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Veitur:

• Skylduverkefni 
sveitarfélaga

• Vatnsveita

• Fráveita

• Sérleyfisþjónusta

• Hitaveita

• Raforkudreifing

Samkeppni

• Orka náttúrunnar (ON)

• Raforkuvinnsla

• Raforkusala

• Gagnaveita

Veitusvæði 
Orkuveitunnar



Á lághitasvæðum eru 75 virkjaðar borholur

• Höfuðborgarsvæði. 51 st.

1. Reykjarhlíð 12 st.

2. Reykir 22 st.

3. Elliðaársvæði 7 st.

4. Laugarnes 10 st.

5. Suðurland   13 st.

6. Vesturland   11 st.



• Borholuhús



• Orkuveita Reykjavíkur hefur um árabil mælt 
vinnsluholur sem eru í hitaveitu  á 
höfuðborgarsvæðinu 

• Búið er að skrá inn í DMM allar 
borholumælingar aftur í tímann og eru til gögn 
frá 1962 inn í kerfinu.

Borholueftirlit á höfuðborgarsvæðinu 



• Tíðni eftirlits er skilgreint í eftirlitsáætlun.

• Er að lámarki á tveggja vikna fresti fyrir 
borholubúnað.

• Borholueftirlit er nýtt til eftirlits við rekstur.

• Fylgjast með búnaði og greina 
frábrygði.Flögg.

• Afla gagna t.d. fyrir vinnsluskýrslur og 
auðlindarannsóknir.

Borholueftirlit á höfuðborgarsvæðinu



Rekstur og eftirlit
Reglubundið eftirlit  DMM  þar sem meðal annars er skoðað og skráð.                            

• Vatnshæð í borholu m

• Straumtaka A

• Spenna V

• Rennsli l/sek

• Magn m³

• Vatnshiti °C

• Safnæðarþrýstingur bar

• Gangtími. klst.

• Ath. Þétti á dælu

• Ath. Smurvatn, rennsli og hita

• Ath. loftræstingu og hita

• Afgösun, loftgildra.

• Þrif og annað.



Verkbeiðni í DMM með gátlistum fyrir borholueftirlit 



Gátlistar fyrir borholueftirlit



Gátlistar fyrir borholueftirlit



Dæmi um skráningar í DMM. RG-17 



• Árlega þurfum við að skila af okkur mælingum til  
Auðlindarannsókna OR.

• Áður þarf að fara yfir gögnin og leiðrétta hugsanlegar villur.

• Erfitt var að fá yfirsýn yfir hvar villur leyndust.

• Mikil vinna var að leiðrétta og reikna út vinnslu hverrar holu. 

Borholueftirlit á höfuðborgarsvæðinu 



• Nýlega fengum við DMM Lausnir til þess að útbúa sérsniðnar 
skýrslur sem sækja gögn í borholueftirlitið.

• Skýrslur eru í Excel formi.

• Nú er orðið mun fljótlegra að fá yfirsýn yfir mælingarnar og setja 
inn leiðréttingar ef með þarf.

Borholueftirlit á höfuðborgarsvæðinu 



Að sækja skýrslur



Borholueftirlit á höfuðborgarsvæðinu 



Borholueftirlit á höfuðborgarsvæðinu 



Í eigindi fyrir borholur eru skráðar upplýsingar sem nýtast m.a. til útreikninga á vatnsborði



Dæmi um línurit, vatnshiti valið tímabil.



Ávinningur

• Starfsmenn Auðlindarannsókna OR geta nú auðveldlega 
nálgast gögnin sjálfir án aðkomu rekstrarmanna.

• Tíma og vinnusparnaður.



Um Orku Náttúrunnar

Virkjanir ON eru

 Jarðvarmavirkjanir

Nesjavallavirkjun

Hellisheiðarvirkjun

 Vatnsaflvirkjun

Andakílsárvirkjun

Afl alls:

 431 MWe

 433 MWth



Borholueftirlit jarðvarmavirkjana

 Samtals 80 borholur

 Vikulegt eftirlit á öllum holum

 Skráðar breytingar á holum jafnóðum

 Gátlisti fylltur út í hvert skipti



Skýrslur fyrir auðlindarannsóknir

DMM reiknar út rennsli og vermi úr hverri borholu
Notuð gögn úr DMM gátlista og vöruhúsi gagna frá kerfiráð
Þetta tók auðlindarannsóknir ca. 2 mánuði áður, núna tekur þetta örfáar sekúndur



Skýrslur fyrir auðlindarannsóknir og rekstur

Meðburðarmælingar eru teknar á öllum vélum og skiljum 2 sinnum í mánuði

Gögnin færð inn í gátlista og plottað úr í skýrslu

Vatnsborðsmælingar teknar 4 sinnum á ári á 8 holum
DMM reiknar vatnshæð yfir sjó á hverri holu með innslegnum gildum og fasta 
sem er skráður í eigindi.




