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Útdráttur 
Áhrif vinnslu á jarðhitakerfi má meta með endurteknum þyngdar- og 
landhæðarmælingum á áhrifasvæði jarðhitakerfis á yfirborði jarðar. Vinnsla heits vatns 
og gufu úr jarðhitakerfum veldur breytingum á þyngdarsviði jarðar sem og landhæð. 
Séu mæld þyngdarfrávik leiðrétt fyrir landhæðarbreytingum má nota niðurstöðurnar til 
að meta massabreytingar með aðferð Gauss. Þessari aðferð hefur verið beitt á 
jarðhitasvæðum víða um heim, og eru hér tekin til umfjöllunar dæmi frá Wairakei á 
Nýja-Sjálandi og Hatchobaru í Japan. Niðurstöður þaðan benda til þess að áhrif vinnslu 
séu nánast fullkomlega afturkræf, þ.e. að nánast allur massi sem unnin er úr 
jarðhitakerfunum skili sér aftur í kerfin með náttúrulegum hætti. Þyngdarbreytingar fyrir 
jarðhitasvæðið í Kröflu eru skoðaðar og bornar saman við massavinnslu úr 
jarðhitakerfinu, en þar má telja næsta öruggt að mældar þyngdarbreytingar stafi af hvoru 
tveggja, vinnslu úr jarðhitakerfinu og breytingum í grunnstæðu kvikuhólfi Kröflu. 
Ómögulegt er því að meta bein áhrif vinnslu á jarðhitakerfið í Kröflu með aðferð Gauss. 
Niðurstöður fyrir jarðhitakerfið í Svartsengi 1999-2008 eru hér kynntar. Áætlaðar 
massabreytingar í Svartsengi árin 1999-2004 benda til þess að um 60% endurnýjun 
massa hafi átt sér stað, ef miðað er við hreina (nettó) meðalvinnslu. Þetta er sama 
hlutfall og áætlað er fyrir tímabilið 1975-1999. Áhrif vinnslu á jarðhitakerfið í 
Svartsengi koma hins vegar ekki jafn skýrt fram í niðurstöðum mælinga árin 2004-2008, 
svo ekki er mögulegt að meta bein áhrif vinnslu í Svartsengi á því tímabili.  

Abstract 
The effect of production on geothermal systems can be estimated with the use of 
repeated gravity- and geodetic surveys. The production of hot water and steam from 
geothermal systems causes changes in the gravitational field of the Earth as well as 
height changes. Elevation corrected gravity variations can be used to estimate the mass 
changes using Gauss‘s potential theorem. This method has been used in various 
geothermal areas worldwide, and here examples from Wairakei in New Zealand and 
Hatchobaru in Japan are reviewed. Results indicate that in these areas the mass is almost 
fully renewed in a natural way. Gravity variations from the Krafla area in Iceland are 
reviewed and compared with the production from the geothermal system. Gravity 
variations in Krafla are most likely caused by both mass extraction from the geothermal 
system and mass changes in a shallow magma body, and therefore it is not possible to 
estimate directly the effect of production by using Gauss‘s theorem. Results from the 
geothermal system in Svartsengi from 1999 to 2008 are presented here. Estimated mass 
changes for Svartsengi from 1999 to 2004 indicate about 60% natural recharge in that 
period, compared to net production numbers for that period. This is the same percentage 
as was estimated for the period from 1975 to 1999. The effect of production in 
Svartsengi from 2004 to 2008 is not evident from the results of measurements, so it was 
not possible to estimate the mass changes in the geothermal system for that period. 
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1 Inngangur 
Í daglegu tali heyrum við æ oftar á jarðhita minnst. Það skal engan undra því að nýting 
hans, til húshitunar sem og til framleiðslu raforku, fer stöðugt vaxandi. Með jarðhita er 
hér aðallega átt við heitt vatn og gufu sem koma úr jörðu á jarðhitasvæðum, en í 
íslenskri orðabók er jarðhiti skilgreindur á eftirfarandi hátt:  

„Hiti í jörðu sem á rætur að rekja til innri hita jarðar (t.d. í sambandi við laugar og hveri 
eða grunnvatn)“ (Mörður Árnason 2007:489). 

Að uppruna til er þetta heita vatn að mestum hluta úrkomuvatn, þ.e. kalt vatn, sem hefur 
seytlað niður í jarðskorpuna á vatnsgengum og sprungnum svæðum (Guðmundur 
Pálmason, 2005). Á leið sinni í gegnum jarðskorpuna verður vatnið fyrir upphitun frá 
varmagjafa. Varmagjafinn getur verið af tvennum toga, annars vegar varmastraumur 
sem leitar til yfirborðs úr möttli og jarðskorpu, eða kvikuinnskot á svæðum sem tengjast 
eldvirkni. Upphitað verður vatnið eðlisléttara og leitar sér þannig leiða til yfirborðs eftir 
opnum sprungum og vatnsgengum jarðlögum. Heitt vatn og gufa koma loks upp í 
laugum og hverum á yfirborði á svæðum sem nefnast jarðhitasvæði. Þeim er yfirleitt 
skipt í tvo flokka; háhitasvæði og lághitasvæði, og á Íslandi miðast skiptingin við 
hámarkshita í efstu jarðlögunum. Háhitasvæðin eru innan gosbeltanna og þar, 
samkvæmt skilgreiningu, er hámarkshiti yfir 200°C á 1 km dýpi. Lághitasvæðin eru 
yfirleitt utan gosbeltanna, með undantekningum þó, og þar er hámarkshiti lægri en 
150°C á 1 km dýpi. Jarðlögin neðan jarðhitasvæðanna safna í sig varmaorku þegar heita 
vatnið streymir um þau, og mynda jarðhitageyminn. Þessi hringrás vatnsins sem drifin 
er áfram af eðlismassamun heita og kalda vatnsins, ásamt tilheyrandi varmagjafa, kallast 
einu nafni jarðhitakerfi. 

Vinnsla jarðvarma úr jarðhitakerfum fer oftast fram um borholur á jarðhitasvæðum 
(Ólafur G. Flóvenz & Guðni Axelsson, 2009). Varmaorka er flutt með heitu vatni og 
gufu til yfirborðs úr jarðhitageyminum í gegnum holurnar. Við uppdælingu heits vatns 
og gufu breytist þrýstiástand jarðhitakerfisins, þrýstingur lækkar, og ræðst umfang 
þrýstilækkunarinnar af því hvernig jarðhitakerfið bregst við vinnslunni. Við lækkandi 
þrýsting eykst innstreymi vatns í viðkomandi jarðhitakerfi. Þrýstingur verður lægri í 
afkastalitlu kerfi heldur en í afkastamiklu kerfi við ákveðna vinnslu, vegna þess að vatn 
á greiðari aðgang að afkastamiklum kerfum og borholum þeirra, þ.e. jarðlög þeirra eru 
lekari. Í einstaka jarðhitakerfi getur þó farið svo að innstreymi verði lítið sem ekkert. 
Með því að dæla vatninu aftur niður í slík kerfi eftir notkun, má hins vegar bæta upp 
fyrir þetta takmarkaða innstreymi, vatnið sækir varma á ný í heitt berg jarðhitakerfisins 
og vinnsla getur haldið áfram. Af framansögðu að dæma má líta á jarðhitann sem 
endurnýjanlega orkulind við rétt þrýstiástand. Áhrif vinnslu á jarðhitakerfi eru í flestum 
tilfellum afturkræf fyrir tilstuðlan innstreymis, af náttúrulegum- eða mannavöldum. 

Vinnsla úr jarðhitakerfum hefur í för með sér ýmsar eðlisfræðilegar breytingar, ofan-  
og neðanjarðar, sem mögulegt er að fylgjast með (Guðni Axelsson, 2000). Sem dæmi 
um breytingar má nefna massabreytingar, rennslisbreytingar, breytingar á þrýstiástandi 
og breytingar á hitastigi vökvans. Flestar þessara breytinga eru vaktaðar með beinum 
mælingum í borholunum sjálfum, en hluti þeirra er vaktaður með mismunandi 
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mælingum framkvæmdum á yfirborði jarðar, svokölluðum yfirborðsmælingum. 
Yfirborðsmælingar eru óbeinar mælingar, og mæla þær breytingar sem verða neðan 
yfirborðs í jarðhitakerfum á meðan á langtímavinnslu stendur. Aðallega eru þetta 
jarðeðlisfræðilegar mælingar á háhitasvæðum, fyrst framkvæmdar áður en vinnsla hefst 
til þess að fá mynd af óröskuðu ástandi kerfisins, og í framhaldinu endurteknar með 
ákveðnu millibili. Af þeim má nefna viðnámsmælingar, smáskjálftamælingar og 
endurteknar þyngdar- og landhæðarmælingar.  

Breytingar á landhæð samfara vinnslu eru algengar. Landsig á sér stað þegar vökvi (þ.e. 
heitt vatn og gufa) er fjarlægður úr jarðhitakerfinu og holrými heita bergsins sem eftir 
stendur fellur saman. Þannig getur upplyfting lands á sama hátt átt sér stað þegar 
innstreymi vökva eykst. Þyngdarbreytingar eiga sér sömuleiðis stað samfara vinnslu. 
Þær geta gefið upplýsingar um massajafnvægi jarðhitakerfis í vinnslu, þ.e. mismun á 
massavinnslu úr  jarðhitageymi og innstreymis í hann. Leiðrétta þarf þyngdarmæl-
ingarnar fyrir landhæðarbreytingum til þess að fá rétta mynd af massabreytingum sem 
eiga sér stað, og því haldast mælingar á landhæðar- og þyngdarbreytingum hönd í hönd.   

Í þessari ritgerð er notkun endurtekinna þyngdar- og landhæðarmælinga til að meta áhrif 
vinnslu á jarðhitakerfi rannsökuð. Fræðilegur bakgrunnur mæliaðferðanna er útskýrður 
og í framhaldi af því skoðuð dæmi um notkun á eftirfarandi jarðhitasvæðum: Wairakei í 
Nýja-Sjálandi, Hatchobaru í Japan og Kröflu á Íslandi. Fyrir jarðhitasvæðið í Kröflu eru 
þyngdarbreytingar skoðaðar og bornar saman við massavinnslu úr jarðhitakerfinu. Að 
lokum gefur að líta niðurstöður fyrir jarðhitasvæðið í Svartsengi á Reykjanesi fram til 
ársins 1999, að viðbættum nýjustu niðurstöðum fram til ársins 2008. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
2.1 Almenn fræði þyngdarafls 

Þyngdarkrafturinn verkar á alla hluti. Allar hreyfingar massa, hvort sem er á yfirborði 
jarðar eða innan hennar, eiga sér því stað undir áhrifum þyngdarkraftsins. Þannig 
stjórnar þyngdarkrafturinn framhlaupi jökla, kvikuhreyfingum, rennsli vatns og flæði 
haf- og loftstrauma, svo einhver dæmi séu nefnd.  

Samkvæmt þyngdarlögmáli Newtons er aðdráttarkraftur á milli tveggja massa, m1 og 
m2, eftirfarandi: 

       (1) 

þar sem r er fjarlægðin á milli þeirra í beinni línu, og G = 6,67 x 10-11 m3 kg-1 s-2  er 
þyngdarsviðsfastinn (Parasnis, 1986). Massinn m2 er fastur í þyngdarsviði massa m1 og 
öfugt. Þyngdarmætti frá massa m1 í fjarlægð r er:   

       (2) 

Hröðun er afleiða mættisins, svo því fæst: 

d
d

       (3) 

Á yfirborði jarðar er hröðun í þyngdarsviðinu skilgreind jákvæð inn að miðju jarðar. 
Þyngdarhröðun á jörðu er því: 

       (4) 

þ.e. ef litið er á jörðina sem einsleita kúlu sem snýst ekki um sjálfa sig, með massa M og 
radíus R. Þyngdarhröðunin er hins vegar breytileg eftir breiddargráðu, hæst á pólunum 
en lægst við miðbaug.  Snúningur jarðar og sporvölulögun hennar eru fyrst og fremst 
orsakavaldar þessa breytileika, þó innri massadreifing í jörðu og hæðarmunur í landslagi 
valdi einnig breytileika upp að vissu marki.  

Meðalgildi þyngdarhröðunarinnar á yfirborði jarðar er u.þ.b. 9,8 m s-2.  Mæld frávik í 
þyngdarhröðun vegna breytileika í eðlismassa jarðlaga eru hins vegar mun minni, eða á 
bilinu 10-1000 μm s-2. Því er hentugra að nota eininguna Gal þegar skoðuð eru 
þyngdarfrávik, þar sem að 1 Gal jafngildir 0,01 m s-2 (1 mGal = 10-5 m s-2, 1 µGal = 10-8 

m s-2). 
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2.2 Þyngdarfrávik og leiðréttingar 

Þyngdarmælingar, þ.e. mælingar á þyngdarhröðun, eru framkvæmdar með það að 
markmiði að kortleggja jarðlög neðan yfirborðs á grundvelli frávika í þyngdarsviðinu 
(Kearey o.fl., 2002). Þessi frávik orsakast af massadreifingum af margvíslegum 
jarðfræðilegum toga, sem hafa annan eðlismassa, hærri eða lægri, en bergið umhverfis. 
Áður en niðurstöður mælinga eru túlkaðar þarf hins vegar að leiðrétta mælt gildi fyrir 
þeim frávikum í þyngdarsviðinu sem orsakast af öðru en eðlismassamun mismunandi 
massadreifinga. Helstu þættir sem að leiðrétta þarf fyrir eru: hæð mælistaðar yfir 
sjávarmáli,  massi bergs yfir sjávarmáli, breiddargráða og áhrif flóðkrafta.  

2.2.1 Hæðarleiðrétting 

Þyngdarkrafturinn fellur í öfugu hlutfalli við aukna fjarlægð frá miðju jarðar í öðru 
veldi, eins og sjá má af jöfnu (1) (Parasnis, 1986). Skoðum því áhrif hæðar h á 
þyngdarhröðunina og gerum ráð fyrir því að jörðin sé kúlulaga. Látum g1 vera gildi 
þyngdarhröðunar við sjávarmál (g1 = GM / R2), svo að í hæð h yfir sjávarmáli fæst: 

       (5) 

Þá fæst: 

1 1     (6) 

ef annað veldi á h/R og hærri eru hunsuð, sökum þess að h << R.  

Leiðrétting vegna landhæðar verður því: 

      (7) 

og ef tölur eru settar inn fyrir g1 og R fæst hæðarleiðréttingin: 0,3086        (8) 

þar sem að hæðin h er gefin í metrum. Hæðarleiðréttingunni er yfirleitt bætt við mæld 
gildi, nema í þeim tilfellum þegar mæling á sér stað neðan sjávarmáls. 

2.3 Ákvörðun á heildarstærð óreglulegrar massadreifingar 

Til þess að ákvarða massabreytingar sem vinnsla úr jarðhitakerfum hefur í för með sér 
má nota reikniaðferð sem byggir á kenningu Gauss um samband dreifni rafhleðslna og 
rafsviðsins sem myndast af þeim völdum vegna stærðfræðilegrar samsvörunar rafsviðs 
og þyngdarsviðs (Parasnis,1986). Massabreytinguna má ákvarða út frá þyngdarfrávikinu 
sem henni fylgir, án þess að ganga út frá forsendum um lögun hennar, dýpt eða 
eðlismassa (Kearey o.fl., 2002).  
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Gerum ráð fyrir að við höfum massadreifingu líkt og á mynd 2.1. Þyngdarfrávik, Δg, á 
yfirborði jarðar vegna massaþáttar dm á dýpi a er gefið með: 

d        (9) 

þar sem R er fjarlægð mælipunkts frá massamiðjunni. 

 

Mynd 2.1 Notkun kenningar Gauss til að meta massafrávik (Parasnis,1986) 

Ef við tegrum jöfnu (9) yfir allt yfirborðið fæst: 

d d d d d d   (10) 

þar sem flatarmálsþáttinn dS má skrifa sem RdRdθ  líkt og sést á mynd 2.1.  

Tegurstofninn í jöfnu (10) er augljóslega óháður horninu θ svo að einfaldur reikningur 
gefur: 

2 d d
 

2 d 1
 

2 d  

Því gefur yfirborðstegrið yfir þyngdarfrávik massaþáttarins dm einfaldlega 2πGdm. Þá 
er auðvelt að sjá að yfirborðstegrið yfir þyngdarfrávik heildarmassabreytingarinnar M 
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verður 2πG∫dm = 2πGM. Að lokum fæst því jafna fyrir mat á heildarmassabreytingu í 
jarðhitakerfi út frá þyngdarfráviki: 

d       (11) 

þar sem að þyngdarfrávikið Δg skal vera leiðrétt fyrir landhæðarbreytingum. Til 
einföldunar má skipta tegrinu út fyrir heildarsummu yfir mælisvæðið einungis, þar sem 
að tegrið nær í raun yfir heildaryfirborðið. Þá yrði jafnan: ∑        (12) 

Þar sem summan er yfir endanlega stóran flöt, en tegrunin yfir óendanlega stóran flöt, er 
áætluð heildarmassabreyting í raun vanmetin með jöfnu (12).  

Tekið skal fram að neikvæð þyngdarfrávik gefa til kynna massatap og jákvæð 
þyngdarfrávik massaaukningu. 
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3 Dæmi um notkun á jarðhitasvæðum 
Dæmi um notkun endurtekinna þyngdar- og landhæðarmælinga til að meta áhrif vinnslu 
á jarðhitakerfi eru mörg hvaðanæva úr heiminum. Má þar nefna dæmi frá Nýja-Sjálandi, 
Ítalíu, Japan, Filippseyjum, Kosta Ríka og Íslandi (Guðni Axelsson, 2000). Hér á eftir 
verða tekin til umfjöllunar dæmi frá Hatchobaru-svæðinu í Japan, Wairakei-svæðinu á 
Nýja-Sjálandi og Kröflusvæðinu á Íslandi. 

3.1 Wairakei, Nýja-Sjálandi 

3.1.1 Almennt um svæðið 

Jarðhitasvæðið í Wairakei er staðsett miðsvæðis á North Island sem er önnur af tveimur 
eyjum Nýja-Sjálands (Hunt, 1995). Rannsóknir á svæðinu hófust upp úr 1950, og gáfu 
viðnámsmælingar á yfirborði til kynna að svæðið næði yfir um það bil 15 km2 lands (sjá 
mynd 3.1). Það skiptist í tvo aðalhluta. Wairakei er aðalvinnslusvæðið, staðsett í 
norðvesturhlutanum, en Tauhara er í suðausturhorninu. 

 

Mynd 3.1 Staðsetning og umfang jarðhitasvæðisins í Wairakei. Jaðar svæðisins er 
táknaður með strikum. Doppóttu svæðin tákna ummerki um jarðhita á yfirborði (Allis & 
Hunt, 1986) 

Árið 1952 hófst massavinnsla úr kerfinu, en hún var innan við 20 Mt/ári fram til ársins 
1958. Þá jókst vinnslan og náði hámarki með 73 Mt/ári árið 1963, en minnkaði svo á ný 
og var nokkurn veginn stöðug, á bilinu 40-50 Mt/ári, fram til ársins 1991. Frá árinu 
1958 hafa um það bil 1700 Mt af vökva verið fjarlægð úr jarðhitakerfinu, og lítil sem 
engin niðurdæling átt sér stað (Hunt, 1995).  

Wairakei

Tauhara 
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Áður en vinnsla hófst er talið að jarðhitakerfið í Wairakei hafi verið tvískipt (Hunt, 
1995). Efri hlutinn samanstóð af vökvaríkjandi tvífasa kerfi, en neðan þess var einfasa 
vökvakerfi. Tvífasa kerfi er hér notað um kerfi sem inniheldur bæði vökva og gufu. Við 
upphaf vinnslu urðu hins vegar breytingar í kerfinu. Aðallega var unnið úr djúpa einfasa 
vökvakerfinu og olli brottnám vökvans þrýstifalli. Það leiddi aftur til suðu í efri hluta 
jarðhitakerfisins, þ.e. tvífasa kerfinu, svo það þandist út bæði lárétt og lóðrétt og náði 
um 500 m að þykkt í upphafi áttunda áratugarins. Tvífasa kerfið skiptist því einnig í 
tvennt. Í efri hluta þess ræður gufa ríkjum en eitthvað má finna af heitu vatni. Í neðri 
hlutanum er vökvi ríkjandi en sömuleiðis má finna örlítið af gufu. Gróf heildarmynd af 
jarðhitakerfinu í Wairakei frá yfirborði og niður úr er því eftirfarandi (Allis & Hunt, 
1986): Fyllt þurrgufu eða að hluta til mettað berg nær frá yfirborði niður á 15 m dýpi. 
Þar tekur við grunnvatnskerfi sem nær niður á 100 m dýpi. Tvífasa kerfið nær frá 100 m 
niður á 600 m dýpi og þar af er gufupúðinn um 300 m að þykkt en vökvahlutinn um 200 
m að þykkt. Einfasa vökvakerfið tekur loks við þar sem að tvífasa kerfið endar. 

Þessar hræringar í jarðhitakerfinu ullu ýmsum breytingum ofan- og neðanjarðar, svo 
sem þyngdar- og landhæðarbreytingum. Sökum þess að grunnvatnskerfi liggur ofan á 
jarðhitageyminum í Wairakei þarf að leiðrétta þyngdarfrávikið fyrir breytingum í 
grunnvatnsborði, ásamt leiðréttingu fyrir landhæðarbreytingum, áður en 
massabreytingar eru ákvarðaðar. Þrjátíu ára saga þessara breytinga, þ.e. frá 1961 til 
1991, verður rakin á næstu síðum. Til þæginda er breytingunum skipt (myndrænt) upp í 
fjögur tímabil: 1961-1967, 1967-1974, 1974-1983 og 1983-1991.  

3.1.2 Landhæðarbreytingar 

Frá árinu 1950 hefur landhæð á Wairakei- svæðinu verið mæld átján sinnum (Hunt, 
1995). Land hefur aðallega sigið og á einum stað innan svæðisins hefur sigið náð allt að 
11 m. Niðurstöður landhæðarmælinga gefur að líta á mynd 3.2.  

Frá því að mælingar hófust hefur landsigið ávallt verið mest í kringum vinnsluholurnar, 
eða um 50 mm/ári. Hámarkssighraði hefur þó náð um 400 mm/ári á austurhluta 
vinnslusvæðisins. Á árunum 1961-1983 hefur landsigið náð út fyrir jaðar svæðisins, 
aðallega til norðvesturs og norðausturs, en umfang sigsins minnkar á árunum 1983-1991 
og er innan jaðarsins. Á árunum 1967-1983 nær sigið að teygja sig til suðausturs yfir á 
Tauhara-svæðið, en er þess utan greinilegast á Wairakei-svæðinu.   

3.1.3 Breytingar í grunnvatnsborði 

Grunnvatnsborðið er yfirleitt á 5-25 m dýpi undir Wairakei-svæðinu, en getur sveiflast 
til og frá um ±1 m vegna úrkomu jafnt sem úrkomuleysis. Hins vegar hefur 
grunnvatnsborðið fallið um hátt í 30 m innan lítils hluta af borsvæðinu, en það má rekja 
til þrýstilækkunarinnar sem varð í tvífasa kerfinu. Talið er að undir lok áttunda 
áratugarins hafi um 6,3 Mt/ári af köldu grunnvatni seytlað ofan í jarðhitageyminn um 
lek jarðlög. Leiðrétta þarf þyngdarfrávikið fyrir þessum breytingum í grunnvatnsborði, 
og er leiðréttingin í Wairakei u.þ.b. -10 μGal/m, þ.e. (Allis & Hunt, 1986) 10       (13)  

þar sem að h er lækkun grunnvatnsborðs í metrum. 
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Mynd 3.2 Sighraði (mm/ári) í Wairakei árin 1961-1991 (Hunt,1995) 

3.1.4 Þyngdarbreytingar 

Á árunum 1961-1991 var tólf sinnum þyngdarmælt á Wairakei-svæðinu. Orsakavaldar 
þyngdarbreytinganna, tengdir massabreytingum í jarðhitakerfinu, eru taldir eftirfarandi 
(Allis & Hunt, 1986): 

 • vatnsborðslækkun í tvífasa svæðinu; 

 • mettunarbreytingar í tvífasa svæðinu; 

 • breytingar í eðlismassa vökvans af völdum hitastigsbreytinga. 

Niðurstöður þyngdarbreytinga, leiðréttar fyrir breytingum í landhæð og grunnvatns-
borði, gefur að líta á mynd 3.3. 
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Mynd 3.3 Leiðréttar þyngdarbreytingar (μGal) í Wairakei árin 1961-1991. Ath. á 
neðstu mynd til hægri á að standa 1983 – 1997 í stað 7983 - 7997 (Hunt, 1995) 

Á árunum 1961-1967 áttu mestu þyngdarbreytingarnar í Wairakei sér stað. Mikil 
þyngdarlækkun mældist á borsvæðinu og vestur af því, og náði jafnframt út fyrir jaðar 
svæðisins. Frá 1967 fram til ársins 1983 urðu engar stórvægilegar þyngdarbreytingar. 
Aðallega mældist þyngdarlækkun á litlu svæði vestur af borsvæðinu og þyngdaraukning 
á austurhluta borsvæðisins. Loks mældist mikil þyngdaraukning á austurhluta 
borsvæðisins sem teygði sig í fjóra km til suðurs af því á árunum 1983-1991.  

3.1.5 Niðurstöður 

Af mynd 3.3 að dæma er augljóst að massatap úr jarðhitakerfinu í Wairakei var mest við 
upphaf vinnslutímabilsins, en þetta tap má tengja við þróun og myndun tvífasa kerfisins. 
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Undir lok sjöunda áratugarins og í upphafi þess áttunda átti massatap sér ennþá stað, 
aðallega vestur af borsvæðinu, en upp frá því fór massi að aukast á nýjan leik. Þessar 
massaaukningar áttu sér aðallega stað á austurhluta borsvæðisins og eru þær taldar 
tengjast hækkun vatnsborðs í einfasa vökvasvæðinu (Hunt, 1995).  

Heildarmassabreytingar fyrir hvert tímabil fyrir sig voru metnar með aðferð Gauss, og 
má sjá niðurstöður þeirra í töflu 3.1. 

Tafla 3.1 Heildarmassabreytingar í Wairakei árin 1961-1991, mældar og áætlaðar út 
frá þyngdarbreytingum. MB: Massavinnsla um borholur, MN: Náttúrulegt streymi um 
yfirborð, MY: Heildarmassastreymi úr kerfinu (MB+MN), MÞ: Massabreyting í kerfinu 
skv. þyngdarbreytingum og MI: Reiknað innstreymi (MY+MÞ). Allar tölur eru gefnar í 
Mt (megatonnum) (Hunt,1995) 

Tímabil MB MN MY MÞ MI
1961-67 360 55 415 -235 180
1967-74 400 60 460 -35 425
1974-83 390 45 435 0 435
1983-91 375 40 415 45 460  

Innstreymi í jarðhitakerfið var lítið á fyrri hluta sjöunda áratugarins en eykst til mikilla 
muna upp frá því, og er það orðið meira en vinnslan og heildarmassatap á síðari hluta 
níunda áratugarins. Þetta aukna innstreymi var bundið við austurhluta borsvæðisins þar 
sem neðri hluti tvífasa kerfisins var að mettast og vatnsborð í einfasa kerfinu að hækka. 
Þá er talið að vinnslan í Wairakei frá upphafi sé um 2000 Mt en innstreymi um 1670 
Mt. Þessum tölum sem hér er fleygt fram ber að sjálfsögðu að taka með nokkrum 
fyrirvara, þá aðallega vegna óvissu í tegurreikningi með aðferð Gauss ásamt óvissu í 
mati á náttúrulegu massatapi frá yfirborði. Hins vegar má nokkuð ljóst vera að 
jarðhitakerfið í Wairakei hefur brugðist vel við vinnslu til langs tíma litið. Náttúrulegt 
innstreymi veldur því að áhrif þessarar vinnslu eru núorðið fullkomlega afturkræf, og 
rúmlega það. 
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3.2 Hatchobaru, Japan 

3.2.1 Almennt um svæðið 

Jarðhitasvæðið í Hatchobaru (sjá mynd 3.4) er staðsett 5 km norðvestur af eldfjallinu 
Kuju, miðsvæðis á eyjunni Kyushu í Japan (Nishijima o.fl., 2005). Jarðhitakerfið er 
aðallega vökvaríkjandi einfasa kerfi og eru jarðlög þess sprungin og vatnsgeng (Ehara & 
Nishijima, 2008). 

 

Mynd 3.4 Staðsetning jarðhitasvæðisins í Hatchobaru, Japan (Nishijima o.fl., 2005) 

Lokið var við fyrsta áfanga jarðvarmavirkjunar í Hatchobaru í júní árið 1977 og í júní 
árið 1990 var lokið við seinni áfangann (Nishijima o.fl., 2005). Hringrás jarðhita-
vökvans í Hatchobaru er þannig að hann leitar í átt til yfirborðs á suðausturhluta 
svæðisins og rennur lárétt þaðan um sprungur og vatnsgeng jarðlög til norðvesturs. 
Massavinnsla fer því fram á 1000-2500 m dýpi á suðausturhluta svæðisins, en hluta 
vökvans er dælt aftur niður á 1000-1500 m dýpi í norðvesturhlutanum. Endurteknar 
þyngdar- og landhæðarmælingar hófust á svæðinu rétt áður en lokið var við annan 
áfanga virkjunarinnar, eða í maí árið 1990.  

3.2.2 Landhæðarbreytingar 

Landhæðarmælingar leiddu í ljós að breytingar í landhæð samfara vinnslu eru innan við 
20 mm/ári. Séu mæld þyngdarfrávik leiðrétt fyrir þessari meðalhæðarbreytingu, 20 
mm/ári, þá fæst hæðarleiðrétting upp á u.þ.b. 6 μGal/ári. Mældar þyngdarbreytingar í 
Hatchobaru (sjá kafla 3.2.3) eru hins vegar stærðargráðu hærri svo að áhrif 
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landhæðarbreytinga eru hverfandi, og því eru mæld þyngdarfrávik ekki leiðrétt fyrir 
landhæðarbreytingum. 

3.2.3 Þyngdarbreytingar 

Lítum á dæmi um þyngdarbreytingar á vinnslusvæðinu annars vegar og 
niðurdælingarsvæðinu hins vegar (sjá mynd 3.5). Niðurstöðurnar eru fengnar frá 
sitthvorum þyngdarmælipunktinum, annar staðsettur á vinnslusvæðinu (H23) en hinn á 
niðurdælingarsvæðinu (H24). 

Mynd 3.5 Þyngdarbreytingar (μGal) á vinnslusvæði (vinstri) og niðurdælingarsvæði 
(hægri) (Nishijima o.fl., 2005) 

Mynstur þyngdarbreytinga er mismunandi á vinnslusvæði og niðurdælingarsvæði eins 
og mynd 3.5 gefur til kynna. Þegar annar áfangi virkjunarinnar var gangsettur átti sér 
stað örlítil þyngdaraukning, um 50 μGal, á báðum svæðum. Þegar á leið varð hins vegar 
þyngdarlækkun til að byrja með á niðurdælingarsvæðinu, en þyngdarbreytingar þar 
náðu fljótt jafnvægi (Ehara & Nishijima, 2008). Á vinnslusvæðinu varð hins vegar ör 
þyngdarlækkun á árunum 1990-1992, eða hátt í 200 μGal. Í framhaldi af þessari öru 
lækkun náðu þyngdarbreytingar jafnvægi á suðurhluta vinnslusvæðisins, en áframhald 
var á sveiflum í þyngdarbreytingum fram til ársins 1997 á öðrum hlutum þess 
(Nishijima o.fl., 2005). Frá árinu 1998 hafa breytingarnar náð nokkru jafnvægi og gert 
er ráð fyrir að aukið innstreymi í kerfið hafi stuðlað að því.  

Í kjölfar aukinnar vinnslu á árunum 1990-1992 urðu þyngdarbreytingar örastar (sjá 
mynd 3.6). Þyngdarlækkun er greinilega örust á vinnslusvæðinu, og þá aðallega á 
suðurhluta þess, en lítið svæði þyngdaraukningar sést í norðri á niðurdælingarsvæðinu. 
Þyngdarbreytingarnar á þessum árum eru nokkuð dreifðar og gefa til kynna að áhrif 
vegna vinnslu séu töluverð. 

Á árunum 2001-2002 hefur hins vegar komist á nokkurt jafnvægi og svæði 
þyngdarbreytinga er lítið og takmarkast við hluta vinnslu- og niðurdælingarsvæðisins 
(sjá mynd 3.7).  
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Mynd 3.6 Þyngdarbreytingar (μGal/dag) á Hatchobaru svæðinu frá júní 1990 til júní 
1992. Ferningurinn fyrir miðju er jarðvarmavirkjunin í Hatchobaru en litlu punktarnir 
merkja þyngdarmælipunkta (Nishijima o.fl., 2005) 

 

Mynd 3.7 Þyngdarbreytingar (μGal/dag) á Hatchobaru svæðinu frá október 2000 til 
október 2002 (Nishijima o.fl., 2005) 
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3.2.4 Niðurstöður 

Heildarmassabreytingar í jarðhitakerfinu á Hatchobaru svæðinu voru metnar fyrir tvö 
tímabil, annars vegar i) frá ágúst 1991 til maí 1993 og hins vegar ii) frá október 2000 til 
október 2001 (Ehara & Nishijima, 2008).  Massabreytingarnar voru metnar með aðferð 
Gauss og var gert ráð fyrir því að allur niðurdældur vökvi færi í að fæða jarðhitakerfið á 
nýjan leik og ekkert færi til spillis. Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 

• i) Á árunum 1991-1993 voru 32,4 Mt af jarðhitavökva unnin úr kerfinu, 
en 15,7 Mt dælt niður aftur. Gerum ráð fyrir að afgangurinn, eða 16,7 
Mt, gufi upp í andrúmsloftinu. Massabreytingar ákvarðaðar út frá 
þyngdarbreytingum eru aðeins um 0,4 Mt, svo að af framansögðu að 
dæma má því gera ráð fyrir að náttúrulegt innstreymi í jarðhitakerfið sé 
um 16,3 Mt á þessu tímabili. 

• ii) Á árunum 2000-2001 voru 22,7 Mt af jarðhitavökva unnin úr kerfinu, 
en 14,4 Mt dælt niður aftur. Gerum ráð fyrir að afgangurinn, eða 8,3 Mt, 
gufi upp í andrúmsloftinu. Massabreytingar ákvarðaðar út frá 
þyngdarbreytingum eru aðeins um 1 Mt, svo að af framansögðu að dæma 
má því gera ráð fyrir að náttúrulegt innstreymi í jarðhitakerfið sé um 7,3 
Mt á þessu tímabili. 

Af þessum niðurstöðum að dæma, sé tölum tekið með fyrirvara um óvissur, virðist sem 
um og yfir 90% af massanum sem tapast við vinnslu skili sér aftur í jarðhitakerfið í 
Hatchobaru með náttúrulegum hætti. Áhrif vinnslu á jarðhitakerfið eru því lítil vegna 
tilkomu öflugs innstreymis af náttúrunnar völdum, og nánast afturkræf að fullu.  
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3.3 Krafla, Ísland 

3.3.1 Almennt um svæðið 

Gosbeltið norður af Vatnajökli samanstendur af fimm eldstöðvakerfum sem stefna 
NNA-SSV (sjá mynd 3.8). Hvert þeirra samanstendur af sprungusveimi og 
megineldstöð, og er Krafla eitt þeirra (Freysteinn Sigmundsson, 2006). 

 

Mynd 3.8 Tektónískt kort af norðurhluta Íslands. Eldstöðvakerfin fimm í Norður 
gosbeltinu eru frá vestri til austurs: Þe – Þeistareykir, Krafla, Fr – Fremri-Námur, 
Askja og Kv - Kverkfjöll (Freysteinn Sigmundsson, 2006)  

Sprungusveimur Kröflu er um 100 km að lengd, 10 km að breidd og megineldstöðin er 
lágvaxin dyngja um 20 km að þvermáli með öskjusigi miðsvæðis (de Zeeuw-van 
Dalfsen o.fl., 2006). Innan sprungusveimsins má finna tvö jarðhitasvæði, Kröflu og 
Námafjall. Námafjall er til suðurs af öskjunni á austurhluta sprungusveimsins, en 
Kröflusvæðið er staðsett í miðri öskjunni, um 7 km2 að stærð á yfirborði, og stefnir NV-
SA.  

Kröflusvæðið stendur á miðjum flekaskilum svo að umbrot og aflaganir af völdum 
spennu í jarðskorpunni, kvikuhreyfinga og hræringa í jarðhitakerfinu eru tíð.  Sem dæmi 
um þessi umbrot þá hefur gosið tvisvar sinnum á sprungusveimi Kröflu á sögulegum 
tíma. Mývatnseldar stóðu yfir í fimm ár, þ.e. árin 1724-1729, og gaus þá aðallega 
sunnan öskjunnar. Kröflueldar standa okkur hins vegar nær í tíma en þá gaus með 
hléum í tíu ár árin 1975-1984, en ári áður, þ.e. árið 1974, hófust framkvæmdir við 
jarðvarmavirkjunina í Kröflu. Því hefur eftirlit með landhæðar- og þyngdarbreytingum 
verið öflugt á svæðinu, og er fjallað um niðurstöður þeirra mælinga fyrir árin 1990-2003 
hér á eftir. Mynd 3.9 sýnir örnefni og mælipunkta á mælisvæðinu í Kröflu. 
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Mynd 3.9 Staðsetningar mælipunkta og örnefni á Kröflusvæðinu. Strikalínan merkir 
útlínur öskjunnar (de Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006) 

3.3.2 Landhæðarbreytingar 

Þrjár mismunandi mæliaðferðir hafa verið notaðar til að ákvarða landhæðarbreytingar í 
Kröflu, en þær eru: fallmælingar, GPS-mælingar og bylgjuvíxlmælingar úr 
ratsjárgervitunglum (e. InSAR). Gögn þessara mælinga voru samtúlkuð til þess að 
reikna út landhæðarbreytingar í hverjum þyngdarmælipunkti fyrir sig (de Zeeuw-van 
Dalfsen o.fl., 2006).  

Í Kröflueldum áttu sér stað 21 tímabil umbrota þar sem skiptust á stöðug landlyfting og 
snörp landsig. Undir lok níu þessara tímabila náði kvika að brjóta sér leið til yfirborðs 
og valda basískum sprungugosum. Síðasta gostímabilið var í september árið 1984, en í 
kjölfar þess átti sér stað hæg landlyfting á Kröflusvæðinu fram til ársins 1989. Þá tók 
við tímabil landsigs fram til ársins 2003 (sjá mynd 3.10). 

Á heildina litið fylgir landsig á Kröflusvæðinu á árunum 1990-2003 jöfnu sundrunar 
samkvæmt veldisfalli eins og mynd 3.10 sýnir. Landsigið var hraðast í upphafi að 
meðaltali um 5 cm/ári, en sighraðinn lækkaði statt og stöðugt og á árunum 1992-1995 
var hann um 2,5 cm/ári. Þessi veldisfallsþróun hélt áfram og undir lok þessa tímabils 
virtist land hafa náð nokkurn veginn jafnvægi á ný og sighraðinn var innan við 1 cm/ári. 
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Mynd 3.10 Hámarkssighraði (cm/ári) á Kröflusvæðinu á árunum 1990-2003 (de 
Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006) 

3.3.3 Þyngdarbreytingar 

Þyngdarmælingar fóru fram árlega á tímabilinu 1990-1997 fyrir utan árið 1993, og svo 
var mælt árin 2002 og 2003. Á mynd 3.11 gefur að líta samanburð mælinga árin 2002 
og 2003 við mælingar árin á undan, án leiðréttinga fyrir landhæðarbreytingum. Þessi 
samanburður leiddi í ljós örlitla þyngdaraukningu (~ 10 μGal) fram til ársins 1996. Frá 
1996 og fram til ársins 2002 á sér svo stað um 40 μGal þyngdaraukning, en frá 2002 til 
2003 á sér stað örlítil þyngdaraukning á ný, eða um 10 μGal. Þetta eru meðaltalsgildi 
mælistöðva tiltekinna á mynd 3.11. Til þess að mark sé takandi á mældum 
þyngdarbreytingum þurfa þau í þessu tilfelli að vera stærri en óvissumörkin, sem eru 15 
μGal. 

 

Mynd 3.11 Þyngdarbreytingar (μGal) í nokkrum mælipunktum á Kröflusvæðinu árin 
1990-2003. Massavinnsla er gefin með heilli línu en meðalþyngdarbreytingar með 
breiðri brotinni línu (de Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006) 
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Af mynd 3.11 að dæma er greinileg öfug fylgni á milli massaúrvinnslu og 
þyngdarbreytinga á svæðinu. Þyngdarbreytingar leiðréttar fyrir landhæðarbreytingum 
má sjá á mynd 3.12. Ástæða þess að tímabilinu er skipt upp í tvö aðskilin tímabil, 1990-
1995 og 1996-2003, er sú að vinnsla úr jarðhitakerfinu jókst frá 1995 til 1996, þ.e. 
framleiðsla virkjunarinnar á rafafli jókst úr 30 MW í 60 MW, og sjást áhrif aukinnar 
vinnslu greinilega á mynd 3.12. 

 

Mynd 3.12 Heildarþyngdarbreytingar (μGal) í Kröflu á árunum a)1990-1995 og b) 
1996-2003, leiðréttar fyrir landhæðarbreytingum. Þyngdarmælipunktar eru merktir 
með krossi, borholur með demanti og stjörnur (a,b,c,d) tákna mögulega staðsetningu 
grunnstæðs kvikuhólfs (de Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006) 

Greinilegan mun má merkja á niðurstöðum þessara tveggja tímabila. Á árunum 1990-
1995 var samanlagt um 85 μGal þyngdarlækkun umhverfis Leirhnjúk. Leirhnjúkur er 
fyrir miðjum sprungusveim Kröflu, tæpum 2 km NV af Hvíthólaklif (sjá myndir 3.9 og 

Leirhnjúkur 

Leirhnjúkur 
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3.12), einmitt þar sem að síðustu eldsumbrot áttu sér stað í Kröflueldunum, og má því 
leiða líkum að því að þessar þyngdarbreytingar gætu tengst kvikuhreyfingum. 
Þyngdarlækkanir eru mestar á þessu svæði nálægt Leirhnjúki, en þyngdaraukningar eiga 
sér stað til austurs og vesturs. Á árunum 1996-2003 er hins vegar um að ræða 
þyngdarlækkun yfir nær allt svæðið. Áberandi er svæði með VNV-ASA stefnu og 
hámarksþyngdarlækkun samtals um 100 μGal. Þetta svæði  þyngdarlækkunar helst í 
hendur við staðsetningu borholna eins og mynd 3.12 sýnir, svo mögulegir orsakavaldar 
eru taldir vera (de Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006):  

• Áhrif frá jarðvarmavirkjuninni: Vinnsla úr jarðhitakerfinu og aukinn 
kólnunarhraði grunnstæðs kvikuhólfs Kröflu vegna aukins vatnsflæðis. 

• Flæði kviku úr grunnstæðu kvikuhólfi Kröflu. 

3.3.4 Áhrif jarðvarmavirkjunar í Kröflu 

Jarðhitakerfið í Kröflu samanstendur af tveimur aðskildum jarðhitageymum á 
mismunandi dýpi, og er sá neðri aðallega nýttur til vinnslu. Hann er um 1000 m að 
þykkt og er efri hluti hans á um 1.100-1.300 m dýpi. 

Á mynd 3.13 má sjá yfirlit yfir massaúrvinnslu úr jarðhitakerfinu í Kröflu á árunum 
1990-2003, en heildarvinnsla þessa tímabils var um 79 Mt. 

 

Mynd 3.13 Massavinnsla (kílótonn) úr borholum á Kröflusvæðinu 1990-2003 (de 
Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006). 

Þar sést að meðalvinnsla á árunum 1990-1996 var um 6 Mt/ári en jókst jafnt og þétt í 
um 11 Mt/ári eftir stækkun virkjunarinnar, þ.e. á árunum 1998-2003. Niðurdæling var 
hins vegar lítil sem engin fyrr en undir lok þessa tímabils, en hún var orðin um 1,4 
Mt/ári árið 2002. 

Þyngdarbreytingar á þessu tímabili, 1990-2003, gefa augljóslega til kynna að massatap 
eigi sér stað neðan yfirborðs á Kröflusvæðinu. Þetta massatap getur stafað af hvort 
tveggja massatapi úr kvikuhólfi Kröflu eða massavinnslu úr jarðhitakerfinu. Til þess að 
fjarlægja áhrif kvikuhreyfinga frá mældum þyngdarfrávikum og skoða einungis áhrif 
vinnslu á jarðhitakerfið, þarf að skoða nánar massavinnsluna á svæðinu. 

Þyngdaráhrifum massavinnslu á Kröflusvæðinu má herma með áhrifum sívalnings með 
breytilegum eðlismassa. Eðlismassabreytinguna, σ, má reikna á eftirfarandi hátt (de 
Zeeuw-van Dalfsen o.fl., 2006): 



21 

       (14) 

þar sem að Δm er massabreyting í miðri öskjunni, r er radíus sívalningsins og h er hæð 
sívalningsins. 

Þyngdarfrávik á yfirborði, Δg, yfir miðjum sívalningnum má því meta á eftirfarandi hátt: 

2 √ √     (15) 

þar sem z er dýpt sívalningsins, frá yfirborði niður að efri hluta jarðhitageymisins og h2 
er dýptin niður á botn sívalningsins. 

de Zeeuw-van Dalfsen o.fl. (2006) gerðu ráð fyrir því að massavinnslan hefði áhrif á 
svæði með 4 km radíus (50,3 km2), en það er radíus öskjunnar. Niðurstöður reikninga 
þeirra á þyngdaráhrifum massavinnslu á svæðinu er eftirfarandi: Á árunum 1990-1995 
var meðalþyngdarlækkun áætluð samtals um 12 μGal af völdum vinnslu úr 
jarðhitakerfinu. Þyngdarbreyting á þessum árum er lægri en óvissumörkin 15 μGal, svo 
að áhrif þeirra eru ekki marktæk. Á árunum 1996-2003 var meðalþyngdarlækkun hins 
vegar áætluð um 35 μGal og áhrif þeirra því greinanleg. Ekki var gert ráð fyrir 
innstreymi í jarðhitakerfið í reikningum þeirra, svo að áætlaðar þyngdarbreytingar eru 
hámarksgildi. 

3.3.5 Áætlaðar massabreytingar árin 1996-2003 

de Zeeuw-van Dalfsen o.fl. (2006) reyndu að áætla þyngdarbreytingar sem gætu stafað 
af vinnslu úr jarðhitakerfinu (kafli 3.3.4), en hér verður reynt að áætla massabreytingar 
út frá mældum þyngdarbreytingum með aðferð Gauss.  

Af mynd 3.13 að dæma er meðalvinnsla úr jarðhitakerfinu á árunum 1996-2003 um 10 
Mt/ári. Gróf áætlun heildarþyngdarlækkunar þessa tímabils er upp á rúm 60 μGal (skv. 
mynd 3.12 b)) sé miðað við svæði með 4 km radíus út frá miðju borsvæðisins. Það gefur 
meðalþyngdarlækkun um 8 μGal/ári. Heildarmassabreyting þessara ára reiknuð með 
aðferð Gauss reynist þá vera gróflega áætlað um 9,6 Mt/ári. Ef gert væri ráð fyrir því að 
þessi massabreyting stafaði einungis af vinnslu úr jarðhitakerfinu, gæfu þessar 
niðurstöður að einungis um 4% af massanum sem tapast við vinnslu, eða um 0,4 Mt/ári, 
skili sér aftur í jarðhitakerfið í Kröflu með náttúrulegum hætti.  

Ljóst er að öfug fylgni er á milli massavinnslu og þyngdarbreytinga á svæðinu eins og 
mynd 3.11 sýnir. Lega þyngdaranómalíu á mynd 3.12 b) er u.þ.b. VNV-ASA og fellur 
hún saman við bæði legu viðnámsfráviks, sem bendir til jarðhitavirkni, sem og svæði 
þar sem undir er talið liggja grunnstætt kvikuhólf (Anette K. Mortensen o.fl., 2010). Því 
má telja næsta öruggt að mældar þyngdarbreytingar stafi af hvoru tveggja, vinnslu úr 
jarðhitakerfinu og massabreytingum í grunnstæðu kvikuhólfi Kröflu. 

Útilokað er að ákvarða hversu stór hluti mældra þyngdarbreytinga stafi af annars vegar 
vinnslu úr jarðhitakerfinu og hins vegar massabreytingum í kvikuhólfinu. Ólíklegt er þó 
að mældar þyngdarbreytingar stafi eingöngu af vinnslu úr jarðhitakerfinu, vegna þess 
hve jarðhitakerfið í Kröflu er stórt og þar sem staðsetning þess í miðju gosbeltinu veldur 
góðri vatnslekt og að öllum líkindum öflugu náttúrulegu innstreymi.  
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4 Svartsengi 
4.1 Almennt um svæðið 

Reykjanesskaginn á suðvesturhorni Íslands samanstendur af fjórum eldstöðvakerfum 
sem stefna NA-SV (sjá mynd 4.1). Þau eru frá austri til vesturs: Reykjanes, Krýsuvík, 
Brennisteinsfjöll og Hengill (Freysteinn Sigmundsson, 2006).  

 

Mynd 4.1 Tektónískt kort af suðvestur- og vesturhluta Íslands. Eldstöðvakerfin fjögur á 
Reykjanesskaganum eru frá vestri til austurs: Re – Reykjanes, Kr – Krýsuvík, Br – 
Brennisteinsfjöll og He - Hengill (Freysteinn Sigmundsson, 2006) 

Á utanverðum Reykjanesskaganum er Reykjaneskerfið, en innan þess má finna þrjú 
jarðhitasvæði: Svartsengi, Eldvörp og Reykjanes. Talið er að Svartsengi og Eldvörp séu 
samtengd kerfi, en vinnsla úr jarðhitakerfinu í Eldvörpum hefur ekki átt sér stað. 
Staðsetningu Svartsengis ásamt staðsetningu mælipunkta og borholna á Reykjanes-
skaganum má sjá á mynd 4.2. 

Endurteknar þyngdar- og landhæðarmælingar hafa farið fram á svæðinu frá árinu 1975, 
en vinnsla úr jarðhitakerfinu í Svartsengi hófst árið 1976. Á þessum árum hefur 
massavinnsla aukist jafnt og þétt, en á móti kemur að niðurdæling hefur færst í aukana 
frá árinu 2001 eins og sést á mynd 4.3. Niðurstöður þessara mælinga fyrir Svartsengi 
fram til ársins 2008 gefur að líta hér á eftir.  
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Mynd 4.2 Staðsetning jarðhitasvæðanna þriggja á utanverðum Reykjanesskaganum. 
Opnir hringir merkja þyngdar- og landhæðarmælipunkta, svartir punktar borholur og 
heilar línur vegi (Hjálmar Eysteinsson, 1999) 

 

Mynd 4.3 Meðalvinnsla og hrein meðalvinnsla í Svartsengi á árunum 1976-2008. 
Hrein meðalvinnsla táknar mismun massavinnslu og niðurdælingar (Páll Jónsson o.fl., 
2009)  
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4.2 Niðurstöður fyrir árin 1975-1999 

4.2.1 Landhæðarbreytingar 

Frá árinu 1975 og fram til ársins 1999 fór eftirlit með landhæðarbreytingum fram með 
fallmælingum. Á þessu tímabili hefur einungis átt sér stað landsig í Svartsengi og á 
mynd 4.4 má sjá breytingar í sighraða á þessu tímabili. Tímabilinu er hér skipt upp í 
fjögur tímabil, þ.e. 1975-1982, 1982-1987, 1985-1992 og 1992-1999.  

 

Mynd 4.4 Sighraði (mm/ári) á utanverðum Reykjanesskaga árin 1975-1999 (Hjálmar 
Eysteinsson, 1999) 

Landsig á þessu tímabili var mest í mælipunkti rétt norður af borsvæðinu í Svartsengi, 
eða samtals 237 mm, að meðaltali um 10 mm/ári. Þróun landsigs þessa tímabils var á þá 
leið að á árunum 1975-1982, eða í upphafi vinnslutímabils, var sighraði mestur um 14 
mm/ári fyrir miðju borsvæðisins í Svartsengi. Næstu tíu árin (þ.e. árin 1982-1987 og 
1985-1992) lækkaði sighraðinn hins vegar umtalsvert en var um 7-8 mm/ári þar sem 
hann var mestur, áfram fyrir miðju borsvæðisins. Á árunum 1992-1999 jókst sighraðinn 
svo á ný og var mestur um 14 mm/ári en svæði hámarkslandsigs hafði nú færst örlítið til 
suðvesturs af borsvæðinu.  

Á þessu tímabili hefur myndast eins konar sporbaugslaga landsigssvæði sem stefnir A-
V með miðju á borsvæðinu í Svartsengi. Þetta svæði færist þó örlítið til suðvesturs árin 
1992-1999 en ástæða þess er ókunn, en líklegt er talið að aðaluppstreymissvæði 
jarðhitavökva sé rétt vestur af borsvæðinu og skýri þessa færslu. 
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4.2.2 Þyngdarbreytingar 

Á mynd 4.5 má sjá meðaltal þyngdarbreytinga á utanverðum Reykjanesskaga, leiðrétt 
fyrir landhæðarbreytingum, frá árinu 1975 til ársins 1999.  

 

Mynd 4.5 Meðaltal þyngdarbreytinga, leiðrétt fyrir landhæðarbreytingum, (μGal/ári) á 
Reykjanesskaga á árunum 1975-1999 (Hjálmar Eysteinsson, 1999) 

Almennt séð þá hafa orðið þyngdarlækkanir á þessu tímabili í Svartsengi, a.m.k. fram til 
ársins 1992, en á árunum 1992-1999 átti sér stað örlítil þyngdaraukning að meðaltali. 
Heilt yfir litið er þyngdarlækkun mest um 5 μGal/ári um 1 km vestur af borsvæðinu, eða 
á sama stað og landsig er mest. Svæði þyngdarbreytinga er á sama hátt og landsigið eins 
konar sporbaugslaga svæði sem stefnir A-V með miðju rétt vestur af borsvæðinu í 
Svartsengi.  

4.2.3 Áætlaðar massabreytingar 

Hjálmar Eysteinsson (1999) reiknaði heildarmassabreytingar í jarðhitakerfinu í 
Svartsengi fyrir þetta tímabil með aðferð Gauss. Gert var ráð fyrir að áhrif 
þyngdarbreytinga næðu yfir 78 km2 svæði, eða í 5 km radíus út frá borsvæðinu í 
Svartsengi. Niðurstöður reikninga fyrir massabreytingar í jarðhitakerfinu á þessu 
tímabili voru um 2,6 Mt/ári. Hjálmar reiknaði með meðalvinnslu um 8 Mt/ári á þessu 
tímabili, og skv. því hafa um 70% af massanum sem tapaðist við vinnslu, eða um 5,4 
Mt/ári, skilað sér aftur í jarðhitakerfið í Svartsengi með náttúrulegum hætti. Áhrif 
vinnslu hafa því verið töluverð á þessu tímabili. 
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4.3 Niðurstöður fyrir árin 1999-2008 

4.3.1 Landhæðarbreytingar 

Frá og með árinu 1999 voru GPS-mælingar teknar í notkun á Reykjanesskaganum. Á 
mynd 4.6 má sjá sighraða á utanverðum Reykjanesskaga fyrir tvö tímabil, annars vegar 
1999-2004 og hins vegar 2004-2008.  

 

Mynd 4.6 Sighraði (mm/ári) á utanverðum Reykjanesskaga árin 1999-2004 og 2004-
2008 (Ingvar Þór Magnússon, 2009) 

Á árunum 1999-2004 er landsig mest um 6 mm/ári, innan sporbaugslaga 
landsigssvæðisins sem stefnir A-V með miðju rétt suðvestan við borsvæðið í Svartsengi. 
Töluverðar breytingar eiga sér hins vegar stað á árunum 2004-2008, en þá verður 
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landsig mest um 12 mm/ári innan sporbaugslaga landsigssvæðisins í Svartsengi, en allt 
að 28 mm/ári á jarðhitasvæðinu á Reykjanesi, rúmum 10 km vestan við Svartsengi. Mynd 
4.6 fyrir sighraða árin 2004-2008 er hins vegar nokkuð misvísandi, því sé saga vinnslu úr 
jarðhitakerfinu á Reykjanesi skoðuð kemur í ljós að frá árinu 1970 og fram til ársins 2005 
var hún aðeins um 1,5 Mt/ári (Páll Jónsson o.fl., 2009), en árið 2006 eykst vinnsla 
gríðarlega og er að meðaltali um 19 Mt/ári fram til ársins 2008. Sighraðinn árin 2006-2008 
hefur því í raun verið tvöfalt meiri en sýnt er á mynd 4.6 (neðri mynd), þar sem að tekið er 
meðaltal yfir tímabilið 2004-2008 og litlar breytingar væntanlega verið 2004-2006. Mynd 
4.3 sýnir einnig greinilega að hrein meðalvinnsla úr jarðhitakerfinu í Svartsengi var minni á 
árunum 2004-2008 en árin 1999-2004, svo að ekki er hægt að tengja aukningu í sighraða 
árin 2004-2008 við aukna vinnslu í Svartsengi. Gera má því ráð fyrir að áhrif þessarar 
gríðarlegu vinnsluaukningar á Reykjanesi á árunum 2006-2008 teygi anga sína alla leið til 
Svartsengis og valdi meiri sighraða þar en ella hefði átt sér stað.  
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4.3.2 Þyngdarbreytingar 

Á mynd 4.7 má sjá meðaltal þyngdarbreytinga, leiðrétt fyrir landhæðarbreytingum, á 
utanverðum Reykjanesskaga fyrir tvö tímabil, annars vegar 1999-2004 og hins vegar 
2004-2008. 

 

Mynd 4.7 Meðalþyngdarbreytingar (μGal/ári), leiðréttar fyrir landhæðarbreytingum, á 
utanverðum Reykjanesskaga árin 1999-2004 og 2004-2008 (Ingvar Þór Magnússon, 
2009) 

Þyngdarlækkanir eru litlar á árunum 1999-2004, eða mest um 4 μGal/ári að meðaltali 
fyrir miðju borsvæði í Svartsengi. Árin 2004-2008 verður meðalþyngdarlækkun hins vegar 
mest um 7 μGal/ári fyrir miðju borsvæðinu, en mynd 4.7 (neðri mynd) er að sama skapi 
(líkt og mynd 4.6, neðri mynd) misvísandi sökum aukinnar vinnslu á Reykjanesi frá og með 
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árinu 2006. Meðalþyngdarbreyting á Reykjanesskaga árin 2006-2008 hefur því í raun verið 
tvöfalt meiri en sýnt er á mynd 4.7 (neðri mynd), þar sem að tekið er meðaltal yfir tímabilið 
2004-2008 og litlar breytingar væntanlega verið 2004-2006. Áhrifa aukinnar vinnslu á 
Reykjanesi er því líklega að gæta í þessari auknu þyngdarlækkun í Svartsengi þar sem að 
hrein meðalvinnsla minnkar þar á þessu tímabili. 

4.3.3 Áætlaðar massabreytingar 

Sé mynd 4.7 (efri mynd) notuð til þess að reikna massabreytingar í Svartsengi árin 
1999-2004 með aðferð Gauss, og áfram gert ráð fyrir að áhrif þyngdarbreytinga nái yfir 
78 km2 svæði, gefa niðurstöður þeirra reikninga massabreytingar í jarðhitakerfinu upp á 
um 3,7 Mt/ári. Hrein meðalvinnsla á þessu tímabili var um 9,1 Mt/ári svo að skv. því 
hafa um 60% af massanum sem tapaðist við vinnslu, eða um 5,4 Mt/ári, skilað sér aftur í 
jarðhitakerfið í Svartsengi með náttúrulegum hætti á þessu tímabili. Þetta er sama 
hlutfall og áætlað var fyrir tímabilið 1975-1999. 

Á árunum 2004-2008 var hrein meðalvinnsla í Svartsengi aðeins um 6,4 Mt/ári, þar sem 
að niðurdæling var aukin á tímabilinu. Ekki er þó ljóst hversu stór hluti niðurdælds 
vökva skilaði sér beint aftur í jarðhitakerfið, en ljóst má vera að áhrif vinnslunnar á 
þessu tímabili, í Svartsengi eingöngu, geta ekki verið í líkingu við þau sem mynd 4.7 
(neðri mynd) gefur til kynna. Þetta sést á því að ef massabreytingar í Svartsengi á þessu 
tímabili eru áætlaðar út frá myndinni með aðferð Gauss, og áfram gert ráð fyrir að áhrif 
þyngdarbreytinga nái yfir 78 km2 svæði, þá fást massabreytingar upp á um 9,6 Mt/ári. 
Það er meira en vinnslan úr svæðinu og því virðist sem fleira hafi áhrif á 
þyngdarbreytingarnar í Svartsengi en hrein vinnslan eingöngu. Hér gæti t.d. verið um 
einhver áhrif frá verulega aukinni vinnslu á Reykjanesi að ræða, en aðrar breytingar af 
náttúrunnar völdum eru einnig mögulegar. Þá verður að hafa í huga að óvissa er í 
mældum þyngdarbreytingum, og hana verður að taka með í reikninginn þar sem að 
mældar þyngdarbreytingar eru ekki ýkja miklar.  

4.4 Samantekt niðurstaðna fyrir Svartsengi 

Rétt er að taka fram að höfundur endurreiknaði með aðferð Gauss niðurstöður Hjálmars 
Eysteinssonar (1999) fyrir heildarmassabreytingar í Svartsengi árin 1975-1999 til þess 
að gæta samræmis í reikningum. Niðurstöðurnar voru þær sömu, eða um 2,6 Mt/ári. Séu 
gögn um hreina meðalvinnslu í Svartsengi á þessum árum hins vegar skoðuð kemur í 
ljós að hún er um 6,5 Mt/ári á þessu tímabili en ekki 8 Mt/ári líkt og Hjálmar reiknaði 
með. Að því sögðu má gera ráð fyrir að um 60% af massanum sem tapaðist við vinnslu, 
eða um 3,9 Mt/ári, hafi skilað sér aftur í jarðhitakerfið í Svartsengi með náttúrulegum 
hætti á árunum 1975-1999. Á þessu tímabili átti lítil sem engin vinnsla sér stað á 
jarðhitasvæðinu á Reykjanesi, eða einungis um 1,5 Mt/ári. Óhætt er því að fullyrða að 
áhrif vinnslu á jarðhitakerfið í Svartsengi komi skýrt fram í niðurstöðum mælinga og 
lítil sem engin utanaðkomandi áhrif séu til staðar.   

Öllu flóknara er að meta bein áhrif vinnslu á jarðhitakerfið í Svartsengi á árunum 1999-
2008. Á síðari hluta þessa tímabils, þ.e. frá og með árinu 2006, átti sér stað mikil 
vinnsluaukning í jarðhitakerfinu á Reykjanesi, vestan við Svartsengi, og líklegt er að 
áhrif þeirrar aukningar teygi sig alla leið til Svartsengis og valdi þar meiri sighraða og 
þyngdarlækkun en annars væri öllu jafna. 
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Samkvæmt útreikningum sem hér eru gerðir (kafli 4.3.3) til þess að reikna 
massabreytingar í Svartsengi árin 1999-2004 með aðferð Gauss urðu massabreytingar í 
jarðhitakerfinu upp á um 3,7 Mt/ári. Hrein meðalvinnsla á þessu tímabili var um 9,1 
Mt/ári svo að skv. því hafa um 60% af massanum sem tapaðist við vinnslu, eða um 5,4 
Mt/ári, skilað sér aftur í jarðhitakerfið í Svartsengi með náttúrulegum hætti á þessu 
tímabili. Þetta er sama hlutfall og áætlað var fyrir tímabilið 1975-1999. Séu gögn um 
hreina meðalvinnslu í Svartsengi árin 1999-2004 skoðuð, kemur í ljós að hrein 
meðalvinnsla fer lækkandi frá upphafi til loka þessa tímabils, vegna þess að niðurdæling 
eykst. Ekki liggur fyrir hversu stór hluti niðurdælds vökva skilar sér beint aftur í 
jarðhitakerfið í Svartsengi, en af framansögðu má þó ætla að nokkuð svipuð endurnýjun 
massa hafi átt sér stað í jarðhitakerfinu allt tímabilið.  

Erfitt er hins vegar að meta bein áhrif vinnslu í Svartsengi árin 2004-2008. Reiknaðar 
massabreytingar eru meiri en hrein meðalvinnsla úr svæðinu og því virðist sem fleira 
hafi áhrif á þyngdarbreytingarnar í Svartsengi en hrein vinnslan eingöngu. Líklegast er 
þar um einhver áhrif frá verulega aukinni vinnslu á Reykjanesi að ræða. Þá er mögulegt 
að aukin nýting gufu úr efri hlutum jarðhitakerfisins í Svartsengi valdi hlutfallslega 
minni endurnýjun massa kerfisins með innrennsli. Þannig kemur stærri hluti 
gufuvinnslunnar úr staðbundinni suðu vatns en áður og minni hluti frá innrennsli. Þetta 
gæti að einhverju leyti skýrt lægra hlutfall endurnýjunar massa eftir 2004 en áður var. 
Einnig gætu aðrar breytingar af náttúrunnar völdum skýrt hluta mældra 
þyngdarbreytinga.  
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5 Lokaorð 
Vinnsla heits vatns og gufu úr jarðhitakerfum hefur meðal annars í för með sér 
massabreytingar. Þær kunna að raska jafnvægisástandi kerfisins sé hrein meðalvinnsla, 
þ.e. vinnsla að frádreginni niðurdælingu þar sem það á við, meiri en sem nemur 
náttúrulegu innstreymi. Við vinnslu á sér sömuleiðis stað þrýstifall í kerfinu, en 
þrýstifallið veldur auknu náttúrulegu innstreymi, mismikið þó eftir aðstæðum í hverju 
kerfi fyrir sig. 

Einföld aðferð til þess að fylgjast með jafnvægisástandi jarðhitakerfis í vinnslu, er að 
nota endurteknar þyngdar- og landhæðarmælingar á áhrifasvæði jarðhitakerfisins á 
yfirborði. Massabreytingar í kjölfar vinnslu úr jarðhitakerfum valda breytingum í 
þyngdarsviðinu sem og breytingum í landhæð, sem auðvelt er að mæla. Séu mæld frávik 
í þyngdarsviðinu leiðrétt fyrir landhæðarbreytingum er hægt að nota niðurstöðurnar til 
þess að meta massabreytingar í jarðhitakerfum með aðferð Gauss. 

Þessi aðferð er víða notuð og hefur gefið góða raun á þeim jarðhitasvæðum þar sem 
utanaðkomandi áhrif trufla ekki mældar breytingar. Dæmi um notkun aðferðarinnar á 
jarðhitasvæðum í Hatchobaru í Japan, Wairakei í Nýja-Sjálandi og Kröflu á Íslandi eru 
hér tekin til skoðunar. Niðurstöður fyrir jarðhitasvæðin í Hatchobaru og Wairakei eru 
þau að áhrif vinnslu eru nánast fullkomlega afturkræf núorðið, þ.e. að nánast allur massi 
sem tapast við vinnslu úr jarðhitakerfunum skilar sér aftur í kerfin með náttúrulegum 
hætti. Niðurstöður fyrir Kröflu eru hins vegar flóknari, því að þar stafa mældar 
þyngdarbreytingar væntanlega af hvoru tveggja, vinnslu úr jarðhitakerfinu og flæði 
kviku úr grunnstæðu kvikuhólfi Kröflu. Bein áhrif vinnslu á jarðhitakerfið í Kröflu 
liggja því ekki fyrir með aðferð Gauss, þ.e. ómögulegt er að ákvarða hversu stór hluti 
mældra þyngdarbreytinga stafi af vinnslu úr jarðhitakerfinu einu og sér. 

Hjálmar Eysteinsson (1999) reiknaði áhrif vinnslu á jarðhitakerfið í Svartsengi á 
Reykjanesi fyrir árin 1975-1999, og komst að þeirri niðurstöðu að um 70% af 
massanum sem tapaðist við vinnslu hafi skilað sér aftur í jarðhitakerfið í Svartsengi með 
náttúrulegum hætti á þessum tíma. Þær niðurstöður eru hér endurmetnar og kemur í ljós 
að á þeim tíma hafi í raun aðeins um 60% af töpuðum massa skilað sér aftur í kerfið. 
Nýjustu niðurstöður eru jafnframt kynntar hér, þ.e. fyrir árin 1999-2008. Niðurstöður 
reikninga fyrir massabreytingar í Svartsengi árin 1999-2004 leiða í ljós að um 60% af 
massanum sem tapaðist við vinnslu hafi skilað sér aftur í jarðhitakerfið í Svartsengi með 
náttúrulegum hætti á þessu tímabili. Þetta er sama hlutfall og áætlað var fyrir tímabilið 
1975-1999, og ætla má að svipuð endurnýjun massa hafi átt sér stað í jarðhitakerfinu á 
árunum 1999-2004 sé mið tekið af hreinni meðalvinnslu á þessu tímabili. Áhrif vinnslu 
á jarðhitakerfið í Svartsengi koma hins vegar ekki jafn skýrt fram í niðurstöðum 
mælinga árin 2004-2008, líklega sökum utanaðkomandi áhrifa, m.a. aukinnar vinnslu á 
Reykjanesi frá og með árinu 2006. Ekki reyndist því mögulegt að meta bein áhrif 
vinnslu í Svartsengi á því tímabili. 
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