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1 Inngangur
Eftirlitsmælingar vegna gufuvinnslu úr jarðhitasvæðunum í Kröflu og Bjarnarflagi voru
gerðar í júlí og ágúst 2016, 6. og 7. ágúst í Kröflu og 2. júlí í Bjarnarflagi. 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 verið nýttar óreglulega í
eftirlitinu. Þá hefur hola KJ-11 verið mæld árlega síðan 2013. Venjulega eru eftirlitsmælingarnar gerðar í skipulagðri mæliferð og er þá oft mælt í öðrum holum í leiðinni, hvort sem er í
Kröflu, Bjarnarflagi eða á Þeistareykjum. Vegna stöðu borana í Kröflu (K-41) og Þeistareykjum
sumarið 2016 var eftirlitsmælingum ársins skellt inn á milli annarra mæliverkefna. Þess vegna
er í þessari skýrslu engin sérstök dagbók mælingamanna eins og verið hefur.
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). Hún var aftur á dagskrá eftirlitsmælinga árið 2015 (Þorsteinn Egilson o.fl., 2015) en
hefur nú verið tekin inn sem vinnsluhola fyrir lágþrýstiþrep Kröfluvirkjunar. Hola KJ-11 hefur
verið mæld síðan 2013 og því var mælingin 2016 sú fjórða í röðinni en áætlað er að holan verði
notuð til eftirlitsmælinga í framtíðinni. Hola KG-10 var mæld 2016 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 (Þorsteinn
Egilson o.fl., 2015).
Hluti af þeim upplýsingum sem birtar eru í vinnslueftirlitsskýrslum ÍSOR fyrir Kröflu og
Bjarnarflag er ársvinnsla einstakra vinnslusvæða (Trausti Hauksson, 2016) og koma þær jafnan
fram með upplýsingum um vatnsborð og þrýsting.
Niðurstöður eftirlitsmælinganna 2016 eru hér birtar í langri röð mælinga sem gerðar hafa verið
í eftirlitsholunum. Síðasta skýrsla um eftirlitsmælingarnar og vinnsluna fram á árið 2015 var
gefin út í fyrra (Þorsteinn Egilson o.fl., 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.
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2 Eftirlitsmælingar í Kröflu
Í Kröflu voru reglubundnar hita‐ og þrýstimælingar gerðar sumarið 2016 í holum KG‐10 og
KJ‐18 og hola KJ-11 í Leirbotnum var mæld fjórða árið í röð en hún liggur skammt austan við
holu KG-26 sem hefur verið nýtt til niðurdælingar síðan 2002. Borholusvæðið í Kröflu og ferlar
stefnuboraðra holna eru sýndir á mynd 1.

Mynd 1. Yfirlit um holustaðsetningu og holuferla stefnuboraðra holna í Kröflu.
-9-

Hola KG-10
Hola KG-10 var boruð árið 1976 niður á 2082 m dýpi og er tengd bæði Efra- og NeðraLeirbotnakerfinu. Holan reyndist aflmikil í byrjun en stíflaðist fljótlega vegna útfellinga. Við
hreinsun holunnar árið 1977 kom í ljós að leiðarinn hafði fallið niður um 75 m, líklega vegna
tæringar nálægt botni. Holan lóðast um 850 m djúp en þar eru festur og því er hún aðeins
mæld niður á 800 m dýpi (Þorsteinn Egilson o.fl., 2015).
Eftirlitsmælingar ársins 2016 voru gerðar í holu KG-10 þann 6. ágúst. Mynd 2 sýnir mældan
hita á 800 m dýpi í holunni frá 1976 til 2016. 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 Steingrímsson og
Grímur Björnsson, 1995) en sú hola vinnur úr Efra-Leirbotnakerfi nærri holu KG-10. Frá árinu
2000 gætir þessa flökts óverulega og síðan þá er hin stöðuga kólnun á 800 m dýpi greinileg.
Að teknu tilliti til umrædds hitaflökts er talið að kólnunin hafi verið byrjuð þegar árið 1976
(Arnar Hjartarson, 2006; Þorsteinn Egilson o.fl., 2015). 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. Hitamælingin í holunni
sumarið 2016 fylgir þessari þróun. Hitinn á 800 m dýpi í holu KG-10 mældist 179,0°C 6. ágúst
2016, sem er 17,0°C lægri en berghitinn á þessu sama dýpi sem var áætlaður um 1980. Hitinn
í 800 m mældist 179,2°C miðsumars 2015 þannig að á milli ára er um 0,2°C lækkun að ræða
sem er nokkru minna en meðaltalslækkunin segir til um. Berghitinn í 800 m var endurmetinn
í ljósi kólnunarinnar sem orðið hefur síðan vinnsla úr Leirbotnakerfinu hófst (Þorsteinn Egilson, 2010) og er hann nú metinn 196°C í stað 186,5°C samkvæmt berghitamati frá 1990 (bhg
51; BS/GrB 5.4.1990). Nýr berghitaferill hefur verið gefinn út fyrir holuna og er hann birtur á
mynd 4. Tilsvarandi ferill fyrir upphafsþrýsting er sýndur á mynd 5.
Mynd 3 sýnir mældan þrýsting á 800 m dýpi í holu KG-10 frá 1978 til 2016 ásamt áætluðum
upphafsþrýstingi og mældu vatnsborði á sama tímabili. Í eftirlitsmælingaferðum ÍSOR er
vatnsborð holunnar mælt (bláir hringir á mynd 3) en auk þess mæla starfsmenn LV vatnsborðið reglulega (brotadregin, græn lína á mynd 3). Myndin sýnir einnig árlega meðalvinnslu
úr Leirbotnakerfinu til ársins 2016. Þrýstingur á 800 m dýpi var sumarið 2016 um 2,4 bar undir
áætluðum upphafsþrýstingi og hefur lækkað um 0,2 bar milli áranna 2015 og 2016. Mynd 3
sýnir allt að helmings vinnsluaukningu milli 2013 og 2014 þannig að þrýsti- og vatnsborðshækkunin þá þótti athyglisverð (Þorsteinn Egilson o.fl., 2015). 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., 2015). Vatnsborð er mælt jafnaðarlega af starfsmönnum
Landsvirkjunar í Kröflu en þó vantar inn í þá röð mælingar frá 2015. Miðað við tæknimöguleikana nú á dögum er vert að kanna möguleikann á að sískrá vatnsborðið í holu KG - 10.
Myndir 4 og 5 sýna hita- og þrýstiferla síðustu átta ára í holu KG-10 ásamt metnum berghita
og upphafsþrýstingi.
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Mynd 2. Saga hita á 800 m dýpi í holu KG-10 þar sem kerfisbundinnar kælingar gætir. Grænmerktu
mælipunktarnir eru undandregnir í mati á þessari kólnun vegna áhrifa frá vinnslu, fyrst úr
holunni sjálfri og síðar vegna vinnslu úr KG-24.

Mynd 3. Þrýstingur á 800 m dýpi og vatnsborð í holu KG-10 ásamt vinnslusögu Leirbotna út árið
2015.
- 11 -

Mynd 4. Hitamælingar síðustu átta ára í holu KG-10 ásamt nýjum (jan. 2017) berghitaferli sem gerður
var í ljósi túlkunar á kólnun í holunni frá því vinnsla úr Leirbotnasvæðinu hófst.
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Mynd 5. Þrýstimælingar síðustu átta ára í holu KG-10 ásamt metnum upphafsþrýstingi (jan. 2017).
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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 austsuðausturs (sjá mynd 1). 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 þess höfðu mælingar í henni ekki verið tíðar, enda holan
lengstum í vinnslu eða niðurdælingu. 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.,
2015). Mælingin nú, 2016, var gerð niður í 1400 m, líkt og 2013–2015, en við lóðun holunnar
haustið 2012 reyndist vera fyrirstaða á 1428 m dýpi (Hörður Tryggvason og Halldór Ingólfsson, 2012). Eftirlitsmælingin í holu KJ-11 árið 2016 var gerð 6. ágúst.
Hola KJ-11 var vinnsluhola frá 1977 fram á sumar 2002 og gaf lengst af um 1,2–1,5 MW. Holan
var notuð til niðurdælingar, fyrst frá marslokum árið 2003 til ágústloka 2005 og síðan aftur frá
október 2009 til apríl 2010. Mynd 6 sýnir vinnslusögu hennar þann tíma sem hún var nýtt sem
vinnsluhola.
Myndir 7 og 8 sýna hita- og þrýstisögu holunnar á 1350 m dýpi. Aðeins er um fjórar athuganir
að ræða síðan 2013 og segja þær enn sem komið er ekki mikla sögu. Í ágúst 2016 mældist hitinn
á 1350 m dýpi 189,3°C, sem er um 78°C kaldara en áætlaður upphafshitinn þar (miðað við
1976), og í júlí 2015 mældist hitinn þarna 182,0°C og hefur þar með hækkað um 7,3°C milli ára.
Frá árinu 2013 hefur hitinn í 1350 m hækkað um 5,5°C/ár og er nákvæmnistuðullinn um 0,986.
Í ágúst 2016 mældist þrýstingur á 1350 m dýpi 99,7 bar sem er 4,4 bar lægri en metinn kerfisþrýstingur á þessu dýpi 1976. Á milli áranna 2015 og 2016 lækkaði þrýstingurinn á 1350 m
dýpi um 2,2 bar en hann hafði, á sama dýpi, hækkað um 3,8 bar frá 2014 til 2015. Einhverra
hluta vegna var vatnsborðið í holu KJ-11 ekki mælt sumarið 2016 en út frá þrýstimælingunni
var það á um 189,2 m dýpi en nokkur óvissa er í þeirri stærð. 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 vatnsborðsstöðunni á milli ára. Frá 2013 til 2014 lækkaði það um
35,6 m en reis síðan um 44,6 m frá 2014 til 2015. Fyrir framhald KJ-11 sem eftirlitsholu er
mikilvægt að vatnsborð hennar verði mælt reglulega, ekki sjaldnar en mánaðarlega.
Mynd 9 sýnir valdar hitamælingar úr holu KJ-11 sem og berghitaferil holunnar en hann var
gefinn út árið 1990 en gildir fyrir 1976 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 á 1326 m dýpi (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl.,
1977).
Mynd 10 sýnir valdar þrýstimælingar ásamt mælingunum 2013 og 2014 og metnum upphafsþrýstingi 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., 2015) og vert
er að skoða möguleika á sískráningu vatnsborðs í holunni.
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Mynd 6. Yfirlit um vinnsluna í holu KJ-11 frá 1980 þar til holunni var lokað árið 2002.
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Mynd 7. Hin stutta saga hita á 1350 m dýpi í holu KJ-11. Grafið sýnir upphaf eftirlitsmælinga í holunni en þær hófust árið 2013.

Mynd 8. 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 Leirbotnakerfunum út árið 2015.
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Mynd 9. 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 KJ-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 10. 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). Eftirlitsmælingin í holu KJ-18 árið 2016 var gerð 7. ágúst.
Umfangsmiklar mælingar í Kröflu á vegum Evrópuverkefnisins IMAGE (Gylfi Páll Hersir,
2013) fóru fram á árinu 2014 og meðal annars var hola KJ-18 kæld niður og í hana settur
strengur með jarðskjálftanemum. Áður en holan var trufluð af niðurdælingunni var gerð hitaog þrýstimæling í holunni í apríl 2014 (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Eftirlitsmælingin árið
2015 var gerð 25. júní (Þorsteinn Egilson o.fl., 2015). Hitaferillinn, sem sýndur er á mynd 14, er
verulega kældur frá 1315 m miðað við fyrri ár og er þessi kæling beintengd við áðurgreinda
niðurdælingu. Þó ber að hafa í huga hvort kælingin nú sé vegna aukins niðurrennslis sem
orsakist af því að botnæð holunnar hafi örvast við niðurdælinguna vegna IMAGE árið 2014.
Mynd 11 sýnir sögu hitastigs á 1000, 2000 og 2180 m dýpi frá 1982 til 2016. Mældur hiti í
2000 m er 8,1°C hærri í ágúst 2016 en í júní 2015 og samvarandi hitahækkun í 2180 m er 9,4°C.
Hitinn í 1000 m hækkaði um 1,3°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/ár. Eins og sést á mynd 11 hafa
komið fram nokkur nokkurra ára tímabil þar sem nokkuð jöfn hitabreyting hefur orðið í
2000 og 2180 m, ýmist til hækkunar eða lækkunar, þótt engin vinnsla hafi verið úr holunni. Á
sama tíma, 2011–2014, greindist jöfn hitalækkun, 0,9°C/ár, í 1000 m í holu KJ-18 og áður en
niðurdælingin var gerð árið 2014 var kólnun á 2000 m dýpi metin 92,7°C og á 2180 m dýpi
(nærri botni holunnar) var kólnunin metin 106°C (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014).
Mynd 12 sýnir mældan þrýsting á 1000 og 2000 m dýpi í holu KJ-18 frá 1981 til 2016, tilsvarandi 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 hafði þó
þokast aðeins upp á við sem er í samræmi við heldur minnkandi vinnslu úr Suðurhlíðakerfinu
(Þorsteinn Egilson o.fl., 2015). Á 1000 m dýpi mældist þrýstingur 69,4 bar sem er 3,6 bar hærri
þrýstingur en mældist í júlí 2015 en þar á undan hafði þrýstingurinn lækkað um 4,7 bar milli
ára, þ.e. frá apríl 2014 til júlí 2015. Tilsvarandi þrýstihækkun á 2000 m dýpi er 3,5 bar og
vatnsborðið mældist 50 m neðar. Í ágúst 2016 var vatnsborð í um 260 m og hafði því færst upp
um 36 m milli ára. Mynd 13 sýnir þrýsting á 1000 m dýpi og vatnsborð með hærri upplausn
en sýnt er á mynd 12 til að draga betur fram breytingar sem hafa orðið.
Myndir 14 og 15 sýna hita- og þrýstimælingar síðustu átta ára í holu KJ-18 ásamt metnum
berghita og upphafsþrýstingi. Í gegnum tíðina hafa hitamælingar í holunni bent til millirennslis í henni (Þorsteinn Egilson, 2010) og það er lagt il hér að við næstu eftirlitsmælingar
verði notaður sambyggður hita-, þrýsti- og rennslismælir (Kuster K10/PTS) til að meta þau
áhrif.
Út frá sjónarhóli vinnslueftirlits hefur jafnvægi í holu KJ-18 verið raskað með þeirri niðurdælingu 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 11. Saga hita á 1000, 2000 og 2180 m dýpi yfir þann tíma sem KJ-18 hefur verið notuð sem
eftirlitshola.

Mynd 12. Saga vatnsborðs og þrýstings á 1000 og 2000 m dýpi í holu KJ-18 ásamt vinnslu- og niðurdælingarsögu Suðurhlíða út árið 2015.
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Mynd 13. 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 12.
Niðurdæling í holu KJ-39 frá 2013 er einnig sýnd.
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Mynd 14. Hitamælingar síðustu átta ára í holu KJ-18 ásamt metnum berghitaferli.
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Mynd 15. Þrýstimælingar síðustu átta ára í holu KJ-18 ásamt metnum upphafsþrýstingi (1976).
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3 Eftirlitsmælingar í Bjarnarflagi
Borun á Bjarnarflagssvæðinu hófst árið 1963 með holu B-1 en alls hafa verið boraðar 15 jarðhitaholur í Bjarnarflagi. Aðalvinnsluholurnar á svæðinu eftir 1979 hafa lengst af verið holur
B-11 og B-12. Hola B-9 bættist í hóp vinnsluholna árið 2001 og eftir að borun holu BJ-13 lauk
árið 2006 hefur hún verið notuð sem vinnsluhola (Þorsteinn Egilson o.fl., 2014). Mynd 16 sýnir
holustaðsetningu og ferla holna í Bjarnarflagi. Holur B-2 og B-5 eru aðaleftirlitsholur í Bjarnarflagi og hafa verið mældar reglulega síðan 1984, í fyrstu á nokkurra ára fresti en árlega frá 1993
eða annað hvort ár.

Mynd 16. 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 2. júlí 2016. Mynd 17 sýnir mældan hita í holu B-2 á 350 og
480 m dýpi frá 1979 til 2016 þar sem fram kemur greinileg kæling miðað við áætlaðan berghitaferil 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. Mælingin í júlí 2016 sýnir 0,5°C hærri hita en mældist á 350 m dýpi árið 2015 og
vegur þar með upp hitalækkunina sem var milli ára 2014 og 2015. Hitinn á 350 m dýpi mældist
árið 2016 um 89°C undir metnum berghita. Þróun hitastigs á 380 m dýpi í holu B-2 er með
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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 2016.
Hitinn á 480 m dýpi í holu B-2 er nú um 133,2°C undir berghita.
Mynd 18 sýnir mældan þrýsting í holu B-2 á 350 og 480 m dýpi frá 1980 til 2016 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 o.fl., 2015). Mynd 19 sýnir svipaða
hluti og mynd 18, 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. Svo virðist sem vatnsborðið í holu B-2 hafi ekki verið mælt sumarið 2016
en miðað við þrýstimælinguna frá 2. júlí reiknast það á um 63,5 m dýpi sem er um 0,5 m hærra
en árið áður.
Myndir 20 og 21 sýna hita- og þrýstimælingar síðustu sjö ára í holu B-2 ásamt metnum berghita og upphafsþrýstingi.

Mynd 17. 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 18. Mældur þrýstingur á 350 og 480 m dýpi í holu B-2 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi og
mældu vatnsborði.

Mynd 19. Mældur þrýstingur á 480 m dýpi í holu B-2 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi og mældu
vatnsborði. Þá sýnir myndin einnig vinnslusöguna í Bjarnarflagi út árið 2015.
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Mynd 20. Hitamælingar síðustu sjö ára í holu B-2 ásamt metnum berghitaferli.
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Mynd 21. Þrýstimælingar síðustu sjö ára í holu B-2 ásamt metnum upphafsþrýstingi.

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.
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Hola B-5 var hita- og þrýstimæld 2. júlí 2016. Mynd 22 sýnir mældan hita á 300 og 600 m dýpi
í holunni frá 1984–2016, 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 júlí
2016 gætir hugsanlega reglulegrar kólnunar sem hófst árið 2013. Greining hitamælinganna
árin 2013–2016 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 22 hefur svo verið frá 1984. Nokkrar sveiflur hafa þó verið á mældum hita á umræddu
dýpi í gegnum tíðina. Mælingin nú sýnir 0,5°C hitnun frá fyrra ári en breytingin milli áranna
2014 og 2015 var lækkun um 0,5°C. Frá 2007 til 2012 hækkaði hitinn á 600 m dýpi um rúmar
3°C. Líkt og með þróun hitastigs á 300 m dýpi gætti um 0,68°C/ár kólnunar frá 2012 til 2015
(Þorsteinn Egilson o.fl., 2015) en mælingin í júlí sýnir 0,5°C hækkun frá fyrra ári.
Mynd 23 sýnir mælt vatnsborð í holu B-5 og mældan þrýsting á 300 og 600 m dýpi frá 1984 til
2016, áætlaðan upphafsþrýsting á sama dýpi og vinnslusögu Bjarnarflags út árið 2014. Í júlí
2016 var vatnsborð á 20,4 m dýpi en var í júní 2015 á 20,0 m dýpi. Þrýstingurinn nú er um
0,2 bar lægri en metinn upphafsþrýstingur í 600 m og á 300 m dýpi er þessi munur 0,3 bar.
Mynd 23 sýnir hugsanleg áhrif aukinnar vinnslu árið 2011, þegar hola BJ-14 var afkastaprófuð
(Trausti Hauksson, 2014), á þrýsting og vatnsborð. Mynd 24 sýnir þrýsting í 600 m, ásamt
mældu vatnsborði, í hærri upplausn en sýnt er á mynd 23 til að draga betur fram breytingar
sem orðið hafa frá einum tíma til annars.
Myndir 25 og 26 sýna hita- og þrýstimælingar síðustu sjö ára í holu B-5 ásamt metnum berghita og upphafsþrýstingi.

Mynd 22. Mældur hiti á 300 og 600 m dýpi í holu B-5 ásamt tilsvarandi berghita.
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Mynd 23. Mældur þrýstingur á 300 og 600 m dýpi í holu B-5 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi,
mældu vatnsborði og vinnslusögu í Bjarnarflagi út árið 2015.

Mynd 24. Mældur þrýstingur á 600 m dýpi í holu B-5 ásamt tilsvarandi upphafsþrýstingi, mældu
vatnsborði og vinnslusögu í Bjarnarflagi út árið 2015. Myndin er gerð fyrir meiri upplausn
en mynd 23 til að draga betur fram breytingar frá einum tíma til annars.
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Mynd 25. Hitamælingar síðustu sjö ára í holu B-5 ásamt metnum berghita.
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Mynd 26. Þrýstimælingar síðustu sjö ára í holu B-5 ásamt metnum upphafsþrýstingi.
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4 Helstu niðurstöður


Árlegar eftirlitsmælingar voru gerðar í Kröflu og Bjarnarflagi í júlí og ágúst 2016.



Mældar voru holur KG-10, KJ-11 og KJ-18 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 mæld sumarið 2015 en er núna nýtt sem vinnsluhola inn á lágþrýstiþrep Kröfluvirkjunar.



Hitinn á 800 m dýpi í holu KG-10 heldur áfram að lækka í samræmi við þróun síðustu
ára og mælist í ágúst 2016 um 17,0°C lægri en metinn upphafshiti 1976.



Berghitaferillinn fyrir holu KG-10 hefur verið endurmetinn.



Frá 2003 hefur þrýstingur á 800 m dýpi í KG-10 heldur þokast upp á við og lækkar þó
um 0,2 bar milli 2015 og 2016 eftir að hafa hækkað um 0,5 bar milli ára þar á undan.
Sumarið 2016 er þrýstingur á 800 m dýpi 2,4 bar lægri en metinn upphafsþrýstingur á
umræddu dýpi.



Miðað við tæknimöguleika nú á dögum er vert að kanna möguleikann á að sískrá
vatnsborðið í holu KG-10.



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
hita og þrýsting í henni.



Fyrir framhald KJ-11 sem eftirlitsholu er mikilvægt að vatnsborð hennar verði mælt
allt að mánaðarlega.



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 eftirlitsmælingum undanfarinna ára.



Mældur hiti í 2000 m í holu KJ-18 er 8,1°C hærri í ágúst 2016 en hann var í júní 2015 og
samsvarandi hitahækkun á 2180 m dýpi er 9,4°C.



Hitinn í 1000 m í holu KJ-18 hefur hækkað um 1,3°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/ár.



Áður en niðurdælingin 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 3,6 bar hærri á 1000 m dýpi sumarið 2016 en hann
mældist í júní 2015. Tilsvarandi þrýstihækkun á 2000 m dýpi er 3,5 bar og vatnsborðið
mældist 50 m neðar.



Þrýstingurinn í KJ-18 í ágúst 2016 var 12,6 bar lægri en metinn upphafsþrýstingur á
1000 m dýpi og á 2000 m dýpi mældist tilsvarandi þrýstimunur 4,9 bar.



Lagt er til að við næstu eftirlitsmælingar í holu KJ-18 verði notaður sambyggður hita-,
þrýsti- og rennslismælir (Kuster K10/PTS) til að meta og áætla niðurrennslið í holunni.



Eftirlitsholan B-2 í Bjarnarflagi sýnir litlar hitabreytingar á síðustu árum á því dýpi,
350 og 480 m, sem skoðað hefur verið. Hitinn 2016 er 88,4°C lægri en metinn berghiti á
350 m dýpi og á 480 m dýpi er þessi munur um 133,2°C. 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 2016 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 upphafsþrýstingur, 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.



Eftirlitsholan B-5 í Bjarnarflagi sýnir smávægilega hitahækkun milli ára á 300 m dýpi
og liggur hitinn þar um 7°C lægra en áætlaður berghiti. Á 600 m dýpi er hitinn hins
vegar um 85°C lægri en metinn berghiti. Tilhneiging til kólnunar um tæpar 0,71 C/ár
sl. ár var ekki til staðar árið 2016.



Mælingarnar 2015 sýna að þrýstingurinn í holu B-5 er nánast jafn metnum upphafsþrýstingi á bæði 300 og 600 m dýpi og ekki er um markverða breytingu að ræða frá
fyrra ári.



Lagt er til að sískráningarbúnaði fyrir vatnsborðsmælingar verði komið fyrir í þeim
eftirlitsholum í Kröflu og Bjarnarflagi þar sem því verður við komið.
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