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Skýr stefna um auðlindanýtingu

Eigendastefna

» Í starfssemi OR skal áhersla lögð
á virðingu gagnvart umhverfinu,
ábyrga nýtingu auðlinda og ábyrga

nýtingu fjármuna

» OR nýtir auðlindir á ábyrgan,

sjálfbæran og hagkvæman hátt og
af virðingu fyrir náttúrunni án þess
að ganga á rétt komandi kynslóða.

Áskorunin er Hellisheiðarvirkjun
Rafmagnsvinnsla í Hellisheiðarvirkjun 2006-2017

Hverahlíðarlögn

Vinnsla hefst í Sleggjunni

Varmastöð tengd

Hvernig mætum við þessari áskorun?

» Fáum skýra mynd af stöðunni eins og hún er
»Góð gögn og þverfagleg greining

» Leitum lausna og stikum nýtingu til 10 ára
»Gerum grein fyrir óvissu og áhættu

» Horfum til langrar framtíðar um nýtingu Hengilsins
»Nýting
»Rannsóknir

Staðan á Hellisheiði haustið 2016
» Virkjun of stór fyrir upphaflegt vinnslusvæði.

» Spár um allt að 20-25 MW árlega dvínun jarðhitakerfis Hellisheiðarvirkjunar,
byggt á mælingum árin 2015 / 2016 – áhrif tengingar við Hverahlíð ekki farið
að gæta. Fyrri áætlanir miðuðu við 6-7 MW.
» Tíu ára áætlun gerði ráð fyrir borunum á allt að 23 holum til að viðhalda
framleiðslugetu á Hellisheiði.
» Gert var ráð fyrir að Hellisheiði verði keyrð að jafnaði um 10-40 MW undir
eðlilegri hámarkskeyrslu.
» Fjárfestingaáætlun ON gerði ráð fyrir 27 ma.kr. fjárfestingum næstu fimm
árin.

Lausnir í þröngri stöðu
Verkefnið Fjallið sett af stað

» Markmið: Leita allra leiða til að mæta
áhrifum lækkandi afkastagetu
jarðhitasvæðis Hellisheiðarvirkjunar á
fjárhag ON til lengri og skemmri tíma.
Forgangsraðað með tilliti til arðsemi
og áhættu.

» Náin samvinna sérfræðinga í
jarðvísindum, tækni, sölu og
fjármálum.

Nýtt stöðumat með nýjum gögnum og greiningum
Dvínun:
 Nýjar og tíðari aflmælingar notaðar til að uppfæra dvínunarspá.
 Tekið tillit til gufu úr Hverahlíð og jákvæðra áhrifa minni vinnslu á Hellisheiðarsvæði.
 Lagt er mat á efri og neðri mörk dvínunar.
Gufuforði er metinn nægjanlegur til fullrar rafmagnsvinnslu út árið 2017.
 Fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir 20 MW dvínun á milli ára 2016-2017.
 Dvínun nú áætluð rúm 8 MW.
Allir mögulegir holukostir kortlagðir af jarðfræðingum og þeim forgangsraðað.

Forsendur borana miða núna við að viðhalda gufuforða fyrir fullri framleiðslu að jafnaði.

Greining holukosta á Hellisheiði
Með hliðsjón af nýjustu jarðfræðiþekkingu
Hugmyndalíkan
Hellisheiði – vor 2016:
Hólfaskipt jarðhitakerfi
Þemafundir með rýni frá
ráðgjafafyrirtækjum:
Warm Arctic, ÍSOR, VÍ,
RG og HÍ

Forgangsröðun holukosta
Þrepagreining byggð á þverfaglegum þáttum
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Forgangsröðun holukosta
Niðurstöður þrepagreiningar

Grunnmynd
15 holur á 10 árum

Fjárhagsleg áhrif
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Nýjungar í Fjallinu
» Nýting þrepagreiningar til forgangsröðunar
» Styður við þverfaglega greiningu og ákvarðanatöku
» Býr til tól sem er til staðar fyrir áframhaldandi vinnu við forgangsröðun holukosta
» Eykur gegnsæi í ákvörðunarferlinu

» Samvinna og sameiginlegur skilningur jarðvísindamanna og áhættustýringar
» Aukið samtal skilar sér í auknum skilningi
» Lágmarkar þýðingarvillur

Samantekt

» Skýr stefna um ábyrga, sjálfbæra og hagkvæma nýtingu
» Áskorunin er Hellisheiðarvirkjun
» Verkefnið Fjallið
» Staðan greind - góð gögn og þverfagleg vinna
» Leitað lausna
» Leiðin stikuð til 10 ára – óvissa og áhætta
» Horft til langrar framtíðar á Hengilsvæðinu
»Nýting
»Rannsóknir

