
Skref til innsetningar myndar:

1. Smelltu á íkon og settu inn mynd

2. Klipptu (cut) myndina út

3. Farðu á þessa þessa síðu í slide 

master og límdu (paste) myndinni inn

4. Hægri smelltu og veldu “send to back”

5. Eyddu út þessum athugasemdum 

og lokaðu slide master

Forsíða með eigin ljósmynd

Þróunarverkefni
Framkvæmdaþing 2018
Axel Viðarsson – Þróunarsvið HS Orku



Þróunarverkefni

Jarðhita verkefni
- Meira en 200 MWe í skoðun

Vatnsaflsverkefni
- Meira en 100 MWe í skoðun

Vindorka
- Áhugaverður kostur
- Hagkvæmi er að aukast

HS Orka

Brúarvirkjun

Hvalá

Skúfnavatnavirkjun

Hvanneyrardalsvirkjun

Hest- og 
Skötufjarðarvirkjun



Reykjanes IV

Lýsing
• Stækkun virkjunar sbr. Virkjunarleyfi.

• Frumorka fyrir lágþrýstihverfil: 
• Jarðhitavökvi (pækill) frá núverandi skiljum

endursoðinn til að útvega gufu við lægri þrýsting.

• Skipulagi lokið.

• Framkvæmdaleyfi í gildi.

• Hönnunarstig: Verkhönnun framundan (f.útboð).

• Unnið að því að hefja framkvæmdir 2019.

Stærðir
• Aflgeta 30 MW 

• Rafmagnsframleiðsla á ári allt að 246 GWh.

• Áætluð fjárfesting 9 milljarðar ISK.

• Byggingartími um 30 mán. 



Iðnaðarhitaveita

Lýsing
• Iðnaðarhitaveita fyrir fyrirtæki sem hafa haslað sér

völl á Reykjanesi.

• Framkvæmdaleyfi í athugun.

• Hönnunarstig: hönnun hafinn

• Unnið að því að hefja framkvæmdir í lok árs 2018.

Stærðir
• Aflgeta 10-50 MWth

• Áætluð orkuþörf 60-220 GWh.

• Áætluð fjárfesting 250-500 Mkr.

• Byggingartími um 12 mán.



Reykjanes - viðhaldsholur

Lýsing
• Unnið verður áfram að skipulagningu og undirbúningi á 

fyrirhuguðum viðhaldsholum á Reykjanesi á næstu árum.

• Ein hola áætluð inn á miðju háhitasvæðinu á árinu 2018 og 
önnur í átt að Stamparein árið 2019. 

Stærðir
• Um 2500-3500 metra djúpar

• Áætluð fjárfesting um 600 Mkr/hola.

• Bortími um 3 mán. 



Stóra Sandvík

Lýsing
• Stóra-Sandvíkursvæðið liggur norð-austur af jarðhitasvæðinu á 

Reykjanesi. 

• Í nýtingarflokki í rammaáætlun.

• Yfirborðsrannsóknir hafnar 

• Rannsóknarhola áætluð ef jákvæðar niðurstöður fást úr 
yfirborðsrannsóknum. 

Stærðir
• Uppsett rafafl allt að 50 MWe

• Uppsett varmaafl <50 MWth

• Raforka 410 GWst/ári 

• Nýtingartími 8200 klst/ári 

• Stærð jarðhitasvæðið 9 km2

Stóra Sandvik

Reykjanesvirkjun



Vatnsveita – þjónustumiðstöð

• Ný vatnsveitulögn lögð að fyrirhugaðri 
þjónustumiðstöð við Reykjanesvita

• Verkefnið unnið í samvinnu við HS Veitur og 
Reykjanesbæ  



Vindur

• Framkvæmdaleyfisumsókn fyrir að reisa allt að 80m hátt 
rannsóknarmastur. Mælingar í 1-2 ár.

• Sóst eftir að hefja rannsóknir á vind í hæð umhverfis núverandi 
virkjanasvæði á Reykjanesi. 

• Tilgangur að meta fýsileika á að reisa vindmyllur innan 
skilgreinds rannsóknarsvæðis.



Framtíðarvatnsból Svartsengi

• Rannsóknarvinna hafinn (ÍSOR) og áætlað að fyrstu
rannsóknarholur verði boraðar í sumar, 2018.

• Aukin þörf fyrir neysluvatn og ferskvatni til 
framleiðslu á heitu vatni.

• Bætt öryggi fyrir sveitarfélög á Suðurnesjum.

Lágar 
núverndi vatnsból

Arnarsetur 
Framtíðar vatnsból?

Svartsengi



Takk fyrir!


