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Árið 2019 var tiltölulega viðburðaríkt hvað starfsemi Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs varðar og 

því sá stjórn veitunnar ástæðu til að gefa þetta litla fréttakorn út á rafrænu formi og koma 

inn á það helsta sem á dagana hefur drifið. Jafnframt óskar stjórnin íbúum héraðsins og 

notendum veitunnar gleðilegs nýs árs. 

Endurnýjun stofnlagnar frá Naustá í 

Valþjófsstaði 

Endurný jun í  einangrað sta l 

Stofnlagnir 

Í ágúst og september van Sel sf, ásamt samstarfsaðilum, ötullega að því að sjóða saman, grafa, prófa og taka í 

notkun seinni áfanga lagnar frá Núpsmýri að Valþjófsstöðum. Lauk verkinu í byrjun september þrátt fyrir óhag-

stæða tíð lengst af sumars og hausts. Stjórn veitunnar þakkar fyrir vel unnið verk. 

Með þessari nýju lögn er veitan komin í stál fyrstu 12-13 km á Kópaskerslegg og þar með ætti að hafa verið bægt 

frá hættu á bilun stofnlagnar á þessum hluta um sinn, þ.e. elsta og heitasta hluta lagnarinnar. Að auki fæst með 

þessu sá ávinningur að viðnám minnkar í lögninni sem þýðir minni dælingarkostnað til lengri tíma og jafnframt 

er vatnið heitara. Þá opnast möguleiki á að flytja meira vatn um þennan hluta stofnlagnarinnar en áður var 

mögulegt.     

Kælingarverkefni 
Upp úr síðustu aldamótum fór að bera á hækkun á hitastigi vatns úr borholu Æ3. Allt frá þeim tíma hefur þessi 

hækkaði hiti valdið vandræðum í rekstri veitukerfisins og í húsum hjá notendum. Við fyrstu tilraunir til kælingar 

kom fram útfelling efna í vatninu og um tíma var ástandið afar slæmt þannig að inntakssíur í tengigrindum 

fylltust látlaust með tilheyrandi truflunum. Í dælum veitunnar er þessi hækkaði hiti mjög bagalegur þar sem 

vatnið sýður í dælunum með tilheyrandi lækkun í afköstum og aukinni viðhaldsþörf. Við það bætist að lagnir 

voru ekki hannaðar fyrir þennan háa hita og hann kemur niður á endingu plastlagnanna (Pb-lagna). Um árabil 

hefur vatnið verið kælt með svokallaðri 

loftkælingu þar sem vatni er dælt í gegn 

um kælibúnt sem kælt er með öflugum 

loftblæstri. Þessi lausn er í dag of afkasta-

lítil og auk þess mjög dýr í rekstri. Einnig 

er komið að viðhaldi á kælibúntinu. 
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Kælingarverkefni (framhald) 
Á árinu 2017 mældist hitinn á holutoppi 116°C og við það situr eftir því sem best er vitað. Frá vormánuðum 2017 

hefur hjá veitunni verið unnið að svokölluðu kælingarverkefni og hefur verið leitað til helstu sérfræðinga, jafnt 

sem heimamanna um ráðleggingar. Verkfræðistofan Efla hefur verið helsti ráðgjafi veitunnar í verkefninu frá 

upphafi, ásamt Hrefnu Kristmannsdóttur, sérfræðings í efnasamsetningu vatns m.a. Verkefnið Öxarfjörður í sókn 

veitti veitunni styrk að upphæð 1 milljón króna til verkefnisins.  

Í lok árs 2018 var tekin ákvörðun um að sækja í sjóð tengdan Byggðaáætlun, svokallaðan C.1. sjóð, um styrk til 

að útvíkka kælingarverkefnið og leita jafnframt lausna til að kæla vatnið með rafmagnsframleiðslu og þá einkum 

til eigin nota. Styrkur að upphæð 11,5 milljónir króna fékkst til þriggja ára verkefnis, 2018-2020. 

Unnið hefur verið ötullega að kælingar-/rafmagnsframleiðsluverkefninu en of snemmt er að segja til um það 

hvort fýsilegt er fyrir veituna að koma upp búnaði til rafmagnsframleiðslu. Hins vegar er orðið fullljóst að það 

verður að leysa núverandi kælikerfi af hólmi nema sem varakerfi.  

Helstu verkþættir sem unnið hefur verið að eru eftirfarandi: 

• Frumkönnun á kælingarkostum. Í þeirri vinnu var fjöldi lausnahugmynda grófskoðaður og 

metinn. 

• Val á lausn til frekari útfærslu. Um er að ræða kælingu á vatninu með dælingu á köldu vatni í 

gegn um varmaskipti. Lausnin býður upp á tvo möguleika: a) að kæla vatnið með köldu vatni og 

kasta varmanum. b) í öðru lagi er möguleiki að ganga skrefinu lengra og framleiða rafmagn með varmanum 

sem tekinn er úr jarðhitavatninu áður en það fer inn á veitukerfið. 

• Athugun á framboði rafmagnsframleiðsluvéla (ORC-véla) og mat á kostnaði við innkaup og rekstur 

þeirra. Efla annaðist þennan lið. Haft var samband við nokkra framleiðendur sem lýstu yfir áhuga og sendu 

inn hugmyndir sínar. Eftir standa tveir til þrír aðilar sem veitan telur áhugavert að vinna frekar með að lausna-

leit. 

• Framkvæmdir við kælingu með vatnskældum varmaskipti (a-lið hér að ofan). Snemmsumars var á-

kveðið að gera tilraun með því að útbúa og grafa niður dren (gatað stálrör) við dæluhúsið í Sandinum til að 

geta dælt upp köldu vatni til að kæla með. Fyrstu tilraunir lofa góðu en ýmislegt hefur orðið til að tefja skipu-

lagðar prófanir á búnaðinum uppsettum. Þar má nefna að við vinnu við 

lagnir vegna kælikerfisins kom í ljós að miðlunartankur í dæluhúsinu var 

orðinn of illa farinn til að verjandi væri að nota hann áfram. Í hasti var 

hönnuð einfaldari lausn og starfsmenn Sels smíðuðu og settu upp minni 

tank utan við húsið á eins skömmum tíma og nokkur kostur var. Ó-

hjákvæmilega varð nokkur töf á afhendingu vatns við þessar aðstæður 

og er beðist velvirðingar á því. Þá þurfti að reisa hús yfir nýja kælikerfið 

og lauk þeirri vinnu í nóvember s.l. Það sem hefur tafið verkið síðustu 

vikur er að þegar til átti að  taka kom í ljós að rafkerfi í dæluhúsinu í 

Sandinum er orðið of veikburða og slitið til að verjandi væri að tengja 

nýja kælikerfið við það án breytinga. Því er verið að hanna og í fram-

haldinu á að smíða nýja inntakstöflu fyrir rafmagn í húsið. Það er for-

senda fyrir áframhaldandi tilraunum. Hluti vandans varðandi rafmagnið 

er að lagnir við gamla miðlunartankinn höfðu ítrekað bilað á undan-

förnum misserum og mjög heitt vatn ýrst um húsið og mikil gufa og raki 

myndast með tilheyrandi álagi á rafbúnaðinn.  
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Kælingarverkefni (framhald) 
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Almennt um rekstur veitunnar  
Að mörgu leyti má segja að rekstur veitunnar hafi verið í ágætu jafnvægi undanfarin ár og hægt var að safna í 

nokkurn sjóð til framkvæmda sem alltaf var vitað að þyrfti að fara í og þar vegur þyngst endurnýjun stofnlagna. 

Áfram verður þörf fyrir endurnýjun á næstu árum og má þar nefna Lundarlögn næst dæluhúsinu í Sandi og á-

leiðis suður, stofnlögn áfram norður frá Valþjófsstöðum og hluta heimtauga og þá einkum þar sem hiti er 

hæstur eða þrýstingur þarf að vera hár. Það verkefni að endurnýja lögnina frá Núpsmýri norður í Valþjófsstaði 

var mjög dýrt á mælikvarða veitunnar þó svo að umsamið verð hafi verið veitunni hagstætt og mun lægra en 

áætlanir hönnuða gerðu ráð fyrir. Því er ólíklegt að um verulega endurnýjun lagna verði á næstu örfáum árum. 

Kælingarverkefnið hefur kostað umtalsverða fjármuni og mun gera það áfram þar til niðurstaða er fengin. Vonir 

standa á hinn bóginn til að lausnin muni leiða til nokkurrar lækkunar á rafmagnskostnaði veitunnar þegar upp er 

staðið. Í tengslum við kælingarverkefnið hafa komið í ljós eða skýrst betur nokkur atriði sem hafa áhrif á veituna 

og rekstur hennar á næstu misserum.  

Í fyrsta lagi er rafkerfið orðið lúið og óhjákvæmilegt að ráðast í skipulagða endurnýjun þess á einhverjum árum. 

Ekki hefur verið gerð ýtarleg áætlun um endurnýjun þegar þetta er ritað, að öðru leyti en það sem áður var sagt 

um stofntöflu í dæluhúsi í Sandinum.  

Í öðru lagi hefur minnkun miðlunartanks við dæluhúsið 

leitt í ljós að afkastageta lagnar frá borholu Æ3 að dælu-

húsinu er orðin á mörkum þess að fullnægja þörf 

veitunnar. Það kemur skýrast fram þegar kólnar og 

hvessir. Sem dæmi hafa orðið miklar truflanir á síðustu 

vikum og þá má nefna tvö atvik í lok árs 2018 og upphafi 

árs 2019 þar sem fara þurfti út að borholu í mjög vondu 

veðri og naut veitan aðstoð björgunarsveitarinnar Núpa 

við þau verkefni.  

Ekki eru nema tvær leiðir færar út úr þessum vanda, það er að auka flutningsgetu heim að dæluhúsi og/eða 

minnka notkun. Seinni kosturinn er ekki góður en á hinn bóginn hvetur veitan alla húseigendur til að fara vel yfir 

kerfi sín og koma í veg fyrir óþarfa notkun og útrennsli á of heitu vatni úr tengigrindum. Þeim sem eru í vafa um 

ástand sinna kerfa er bent á að kynna sér málið hjá veitunni (Gunnþóru) eða hjá starfsmönnum Sels sf. á verk-

stæðinu. Þá má benda á að samkvæmt reglum veitunnar er ekki leyfilegt að hafa sírennsli í heita potta og halda 

þeim þannig fullum og í baðhitastigi. Slíkt krefst orku umfram það sem eðlilegt er í fastlítrakerfi sem við notumst 

við í verðskrá. Hugað verður að því að auka flutningsgetu en það liggur fyrir að slíkt verður ekki mögulegt fyrr en 

næsta sumar þegar vatn lækkar í Lónunum. Þá þarfnast slík framkvæmd talsverðs undirbúnings og fjármuna. 

Að lokum má nefna að óveðrið í desember minnti illilega á þörf fyrir að veitan eigi og geti tekið varaaflsvélar í 

notkun og það jafnvel til nokkurra daga. Veitan var sæmilega í stakk búin til að takast á við þetta veður og halda 

stofnlögnum heitum en þó þurfti að fá lánaðar vélar og kaupa svo vel færi. Þá var mjög mikið álag á starfsmenn 

á verkstæðinu í þessum óveðurskafla. Eiga þeir þakkir skildar fyrir mikla elju og dugnað við erfiðar aðstæður. 

Einnig lögðu aðrir hönd á plóg í þessu verkefni og eiga sömuleiðis þakkir skildar. Full þörf er fyrir að fara vel í 

saumana á viðbúnaði vegna rafmagnstruflana og þá er ónefndur vandi húseigenda sem fá ekki hita í ofna sína ef 

hringrásardælur eru rafmagnslausar, þrátt fyrir að hiti komi inn í húsin. Eru húseigendur hvattir til að kanna 

möguleika á varaafli í þessu samhengi.  Rétt er að nefna í þessu samhengi að starfsmenn RARIK unnu mikið þrek-

virki við að koma rafmagni aftur á héraðið um flutningskerfi í báðar áttir frá Kópaskeri sem heita mátti hálfónýtt 

eftir fyrsta dag óveðursins. Nutu þeir við það aðstoð björgunarsveita og verktaka og eiga allir þessir aðilar miklar 

þakkir skildar.          Áb.m. stjórn HÖ , myndir tók KÞH 


