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1 Inngangur  

Eftirlitsmælingar vegna gufuvinnslu úr jarðhitasvæðunum í Kröflu og Bjarnarflagi voru 

gerðar dagana 24.–26.júní 2015 en auk þess voru gerðar mælingar á Þeistareykjum (sjá dagbók 

mælingamanna hér á eftir). Helstu holur sem hafa verið notaðar undanfarna áratugi til að 

fylgjast með hita og þrýstingi í vinnslusvæðunum í Kröflu eru KJ-6, KG-10, KJ-18 og KJ-21, en 

einstakar aðrar holur hafa nýst óreglulega í eftirlitinu. Þá hefur hola KJ-11 verið mæld árlega 

síðan 2013. Hola KJ-17 var mæld í blæstri sumarið 2014 en var ekki mæld 2015. Samhliða 

hinum eiginlegu vinnslueftirlitsmælingum var hola KV-1, sem var boruð 2006 á vestursvæði 

Kröflu (Sigurjón Böðvar Þórarinsson o.fl., 2006), einnig mæld og er fjallað stuttlega um þá 

mælingu í skýrslunni. 

Hola KJ-6 hefur til margra ára verið fastur punktur í vinnslueftirliti fyrir Kröflustöð en vegna 

ferilefnaprófana var hún sett í blástur og því ekki mæld árin 2013 og 2014 (Þorsteinn Egilson 

o.fl., 2014). Blæstri holunnar lauk 1. september 2014 og var hún aftur á dagskrá eftirlitsmælinga 

árið 2015. Hola KJ-11 hefur verið mæld síðan 2013 og því var mælingin 2015 sú þriðja í röðinni 

en áætlað er að holan verði notuð til eftirlitsmælinga í framtíðinni. Þá var hola KG-10 mæld 

2015 sem hluti af hefðbundnum eftirlitsmælingum á jarðhitasvæði Landsvirkjunar í Kröflu og 

einnig var hola KJ-18 mæld Ekki var mælt í holu KJ-21 að þessu sinni en hún er eftirlitshola 

fyrir jarðhitakerfið í Hvíthólum og er venjulega mæld í vinnsluhléum. Síðasta eftirlitsmæling 

í henni var gerð 2010 en hún var síðan könnuð 2012 þegar farið var í lóðanir og körfumælingar 

í allmörgum holum í Kröflu (Hörður Tryggvason og Halldór Ingólfsson, 2012). Hola KJ-21 var 

mæld í blæstri í október 2014 en auk hita og þrýstings var hún einnig spinner-mæld (Þorsteinn 

Egilson og Benedikt Steingrímsson, 2014). Eftirlitsmælingar ársins 2015 á jarðhitasvæði Lands-

virkjunar í Bjarnarflagi voru gerðar í holum B-2 og B-5 þann 24. júní 2015. 

Yfirlit mælinga í hinum hefðbundnu eftirlitsholum í Kröflu og Bjarnarflagi síðustu sjö ár er 

sýnt í töflu 1. 
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Tafla 1.  Yfirlit um hita- og þrýstimælingar í Kröflu- og Bjarnarflagsholum 2009–2015. 

Hola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Dags Dýpi Dags Dýpi Dags Dýpi 
Dag

s 
Dýpi Dags Dýpi Dags Dýpi Dags Dýpi 

KJ-6 8/6 1200 19/7 1200 11/8 1200 4/7 1200 - - - - 25/6 1200 

KG-10 9/6 800 21/7 800 11/8 800 5/7 800 10/9 805 5/7 800 24/6 800 

KJ-18 9/6 2200 20/7 2200 14/8 2195 5/7 2197 11/9 2197 9/4 2197 25/6 2198 

KJ-21 9/6 998 21/7 998 - - 28/9 933 - - - - - - 

KJ-11         11/9 1400 6/7 1400 26/6 1400 

KJ-17           8/7 1941 - - 

KJ-35         10/9 0 - - - - 

KV-1             24/6 2878 

B-2 - - 19/7 488 1/12 490 3/7 488 10/9 485 6/7 488 24/6 488 

B-5 - - 19/7 611 1/12 611 3/7 611 11/9 600 6/7 611 24/6 612 

BJ-14         12/9 2398 - - - - 

               
 

Niðurstöður mælinganna 2015 eru birtar í langri röð mælinga sem gerðar hafa verið í eftirlits-

holunum en skýrsla um eftirlitsmælingar og vinnslu fram á árið 2014 var gefin út í fyrra 

(Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). 

2 Ferðadagbók mælingamanna 

Mánudagur 22. júní 

Leggja átti af stað frá Akureyri um kl. 8 en þá átti annar starfsmaður ÍSOR að koma með flugvél 

frá Reykjavík. Vegna þoku tafðist flug og lögðu mælingamenn ekki af stað fyrr en um kl. 10:30 

áleiðis til Þeistareykja. Eftir hádegismat á Þeistareykjum var gengið frá verkleyfi og haldin 

öryggiskynning. Mælingamenn voru komnir að holu ÞG-8 um kl. 14:30 og hófust handa við 

undirbúning mælinga. Mæling gekk vel og að henni lokinni var farið að holu ÞG-2. Þar var 

LV búin að fjarlægja vatnshæðarmæli sem var í holunni og var hún tilbúin til mælingar. Mælir 

var gerður klár og slakað niður á 500 m dýpi en þá fóru mælingamenn í kvöldmat. Eftir mat 

var mæling kláruð og gekk vel. Ekki gerðu mælingamenn meira þennan daginn og gistu í 

vinnubúðum á Þeistareykjum. 

Þriðjudagur 23. júní 

Eftir morgunmat var byrjað á því að sækja mælirör að holu ÞG-3 áður en farið var að holu  

ÞG-5b sem til stóð að mæla næst en holan var í blæstri. Mælingamenn voru komnir þangað 

um kl. 8:15. Gert var klárt fyrir mælingu og þegar allt var tilbúið herti Karl Emil hjá LV að 

blæstri holunnar til að auðvelda að mælir kæmist niður úr lokastæðu. Toppþrýstingur fór úr 

um 15,5 bar í um 19 bar við það að herða að blæstri. Mæling gekk ljómandi vel og var búið að 

ganga frá um kl. 14. Fullopnað var fyrir blástur að mælingu lokinni. Næst færðu mælingamenn 
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sig til á planinu að holu ÞG-1 en hún var einnig í blæstri. Gert var klárt fyrir mælingu og 

mælirör híft upp á holutopp með mæli. Þegar byrja átti að slaka mæli niður í holuna urðu 

mælingamanni á mistök sem kostuðu það að mælivír slitnaði og mælir féll ofan í holu. Því var 

annar mælir gerður klár og var honum slakað ofan í holuna áfallalaust fyrst um sinn. Þegar 

komið var í rúmlega 570 m settist mælir og voru gerðar ítrekaðar tilraunir til að koma honum 

neðar en án árangurs en hengistykki holunnar er á þessu dýpi. Mælir var einnig látinn setjast 

og spili slakað um 2 metra í viðbót og skekið í vír með höndum en ekki vildi mælirinn niður. 

Haft var samband við Karl Emil hjá LV og lagði hann til að hert yrði að blæstri holunnar og 

gerð yrði tilraun að koma mæli niður. Toppþrýstingur var tæp 13 bar. Hert var að blæstri 

þangað til toppþrýstingur var kominn í um 20 bar. Líklegt er að nánast hafi alveg verið búið 

að skrúfa fyrir blásturinn. Þyngd á vír fór úr um 56 í 111 kg við það að herða að blæstrinum. 

Eftir þetta rann mælir niður án nokkurra vandræða. Mæling var kláruð og var toppþrýstingur 

holunnar kominn í um 35 bar þegar mælir kom upp. Eftir mælingu var aftur fullopnað inn á 

blásturslögn. Mælingamenn yfirgáfu borplan um kl. 21:30 og gistu í vinnubúðum á Þeista-

reykjum. 

Miðvikudagur 24. júní 

Eftir morgunmat á Þeistareykjum var keyrt í Kröflu til að gera árlegt eftirlitsmælinga-

prógramm. Þegar gengið hafði verið frá verkleyfi var hola KG-10 mæld og lauk því verki um 

hádegismat og gekk mæling vel. Svo var farið að holu KV-1 í Leirhnjúkshrauni vestur af 

Hvíthólum, sem ekki hafði verið mæld síðan 2006. Holan var dauð og þurfti einungis að losa 

lok sem var ofan á holunni til að koma mæli ofan í hana. Á 700 m dýpi settist mælir og var 

hann hífður smávegis upp aftur en rann þá án vandræða niður á botn. Á uppleið var einnig 

vart við fyrirstöðu á 700 m dýpi en mælir kom þó upp án teljandi vandræða. Að öðru leyti 

gekk mæling vel. Eftir að mælingu lauk var farið í Bjarnarflag þar sem hola B-2 var mæld og 

gekk allt vel þar. Eftir kvöldmat í Kröflu var farið aftur í Bjarnarflag til að mæla holu B-5 en 

K10-mælir var ekki tekinn í sundur á milli mælinga í þessum tveimur grunnu holum. Mæl-

ingin var kláruð um kl. 21 og fóru mælingamenn þá í vinnubúðir í Kröflu til hvíldar. 

Fimmtudagur 25. júní 

Eftir morgunmat var farið að holu KJ-18 og kláraðist mæling í henni rétt fyrir hádegismat. Var 

svo farið að holu KJ-6 en byrjað var að lóða holuna þar sem hún hafði ekki verið mæld eftir að 

hún var í blæstri. Lóðað var niður á 1200 m dýpi en ekki hefur verið mælt neðar í holunni 

vegna vírflækju í henni. Engin fyrirstaða fannst með lóðinu og var hita- og þrýstimælir því 

gerður klár. Ekki var nægjanlega hátt til lofts í kúluhúsi til að koma mæli með miðjustilli ofan 

í holuna og þurfti að fá starfsmann frá LV til að fjarlægja lok í toppi kúluhússins til að hægt 

væri að koma mæli í holu. Þetta tafði mælingu um 1 klst. Mælingin gekk ljómandi vel. 

Skemmtileg sjón blasti við mælingamönnum á holutoppnum en þar var maríuerluhreiður með 

þremur ungum (mynd 1). Eftir að búið var að ganga frá við holu KJ-6 var mælingabíl stillt upp 

við holu KJ-11 áður en vinnudegi lauk en til stóð að mæla holuna daginn eftir. 

 



- 10 - 

 

Mynd 1.  Hreiður maríuerlu á holutoppi KJ-6. 

 

 

Föstudagur 26. júní 

Að loknum morgunmat var farið að holu KJ-11 og hún mæld án nokkurra vandræða. 

Mælingamenn pökkuðu saman og fóru í hádegismat í Kröflu. Eftir hádegismat var síðan keyrt 

til Akureyrar og þessari mælingatörn því lokið. 
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3 Eftirlitsmælingar í Kröflu 

Í Kröflu voru reglubundnar hita‐ og þrýstimælingar gerðar í holum KG‐10 og KJ‐18 og hola 

KJ-11 í Leirbotnum var mæld þriðja árið í röð en hún liggur nærri holu KG-26 sem hefur verið 

nýtt til niðurdælingar síðan 2002. 

Borholusvæðið í Kröflu og ferlar stefnuboraðra holna eru sýndir á mynd 2. 

 

Mynd 2.  Yfirlit um holustaðsetningu og holuferla stefnuboraðra holna í Kröflu. 

 

 Hola KJ-6 

Hola KJ-6 var boruð sumarið 1976 í 2000 m dýpi. Holan er aðeins mæld í 1200 m dýpi og er 

ástæðan sú að ýmislegt rusl er í henni og vitað er um skemmdir á leiðaranum. Hún hefur verið 

hryggjarstykkið í eftirlitsmælingum fyrir Leirbotnakerfið (Þorsteinn Egilson o.fl., 2012). Holan 

hefur ekki verið mæld síðan 2012 þar sem að hún hefur ekki verið aðgengileg vegna ferilefna-

prófana en holunni var hleypt í blástur 15. júlí 2013 og var lokað aftur þann 1. september 2014. 

Holan var mæld 24. júní 2015, þ.e. rúmum 10 mánuðum eftir að þessu vinnsluskeiði hennar 

lauk.  

Í eftirlitsvinnu sl. ára hefur verið fylgst með hita og þrýstingi á 1000 og 1200 m dýpi í holunni 

en frá árinu 2002 hófst niðurdæling í holu KG-26 og það hefur valdið kólnun í 1200 m í holu 

KJ-6. Fram til ársins 2012 hefur þróun hitastigs á þessum dýptarbilum verið með þeim hætti 

að vatnshitinn í 1000 m helst í stað en kólnun sem verður vart á 1200 m dýpi hefur verið um 

2°C/ár síðan niðurdæling hófst í holu KG-26 (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014; Arnar Hjartarson, 

2006). Mynd 3 sýnir mælt hitastig í holunni á 1000 og 1200 m dýpi til ársins 2015 ásamt 
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tilsvarandi berghitamati. Á myndinni sést að holan hefur kólnað mikið á bæði 1000 og 1200 m 

dýpi frá því sem var áður en hún var sett í blástur 2013. Kælingin á 1000 m dýpi er tæpar 9°C 

en á 1200 dýpi m er kælingin 11°C umfram hina reglulegu kólnun sem verið hefur frá árinu 

2002. Það er ljóst að vegna vinnslunnar er hitastig holunnar verulega truflað og fróðlegt verður 

að sjá hvernig hitinn muni þróast en væntanlega munu eftirlitsmælingar næsta árs svara miklu 

til um það. Mynd 5 sýnir hitaferil holunnar í júní 2015 ásamt hitaferlum áranna 2007–2012 og 

á henni sést að kælingaráhrifin, miðað við fyrri mælingar, eru neðan við 920 m dýpi. 

Mynd 4 sýnir mældan þrýsting á 1000 og 1200 m dýpi frá 1986 til 2015 ásamt mældu vatns-

borði í holunni og vinnslu úr Leirbotnasvæðinu. Frá 2011 til 2014 hefur vinnslan aukist jafnt 

og þétt um helming eða svo. Frá 2012 til 2015 er 0,4 bar þrýstilækkun í holunni og er vatnsborð  

um 8 m lægra 2015. Í ljósi aukinnar vinnslu úr Leirbotnasvæðinu og vinnslu úr holunni sjálfri 

er þessi þrýstilækkun ekki mikil.  

Mynd 6 sýnir þrýstiferil holunnar í júní 2015 ásamt þrýstiferlum hennar árin 2007–2012.  

 

 

Mynd 3.  Saga hita á 1000 og 1200 m dýpi yfir þann tíma sem KJ-6 hefur verið nýtt sem eftirlitshola. 
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Mynd 4.  Árlega mældur þrýstingur á 1200 m dýpi til 2015, mælt vatnsborð ásamt árlegri meðal-

vinnslu út árið 2014 úr Leirbotnakerfinu í Kröflu. 
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Mynd 5.  Hitamælingar í holu KJ-6 frá 2007 til 2015 ásamt berghitaferlinum. Hin mikla kólnun í 

holunni frá 2012 til 2015 tengist vinnslutímabili hennar 2013–2014 en það lítur út fyrir að 

holan hafi dregið til sín niðurdælingarvökva frá holu KG-26. 
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Mynd 6.  Þrýstimælingar í holu KJ-6 frá 2007 til 2015 ásamt upphafsþrýstingi sem er frá árinu 1990. 
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 Hola KG-10 

Hola KG-10 var boruð árið 1976 niður á 2082 m dýpi og er tengd bæði Efra- og Neðra-

Leirbotnakerfinu. Holan reyndist aflmikil í byrjun en stíflaðist fljótlega vegna útfellinga. Við 

hreinsun holunnar 1977 kom í ljós að leiðarinn hafi fallið niður um 75 m, líklega vegna 

tæringar nálægt botni. Holan lóðast nú um 850 m djúp en þar eru festur og því er hún aðeins 

mæld niður á 800 m dýpi (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). 

Eftirlitsmælingar ársins 2015 voru gerðar í holu KG-10 þann 24. júní. Mynd 7 sýnir mældan 

hita á 800 m dýpi í holu KG-10 frá 1976 til 2015. Nokkurt flökt hefur verið á mældum hita á 

þessu dýpi og er vinnsla úr holu KG-24 að hluta til talin ábyrg fyrir því (Benedikt Steingríms-

son og Grímur Björnsson, 1995) en hún vinnur úr Efra-Leirbotnakerfi nærri holu KG-10. Frá 

árinu 2000 gætir þessa flökts óverulega og síðan þá er hin kerfisbundna kólnun á 800 m dýpi 

nánast ótrufluð. Að teknu tilliti til umrædds hitaflökts er talið að kólnunin hafi þegar hafist 

árið 1976 (Arnar Hjartarson, 2006; Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Meðalkólnunin, sem er mæld 

með hjálp aðhvarfslínu í gegnum valið safn mælinga frá 1977 (svartir kassar á mynd 7), er 

0,48°C/ár þar sem val punkta inn á línuna miðast við ±2°C óvissu í hitamælingum. Hitinn á 

800 m dýpi í holu KG-10 mældist 179,2°C í júní 2015, sem er 16,8°C lægri en berghitinn á þessu 

sama dýpi. Hitinn í 800 m mældist 180,2°C síðsumars 2014 þannig að á milli ára er um 1°C 

lækkun að ræða sem er nokkru meira en meðaltalslækkunin segir til um. Berghitinn í 800 m 

var metinn árið 1990 sem 186,5°C (bhg 51; BS/GrB 5.4.1990) (sjá mynd 9). Í ljósi stöðugrar 

kólnunar síðustu 25 árin um u.þ.b. 1°C á ári, sem væntanlega hefur verið í gangi fyrir 1990, 

má ætla að upphafshitinn á 800 m dýpi hafi verið 196°C um 1980. Þetta er sá hiti sem sýndur 

er sem „upphafshiti“ á mynd 7. Í þessu ljósi er eðlilegt að berghitaferillinn fyrir holu KG-10 

verði endurskoðaður í heild sinni. 

Mynd 8 sýnir mældan þrýsting á 800 m dýpi í holu KG-10 frá 1978 til 2014 ásamt áætluðum 

upphafsþrýstingi og mældu vatnsborði frá sama tíma. Í eftirlitsmælingaferðum ÍSOR er vatns-

borð holunnar mælt (bláir hringir á mynd 8) en auk þess er vatnsborðið mælt reglulega af LV 

(brotadregin, græn lína á mynd 8). Myndin sýnir einnig árlega meðalvinnslu úr Leirbotna-

kerfinu til ársins 2014. Þrýstingur á 800 m dýpi er sumarið 2015 um 2,1 bar undir áætluðum 

upphafsþrýstingi og hefur hækkað um 0,5 bar milli áranna 2014 og 2015. Mynd 8 sýnir allt að 

helmingsvinnsluaukningu milli 2013 og 2014 þ.a. þrýsti- og vatnsborðshækkunin er athyglis-

verð. Hola KG-10 skynjar trúlegast einvörðungu þrýsting í efra kerfinu en vinnslan úr því 

hefur einnig aukist. En eins og áður þarf að hafa í huga að magnfrek, tímabundin vinnsla getur 

hæglega raskað vatnsborðinu svo um munar (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Vatnsborð er að 

jafnaði mælt einu sinni í mánuði af starfsmönnum Landsvirkjunar í Kröflu. Miðað við tækni-

möguleikana árið 2016 er vert að kanna möguleikann á að sískrá vatnsborðið í holu KG-10. 

Myndir 9 og 10 sýna hita- og þrýstiferla síðustu átta ára í holu KG-10 ásamt metnum berghita 

og upphafsþrýstingi. 
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Mynd 7.  Saga hita á 800 m dýpi í holu KG-10 þar sem kerfisbundinnar kælingar gætir. Grænmerktu 

mælingarnar eru undandregnar mati á þessari kólnun vegna áhrifa frá vinnslu, fyrst úr holunni 

sjálfri og síðar vegna vinnslu úr KG-24. 

 

 

Mynd 8.  Þrýstingur á 800 m dýpi og vatnsborð í holu KG-10 ásamt vinnslusögu Leirbotna fram til 

ársins 2015. 
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Mynd 9.  Hitamælingar síðustu átta ára í holu KG-10 ásamt berghitaferlinum. Endurmeta þarf 

upphafshita við holuna í ljósi túlkunar á kólnun í henni frá því vinnsla úr Leirbotnasvæðinu 

hófst. 
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Mynd 10.  Þrýstimælingar síðustu átta ára í holu KG-10 ásamt metnum upphafsþrýstingi. 
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 Hola KJ-11 

Hola KJ-11 var boruð  haustið 1976 með vinnslufóðringu í 700 m og holudýpi 2217 m. Holan 

var boruð sem bein hola en síðar kom í ljós í gírómælingu að borinn hafði leitað til aust-

suðausturs (sjá mynd 2). Skoltöp í vinnsluhluta voru nokkur en flest lítil og var 7⅝" raufaður 

leiðari settur í vinnsluhluta holunnar (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 1977). Holan hefur verið 

mæld árlega síðan 2013 en fram til þessa hafa mælingar í henni ekki verið tíðar. Hún var mæld 

í 2200 m í upphitun í nóvember 1978 eftir endurfóðringu, hitamæld í 1454 m og þrýstimæld í 

1726 m árið 1990. Þá var holan hita- og þrýstimæld í júní 2002, sama ár og niðurdæling hófst í 

holu KG-26 (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Mælingin nú, 2015, var gerð niður í 1400 m, líkt og 

2013 og 2014, en við lóðun holunnar haustið 2012 reyndist vera fyrirstaða á 1428 m dýpi 

(Hörður Tryggvason og Halldór Ingólfsson, 2012). 

Hola KJ-11 var vinnsluhola frá 1977 fram á sumar 2002 og gaf lengst af um 1,2–1,5 MW. Holan 

var síðan notuð til niðurdælingar, fyrst frá marslokum árið 2003 til ágústloka 2005 og síðan 

aftur frá október 2009 til apríl 2010. Mynd 11 sýnir vinnslusögu hennar þann tíma sem hún 

var nýtt sem vinnsluhola. 

Myndir 12 og 13 sýna upphaf hita- og þrýstisögu holunnar á 1350 m dýpi. Aðeins er um þrjár 

athugarnir að ræða síðan 2013 og segja þær enn sem komið er ekki mikla sögu. Í júní 2015 

mældist hitinn á 1350 m dýpi 182,0°C, sem er um 86°C kaldara en berghitinn þar, og í júlí 2014 

mældist hitinn þarna 178,5°C og hefur þar með hækkað um 4,5°C milli ára. Frá árinu 2013 

hefur hitinn í 1350 m hækkað um 9,3°C. Í júní 2015 mældist þrýstingur á 1350 m dýpi 101,9 bar 

sem er 2,3 bar lægri en metinn kerfisþrýstingur á þessu dýpi. Á milli áranna 2014 og 2015 

hækkaði þrýstingurinn á 1350 m dýpi um 2,8 bar en hann hafði, á sama dýpi, lækkað um 

2,9 bar frá 2013 til 2014. Í júní 2015 mældist vatnsborðið í 164 m, í júlí 2014 var það í 209,6 m 

og í september 2013 var það í 174 m. Það er því ljóst að töluvert flökt hefur verið á vatnsborðs-

stöðinni á milli ára. Frá 2013 til 2014 lækkaði það um 35,6 m en reis síðan um 44,6 m frá 2014 

til 2015. 

Mynd 14 sýnir valdar hitamælingar úr holu KJ-11 sem og berghitaferil holunnar en hann var 

gefinn út árið 1990 og byggist á hugmyndum um skiptingu jarðhitakerfisins í Leirbotnum í 

efra og neðra kerfi (Valgarður Stefánsson o.fl., 1977). Þar kemur fram kæling í um 1320 m en 

við borun holunnar var lek æð staðsett á 1326 m dýpi (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 1977).  

Mynd 15 sýnir valdar þrýstimælingar ásamt mælingunum 2013 og 2014 og metnum upphafs-

þrýstingi sem fylgir eiginleikum berghitaferilsins fyrir holuna með vatnsborð á 92 m dýpi.  

Ítrekað er að ástæða sé til að fylgjast í framtíðinni með þróun hita og þrýstings í holu KJ-11 

vegna nálægðar hennar við niðurdælingarholuna KG-26 (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014) og vert 

er að skoða möguleika á sískráningu vatnsborðs í holunni. 
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Mynd 11.  Yfirlit um vinnsluna í holu KJ-11 þar til henni var lokað árið 2002. 

 

 

 

Mynd 12.  Hin stutta saga hita á 1350 m dýpi í holu KJ-11. Grafið sýnir upphaf eftirlitsmælinga í 

holunni en þær hófust árið 2013. 
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Mynd 13.  Hin stutta saga þrýstings á 1350 m dýpi í holu KJ-11. Grafið sýnir upphaf eftirlitsmælinga 

í holunni en þær hófust árið 2013. Þá sýnir myndin einnig ársmeðalvinnslu úr Leirbotna-

kerfunum. 
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Mynd 14.  Valdar hitamælingar úr holu KJ-11 í Kröflu sem var boruð 1976. Hún var nýtt sem 

vinnsluhola til 2002 og síðan til niðurdælingar en hefur staðið lokuð frá 2010. Hitamæling frá 

2002, þegar niðurdæling í grannholuna KG-26 hófst, nær ekki nægilega langt niður í holuna 

til að gefa upplýsingar um hitabreytingar við æð á 1326 m dýpi. 
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Mynd 15.  Nokkrar þrýstimælingar úr holu KJ-11 í Kröflu sem var boruð 1976. 
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 Hola KJ-18 

Hola KJ-18 er austan við vinnslusvæði Suðurhlíða Kröflu og var boruð haustið 1981 í 2215 m 

dýpi. Vinnslufóðring nær niður á 663 m dýpi en enginn leiðari er í holunni sem aldrei hefur 

blásið. Ekki hefur orðið vart neinnar fyrirstöðu í holunni og hafa mælingar ávallt gengið vel 

(Þorsteinn Egilson o.fl., 2013). 

Á árinu 2014 fóru fram umfangsmiklar mælingar í Kröflu á vegum Evrópuverkefnisins 

IMAGE (Gylfi Páll Hersir, 2013) og meðal annars var hola KJ-18 kæld niður og í hana settur 

strengur með jarðskjálftanemum. Áður en holan var trufluð af niðurdælingunni var hún 

eftirlitsmæld í apríl 2014 (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Eftirlitsmælingin árið 2015 var gerð 

þann 25. júní. Hitaferillinn, sem sýndur er á mynd 19, er verulega kældur frá 1315 m miðað 

við fyrri ár og er þessi kæling beintengd við áðurgreinda niðurdælingu. Mynd 16 sýnir sögu 

hitastigs á 1000, 2000 og 2180 m dýpi frá 1982 til 2015. Mældur hiti í 2000 m er 17,2°C lægri í 

júní 2015 en í apríl 2014 og samvarandi hitalækkun í 2180 m er 18,9°C. Hitinn í 1000 m hefur 

hins vegar hækkað um 3,5°C milli ára. Frá 2011 til 2014 var jöfn hitahækkun á 2000 m dýpi um 

1,7°C/ár en á 2180 m dýpi var þessi hitahækkun ~2°C. Eins og sést á mynd 16 hafa komið fram 

nokkur nokkurra ára tímabil þar sem nokkuð jöfn hitabreyting hefur orðið í 2000 og 2180 m, 

ýmist til hækkunar eða lækkunar, án þess að ástæðuna sé hægt að rekja beint til vinnslu og/eða 

breytinga á henni. Á sama tíma, 2011–2014, greindist jöfn hitalækkun, 0,9°C/ár, í 1000 m í holu 

KJ-18. Áður en niðurdælingin var gerð 2014 var metin kólnun á 2000 m dýpi 92,7°C, og á 

2180 m dýpi (nærri botni holunnar) var kólnunin metin 106°C (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). 

Mynd 17 sýnir mældan þrýsting á 1000 og 2000 m dýpi í holu KJ-18 frá 1981 til 2015, tilsvar-

andi áætlaðan upphafsþrýsting, mælt vatnsborð og vinnslusögu Suðurhlíða út árið 2014. Frá 

2006 til 2014 hafði þrýstingurinn á 1000 og 2000 m dýpi haldist nokkuð óbreyttur en þó þokast 

aðeins upp á við sem er í samræmi við heldur minnkandi vinnslu úr Suðurhlíðakerfinu. Svo 

ber hins vegar við að þrýstingurinn í holunni mælist 4,7 bar lægri á 1000 m dýpi sumarið 2015 

en hann mældist í apríl 2014. Tilsvarandi þrýstilækkun á 2000 m dýpi er 4,1 bar og vatnsborðið 

mældist 50 m neðar. Miðað við ádælinguna 2014 og síminnkandi meðalvinnslu frá 2010 kemur 

þessi þrýstilækkun á óvart. Eins og fram kemur hér að framan hækkar hitinn í 1000 m frá 2014 

til 2015 þrátt fyrir niðurdælingu og lækkaðan hita neðar í holunni. Á það ber hins vegar að líta 

að lækkaður þrýstingur í holunni virðist hleypa að smávægilegu innrennsli á 945 m dýpi sem 

þá skýrir þessa hitahækkun (sjá mynd 19). Mynd 18 sýnir þrýsting á 1000 m dýpi og vatnsborð 

með hærri upplausn en sýnt er á mynd 17 til að draga betur fram breytingar sem hafa orðið.  

Myndir 19 og 20 sýna hita- og þrýstimælingar síðustu átta ára í holu KJ-18 ásamt metnum 

berghita og upphafsþrýstingi. 

Út frá sjónarhóli vinnslueftirlits hefur jafnvægi í holu KJ-18 verið raskað með þeirri niður-

dælingu sem IMAGE-tilraunirnar útheimtu og viðbúið að þeirra áhrifa gæti eitthvað lengur 

en eftirlitsmælingar næstu ára munu m.a. leiða það í ljós. 
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Mynd 16.  Saga hita á 1000, 2000 og 2180 m dýpi yfir þann tíma sem KJ-18 hefur verið notuð sem 

eftirlitshola. 

 

 

Mynd 17.  Saga vatnsborðs og þrýstings á 1000 og 2000 m dýpi í holu KJ-18 ásamt vinnslusögu 

Suðurhlíða fram til ársins 2015. 
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Mynd 18.  Saga vatnsborðs og þrýstings á 1000 m dýpi í holu KJ-18 ásamt vinnslusögu Suðurhlíða 

fram til ársins 2015 þar sem breytingar eru með hærri upplausn en sýnt er á mynd 17. 
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Mynd 19.  Hitamælingar síðustu átta ára í holu KJ-18 ásamt metnum berghitaferli. 
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Mynd 20.  Þrýstimælingar síðustu átta ára í holu KJ-18 ásamt metnum upphafsþrýstingi. 
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 Hola KV-1 

Hola KV‐1 er staðsett í Leirhnjúkshrauni suðvestan Þríhyrninga og er hún fyrsta og eina djúpa 

holan sem boruð hefur verið á vestursvæði Kröflu en næstu holur eru á Hvíthólasvæðinu (KJ‐

21, KJ‐22 og KJ‐23). Borun holunnar lauk 29. júlí 2006 og var skoltap við lok borunar 9 l/s en 

með örvunaraðgerðum fór það í 28 l/s (Sigurjón Böðvar Þórarinsson o.fl., 2006).  

Niðurstöður mælinga á leiðni og kísli í vatni úr loftdælingu holu KV-1, sem gerð var 8. og 

9. nóvember 2006, benda til að vatnið hafi að langmestu leyti verið skolvatn frá borun hol-

unnar. Vatnshitinn í loftdælingunni náði jafnvægi við 74°C á þeim tíma sem loftdælingin stóð 

yfir (Magnús Ólafsson, 2006). 

Mynd 21 sýnir hitamælingar í holu KV-1 frá því borun lauk ásamt metnum berghitaferli. 

Mælingin frá 3.8.2006 er gerð í 25 l/s ádælingu eftir að holan hafði verið undir þrýstingi með 

allt að 70 l/s ádælingu (Sigurjón Böðvar Þórarinsson o.fl., 2006). Mælingin frá 17.8.2006 er gerð 

eftir 14 daga upphitun og mælingin frá 10.10.2006 er gerð eftir 68 daga upphitun. Mælingin 

frá 9.11.2006 er gerð eftir hálfs sólarhrings loftdælingu og mælingin sumarið 2015 er gerð eftir 

langan tíma án truflunar, eða rúmlega átta og hálft ár. 

Túlkun hitamælinganna sem koma fram á mynd 21 er sú að holan sé nánast þétt neðan við 

1100–1200 m dýpi. Almennt hefur verið talið (Sigurjón Böðvar Þórarinsson o.fl., 2006) að virk 

æð sé á ~2450 m dýpi en hér er hallast að því að ekki sé þar um virka æð að ræða heldur verður 

þarna skörp hækkun á hitastigli jarðlaga úr ~70°C/km - ~190°C/km. Þá er ekki að sjá að nokkurt 

vatnsstreymi sé úr æðum neðan við 800–900 m dýpi þegar holan var loftdæld í nóvember 2006 

(Magnús Ólafsson, 2006). Mælingin sem gerð var í holu KV-1 sumarið 2015 var gerð eftir að 

holan hafði staðið ótrufluð í rúmlega átta og hálft ár. Frá 250 m og niður að 2600 m sýnir 

mælingin nokkuð hærri hita en þann sem hefur verið metinn sem berghitaferill holunnar. Þar 

sem ekki er að sjá nein ummerki um millirennsli í hitamælingunni frá því í júní 2015 

endurspeglar mældur hitaferill berghitaferil holunnar. 

Mynd 22 sýnir þrýstimælingar í holu KV-1 sem gerðar hafa verið eftir að borun holunnar lauk. 

Mælingin frá 17.8.2006 er gerð eftir 14 daga upphitun, mælingin frá 10.10.2006 er gerð eftir 68 

daga upphitun og mælingin frá 9.11.2006 er gerð eftir að holan hafði verið loftdæld í hálfan 

sólarhring (Magnús Ólafsson, 2006). Myndin sýnir einnig að metinn upphafsþrýstingur fellur 

vel saman við mældan þrýsting í holunni sumarið 2105, þ.e. eftir að holan hafði staðið ótrufluð 

í rúmlega átta og hálft ár. 
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Mynd 21.  Hitamælingar í holu KV-1 frá því borun lauk ásamt metnum berghitaferli. Mælingin 

3.8.2006 er gerð í 25 l/s ádælingu, mælingin 17.8.2006 eftir 14 daga upphitun og mælingin 

10.10.2006 eftir 68 daga upphitun. Mælingin 9.11.2006 er gerð eftir hálfs sólarhrings 

loftdælingu og mælingin sumarið 2015 er gerð eftir átta og hálft ár án truflunar.   
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Mynd 22.  Þrýstimælingar í holu KV-1 frá því borun lauk ásamt metnum upphafsþrýstingi. 
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4 Eftirlitsmælingar í Bjarnarflagi 

Borun á Bjarnarflagssvæðinu hófst árið 1963 með holu B-1 en alls hafa verið boraðar 15 jarð-

hitaholur í Bjarnarflagi. Aðalvinnsluholurnar á svæðinu eftir 1979 hafa verið holur B-11 og  

B-12 auk þess sem hola B-9 bættist í hóp vinnsluholna árið 2001. Eftir að borun holu BJ-13 lauk 

árið 2006 hefur hún verið notuð sem vinnsluhola (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Mynd 23 sýnir 

holustaðsetningu og ferla holna í Bjarnarflagi. Holur B-2 og B-5 eru aðaleftirlitsholur í 

Bjarnarflagi og hafa verið mældar nánast árlega, hola B-2 frá 1993 og hola B-5 frá 2004. 

 

Mynd 23.  Yfirlitsmynd um holustaðsetningu og ferla stefnuboraðra holna í Bjarnarflagi. 

 

 Hola B-2 

Hola B-2 í Bjarnarflagi var boruð árið 1963. Hún er um 500 m djúp með steyptri fóðringu niður 

á tæplega 210 m dýpi og er staðsett 10–20 m austan megin við Krummaskarðsmisgengið vel 

sunnan við þjóðveginn. Holan var afllítil og var vinnslu úr henni hætt árið 1969. Í dag stendur 

hún þrýstingslaus með vatnsborð á um 64 m dýpi. 

Hola B-2 var hita- og þrýstimæld 24. júní 2015. Mynd 24 sýnir mældan hita í holu B-2 á 350 og 

480 m dýpi frá 1979 til 2015 þar sem fram kemur greinileg kæling miðað við áætlaðan berg-

hitaferil holunnar. Á 350 m dýpi verður ríflega 92°C kæling frá 1979 til 1988 en eftir 1989 hefur 

hitinn á 350 m dýpi haldist nokkuð stöðugur. Þó má greina lítilsháttar hitastigshækkun frá 

2010 til 2013 en frá 2013 gætir lækkunar á hitanum og mælingin í júlí 2015 sýnir 0,5°C lægri 

hita en mældist á 350 m dýpi árið 2014 og 2,3°C lægri hita en mældist árið 2013. Þessi hita-

lækkun síðustu þriggja ára gefur þó engin skýr merki ákveðna áframhaldandi þróun. Hitinn 

á 350 m dýpi mældist árið 2015 um 89°C undir metnum berghita. Þróun hitastigs á 380 m dýpi 
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í holu B-2 er með öðrum hætti en hefur gerst í 350 m. Frá 1984 til 1995 urðu ekki miklar 

breytingar á hitastiginu á 480 m dýpi þar sem kólnun frá upphafshitanum var 74–88°C. Frá 

1995 til 2005 varð nokkuð skörp hitalækkun á 480 m dýpi úr tæpum 160°C í 125°C. Frá 2005 

hefur hiti á 480 m dýpi lækkað nokkuð jafnt um 1,1°C/ár (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014) og helst 

sú þróun áfram 2015. Hitinn á 480 m dýpi í holu B-2 er nú um 132,9°C undir berghita. 

Mynd 25 sýnir mældan þrýsting í holu B-2 á 350 og 480 m dýpi frá 1980 til 2015 þar sem fram 

kemur að þrýstiástandið hefur lítið breyst með tíma, eða í mesta lagi um ±0,9 bar. Myndin 

sýnir einnig mælt vatnsborð í holunni. Volga (100°C) grunnvatnskerfið á 200–400 m dýpi 

stjórnar þrýstingi í holunni og ljóst að þrýstingurinn í því kerfi haggast lítið við vinnslu úr 

djúpu holunum (BJ-11, BJ-12 og BJ-13) (Þorsteinn Egilson, 2010). Mynd 26 sýnir svipaða hluti 

og mynd 25, þ.e. mælt vatnsborð í holu B-2, þrýsting á 480 m dýpi en auk þess vinnslusögu 

Bjarnarflags frá 1980 fram til ársins 2015. Hin mikla vinnsluaukning árið 2011, vegna prófana 

á holu BJ-14 (Trausti Hauksson, 2014), hefur ekki náð að hafa sýnileg áhrif, hvorki á þrýsting 

né hita í B-2. 

Myndir 27 og 28 sýna hita- og þrýstimælingar síðustu átta ára í holu B-2 ásamt metnum berg-

hita og upphafsþrýstingi. 

 

 

Mynd 24.  Mældur hiti á 350 og 480 m dýpi í holu B-2 ásamt tilsvarandi upphafshita í jarðhitakerfinu 

þar sem holan stendur. 
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Mynd 25.  Mældur þrýstingur á 350 og 480 m dýpi í holu B-2 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi og 

mældu vatnsborði. 

 

 

Mynd 26.  Mældur þrýstingur á 480 m dýpi í holu B-2 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi og mældu 

vatnsborði. Þá sýnir myndin einnig vinnslusöguna í Bjarnarflagi fram til ársins 2015. 
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Mynd 27.  Hitamælingar síðustu átta ára í holu B-2 ásamt metnum berghitaferli (engin mæling gerð 

2009). 
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Mynd 28.  Þrýstimælingar síðustu sjö ára í holu B-2 ásamt metnum upphafsþrýstingi (engin mæling 

gerð 2009). 
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 Hola B-5 

Hola B-5 í Bjarnarflagi var boruð veturinn 1968–1969 niður á 638 m dýpi. 7" fóðring nær niður 

á 478 m dýpi en henni var komið fyrir eftir að holan hafði verið kæfð vegna þess að hún hljóp 

í gos (Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 1989). Holan fór fljótlega í notkun en hún var afllítil og 

notkun hennar var hætt árið 1976. Frá 1984 hefur hún nýst sem reglubundin eftirlitshola. 

Hola B-5 var hita- og þrýstimæld 24. júní 2015. Mynd 29 sýnir mældan hita á 300 og 600 m 

dýpi í holunni frá 1984–2015, ásamt áætluðum berghita á sama dýpi. Á 300 m dýpi hefur hitinn 

lítið breyst í holunni en hann hefur þó mælst með lítils háttar sveiflum í gegnum tíðina. Síðan 

2006 hefur hitinn á 300 m dýpi haldist tæpum 7°C undir metnum berghita. Í mælingunni frá 

júní 2015 gætir hugsanlega reglulegrar kólnunar sem hófst árið 2013. Greining hitamæling-

anna árin 2013–2015 með línulegri aðhvarfsnálgun leiðir í ljós 0,64°C/ár jafna kólnun (hallatala 

aðhvarfslínu) með háum gæðastuðli línunnar (R2=0,99).  

Hitinn á 600 m dýpi er um 83°C lægri en metinn berghiti við holuna en eins og sjá má á 

mynd 29 og hefur svo verið frá 1984. Nokkrar sveiflur hafa þó verið á mældum hita á um-

ræddu dýpi í gegnum tíðina. Mælingin nú sýnir 0,5°C kælingu frá fyrra ári sem er svipuð 

breyting og varð milli áranna 2013 og 2014. Frá 2007 til 2012 hækkaði hitinn á 600 m dýpi um 

rúmar 3°C. Líkt og með þróun hitastigs á 300 m dýpi gætir hugsanlega reglulegrar kólnunar 

sem hófst árið 2012. Greining hitamælinganna árin 2013–2015 með línulegri aðhvarfsnálgun 

leiðir í ljós 0,68°C/ár jafna kólnun (hallatala aðhvarfslínu) með háum gæðastuðli línunnar 

(R2=0,99). 

Mynd 30 sýnir mælt vatnsborð í holu B-5 og mældan þrýsting á 300 og 600 m dýpi frá 1984 til 

2015, áætlaðan upphafsþrýsting á sama dýpi og vinnslusögu Bjarnarflags út árið 2014. Í júní 

2015 var vatnsborð á 20,0 m dýpi en var í 21,6 m í júlí 2014. Þrýstingurinn nú er um 0,1 bar 

lægri en metinn upphafsþrýstingur í 600 m og á 300 m dýpi er þessi munur 0,2 bar. Mynd 30 

sýnir hugsanleg áhrif aukinnar vinnslu árið 2011, þegar hola BJ-14 var afkastaprófuð (Trausti 

Hauksson, 2014), á þrýsting og vatnsborð. Mynd 31 sýnir þrýsting í 600 m, ásamt mældu 

vatnsborði, í hærri upplausn en sýnt er á mynd 30 til að draga betur fram breytingar sem orðið 

hafa frá einum tíma til annars. 

Myndir 32 og 33 sýna hita- og þrýstimælingar síðustu átta ára í holu B-5 ásamt metnum berg-

hita og upphafsþrýstingi. 
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Mynd 29.  Mældur hiti á 300 og 600 m dýpi í holu B-5 ásamt tilsvarandi berghita. 

 

 

Mynd 30.  Mældur þrýstingur á 300 og 600 m dýpi í holu B-5 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi, 

mældu vatnsborði og vinnslusögunni í Bjarnarflagi fram til ársins 2015. 
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Mynd 31.  Mældur þrýstingur á 600 m dýpi í holu B-5 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi, mældu 

vatnsborði og vinnslusögunni í Bjarnarflagi til ársins 2015. Myndin er gerð fyrir meiri upp-

lausn en mynd 29 til að draga betur fram breytingar frá einum tíma til annars. 
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Mynd 32.  Hitamælingar síðustu átta ára í holu B-5 ásamt metnum berghita (ekki mæld árið 2009). 
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Mynd 33.  Þrýstimælingar síðustu átta ára í holu B-5 ásamt metnum upphafsþrýstingi (ekki mæld árið 

2009). 
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5 Helstu niðurstöður 

 Eftirlitsmælingar voru gerðar í Kröflu og Bjarnarflagi 24.–25. júní 2015. 

 Mældar voru holur KJ-6, KG-10, KJ-11, KJ-18 og KV-1 í Kröflu og holur B-2 og B-5 í 

Bjarnarflagi. 

 Vegna ferilefnaprófana 2013–2014 var hola KJ-6 látin blása frá 15. júlí 2013 til 1. 

september 2014. Holan var enn verulega trufluð af blæstrinum í sumar þegar 

eftirlitsmælingin var gerð þó 10 mánuðir voru liðnir frá því blæstrinum lauk. Saman-

burður við eldri mælingar á grunni vinnslueftirlitsins er ómarktækur að þessu sinni, 

en áhugavert verður að skoða mælingar að ári. Kælingin í 1000 m er tæpar 9°C en í 

1200 m er kælingin 11°C umfram hina reglulegu kólnun sem verið hefur frá árinu 2002 

og tengist sú kólnun líklegast niðurdælingunni í holu KG-26. 

 Hitinn á 800 m dýpi í holu KG-10 heldur áfram að lækka í samræmi við þróun síðustu 

ára og mælist í júní 2015 um 17,3°C lægri en metinn upphafshiti 1976. 

 Ítrekuð er þörf þess að endurmeta berghitaferilinn fyrir holu KG-10 í heild sinni.  

 Frá 2003 hefur þrýstingur á 800 m dýpi í KG-10 heldur þokast upp á við og hækkar um 

0,5 bar milli 2014 og 2015 eftir að hafa lækkað um 0,9 bar milli ára þar á undan. Sumarið 

2015 er þrýstingur á 800 m dýpi 2,1 bar lægri en metinn upphafsþrýstingur á umræddu 

dýpi. 

 Vegna niðurdælingar í holu KJ-11 á árunum 2003–2005 og síðan 2009–210 er ennþá að 

svo stöddu ekki unnt að segja til um hversu mikil áhrif niðurdælingin í KG-26 hefur. 

 Á árinu 2014 fóru fram umfangsmiklar mælingar í Kröflu á vegum Evrópuverkefnisins 

IMAGE sem m.a. fólu í sér ádælingu í holu KJ-18 sem truflaði ástand hennar frá því 

sem verið hefur í eftirlitmælingum undanfarinna ára. 

 Mældur hiti í 2000 m í holu KJ-18 er 17,2°C lægri í júní 2015 en í apríl 2014 og sam-

svarandi hitalækkun á 2180 m dýpi er 18,9°C. 

 Hitinn í 1000 m í holu KJ-18 hefur hækkað um 3,5°C milli ára. Frá 2011 til 2014 var jöfn 

hitahækkun í 2000 m um 1,7°C/ár en í 2180 m var hitahækkunin ~2°C. Áður en niður-

dælingin var gerð 2014 var kólnun á 2000 m dýpi 92,7°C og á 2180 m dýpi var kólnunin 

metin 106°C. 

 Þrýstingurinn í holu KJ-18 mælist 4,7 bar lægri á 1000 m dýpi sumarið 2015 en hann 

mældist í apríl 2014. Tilsvarandi þrýstilækkun á 2000 m dýpi er 4,1 bar og vatnsborðið 

mældist 50 m neðar. Þetta kemur á óvart vegna ádælingar 2014 og minnkandi vinnslu 

í Suðurhlíðum frá 2010.  

 Þrýstingurinn í KJ-18 mældist í júlí 2015 vera 16,2 bar lægri en metinn upphafs-

þrýstingur á 1000 m dýpi og á 2000 m dýpi mældist tilsvarandi þrýstimunur 8,4 bar. 

 Hita- og þrýstimæling í holu KV-1 er gerð eftir að holan hefur staðið ótrufluð í rúmlega 

átta og hálft ár og markar berghitann við holuna og tilsvarandi upphafsþrýsting. 

 Eftirlitsholan B-2 í Bjarnarflagi sýnir litlar hitabreytingar á síðustu árum á því dýpi, 

350 og 480 m, sem skoðað hefur verið. Hitinn 2015 er 89,0°C lægri en metinn berghiti á 

350 m dýpi og á 480 m dýpi er þessi munur um 132,9°C, aukning um 1°C frá fyrra ári. 

Á 480 m dýpi lítur út fyrir að glitti í rúmlega 1,1°C/ár jafnaðarkólnun frá árinu 2005. 
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 Mælingarnar í júlí 2015 sýna að þrýstingurinn í B-2 er nánast jafn upphafsþrýstingnum 

á 350 m dýpi en á 480 m dýpi er þrýstingurinn 0,9 bar hærri en metinn upphafs-

þrýstingur, svipað og árið áður. 

 Volga (100°C) grunnvatnskerfið á 200–400 m dýpi stjórnar þrýstingi í holu B-2 þ.a. 

þrýstingurinn í því kerfi haggast lítið við vinnslu úr djúpu holunum. 

 Mikil vinnsluaukning árið 2011, vegna prófana á holu BJ-14, hefur ekki haft sýnileg 

áhrif á þrýsting eða hita í holu B-2. 

 Eftirlitsholan B-5 í Bjarnarflagi sýnir smávægilega hitalækkun milli ára á 300 m dýpi 

og liggur hitinn þar um 6,5°C lægra en áætlaður berghiti. Á 600 m dýpi er hitinn hins 

vegar um 84°C lægri en metinn berghiti. Síðustu ár gætir tæpra 0,7°C/ár kólnunar á 

bæði 300 og 600 m dýpi í holu B-5. 

 Mælingarnar 2015 sýna að þrýstingurinn í holu B-5 er nánast jafn metnum upphafs-

þrýstingi á bæði 300 og 600 m dýpi og ekki er um markverða breytingu að ræða frá 

fyrra ári. 

 Það er ítrekað að mikilvægt er að búið sé að yfirfara loka á holutoppum áður en 

mælingar fara fram til að tryggja að hægt sé að mæla holurnar og einnig til að flýta 

fyrir mælingum. Vel gekk að opna alla holuloka í þessari mælitörn. 
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