72 Hellisheiði
Orkuveita Reykjavíkur kynnti áform sín um stækkun rafstöðvar jarðgufuvirkjunar á Hellisheiði í
Sveitarfélaginu Ölfusi árið 2005. Til þess að það yrði mögulegt þurfti að stækka vinnslusvæðið og bora
vinnsluholur á Skarðsmýrarfjalli norðan núverandi virkjunarsvæðis á Hellisheiði. Áætlanir gengu út frá
því að vinnsla á Skarðsmýrarfjalli gæti nægt til allt að 120 MWe rafmagnsframleiðslu. Borsvæði á
Skarðsmýrarfjalli voru valin með það að leiðarljósi að nýta jarðhita á þessum slóðum án þess að raska
svæðum í Innstadal, Miðdal og Fremstadal. Gert var ráð fyrir að stöðvarhús- og kæliturnar vegna
stækkunarinnar yrðu á byggingarreit Hellisheiðarvirkjunar við Kolviðarhól.
Markmiðið með stækkun Hellisheiðarvirkjunar er að mæta aukinni eftirspurn atvinnuvega eftir
raforku. Hellisheiðarvirkjun var tekin í notkum 2006 með tveimur 45 MW hverflum. Síðan var 33 MW
lágþrýstivél tekin í notkun árið 2007. Stækkun Hellisheiðarvirkjunar um tvo 45 MW hverfla var tekin í
notkun haustið 2008. Unnið er að frekari stækkun virkjunarinnar um tvo 45 MW hverfla sem áætlanir
gera ráð fyrir að teknir verði í notkun 2011-2012. Gert var ráð fyrir að fyrsti hluti varmastöðvar yrði
tekinn í notkun haustið 2009 en þeirri framkvæmd hefur verið frestað um eitt ár. Gert er ráð fyrir að
varmaframleiðsla geti orðið allt að 400 MW.

Afl 90 MWe, orkugeta 738 GWh/ár.
FH III/FH IV: Gæði gagna A. FH III: Áhrif 40. FH IV: Kostnaðarflokkur 3.
Umsögn faghóps I
FH I: Gæði gagna A/A. Hengill Verðmæti /Meðaltal 9,0/8,0. Hellisheiði-Innstidalur
Áhrifaeinkunn/Meðaltal 4,3/5,4
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Hengill
Sérstakt mikilvægi
Náttúruminjar: Hengilssvæðið.
Tegundir á válista: laugadepla YH, flóajurt YH.
Friðlýstar minjar: Þorlákshafnarsel, Hellurnar ásamt Hellukofanum.
Umsögn faghóps II
FH II: A/A
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Röðun FH I/FH II: 1.
Könnun verkefnisstjórnar: N11, B1, V0.
Rök fyrir röðun í nýtingarflokk: Er í byggingu.
Rök fyrir röðun í biðflokk:
Rök fyrir röðun í verndarflokk:

Flokkun í þingsályktunartillögu: Er í byggingu og fellur ekki undir lög um verndar- og orkunýtingaráætlun
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