slóðann upp á Kröflufjall og síðan 

til norðurs með hlíðinni. Þannig var farið yfir flestalla staði sem er lýst í skýrslu Jóns 

Benjamínssonar og Trausta Haukssonar (2011).  

Þörungadýið, svokallaða, var með töluvert gasuppstreymi (mynd 71) og gróður dúaði undir 

fótum en hiti var aðeins 12°C á 15 cm dýpi. Þessi staður var ekki skoðaður 2012 en hefur 

tekið breytingum frá lýsingum frá 2009 þar sem hiti var um 35–40°C en ári seinna mældist 

enginn hiti þarna (Jón Benjamínsson og Trausti Hauksson, 2011). Lækjarspræna sem þeir Jón 

og Trausti lýsa sunnan við dýið er nánast þurr og hiti rétt um 10°C. 

 

Mynd 72.  Nokkurt gasstreymi var frá Þörungadýinu og hiti 12°C en rennsli lítið. Annað smá dý er 

rétt norðan við aðaldýið með hita um 14°C en allt kalt þar norðan við. Sjá má holur KJ-34,  

KJ-36 og KJ- 38 í blæstri fyrir neðan. 

 

Í miðjum hlíðum Kröflu (norðan við slóðann upp á fjall) eru leirskellur með hita frá 50–94°C 

en ekkert gufustreymi greindist. Við G-38 var smá gufustreymi og hiti (95–96°C) í þremur 

litlum skellum (1x1 til 1x2 m) en töluverð virkni var hjá G-28. Suða var í lækjarfarveginum 

og gufustreymi beggja vegna við lækinn sem og leirhveravirkni austan við hann. Hiti í 

læknum var 95–96°C (mynd 72). 

Almennt virðist jarðhitavirknin í Vesturhlíðum Kröflu ekki vera mikil skv. Jóni Benjamíns-

syni og Trausta Haukssyni (2011) og Sigurði G. Kristinssyni o.fl. (2013). Staðan er svipuð í ár, 

gufustreymi úr G-38 var það lítið að erfitt hefur verið að taka sýni úr því, hinsvegar var 

virknin nokkur í G-28 (mynd 72). 
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Mynd 73.  G-28. Gufuvirkni 2013 var mest í árfarveginum þar sem vatn rann yfir sjóðandi jörð en 

heit skella er beggja vegna farvegsins með gufustreymi og leirhverum. 

 

Á hitamyndum (mynd 73) sem teknar eru frá Rauðhól er ekki mikið að sjá en vesturbarmur 

Hveragils skyggir á neðsta hluta vesturhlíða Kröflu. Á hitamyndunum (mynd 73; mynd 2 og 

3) má þó sjá einn stakan blett í fjallinu ofan við holu KJ-15. Líklega er þetta við Stórahver  

(G-29). Jón Benjamínsson og Traust Hauksson (2011) nefna að töluverð gufa hafi komið frá 

staðnum 2011. Engin gufa sást í ár en ekki var farið að staðnum. Á næsta ári verður gengið 

úr skugga með virkni á þessum slóðum. Sunnar með hlíðinni koma svo staka blettir fram í 

hitamyndunum (mynd 73, myndir 3 og 4) en það er virknin við minni Hveragils og þar 

suður af. 
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1 Hola KJ-38 í blæstri ofan við Tvíburavötn 2 Kröflufjall og holur KJ-15, KJ-32 og KJ-33 

 

 

 

 

3 Holur KJ-15, KJ-32 og KJ-33 í blæstri 4 Jarðhitinn fremst í Hveragili, KJ-19 ofan við 

 

 

 

 

5 Tvær heitar skellur sunnan Hveragils 6 Skiljustöðin 

Mynd 74.  Hitamyndir af Vesturhlíðum Kröflu. Myndirnar eru teknar til austurs frá Rauðhól 

(myndatökustaður 6 á mynd 60). Lítil sem engin virkni sést í efri hluta fjallsins. Nokkur 

velgja og heitir staðir eru þó í gilskorningum neðan til í Vesturhlíðum Kröflu en vestur-

barmur Hveragils birgir sýn á neðsta hluta Vesturhlíða. 
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 Suðurhlíðar 3.1.7

Suðurhlíðar Kröflu eru skornar mörgum giljum og úr fjarska má víða sjá ummyndunar-

skellur (leir og brennistein). Virkir jarðhitastaðir eru nokkrir. Neðan við holu KJ-16 við gamla 

sýnatökustaðinn G-5 (mynd 79) gufaði lítið eitt en ekki nóg til sýnatöku. Meiri hiti (95°C) var 

rétt ofan við hann. Í litlu gufuauga, sem er við veginn og rétt ofan við holur KJ-20 og  

KJ-31 og tekið var sýni úr 2012 (G-102), var lítill kraftur í gufuauganu og hiti 88°C árið 2013. 

Taka skal fram að báðar holunar á planinu voru blásandi. Viku síðar var mun meiri kraftur í 

auganu og hiti kominn í 96°C en þá var aðeins önnur holan blásandi (KJ-20). Hvort einhver 

tengsl séu á milli blásandi holna og krafts eða virkni jarðhitans er ekki vitað. Hér getur 

tilviljun ein hafa ráðið en fróðlegt verður að sjá hvernig þetta gufuauga verður að ári.  

Við sýnatökustaðinn G-9 var ekki nægileg virkni til sýnatöku. Nokkur gufa var en hún kom 

dreifð undan þunnri útfellingarskán. Hitamyndir á mynd 78 sýna nokkra heita bletti bæði í 

giljum og ílöngum blettum ofan vegar en hitastig var aðeins mælt í nokkrum þeirra. Nálægt 

veginum á milli Grænutjarnar og Grænalóns eru nokkrir ummyndunarblettir en lítill hiti 

(<15°C). Ofar í hlíðunum var hár hiti (>90°C) staðfestur í nokkrum ummyndunarskellum 

(heit jörð með smá gufuvirkni), eins og t.d. við KJ-37 og KJ-16 og við sýnatökustað G-102 þar 

sem afmarkað gufustreymi er úr einu auga. Við gufuaugað er smá leirummyndun og brenni-

steinsútfellingar umhverfis gufuop. G-9 er gamall sýnatökustaður í ílöngu leirflagi með 

brennisteinsútfellingum og lítils háttar gufustreymi (mynd 76). Í framhaldi til vesturs eru 

tvær heitar leirskellur með hita frá 50–85°C. Í giljum sem snúa til suðvesturs eru tvær heitar 

skellur ofan vegar að holum KJ-19 og KJ-30, sú neðri mjög heit (95°C) með smá gufuvirkni, 

hverasöltum og brennisteini (mynd 74). Neðan vegar í sama gili er svo stór jarðhitaskella (er 

í raun tvær um 15x5 m og 20x8 m) og fjórar minni. Nokkur gufuvirkni var þar 2013 og var 

sýni tekið þar í ár. Þetta er gamall sýnatökustaður G-7 en hiti var 95–97°C í gufuopum. 

Hverasölt, myndlaus kísill og heitur leir einkenna svæðið (mynd 75). Einnig voru brenni-

steinsútfellingar tengdar gufustreymi enda lyktar gufan þarna af brennisteini.  
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Mynd 75.  Ofan við veginn að holum KJ-19 og KJ-30. Heit skella þar sem hiti er 95°C. Önnur minni 

skella er rétt ofar í gilinu. Þar er hiti >90°C en ekkert gufustreymi sást. 

 

 

Mynd 76.  Nokkuð stór skella neðarlega í sama gili og sýnt er á mynd 74 (G-7). Mikill hiti og nokkurt 

gufustreymi. Hér er gamall sýnatökustaður og var afráðið að taka sýni hér 2013 þar sem engin 

önnur gufuaugu í Suðurhlíðum voru með nógu afgerandi gufustreymi. 
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Mynd 77.  Framan við sýnatökustaðinn frá því 2012 en þar reyndist ekki nægur kraftur 2013 til 

sýnatöku. Ofar í brekkunni glittir í starfsmenn ÍSOR að reyna að taka sýni en gufa reyndist 

ekki næg á þessum stað (G-9). 
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1 Suðurhlíðar Kröflu 2 Suðurhlíðar Kröflu 

 

 

 

 

3 Suðurhlíðar Kröflu. Hola-KJ-20 í blæstri 4 Suðurhlíðar Kröflu 

 

 

 

 

5 Suðurhlíðar Kröflu. K-16A í blæstri 6 Suðurhlíðar Kröflu 

Mynd 78.  Hitamyndir af Suðurhlíðum frá myndatökustað 7 á mynd 60. Á hitamyndum 1 og 2 koma 

fram tvær heitar leirskellur (50–85°C). Austar á mynd 3 og 4 er síðan ílanga skellan (G-9) en 

hún fellur saman við gufumökkinn úr holu K-20. Neðan vegar virðist vera smá velgja í 

gilskorningi en ekki var mældur hiti þar 2013. Austar á mynd 5 sést skellan neðan við holu 

KJ-16 (sýnatökustaður G-5).  
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 Hvíthólar 3.1.8

Í Hvíthólum var farið yfir svæðið og hiti mældur í ummyndunarskellum. Vegna vinnslu-

stopps í Kröfluvirkjun var svæðið frá því 2012, þar sem gufa kom upp um op á hrauni, í kafi 

í vatni frá KJ-21 sem fyllti upp í lægðina þar sem jarðhitinn kemur upp. 

Hinsvegar var nokkur virkni í smá skellu (6x3 m) með útfellingum af hverasalti og 

myndlausum kísli. Hiti er allt að 95°C í skellunni og sást lítil gufa með brennissteinslykt 

(mynd 78). Á þessum stað í fyrra (2012) var ekki vart við neina virkni (er rétt fyrir vestan 

holu KJ-21). Austan við KJ-21 og sunnan vegar að holunum er svo hringlaga ummyndunar-

blettur með velgju (20–50°C) en hærri hita (80°C) á afmörkuðu svæði. Ummyndunarskella 

(ljós leir) sem er í skarðinu sunnan Hvíthóla var öll köld. 

 

Mynd 79.  Skella, 6x3 m á stærð, við Hvíthóla. Það gufar lítið eitt en ekki varð vart við gufu í fyrra 

frá staðnum. Í fyrra gufaði töluvert upp um op aðeins norðar sem nú var á kafi í vatni 

sumarið 2013. Önnur ummyndunarskella er rétt ofan við þar sem myndin er tekin en þar var 

hiti (80°C) á afmörkuðu svæði. 
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 Sandabotnaskarð 3.1.9

Keyrt var um skarðið inn að vatnsbólum Kröfluvirkjunar. Enga gufuvirkni var að sjá í 

ummyndunarskellum við Leirhól í Sandabotnaskarði. Ekki var mældur hiti í ummyndunar-

skellum 2013. 

  Niðurstöður 3.1.10

Í yfirferð ársins 2013 var farið almennt yfir Kröflusvæðið, jarðhitavirkni skoðuð og 

ljósmyndir og hitamyndir teknar. Ekki var farið yfir allar ummyndunarskellur á svæðinu, 

heldur var farið á helstu staði sem fylgst hefur verið með í árlegu eftirliti.  

Út frá hitamyndatöku virðist virkni í Vesturhlíðum Kröflu vera frekar lítil en virkar skellur 

eru þó neðarlega í hlíðinni. Í Suðurhlíðum er nokkur virkni á stökum og afmörkuðum 

blettum. Í Hveragili er virkni svipuð og undanfarin ár en þó eru smávægilegar breytingar 

þar sem gufuopið neðan við Litla-Víti, sem opnaðist með miklum krafti 2009 og hefur verið 

að dala síðustu ár, var með smá gufustreymi 2012 og var svo einnig 2103. Hiti er þó þar enn 

til staðar. Við Leirhnjúk virðist virknin á hverasvæðinu vera með minna móti en þó virtist 

gufuvirkni vera meiri í ár í samanburði við athugun 2012. Virknin einkennist af gufu- og 

leirhverum, nokkuð gufaði úr gosgígnum Hóf og í gossprungunni norður eftir. Í Hvíthólum 

voru tvær heitar skellur hvor sínum megin við holu KJ-21 en staðurinn sem gufaði upp um 

2012 var á kafi í vatni frá holu KJ-21. Ekki var farið að Hrafntinnuhrygg sumarið 2013. 

Almennt gildir fyrir Kröflusvæðið að þar hafa litlar breytingar orðið frá lýsingu Jóns 

Benjamínssonar og Trausta Haukssonar (2011) og athugunum ÍSOR frá því í fyrra (Sigurður 

Garðar Kristinsson o.fl., 2013).  
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 Efnasamsetning gufu úr gufuaugum í Kröflu 3.2

 Sýnatökustaðir í Kröflu 3.2.1

Þremur gufusýnum var safnað í Kröflu þann 20. ágúst 2013 við ágæt skilyrði. Nokkuð svalt 

var í veðri, skýjað en þurrt og stíf gjóla. Yfirlit um sýnatökustaði er í töflu 4 og staðsetning 

þeirra sýnd á mynd 80 ásamt öðrum gufuaugum í Kröflu sem sýni hafa verið tekin úr 

(Halldór Ármannsson og Trausti Hauksson, 1980; Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013). Sýna-

töku- og efnagreiningaraðferðum er lýst í kafla 2.4.1 hér að framan. Þannig stóð á að vikuna 

sem sýnataka fór fram var vinnslustopp í Kröfluvirkjun og voru því borholur virkjunarinnar 

í blæstri.  

Hugmyndin var að safna sýnum úr sömu gufuaugum og safnað var úr sumarið 2012 en svo 

fór að ekkert þeirra reyndist vænlegt til sýnatöku. Auðvelt reyndist að finna nothæf augu á 

svipuðum slóðum í Leirhnjúk og við Tvíburavötn en ekkert vænlegt auga fannst á slóðum G-

102 sem verið hafði í leirskellu neðan vegar hér um bil miðja vegu milli holna KJ-16 og  

KJ-20. Í þeirri skellu var nú engin sjáanleg virkni og mældist hitastig í henni hæst 78°C. Því 

var hófanna leitað í ummyndunarskellu ofan vegarins þar sem virtist anda heitu á nokkrum 

stöðum og gufuaugun G-8 og G-9 voru fyrrum. Gufan reyndist hins vegar aðeins koma úr 

gropnum brennisteinsþúfum og fann sér aðra leið út í hvert sinn sem trekt var lögð á gufu-

op. Þá var leitað á slóðir hins fornfræga G-5, sem er litlu austar, en varla má segja að þar hafi 

gufa stigið af jörð. Þó andaði örlítið úr litlu opi austan við G-5 sjálft en ekki svo mikið að það 

dygði til sýnatöku. Í sýnatökuröri Jóns Benjamínssonar á G-5 var fagurformaður brenni-

steinstappi en þótt hann væri fjarlægður kom engin gufa úr rörinu, en svolítinn yl mátti 

finna í því. Var því brugðið á það ráð að taka sýni úr kröftugu auga á slóðum G-7 í ofan-

verðu Grænagili og er það fulltrúi Suðurhlíða Kröflu í þeirri umfjöllun sem hér fylgir. 

Gufuaugum sem tekin voru sýni úr sumarið 2013 er lýst nánar hér á eftir. Í gagnagrunni 

ÍSOR eru sýnatökuaugu áranna 2012 og 2013 í Kröflu kölluð „K G-101“ og svo framvegis til 

að forðast rugling við gufuaugu á öðrum svæðum en í texta og á myndum hér á eftir eru 

nöfn gufuaugna víða stytt í „G-101“ til einföldunar. 

Tafla 4.  Sýnatökustaðir í Kröflu í ágúst 2013. 

Nafn 
auga* 

Staðarnúmer 
Eldri 
sýni** 

x-hnit y-hnit 
Hæð  

(m y.s.) 
Lýsing 

G-104 H 10198 G-13 
G-101 

601488 581921 572 Ofarlega í stóru flagi í austurhlíð 
Leirhnjúks 

G-105 H 10199 G-12 
G-103 

603282 581654 587 Við Tvíburavötn austan Vítis 

G-106 H 10200 G-7 603204 580399 541 Ofarlega í Grænagili 

* Nöfn gufuaugna eru stytt. Fullt nafn í gagnagrunni ÍSOR er „K G-104“ o.s.frv. 

** Hér er vísað til gufuaugna sem lýst er í skýrslum Halldórs Ármannssonar og Trausta Haukssonar 
(1980) og Sigurðar G. Kristinssonar o.fl. (2013). 
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Mynd 80.  Gufuaugu í Kröflu. Gufuaugu sem safnað var úr sumarið 2013 eru sýnd með rauðum 

táknum. 
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K G-104: Öflugt gufuauga ofarlega í stóru leirflagi í austurhlíð Leirhnjúks (myndir 80 og 81). 

Efri mörk leirflagsins virðast stjórnast af misgengi sem liggur eftir hlíðinni. Þetta auga er hið 

neðsta þriggja álitlegra gufuaugna á hrygg utan í leirskellu þar sem virkni var umtalsverð. 

Það varð fyrir valinu þar eð ekki þótti gæfulegt að æða inn á leirskelluna sjálfa. Augað er 

talið vera á sömu slóðum og hið forna G-13 og er hér um bil 25 m norðan við auga G-101, 

sem safnað var úr sumarið 2012 en reyndist heillum horfið í ágúst 2013. 

K G-105: Sæmilega kraftmikið gufuauga rétt við göngustíg fyrir ferðamenn við Tvíburavötn 

austan Vítis (myndir 80 og 82). Hið gamla G-12 mun hafa verið á þessum slóðum. Sumarið 

2012 var sýni tekið úr auga G-103 um 15 m utar undir hlíðinni en það lá að þessu sinni ofan í 

farveg lækjar sem rann frá blásandi borholum á nærliggjandi plani (holur K-34, K-36, K-38 og 

K-40) og því ekki vænlegt til sýnatöku. Þetta auga var ofan við sjóðandi leirpytt og gufu-

streymið, sem virtist ekki sérlega fókuserað til að byrja með, reyndist sæmilega kröftugt 

þegar búið var að þétta að sýnatökutrektinni. 

K G-106: Kröftugt gufuauga neðarlega í allstórri leirskellu ofarlega í Grænagili, fyrir neðan 

holu KJ-30 og mjög nærri eða e.t.v. svolitlu ofar en gamla G-7 (sjá myndir 80 og 83). Fleiri 

álitleg augu voru í þessari skellu (mynd 76) en aðgengi var þægilegast að þessu, sem var 

neðst í henni. Einnig virtist nokkur virkni neðar í gilinu.   

  

 

Mynd 81.  Sýnataka úr gufuauga K G-104 í Leirhnjúk. Horft til norðausturs.  
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Mynd 82.  Sýnataka úr gufuauga K G-105 við Tvíburavötn, suðsuðaustan Vítis. 

 

 

Mynd 83. Gufusýnataka undirbúin úr gufuauga K G-106 ofarlega í Grænagili. Í bakgrunni er 

gufumökkur úr holu KJ-30 sem var í blæstri.  
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 Niðurstöður gufuefnagreininga 3.2.2

Niðurstöður efnagreininga sýna sem tekin voru á Kröflusvæðinu sumarið 2013 eru sýndar í 

töflu 5 og á mynd 84 ásamt efnasamsetningum eldri sýna úr öðrum gufuaugum á svipuðum 

slóðum. Nýjustu sýnin voru tekin úr augum G-104, G-105 og G-106 í ágúst 2013 en einnig eru 

sýnd gögn frá öðrum augum á sömu slóðum. Þar er um að ræða augu G-19 og G-101 í 

Leirhnjúk, G-5, G-7 og G-102 í Suðurhlíðum og G-12 og G-103 við Tvíburavötn austan Vítis. 

Efnagreiningar eldri sýna eru fengnar úr skýrslum og gögnum Orkustofnunar, Jóns 

Benjamínssonar, Trausta Haukssonar o.fl. (1985; 1987; 1988; 1989; 1990; 1993; 1994; 1995; 

1996; 1998; 1999; 2001; 2004; 2008; 2010; 2011; 2012) og Stefáns Arnórssonar o.fl. (1995; 1996), 

og eru þær sýndar í töflum V-7 til V-9 í viðauka 1 ásamt tilvitnunum í frumheimildir. 

Tafla 5.  Efnasamsetning gufusýna úr Kröflu sumarið 2013. 

Sýni 20130248 20130249 20130250 

Dagsetning 20.8.2013 20.8.2013 20.8.2013 

Svæði Leirhnjúkur Tvíburavötn Grænagil 

Staður K G-104 K G-105 K G-106 

Hitastig (°C) 98,2 98,3 98,2 

Gasstyrkur í gufu (mmól/kg)   

CO2 120 549 720 

H2S 13,5 53,7 46,4 

H2 16,6 22,5 20,7 

CH4 1,32 1,07 1,07 

N2 2,48 2,81 0,90 

O2 0,004 0,004 0,005 

Ar 0,078 0,087 0,044 

Steinefni í þéttivatni (mg/kg)   

Cl 0,13 0,15 0,12 

B 0,06 0,05 0,04 

Samsætur í þéttivatni (‰ SMOW)   

δ18O -15,70 -15,49 -15,20 

δD -106,5 -101,0 -104,0 

 

Í töflu 6 er sýndur reiknaður djúphiti út frá mældum styrk hinna ýmsu gastegunda. Notast 

er við kvarðanir Arnórssonar o.fl. (1998) sem reiknaðar eru út frá ætluðu jafnvægi við 

steindafylkin klínózóisít-kalsít-kvars-prehnít (CO2) og pýrít-pyrrhótít-prehnít-epidót (H2S og 

H2). Fyrir Vítissvæði og Suðurhlíðar er notuð sú kvörðun CO2-hitamælisins sem gerir ráð 

fyrir talsverðu CO2-flæði frá kviku, þrátt fyrir að það hafi talsvert dregist saman miðað við 

árin um og eftir Kröfluelda. CO2 styrkur í gufu úr þessum augum er nú um 550 mmól/kg við 

Tvíburavötn og um 720 mmól/kg í Grænagili en fór hæst yfir 7000 mmól/kg og var lengi yfir 

2000 mmól/kg í þessum augum. Þessi kvörðun CO2-hitamælisins á síður við um Leirhnjúks-

svæðið enda komu áhrif kvikugass hraðar fram þar og dofnuðu jafnframt hraðar og er því 

hér notast við þá kvörðun gashitamælisins sem gerir ekki ráð fyrir miklu CO2-flæði frá 

kviku.  
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Tafla 6.  Reiknaður efnahiti (°C) gufusýna áranna 2012 og 2013 af Kröflusvæðinu. Notast er við 

kvarðanir Arnórssonar o.fl. (1998). Tölum í sviga er sleppt við útreikninga á meðaltali ( ̅) og 

staðalfráviki ( ).  

Sýni Auga TCO2 TH2S TH2 TCO2/N2 TH2S/Ar TH2/Ar  ̅   

20130248 G-104 309 (259) 316 285 (253) 274 296 20 

20120188 G-101 284 (256) 313 292 272 289 290 15 

20130249 G-105 333 306 330 346 (288) (278) 329 16 

20120189 G-102 329 303 (227) (393) 331 (247) 321 16 

20130250 G-106 347 301 326 (422) 303 290 314 23 

20120190 G-103 332 308 (254) 342 303 (247) 321 19 
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Mynd 84.  Gasstyrkur í gufu og samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum í Kröflu. 
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K G-104: Styrkur CO2 og H2S hefur lengst af verið mun lægri í Leirhnjúk en í hlíðum Kröflu 

og svo er enn (styrkur CO2 í nýjasta Leirhnjúkssýninu er 120 mmól/kg samanborið við 550 og 

720 mmól/kg í augum við Tvíburavötn og í Grænagili). Styrkur H2 er hins vegar á svipuðu 

róli og á hinum svæðunum, nærri 20 mmól/kg. Litlar breytingar sjást milli áranna 2012 og 

2013 en toppar í styrk N2 og Ar árið 2010 stafa af andrúmsloftsmengun. Mælingar á 

samsætuhlutföllum hafa verið stopular en gildin eru fremur stöðug. Reiknaður meðalgashiti 

er nú 296°C sem er svolítið hærra en árið 2012. H2S-hitamælinum er sleppt þegar meðaltalið 

er reiknað þar eð hann gefur miklu lægri gildi en hinir gashitamælarnir.  

K G-105: Svo virðist sem áhrif kvikugass í Kröflueldum hafi verið mest á Vítissvæðinu og 

þar hefur styrkur CO2 lengst af verið hæstur, þótt nokkuð hafi dregið saman með 

Vítissvæðinu og Suðurhlíðum hin síðari ár, en styrkurinn hefur einnig flökt minna síðan árið 

2000 eða þar um bil. Helstu breytingar frá 2012 eru að styrkur H2 nálega tífaldast (úr tæplega 

3 í um 22 mmól/kg) en styrkur CH4 vex líka nokkuð (0,43 mmól/kg árið 2012 samanborið við 

rúmlega 1 mmól/kg árið 2013). Það skal þó haft í huga að ekki var safnað úr nákvæmlega 

sama auga árið 2012 heldur skeikar þar um 20 m. Einnig er hlutfall þyngri samsætna heldur 

hærra en sumarið 2012 (δD hækkar um 15‰ og δ18O hækkar um 3‰).  Gufan virðist reyndar 

hafa verið óvenju létt árið 2012 og nýjustu gildin því á sama róli og verið hefur. Niðurstöðum 

gashitamæla ber ekki sérlega vel saman en ef allra hæstu og lægstu gildum er sleppt fæst 

meðalhitinn 329°C sem er nokkrum gráðum hærra en sumarið 2012.  

K G-106: Eins og fram kemur hér að framan er sýnatökustaður ársins 2013 allfjarri auganu 

sem safnað var úr sumarið 2012. Engu að síður ber niðurstöðum sæmilega saman milli ára en 

sá munur er helstur að styrkur H2 er mun hærri í G-106 árið 2013 en var í G-102 sumarið 2012 

(reyndar var H2-styrkur óvenju lágur sumarið 2012). Þá mælist heldur minna tvívetni en 2012 

en hlutfall 18O er svipað. Hár styrkur N2 og Ar árið 2010 stafar af loftmengun í sýninu. Líkt 

og fyrir Vítissvæðið er nokkur dreif á gashitaniðurstöðum en sé útgildum sleppt fæst 

meðalgildi 314°C fyrir 2013 en 321°C fyrir 2012.  

Samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum í Kröflu frá sumri 2013 eru sýnd á mynd 85 en 

þar er einnig sýnd úrkomulína Craigs (1961). Þar eð sýnatökustaðir voru í engum tilfellum 

nákvæmlega hinir sömu og sumarið 2012 eru eldri sýni ekki sýnd á myndinni. Sýnin falla öll 

fremur nærri úrkomulínunni, þó með 1–2‰ lægra súrefnisvik en vænta mætti af hreinni 

úrkomu. Tvívetnisgildin eru afgerandi hærri (þ.e. minna neikvæð) en á Þeistareykjum, 

spanna bilið -101 til -107‰, sem er nokkru léttara en djúpvökvi á svæðinu en hann hefur 

tvívetnishlutfall á bilinu -80 til -90‰.  Tvívetnisgildi úrkomu á svæðinu er um -85‰. Þessi 

munur stafar væntanlega af suðu vökvans á leiðinni til yfirborðs. 
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Mynd 85.  Samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum í Kröflu sumarið 2013 ásamt úrkomulínu 

Craigs (1961). 

 

 Samantekt 3.2.3

Gufan sem stígur upp af Suðurhlíðum Kröflu og Vítissvæðinu er mun gasríkari en gufan í 

Leirhnjúk (samanlagður gasstyrkur er um 150 mmól/kg í Leirhnjúk en 630 og 790 mmól/kg 

við Tvíburavötn og í Grænagili). Því reiknast gashiti umtalsvert hærri þar, þ.e. 315–330°C 

samanborið við 290–295°C í Leirhnjúk. Gufusamsetning í Suðurhlíðum virðist flökta meira 

en á hinum svæðunum tveimur. Samsætuhlutföll í gufunni eru svipuð á öllum svæðum og 

hafa lítið breyst síðan um 1990; δ18O er um -15‰ og δD  -100 til -106‰. Styrkur Cl er rúm-

lega 0,1 mg/kg í öllum sýnum en mældist iðulega yfir 1 mg/kg á árunum um og eftir Kröflu-

elda (sjá t.d. samantekt hjá Jóni Benjamínssyni og Trausta Haukssyni (1998)). Styrkur B í 

þéttivatni hefur ekki verið mældur áður svo vitað sé en mælist um 0,05 mg/kg í öllum 

sýnum. 

4 Þeistareykir 

 Yfirborðsvirkni á Þeistareykjum 4.1

Á Þeistareykjum var gerð úttekt á yfirborðsvirkninni fyrir rúmum 30 árum og birtust 

niðurstöðurnar í skýrslu Orkustofnunar (Gestur Gíslason o.fl., 1984). Þá gerði Kristján 

Sæmundsson jarðfræðiyfirlit árið 2007 þar sem jarðhitakort af svæðinu var uppfært frá 1984 

(Kristján Sæmundsson, 2007) og er kort Kristjáns notað sem grunnur í þessari skýrslu. Í fyrra 

var gerð úttekt á yfirborðsvirkninni og teknar hitamyndir sem og ljósmyndir. Einnig voru 

tekin sýni úr gufuaugum og gerðar gasflæðimælingar (Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013)  

Á Þeistareykjum var farið þá hluta svæðisins 21. og 28. ágúst 2013, þar sem jarðhitavirkni á 

yfirborði hefur áður verið getið, jarðhitanum lýst og hann flokkaður með sama hætti og á 

korti Kristjáns Sæmundsonar (2007). Jarðhitasvæðinu á Þeistareykjum er skipt upp í eftir-

farandi undirsvæði: Hitur, Randir, Tjarnarás, Bæjarfjall og Ketilfjall (mynd 84). 21. ágúst var 

veður fremur vont til jarðhitaathugana, rok og rigning, en stytti upp þegar leið á daginn og 

hiti rétt um 8°C. Mun betra veður var 28. ágúst, þó var nokkur vindur og hiti um 10°C. 
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Mynd 86.  Jarðhitakort af Þeistareykjum frá 2007 og kortlagning 2012 til samanburðar. Ekkert nýtt 

var að sjá í ár (2013) sem ekki kemur fram á þessu korti. 
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 Misgengi suðvestan Randa og jarðhitinn við Hitur 4.1.1

Gufueimur kemur upp úr misgengi með N-S stefnu sem liggur vestan og samsíða veginum 

sem liggur að holum ÞG-8 og ÞG-2. Syðstu jarðhitaummerki eru nærri gatnamótunum þar 

sem vegur af Hólasandi skiptist annars vegar til Bæjarfjalls og hinsvegar að holum ÞG-8 og 

ÞG-2 (mynd 84). Hiti var ekki mældur í syðsta gufuuppstreyminu en gufustreymið var 

áþekkt því sem var 2012.  Til norðurs má fylgja misgenginu og hitanum eftir. Eftir því sem 

norðar dregur lækkar misgengisstallurinn en ummyndun eykst og hitinn hækkar. Hitinn 

2013 fór mest upp í 90°C sem er svipað og 2012. Þessi virkni fjarar út á móts við virknina í 

Röndum sem er undir norðvestanverðu Bæjarfjalli. Það má sjá glitta í heita bletti á mis-

genginu vestan Randa í bakgrunni á nokkrum hitamyndum af Röndum (mynd 87). 

Norðvestar, eða sunnan við borholu ÞG-8, eru nokkur lítil hitasvæði í hrauninu, kennd við 

Hitur, þar sem heit, lyktarlaus gufa streymir upp til yfirborðs. Hitinn er víðast hvar um 40–

70°C en mældist hæstur 75°C á tveimur stöðum. Væg ummyndun er á hluta svæðisins. Á 

jarðhitakorti Gests Gíslasonar o.fl. (1984) er sýnd samfelld snjóafbræðsla frá misgengis-

stallinum vestan við Randir að jarðhitanum í Hitum. Nokkrir staðir í hrauninu eru með 

velgju og litlu gufustreymi. Líklega er velgja undir þessum kafla sem gæti skýrt snjó-

afbræðslu á þessum stað. 

 Randir 4.1.2

Jarðhitavirknin á Röndum virðist tengjast misgengi með NNA-lægri stefnu og falli til 

vesturs. Jarðhitinn og gufueimurinn sem kemur upp suðvestan og vestan við Randir og lýst 

er í kafla 4.1.1 er á misgengi með falli til austurs og myndast smá sigdæld þarna á milli 

misgengjanna sem þrengist til suðurs (mynd 84). Á Röndum eru fjölmargir leir- og 

brennisteinshverir og ummyndun mikil. Ummyndunin einkennist aðallega af rauðum og 

gráum leir. Virknin kemur upp á tveimur nánast samsíða línum með 30–50 m bili. Inni á 

milli er köld leirummyndun en á línunum er nánast samfeld virkni sem þó myndar hvera-

þyrpingar með meiri virkni (myndir 85 og 86). Hitinn í virkum leir- og brennisteinshverum 

er yfir 95°C í flestum tilfellum. Gufuaugu voru ekki aflmikil 2013 og leirhverir voru vatns-

meiri en 2012 en þá var mjög þurrt og hverirnir vatnslitlir. Frá gufunni er brennisteinslykt en 

í leirhverunum bullar mismikið. Annars eru þeir sem eru með vatni bullandi eða sletta leir. 

Miðað við kort Kristjáns Sæmundssonar (2007) nær hitinn 2013 um 100 m lengra til suðurs 

frá ummyndunarsvæðinu en hitinn var mestur 97°C. Á korti Kristjáns (mynd 86) eru hins-

vegar sýndir gufu- eða leirhverir austan við þennan stað (við veginn) sem og gufueimur rétt 

við gatnamótin. Í fyrra sást ekki nein gufuvirkni en núna í ár, 2013, gufaði lítið eitt frá 

þessum stað og mældist hiti frá 22–60°C. Á hitamynd 1 á mynd 87 kemur þessi staður vel 

fram 2013 og það glittir í hann á hitamyndunum frá því 2012 (Sigurður G. Kristinsson o.fl. 

2013). 
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Mynd 87.  Við sýnatökustað Þ G-105. Brennisteinn og gufa í kantinum á misgenginu en leirhverir á 

sléttunni. Virkni á Röndum 2013 var almennt svipuð og 2012 en þó var mun meira vatn í 

leirhverum en gufuvirkni var svipuð. 

 

 

Mynd 88.  Randir. Horft til suðurs. Víða má sjá gufustreymi frá gufuaugum sem eru aðallega í 

misgengisbrotinu. 

 

Hitamyndir af jarðhitanum á Röndum eru sýndar á myndum 87 og 88. Þær eru teknar ofan 

af Bæjarfjalli og er myndatökustaðurinn (1) sýndur á mynd 84. Jarðhitastaðirnir sem og volg 

jörð koma vel fram á myndunum. Volgu staðirnir koma betur fram í ár en 2012 sem skýrist 

aðallega af umhverfishita en sumarið 2013 var lofthitinn meðan vinna fór fram < 10°C en 

hann var vel yfir >15°C árið 2012. Brennisteinsþúfur og gufu- og leirhverir skera sig vel út 

sem litlir punktar í volgri jörð. Engar breytingar er að sjá á milli ára. 



- 97 - 

  

1 Syðst á Röndum 2 Randir. Framhald til norðurs 

  

3 Randir. Framhald til norðurs 4 Randir. Framhald til norðurs 

  

5 Randir. Framhald til norðurs 6 Randir. Framhald til norðurs 

Mynd 89.  Hitamyndir teknar ofan af Bæjarfjalli vestanverðu (myndatökustaður 1 á mynd 84). Jarð-

hitastaðirnir sem og volg jörð koma vel fram á myndunum. Volgu staðirnir koma betur fram í 

ár en 2012 sem skýrist aðallega af umhverfishita en sumarið 2013 var lofthitinn meðan vinna 

fór fram < 10°C en var vel yfir >15°C árið 2012.  
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1 Norðarlega á Röndum 2 Randir. Framhald til norðurs 

  

3 Randir. Framhald til norðurs 4 Tjarnarás sker Randir með aðra stefnu  

  

5 Randir og suðurhluti Tjarnarás. 6 Randir og suðurhluti Tjarnarás.  

Mynd 90.  Framhald hitamynda (mynd 87). Jarðhitinn á Röndum er tengdur tveimur misgengjum 

með NNA-læga stefnu (myndir 1–3). Syðri hluti Tjarnaráss sker virknina á Röndum með 

NNV stefnu (sjá myndir 3–5). 
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 Tjarnarás 4.1.3

Jarðhitinn í Tjarnarási kemur í beinu framhaldi norður af Röndum en þó með annarri stefnu 

syðst (mynd 84). Tjarnarásinn liggur í sveigðu misgengi þar sem suðurendinn stefnir frá 

Bæjarfjalli til NNV en sveigir síðan til norðurs og síðan norð-norðausturs. Fall misgengisins 

er til vesturs. Jarðhitinn á þessu misgengi er mestur næst Bæjarfjalli og nær þar upp í miðjar 

hlíðar fjallsins. Ummyndun á Tjarnarási er mikil og teygir sig um tvo km norður fyrir Bæjar-

fjall. Ummyndunin einkennist af ljósri og rauðri leirummyndun meðfram misgengisbrún-

inni. Yfirlitsmynd af Tjarnarási (mynd 89) er tekin ofan af Bæjarfjalli en hitamyndir af 

Tjarnarási eru sýndar á mynd 94. 

 

Mynd 91.  Horft yfir norðurhluta Randa og Tjarnarás í framhaldinu til norðurs. Glöggt má sjá 

muninn á stefnu Randa og Tjarnaráss, virknin á Tjarnarási teygir sig að Bæjarfjalli í suðri. 

 

Skipta má Tjarnarásnum í þrjá hluta: Suðurhluta með NNV-læga stefnu og mikinn jarðhita 

syðst við Bæjarfjallið og upp í hlíðar þess þar sem koma fram stöku svæði með töluverðri 

virkni í leir- og brennisteinshverum sem mælast með yfir 90°C hita. Miðbik svæðisins þar 

sem stöku gufu- og leirhverir og einstaka brennisteinshverir raðast á línu með NNV-læga 

stefnu. Virkni þessara hvera er lítil, þ.e. nánast engin gufa. Nyrsti hlutinn er nánast allur 

kaldur ( jarðvegshiti yfirleitt 10–15°C) fyrir utan einn stað um 1500 m NNV frá Bæjarfjalli þar 

sem er gufuvirkni á 10 m2 stórri skellu og jarðvegshiti er frá 50 upp í 97°C. Þar fyrir norðan 

byrjar misgengið að sveigja til NNA (vottar fyrir brennisteinslykt). Á mynd 94 (hitamyndir 1 

og 2) má sjá nokkra volga flekki í Tjarnarásnum norðan vegar. Í mælingum í sumar (2013) 

var ekki eins mikill virkni í skellunum og var í fyrra. Annars sést hvernig hitinn og virknin 

eykst þegar nær dregur Bæjarfjallinu (mynd 94, hitamyndir 3–5). 
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Mynd 92.  Sýnataka á Þ G-103 en virkni þar var svipuð og 2012. Hiti við sýnatökustað var 98°C. 

Skellan er öll heit með brennisteinsútfellingum við gufustreymi, myndlausum kísli og 

hverasöltum. 

 

Mynd 93.  Við hliðina á sýnatökustað Þ G-103 er önnur heit skella sem skiptist í tvennt, þ.e. annars 

vegar brennisteinsskellu með hvissandi gufuaugum í kantinum og hins vegar  bullandi 

leirhveri sem og hvissandi gufuop á sléttunni.  
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1 Tjarnarás 2 Tjarnarás 

  

3 Syðst á Tjarnarási 4 Syðst á Tjarnarási 

 

 

5 Syðst á Tjarnarási .  

Mynd 94.  Myndatökustaður 2 (mynd 84). Fyrstu tvær myndirnar sýna hvar misgengið á Röndum 

gengur inn í Tjarnarásmisgengið. Virkni á Röndum er nokkuð meiri en á norðurhluta 

Tjarnaráss. Á myndum 3–5 sést svo jarðhitinn sem er nær Bæjarfjallinu. Á mynd 3 sjást 

fjórir flekkir á miðri mynd. Einn er sunnan vegar en fyrsti flekkurinn, norðan vegar, er 

sýndur á mynd 91. Næsti flekkur ofan við, lítið eitt til NA, er sýnatökustaður Þ G-103 (sjá 

mynd 90). 
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 Bæjarfjall 4.1.4

Jarðhitanum í og við Bæjarfjall má skipta upp í nokkur afmörkuð svæði en mestallur jarð-

hitinn liggur þó á milli tveggja misgengja með N-S læga stefnu sem mynda sigdal í toppi 

fjallsins (mynd 84). Misgengin eru þó fleiri innan sigdældarinnar. Jarðhitinn kemur aðallega 

fram á tveimur línum sem liggja eins og misgengin (mynd 93). 

 

Mynd 95.  Norðurhlíð Bæjarfjalls. Jarðhitinn er að mestu bundinn við ljósu skellurnar á myndinni. 

 

Á vestari línunni er meginvirknin á tveimur stöðum. Annar er í norðurhlíðum fjallsins 

ofarlega en teygir sig niður í gil. Þarna eru gufu- og leirhverir sem og brennisteinshverir sem 

eru hlutfallslega fleiri í hlíðinni. Virkni hvera er meiri neðarlega í hlíðinni. Hinn staðurinn er 

í gilskorningnum hjá skálanum og þar um kring. Þar eru aðallega hvissandi gufuaugu og  

bullandi leirhverir, brennisteinslykt er af gufu. Á milli þessara svæða er töluverður hiti í 

jörðu í stöku skellum (<95°C). Virkni sumarið 2013 var mjög svipuð því sem var 2012. 

Jarðhitinn á eystri línunni er mun umfangsmeiri og breiðir hann töluvert úr sér þegar niður á 

sléttuna er komið (500 x 300 m) og myndar þar nánast samfellt svæði með heitri jörð og 

skellum (myndir 84 og 94). Virkninni á eystri línunni má svo skipta upp í þrjú til fjögur 

svæði. Það efsta er ofarlega í norðurhlíðum fjallsins þar sem brennisteinshverir eru ráðandi, 

þar eru einnig umtalsverðar gifsútfellingar. Kristján Sæmundsson (2007) sýnir gufu/leirhveri 

uppi á brún Bæjarfjalls syðst á þessu svæði. Engin gufuvirkni var frá þeim sumarið 2012 en 

sumarið 2013 var smágufa á 50 m línu með misgenginu og hiti allt að 80°C. Neðan við þetta 

er svo allstórt svæði sem nær upp í hlíðar fjallsins en einnig út á sléttuna. Þetta er stór leir-

skella með marga gufu- og leirhveri. Virkni næst fjallinu var þónokkur en þar er vatn mest 

áberandi í hverum sem eru bullandi eða skvettandi leirskellur. Hiti var allmennt yfir 90°C í 

virkum gufu- og leirhverum en hærri í brennisteinshverum, yfir 95°C. Á þessu svæði er 

meginvirknin við fjallið. Bergið er sundursoðið í leir, mest ljóslitaður en einnig rauður og 

myndast hverasölt kringum gufuop.  
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1 Undirlendi Bæjarfjalls austan við sæluhús 2 Undirlendi Bæjarfjalls 

  

3 Undirlendi Bæjarfjalls 4 Undirlendi Bæjarfjalls 

  

5 Undirlendi Bæjarfjalls. 6 Undirlendi Bæjarfjalls, Neðri-Bóndhóll á miðri 

mynd 

Mynd 96.  Jarðhitinn við norðanvert Bæjarfjall. Hitamyndir teknar ofan af fjallinu á myndatökustað 

4 (sjá mynd 84). 
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Rétt norðar á sléttunni eru tveir staðir sem mætti líta á sem eitt svæði en þar sem ekki er 

samfella og virkni er mismunandi er þessu skipt hér í tvö svæði. Annars vegar er lítill hóll 

(Neðri-Bóndhóll). Á toppi hans er mikil brennisteinshveravirkni sem nær eilítið niður í hlíðar 

hólsins, aðallega norðanmegin (>95°C, mynd 95). Hins vegar er slétta norðvestan við hólinn 

þar sem er töluverð gufu- og leirhveravirkni á allstóru svæði (125–140 m á kant). Gufur og 

leirslettur úr hverum voru töluverðar en ekki var hægt að ganga um allt svæðið vegna heits 

leirs (mjúkur og ótryggur til göngu). 

 

Mynd 97.  Séð ofan af Neðri-Bóndhól. Þar eru brennisteinsþúfur allsráðandi en hiti í þúfum er 97°C. 

Hægra megin á myndinni er heita skellan fyrir neðan hólinn með sambland af brennisteins- 

og leirhverum. Vinstra megin sést í svæðið á sléttunni ofan við sæluhúsið en þar eru leirhverir 

í meirihluta. 

 

Á milli vestari og eystri jarðhitalínanna í Bæjarfallinu er svæði (100 x 60 m) niðri á sléttunni 

sem tengir þessi svæði saman í nánast einn samfelldan gufu- og leirhveraflekk með A-V læga 

stefnu (mynd 84). Virknin á þessu svæði var ekki mikil, aðallega leirhverir og heitar skellur. 

Leirhverirnir sletta stöku sinnum upp úr sér og bullar ekki mikið í vatnsfylltu hverunum. 

Hin mikla virkni í norðan við Bæjarfjall (þ.e. í hlíðarfætinum) og suðurenda Tjarnaráss gæti 

bent til þess að jarðhitavirknin þarna tengist hliðrun með A-V stefnu. Þessi hliðrun tengist 

aðalsiginu á sprungusveimnum sem myndar belti með stefnu frá Þeistareykjum yfir Stóra-

hver að ummyndarskellum við Mælifell (Kristján Sæmundsson, 2007).  Engar sprungur hafa 

þó sést á yfirborði með þessa stefnu á svæðinu við fjallið.  
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Mynd 98.  Staður Þ G-101. Í skorningi neðan við sæluhús er þónokkurt gufustreymi, heitar 

leirskellur, og eru leirhverir ráðandi á þessum stað. Sýnataka er í undirbúningi.  

 

Á milli Bæjarfjalls og Ketilfjalls er jarðhiti neðst í brekkunni neðan við Bóndhólsskarð (sjá 

mynd 84). Þarna kemur upp nokkur gufa úr hrauni og í jarðvegi er hitinn á gufunni allt að 

70°C. Svæðið er að mestu gróið (gras og mosi). Stærð þess er um 50 x 30 m. Svæðið kemur 

fram á hitamyndum (mynd 94; sjá mynd 6, ljósari blettur hægra megin við Neðri-Bóndhól). 

 

 

 

 

 

Jarðhitinn norðaustan við holur ÞG-4 og ÞG-5 Frh. til austurs, jarðhitinn við sæluhúsið. 

Mynd 99.  Hitamyndir af Bæjarfjalli. Myndatökustaður 4 á mynd 84. Svæðið norðvestur af Bæjar-

fjalli í skorningum neðan við sæluhúsið. 
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1 Norðurhlíð Bæjarfjalls. Neðri-Bóndhóll á miðri 

mynd 

2 Norðurhlíð Bæjarfjalls 

  

3 Norðurhlíð Bæjarfjalls 4 Norðurhlíð Bæjarfjalls 

  

5 Norðurhlíð Bæjarfjalls. Hestar fremst á mynd. 6 Norðurhlíð Bæjarfjalls. Sæluhúsið fyrir neðan stóru 

jarðhitaskelluna. 

Mynd 100.  Hitamyndir af norðurhlíð Bæjarfjalls. Myndatökustaður 3, mynd 84. Á mynd 1 og 2 er 

Neðri-Bóndhóll og heita skellan fyrir neðan hann. Á myndum 3 og 4 er svo virki jarðhitinn 

austan til og glittir í jarðhitann á sléttunni sem er nánast samfelld. Á myndum 5 og 6 kemur 

svo jarðhitinn á norðvesturhorni fjallsins fram sem og virknin frá Tjarnarási sem teygir sig 

upp í Bæjarfjallið. Fremst á myndum 4 og 5 eru torkennilegir heitir blettir en þetta eru hestar. 
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 Ketilfjall 4.1.5

Við rætur Ketilfjalls eru volgar laugar sem eru afrennsli upphitaðs grunnvatns frá hitagjafa 

undir fjallinu (mynd 84). Laugarnar koma fram á um 500 m langri línu með NNA-læga 

stefnu. Hitinn í laugunum var frá 12–34°C en rennsli mjög lítið (áætlað < 1 L/s samtals frá sex 

laugum). Í laugunum kringum frárennslið var grænt slý (stundum brúnt með). Mesti hitinn 

mældist í laugum sem eru syðst á laugalínunni og neðan við háa hitann ofar í fjallinu. Í 

skýrslu Gests Gíslasonar (1984) er hitinn í laugunum sagður frá 11,8–41,7°C og Kristján 

Sæmundsson (2007) nefnir laugarnar með hita frá 30–40°C. Háhitaummerki (>90°C) er þó á 

þremur stöðum í og við fjallið.   

Uppi í miðjum vesturhlíðum Ketilfjalls er mest áberandi jarðhitastaðurinn. Þar eru bæði 

gufu- og leirhverir og brennisteinsþúfur á 30x10 m stóru svæði. Nokkurt gufustreymi er á 

þessum stað, bæði frá gufuaugum og brennisteinsþúfum, og er hiti >95°C (mynd 99).  

 

Mynd 101.  Jarðhitaskálin í miðjum hlíðum Ketilfjalls. Virkni er svipuð og í fyrra. Kröftugasta gufu-

streymið er norðarlega í skálinni (sýnatökustaður Þ G-102). 

 

Jarðhiti er norðan og sunnan við borteig holna ÞG-3, ÞG-6 og ÞG-7. Nyrðra svæðið er mun 

stærra með brennisteinsþúfum sem og gufu- og leirhverum með þónokkurt vatn (mynd 100). 

Virkni er töluverð í gufu- og leirhverunum, bullar mikið og hvín í gufuopum. 
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Mynd 102.  Jarðhitinn norðan við holur ÞG-3, ÞG-6 og ÞG-7. Þónokkur virkni er á svæði sem er 15 x 

5 m, með gufuaugum, leirhverum og stöku brennisteinsummyndun kringum gufuopin. 

 

Vestar á sléttunni, við jaðar ummyndaða svæðisins, er svæði með stöku jarðhitaskellum 

(hrúgöldum; >90°C hiti) þar sem brennisteinsþúfur eru eingöngu en lítill sem enginn hiti á 

milli þeirra. Er þetta í samræmi við kort Kristjáns Sæmundssonar frá 2007 (mynd 84).  

Sunnan borteigs holna ÞG-3, ÞG-6 og ÞG-7 er nokkuð áberandi jarðhiti en þarna er heit jörð 

með gufuaugum (lítil virkni) og leirummyndun. Hiti í miðju flekks er 95–97°C en með 

þessum háa hita fylgja útfellingar (hverasölt). Í jöðrunum er gufustreymi lítið en mest 

gufustreymi sést þar sem hiti er um 70°C. Það vottar fyrir brennisteinslykt af gufunni. 

Virknin í þessum flekk er svipuð 2013 og 2012 en víða má sjá sölnaðan gróður (mynd 101). 
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Mynd 103.  Svæðið sunnan við holur ÞG-3, ÞG-6 og ÞG-7. Lítið gufustreymi en mest í jöðrunum 

þar sem hiti er um 70°C. Það vottar fyrir brennisteinslykt af gufu. Hiti í miðju flekks er 95–

97°C en með þessum háa hita fylgja útfellingar (hverasölt). 

 

 Niðurstöður 4.1.6

Almennt gildir að dreifing jarðhitans á Þeistareykjum sem kortlagður var sumarið 2012 

(Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013) var áþekkur því sem áður hefur verið lýst. Sumarið 2013 

var engin undantekning á því. Helstu sjáanlegar breytingar frá 2012 voru þær að meira vatn 

var í hverum (leirhverum) og gufa var í misgengjum sem liggja upp á Bæjarfjall. Þar sást 

engin gufa 2012 en var nokkur núna í sumar (2013). Þessar breytingar stafa vafalaust af meiri 

rigningu og kaldara veðurfari sumarið 2013 en sumarið 2012 sem var frekar þurrt og heitt.  

 Efnasamsetning gufu úr gufuaugum á Þeistareykjum 4.2

 Sýnatökustaðir á Þeistareykjum 4.2.1

Sex gufusýnum var safnað á Þeistareykjum þann 21. ágúst 2013. Veður var ágætt til sýnatöku 

um morguninn, um 8°C hiti en allhvöss SA-átt. Um hádegisbil gerði hressilega dembu og 

nokkrar styttri skúrir eftir hádegi. Sýnum var safnað úr öllum gufuaugunum sex sem safnað 

var úr sumarið 2012. Yfirlit um sýnatökustaði er sýnt í töflu 7 og staðsetning þeirra er sýnd á 

mynd 104 ásamt öðrum gufuaugum sem sýni hafa verið tekin úr á Þeistareykjum (Gestur 

Gíslason o.fl., 1984; Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013). Sýnatöku- og efnagreiningar-

aðferðum er lýst í kafla 2.4.1 hér að framan. Í gagnagrunni ÍSOR eru sýnatökustaðirnir 

kallaðir Þ G-101 og svo framvegis til að forðast rugling við gufuaugu á öðrum svæðum en í 

texta og á myndum hér á eftir eru nöfn gufuaugna víða stytt í G-101 til einföldunar.  
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Mynd 104.  Gufuaugu á Þeistareykjum. Gufuaugu sem safnað var úr sumarið 2013 (G-101 til  

G-106) eru sýnd með rauðum táknum.  



- 111 - 

Tafla 7.  Sýnatökustaðir á Þeistareykjum. 

Nafn 
auga* 

Staðarnúmer 
Eldri 

sýni** 
x-hnit y-hnit 

Hæð  
(m y.s.) 

Lýsing 

G-101 H 10182 G-1 593218 599177 357 Í gili við sæluhús 

G-102 H 10183 G-3 594555 599915 465 Í skál í Ketilfjalli 

G-103 H 10184 G-6 592595 598816 343 Syðst í Tjarnarási 

G-104 H 10185 G-12 593646 599170 385 Í stóru flagi norðan Neðra-
Bóndhóls 

G-105 H 10186 G-17 592158 598659 340 Á Röndum vestan Bæjarfjalls 

G-106 H 10187 G-10 592014 597999 338 Syðst á Röndum vestan 
Bæjarfjalls 

* Nöfn gufuaugna eru stytt. Fullt nafn í gagnagrunni ÍSOR er „Þ G-101“ o.s.frv. 

** Hér er vísað til gufuaugna sem lýst er í skýrslu Gests Gíslasonar o.fl. (1984). 

 

Þ G-101: Sæmilega öflugt gufuauga í grunnu gili sunnan við sæluhús á slóðum gamla G-1. 

Hið gamla auga G-1 er nú heillum horfið og því ekki unnt að taka gufusýni þar. G-101 er 

staðsett aðeins austar en G-1, í leirhólum í lækjarfarveginum. Á þessum slóðum eru allmörg 

augu sem gætu dugað til sýnatöku. Sjá myndir 98, 104 og 105. 

Þ G-102: Mjög öflugt auga í skál í Ketilfjalli á slóðum gamla G-3. G-102 er þó staðsett 

norðarlega í skálinni en G-3 var í henni sunnanverðri. G-102 var langfýsilegasta augað í 

skálinni að þessu sinni þótt umtalsverð gufa hafi sést víðar. G-102 var annað tveggja augna í 

skálinni þar sem gufustreymi var vel afmarkað. Sjá myndir 101, 104 og 106.  

Þ G-103: Sæmilega öflugt auga sunnarlega í frekar afmörkuðu leirflagi syðst á Tjarnarási 

skammt norðan vegarins á móts við norðvesturhorn Bæjarfjalls. Fleiri álitleg augu voru í 

þessu flagi en þetta varð fyrir valinu vegna þess að auðvelt var að komast að því og gufu-

streymi var fókuserað. G-103 er nálægt gamla G-6. Sjá myndir 92, 104 og 107. 

Þ G-104: Frekar öflugt auga í stóru leirflagi austan sæluhússins og norður af Neðri-Bóndhól. 

Hið gamla auga G-12 var staðsett í þessu flagi. Mjög mikill brennisteinn er í flaginu sem var 

heldur blautara en 2012 og færri gufuaugu fýsileg til sýnatöku. Augað er vestarlega í flaginu, 

líklega 3–5 m vestar en augað sem safnað var úr sumarið 2012. Sjá myndir 104 og 108. 

Þ G-105: Öflugt auga í leirflagi í vesturjaðri Randa, ummyndunarrandarinnar sem liggur 

vestan við Bæjarfjallið. Þetta auga er á sömu slóðum og G-17. Leirflagið er við sjóðandi leir-

pytt utan í leirflaginu sem liggur lægra en svæðið í kring og hefur gufuvirknin étið sig 

nokkuð inn í brún sléttunnar. Víðar í flaginu eru kraftminni og kaldari leirpyttir af sama tagi, 

þó með gasbólustreymi. Sjá myndir 87, 104 og 109. 

Þ G-106: Hæfilega öflugt og vel afmarkað auga syðst í Röndum vestan við Bæjarfjall. Þetta 

auga er við stóran leirpytt sem rýkur allnokkuð úr. Þá eru nokkrir minni pyttir þarna líka. 

Hið gamla auga G-10 mun hafa verið á þessum slóðum, þó aðeins norðar. Sjá myndir 104 og 

110. 
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Mynd 105.  Sýnataka úr auga Þ G-101 sunnan við skálann á Þeistareykjagrundum. 

 

Mynd 106.  Undirbúningur sýnatöku úr gufuauga Þ G-102 í hlíðum Ketilfjalls. 
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Mynd 107.  Sýnataka úr gufuauga Þ G-103 syðst í Tjarnarási nærri Bæjarfjalli.  

 

 

Mynd 108.  Sýnataka úr gufuauga Þ G-104 í leirflagi norðan Neðra-Bóndhóls.  
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Mynd 109.  Sýnataka úr gufuauga Þ G-105 við vesturjaðar ummyndunarsvæðisins á Röndum.  

 

 

Mynd 110.  Gufuauga Þ G-106 syðst í Röndum. Í bakgrunni má sjá syðsta stóra leirpyttinn á 

svæðinu. 
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 Niðurstöður gufuefnagreininga 4.2.2

Niðurstöður efnagreininga sýna sem tekin voru á Þeistareykjum sumarið 2013 eru sýndar í 

töflu 8 og á mynd 111 er sýndur styrkur gastegunda í gufu frá Þeistareykjum með tíma. 

Einnig sjást þar hlutföll stöðugra samsætna súrefnis og vetnis. Efnagreiningar eldri sýna eru 

fengnar úr gagnagrunni ÍSOR og eru þær sýndar í töflum V-1 til V-6 í viðauka 1. Það er 

nokkuð misjafnt hve margar efnagreiningar eru til úr hverju auga. Til eru nokkur eldri sýni 

úr augum sem svara til G-101, G-102 og G-103 en bara þrjú úr augum tilsvarandi G-104,  

G-105 og G-106. Argongreiningar eru fátíðar frá fyrri tíð og tvívetnisgreiningar engar fyrr en 

árið 1993.  

Í töflu 9 er sýndur reiknaður djúphiti út frá mældum styrk hinna ýmsu gastegunda. Notast 

er við kvarðanir Arnórssonar o.fl. (1998) sem reiknaðar eru út frá ætluðu jafnvægi við 

steindafylkin klínózóisít-kalsít-kvars-prehnít (CO2) og pýrít-pyrrhótít-prehnít-epidót (H2S og 

H2). Fyrir Þeistareyki er notuð sú kvörðun CO2-hitamælisins sem gerir ekki ráð fyrir miklu 

CO2-flæði frá kviku.  

Tafla 8.  Efnasamsetning gufusýna frá Þeistareykjum sumarið 2013. 

Sýni 20130251 20130252 20130253 20130254 20130255 20130256 

Dagsetning 21.8.2013 21.8.2013 21.8.2013 21.8.2013 21.8.2013 21.8.2013 

Staður Þ G-102 Þ G-104 Þ G-101 Þ G-103 Þ G-105 Þ G-106 

Svæði Ketilfjall Bóndhóll Sæluhús Tjarnarás V-Randir S-Randir 

Hitastig (°C) 98,3 98,5 99,1 99,0 99,0 98,5 

Gasstyrkur í gufu (mmól/kg) 

CO2 206 62,3 76,8 130 213 58,4 

H2S 64,6 29,6 25,2 42,3 36,7 14,7 

H2 76,5 25,0 23,6 19,5 19,0 6,51 

CH4 2,17 0,24 0,17 1,12 2,32 0,38 

N2 3,60 0,58 0,87 10,0 9,74 1,13 

O2 0,010 0,002 0,007 0,402 0,005 0,002 

Ar 0,111 0,032 0,041 0,164 0,216 0,028 

Steinefni í þéttivatni (mg/kg) 

Cl 0,15 0,21 0,17 0,31 0,36 0,21 

B 0,06 0,11 0,10 0,10 0,06 0,05 

Samsætur í þéttivatni (‰ SMOW) 

δ18O -12,32 -15,70 -14,52 -16,52 -18,61 -15,89 

δD -122,2 -113,1 -111,0 -116,7 -121,1 -118,0 
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Mynd 111.  Gasstyrkur í gufu og samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum á Þeistareykjum. 
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Tafla 9.  Reiknaður efnahiti (°C) gufusýna áranna 2012 og 2013 frá Þeistareykjum. Notast er við 

kvarðanir Arnórssonar o.fl. (1998). Tölum í sviga er sleppt við útreikninga á meðaltali ( ̅) og 

staðalfráviki ( ).  

Sýni Auga TCO2 TH2S TH2 TCO2/N2 TH2S/Ar TH2/Ar  ̅   

20130253 G-101 285 280 (332) 310 287 294 291 12 

20120182 G-101 284 280 (325) 293 309 306 294 13 

20130251 G-102 341 313 (398) 292 286 298 306 22 

20120183 G-102 329 307 (394) 283 302 312 307 16 

20130254 G-103 313 298 323 (239) (263) (262) 312 13 

20120184 G-103 304 294 312 295 315 296 303 9 

20130252 G-104 275 285 335 318 299 300 302 22 

20120185 G-104 271 278 311 305 321 310 299 20 

20130255 G-105 343 293 322 256 252 256 287 39 

20120186 G-105 346 291 314 261 261 261 289 35 

20130256 G-106 272 261 280 288 283 276 277 9 

20120187 G-106 274 263 285 285 296 287 282 11 

 

Þ G-101: Talsverðar sveiflur hafa orðið í styrk gastegunda í gufu úr G-101 og forverum þess 

við lækinn neðan sæluhússins á Þeistareykjum frá því fyrstu sýnum var safnað þar haustið 

1981, sérstaklega á árunum 1993–1997. Hins vegar sjást litlar breytingar frá 2012–2013, og 

styrkur einstakra gastegunda er almennt svipaður og árið 1981, hugsanlega að H2S 

undanskildu en það er heldur lægra nú en þá. Samsætuhlutföll segja sömu sögu; eftir 

verulega dýfu á tíunda áratugnum eru hlutföll D og 18O orðin svipuð og þau voru árið 1993. 

Sé litið framhjá H2-hitamælinum, sem gefur langhæsta gildið, ber efnahitamælum ágætlega 

saman og gefa meðalhita 291°C fyrir sýni ársins 2013 (294°C árið 2012). Efnahiti reiknaðist að 

meðaltali 271°C árið 1981 en um 280°C árin 1991–1997. 

Þ G-102: Styrkur H2 hefur farið nokkuð stöðugt hækkandi í Ketilfjalli síðan fyrstu sýnum var 

safnað árið 1981 og er nú um fjórfalt hærri en þá. Hækkunin milli áranna 2012 og 2013 nemur 

um 5%. Reyndar hækkar styrkur allra gasa annarra en N2 svolítið frá árinu 2012, þótt 

hugsanlega sé ekki um marktæka hækkun að ræða í CH4 vegna þeirra örðugleika við metan-

greiningar sem nefndir voru í kafla 2.4.1 hér að framan. Áberandi er að á árunum 1993–1995 

hækkaði styrkur CO2 úr um 140 mmól/kg í um 260 mmól/kg og jafnframt lækkuðu samsætu-

hlutföllin; δD úr -110 í -130‰ og δ18O úr rúmlega -14 í um -16‰. Almennt bendir hækkun á 

styrk hvarfgjarnra gastegunda eins og H2 (sem og CO2 og H2S) til þess að hitastig fari 

hækkandi. Þegar styrkur vetnis hækkar svona afgerandi meira en styrkur annarra hvarf-

gjarnra gastegunda má færa rök fyrir því að annað ferli geti einnig átt hér hlut að máli. Þar 

sem vetni er mun torleystara í vatni en koldíoxíð og brennisteinsvetni er styrkur þess 

hlutfallslega hærri í fyrstu gufu sem myndast við litla suðu við háan þrýsting. Því má vera 

að hækkandi styrkur vetnis í Ketilfjalli bendi til þess að hlutur gufu, sem er djúpt að komin, 

sé nú meiri en áður. Vegna hins háa vetnisstyrks gefur H2-gashitamælirinn um 90°C hærri 

styrk en aðrir gashitamælar. Að honum slepptum er meðalgashitinn 306°C fyrir sýni ársins 

2013 en það er nánast sama gildi og árið 2012. Gashiti reiknaðist um 270°C árið 1981 en að 

meðaltali um 290°C á árunum 1991–1997 (Ármannsson, 2004).  
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Þ G-103: Gasstyrkur mældist afar hár í elstu sýnum úr G-6 í Tjarnarási, sem er fyrirrennari 

G-103, og efnahiti þar reiknaðist um 310°C árið 1981. Þegar komið er fram yfir 1990 lækkar 

gasstyrkur verulega (t.d. lækkar CO2 úr 560 í 129 mmól/kg og styrkur N2 lækkaði úr 23,2 í 

2,5 mmól/kg milli 1982 og 1991). Þegar styrkur bæði hvarfgjarnra og óhvarfgjarnra gasteg-

unda sveiflast svona í takt er það vísbending um að gufa þéttist á leiðinni til yfirborðs. 

Svolítil andrúmsloftsmengun er í sýninu frá 2013 svo gashitamælarnir sem nota hlutföll 

hvarfgjarnra gasa við andrúmsloftsgösin gefa of lágan hita. Að þeim slepptum reiknast 

meðalgashiti í sýninu 312°C sem er um 9°C hærra en árið áður. Svipaður hlykkur sést á 

samsætuhlutföllum milli 1990 og 2000 og á fyrrnefndu svæðunum tveimur.  

Þ G-104: Aðeins eitt eldra sýni er til úr forvera G-104 í flaginu neðan Bóndhóls en því var 

safnað úr auganu G-12 frá árinu 1981. Gasstyrkur er nú á sama róli og árið 1981 og er styrkur 

allra gastegunda í lægri kantinum miðað við önnur sýni frá Þeistareykjum, fyrr og síðar.  

Styrkur CO2 er til dæmis í kringum 50 mmól/kg en algengt er að styrkur CO2 í öðrum augum 

sé yfir 100 og jafnvel yfir 200 mmól/kg. Styrkur H2 og H2S er svolítið hærri 2013 en 2012 (29,6 

og 25,0 mmól/kg 2013 samanborið við 23,7 og 14,7 mmól/kg 2012). Samsætuhlutföll lækka 

lítið eitt milli ára og tvívetnishlutfall hefur lækkað úr -107‰ árið 1981 í -113‰ árið 2013. 

Meðalgashiti reiknast um 300°C, líkt og 2012. 

Þ G-105: Styrkur CO2 og H2S breytist lítið milli ára í G-105 á vestanverðum Röndum en 

styrkur H2, CH4 og Ar hækkar svolítið (þó er metangreiningin vafasöm eins og nefnt er í 

kafla 2.4.1). Á svipuðum slóðum var áður augað G-17 og er til sýni úr því frá árinu 1981. 

Styrkur CO2 og H2S er nokkru lægri nú en árið 1981 (styrkur CO2 er nú um 220 mmól/kg en 

var um 290 mmól/kg árið 1981). Samsætuhlutföll eru nær óbreytt frá árinu 1981. Meðal-

gashiti reiknast um 290°C en CO2- og H2-hitamælarnir gefa hita hærri en 320°C. Sé þeim 

sleppt reiknast meðalgashiti aðeins um 270°C. 

Þ G-106: Litlar breytingar er að sjá í gasstyrk í G-106, nema í styrk N2, sem er talsvert lægri 

árin 2012 og 2013 (1,1 til 1,3 mmól/kg) en var í gufuauganu G-10 árið 1981 (35 mmól/kg). Í 

því sýni voru O2 og Ar ekki greind sérstaklega og því kann að vera um andrúmsloftsmengun 

að ræða. Sennilega er þetta auga útsett fyrir blöndun við andrúmsloftsmengun neðanjarðar 

því það er syðst í ummyndunarröndinni og því hugsanlegt að andrúmsloft komist að gufu-

streyminu um opnar sprungur. Samsætusýni var ekki safnað árið 1981 en litlar breytingar 

sjást frá 2012. Gashitamælum fyrir 2013-sýnið ber ágætlega saman og gefa meðalhita um 

280°C, sem er svipað og árið 2012.  

Samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum á Þeistareykjum sumrin 2012 og 2013 eru sýnd á 

mynd 112, ásamt úrkomulínu Craigs (1961) fyrir norðurhvel jarðar. Eins og sést á myndinni 

eru samsætuhlutföllin talsvert breytileg milli svæða en litlar breytingar sjást á milli ára. Hér 

verður stuðst við svæðaskiptingu Ármannsonar o.fl. (1986) en samkvæmt henni myndu 

gufuaugu G-101 og G-104 teljast til Þeistareykjagrunda, gufuaugu G-103, G-105 og  

G-106 til Tjarnaráss og G-102 til Ketilfjalls. Tvívetnisgildi eru alls staðar mjög lág, líkt og sést 

hefur í holusýnum frá Þeistareykjum, sem spanna bilið -100 til -120‰, og umtalsvert lægri en 

sést í staðbundinni úrkomu (δD ≈ -80‰). Þó sést að sýnin af Þeistareykjagrundum (G-101 og 

G-104) eru heldur þyngri en hin sýnin (δD ≈ -110‰) en falla engu að síður nærri úrkomu-

línunni. Auk þeirra falla sýni úr Tjarnarássgufuaugunum G-103 og G-106 nokkuð nærri 

úrkomulínunni en sýni úr G-105, sem einnig telst til Tjarnarásssvæðisins, hafa um 2‰ lægra 

δ18O en sem nemur úrkomu. Þá er súrefnishliðrun sýnanna úr gufuauga G-102 í Ketilfjalli 

jákvæð um 5‰, líkt og sést í sýnum úr holu ÞG-7 sem einmitt er boruð norðaustur undir 
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Ketilfjall (Finnbogi Óskarsson, 2012). Darling og Ármannsson (1989) fjölluðu nokkuð ítarlega 

um samsætuhlutföll á Þeistareykjum og komust að þeirri niðurstöðu að vökvinn ætti sér 

allur sama uppruna en að gufa á Tjarnarásssvæðinu hefði orðið fyrir verulegri (>70%) 

þéttingu á uppleiðinni en það skilar sér í léttari gufu, þ.e. gufu með neikvæðari 

samsætuhlutföll bæði fyrir D og 18O.   

 
Mynd 112.  Samsætuhlutföll í þéttivatni úr gufuaugum á Þeistareykjum sumrin 2012 og 2013 ásamt 

úrkomulínu Craigs (1961). 

 

 

 Samantekt 4.2.3

Greinilegt er að talsverðar breytingar hafa orðið á virkni og gassamsetningu í gufuaugum á 

Þeistareykjum á 10. áratug síðustu aldar, eins og hefur verið rakið (Ármannsson, 2004). 

Samanburður við árið 1981 bendir hins vegar til þess að kerfið sé í svipuðu ástandi nú og þá. 

Helstu frávik frá þeirri meginniðurstöðu er að styrkur H2 hefur farið jafnt og þétt vaxandi í 

Ketilfjalli úr tæpum 20 í rúm 75 mmól/kg og að styrkur H2, N2, CH4 og Ar í elstu sýnum úr 

G-103 er allt að 20 sinnum hærri en síðar hefur mælst. 

Sjá má á gassamsetningunni, einkum styrk H2 og N2, að svæðið í Röndum, þar sem gufu-

augu G-105 og G-106 eru, reiknast mun kaldara en hin svæðin, eða um 280–290°C að meðal-

tali, samanborið við 300°C í Tjarnarási og neðan við Bóndhól og um 310°C í Ketilfjalli. Sýnið 

úr gilinu við sæluhúsið gefur meðalgashita 290°C. Þetta virðist lítið breytast milli síðustu 

tveggja ára en komið hefur fram (Ármannsson, 2004) að Tjarnarás og Randasvæðið hafi 

kólnað talsvert (yfirborðshiti < 90°C) á árunum 1991 og 1995–1997.  

Styrkur Cl í gufunni er á bilinu 0,1–0,4 mg/kg en styrkur B er um eða undir 0,1 mg/kg. Ekki 

er til samfelld saga greininga á þessum efnum til samanburðar.  
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Samsætuhlutföll á Þeistareykjasvæðinu spanna nokkuð breitt bil; tvívetnisvik í gufu er á 

bilinu -100 til -122‰ og δ18O spannar bilið milli -7 og -19‰. Innbyrðis röð helst nokkurn 

veginn, utan að gufan úr G-101 hefur þyngst talsvert á undanförnum árum, þ.e. samsætu-

gildi nýjustu sýna eru minna neikvæð en verið hefur. Darling og Ármannsson (1989) telja að 

gufan eigi sér öll sama uppruna en að þétting á leið til yfirborðs valdi breytileika bæði í 

samsætuhlutföllum og gufusamsetningu.  

5 Vöktun grunnvatns í Mývatnssveit og Kelduhverfi 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum þeirra efnagreininga sem gerðar voru á vatni í 

tengslum við vöktun grunnvatns í Mývatnssveit, í Kelduhverfi og á Þeistareykjum árið 2013. 

Niðurstöður verða bornar saman við niðurstöður fyrri ára og helstu breytingar raktar. ÍSOR 

annaðist efnagreiningu aðalefna í haustsýnum en snefilefni í sumar- og haustsýnum voru 

greind hjá ALS Laboratories í Luleå í Svíþjóð.  

 Mývatnssveit 5.1

Eftirliti með affallsvatni frá Kröflu- og Bjarnarflagsvirkjunum er lýst í skýrslu Halldórs 

Ármannssonar og Magnúsar Ólafssonar (2004) en tillögur að eftirliti voru settar fram í 

skýrslum Halldórs Ármannsonar og Magnúsar Ólafsson (2002) og Halldórs Ármannssonar 

(2003). Aðferðin byggist á því að fylgjast með „náttúrulegum ferilefnum“ á borð við arsen, 

sem eru til staðar í margfalt hærri styrk í affallsvatni virkjananna en grunnvatni. Fyrirkomu-

lag vöktunarinnar var rætt á fundi með Umhverfisstofnun, Landsvirkjun og ÍSOR 15. júlí 

2003 þar sem Umhverfisstofnun samþykkti þá tilhögun sem unnið hefur verið eftir undan-

farin áratug (Halldór Ármannsson og Magnús Ólafsson, 2004). Á grundvelli þessa sam-

komulags hefur grunnvatn í Mývatnssveit verið vaktað á tíu eftirlitsstöðum tvisvar á ári frá 

árinu 2004 og niðurstöður hafa verið birtar árlega í skýrslum sem ÍSOR hefur tekið saman 

fyrir Landsvirkjun (sjá Halldór Ármannsson og Magnús Ólafsson, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2012; Halldór Ármannsson o.fl., 2008, 2009, 2010, 2011; Sigurður G. Kristinsson o.fl., 2013). Í 

efnagrunni ÍSOR eru til niðurstöður efnagreininga sem ná talsvert lengra aftur í tímann fyrir 

suma vöktunarstaðina. Sá háttur var lengst af hafður á varðandi sýnatöku á vöktunarstöðum 

að starfsmaður Kröflustöðvar tók sýni fyrri hluta árs og ÍSOR sendi þau til ALS Laboratories 

í Svíþjóð til greininga á snefilefnum og nokkrum aðalefnum. Starfsmaður ÍSOR tók sýnin að 

hausti og hafa þau farið í sk. heildargreiningu samkvæmt ofangreindu samkomulagi við 

Umhverfisstofnun.  

Á árinu 2012 var fyrirkomulagi sýnatöku breytt á þann hátt að starfsfólk Landsvirkjunar 

tæki sýnin bæði vor og haust en ÍSOR annaðist efnagreiningar á helstu katjónum og 

snefilefnum. Árið 2013 var upphaflega fyrirkomulag við sýnatöku notað aftur þannig að 

starfsfólk Landsvirkjunar tók vorsýnin og starfsmaður ÍSOR tók haustsýnin. 

Starfsfólk Landsvirkjunar safnaði sýnum í Mývatnssveit dagana 24. júní til 15. júlí 2013 og 

starfsmaður ÍSOR tók sýni haustsins dagana 8. til 12. október. Í fyrra sinnið var sýnum 

safnað á öllum tíu stöðunum, og í kvennahluta Grjótagjár að auki. Haustsýnin voru tekin á 

öllum tíu hefðbundnu stöðunum og að auki var sýnum safnað á átta öðrum stöðum að 

tillögu ÍSOR (Magnús Ólafsson, 2013). Yfirlit um sýnatökustaðina er í töflum 10 og 11 og á 

mynd 113. 
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Tafla 10.  Vöktunarstaðir í Mývatnssveit.  

Staður Lýsing Staðarnúmer Hnit (ÍSN93) 

 X Y 

AB-2 Borhola B-57842 602504,2 572234 

LUD-4 Borhola B-58504 601182 571414 

LUD-3 Borhola B-58503 600779,9 570018,1 

LUD-2 Borhola B-58502 600210 567325,7 

Krafla skiljustöð Við rennslisvaff sunnan 
við skiljustöð. 

M-20008 602584,5 580451,7 

Hlíðardalslækur 

v/AB-2 

Á bakka lækjarins austan 
við AB-2. 

V-2356 602549 572138 

Vogaflói Á bakka Mývatns við 
Vogaflóa, gengt slóð til 
Hverfjalls. 

K-558 595856 569697 

Langivogur Á bakka Mývatns innst í 
Langavogi.  

H-10088 595990,8 570333,9 

Grjótagjá Baðstaður karla. H-10085 597515,4 571469,2 

Grjótagjá 1) Baðstaður kvenna. H-10086 597514 571418 

Bjarnarflagslón Svelgur (niðurrennsli) 
vestast í affallslóninu. 

M-20004 598920,2 573065,7 

1)
 Baðstaður kvenna í Grjótagjá er auk þess sýnatökustaður.  

 

Tafla 11.  Viðbótarsýnatökustaðir í Mývatnssveit haustið 2013. 

Staður Lýsing Staðarnúmer Hnit (ÍSN93) 

 X Y 

Bjarg Á bakka Mývatns, neðan 
tjaldsvæðis. 

H-10080 595980,5 572967,3 

Helgavogur Fyrir miðju vogsins H-10082 595660 572213,3 

Stóragjá Gamall baðstaður H-10083 596230,9 572759 

Vogagjá Baðgjá á suðurhluta 
Grjótagjár (Leynigjá). 

H-10087 597236,3 570623,1 

Hverfjallsgjá Sunnan vegar að 
Hverfjalli. 

K-559 597107 569164 

Garðslind Á bakka Mývatns, nánast 
undir veginum austan við 
Garð. 

K-556 593816 563105 

Affall frá 
Jarðböðum 

Innrennsli í „neðra“ lónið. 
M-20408 598884 571755 

AE-10 Á móts við Skarðssel. B57890 602263 577758 

 

Niðurstöður efnagreininga eru sýndar í töflum 13–17 og þær eru bornar saman við fyrri 

niðurstöður á myndum 114–125, sem sýna niðurstöður greininga á arsen, áli, kopar og kísli 

fyrir ofangreinda sýnatökustaði í Mývatnssveit og spanna myndirnar tímabilið 1995–2013. Í 
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mörgum tilfellum ná snefilefnagreiningar reyndar ekki alveg svo langt aftur. Myndunum er 

skipt upp eftir svæðum fyrir hvert þessara efna, þannig að fyrst eru sýndar niðurstöður fyrir 

affallsvatn frá Skiljustöð í Kröflu, Hlíðardalslæk og úr Svelgnum í Bjarnarflagslóni. Næsta 

mynd sýnir niðurstöður úr eftirlitsholum í „Búrfellshrauni“ og úr holu AE-10 í Hlíðardal. 

Þriðja myndin sýnir síðan niðurstöður fyrir lindir og laugar í Mývatnssveit og þar hafa bæst 

við hefðbundna vöktunarstaði nýjar og eldri mælingar frá þeim viðbótarstöðum sem bætt 

var við eftirlitið haustið 2013. Rétt er að benda á að styrkur einstakra efna getur verið mjög 

breytilegur milli þessara svæða og kvarðar á y-ás myndanna þess vegna mismunandi. Þetta 

þarf að hafa í huga við samanburð þeirra. Á myndum sem sýna niðurstöður arsenmælinga 

eru sýnd umhverfismörk þar sem við á en þau eru tilgreind í reglugerð um varnir gegn 

mengun vatns og verndar lífríki nr. 796/1999. Í reglugerðinni eru sett umhverfismörk fyrir 

nokkur snefilefni og þeim skipt í fimm flokka (tafla 12). Á myndunum eru einnig sýnd mörk 

fyrir neysluvatn (0,01 mg/L) eins og þau eru skilgreind í reglugerð um neysluvatn nr. 

536/2001. Fyrir ál eru einnig sýnd norsk umhverfismörk (0,02 og 0,08 mg/L) eins og nánar er 

fjallað um hér á eftir. 

Tafla 12.  Umhverfismörk fyrir málma í yfirborðsvatni til verndar lífríkis (styrkur efna í mg/L). 

Umhverfismörk I II III IV V 

Kopar ≤0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 

Zink ≤0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 

Kadmíum ≤0,00001 0,00001-0,0001 0,0001-0,0003 0,0003-1,005 >1,005 

Blý ≤0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 

Króm ≤0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 

Nikkel ≤0,0007 0,0007-0,0015 0,0015-0,0045 0,0045-0,0225 >0,0225 

Arsen ≤0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 

Skýringar við töflu 12: 

Umhverfismörk I: Mjög lítil eða engin hætta á áhrifum. 

Umhverfismörk II: Lítil hætta á áhrifum. 

Umhverfismörk III: Áhrifa að vænta á viðkvæmt lífríki.  

Umhverfismörk IV: Áhrifa að vænta. 

Umhverfismörk V: Ávallt ófullnægjandi ástand vatns fyrir lífríki/þynningarsvæði. 

 

Í skýrslu Halldórs Ármannssonar og Magnúsar Ólafssonar (2005) var gerð grein fyrir því 

hvers vegna ál (Al) er álitlegt sem eftirlitsefni ásamt arseni. Vitað er um eituráhrif þess á fisk 

og sett hafa verið mörk um hámarksstyrk þess í neysluvatni. Viðmiðunarmörk áls fyrir styrk 

í neysluvatni eru víðast á bilinu 0,1–0,2 mg/L (Srinivasan o.fl., 1999) en hér á landi eru þau 

0,2 mg/L samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn. Í Noregi hefur verið lagt til að 

umhverfismörk fyrir lífríki verði annars vegar 0,02 mg/L fyrir lax en 0,08 mg/L fyrir silung 

(Löfgren og Lydersen, 2002).  

Í heild er um litlar breytingar í styrk arsens að ræða frá fyrri athugunum eins og fram kemur 

á myndum 114, 115 og 116. Sem fyrr er styrkur arsens langhæstur í affallsvatni í Bjarnar-

flagslóni en verulega lægri frá Skiljustöðinni í Kröflu og síðan enn lægri í Hlíðardalslæk 

suður við holu AB-2. Talsvert flökt hefur verið í styrk arsens í niðurrennsli frá Bjarnarflags-

lóni eins og sést vel á mynd 114, allar götur frá því mælingar hófust þar árið 2000. Síðastliðin 
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ár hefur styrkurinn verið 0,2–0,25 mg/L. Í affallsvatni frá skiljustöðinni í Kröflu hefur hann 

aftur ámóti verið 0,01–0,03 mg/L. Hafa ber í huga að sýnatöku er háttað með ólíkum hætti á 

þessum tveimur stöðum. Sýni af affallsvatni frá skiljustöðinni í Kröflu eru tekið í útfalli við 

skiljustöð en í Bjarnarflagslóni eru sýni tekin þar sem vatnið í lóninu rennur ofan í gjá (svelg) 

í vesturjaðri lónsins, en affallsvatn frá skiljustöðinni rennur í lónið austast. 

Líkt og áður er styrkur arsens yfir umhverfismörkum II (myndir 114 og 115). Þessir staðir eru 

Bjarnarflagslón, skiljustöðin í Kröflu, Hlíðardalslækur við holu AB-2 og hola LUD-4, en í 

henni liggur styrkur arsens nánast á línunni fyrir umhverfismörk II (0,005 mg/L). Styrkur 

arsens var um 0,005 mg/L í holu LUD-4 þegar mælingar hófust 2002 og 2003 og hækkaði 

síðan í um 0,008 mg/L 2009/2010 en hefur lækkað síðan. Nú er styrkur þess sá sami og við 

upphaf mælinganna. Talið er líklegt að breyting þessi geti stafað af breytingu í því magni 

affallsvatns sem farið hefur í Hlíðardalslækinn. Magn þess jókst nokkuð á árunum 2004– 

2008 en er mun minna nú (Magnús Ólafsson o.fl., 2013). Styrkur arsens í vatni úr holu AB-2 

liggur nánast á umhverfismörkum I (mynd 115) og styrkur þess á öðrum vöktunarstöðum er 

innan við umhverfismörk I, eins og fram kemur á myndum 115 og 116, og engin merki sjást 

um hækkaðan styrk arsens í lindum við Mývatn. Um þetta var fjallað ítarlega í nýlegri 

skýrslu um áhrif jarðhitanýtingar í Bjarnarflagi á grunnvatn við Mývatn (Magnús Ólafsson 

o.fl., 2013). Var þar niðurstaða vöktunar á styrk arsens undanfarinn u.þ.b einn og hálfan 

áratug sú að ekki er unnt að greina neina langtímaleitni í átt að hækkandi styrk arsens í 

grunnvatni við austanvert Mývatn. 

Á myndum 117, 118 og 119 er sýndur styrkur áls í vatni frá öllum vöktunarstöðum. Þar eru 

einnig sýnd umhverfismörk I (0,02 mg/L) og II (0,08 mg/L) eins og þau eru tilgreind fyrir 

grunnvatn í Noregi (Löfgren og Lydersen, 2002). Mynd 117 sýnir niðurstöður mælinga fyrir 

affallsvatn frá Kröflu og Bjarnarflagi sem og Hlíðardalslæk við holu AB-2. Mynd 118 sýnir 

niðurstöður fyrir vöktunarholur í „Búrfellshrauni“ og að auki úr holu AE-10 í Hlíðardal. 

Mynd 119 sýnir niðurstöður fyrir lindir og laugar við austanvert Mývatn. Líkt og fyrir arsen 

er styrkur áls að jafnaði hæstur í affallsvatni í Bjarnarflagslóni og lítið eitt lægri frá skilju-

stöðinni í Kröflu (mynd 117). Í Hlíðardalslæk er styrkur áls um einn þriðja af styrk þess frá 

skiljustöðinni í Kröflu. Styrkur áls hefur verið talsvert breytilegur í Bjarnarflagslóni en mun 

stöðugri í vatni frá skiljustöðinni í Kröflu og í Hlíðardalslæk. Á öllum þessum stöðum er 

hann yfir umhverfismörkum II (0,08 mg/L). Í vöktunarholum í „Búrfellshrauni“ er styrkur 

áls langhæstur í holu LUD-4, líkt og á við um styrk arsens. Þar er styrkur áls vel yfir 

umhverfismörkum II en í hinum holunum fellur hann nánast á línu fyrir umhverfismörk I 

(0,02 mg/L). Svipuð breyting kemur fram í styrk áls og arsens á tímabilinu 2002–2013 og lýst 

var hér að framan. Styrkur áls er vel innan við neysluvatnsmörk (0,2 mg/L) í holunum, nema 

í holu LUD-4. Styrkur áls í lindum og laugum við austanvert Mývatn er um og innan við 

umhverfismörk I (0,02 mg/l) eins og sýnt er á mynd 119 og hefur verið þannig frá því 

mælingarnar hófust. Talsverð hækkun varð reyndar í styrk áls í Langavogi og Grjótagjá á 

árunum 2004–2011 en síðastliðin tvö ár er hann nær því sem hann var á árum áður. Ekki er 

vitað hvað hefur valdið þessum breytingum.  

Skoðun á niðurstöðum efnagreininga fyrir aðra málma en arsen og umhverfismörk þeirra 

samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999 (tafla 3) sýnir að í flestum 

tilfellum fellur vatnið á eftirlitsstöðum í Mývatnssveit í flokk I eða II. Á þessu eru þó 

undantekningar, einkum hvað varðar kopar og króm, en þá ber að hafa í huga að frá 

náttúrunnar hendi er styrkur þessara efna frekar hár í vatni á eldvirkum svæðum hér á landi. 

Aftur á móti falla efni eins og kadmíum og blý öll í flokk I og sama má segja um nikkel, að 
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frátöldum sýnum úr Hlíðardalslæk. Sýni úr holum falla í flokk II. Í þeim tilgangi að skoða 

þetta ögn nánar hefur að þessu sinni styrkur kopars á öllum sýnatökustöðum verið 

teiknaður á móti tíma fyrir tímabilið 1995–2013 og eru niðurstöður sýndar á myndum 120, 

121 og 122. Svæðaskipting á myndunum er með sama hætti og fyrir arsen og ál. Á mynd-

unum sést að ekki er tiltakanlega mikill munur á styrk kopars í affallsvatni annars vegar og 

heitu/volgu og köldu grunnvatni hins vegar. Eitt sýni úr Bjarnarflagslóni sker sig sérstaklega 

úr á mynd 120, og er eins víst að það sé ótraustverð greining. Svipað gæti verið uppi á 

teningnum varðandi tvö sýni, annars vegar úr holu LUD-2 og hins vegar úr LUD-4, og er 

sýnt á mynd 121. Sýni frá vöktunarstöðum við Mývatn hafa öll koparstyrk innan við 

umhverfismörk II (0,003 mg/L) og liggja sum hver nærri umhverfismörkum I (0,0005 mg/L) 

(mynd 122). 

Styrkur kvikasilfurs er mældur í öllum eftirlitssýnum á Mývatnssvæðinu. Niðurstöður sýna 

að styrkur þess er nánast í öllum tilvikum <0,000002 mg/L, sem eru greiningarmörk þess með 

þeim aðferðum sem notaðar eru. Sumarið 2013 mældist styrkur kvikasilfurs hæstur í Bjarnar-

flagslóni, 0,00002 mg/L og 0,000002–0,000007 mg/L í skiljuvatni frá Kröflu, Hlíðardalslæk, 

Langavogi og Grjótagjá. Flest önnur gildi liggja við greiningarmörk aðferðarinnar. Haustið 

2013 mældist styrkur kvikasilfurs í Hlíðardalslæk rétt yfir greiningarmörkum, 0,000004 

mg/L. Samkvæmt reglugerð 800/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið 

fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn má heildarstyrkur kvikasilfurs í yfirborðsvatni á landi 

þar sem áhrifa fráveituvatns gætir ekki fara yfir 0,001 mg/L. Haustið 2013 var sérstökum 

sýnum safnað fyrir greiningu á kvikasilfri þar sem efnið var bundið í kalíum permanganat 

lausn. Greiningarmörk þeirrar aðferðar hjá ALS Laboratory reyndust vera einni stærðar-

gráðu lakari en fyrir hefðbundnar greiningar, eða 0,00002 mg/L. Á öllum stöðum reyndist 

styrkur kvikasilfurs í sýnunum vera innan þessara greiningarmarka og reyndar líka innan 

hefðbundinna greiningamarka að Hlíðardalslæk undanteknum eins og fram kemur í 

töflu 15. Af þessu má ráða að styrkur kvikasilfurs í skiljuvatni og heitu og köldu grunnvatni í 

Mývatnssveit er langt innan þeirra marka sem reglugerðin kveður á um. 

Í kjölfar Kröfluelda 1975–1984 urðu miklar breytingar á efnasamsetningu grunnvatns við 

austanvert Mývatn og hefur því verið lýst m.a. í nýlegri skýrslu um áhrif jarðhitanýtingar í 

Bjarnarflagi á grunnvatnið (Magnús Ólafsson o.fl., 2013). Breytingar þessar komu t.d. fram í 

hækkuðum kísilstyrk í vatninu. Á myndum 123, 124 og 125 er sýndur styrkur kísils á 

vöktunarstöðunum, skipt eftir svæðum eins og fyrir önnur efni og lýst er hér framar. Styrkur 

kísils í affallsvatni er sýndur á mynd 123 en hann er háður vinnslu úr jarðhitakerfunum 

hverju sinni og því breytilegur. Í vöktunarholum í „Búrfellshrauni“ hefur styrkur kísils 

nánast ekkert breyst á tímabilinu, eins og sést á mynd 124, að því frátöldu að hann hefur 

hækkað í vatni úr holu LUD-4 frá því eftirlit þar hófst. Styrkur kísils hefur þó breyst lítillega 

frá árinu 2006 og er nú um 45 mg/L en var vel undir 40 mg/L fyrir 2006. 

Tiltæk gögn um efnasamsetningu grunnvatns, heits og kalds, í lindum við austanvert 

Mývatn sýna óveruleg áhrif sem rekja má til jarðhitanýtingar í Bjarnarflagi, eða Kröflu. Helst 

má merkja áhrif í eftirlitsholum í „Búrfellshrauni“ austan Námafjalls en þar hefur hækkun í 

styrk arsens og áls að mestu gengið til baka. Styrkur kvikasilfurs er alls staðar undir 

umhverfismörkum. 
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Mynd 113.  Sýnatökustaðir í Mývatnssveit 2013. Borholur eru sýndar grænar með krossi. Volgar 

lindir eru rauðar, kaldar lindir bláar og manngerðir staðir eru svartir. 
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Tafla 13.  Niðurstöður efnagreininga á affallsvatni og vatni úr borholum, gjám og lindum í Mývatnssveit í júní–júlí 2013. Styrkur er í mg/L.  

Staðarnafn Krafla 
skiljustöð 

Hlíðardals- 
lækur 

AB-2 LUD-4 LUD-3 LUD-2 Vogaflói Langivogur Grjótagjá  
karla 

Grjótagjá  
kvenna 

Bjarnarflags- 
lón 

ÍSOR sýnanúmer 20130289 20130290 20130288 20130286 20130287 20130285 20130281 20130280 20130283 20130282 20130284 

LV sýnanúmer 13-037 13-058 13-025 13-03 13-024 13-022 13-018 13-017 13-020 13-019 13-021 

Staður M-20008 V-2356 B-57842 B-58504 B-58503 B-58502 K-558 H-10088 H-10085 H-10086 M-20004 

Dagsetning 15.7.2013 16.7.2013 2.7.2013 2.7.2013 1.7.2013 1.7.2013 24.6.2013 24.6.2013 25.6.2013 25.6.2013 26.6.2013 

Hiti 96,4 19,4 3,9 5,2 4,9 5,7 6,3 19,9 45,3 43,3 24,2 

Bór (B)  0,968 0,261 0,0362 0,177 0,0273 0,0449 0,0365 0,247 0,287 0,281 1,62 

Kísill (SiO2) 520 172 27,0 52,8 21,8 23,3 21,3 108 143 138 377 

Natríum (Na) 268 86,5 14,6 59,4 16,8 21 23,1 75,9 89,1 86,9 129 

Kalíum (K) 31,8 9,68 1,72 2,36 1,79 1,95 1,72 6,01 7,77 7,5 21,1 

Magnesíum (Mg) <0,09 11,3 6,75 10,2 7,10 7,73 6,20 4,20 3,36 3,45 1,12 

Kalsíum (Ca) 2,95 34,3 11,7 13,9 9,55 10,9 9,43 14 13,9 13,8 2,28 

Ál (Al)  1,42 0,386 0,0153 0,329 0,00692 0,0154 0,00461 0,00975 0,0077 0,00854 1,26 

Arsen (As) 0,0143 0,00849 0,000289 0,0051 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,21 

Baríum (Ba) 0,00314 0,00221 0,000456 0,000679 0,000368 0,000262 0,000601 0,0018 0,00271 0,00281 0,000689 

Kadmíum (Cd) <0,000002 0,000006 <0,000002 0,000004 <0,000002 <0,000002 <0,000002 0,000003 0,000002 0,000003 0,000009 

Kóbalt (Co) 0,000009 0,000242 <0,000005 0,000007 0,000006 <0,000005 0,000018 0,00001 0,000006 <0,000005 0,000043 

Króm (Cr) 0,000036 0,000552 0,000478 0,000402 0,000593 0,000849 0,00143 0,000436 <0,00001 <0,00001 0,000015 

Kopar (Cu) 0,000127 0,000269 0,000634 0,00114 0,000506 0,00141 0,0012 0,000365 0,000252 0,000273 0,00196 

Járn (Fe) 0,0449 0,0641 0,0103 0,0348 0,008 0,0006 0,0005 0,0005 0,0014 0,0013 0,114 

Kvikasilfur (Hg) 0,000007 0,000003 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 0,000004 0,000003 0,000004 0,00002 

Mangan (Mn) 0,00168 0,0846 0,000665 0,00144 0,000355 0,000053 0,000064 0,00008 0,0065 0,00703 0,00413 

Mólybden (Mo) 0,00293 0,00325 0,000499 0,00168 0,000559 0,000612 0,00072 0,000345 0,000199 0,000207 0,00494 

Nikkel (Ni) <0,00005 0,0013 0,000106 0,000078 <0,00005 0,000118 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,000144 

Blý (Pb) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,000018 

Strontíum (Sr) 0,0203 0,0403 0,0141 0,0186 0,011 0,0134 0,0122 0,0196 0,021 0,0206 0,00903 

Sink (Zn) 0,000347 0,00064 0,002 0,000502 <0,0002 0,00077 <0,0002 0,000402 0,000382 0,000492 0,00164 
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Tafla 14.  Niðurstöður efnagreininga á affallsvatni og vatni úr borholum, gjám og lindum í Mývatnssveit í október 2013 - aðalefni. Styrkur er í mg/L. 

Staðarnafn Krafla 

skiljustöð 

Hlíðardal- 

lækur 

AB-2 LUD-4 LUD-3 LUD-2 Vogaflói Langivogur Grjótagjá 

karla 

Bjarnarflags- 

lón 

ÍSOR sýnanúmer 20130334 20130324 20130325 20130326 20130327 20130328 20130348 20130331 20130346 20130329 

Staður M-20008 V-2356 B-57842 B-58504 B-58503 B-58502 K-558 H-10088 H-10085 M-20004 

Dagsetning 9.10.2013 8.10.2013 8.10.2013 8.10.2013 8.10.2013 8.10.2013 12.10.2013 9.10.2013 11.10.2013 9.10.2013 

Hiti 95,1 11,1 3,1 5,2 4,6 4,5 5,9 19,8 45,3 13,3 

Sýrustig (pH/°C) 9,71 / 
22,3 

7,90 / 22,0 7,60 / 
22,2 

7,85 / 
22,0 

8,05 / 
22,2 

8,10 / 
23,1 

8,46 / 22,9 8,24 / 23,3 -1) 6,78 / 25,2 

Leiðni við 25°C  1225 631 156,6 421  - 220 210 481 - 663 

Karbónat (CO2) 35 93,9 49,9 62,9 62,3 72,8 62,9 79,3 - 13,5 

Brennisteinsvetni (H2S)  22,6 0,05 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,04 < 0,03 

Bór (B)  0,97 0,24 0,04 0,18 0,04 0,07 0,07 0,27 0,32 1,6 

Kísill (SiO2) 626 159 27 44,7 21,8 23 22,2 119,4 145,8 221 

Natríum (Na) 251 79,2 11 54,3 15,4 18,8 21 76,3 82,2 114 

Kalíum (K) 31,1 9,9 1,51 2,3 1,79 1,98 1,7 6,23 7,6 19,8 

Magnesíum (Mg) 0,004 9,55 5,19 9,32 7,1 7,65 6,18 3,66 3,13 0,84 

Kalsíum (Ca) 2,65 31,1 10,5 14,8 11,2 12,5 10,9 15,8 14,8 1,84 

Flúoríð (F) 1,16 0,38 0,2 0,28 0,16 0,16 0,21 0,32 0,35 0,77 

Klóríð (Cl) 79,9 18,6 4,23 14,2 5,25 5,83 4,91 16,2 17,4 54,9 

Súlfat (SO4) 237 165 13,6 102 15,5 17,1 20,8 106 101 165 

Uppleyst steinefni (UE)  1328 548 84 274 109 117 124 393 437 1073 

Súrefnissamsætur (δO18)  -9,88 -9,30 -12,38 -10,57 -12,54 -12,55 -12,80 -11,74 -11,59 -7,78 

Tvívetni (δD) -83,4 -74,8 -89,7 -79,5 -91,7 -91,0 -92,0 -89,9 -92,1 -83,9 

 1)
: Fyrir mistök gleymdist að mæla pH, CO2 og leiðni. 
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Tafla 15.  Niðurstöður efnagreininga á affallsvatni og vatni úr borholum, gjám og lindum í Mývatnssveit í október 2013 - snefilefni. Styrkur efna er í mg/L, 

Staðarnafn Krafla Hlíðardalsl. AB-2 LUD-4 LUD-3 LUD-2 Vogalind Langivogur Grjótagjá Bjarnarfl. 

ÍSOR sýnanúmer 20130334 20130324 20130325 20130326 20130327 20130328 20130348 20130331 20130346 20130329 

Ál (Al)  1,25 0,324 0,00778 0,226 0,00919 0,0134 0,00658 0,0147 0,0118 1,96 

Arsen (As) 0,0183 0,00701 0,000429 0,00488 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,204 

Baríum (Ba) 0,00321 0,00193 0,000413 0,000688 0,000416 0,000409 0,000283 0,0018 0,00245 0,000778 

Kadmíum (Cd) <0,000002 0,000005 0,000005 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 0,000005 

Kóbalt (Co) <0,000005 0,000227 <0,000005 0,000008 <0,000005 0,000009 <0,000005 <0,000005 <0,000005 0,000025 

Króm (Cr) <0,00001 0,000511 0,000543 0,000379 0,000877 0,0011 0,000937 0,00034 <0,0000 <0,0000 

Kopar (Cu) <0,0001 0,00018 0,000551 0,00108 0,000485 0,0015 0,00115 0,000323 0,000345 0,00176 

Járn (Fe) 0,0109 0,0739 0,0059 0,0284 0,0052 0,0029 0,0010 0,0006 0,0013 0,165 

Kvikasilfur (Hg) <0,000002 0,000004 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 

Kvikasilfur (Hg) 1) <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Mangan (Mn) 0,00149 0,0775 0,00149 0,00163 0,00054 0,000073 0,00004 0,000046 0,00587 0,00487 

Mólybden (Mo) 0,00257 0,00262 0,000333 0,00172 0,000571 0,000575 0,000704 0,000322 0,000139 0,00425 

Nikkel (Ni) 0,000066 0,000909 0,000106 <0,00005 0,000061 0,000211 0,000063 <0,00005 0,000106 0,000257 

Blý (Pb) <0,00001 0,000015 0,000013 0,000024 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,000019 

Strontíum (Sr) 0,0199 0,0351 0,0111 0,0176 0,0113 0,0138 0,0126 0,0196 0,0201 0,00938 

Sink (Zn) 0,000393 0,000861 0,00458 0,0007 0,000489 0,00159 <0,0002 <0,0002 0,000263 0,00226 

 1)
: Niðurstöður greininga á sýnum sem safnað var sérstaklega í KMnO4 auk HNO3 (greiningarmörk 0,00002 mg/L). 
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Tafla 16.  Niðurstöður efnagreininga, viðbótarsýni haustið 2013 - aðalefni. Styrkur efna í mg/L. 

Staðarnafn Bjarg Helgavogur Stóragjá Vogagjá Hverfjallsgjá Garðslind AE-10 Jarðböð 

ÍSOR sýnanúmer 20130330 20130350 20130332 20130340 20130349 20130347 20130351 20130333 

Staður H-10080 H-10082 H-10083 H-10087 K-559 K-556 B-57890 M-20408 

Dagsetning 9.10.2013 12.10.2013 9.10.2013 11.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 9.10.2013 

Hiti 19,0 23,8 26,5 39,0 6,4 5,9 38,0 21,8 

Sýrustig (pH/°C) 8,00 / 
23,2 

8,08 / 22,9 8,08 / 
22,6 

8,29 / 25,3 8,27 7 22,9 8,68 / 22,5 7,90 / 23,0 9,67 / 
22,8 

Leiðni við 25°C  317 410 456 527 225 156,5 346 824 

Karbónat (CO2) 77,5 107 112 75,7 68,4 55,2 82,7 27,2 

Brennisteinsvetni (H2S)  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 22,6 

Bór (B)  0,09 0,10 0,11 0,32 0,07 0,05 0,04 0,78 

Kísill (SiO2) 58,3 70,7 80,4 139 23,8 19 50,7 437 

Natríum (Na) 41,8 51,5 59,5 86,0 21,1 17,3 42,1 170 

Kalíum (K) 3,54 4,60 5,36 7,02 1,84 1,32 1,49 20,8 

Magnesíum (Mg) 4,04 5,58 5,53 2,50 7,09 4,64 0,98 0,01 

Kalsíum (Ca) 16,3 24,8 26,3 15,6 12,2 7,03 28,6 2,40 

Flúoríð (F) 0,24 0,24 0,26 0,35 0,19 0,18 0,13 0,70 

Klóríð (Cl) 9,26 8,00 9,78 18,7 5,28 2,12 3,94 38,6 

Súlfat (SO4) 45,5 65,1 79,1 123 22,9 7,30 65,9 94,2 

Uppleyst steinefni (UE)  227 285 337 444 131 85,0 249 992 

Súrefnissamsætur (δO18)  -12,46 -12,21 -12,11 -11,52 -12,54 -13,05 -12,70 -9,68 

Tvívetni (δD) -90,1 -88,9 -88,2 -92,0 -90,7 -94,4 -89,6 -88,6 
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Tafla 17.  Niðurstöður efnagreininga, viðbótarsýni haustið 2013 -  snefilefni. Styrkur efna í mg/L. 

Staðarnafn Bjarg Helgavogur Stóragjá Vogagjá Hverfjallsgjá Garðslind AE-10 Jarðböð 

ÍSOR sýnanúmer 20130330 20130350 20130332 20130340 20130349 20130347 20130351 20130333 

Ál (Al)  0,00533 0,00434 0,00597 0,0226 0,00781 0,0104 0,00933 0,367 

Arsen (As) <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,016 

Baríum (Ba) 0,000702 0,00147 0,00182 0,00181 0,000273 0,000152 0,000985 0,00132 

Kadmíum (Cd) <0,000002 0,000002 <0,000002 <0,000002 0,000002 <0,000002 0,000005 <0,000002 

Kóbalt (Co) 0,000017 <0,000005 <0,000005 <0,000005 0,000006 <0,000005 0,000008 0,000012 

Króm (Cr) 0,000383 0,000718 0,000627 0,000047 0,0013 0,000979 <0,00001 <0,00001 

Kopar (Cu) 0,00146 0,000824 0,000614 0,000292 0,00157 0,000315 0,000162 0,00094 

Járn (Fe) <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0007 0,0008 <0,0004 0,0522 0,0019 

Kvikasilfur (Hg) <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 0,000005 

Kvikasilfur (Hg)1) <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Mangan (Mn) 0,000098 0,000036 <0,00003 0,000051 0,000062 <0,00003 0,00913 0,000692 

Mólybden (Mo) 0,000955 0,00081 0,000847 0,000191 0,00068 0,000656 0,000572 0,00006 

Nikkel (Ni) 0,000112 0,000068 0,000054 <0,00005 0,000157 0,000063 0,000096 0,000207 

Blý (Pb) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,000029 0,000014 

Strontíum (Sr) 0,0228 0,0313 0,0341 0,0186 0,0143 0,00787 0,0494 0,0272 

Sink (Zn) 0,000678 0,00022 0,000382 0,000304 0,000412 <0,0002 0,0102 0,000767 

 
1)

: Niðurstöður greininga á sýnum sem safnað var sérstaklega í KMnO4 auk HNO3 (greiningarmörk 0,00002 mg/L). 
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Mynd 114.  Styrkur arsens í vatni frá skiljustöð í Kröflu, Hlíðardalslæk og Bjarnarflagslóni á 

árunum 1995–2013 ásamt umhverfismörkum I, II, III og IV og mörkum fyrir neysluvatn. 

 

 

 

Mynd 115.  Styrkur arsens í borholum í „Búrfellshrauni“ og Hlíðardal á árunum 1995–2013 ásamt 

umhverfismörkum I, II og III og mörkum fyrir neysluvatn. 
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Mynd 116.  Styrkur arsens í lindum við Mývatn á árunum 1995–2013 ásamt umhverfismörkum I. 

 

 

 

Mynd 117.  Styrkur áls í vatni frá skiljustöð í Kröflu, Hlíðardalslæk og Bjarnarflagslóni á árunum 

1995–2013 ásamt norskum umhverfismörkum I og II. 
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Mynd 118.  Styrkur áls í borholum í „Búrfellshrauni“ og Hlíðardal á árunum 1995–2013 ásamt 

norskum umhverfismörkum I og II. 

 

 

 

Mynd 119.  Styrkur áls í vatni linda við Mývatn á árunum 1995–2013 ásamt norskum 

umhverfismörkum I og II. 
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Mynd 120.  Styrkur kopars í vatni frá skiljustöð í Kröflu, Hlíðardalslæk og Bjarnarflagslóni á 

árunum 1995–2013. 

 

 

 

Mynd 121.  Styrkur kopars í borholum í „Búrfellshrauni“ og Hlíðardal á árunum 1995–2013. 
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Mynd 122.  Styrkur kopars í lindum við Mývatn á árunum 1995–2013. 

 

 

 

Mynd 123.  Styrkur kísils í vatni frá skiljustöð í Kröflu, Hlíðardalslæk og Bjarnarflagslóni á árunum 

1995–2013. 
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Mynd 124.  Styrkur kísils í borholum í „Búrfellshrauni“ og Hlíðardal á árunum 1995–2013. 

 

 

 

Mynd 125.  Styrkur kísils í lindum við Mývatn á árunum 1995–2013.  
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 Hiti í grunnvatni við Mývatn 5.2

Að tillögu ÍSOR (Magnús Ólafsson, 2013) var hiti mældur haustið 2013 á nokkrum stöðum í 

grunnvatni í lindum og laugum við Mývatn og austan þess. Reynt var að mæla á stöðum 

sem mældir voru sumarið 1983 en þær niðurstöður voru birtar í skýrslu frá 1988 (de Zeeuw 

og Gíslason, 1988). Tilgangur mælinganna var að kortleggja skil kalda og volga grunn-

vatnsins í Vogaflóa og að fylgjast með hitabreytingum frá lokum Kröfluelda. 

Niðurstöður mælinganna frá síðastliðnu hausti eru sýndar á myndum 126 og 127. Rétt er að 

taka fram að veðurskilyrði voru ekki heppileg þegar mælingar við Mývatn fóru fram. Þá var 

talsvert stífur vestanvindur og nokkur öldugangur við vatnsbakkann. Af þessu sökum gekk 

illa að finna útrásir lindanna og ná öruggum hitamælingum. Niðurstöðurnar sýna þó að 

skilin eru skörp, eins og þau voru 1983 og nánast á sama stað, en hitinn hefur lækkað eins og 

sjá má þegar mælingarnar eru bornar saman við jafnhitalínur frá 1983. Lagt er til að mæling-

arnar verði endurteknar við heppileg veðurskilyrði næsta sumar. 

 

Mynd 126.  Mældur hiti í grunnvatni í Mývatnssveit í október 2013. Á mynd 127 eru sýndar nánar 

hitamælingar frá Vogaflóa og norður að Reykjahlíð. 
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Mynd 127.  Hiti í grunnvatni við austurströnd Mývatns í október 2013. Einnig eru sýndar 

jafnhitalínur frá 1983 (de Zeeuw og Gíslason, 1988). 
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 Kelduhverfi og Þeistareykir 5.3

Landsvirkjun vinnur um þessar mundir að undirbúningi að virkjun á háhitasvæðinu á 

Þeistareykjum. Liður í þeim undirbúningi hefur verið að kanna efnasamsetningu grunnvatns 

á Þeistareykjum og í grunnvatnsstraumnum sem þaðan rennur til sjávar í Kelduhverfi. For-

sendur vöktunar grunnvatnsins voru raktar í vöktunarskýrslunni fyrir árið 2012 (Sigurður G. 

Kristinsson o.fl., 2013) og er hér vísað til rökstuðnings þar, t.d. um val á vöktunarstöðum. 

ÍSOR hefur lagt til að sýnataka á vöktunarstöðum fari fram einu sinni á ári (Magnús Ólafsson 

og Þórólfur H. Hafstað, 2012). 

Starfsfólk LV tók sýni á sjö stöðum í Kelduhverfi og á Þeistareykjum í september 2013 (sjá 

töflu 19). Starfsmaður ÍSOR tók sýni á níu stöðum í október 2013 (sjá töflur 20 og 21). Yfirlit 

um sýnatökustaðina er gefið í töflu 18 og þeir eru einnig sýndir á mynd 128. 

Tafla 18.  Sýnatökustaðir í Kelduhverfi og á Þeistareykjum 2013. 

Staður Lýsing Staðarnúmer Hnit (ÍSN93) 

 X Y 

Krossdalur Lind við Stórá K-2745 602765,39 622250,33 

Rifós Lind við seiðastöð K-2743 594606,22 624481,21 

Lón Ullarþvottalind K-2744 593990,02 623908,56 

Fjöll, vatnsból Vatnsból bæjarins um 200 m 
inn í gilkjaftinum 

K-568 592404 622118 

Fjöll, lind Lind sunnan bæjar K-2742 592390,61 620832,66 

ÞR-5 Vatnsveita Þeistareykja B-60365 592705,97 601623,12 

ÞR-9 Hjá Guðfinnugjá B-60369 590436 602733 

Þeistareykir, V-2 Vatnsból sæluhúss H-10124 593046 599344 

Þeistareykir, 
vatnsból 

„Nýtt“ vatnsból neðan undir 
Ketilfjalli 

M-20409 594285,29 599847,91 

 

Niðurstöður efnagreininga eru sýndar í töflum 19, 20 og 21. Á myndum 129–134 eru sýndar 

niðurstöður fyrir styrk arsens, áls og kopars og er þeim þannig uppskipt að annars vegar eru 

sýndar niðurstöður í lindum í Kelduhverfi og hins vegar í borholum og lindum á Þeista-

reykjum. 

Myndir 129 og 130 sýna niðurstöður efnagreininga á arseni. Þar eru einnig sýndar niður-

stöður úr fyrri mælingum frá Háskólanum á Akureyri (Hrefna Kristmannsdóttir, 2010). Inn á 

myndirnar eru dregin umhverfismörk I fyrir arsen og sést þá vel að styrkur arsens er á öllum 

vöktunarstöðunum innan við umhverfismörk I (0,0004 mg/L). Á myndum 131 og 132 er 

sýndur styrkur áls og umhverfismörk I og II. Þar sést að styrkur áls er innan við umhverfis-

mörk I (0,02 mg/L) fyrir utan eitt sýni frá 2009 úr lind við Fjöll, sem þó er innan við 

umhverfismörk II. Nánar er fjallað um umhverfismörkin hér að framan og í töflu 12. 

Styrkur kvikasilfurs er mældur í öllum eftirlitssýnum í Kelduhverfi og á Þeistareykjum. 

Niðurstöður sýna að styrkur þess er í öllum tilvikum <0,000002 mg/L, sem eru greiningar-

mörk þess með þeim aðferðum sem notaðar eru. Samkvæmt reglugerð 800/1999 um losunar-

mörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn þá má 

heildarstyrkur kvikasilfurs í yfirborðsvatni á landi þar sem áhrifa fráveituvatns gætir ekki fara 

yfir 0,001 mg/L. Haustið 2013 var sérstökum sýnum safnað fyrir greiningu á kvikasilfri þar sem 
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efnið var bundið í kalíum permanganat lausn. Greiningarmörk aðferðarinnar hjá ALS 

Laboratories reyndust vera mun lakari en fyrir hefðbundna greiningu, eða 0,00002 mg/L. Á öllum 

stöðum reyndist styrkur kvikasilfurs í sýnunum vera innan greingarmarka, eins og fram kemur í 

töflu 21.  

Styrkur kopars í lindum í Kelduhverfi er í flestum tilvikum innan við 0,0002 mg/L og því vel 

innan við umhverfismörk I (0,0005 mg/L). Á Þeistareykjum er styrkur kopars nokkuð hærri, 

um og innan við 0,001 mg/L, en vel innan umhverfismarka II (0,003 mg/L). 

Jarðhitaáhrifa gætir á öllum sýnatökustöðum á Þeistareykjum. Sést það t.d. vel í hækkuðum 

styrk kísils í vatni í holu ÞR-5 (50,7 mg/L), og í vatnsbólunum neðan undir Ketilfjalli og við 

Sæluhúsið (um 50 mg/L). Lítilsháttar jarðhitaáhrif sjást í vatni úr holu ÞR-9 (kísilstyrkur 

23,7 mg/L). Til samanburðar þá er styrkur kísils í vatni úr holu ÞR-8 um 15 mg/L en þar gætir 

engra jarðhitaáhrifa. 
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Mynd 128.  Sýnatökustaðir í Kelduhverfi og á Þeistareykjum 2013. Lagt hefur verið til að taka sýni 

úr holu ÞR-8 en það hefur aðeins verið gert einu sinni, haustið 2011. 
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Tafla 19.  Niðurstöður efnagreininga á sýnum úr gjám, lindum og borholum í Kelduhverfi og á Þeistareykjum í ágúst 2013. Styrkur er í mg/L. 

Staðarnafn Krossdalur Rifós Lón Fjöll 
vatnsból 

ÞR-9 ÞR-5 Þeistareykir 
vatnsból 

ÍSOR sýnanúmer 20130292 20130294 20130293 20130291 20130299 20130297 20130298 

LV sýnanúmer 13-078 13-080 13-079 13-077 13-085 13-083 13-084 

Staður K-2745 K-2743 K-2744 K-568 B-60369 B-60365 M-20409 

Dagsetning 5.9.2013 5.9.2013 5.9.2013 5.9.2013 11.9.2013 11.9.2013 11.9.2013 

Hiti 4,0 11 4,2 2,9 7,2 26,6 16,3 

Bór (B)  <0,01 0,015 <0,01 <0,01 <0,01 0,026 <0,01 

Kísill (SiO2) 21,0 30,4 20,0 11,8 23,5 50,1 47,9 

Natríum (Na) 10,2 17,3 9,63 12,5 11,1 22,7 16,6 

Kalíum (K) 0,788 1,31 0,877 <0,4 1,02 1,54 1,73 

Magnesíum (Mg) 2,66 3,56 2,64 0,495 3,53 3,66 6,49 

Kalsíum (Ca) 4,89 5,57 3,75 6,03 6,11 9,66 16,8 

Ál (Al)  0,00357 0,00264 0,00362 0,00186 0,00163 0,0183 0,00382 

Arsen (As) <0,000005 0,000072 0,000073 <0,000005 <0,000005 <0,000005 <0,000005 

Baríum (Ba) 0,000023 0,000063 0,000074 <0,00001 <0,00001 0,000251 0,000779 

Kadmíum (Cd) <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 0,000003 <0,000002 

Kóbalt (Co) <0,000005 <0,000005 <0,000005 <0,000005 <0,000005 0,000096 0,000096 

Króm (Cr) 0,000536 0,000923 0,000503 0,000034 0,000937 0,000813 0,000084 

Kopar (Cu) 0,000155 0,000268 0,000378 <0,00001 0,00105 0,000211 0,000234 

Járn (Fe) 0,0004 <0,0004 0,0006 <0,0004 0,0028 0,0379 0,0448 

Kvikasilfur (Hg) <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 

Mangan (Mn) 0,000093 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,000105 0,00389 0,01 

Mólybden (Mo) 0,000149 0,000212 0,000179 0,000076 0,000168 0,000204 0,000176 

Nikkel (Ni) <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,000185 0,000233 0,000112 

Blý (Pb) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Strontíum (Sr) 0,00726 0,00959 0,00525 0,000484 0,0071 0,0132 0,0231 

Sink (Zn) 0,000224 <0,0002 0,000213 <0,0002 0,000299 0,000876 0,000477 
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Tafla 20.  Niðurstöður efnagreininga á sýnum úr gjám, lindum og borholum í Kelduhverfi og á Þeistareykjum í október 2013 - aðalefni. Styrkur er í mg/L. 

Staðarnafn Krossdalur Rifós Lón Fjöll 
vatnsból 

Fjöll lind ÞR-9 ÞR-5 Þeistareykir 

vatnsból 

Sæluhús 

vatnsból (V-2) 

Sýnanúmer 20130345 20130344 20130343 20130341 20130342 20130336 20130335 20130337 20130338 

Staður K-2745 K-2743 K-2744 K-568 K-2742 B-60369 B-60365 M-20409 H-10124 

Dagsetning 11.10.2013 11.10.2013 11.10.2013 11.10.2013 11.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 

Hiti 3,9 10,5 4,7 3,3 3,2 7,6 26,7 14,5 5,6 

Sýrustig (pH) 8,31 / 23,0 7,95 / 22,8 7,76 /22,6 8,82 / 23,5 9,45 / 23,0 7,99 / 22,9 7,97 / 23,0 7,23 /22,9 7,89 /22,2 

Leiðni við 25°C  105 140 114,9 106,2 101 120 192 202 193 

Karbónat (CO2) 27,1 38,2 28,8 23,8 19,2 33,1 50,3 71,5 52,7 

Brennisteinsvetni (H2S)  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Bór (B)  0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04 0,06 0,05 0,04 

Kísill (SiO2) 22,0 30,8 20,8 12,0 9,8 23,7 50,7 49,9 51,0 

Natríum (Na) 9,29 14,8 11,3 12,2 16,3 9,96 20,2 16,8 20,2 

Kalíum (K) 0,81 1,27 1,00 0,11 0,04 0,99 1,51 1,61 1,52 

Magnesíum (Mg) 2,72 3,4 3,02 0,43 0,05 3,44 3,59 4,84 3,61 

Kalsíum (Ca) 5,81 6,21 4,69 7,20 2,71 6,94 11,1 15,1 11,1 

Flúoríð (F) 0,09 0,10 0,06 0,03 0,03 0,09 0,10 0,07 0,10 

Klóríð (Cl) 8,55 9,91 12,7 10,7 7,96 6,07 7,32 6,36 7,56 

Súlfat (SO4) 3,63 8,40 3,25 2,53 4,09 9,08 21,6 15,3 22,1 

Uppleyst steinefni (UE)  71 86 63 59 42 75 141 140 142 

Súrefnissamsætur (dO18)  -10,93 -11,42 -11,00 -10,18 -1065 -11,64 -11,58 -10,83 -11,36 

Tvívetni (dD) -75,4 -81,3 -76,5 -71,4 -73,2 -80,4 -81,8 -77,4 -82,00 
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Tafla 21.  Niðurstöður efnagreininga á sýnum úr gjám, lindum og borholum í Kelduhverfi og á Þeistareykjum í október 2013 - snefilefni. Styrkur er í mg/L. 

Staðarnafn Krossdalur Rifós Lón Fjöll 
vatnsból 

Fjöll lind ÞR-9 ÞR-5 Þeistareykir 

vatnsból 

Sæluhús 

vatnsból (V-2) 

Ál (Al)  0,00604 0,00536 0,00621 0,00553 0,0157 0,00369 0,00459 0,00225 0,00394 

Arsen (As) <0,00005 0,000057 0,000067 0,000054 0,000166 0,000059 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

Baríum (Ba) 0,000061 0,000148 0,000119 0,000018 <0,00001 0,00005 0,000229 0,000428 0,00019 

Kadmíum (Cd) <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 

Kóbalt (Co) 0,000008 <0,000005 0,000007 <0,000005 <0,000005 0,000005 <0,000005 0,000007 0,000005 

Króm (Cr) 0,000581 0,00098 0,000508 0,000248 0,000094 0,000809 0,000392 0,000415 0,000784 

Kopar (Cu) 0,000385 0,000367 0,000844 0,000191 <0,0001 0,000697 0,000212 0,000159 0,000123 

Járn (Fe) 0,0009 <0,0004 0,0015 0,0013 <0,0004 0,0032 0,0214 0,0134 0,0131 

Kvikasilfur (Hg) <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002 

Kvikasilfur (Hg)1) <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Mangan (Mn) 0,000273 0,000043 0,000057 0,000059 <0,00003 0,000158 0,00443 0,00134 0,000226 

Mólybden (Mo) 0,000139 0,000201 0,000196 0,000069 0,000156 0,000202 0,000211 0,00017 0,000208 

Nikkel (Ni) 0,000059 0,000056 <0,00005 0,000121 0,000091 0,000465 0,000276 0,000091 <0,00005 

Blý (Pb) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,000011 0,000016 

Strontíum (Sr) 0,00762 0,00942 0,00758 <0,002 <0,002 0,00727 0,0133 0,0156 0,0128 

Sink (Zn) 0,000249 0,000526 0,000258 0,000647 <0,0002 0,000978 0,000816 0,000855 0,000741 

 
1)

: Niðurstöður greininga á sýnum sem safnað var sérstaklega í KMnO4 auk HNO3 (greiningarmörk 0,00002 mg/L). 
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Mynd 129.  Styrkur arsens í vatni úr lindum í Kelduhverfi frá árunum 2007–2013 ásamt umhverfis-

mörkum I. 

 

 

 

Mynd 130.  Styrkur arsens í vatni úr borholum og lindum á Þeistareykjum ásamt umhverfismörkum 

I.  
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Mynd 131.  Styrkur áls í vatni úr lindum í Kelduhverfi frá árunum 2007–2013 ásamt umhverfis-

mörkum I og II. 

 

 

 

Mynd 132.  Styrkur áls í vatni úr borholum og lindum á Þeistareykjum ásamt umhverfismörkum I. 
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Mynd 133.  Styrkur kopars í vatni úr lindum í Kelduhverfi frá árunum 2007–2013. 

 

 

 

Mynd 134.  Styrkur kopars í vatni úr borholum og lindum á Þeistareykjum. 
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6 Helstu niðurstöður 
Gerð er grein fyrir niðurstöðum einstakra þátta í viðkomandi undirköflum fyrir hvert svæði 

en markmið þessa kafla hér er að draga saman helstu niðurstöður á einn stað. Hér er einkum 

leitast við að greina frá þeim breytingum sem hafa sést frá fyrri athugunum en nákvæmar 

lýsingar á aðstæðum á svæðinu 2013 er að finna í undirköflum. 

 Námafjall 6.1

Yfirborðsborðvirkni 

Jarðhiti og ummyndun er mikil á Námafjallssvæðinu Fjallið sjálft er leirummyndað að mestu, 

þ.e. frá toppi þess að vestanverðu og niður hlíðar þess að austanverðu. Mesta virknin á 

svæðinu er við Hveri og Námafjall austanvert en einnig er töluverður jarðhiti á toppi fjalls-

ins. Á þessu svæði eru brennisteinsþúfur, gufu- og leirhverir mest áberandi. Mikil breyting 

er á jarðhitavirkni frá og með misgengi sem liggur með fjallsbrúninni vestanveðri. Í Bjarna-

flagi er meginyfirborðsvirknin frá Gamla bakaríinu í vestri, austur að sigspildunni við holu 

B-9. Mest áberandi eru brennisteinsþúfur en einnig eru þar gufu- og leirhverir. Aðeins á 

tveimur svæðum má finna lyktarlausa gufu (upphitað grunnvatn) en það er við Jarðbaðshóla 

og syðst á Austurgrundum. Hitamyndir sýna enga breytingu frá því 2012. Kortlagning af 

snjóafbræðslu í október 2013 bar yfirleitt vel saman við athuganir sumarsins. Þó greindist 

svæði með afbræðslu ofarlega í gilinu norðaustan við holu B-9 og syðst í vesturhlíð Náma-

fjalls, þar sem ekki var skráð yfirborðsvirkni í sumar. Síðan kom á óvart hvað svæðið með 

snjóafbræðslu var stórt á Austurgrundum miðað við að jarðhitavirkni á yfirborði var ekki 

mikil þar í sumar. Jarðhitastaðirnir virðast ekki hafa breyst mikið frá jarðhitakorti Kristjáns 

Sæmundssonar (2007), nema helst hverir nyrst í Bjarnarflagi, og athugunum Jóns Benjamíns-

sonar og Trausta Haukssonar (2010) sem og í yfirferð Sigurðar G. Kristinssonar o.fl. (2103).  

Gasflæði um jarðveg  

Mælingar frá árinu 2013 sýna að koltvíoxíðflæði um jarðveg í og við Námafjall er sam-

bærilegt við það sem þekkt er frá Þeistareykjum en mjög lítið samanborið við önnur íslensk 

jarðhitasvæði þar sem samskonar mælingar hafa verið gerðar. Kerfisbundnar mælingar á 

gasflæði á Námafjallssvæðinu voru áður gerðar 2004 og 2010 (Auður Agla Óladóttir, 2010).  

og samanburður við þær sýnir að engar afgerandi breytingar hafa átt sér stað á svæðinu. 

Víðast hvar er lítill munur á gildum frá 2013 og eldri gildum frá 2004 og 2010, í yfir 90% 

tilvika er munurinn innan við 10 g/m2/dag. Mælipunktar frá 2013, sem sýna hækkað 

koltvíoxíðflæði, eru allir á stöðum þar sem jarðhitaáhrifa gætir á yfirborði. Mælingar á 

jarðvegshitastigi á 15 cm dýpi sýna há gildi í fáum tilfellum. Flesta háa punkta er að finna á 

háhrygg Námafjalls, við Hveri og í gilskorningnum við holu B-9 í Bjarnarflagi. 

Efnasamsetning gufu 

Reglulegt eftirlit með efnasamsetningu gufu í gufuaugum á Námafjallssvæðinu á sér stutta 

sögu samanborið við hin svæðin. Fremur litlar breytingar verða á efnasamsetningu gufunnar 

milli áranna 2012 og 2013. Efnahitamælar gefa djúphitastig um 240°C í G-103 ofan við 

stöðvarhúsið í Bjarnarflagi, um 295°C í G-101 og G-102 á Námafjalli sjálfu og 304°C í G-104 

við Hveri.  δD er á bilinu -110 til -114‰ í Námafjalli og Bjarnarflagi en -123‰ við Hveri. Þar 

mælist δ18O -8,7‰, en er -15,4‰ í Bjarnarflagi og á bilinu -10 til -12‰ í Námafjalli sjálfu. 
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Örðugt hefur reynst að ná ómenguðu sýni úr G-101 á hrygg Námafjalls og er lagt til að það 

verði ekki lengur haft sem eftirlitsstaður. Í stað þess mætti velja gufuauga á svæðinu í 

kringum Mið-Kollu en þar hefur verið lífleg virkni síðan 2008.  

 Krafla 6.2

Yfirborðsvirkni 

Almennt gildir fyrir Kröflusvæðið að þar hafa litlar breytingar orðið frá lýsingu Jóns 

Benjamínssonar og Trausta Haukssonar (2011) og athugunum ÍSOR frá því í fyrra (Sigurður 

G. Kristinsson o.fl., 2013). Þó má taka fram að í Kröflu þurfti að flytja til alla gufusýnatöku-

staði frá 2012 til vegna minni gufu á þeim sýnatökustöðum. Jarðhitinn í Hveragili er 

svipaður og undanfarin ár sem og í og við Leirhnjúk en meira vatn var í leirhverasvæðinu 

2013 en 2012. Í Hveragili hefur smájarðfall skriðið fram á móts við Jónshver. Í Hvíthólum 

gufaði úr ummyndunarskellu vestan við holu KJ-21 en þar var engin gufuvirkni í fyrra. 

Hitamyndir sýna engar breytingar frá því 2012. 

Efnasamsetning gufu 

Gufan sem stígur upp af Suðurhlíðum Kröflu og Vítissvæðinu er mun gasríkari en gufan í 

Leirhnjúk (heildargasstyrkur er um 150 mmól/kg í Leirhnjúk en 630 og 790 mmól/kg við 

Tvíburavötn og í Grænagili). Því reiknast gashiti umtalsvert hærri þar, eða 315–330°C 

samanborið við 290–295°C í Leirhnjúk. Gufusamsetning í Suðurhlíðum hin síðari ár virðist 

flökta meira en á hinum svæðunum tveimur. Samsætuhlutföll í gufunni eru svipuð á öllum 

svæðum og hafa lítið breyst síðan um 1990; δ18O er um -15‰ og δD á bilinu -100 til -106‰. 

 Þeistareykir 6.3

Yfirborðsvirkni 

Almennt gildir að dreifing jarðhitans á Þeistareykjum, sem kortlagður var sumarið 2012, var 

áþekkur því sem áður hefur verið lýst. Sumarið 2013 var engin undantekning á því. Helstu 

sýnilegu breytingar lágu í meira vatni í hverum (leirhverum) og gufu í misgengjum sem 

liggja upp á Bæjarfjall. Þar sást engin gufa í fyrra (2012) en var nokkur núna í sumar (2013). 

Þessar breytingar stafa vafalaust af meiri rigningu og kaldara veðurfari sumarið 2013 en  

sumarið 2012 sem var frekar þurrt og heitt. Hitamyndir sýna engar breytingar frá því í fyrra. 

Efnasamsetning gufu 

Greinilegt er að talsverðar breytingar hafa orðið á virkni og gassamsetningu í gufuaugum á 

Þeistareykjum á 10. áratug síðustu aldar, eins og rakið hefur verið (Ármannsson, 2004). 

Samanburður við árið 1981 bendir hins vegar til þess að kerfið sé í grófum dráttum í svipuðu 

ástandi nú og þá. Helsta frávikið frá þeirri meginniðurstöðu er að styrkur H2 hefur farið jafnt 

og þétt vaxandi í Ketilfjalli og er nú um fjórfalt hærri en í 1981. Þar sem styrkur vetnis 

hækkar afgerandi meira en styrkur annarra hvarfgjarnra gastegunda (CO2 og H2S) má færa 

rök fyrir því að það bendi til þess að hlutur gufu sem er djúpt að komin sé nú meiri en áður.  

Svæðið í Röndum reiknast mun kaldara en hin svæðin, eða um 280–290°C að meðaltali, 

samanborið við 300°C í Tjarnarási og neðan við Bóndhól og um 310°C í Ketilfjalli. Sýnið úr 

gufuauganu við sæluhúsið gefur meðalgashita 290°C. Þetta virðist lítið breytast milli síðustu 

ára en komið hefur fram (Ármannsson, 2004) að Tjarnarás og Randasvæðið hafi kólnað 

talsvert (yfirborðshiti < 90°C) á árunum 1991 og 1995–1997.  
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Samsætuvik á Þeistareykjasvæðinu spannar nokkuð breitt bil; δD í gufu er á bilinu -100 til  

-22‰ og δ18O spannar bilið milli -7 og -19‰. Darling og Ármannsson (1989) telja að gufan 

eigi sér öll sama uppruna en að þétting á leið til yfirborðs valdi breytileika bæði í samsætu-

hlutföllum og gufusamsetningu.  

 Eftirlit með grunnvatni 6.4

 Mývatnssveit 6.4.1

Niðurstöður vöktunar á uppleystum efnum í grunnvatni sýna að vatn í lindum við Mývatn 

og í grunnvatni vestan Námfjalls hefur ekki orðið fyrir áhrifum frá jarðhitavatni frá 

Bjarnarflags- eða Kröfluvirkjunum hvað varðar styrk arsens og áls. Þó má greina lítilsháttar 

hækkun í styrk áls í Grjótagjá og Langavogi á tímabilinu 2005–2012 en hún sýnist gengin til 

baka. Ekki er ljóst hvað olli þessari hækkun. Hærri styrkur arsens og áls kemur fram í 

eftirlitsholu LUD-4 austan Námafjalls, nærri þeim stað sem affallsvatn í Hlíðardalslæk sígur í 

hraunið. Hækkun þessi náði hámarki 2009/2010 en virðist gengin til baka. Talið er líklegt að 

hún hafi stafað af auknu magni affallsvatns í Hlíðardalslæk á árunum 2004–2008.  

Styrkur kvikasilfurs á öllum vöktunarstöðum er undir eða við greiningarmörk og vel innan 

umhverfismarka. Haustið 2013 var safnað sérstökum sýnum til greininga á kvikasilfri, auk 

hefðbundnu sýnanna, og var niðurstaða greininganna sú sama, að styrkur þess reyndist 

lægri en greiningarmörkin. Þar sem greiningarmörk kvikasilfur í sýnum sem sérstaklega var 

safnað í permanganat eru tíu sinnum lakari en í „hefðbundnum“ sýnum þá er ekki ástæða til 

að taka sérstök sýni til greininga á kvikasilfri í reglubundnu eftirliti með grunnvatni.  

Skoðun á niðurstöðum efnagreininga fyrir aðra málma en arsen og umhverfismörk þeirra 

sýnir að í flestum tilfellum fellur vatnið í flokka I eða II. Á þessu eru þó undantekningar, 

einkum hvað varðar kopar og króm, en þá ber að hafa í huga að frá náttúrunnar hendi er 

styrkur þessara efna frekar hár í vatni á eldvirkum svæðum hér á landi. Aftur á móti falla 

efni eins og kadmíum og blý öll í flokk I og sama má segja um nikkel, að frátöldum sýnum 

úr Hlíðardalslæk. Sýni úr eftirlitsholum falla í flokk II. 

Hitamælingar á grunnvatni við austanvert Mývatn, sem gerðar voru samhliða sýnatöku 

haustið 2013, sýna umtalsverða kólnum þess næst Mývatni frá mælingum sem gerðar voru 

1983 (de Zeeuw og Gíslason, 1988). Nemur þessi kólnum 5–8°C og er þessi breyting rakin til 

minnkandi áhrifa frá þeirri hitnun grunnvatnsins sem varð í Kröflueldum 1975–1984. 

 Kelduhverfi 6.4.2

Tilgangur vöktunar á efnasamsetningu grunnvatns í Kelduhverfi og á Þeistareykjum er að 

safna grunnupplýsingum áður en jarðhitanýting hefst á Þeistareykjum sem sýna þá efnasam-

setningu grunnvatnsins við náttúrulegar aðstæður fyrir virkjun. Styrkur arsens er á öllum 

vöktunarstöðum innan við umhverfismörk I og styrkur kvikasilfurs er á öllum stöðum innan 

greiningarmarka. 

Jarðhitaáhrifa gætir á öllum sýnatökustöðum á Þeistareykjum. Það sést t.d. vel í hækkuðum 

styrk kísils í vatni á vöktunarstöðum. 
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Viðauki 1:  Eldri gufuefnagreiningar 

Þeistareykir 

Tafla V-1. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Þ G-101 (áður G-1) í mmól/kg 

Tími Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

12.08.2012 20120182 75,0 25,9 0,019 0,051 19,9 1,27 <0,01 

11.10.1997 19970690 178 34,4  5,04 28,9 4,29 0,43 

12.11.1995 19950349 212 108      

28.09.1994 19940194 19,0 24,1  0,040 6,0 0,45 0,02 

28.08.1993 19930154 58,4 26,2  0,085 33,6 6,43 0,82 

24.10.1992 19920232 164 52,8  3,88 23,9 2,04 0,05 

17.04.1991 19910093 70,0 31,8  0,073 31,9 1,06 0,02 

08.10.1981 19811052 71,5 41,8  0,228 18,9 1,93 0,04 

Tafla V-2. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Þ G-102 (áður G-3) í mmól/kg 

Tími Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

12.08.2012 20120183 170 55,0 0,053 0,944 71,4 3,68 <0,01 

11.11.1997 19970691 244 1,67 0,116  0,140 9,21 2,14 

11.11.1995 19950346 262       

27.09.1994 19940192 185 54,1  0,545 49,5 4,33 0,14 

28.08.1993 19930153 139 50,0      

17.04.1991 19910094 120 44,4  0,248 39,7 2,06 0,04 

11.08.1981 19811054 138 62,9  0,478 18,4 6,61 0,60 

Tafla V-3. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Þ G-103 (áður G-6) í mmól/kg 

Tími Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

12.08.2012 20120187 110 38,2 0,024 0,335 15,0 1,77 <0,01 

12.11.1997 19970693 334 1,29 0,083 0,023 0,20 6,95 0,06 

28.09.1994 19940195 175 71,3      

29.08.1993 19930155 155 59,4  0,684 9,4 10,6 0,63 

24.10.1992 19920234 141 37,5  0,838 3,0 7,87 0,91 

18.04.1991 19910095 129 43,2  0,412 2,5 2,54 0,06 

05.07.1982 19821045 562 66,3 0,650 9,32 38,9 23,2 0,07 

13.08.1981 19811057 211 42,4  9,31 42,6 58,7 0,54 

Tafla V-4. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Þ G-104 (áður G-12) í mmól/kg 

Tími Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 
12.08.2012 20120185 56,7 23,7 0,012 0,064 14,7 0,73 <0,01 

09.08.1981 19811072 47,2 19,0  0,078 6,3 0,48 0,28 

Tafla V-5. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Þ G-105 (áður G-17) í mmól/kg 

Tími Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 
12.08.2012 20120186 221 34,4 0,147 1,06 15,7 8,88 <0,01 

14.08.1981 19811077 287 57,4  2,31 8,6 15,0  

Tafla V-6. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Þ G-106 (áður G-10) í mmól/kg 

Tími Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 
12.08.2012 20120187 60,7 15,6 0,019 0,175 7,56 1,26 <0,01 
14.08.1981 19811061 99,3 20,0   0,740 2,33 35,1  
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Krafla 

Tafla V-7. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Leirhnjúk (K G-101 og G-19) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

13.08.2012 ÍSOR 13 20120188 115 12,5 0,035 0,598 15,2 1,97 <0,01 

03.10.2011 JB&TH 12 G-19 169 10,5 0,105 0,271 10,1 2,36 0,27 

11.08.2010 JB&TH 11 G-19 278 13,5 0,469 0,619 15,4 38,2 7,9 

02.06.2009 JB&TH 10 G-19 257 26,5 0,056 0,780 15,8 3,6 0,6 

13.06.2007 JB&TH 08 G-19 264 19,9  0,391 15,2 2,9 0,3 

01.12.2004 JB&TH 04 G-19 227 15,8  0,129 11,0 0,8 0,6 

18.10.2001 JB&TH 01 G-19 286 20,9  1,56 11,1 8,5 0,9 

20.10.1997 JB&TH 98 G-19 429 13,9  1,48 9,8 4,4 0,2 

24.10.1996 JB&TH 96 G-19 221 9,1  0,200 10,4 2,5 1,1 

01.06.1996 SA&fl 96 96-3121 144 9,0 0,027 0,281 14,1 1,2 0,0 

30.09.1995 SA&fl 95 95-3105 70,0 5,5 0,091 0,520 2,1 3,8 0,0 

08.10.1990 JB&TH 90 G-19 46,5 9,4  0,100 8,6  0,0 

18.07.1989 JB&TH 89 G-19 205 9,8   6,0 1,1 0,0 

14.07.1988 JB&TH 88 G-19 362 28,8  2,01 26,0 96,2 0,0 

28.03.1987 JB&fl 87 G-19 306 16,2  0,238 17,5 1,4 0,0 

10.07.1986 JB&fl 87 G-19 245 13,1  0,081 19,5  0,0 

09.06.1985 JB&fl 85 G-19 393 22,1  0,223 25,0 1,3 0,0 

12.09.1979 HÁ&TH 80 G-19 4086 29,4  2,08 28,9  0,0 

Tafla V-8. Efnasamsetning eldri gufusýna úr Suðurhlíðum (K G-102, G-5 og G-7) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

13.08.2012 ÍSOR 13 20120189 508 49,3 0,018 0,249 0,998 1,03 <0,01 

04.10.2011 JB&TH 12 G-5 2727 141 4,11 3,34 32,3 3000 11,9 

10.08.2010 JB&TH 11 G-5 987 62,1 1,75 0,908 19,3 141 7,6 

02.06.2009 JB&TH 10 G-5 662 48,4 0,101 0,543 27,6 3,8 0,6 

12.06.2007 JB&TH 08 G-5 7303 60,0  0,411 14,7 1,7 0,0 

30.11.2004 JB&TH 04 G-5 1921 96,5  0,429 9,7 108 9,0 

18.10.2001 JB&TH 01 G-5 2092 89,2  0,482 22,2 206 0,0 

30.10.1999 JB 99 G-5 846 62,7  0,000 0,0 0,0 0,0 

21.10.1997 JB&TH 98 G-7 2116 85,7  0,673 33,7 5,39 0,0 

20.10.1997 JB&TH 98 G-5 1274 54,4  1,04 40,6 2,7 0,6 

24.10.1996 JB&TH 96 G-5 2539 126  1,96 49,3 67,5 16,0 

01.06.1996 SA&fl 96 96-3129 900 42,1 0,056 0,439 53,3 2,5 0,0 

01.06.1996 SA&fl 96 96-3130 886 39,2 0,050 0,426 52,1 2,2 0,0 

04.11.1995 JB&TH 95 G-5 361 19,2  7,46 30,5 9,0 1,4 

07.10.1994 JB&TH 95 G-5 1166 51,7  5,93 13,6 21,2 0,9 

13.09.1993 JB&TH 94 G-5 1864 94,1  0,802 39,7 5,2 0,2 

10.11.1992 JB&TH 93 G-5 3749 152  0,000 313 0,0 3,8 

09.10.1990 JB&TH 90 G-5 987 47,8  0,659 59,8 2,7 1,0 

17.07.1989 JB&TH 89 G-5 592 29,7  1,27 38,4 5,7 0,3 

12.07.1988 JB&TH 88 G-5 1287 107  0,933 74,0 22,2 4,8 

08.07.1986 JB&fl 87 G-5 509 34,5  0,343 35,9 2,4 0,1 

06.06.1985 JB&fl 87 G-5 267 16,5  0,245 25,0 3,3 0,5 

18.07.1984 HÁ&fl 84 G-5 263 19,3  0,182 22,2 1,2 0,2 

14.07.1984 HÁ&fl 84 G-7 1549 39,7  0,366 24,3 9,88 2,20 

07.09.1979 HÁ&TH 80 G-5 212 20,4  0,151 27,5 1,6 1,5 
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Tafla V-9. Efnasamsetning eldri gufusýna af Vítissvæði (K G-103 og G-12) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

13.08.2012 ÍSOR 13 20120190 533 55,5 0,052 0,430 2,81 2,96 <0,01 

03.10.2011 JB&TH 12 G-12 1902 77,7 10,5 4,67 1,66 803 218 

10.08.2010 JB&TH 11 G-12 2075 79,3 0,299 3,75 1,9 15,4 0,4 

02.06.2009 JB&TH 10 G-12 1246 83,5 0,084 0,995 1,2 4,2 0,1 

12.06.2007 JB&TH 08 G-12 1526 76,9  1,23 1,4 4,1 0,2 

30.11.2004 JB&TH 04 G-12 1664 61,8  0,520 1,9 5,6 1,6 

18.10.2001 JB&TH 01 G-12 1250 52,9  0,800 6,3 23,6 0,0 

29.10.1999 JB 99 G-12 1195 40,1      

20.10.1997 JB&TH 98 G-12 1802 68,9  1,28 10,8 7,2 0,4 

25.10.1996 JB&TH 96 G-12 1889 60,9  0,020 29,3 43,7 11,0 

01.06.1996 SA&fl 96 G-12 1255 70,7 0,088 0,324 36,1 4,8 0,0 

03.11.1995 JB&TH 95 G-12 4125 29,5  0,000 0,0 17172 4026 

30.09.1995 SA&fl 95 G-12 1255 51,9 0,143 0,448 38,7 7,3 0,0 

08.10.1994 JB&TH 95 G-12 4517 39,7  1,58 0,0 638 81,8 

13.09.1993 JB&TH 94 G-12 7044 47,4  0,000 39,4 1336 100 

09.11.1992 JB&TH 93 G-12 5485 141  0,575 29,9 73,0 17,8 

09.10.1990 JB&TH 90 G-12 1407 66,1  0,000 63,2 370,2 8,4 

17.07.1989 JB&TH 89 G-12 3020 88,6  8,35 0,0 80,9 13,5 

21.07.1988 JB&TH 88 G-12 2249 61,9      

14.07.1988 JB&TH 88 G-12 1625 62,7  0,338 2,9 0,5 0,2 

28.03.1987 JB&fl 87 G-12 3387 137  0,348 12,5 25,0 8,7 

09.07.1986 JB&fl 87 G-12 2061 67,0  0,000 24,3 13,5 2,8 

06.08.1985 JB&fl 85 G-12 2090 50,5  0,000 31,1 2,8 0,2 

24.09.1984 HÁ&fl 84 G-12 1433 26,7  0,000 20,9 4,0 0,6 

14.07.1984 HÁ&fl 84 G-12 2426 57,0  0,000 36,2 5,0 0,8 

03.09.1979 HÁ&TH 80 G-12 4952 113  1,01 37,0 11,7 11,7 
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Námafjall 

Tafla V-10. Efnasamsetning eldri sýna af hrygg Námafjalls (N G-101) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

14.08.2012 ÍSOR 13 20120191 53,0 81,9 0,337 0,564 71,9 34,4 <0,01 

Tafla V-11. Efnasamsetning eldri sýna frá Námafjalli (N G-102, NG-1 og G-19) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

14.08.2012 ÍSOR 13 20120192 55,0 62,0 0,030 0,530 96,7 1,65 <0,01 

04.10.2011 JB&TH 12 NG-1 105 120 0,208 0,948 7,09 15,7 1,75 

10.08.2010 JB&TH 11 NG-1 208 145 0,492 1,22 88,4 39,9 6,6 

02.06.2009 JB&TH 10 NG-1 104 135 0,022 0,203 16,5 0,4 0,0 

01.06.1996 SA&fl 96 96-3136 81,6 32,7 0,044 0,296 59,2 2,0 0,0 

01.10.1995 SA&fl 95 95-3119 108 41,2 0,060 0,786 115 2,3 0,0 

 

Tafla V-12. Efnasamsetning eldri sýna úr Bjarnarflagi (N G-103) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

14.08.2012 ÍSOR 13 20120193 18,1 11,3 0,050 1,05 2,97 2,48 <0,01 

01.06.1996 SA&fl 96 96-3145 67,1 25,1 0,039 1,05 25,4 1,60 0,00 

01.10.1995 SA&fl 95 95-3109 59,1 19,1 0,095 2,29 18,5 5,20 0,16 

 

Tafla V-13. Efnasamsetning eldri sýna af Hverum (N G-104) í mmól/kg 

Tími Heimild Númer CO2 H2S Ar CH4 H2 N2 O2 

01.10.1995 SA&fl 95 95-3114 174 49,7 0,045 0,543 92,5 1,95 0,00 
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Viðauki 2:  Sýnameðhöndlun og efnagreiningaraðferðir 

Gufusýni 

Ósúrt gas (H2, CH4, N2, O2, Ar): Sýnum er safnað yfir lút (50 mL af 10 M NaOH) í lofttæmdar 

glerflöskur og þau greind með gasskilju. Gasstyrkur er reiknaður út frá þrýstingi sýnis, 

flatarmáli toppa á rófinu og flatarmáli tilsvarandi toppa fyrir róf staðalgasa.  

Koldíoxíð (CO2): Sýnum er safnað í lút í lofttæmdar glerflöskur og þau greind með títrun frá 

pH 8,2 niður í pH 3,8. Leiðrétt er fyrir styrk CO2 í blindsýnum og styrk H2S.  

Brennisteinsvetni (H2S): Sýnum er safnað í lút í lofttæmdar glerflöskur og þau títruð með 

kvikasilfursasetati þar sem dithizone í acetoni er notað sem litvísir.  

 

Vatns- og þéttivatnssýni 

Sýrustig (pH): Sýrustig er mælt með spennumælingu yfir sambyggt rafskaut, annaðhvort 

strax við söfnun eða að sýnum er safnað á loftþéttar glerflöskur og sýrustig þeirra mælt við 

stofuhita eigi síðar en tveimur sólarhringum eftir söfnun.  

Karbónat (CO2): Sýnum er safnað á loftþéttar glerflöskur og þau greind með títrun frá pH 

8,2 niður í pH 3,8 og baktítrun frá pH 3,8 upp í pH 8,2 eigi síðar en tveimur sólarhringum 

eftir söfnun. Leiðrétt er fyrir klofnun H2S, H2O og fleiri daufra sýrna.  

Brennisteinsvetni (H2S): Greint strax við söfnun. Títrað með kvikasilfursasetati í basískri 

lausn með dithizone í acetoni sem litvísi.  

Rafleiðni: Mæld með spennumælingu, annaðhvort strax við söfnun eða að sýnum er safnað 

á loftþéttar glerflöskur og leiðni þeirra mæld eigi síðar en tveimur sólarhringum eftir söfnun. 

Leiðnigildi við stofuhita eða söfnunarhita eru umreiknuð og gefin upp við 25°C.  

Aðalmálmar (Na, K, Mg, Ca): Sýni síuð við söfnun, þau sett á sýruþvegnar plastflöskur og 

þau sýrð með saltpéturssýru (suprapur). Greining ýmist með atómísogsmælingum (AAS) á 

rannsóknarstofu ÍSOR, jónaskiljun (IC) á rannsóknarstofu Landsvirkjunar eða rafgas-

greiningum (ICP-AES) á rannsóknarstofu ALS í Svíþjóð.  

Hliðarmálmar og snefilefni (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn): Sýni 

síuð við söfnun, þau sett á sýruþvegnar plastflöskur og þau sýrð með saltpéturssýru 

(suprapur). Greining með rafgasgreiningum (ICP-AES eða ICP-MS) á rannsóknarstofu ALS í 

Svíþjóð. 

Kvikasilfur (Hg): Sýni eru síuð við söfnun, þau sett á sýruþvegnar plastflöskur og þau sýrð 

með saltpéturssýru (suprapur). Í sumum tilfellum (haustsýni) var mettuð KMnO4-lausn 

einnig notuð. Greining með atómflúrljómunarmælingum (AFS) á rannsóknarstofu ALS í 

Svíþjóð.  

Anjónir (F, Cl, SO4): Sýni eru síuð við söfnun og geymd á plastflöskum. Þar sem styrkur H2S 

er hærri en 1 mg/L er ZnS fellt úr lausninni strax eftir söfnun. Greining með jónaskiljun (IC) á 

rannsóknarstofum ÍSOR eða Landsvirkjunar (vorsýni).  

Bór (B): Sýni eru síuð á plastflöskur við söfnun og greind á rannsóknarstofu ÍSOR. Greint 

með mælingu á ljósgleypni bór-azómethín komplex við 415 nm bylgjulengd. 
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Kísill (SiO2):  

(i) Rannsóknarstofa ÍSOR: Ómeðhöndluðum eða þynntum (1:1 eða 1:10 þynning með 

eimuðu vatni) sýnum safnað á plastflöskur og kísilstyrkur greindur með mælingu á 

ljósgleypni kísilmólybdat komplex í súrri lausn við 410 nm bylgjulengd.  

(ii) Rannsóknarstofa ALS: Sýni síuð við söfnun, þau sett á sýruþvegnar plastflöskur og 

þau sýrð með saltpéturssýru (suprapur). Greining á Si með rafgasgreiningum (ICP-

AES) á rannsóknarstofu ALS í Svíþjóð. 

Uppleyst steinefni (TDS): Sýni eru síuð á plastflöskur við söfnun og greind á rannsóknar-

stofu ÍSOR. 100 mL sýni eru þurreimuð og heildarmagn uppleystra steinefna ákvarðað út frá 

massa þurrefnis.   

Samsætur (δD og δ18O): Sýnum er safnað á loftþéttar glerflöskur og hlutfall þungra og léttra 

samsætna ákvarðað á massagreini hjá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. Samsætuhlutföll 

eru gefin upp sem ‰-vik frá sömu hlutföllum í staðalsjó (SMOW). 
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