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Island har perfekta förutsättningar för att utvinna geotermisk energi. 
Det är beläget på den mittatlantiskaryggen mellan två aktiva plattor 
som interagerar med den hotspot som ligger under Island. Formandet 
av jordskorpan i området är komplex, hotspoten och manteln produce-
rar tillsammans stora mängder magma som har gjort att jordskorpan 
har blivit mer mäktig oceanskorpan. Dessa parametrar gör Island till 
ett land med unika dynamiska system som ger de bästa förutsättning-
arna för att kunna utvinna samt förse sin befolkning med geotermisk 
energi. 
 I denna studie är det främst två vulkaner som undersöks, 
Krafla och Hengill som ligger på norra respektive sydvästra Island. 
Vid dessa platser har man tagit flera borrprover där man fått reda på 
sammansättningen av magman. Sammansättningen har gjort det 
möjligt att utföra flera olika teoretiska modeller för att ta reda på mag-
makamrars betydelse för energiutvinning.
 Syftet med detta projekt är att ta reda på temperaturerna i 
magmakamrarna och vid vilket djup dessa ligger på. Detta görs för att 
få reda på värmekällans egenskaper som då också hör ihop med ener-
giutvinning. Här undersöks också hydrologiska flödesriktningar från 
de båda vulkanerna till deras geotermiska anläggningar i samma 
område. Utifrån magmans sammansättning tillämpades en modell i 
Excel för få fram djupet ner magmakamrarna för båda vulkanerna. 
Den hydrologiska 2D-modellen gjordes i programmet Hydrotherm 
som utvecklades av U.S Geological Survey där främst två ekvationer 
användes, Darcy’s lag samt ekvationen för termisk energitransport. 
Den sista modellen visade värmeflödet i de båda vulkanerna.
  Resultatet visar att Hengill har en magmakammare vid djup 
på 0,735 km och att medeltemperaturen är 1227°C. Vid Krafla ligger 
magmakammaren på ett djup av 15 km och medeltemperaturen är 
1161°C. Värmeflödet är nästan 3 gånger större vid Hengill än vid 
Krafla och flödesriktingen av värmen upp mot ytan skiljde sig mellan 
de båda vulkanerna. Vid Krafla stiger värmen nästan helt vertikalt mot 
ytan men vid Hengill kan man istället se att värmeflödet visar en mer 
utåtriktad böjd rörelse mot ytan. Den här typen av information är det 
som avgör vart man placerar de planerade kraftverken för maximal 
utvinning. 
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Abstract 
 
Iceland has the perfect conditions for extracting geothermal energy. It is located on 
the mid Atlantic ridge in between an active plate boundary that interacts with the 
hotspot underneath Iceland resulting in high volcanic activity. The mantle plume and 
the hotspot produce a huge amount of magma leading to a crust greater than the 
oceanic crust. These parameters make Iceland to a country with an extraordinary 
dynamic system that is optimal for geothermal energy utilization. 
 There are especially two volcanic areas that have been studied in this 
project, the Krafla and the Hengill volcanic zone. Krafla is located in the northeast 
and Hengill southwest and they both belong to high temperature areas. 

The aim of this project is to find out at which depth the magma chambers 
are and what temperature they have. This is important knowledge for the utilization of 
geothermal energy because it gives information about how deep companies have to 
drill to reach the desired temperature of the geothermal energy. The pathway flow of 
the groundwater between the power plant and the volcano in the current area was 
also examined. Last but not least, the heat flux was calculated for both volcanic 
zones.  

A few drill samples in each location were given and the composition of 
the magma was known. From this information a model in Excel was done to estimate 
the depths of the magma chambers. The pathway of the groundwater was studied in 
a program named Hydrotherm from U.S Geological Survey that showed a 2D-model 
of the pathway by using the equations Darcy’s law and the thermal energy transport 
equation.  

The results showed that the magma chamber beneath Hengill is located 
at a depth of 0,735 km and its average temperature is 1227°C. The magma chamber 
beneath Krafla is located at a greater depth, just above 15 km and the temperature is 
1161°C. A higher heat flux was shown for Hengill than for Krafla and the direction of 
the heat flux differed between the two volcanoes. The heat flow is almost vertical for 
Krafla but the flow at Hengill is bent upward toward the surface. This information is 
valuable and will affect the location of the powerstations in order to harness the 
maximum amount of energy. 

 
 





 

Sammanfattning 
 
Island har perfekta förutsättningar för att utvinna geotermisk energi. Det är beläget på 
den mittatlantiskaryggen mellan två aktiva plattor som interagerar med den hotspot 
som ligger under Island. Formandet av jordskorpan i området är komplex, hotspoten 
och manteln producerar tillsammans stora mängder magma som har gjort att 
jordskorpan har blivit mer mäktig oceanskorpan. Dessa parametrar gör Island till ett 
land med unika dynamiska system som ger de bästa förutsättningarna för att kunna 
utvinna samt förse sin befolkning med geotermisk energi.  

I denna studie är det främst två vulkaner som undersöks, Krafla och 
Hengill som ligger på norra respektive sydvästra Island. Vid dessa platser har man 
tagit flera borrprover där man fått reda på sammansättningen av magman. 
Sammansättningen har gjort det möjligt att utföra flera olika teoretiska modeller för att 
ta reda på magmakamrars betydelse för energiutvinning. 

Syftet med detta projekt är att ta reda på temperaturerna i 
magmakamrarna och vid vilket djup dessa ligger på. Detta görs för att få reda på 
värmekällans egenskaper som då också hör ihop med energiutvinning. Här 
undersöks också hydrologiska flödesriktningar från de båda vulkanerna till deras 
geotermiska anläggningar i samma område. Utifrån magmans sammansättning 
tillämpades en modell i Excel för få fram djupet ner magmakamrarna för båda 
vulkanerna. Den hydrologiska 2D-modellen gjordes i programmet Hydrotherm som 
utvecklades av U.S Geological Survey där främst två ekvationer användes, Darcy’s 
lag samt ekvationen för termisk energitransport. Den sista modellen visade 
värmeflödet i de båda vulkanerna. 

 Resultatet visar att Hengill har en magmakammare vid djup på 0,735 km 
och att medeltemperaturen är 1227°C. Vid Krafla ligger magmakammaren på ett djup 
av 15 km och medeltemperaturen är 1161°C. Värmeflödet är nästan 3 gånger större 
vid Hengill än vid Krafla och flödesriktingen av värmen upp mot ytan skiljde sig 
mellan de båda vulkanerna. Vid Krafla stiger värmen nästan helt vertikalt mot ytan 
men vid Hengill kan man istället se att värmeflödet visar en mer utåtriktad böjd 
rörelse mot ytan. Den här typen av information är det som avgör vart man placerar  
de planerade kraftverken för maximal utvinning.  
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1. Inledning 
 
Island är belägen på den mittatlantiska ryggen, mittemellan den eurasiska och 
nordamerikanska kontinentalplattan som ständigt rör sig ifrån varandra i NV-SO 
riktning (A Gudmundsson, 2000).  De två plattorna rör sig i snitt 2 cm/år och ger 
därmed upphov till flera aktiva vulkaniska zoner på Island (Orkustfnun National 
Energy Autority, 2006). 

Dock är det inte bara plattornas rörelse som orsakar denna vulkaniska 
aktivitet. Island ligger beläget på en hotspot som tillsammans med plattektoniken 
orsakar detta extraordinära dynamiska system. Dessa krafter gör Island till den 
största ön längs den mittatlantiska ryggen och är därmed unik för sina avvikande 
tektoniska utvecklingar (Ito, et al., 1996). 

 De tektoniska rörelsernas samverkar med en hotspot som finns i 
området. Hotspoten medför att manteln visar termala anomalier som i sin tur bidrar till 
både ett högre värmeflöde samt vulkanism. Värmen från underliggande magma 
kommer att stiga upp mot ytan och värma upp berggrunden, som i sin tur värmer upp 
grundvattnet som flyter under markytan. Den värme som kommer från 
magmakamrarna förser idag nästan hela Islands befolkning med energi. Energikällan 
heter geotermisk energi och är ett av de mest miljövänliga alternativen som finns 
idag.   

Detta projekt presenterar ett flertal modeller baserade på litteraturstudier. 
Syftet med detta arbete är att ta reda på de två undersökta värmekällornas 
egenskaper samt studera de hydrologiska värmeflödena från dessa. Av modellerna 
som presenteras i detta projekt får man bland annat reda på djupen ned till 
magmakamrarna, temperaturerna i dessa samt värmeflödesriktningarna upp mot 
ytan. I ett geotermiskt sammanhang är sådan vetskap väldigt betydelsefull då detta 
ger information om vart man kan borra efter den önskade geotermiska energin. 

 

2. Geologisk bakgrund 
 

Islands geologi är unik med avseende på både de tektoniska rörelserna i området 
samt den hotspot som ligger vid plattgränsen. De aktiva tektoniska rörelserna som 
råder i området resulterar i en hög vulkanisk aktivitetet som i sin tur medför ovanligt 
höga temperaturer nära jordytan. Vulkanismen på Island har delats in i ett flertal 
zoner med tillhörande vulkaniskt system. Systemen har i sin tur blivit indelade utifrån 
sin struktur som omfattar en centralvulkan, där den vulkaniska produktiviteten är som 
störst, samt med en tillhörande mängd av sprickor, i engelsk term ”fissure swarm”. 
Vid en centralvulkan är det också troligt att man finner aktivitet av geotermiska fält, 
kalderastrukturer samt magma (Einarsson, 1991). På  Island är det mer vanligt än 
vanligt att magman är kiselfattig.  

Det mest relevanta området för denna studie är den Neovulkaniska 
zonen som ligger längs riftzonen på Island. Neovulkaniska zonen sträcker sig från 
sydväst hela vägen till nordost (Björnsson, 1985) och det är också här de aktiva 
vulkanerna är placerade. Zonen är subindelad i 3 åtskilda zoner; östvulkaniska-, 
västvulkaniska- och nordvulkaniska zonen (Gudmundsson, 2000). Längs den 
Neovulkaniska riftzonen ligger de aktiva vulkanerna samt även sprickvulkaner. Under 
varje vulkan finns en tillhörande magmakammare som bidrar till höga temperaturer 
vid flera kilometers djup. Magmaintrusioner i området leder till att värmen även stiger 
upp mot ytan där temperaturen kan bli väldigt hög (Flóvenz & Saemundsson, 1993). 
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Överallt på jorden ökar värmen linjärt med djupet mot kärnan, ett 
förhållande man relaterar till den geotermiska gradienten. Det linjära förhållandet 
ändras beroende på riftzoner, faultzoner, magmatiska intrusioner samt tektoniska 
aktiviteter. Medeltemperaturen för den geotermiska gradienten ligger på 35 grader 
celcius per kilometer. På Island är den geotermiska gradienten högre än 
genomsnittet, något som tros bero av kontinentalplattornas spridning (Flóvenz & 
Saemundsson, 1993). 

Man delar upp Island i olika geotermiska områden beroende på vattnets 
temperatur i jordskorpan (figur 1). De varmaste områderna kallas högtempererade 
områden och de mindre varma kallas för lågtempererade områden. Hög- och 
lågtempererade områden är väldigt gynnsamma vid uttag av geotermisk energi och 
de har olika användningsområden på grund av deras skilda grundvattenförhållanden 
(Orkustofnun, 2010). De högtempererade områderna har vattentemperaturer över 
200 ºC vid ett djup av 1 km och befinner sig endast vid den neovulkaniska zonen. De 
lågtempererde områderna ligger däremot utanför den aktiva riftzonen (Flóvenz & 
Saemundsson, 1993). Vid den här typen av är områden är vattnets temperatur under 
150 ºC vid 1 km djup (Gunnlaugsson et. al , 2000). 

Ny basalt som bildas vid riftzonerna är ofta porös och mycket sprickrik.  
Förhållanden som dessa gör att värmen från magmakamrarna och intrusionerna 
snabbt kommer att förflytta sig flera kilometer uppåt genom sprickor och porer i 
berggrunden. Värmen i berggrunden transporteras mot markytan och bidrar till att 
vatten och ånga snabbt stiger genom håliga utrymmen mot ytan via konvektion. 
Processen orsakar att temperaturen för den geotermiska gradienten på Island 
kommer att vara lägre än vattentemperaturen vid ytan (Flóvenz & Saemundsson, 
1993).  

Tidigare nämndes också att Island ligger på en hotspot. Vid hotspoten är 
jordskorpan som tunnast men den ökar i mäktighet ju längre bort man kommer från 
dess centrum. Jordskorpan är däremot mäktigare än oceanskorpan då 
magmakammaren tillsammans med hotspoten ständigt producerar nytt material som 
bidrar till att jordskorpan förtjockas. Man är dock oense om hur tjock jordskorpan är 
på Island, tidigare studier från mitten av 1980-talet säger att jordskorpan är som 
tunnast när den är 8-10 km tjock (A. Björnsson, 1985). Nyare studier menar på att 
jordskorpan är som tunnast vid en mäktighet på 19 km (Gudmundsson, 2000). Trots 
att siffrorna skiljer sig gällande tjockleken är man dock ense om det faktum att 
hotspotens mittpunkt ligger i nordvästra delen av Island och där är jordskorpan som 
tunnast. Studier visar även på att när distansen ökar, med ursprungspunkt från 
hotpsotens centrum, blir jordskorpans material äldre och bidrar till att skorpan blir 2-3 
gånger så mäktig som vid hotspotens centrum (A. Björnsson, Gudmundsson, 2000).  
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Figur 1. Geotermiska områden på Island 

 

 
Källa: Orkustofnun, 2010, källa godkänner användning 
 

2.1 Hengill och Krafla 
Denna studie fokuserar främst på två olika vulkaniska system, Hengill på södra 
Island och Krafla på norra Island. Hengill försörjer två geotermiska kraftverk, 
Nesjavellir i norr samt Hellisheidi i söder, medan Krafla enbart försörjer ett kraftverk. 
Både Krafla och Hengill ligger i högtempererade områden längs den neovulkaniska 
zonen. De två vulkanerna har olika sammansättning och egenskaper vilket ger dem 
olika användningsområden. Energin vid Krafla används endast för elproduktion men 
vid Hengill används varmvattnet till uppvärmning och ångan till elproduktion. 
 

2.1.1 Krafla 

Vulkanen Krafla, som ligger i nordost på Island, präglas av strukturer som faults, 
grabens, och tension fractures.  Det vulkaniska system som Krafla tillhör har 
välutvecklade centrala vulkaner samt kratrar och ”spricksvärmar” (Opheim & 
Gudmundsson, 1989) och norr om dessa spricksvärmar finns en stor kaldera 
(Björnsson, 1985).  
Var 100-150 år kommer plattrörelserna i detta vulkaniska område att bete sig 
avvikande vilket innebär att rörelserna blir mer storskaliga än vanligt. Den senaste 
perioden för detta fenomen inträffade mellan år 1975-1981 då spricksvärmarna vid 
Krafla drabbades av en flera meter lång extension. Att detta sker beror på att Kraflas 
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spricksvärm ligger i direktkontakt med plattgränsen och kommer att dras ut i 
samband med plattrörelserna (Tryggvason, 1984).   
 

2.1.2 Hengill 

Vulkanen Hengill ligger i ett område med progressiv delning av plattorna i öst-västlig 
riktning. Vulkanen ligger i området Hengill-Grensdalur som består av tre olika system, 
Hengill-, Grensdalur- och Hromundartindursystemet. De två sistnämnda är idag 
inaktiva system medan Hengillsystemet är den plats där ackumulering av magma 
sker vilket innebär en tillväxt av jordskorpan. 

Geofysiska mätningar har visat att det geotermiska området vid Hengill-
Grensdalur består av minst tre värmekällor. Grensdalur och 
Hromundartindursystemen är båda stelnade magmareservoarer som gör dem 
inaktiva. Värmekällan under Hengills centralvulkan består av partiell smälta som är 
den varmaste värmekällan i området.  Den näst varmaste värmekällan ligger under 
Hromundartindur och den svalaste ligger vid Grensdalur. Dessa tre förser Hengill 
vulkanen och dess geotermiska område med värme (Foulger & Toomey, 1989).  
 

3. Geotermisk energi 
 
Geotermisk energi kan utvinnas av den obegränsade värmen från jordens kärna. Det 
finns två sorters geotermiska källor, den ena är radioaktivt sönderfall i kärnan där 
sönderfallet skapar den naturliga geotermiska gradienten. Den andra källan för 
geotermisk energi kommer från magmakamrar med sina abnormt höga temperaturer. 
En magmakammare kommer, som på Island, att skapa en högre geotermisk gradient 
vilket ger möjlighet till utvinning av förnyelsebar geotermisk energi.  

Värmen från magmakammaren sprids till omgivande berg och dess 
hålrum genom en process som heter vätskekonvektion, en process som lägger grund 
för fungerande geotermiska system (Barbier, 2002). Vätskekonvektion bygger på 
Arkimedes princip där den varma, lätta materian kommer att transporteras upp mot 
ytan medan den kalla och tunga sjunker. Vid geotermiskt aktiva områden innebär 
detta att värmen från magmakamrarna kommer att stiga uppåt och värma upp 
omgivande berg. Därefter kommer grundvattnet som flyter i berggrunden att värmas 
upp. Det är det uppvärmda vattnet i berggrunden man sedan kan utvinna energi ifrån 
(Henley & Ellis, 1983). 

För att kunna utvinna energi från ett geotermiskt system krävs en 
berggrund med hög permeabilitet. En permeabel bergart gör det lättare för 
nederbörden att rinna ned i berggrunden och vidare ned till grundvattnet. 
Permabiliteten är även viktig för att det uppvärmda vattnet samt ångan skall kunna 
transporteras upp mot ytan. Om en berggrund ej är permeabel skulle vätskan och 
därmed värmen istället lagras i berggrunden och inte kunna utvinnas till energi 
(Flóvenz & Saemundsson, 1993).  Utan tillförsel av vatten skulle ett geotermiskt 
system inte fungera eftersom vattnet är drivkraften för att producera energi. Rybach 
och Mongillo tog år 2006 upp vikten av att bevara geotermiska system. De skrev i sin 
artikel ifrån 2006:  

““balanced” fluid/heat production that does not exceed the recharge can 
be considered fully sustainable” (Rybach & Mongillo, 2006). 

Vidare konsaterar Rybach och Mongillo i samma artikel: 
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 ”production rates that persistently exceed the rate of recharge (natural 
or induced) will eventually lead to reservoir depletion, thus stopping economic 
production” (Rybach & Mongillo, 2006). 

 Vad som antyds är att ett geotermiskt system måste vara i jämvikt för 
kallas för förnyelsebar energi, de påpekar också de konsekvenser som uppstår vid 
skapande av obalanserade system.   

Vid ett obalanserat system, där uttaget är större än tillförseln, kommer en 
större mängd energi att kunna utvinnas än vid ett balanserat system. Många gånger 
väljer man medvetet att skapa obalanserade system varpå att 
investeringskostnaderna för att finna geotermisk energi och anlägga ett geotermiskt 
kraftverk är väldigt höga. När man skapar ett obalanserat system kan energi snabbt 
utvinnas och därmed kan man snabbare betala av sina investeringskostnader. Dock 
är det inte lika bra som det låter, ett obalanserat system kommer först att nå ett 
maximum och det väldigt snabbt. Därefter kommer utvinningen att gå nedåt och den 
naturliga återhämtningen för att få systemet tar längre och längre tid beroende på hur 
mycket systemet har sats i obalans. Uttag av energi helt utan tillförsel kan gå så långt 
att det tillslut är omöjligt att utvinna energi från platsen längre. Det tomma systemet 
måste då få återhämta sig, en process som kan ta mellan 30 till 300 år beroende på 
hur stort det drabbade området är. En sådan katastrof går att förebygga, innan 
systemet har tömts kan man använda sig av injicerat vatten som tillsätts för att 
kraftveket forfarande skall kunna vara vid produktion (Rybach & Mongillo, 2006). 

 

3.1 Geotermisk energi vid vulkaner 
Vid midoceaniska ryggar, som den under Island är jordskorpan tunnare vid riftzonen. 
På grund av den sprickande oceanplattan kommer magma att trycka sig uppåt och 
ligga väldigt nära ytan. Som tidigare nämnts kommer den lättare magman att 
transporteras uppåt medan den tyngre magman stannar på plats för att senare bli 
kristalliserad. När magma stigit till ett ogenomträngligt berg kommer magma att 
samlas och bilda en magmakammare. Ju mer magma som samlas i kammaren desto 
högre tryck och slutligen uppnås ett tryck som skapar ett utbrott. Magmakammaren 
kommer att finnas kvar nära jordytan och påverka värmen i berget omkring. Magman 
kommer att förflytta sig uppåt genom sprickor, en såkallad dyke (Snelling, 1991).  De 
är dessa som ger värme till de sprickvulkaner som uppstått vid formationen av 
centralvulkanen.  

Större delen av värmen som används vid geotermisk energi har sitt 
ursprung från magmakamrarna som förblir varma under en väldigt lång tid. 
Kortsiktiga värmekällor är dykes som svalnar efter bara några dagar upp till någon 
månad. Vattnet är det som transporterar värmen från magmakammaren till ytan via 
konvektion och det är det uppvärmda vattnet som används vid utvinning av 
geotermisk energi. Den mest gynnsamma platsen för att utvinna geotermisk energi är 
vid vulkaner (Figur 2). 
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Figur 2. Värmetransport från magmakammare genom sprickor till markytan och kraftverken  

 
Källa: Wohletz & Heiken, 1992 

3.1.1 Hydrologi 

Vid geotermiska system är nederbörden samt grundvattnet två viktiga komponenter 
för en hållbar utvinning. Det yngsta, kalla grundvattnet finner man i de övre delarna 
av berggrunden och djupare ned finner man istället upphettat grundvatten från 
betydligt äldre tidsperioder (Arnason, 1977). 

Grundvattennivån skiljer sig mellan högtempererade områden och 
lågtempererade områden där den förstnämnde i regel innebär att grundvattnet ligger 
djupare ned. Detta beror på en högre topografi vid HT-områden samt att 
berggrunden är väldigt permeabel (Orkustofnun, 2010). Vid lågtempererade områden 
kommer grundvattnet att ligga högre på grundare djup varpå att det konvekteras 
uppåt.  

På Island härstammar den största delen av grundvattnet från meteoriskt 
vatten och det är endast vid Reykjanes (sydvästra Island) som man kan finna 
havsvatten. Flera vulkaniska system kan vara kopplade till samma grundvattenflöde 
men grundvattnet behöver inte vara sammanlänkade till en och samma värmekälla. 
Det vanligaste på Island är att grundvattnet värms upp av olika värmekällor  
(Arnórsson, 1995) 
 

3.1.2 Mekanismen bakom kraftverken 

Nedan beskrivs de tekniska processer som sker vid utvinning av geotermisk energi; 
från kraftverken ut till konsumenterna (Appendix I). 
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Det första steget för att utvinna energi är att man gör borrhål på olika djup beroende 
på hur djupt den önskade temperaturen ligger. I borrhålen pumpas geotermiskt 
vatten och ånga upp. Vattnet och ångan förs till en ångseparator som separerar 
ångan från vattnet. Eftersom vatten är naturligt tyngre än ånga kommer vattnet lägga 
sig på botten av behållaren och ångan håller sig i översta delen. Efter denna fas 
kommer ångan att producera electricitet och det geotermiska vattnet kommer bli 
varmvatten. Ångan fortsätter efter ångseparatorn till en generator och en turbin. 
Ångan får både turbinen och generatorn att cirkulera. Elen som produceras i 
generatorn kommer sedan transporteras ut till konsumenterna.  

Det geotermiska vattnet som forsatte efter ångseparatorn kommer föras 
till ett valv där trycket på vattnet minskar vilket medföljer att vattnet börjar koka igen. 
Efter valvet kommer det kokande vattnet till ännu en ångseparator. Vattnet separeras 
ännu en gång från ångan som kommer leda till ännu mer ånga samt electricitet. Det 
vattnet som blir kvar kommer fortsätta till en värmeutbytare. I denna kommer kallt 
grundvatten och sjövatten värmas upp av det varma geotermiska vattnet.  

Kallvattenröret, som ligger inuti röret med det varma geotermiska vattnet, 
kommer att värma upp det färska vattnet utan att vätskorna nuddar varandra. Det 
naturligt varma geotermiska vattnet kan inte användas direkt då det innehåller 
mineraler som kan fällas ut i vattnet.  Därför värms färskt vatten upp som förs vidare 
till konsumenterna. Det geotermiska vattnet förs vidare ned i grundvattnet igen som 
sedan kan användas för samma syfte om och om igen. Syret i det färska uppvärmda 
vattnet tas bort i en tank. Syret tas bort för att det inte skall erodera stålrören. Det 
varma grundvattnet kommer in i tanken befinner sig i vakuum och frigör gaserna från 
vattnet. För att minska halterna av resterande syre tillförs svalveldioxid så att vattnet 
som lämnar tanken inte längre är frätande mot rören. Innan varmvattnet når 
konsumenterna stannar den i en vattentank där vattnet förvaras (Orkuveita 
Reykjavikur, internet).  

3.2 Energianvändning 
Vid ett geotermiskt system används både varmvattnet och vattenångan. Vid de 
högtempererade områdena, med vattentemperaturer över 200ºC, används ångan för 
producering av elektricitet. Vid dessa områden värmer man även upp kallt sjövatten 
för senare användning (se 3.2.1) . Vid lågtempererade områden där temperaturen är 
under 150ºC utvinns varmvatten ur de geotermiska systemen. Varmvattnet samt det 
upphettade sjövattnet används sedan för direkt användning (Orkuveita Reykjavikur).
 Geotermisk energi är en stor del av energiproduktionen på Island. 
Utvinningen av geotermisk energi har ökat från år 1940 och är sedan 1980-talet den 
mest använda energikällan (figur 3). År 2012 var den totala geotermiska 
energiförbrukningen 42,2 PJ, alltså 42,2 * 1015 J (Orkustofnun National Energy 
Authority 2013). Andra energikällor som används på Island är bland annat kol, olja 
och vattenkraft. 
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Figur 3. Energianvändning på Island 1940 – 2011 

Källa: Orkustofnun, 2010, källa godkänner användning 

År 2010 stod elektricitet för 39% av den totala geotermiska energianvändningen, 
medan resterande 61% stod för direkt användning (figur 4) (Orkustofnun National 
Energy Authority). Den direkta användningen av varmvattnet förser flera områden 
med energi men vanligast är att varmvattnet går direkt till uppvärmning av hushåll. 
Nästan 90% av alla hushåll på Island värms upp av detta naturligt uppvärmda 
varmvatten (Orkustofnun National Energy Authority, internet). De övriga 
användningsområdena för geotermisk energi är uppvärmning av vattnet vid 
fiskodlingar, snösmältning genom att installera varmvattenrör under vägarna, 
uppvärmning av växthus och pooler samt värme till industrier. Dessa utgör 36 % av 
den direkta användningen. Resterande 74 % av all direkt användning av varmvattnet 
går till uppvärmning av hushåll (figur 5) (Orkustofnun National Energy Authority). 
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Figur 4. Användning av geotermisk energi i procent 2010 

 
Källa: Orkustofnun, 2010 

 
 
Figur 5. Användningsområden för varmvatten 2010  

 
Källa: Orkustofnun, 2010 

 
 

De olika kraftverken vid Hengill och Krafla producerar en skiftande mängd energi. Till 
Krafla hör ett kraftverk och till Hengill hör de två kraftverken Hellisheidi och 
Nesjavellir. Av dessa tre kraftvek var det år 2011 störst energiutvinning vid Hellisheidi 
med en elproduktion på 303 MW. Vid Nesjavellir, som även den tillhör Hengill, låg 
elproduktionen under samma år på 120 MW. Kraflas kraftverk halkade långt efter 
under detta år med endast 60 MW (figur 5) (Orkustofnun, 2010). 

Dock producerar Nesjavellir en högre mängd varmvatten på 300 MW 
alltså hela 1800 liter per sekund medan Hellisheidi endast använder 133 MW 
(Orkuveita Reykjavikur). I figur 6 visas Krafla som punkt 3, Hellisheidi som punkt 7 
och Nesjavellir som punkt 4. Figur 6 visar elproduktion i MW som motsvarar 1051 
GWh för Nesjavellir, 2654 GWh för Hellisheidi och 525 GWh för Krafla. 
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Figur 6. Elproduktion i de olika geotermiska kraftverken på Island 

 
Källa: Orkustofnun, 2010, källa godkänner användning. 

 

3.3 Uppsalas energiproduktion 
Uppsala kommun invånarantal är 150 000 vilket är likvärdigt med antalet invånare i 
Reykjavik med sina 140 000 invånare. Energibolaget Vattenfall förser cirka 90 % av 
Uppsalas tätbefolkning med energi för uppvärmning av hushåll. Fjärrvärme är den 
största energikällan som levereras ut till hemmen och näst största leveransen är el. 
Fjärrvärmen skapas genom förbränning av avfall samt torv. Från Vattenfalls 
årsrapport från 2011 var den årliga leveransen av fjärrvärme 1324 GWh och för el 
motsvarande 271 GWh Den totala energin som Vattenfall levererade till sina 
konsumenter år 2011 var 1719 GWh (Vattenfall, 2012).  
 
 

4. Metod 
 
Fyra modeller utfördes för att kunna uppnå de eftersökta resultaten för studien. Alla 
modeller är baserade utifrån magmasammansättningen av basalt i de två vulkaniska 
områdena Krafla och Hengill. Krafla ligger på norra sidan av Island och Hengill ligger 
i sydväst. Vid Krafla hade sex olika provtagningar av magman gjorts respektive fyra 
sådana vid Hengill.  
 

4.1 Tryck-, temperatur- och djupberäkningar 
Utifrån sammansättningen av magmorna vid Hengill (Gurenko & Chaussidon, 1995) 
samt för Krafla (Jónasson, 1994) beräknades för varje delprov tryck (Kb) och 
medeltemperatur (°C) varvid magman kristalliserades (figur 7 och 8). Detta räknades 
ut via Sugawaras modell som visar ”Empirical relationships between temperature, 
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pressure, and MgO content in olivine and pyroxene saturated liquid” (Sugawara, 
2000). Nästa steg var att beräkna djupet ned till magmakammaren med hjälp av 
tryckvärdena från första steget av modellen. Enligt Wilkens & Christensen, 1982, är 
densiteten för Islands berggrund 2,85 g/cm2. Innan formeln applicerades behövde 
tryckets enhet i Kb räknas om till Pascal. Därefter beräknades djupet via formeln:  

 
g

P
Z





   

 
Där 
Z= djupet (m) 
P = tryck i pascal 

  = densitet (2,85g/cm2)  

 g=  gravitationskonstanten (≈9,81m/s2) 
 

4.2 Hydrotherm  
Den tredje modellen som applicerades var en hydrologisk modell som visar 
flödesriktningen samt djupet för det geotermiska vattnet mellan de geotermiska 
anläggningarna och vulkanerna (figur 9, 10, 11 och 12). Ursprungspunkten var djupet 
ned till magmakammaren som beräknades i modellen innan. Vid Krafla finns ett 
geotermiskt kraftverk medan det vid Hengill finns två sådana, Hellisheidi och 
Nesjavellir. När avståndet mellan kraftverken och vulkanerna samt djupet ned till 
magmakamrarna var kända kunde flödesriktningarna räknas ut via programmet 
Hydrotherm från USGS.  

Hydrotherm utvecklades av U.S Geological Survey för att kunna göra en 
modell av den hydrotermiska aktiviteten och vätskeflödet  (Björgúlfsson, 2012). 
Hydrotherm löser två ekvationer: vattenflödet via Darcys lag för vattenflöde i ett 
poröst medium samt ekvationen för transport av termisk energi. Modellen visas i 2D 
men beräknas i 3D vilket innebär att man måste anpassa skalan till Y-axeln.  
Hydrotherm består av två steg: Preprocessor och Postprocessor (Kipp, Jr, Hsieh, & 
Charlton, 2008). 

I Hydrotherms preprocessor gjordes 3 modeller för Hellisheidi, Nesjavellir 
och Krafla. De värden som användes fick anpassas efter programmets krav. Skalan 
för 3D-modellen ställdes in utifrån magmakammarens medeldjup (z-axeln) samt 
avståndet mellan kraftverket och centralvulkanen (x-axeln). Avståndet (x-axeln) 
mättes från Google Maps som gav ett ungefärligt värde. Värdena för z-axeln (djupet) 
var kända sedan tidigare beräkningar.  

Medeldjupet ned till Kraflas magmakammare samt det kända avståndet 
mellan kraftveket och vulkanen (2,4 km) sattes in i programmet. I programmet var 
skalan förinställd där 1 inch motsvarade 1 km. Skalan för Krafla bestämdes till 1:10 
för z-axeln (1,5 inch = 15km) och för x-axeln 1:2 (1,2 inch = 2,4 km). Detta gav en 
nästintill kvadratisk skala.  

Avståndet från Hengill till Hellisheidi var 6 km och från Hengill till 
Nesjavellir var avståndet något kortare (5 km). För Hengill sattes skalan på x-axeln till 
1:2 (1 inch = 3 km) och djupet sattes ut till skalan 1:5. Vid Nesjavellir användes 
samma skala på z-axeln samt för x-axeln som vid Hellisheidi. Det enda som skillde 
var att 1 inch på x-axeln motsvarade 2,5 km.  

Innan man kunde fortsätta i postprocessor var det ytterligare några 
luckor av information som behövde fyllas. Information som saknades i preprocessor 
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var: temperatur och tryck vid markytan, temperaturgradient/km, information om 
bergartens egenskaper samt en simuleringstid.  För samtliga modeller sattes 
temperaturen vid markytan till 7 °C och gradienten 550 °C/km. Trycket som 
användes i programmet sattes till 1 bar vid markytan. I de 3 modellerna användes 
endast en bergart, basalt, där dennes egenskaper fylldes i manuellt. Basaltens 
egenskaper inkluderade porositet, densitet, permabilitet för både z- och x-axeln samt 
termisk konduktivitet. Detta gav värdena densitet på 2,85 g/cm2, en porositet på 0,05, 
en x-permabilitet på 1,0-13, en z-permabilitet på 1,0-14 samt termisk konduktivitet på 
1,9 W/m-K. Därefter sattes simuleringstiden till 1500 år. När detta var ifyllt sparades 
dokumentet och kunde därefter köras i postprocessor. 
 

4.3 Värmeflöde 
Den sista uträkningen som gjordes applicerades för att beräkna heat flux det vill säga 
värmeflödet i de två olika vulkanerna. För Hengill användes temperaturen och djupet 
för provnummer 3 och 4 i tabell 1 och för Krafla användes alla provnummer i tabell 2. 
Resultatet från denna ekvation kom sedan att jämföras med Uppsalas 
energiproduktion. Värmeflödet beräknades för att se om en magmakammare erhåller 
tillräckligt mycket energi för att kunna försörja en stad som Uppsala med energi. 
 
 

l

Tk
q


  

 
Där  
q= värmeflödet (Wm) 
k= termisk konduktivitet (1.9 W/m*K)  
ΔT = temperaturskillnaden mellan magman och berggrunden (°C) 
l=djupet i m ner till magmakammaren som är givet från modell 2 (Z=P/p*g).  
 

5. Resultat 
 
Resultet är uppdelat i fyra delar, i den första delen visas resultatet för vulkanen 
Hengill och i den andra delen visas resultatet för vulkanen Krafla. Därefter kan 
resultatet från Hydrotherm ses för båda vulkanerna. Sist i resultatdelen presenteras 
Heat flux, det vill säga värmeflödet för både Hengill och Krafla. 

 

5.1 Hengill 
I tabell 1 visas tryck, temperatur och djup i fyra olika provtagningar vid vulkanen 
Hengill. Tabellen visar även medeltemperatur och medeldjupet som enbart inkluderar 
två av provtagningarna, provnummer 3 respektive provnummer 4. Dessa tryckvärden 
varierade från 0,03 kbar till värdet 2,6 kbar. Temperaturerna för proven skillde sig inte 
mer än 10 grader. Djupet var som mest 9,34 km och lägst 0,14 km. I figur 7 
representeras samma resultat som återfinns i tabell 1 med tryck i kbar på y-axeln och 
temperatur °C på x-axeln. Observera att djupet inte blivit fastställd i figur 7.  
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Tabell 1. Tryck, temperatur och djup visas för vartdera delprov i Hengill 

 

Provnummer Tryck 
(kbar) 

Temperatur 
(°C) 

Djup 
(km) 

Medeltemp. 
(°C) 

Medeldjup 
(m) 

1 2.6121 1231.85 9.34   
2 2.2475 1232.90 8.04   
3 0.0399 1228.28 0.14   
4 0.3722 1226.34 1.33 =1227,31 =735 
 
 
Figur 7. De fyra delproverna från Hengill redovisas 

 
 

 

5.2 Krafla 
Vid Krafla har man tagit sex olika prover runtom vulkanen. Av tabell 2 kan man 
avläsa att trycket i kbar ökar i samband med djupet, där trycket är som störst vid 
dryga 20 kilometers djup. Temperaturen avtar med ökande tryck och större djup. I 
figur 8 återfinns samma resultat som i tabell 2, där x-axeln är temperaturen i °C och 
y-axeln trycket i kbar. Observera att djupet inte blivit fastställd i figur 8.  
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Tabell 2. Tryck, temperatur och djup visas för varje delprov i området Krafla 

 

 
Figur 8. De sex olika delproverna från Krafla redovisas 

 
 
 

5.3 Hydrotherm 

Värmeflödesriktningar och temperaturprofiler från resultatet i hydrotherm har i figur 9-
14 sammanställts för Hellisheidi, Nesjavellir och Krafla. Värmeflödet för Hellisheidi, 
Nesjavellir och Krafla redovisas i figur 9, 11 respektive figur 13. Det röda visar ett 
högt värmeflöde medan det blå visar det lägsta värmeflödet. I figurerna 10, 12 och 14 
presenteras temperaturprofilerna under Hellisheidi, Nesjavellir respektive Krafla. Det 
röda visar höga temperaturer och blå visar den lägsta temperaturen. 
Simuleringstiden för samtliga tre områden var runt 2 år. 

 Resultatet för Hellisheidi och Nesjavellir visar att värmeflödet rör sig upp 
mot ytan i en slags utåtriktad bågformad rörelse. Vid Krafla stiger värmen istället 
nästan helt vertikalt mot ytan. i figur 9, 11, och 13. Det röda visar ett högt värmeflöde 
medan de blå visar det lägsta flödet. Värmeprofilen visas i figur 10, 12 och 14 vilket 
visar de temperaturförändringar efter ca 2 år. De gula och röda färgerna tyder på 
höga temperaturer samt de blå på låga. 

Provnummer 
Tryck  
(kbar) 

Temperatur 
(°C) 

Djup  
(km) 

Medeltemp. 

(°C) 
Medeldjup 
(m) 

1  2.7517 1224.81 9.842   
2 2.7883 1180.70 9.973   
3 4.7410 1154.99 16.957   
4 4.0632 1141.00 14.533   
5 5.1232  1137.89 18.324   
6 5.8371 1132.38 20.878 =1161,0 =15080 
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Figur 9. Värmeflöde för Hellisheidi vid 1.958 år 
 

 
 
 
Figur 10. Temperaturprofil för Hellisheidi vid 1.968 år 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Värmeflöde för Nesjavellir vid 1.691 år 
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Figur 12: Temperaturprofil för Nesjavellir 1.691 år 
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Figur 13: Värmeflöde för Krafla vid 1.367 år 
 

 
 
 
Figur 12: Temperaturprofil för Krafla vid 1.367 år 
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5.4 Heat flux/värmeflöde 
Här nedan visas värmeflödet i (W/m) för både Hengill (Tabell 3) och Krafla (Tabell 4). 
För ekvationen användes den termiska konstanten 1,9W/m*K. Resultatet från 

ekvationen 
l

Tk
q


 redovisas i tabell 3 och 4. 

 Resultatet från tabell1 gav medeltemperaturerna och medeldjupen vid 
magmakamrarna vid Krafla och Hengill. Men hjälp av dessa och den termiska 
konduktiviteten kunde värmeflödet mot ytan vid Hengill och Krafla räknas ut. 
Värmeflödet vid Hengill gav ett högre värde på 3,17 W/m än Krafla som endast är 
0,146 W/m.  
 
Tabell 3. Värmeflödet för Hengill redovisas 
 

Medeltemp T (°C) 
 

Medeldjup l (m) 
 

Termisk 
konduktivitet k 

Värmeflöde q 
(W/m) 

1227,31 735 1.9 W/m*K 3,17 

 
 
Tabell 4. Värmeflödet för Krafla redovisas 

 
Medeltemp T (°C) Medeldjup l (m) Termisk 

konduktivitet k 
Värmeflöde q 

(W/m) 

1161 15080 1.9 W/m*K 0,146 

 

6. Diskussion 
 
Av resultatet kan man se att det är mycket som skiljer Hengill och Krafla åt vad gäller 
temperatur, tryck och djupet ner till magmakammaren. Flödesriktningarna från 
värmekällan upp till ytan skiljer sig också mellan vulkanerna.  

Resultatet från den fjärde modellen visar att värmeflödet är högre vid 
Hengill med 3,17 W/m, än vad värmeflödet är vid Krafla med 0,146 W/m. Detta kan 
kopplas till energiproduktionen av de olika kraftverken, där kraftverken Hellisheidi och 
Nesjavellir vid Hengill producerar mer energi än vad kraftverket vid vulkanen Krafla 
gör. 
 I Krafla minskar temperaturen med ökande tryck medan temperaturen 
ökar med ökande tryck i Hengill. Detta kan bero på statistiska fel i tryck- och 
temperaturberäkningarna. Eftersom att det är flera olika prover som tagits vid olika 
djup kommer djup- och tryckförhållandena mellan proverna inte att visa något 
samband utan ger istället en fingervisning. Om det istället skulle vara endast ett 
borrhål där man mätt vid flera djup skulle det troligtvis gå att koppla samman tryck 
och temperatur till varandra. Däremot kan man fastställa att det är en påtaglig 
skillnad i djup och temperatur mellan de två vulkanerna som syntes redan i den första 
delen av resultatet. Magmakammaren vid Krafla är belägen betydligt djupare ned än 
den vid Hengill. Temperaturen skiljer sig inte så mycket, Kraflas magmakammare är 
ungefär 100°C varmare. Att det är varmare är ingen slump då värmen ökar med 
djupet mot jordens kärna.  
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Modellerna i Hydrotherm visade olika resultat för kraftverken. Modellerna 
för Hellisheidi och Nesjavellir visade nästintill samma resultat vilket också var väntat 
varpå att de får energin från samma värmekälla. De två kraftverken har därmed 
samma värmeflöde på 3,17 W/m. En minimal skillnad i modellerna kan skådas, en 
skillnad som tros bero på att avståndet mellan respektive kraftverk och vulkan var 
olika. Hydrothermmodellerna för Nesjavellir och Hellisheidi visar att isolinjerna för 
temperaturen (figur 13) är högre under kraftverken och värmeflödet följer isolinjens 
toppar. Vid Krafla visar hydrothermmodellerna att isolinjerna för temperaturen går 
över magmakammaren och värmeflödet på 0,146 W/m har en näst intill vertikalt flöde 
till vulkanen och kraftverket (figur 14). Här ser man alltså att riktningen på 
värmeflödet styr placeringen av kraftverken. 

Figur 13 och 14 visar att Hellishedi, Nesjavellir samt kraftverket vid Krafla 
är placerade precis där värmen flödar upp mot ytan. Eftersom värmeflödet vid Hengill 
inte stiger vertikalt från värmekällan har Hellisheidi och Nesjavellir därför placerats 5-
6 km bort från Hengill. Värmeflödet från Krafla stiger däremot nästan helt vertikalt 
vilket innebär att kraftverket inte placerats längre bort än 2,4 km. Troligtvis beror den 
vertikala stigningen på att magmakammaren vid Krafla ligger så pass djupt ned att 
eventuella avvikelser i rörelseriktning har tid att bli vertikalt. Detta innebär att det 
troligtvis skulle vara en nästan vertikal stigning även vid Hengill om dennes 
magmakammare skulle befinna sig på samma djup som vid Krafla. Resultat från 
Hydrotherm är därför viktiga för en framtida placering av nya kraftverk vid andra 
vulkaniska energikällor.  

Av värmeflödesresultaten har man även valt att applicera detta i ett 
större perspektiv, det vill säga om det vore möjligt att en stad som Uppsala skulle 
kunna försörjas av en magmakammare med geotermisk energi. Resultatet visar att 
Hellisheidi producerar totalt 10 gånger mer elektricitet per år än den elektricitet som 
produceras i Uppsala (271 GWh). Vid Krafla, där årsproduktionen är som lägst av de 
tre kraftverken (525 GWh), skulle utan problem kunna förse Uppsala med energi. 
Detta innebär att en magmakammare, teoretiskt sett, skulle kunna förse en stad som 
Uppsala med energi utan problem. 

De felkällor som skapade problem i resultaten var Hydrothermmodellens 
stimuleringstid. Att den inte simulerade längre än vad som var väntat skulle kunna 
bero på flera saker. Det kan exempelvis bero på att det endast var ett lager av basalt 
som undersöktes. Fler lager skapar en mer verklighetstrogen bild av hur det 
egentligen ser ut då det sällan enbart syns ett lager i fält. En annan orsak till ”fel” i 
resultatet tros vara skalan som skulle anpassas efter Y-axeln. Skalan behövde 
korrigeras och testas för att simuleringen skulle fungera överhuvudtaget. Då skalan 
justerades utifrån att man skulle kunna få fram ett resultat var det därför svårt att göra 
en korrekt skala för samtliga 3 områden.
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Figur 13. Sammanställning av Hellisheidi samt Nesjavellirs egenskaper.  

 
 

Figur 14. Sammanställning av Kraflas egenskaper. 
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7. Tackord 
 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Abigail Barker hela tiden hjälpt och stöttat 
oss på vägen. Vi skulle även vilja tacka David Budd som hjälpt oss med 
beräkningarna.  
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Appendix 
 
Appendix I. Hur ett geotermisk kraftverk fungerar.  
 

 
Källa: (Orkuveita Reykjavíkur) Användning av bild godkänd.  
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