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INNGANGUR 

Borhola RN-13 var boruð á háhitasvæðinu á Reykjanesi samkvæmt ákvörðun Hitaveitu 
Suðurnesja og var áformað dýpi allt að 2500 metrar. Holan er staðsett um 600 metrum 
norðan holu RN-10 á milli saltverksmiðjunnar og fiskþurrkunarinnar eins og sýnt er á 
mynd 1. Tilgangurinn með boruninni er gufuöflun úr svæðinu og könnun á stærð jarð-
hitakerfisins til norðurs og vesturs. Staðarnúmer holunnar í gagnagrunni Orkustofnunar 
er 18913. Hönnun hennar er í aðalatriðum hin sama og á holum RN-11 og RN-12 og er 
endanlegur frágangur holunnar sýndur á mynd 2. 

Holan var forboruð í byrjun mars 2003 með jarðbornum Sögu. Flutningur Jötuns á bor-
stað hófst síðan 18. mars og var allt tilbúið til borunar 25. mars á 8. verkdegi holunnar. 
Gerð hefur verið grein fyrir fyrsta og öðrum áfanga verksins í áfangaskýrslu (Hjalti 
Franzson o. fl. 2003).  

Í þessari skýrslu er fyrst gerð grein fyrir gangi borunarinnar og helstu tíðindum meðan á 
borun vinnsluhlutans stóð. Síðan er gefið stutt yfirlit yfir jarðfræði, ummyndun og 
vatnsæðar jarðlagastaflans sem holan sker og að lokum er fjallað um borholumælingar 
sem gerðar voru í áfanganum. Í tvískiptum viðauka er skýrsla frá undirverktaka Jarðbor-
ana hf., Baker-Hughes um uppbyggingu neðsta hluta borstrengs og síðan fylgja skýrsl-
unni afrit af þeim dagskýrslum, sem sendar voru út meðan á þessum áfanga stóð. 

Allar dýptartölur í skýrslunni eru miðaðar við drifborð Jötuns, nema annað sé sérstak-
lega tekið fram. Fjarlægð frá kjallarabrún að efri brún drifborðs er 6,86 m. 

Borverkið við holu RN-13 er unnið af Jarðborunum hf. samkvæmt verksamningi við 
Hitaveitu Suðurnesja, en rannsóknarþátturinn er unninn af Rannsóknasviði Orkustofn-
unar samkvæmt samningi við Hitaveitu Suðurnesja og Jarðboranir hf.  

Þeir sem komu að verk-
inu frá ROS voru Ás-
grímur Guðmundsson, 
Ívar Örn Benediktsson 
og Sigurður Sveinn Jóns-
son sem tók sama 
skýrslu um þennan hluta 
borverksins og frá bor-
holumælingum ROS 
voru það, Gunnar Gunn-
arsson, Haraldur Jónas-
son, Þórólfur Hafstað og 
Ómar Sigurðsson, en 
hann sá um samantekt 
um borholumælingarnar 
(4. kafli).  

 

Mynd 1. Staðsetning holu RN-13. 
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Mynd 2. Endanleg gerð holu RN-13 á Reykjanesi. 
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Mynd 3. Framgangur borunar RN-13.  
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1. BORSAGA 

Borun annars áfanga frá 303 m og niður í 813 metra dýpi lauk þann 7. apríl 2003. Sett 
var niður 13 3/8" fóðring og hún steypt. Frá þessu er greint í áfangaskýrslu um fyrsta og 
annan áfanga verksins (Hjalti Franzson o. fl. 2003). Við steypingu vinnslufóðringar 
gerðist það að fóðring féll saman og festi streng. Fjallað er um aðgerðir til að 
endurheimta holuna í áðurnefndri skýrslu um 1. og 2. áfanga. Upphaf vinnu við 
vinnsluhluta holunnar (þriðja áfanga) telst því vera þegar byrjað er að sveigja holuna af 
leið fram hjá klemmdri fóðringu og streng á 702 metra dýpi með “whipstock” 
(sveigstokkur) og þar til gerðum borstreng. Króna byrjar að sveigjast frá stokknum á um 
702 metra dýpi og byrjar hægt og rólega að naga sig í gegnum fóðringuna og út úr 
holunni. Sunnudaginn 27. apríl var því verki lokið og búið var að bora þrjár stangir út 
fyrir holuna niður á um 730 metra með einhverjum óskilgreindum halla en engrar 
fyrirstöðu varð vart í holunni. Rétt fyrir hádegi á sunnudag var búið að taka 
útúrborunarsteng upp og eftir hádegi var byrjað að raða saman streng með PDM mótor 
og 12 ¼" krónu til áframhaldandi borunar á vinnsluhluta holunnar. Uppbygging strengs 
(BHA-report) frá Baker-Hughes er í viðauka 1. Borun hófst rétt fyrir kvöldmat á 
sunnudag 27. apríl og var borað með um 15.000 punda álagi og skolað með 50 l/s af 
leðju. Boruð var rétt um ein stöng á klukkutíma og ekki varð vart við neitt tap. Að 
morgni mánudagsins 28. apríl var hallamælt á 800 metrum og var hallinn 3,2°. 
Hallamælingar voru gerðar á 100 metra fresti í efri hluta holunnar niður á 1500 metra 
dýpi þar sem síðasta mæling var gerð. Hallmælingar eru teknar saman í töflu 2. Gangur 
borunar er tekinn saman í töflu 1 ásamt tíma á borkrónu en borgangur er einnig sýndur á 
mynd 3. Halli holunnar var aldrei mikill og minni en menn áttu í raun von á. 
Hallmæling sem gerð var rétt utan við glugga fóðringar á 730 m reyndist 2,8° en 3,2° í 
800 m en síðan fór halli minnkandi. Hallamælingum var hætt á 1500 metra dýpi eins og 
áður segir en þar var halli orðinn 1,9°.  

Holan náði 1000 metra dýpi um klukkan tvö aðfararnótt þriðjudagsins 29. apríl og 
klukkan 08:00 um morguninn var dýpi um 1044 metrar. Skráningarkerfi borsins virkaði 
vel að öðru leyti en því að það skráði einungis lokadýpi stangar þann tíma sem stöngin 
var í borun. Borað var með leðju og hreinsaði holan sig vel og lítið sem ekkert tap var í 
henni.  

Á miðnætti þriðjudaginn 29. apríl var dýpi 1185 metrar og boruðust því rétt tæplega 200 
metrar þann sólarhring. Fyrst varð vart við skoltap á 1063 m meðan borað var með leðju 
og mældist það rétt rúmir 3 l/s. Tap var síðan aftur mælt á 1128 m dýpi og þá var það 
9,5 l/s og var það mesta tap sem mælt var meðan borað var með leðju. Síðasta sekknum 
af leðju var blandað í kerið um kvöldmatarleytið á þriðjudag þegar dýpi var um 1130 
metrar og á milli klukkan 20 og 21 var alfarið skipt yfir í vatn. Tapið þéttist aftur og í 
1183 m var það orðið tæpir 5 l/s og minnkaði enn frekar eða niður í um 3,5 l/s. Vatn 
kælir holuna meira en leðja og var hitamunur vatnsins sem kom upp og þess sem fór 
niður um 10°C. Vatnið sem fór niður var um 20°C heitt en hiti á leðjunni var vel yfir 
50°C og hitamunur leðju sem fer niður og leðju upp úr holunni var minni.  

Hallamælingar voru gerðar á 100 metra fresti eins og sést í töflu 1 og var halli holunnar 
sífellt minni þegar neðar dró. Skýringanna er ef til vill að leita í uppsetningu og gerð 
álagsstanga sem notaðar voru við borunina. Fram til þessa hafa verið verið notaðir 7 ¼” 
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álagstangir en Jarðboranir hafa fest kaup á 8” álagsstöngum sem notaðar voru í fyrsta 
skipti í þessari holu. Augljóslega er minni sveigja á strengnum og hann leitast frekar við 
að gera holuna beina en að svigna og beina henni af leið og er það tvímælalaust til bóta.   

Holan hélt áfram að dýpka um 200 metra á sólarhring og var unnið eftir þeirri reglu að 
bora og bæta í stöngum meðan holan væri hrein og svarf bærist vel til yfirborðs og tap 
væri lítið. Borað var með um 15.000 punda álagi að jafnaði og með um 50 l/s dælingu. 
Borað var með vatni eingöngu og um miðjan dag, miðvikudaginn 30. apríl, var send 
niður polymer-pilla sem sannfærði menn um að holan væri tandurhrein enda varð ekki 
vart við botnfall. Snúningur á borkrónu var um 180 sn/mín. og snúningsvægi var í 
kringum um 200 A.  

Rétt eftir hádegi þann 1. maí var send niður polymer-pilla og var holan hrein. Ekkert 
fannst heldur undir krónu eftir íbætingar og haldið var áfram að bora og stöngum bætt í. 
Síðasta hallmæling var gerð í 1500 metrum og mældist hallinn 1,9°. Holan var enn all 
þétt og ekkert alvöru tap hafði orðið. Þann 2. maí hafði krónan snúist tæpa eina milljón 
snúninga og menn voru farnir að velta fyrir sér krónuskiptum en líklegt var talið að 
krónan yrði látin hafa það að fara í 1,1–1,2 milljón snúninga áður en hún færi í 
endurhæfingu hjá JB og henni breytt í svokallaða DS-krónu en það er rauðbleikar 
endurhæfðar krónur. Borun gekk annars mjög vel og ekkert óvænt kom upp á. 

Að morgni laugardagsins 3. maí þegar borvaktin kom á staðinn var dýpið 1920 m og 
hafði holan dýpkað um 125 m frá því um kvöldmatarleytið á föstudag. Borun hafði 
gengið þægilega vel og engin átök í snúningsvægi. Dæling var tæpir 54 l/s við 1500 psi 
þrýsting og skolhraði í holu við þær að stæður voru tæpir 50 m/ mín, þar sem tapið var 
aðeins um 2,5 l/s. Við þessar aðstæður er svarfið um 45 mín frá krónu á hristisigtið. Það 
skolaðist vel upp úr holunni og hún að því best varð séð alveg hrein.  

Mynd 4. Skoltap og mismunahiti með dýpi.  

Á mynd 4 er skoltap og mismunahiti á skoli sýnt með dýpi. Þar eru nokkur atriði 
athyglisverð. Mismunahiti segir lítið fyrr en byrjað er að bora með vatni á rúmlega 1000 
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m dýpi. Það kemur mjög skýrt fram að holan er frekar þétt í borun þar sem mismunahiti 
stígur nokkuð ört frá 1000 m og síðan frekar hægt stígandi með dýpi. Skoltap eykst á 
1100–1400 m dýpi og gætu þar hafa verið einhverjar smá æðar sem þéttust. Aftur eykst 
skoltap á 1700-1800 m dýpi og þar voru vafalaust smáæðar sem þéttust síðar og er þá 
tekið mið af breytingum í mismunahita. Eftir langa skolun eftir fiskun í tvígang tekur 
holan við talsvert miklu vatni frá rúmlega 2300 metrum og mismunahiti lækkar. Mis-
munahiti fer síðan hækkandi þegar tapið minnkar í borun frá 2383 m og niður á botn í 
2457 m.  

Undir kvöld laugardagsins 3. maí, þegar komið var í 2000 m dýpi, var ákveðið að hætta 
borun um stundarsakir og taka upp til krónuskipta. Alls voru komnir 1,3 milljónir 
snúninga á krónuna og þótti því skynsamlegt að skipta um enda stefnt að borun í 2500 
metra. Upptekt byrjaði um kl. 20 og voru sjö stangir brotnar út með kelly og afgangur 
strengsins tekinn í stöndum upp í mastur. Upptekt var lokið 6 tímum síðar og var 
skoltap þá mælt (með dælum) um 14 l/s. Krónan reyndist vera komin á síðasta snúning 
og var einn kónn af þremur orðinn laus. 

Mælingamenn voru tilbúnir í hitamælingu, renndu niður hitamæli og eru niðurstöður 
mælingar sýndar á mynd 5. Hitamælirinn fór niður á 1984 m dýpi, en þar var hitinn 
kominn í 147°C og ekki talið ráðlegt að fara dýpra. Mælirinn var hífður upp í 1900 m 
og upphitun mæld þar í rúmar 20 mínútur en hitinn mældist 117°C. Hann breyttist nán-
ast ekki neitt á þessum 20 mínútum, hækkaði um tæpa eina gráðu. Að upphitunarmæl-
ingu lokinni var mælinum slakað aftur niður eins djúpt og mælingamenn töldu þorandi. 
Stoppað var á 1984 m dýpi þar sem hitinn var orðinn nærri 150°C og mælirinn síðan 
hífður til yfirborðs. Mælingu var lokið kl. 5 aðfaranótt sunnudagsins 4. maí. 

Niðursetning krónu hófst að loknum hitamælingum og uppbygging borstrengs var eins 
og þegar borun með 12¼” krónu hófst í vinnsluhlutanum. Kælt var niður með kelly frá 
1800 metrum og borun í berg byrjaði kl. 12:30 sunnudaginn 4. maí á 2000 metra dýpi. 
Holan tók við 12 l/s skömmu áður en krónan hóf að sinna sínu hlutverki.   

Á miðnætti sunnudaginn 4. maí var holan orðin 2117 m djúp og að morgni mánudagsins 
5. maí (kl. 06:00) mældist tap í holunni rúmir 3 l/s en þegar dagvakt mældi tapið 
klukkan 08:15 var það 11,23 l/s og er líklegt að einhver skekkja í mælingu hafi valdið 
því að tap var annað á nóttinni en á daginn dagana 2. – 5. maí.  

Ljóst var að borað yrði áfram uns einhverjar vel opnar æðar yrðu skornar en miðað við 
sídd fóðringar þá var talið óhætt að bora holuna niður í um 2250 metra með fóðringuna í 
700 metrum svo fremi að hiti væri ekki hærri en 315°C, eins og segir í greinargerð ROS 
frá 30. apríl 2003 (sjá viðauka 2). Einnig segir í umræddri greinargerð að unnt sé að 
nota vatn til kæfingar á holunni í 2250 metrum ef hitinn er á lægri mörkum (um 290°C) 
en til samanburðar má nefna að hiti í holu RN-11 á 2248 metrum er 295°C en 315°C á 
2054 metrum í holu RN-10.  

Mánudaginn 5. maí dró nokkuð úr borhraða en frá um 2100 metrum var borað í þykk og 
þétt innskot. Tap jókst lítið sem ekkert og var lengst af á bilinu 10–12 l/s.  
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Mynd 5. Hitamæling vegna krónuskipta í 2000 m dýpi.  
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Mynd 6. Skolþrýstingur (bar), heildardæling (niður, l/s) og mismunahiti (mismunur 
°C) fyrir stangarbrot. 

Klukkan 06.20 þriðjudaginn 6. maí lækkaði þrýstingur á “stand-pipe” úr um 120 bar í 
um 100 bar og gerðist það á um 10-15 mínútum að sögn bormanna. Sjá má á mynd 6 að 
enginn aðdragandi var að þessu atviki ef frá eru talin tvö skörp óútskýrð þrýstiföll í 
grennd við 2310 metra. Mynd 6 sýnir dælingu (niður), þrýsting á dælulögn og mismuna-
hita. Ljóst var að strengurinn var farinn í sundur og var togað í hann með 124.000 pund-
um sem þýddi að hann var í sundur einhvers staðar niðri undir álagsstangalengju. Byrjað 
var að taka upp kl. 8:10 og var strengurinn kominn upp um klukkan 12:30. Upp komu 
71 1/3 standur og voru því eftir í holunni 5 2/3 standar, eða 17 borstangir að þeirri 
meðtalinni sem brotnaði í sundur. Stöngin brotnaði um 50 cm neðan við kraga eða 
múffu stangarinnar þannig að mest öll stöngin varð eftir í holunni og er mynd 7 af efra 
brotinu.  

Mynd 7. Efri endi stangar sem brotnaði. 
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Standar voru teknir í mastur og síðan voru sett niður fiskunartæki til að fiska BHA 
(álagsstangir, stýringar, dempari, jar og mótor). Tap í holunni í borun rétt áður en 
strengurinn slitnaði var 10-12 l/s en þegar byrjað var að dæla á holuna utan með eftir að 
strengur slitnaði fór tapið vaxandi. Um tíma var dælt á hana um 60 l/s og kom 
“smávegis” upp að sögn bormanna og töldu þeir að hún tæki við um 40-50 l/s en í 
upptektinni er dælt á hana um 25 l/s. Sett var saman “overshot” fiskunartæki og fór það 
niður upp úr klukkan 13. og var það komið niður að fiskinum rétt eftir vaktaskipti að 
kvöldi þriðjudagsins 6. maí en endinn var á tæpum 2060 metrum. Þá varð vart við bilun 
í drifborði borsins og var unnið við að gera við það fram yfir miðnætti. Þegar það var 
komið í lag var farið niður að brotna stangarendanum og fest í. Kelly var sett á og dælt í 
gegnum streng um 25 l/s. Gekk það vel og var byrjað að toga. Fiskurinn hreyfðist og var 
á uppleið en þegar hann var kominn vel af stað (um 10 m) jókst þyngd strengsins og var 
þá hætt að hífa og dæling aukin og dælt eins miklu og hægt var, rétt um 70 l/s og að 
auki var sett niður polymerpilla. Við þessa miklu dælingu fylltist holan og skol fór að 
koma upp (5-10 l/s). Dæling var minnkuð og sett á kill-line (utanmeð) 25 l/s eins og 
áður og fiskur hífður rólega upp og varð ekki vart neinnar fyrirstöðu eða þyngingar eftir 
það. Fiskurinn rann auðveldlega í gegnum glugga á fóðringu og whip-stock og  var 
kominn upp á pall um klukkan 9 og búið að brjóta út jar og hengja dempara, stýringu og 
mótor upp í mastur um hádegi. Þá var mælingamaður frá ROS mættur á staðinn og um 
klukkan 12:17 var mælir á leið niður holuna í 25 l/s ádælingu. Einhverjir hnökrar voru á 
því að mælirinn færi greiðlega niður og settist hann á um 750 metra dýpi. Eftir smá 
tilfæringar tókst að koma honum til botns og síðan var mælt strax aftur upp. 
Hitamælingum var lokið rétt upp úr klukkan 15 og er hitamælingin sýnd á mynd 8. Eins 
og kom fram í boruninni þá virtust æðar niðri undir botni taka við allri (25 l/s) 
ádælingunni og ljóst að holan kældi sig nánast alla leið í botn. Ráðgast var um fram-
haldið og laust fyrir klukkan 17:00 á miðvikudag, var ákveðið að dýpka holuna og bora 
niður í 2400 metra. Var ákveðið að taka bormótor úr stengnum og bora með krónu og 
tveimur stýringum. Dempari og jar voru áfram í strengnum.  

Króna sem kom úr holunni þótti í hæpnu ástandi þrátt fyrir að aðeins væri búið að nota 
hana í um 37 klukkustundir og bora með henni um 340 metra. Henni var skipt úr fyrir 
svokallaða DS krónu sem eru rauðbleikar endurhæfðar krónur. Niðursetning hófst síðan 
upp úr klukkan 17 á miðvikudag og var króna á botni um klukkan 01:30 aðfaranótt 
fimmtudagsins 8. maí. Kelly var sett á um klukkan eitt og var síðustu stöngunum bætt í. 
Byrjað var að bora kl. 01:30 og var þrýstingur um 1600 psi, snúningsvægi um 300 A og 
dælt var um 55 l/s. Algjört tap var í holunni til að byrja með en eftir um hálfa stöng fór 
að koma upp skol og var settur niður polymer og síðan aftur um klukkan 5. Þegar tap 
var mælt að morgni 8. maí klukkan 6 var það rúmir 13 l/s og því hafði það gerst sem við 
var búist að holan þéttist af svarfi þegar byrjað var að bora. 

Borað var fram fram eftir morgni fimmtudaginn 8. maí og um klukkan 11:10 lækkaði 
þrýstingur úr 1350 í 970 psi og þungi strengs lækkaði úr 185.000 í 145.000 pund. Það 
gat bara þýtt eitt – að strengur hefði slitnað aftur í sundur. Um 40.000 pund voru eftir í 
holunni og benti allt til þess að kollalengjan (BHA) hafi slitnað en þyngd hennar í vatni 
var skráð 55.000 pund. Dælt var á holuna 27 l/s og sett niður polymerpilla og tók hún 
við öllu því vatni. Tap í holunni að morgni fimmtudagsins 8. maí var um 13 l/s. Byrjað 
var að taka upp rétt eftir hádegi og var búið að taka upp klukkan 17:30 og var þá ljóst að 
jar hafði brotnað og voru efstu 50–60 cm slitnir af og brotið hreint og slétt. 
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Mynd 8. Hitamælingar eftir fiskun 7. maí. 
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Fiskunartæki voru komin á staðinn þegar strengur var kominn upp. Sett var niður 8” 
overshot fiskunartæki, einn kollastandur og stangir og byrjaði niðursetning nokkru eftir 
vaktaskipti að kvöldi fimmtudagsins 8. maí. Farið var með fiskitæki niður að efri brún 
jars og eftir fáeinar tilraunir var búið að festa tryggilega í fiskinum um klukkan 01:45 og 
var þá byrjað að taka upp. Um klukkan 08:45 að morgni föstudagsins 9. var jarinn 
kominn upp í drifborð, hann tekinn úr og neðri hluti strengsins tekinn upp. Nokkra 
stund tók að velta því fyrir sér hvað gert yrði í framhaldinu en en rétt fyrir hádegi var 
niðurstaðan orðin sú að sett yrði niður og  haldið áfram að bora.  

Eftir að ákveðið var að setja niður og halda áfram eftir fiskun var farið að setja saman 
BHA og ákveða uppröðun. Ljóst var að ekki var til jar til að setja í strenginn fyrir þann 
sem brotnaði og því var ákveðið að brjóta út 8” álagsstangir sem borað hafði verið með 
og setja niður 7¼” kolla og engan jar. Notuð var sama króna og fyrir ofan hana var höfð 
ein stýring. Byrjað var að raða strengnum saman og setja niður upp úr klukkan 18 og 
byrjað að setja niður standa úr mastri eftir vaktaskipti. Niðursetningu var lokið um 
miðnætti föstudagsins 9. maí og var þá byrjað að bora. Borað var með rúmlega 50 l/s 
dælingu og skol tapaðist allt þegar byrjað var að bora en þegar boraðir höfðu verið 
fáeinir metrar fór að vætla upp og var skoltap mælt 30,1 l/s klukkan 02:30 aðfaranótt 
laugardagsins 10. maí þegar bordýpi var 2381 metri.  

Klukkan 03:00 aðfaranótt laugardagsins 10. maí gerðist það að snúningur tók að 
þyngjast mjög mikið og stöðvaðist síðan og töldu menn að hrunið hefði að streng og var 
hann fastur. Þá var dýpi 2383 m. Blandaður var polymer og allar þrjár dælur settar á 
fulla dælingu en það eru um 80 l/s. Skolað var í um 15 mínútur og síðan var togað í 
streng með 60.000 punda togi umfram tækjaþunga og fór hann þá að skríða upp. Hrunið 
dróst með strengnum um eina 10 metra en þá fór strengurinn að snúast. Áfram var 
haldið að skola og skaka í strengnum þangað til engrar fyrirstöðu var vart um klukkan 
04:00. Skolað var til 04:30 og þá var ákveðið að taka streng upp í fóðringu. Fjórar 
stangir voru teknar upp með kelly og síðan voru 57 standar teknir í mastur. Var því 
lokið nokkru fyrir klukkan 9 að morgni laugardagsins 10. maí. Dælt var á holuna um 26 
l/s meðan beðið var eftir jar á laugardag og um kl. 14:15 var aukið við dælingu í tæpa 
60 l/s til að tryggja að vatnsborð í holunni væri eins hátt og kostur var. Þegar dælt hafði 
verið á holuna í um 30 mínútur fór að vætla örlíðið  upp og var dæling þá minnkuð í 57 
l/s og þá var jafnvægi náð og ekkert kom upp. Holan tók sem sagt við 57 l/s  og um 
einum tíma eftir að dæling var aukin var hún minnkuð aftur niður í um 41 l/s. Sú dæling 
stóð á holuna alla kosninganóttina og fram undir morgun þegar hilla fór undir að jarinn 
sem beðið hefur verið eftir kæmi á borstað. Niðri í holunni voru enn um 20 standar af 
stöngum auk BHA (12 kollar, stýring og króna). Upptekt hófst upp úr klukkan 10:05 og 
voru standar komnir upp í mastur um kl. 11:00 og búið að taka einn kollastand úr til að 
bæta jarnum í. Þá hófst nokkur bið eftir jar sem sendur var með flugi frá Belgíu og var 
hann kominn út á bor upp úr klukkan eitt á sunnudagi, 11. maí. Jarinn var settur í BHA 
og síðan var byrjað að setja niður um klukkan 13:30.   

Króna var á botni og byrjað að bora upp úr klukkan 20 á sunnudagskvöld, 11. maí en 
um 10 metra botnfall var í holunni. Dýpi holunnar var 2383 metrar og var send niður 
polymerpilla til að hreinsa botnfallið úr henni. Borun var fram haldið og fór vatn að 
koma upp um klukkan 20:20. Tap var mælt á dælum um miðnætti og var það 34 l/s. 
Borað var áfram og tap aftur mælt eftir vaktaskipti í morgun, mánudaginn 12. maí og 
var tapið mælt 16 l/s með hefðbundnum hætti. Vera má að þessar tapmælingar hafi 
verið teknar á mismunandi tíma í boruninni eða réttara sagt á stönginni, fyrri mælingin 
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rétt eftir íbætingu og hin (lægri) mælingin á miðri eða í lok stangar. Það var greinilegt 
að holan opnaði sig talsvert þegar svarf minnkaði í henni og hún tók upp undir 60 l/s í 
skolun en eðlilega þéttist hún í borun. Borunin gekk vel og var borað með um 20.000 
punda álagi, strengur var laus og liðugur í holuni og snúningsvægi rétt rúmlega 200 A. 
Dæling í borun var 56 l/s og skolaðist talsvert af svarfi til yfirborðs.  

Borun lauk klukkan 16:30 á mánudag, 12. maí og var skolað með um 55 l/s dælingu í 
um 3 tíma áður en upptekt hófst. Lokadýpi holunnar var 2457 metrar. Byrjað var að taka 
upp eftir vaktaskipti um klukkan 19:30 og var um 29 l/s dæling á kill-line í upptektinni. 
Borkróna, stýring og kollar voru brotin út og stangir teknar í mastur. Upptekt var lokið 
um klukkan 3 aðfaranótt þriðjudagsins 13. maí og voru mælingamenn mættir á staðinn 
til að taka hefðbundið borlokaprógram. Byrjað var á hitamælingu en síðan var gamma- 
og nifteindamælir settur í holuna og síðan var víddar- og viðnámsmælt. Um mælingarn-
ar er fjallað í kafla um borholumælingar.  

Mælingar stóðu yfir mest allan þriðjudaginn 13. maí og var jarðlagamælingum lokið um 
kl. 17:30. Í víddarmælingu sást að neðri hluti holunnar var nokkuð vaskaður og óreglu-
legur en samt tiltölulega sléttur miðað við efsta hluta vinnsluhlutans þar sem meiri 
skápar og óreglur voru sjáanlegar fyrir ofan 1200 metra. Eftir að jarðlagamælingum 
lauk var annað gengi mælingamanna mætt á staðinn og  byrjuðu þeir á því að leiðni-
mæla holuna. Mælt var frá botni og upp í fóðringu. Þá var þrýstimælir settur niður og 
dælt á holuna 28 l/s. Fylgst var með þrýstingi frá klukkan 03:07 og síðan var dæling 
aukin í 45 l/s klukkan 03:25. Þá var þrýstingur skráður til klukkan 05:30 eins og sést á 
mynd 9 en undir lokin var ferillinn orðinn flatur en farinn að hniga niður vegna kaldara 
vatns sem dælt var á holuna. Miðað við að upphafsþrýstingur fyrir þrep kl. 3:20 var 
114,12 bar og í lokin var þrýstingurinn 120,64 bar þá fæst ádælingarstuðullinn 2,6 
l/s/bar. Þetta er frekar lágur ádælingarstuðull en hærri stuðull þýðir opnari hola en 
stuðullinn hækkar eftir því sem þrýstingsbreyting af völdum ádælingar verður minni. 

 

 

Mynd 9. Stutt ádælingarþrep í lok borunar.  
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Í framhaldi af þessari niðurstöðu var ákveðið að setja niður streng og örva holuna með 
því að láta hana hitna upp í hálfan til einn sólarhring og kæla hans síðan aftur niður með 
dælingu og taka annað þrep.  

Lokið var við að setja streng niður um miðjan dag miðvikudaginn 14. maí og var endi 
stanga á 2398 metrum og einstreymisloki á um 2390 m dýpi. Settur var “poor-boy” 
stútur og loki á efri enda stanga, stangaloka lokað og dæling tekin af um klukkan 16:15 
en sett hafði verið niður með um 28 l/s utanádælingu. Holan var látin hitna í um 17 
klukkustundir. Mælingamenn voru mættir að morgni fimmtudagsins 15. maí og renndu 
þeir mæli í holuna. Kom þá í ljós að hún var orðin vel heit og fór hiti yfir 160°C neðan 
fóðringar og var ekki meira mælt vegna hita. Vatnsborð var þá á 241 m dýpi. Holan var 
kæld í gegnum streng í nokkurn tíma en síðan var skipt á 50 l/s utanádælingu og var 
vatnsborð mælt á um 94 metrum. Eftir fyrstu örvun var reiknaður ádælingarstuðull um 
3,4 og var þá aðeins miðað við vatnsborðsbreytingu.  

Þegar hitamælingu og þrepaprófun var lokið á fimmtudag var ákveðið að reyna frekar 
að örva holuna og var dæling tekin af um klukkan 18:30. Holan var látin hitna fram 
undir morgun á föstudag, alls í um 17 tíma. Vatnsborð var þá í 235 metra dýpi. Um 60 
l/s dæling var sett á rétt fyrir klukkan 9 á föstudag og var dælt fram til klukkan 12:50 en 
þá var skipt yfir á um 50 l/s utanádælingu. Um klukkan 15 var dæling minnkuð í 25 l/s 
og mælt þrýstifall. Þrýstingur á 1300 metra dýpi fór úr 120 bar niður í 110 bar í 
fallþrepinu. Síðan var mælt við aukna ádælingu og var megin niðurstaðan sú að holan 
hafði lítið opnast frá fyrstu örvun.  

Aðfaranótt laugardagsins 17. maí var breytt um aðferð við örvunina og dælt á holuna 
ofanfrá í um tvo tíma og hún síðan látin hitna í aðra tvo tíma. Þetta var síðan endurtekið 
alla nóttina og fram undir morgun á laugardag þegar mælingamenn voru mættir á 
staðinn. Ástæða þess að dælt var ofan frá var það álit forðafræðinga að dæling niður 
streng örvaði mestmegnis neðstu æðar holunnar en þær efri voru lítt sjáanlegar í 
hitamælingum. Þegar hitamælt var eftir utanádælingu sáust æðar ofan til í holuni sem 
lítið hafið orði vart við áður (sjá mynd 12). Nokkrar æðanna, aðallega á dýptarbilinu 
790–890 m,  virtust gefa inn í  holuna við 25 l/s ádælingu. Mest áberandi var æðin í 865 
m. Holan kældi sig vel niður í 2370 metra. Um þrýstiferlana (mynd 13) má segja að 
flestir eru mældir við um 50 l/s ádælingu og sést að vatnsborð lækkar eftir því sem líður 
á örvunina sem bendir til að gæfni holunnar hafi farið batnandi. Þrátt fyrir að gæfni 
holunnar hafi verið að batna vantaði ennþá töluvert upp á að hún væri sambærileg við 
holur RN-11 og RN-12. Fyrsta mat bendti til að þar munaði um faktor 2.  

Eftir þessar aðgerðir var fyrirséð að komið væri að lokum verksins og var tekin ákvörð-
un um að setja ekki leiðara í holuna, frekar en holur RN-11 og RN-12. Síðasta verk bor-
holumælinga var að mæla eitt ádælingarþrep og síðan var mældur þrýstiferill upp hol-
una og fannst þá vatnsborð í um 125 metra dýpi við um 50 l/s ádælingu. Hita- og þrýsti-
mælingar sem gerðar voru í boruninnni og örvunaraðgerður eru sýndir á myndum 12 og 
13. 

Eftir mælingar tóku bormenn strenginn úr holunni og brutu stangirnar út. Mastur var 
fellt sunnudaginn 18. maí og í kjölfarið hófst frágangur og flutningur Jötuns á holu HE-
9 á Hellisheiði. Alls tók vinna við vinnsluhlutann 21 verkdag en vinna við holuna alla 
að undanskilinni forborun tók 62 verkdaga.  
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Tafla 1. Gangur borunar vinnsluhluta með 12 ¼" krónu.  
Borkróna 12 ¼"” 
 

Dagur Borun 
(m) 

Bortími 
(klst.) 

Meðalborhr. 
(m/klst.) 

Tími á 
borkrónu (klst.)

Dýpi 
(m) 

6006005 (HR S 44 C)   27. apríl 48 4 12 4 778 
6006005 (HR S 44 C) 28. apríl 209 20,5 10,2 24,5 987 
6006005 (HR S 44 C) 29. apríl 198 19,5 10,1 44 1185 
6006005 (HR S 44 C) 30. apríl 215 19 11,3 63 1400 
6006005 (HR S 44 C) 1. maí 224 19,5 11,5 82,5 1624 
6006005 (HR S 44 C) 2. maí 209 21 9,9 103,5 1833 
6006005 (HR S 44 C) 3. maí 167 15,5 10,8 119 2000 
Samtals:  1270 119  119 2000 
6012789 (HR S 44 C) 4. maí 117 10 11,7 10 2117 
6012789 (HR S 44 C) 5. maí 178 21 8,5 31 2295 
6012789 (HR S 44 C) 6. maí 44 6 7,3 37 2339 
Samtals:  339 37  37 2339 
JL3427 (HP 53 AK) 8. maí 37 9 4,1 9 2376 
JL3427 (HP 53 AK) 10. maí 7 2,5 2,8 11,5 2383 
JL3427 (HP 53 AK) 11. maí 14 3,5 4 15 2397 
JL3427 (HP 53 AK) 12. maí 60 14,5 4,1 29,5 2457 
Samtals:  118 29,5  29,5 2457 
Alls: (14 bordagar)  1727 185,5 8,45   

 

Tafla 2. Hallamælingar í borun. 

Dýpi holu 
(m) 

Mælidýpi 
(m) 

Halli 
(°) 

  

929 730 2,8   
839  800 3,2   
929 900 2,7   

1035 1000 2,7   
1130 1100 2,5   
1237 1200 2,1   
1544 1500 1,9   
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2. JARÐLÖG, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR  

3.1 Jarðlög og ummyndun 

Svarfsýni voru tekin á tveggja metra fresti eins og venja er við háhitaboranir. Sýnin 
voru greind samhliða borun, bæði berggerð og ummyndun. Á mynd 10 eru sýnd jarðlög 
holunnar frá botni holunnar í öðrum áfanga (831 m) og niður undir botn holunnar á 
2457 metra dýpi eins og svarf náðist, ásamt vísbendingum um ummyndun bergsins, 
vatnsæðum, borhraða og skolvatnsgögnum. Gögn um borhraða, skolun, hitastig 
skolvökva og annað sem skráð er í borun er fengið úr skráninga- og mælikerfi Jötuns og 
birt með leyfi Jarðborana hf. og verkaupa. Skráningarkerfið hætti að safna upplýsingum 
á um 2337 metra dýpi og skráning borhraða virkaði ekki mest alla borun áfangans. 

 

830–1190 m: Móbergsmyndun 

830–860 m: Grænleitt dílótt túff sem verður dekkra þegar neðar dregur og 
breksíulegra (860 m) og þar fyrir neðan er komið í bólstra. Túffið er tiltölulega 
ummyndað og algengustu ummyndunarsteindir eru pýrít, kvars og epidót. 

860–1036 m: Bólstraberg nær frá um 860 metrum og niður undir 900 metra þar 
sem það verður breksíulegra. Þar fyrir neðan skiptast á lög af hreinni breksíu, 
þunnar túfflinsur og bólstraberg og nær myndunin niður á um 1036 metrar þar 
sem tekur við hraunlag.  

1036–1054 m: Hraunlag sem er fínkorna, dílótt og blöðrótt. Vel kristallað og 
sumar blöðrur eru tómar.  

1054–1100 m: Túff, setlög og breksíur ná niður á um 1100 metra. Setið er að 
mestu af kornastærðinni sandur og í því eru plötulaga hvítar útfellingar sem 
gætu verið skeljaleifar. Tvö setlög koma fram, það efra á 1056–1062 m og hið 
neðra á 1090-1094. Þar fyrir neðan er lag af blandaðri breksíu, bergbrot og túff.  

1100–1190 m: Breksíur og bólstraberg. Meðalkorna ólivín þóleiít hraunlag nær 
frá 1100 metrum niður á um 1118 metra og undir því er kargalegt millilag og 
síðan þunn túfflinsa. Neðan við er aftur komið í bólstra, fremur vel kristallaðan 
en með talsverðu af gleri og nær bólstrinn niður í 1140 metra þar sem eru um sex 
metra þykkt túfflag. Þar neðan við frá 1146 metrum og niður í 1190 metra er 
hreint bólstraberg, sambræðingur af gleri, blöðróttu basalti, breksíu og túffi.  

 

1190–1370 m: Hraunlög 

1190–1370 m: Þykk dyngjusyrpa, úr vel kristölluðum, meðal-grófkorna ólívín 
þóleiít hraunlögum. Brúnleitt berg með kargakenndum millilögum. Meira er af 
ummyndunarsteindum í karganum og finnst wollastónít í 1244 metrum en 
annars eru epídót, kvars og kalsít algengast. Sumstaðar er vottur af oxun í 
berginu og kristöllun er talsvert breytileg eins og títt er í ólivín þóleiíti.  

 



 - 20 - 

1370–1450 m: Bólstraberg/hraunlög, innskot 

1370–1408 m: Glerjað basalt sem er nokkuð einsleit blanda af túffi og glerjuðu 
basalti en hefur ákveðinn hraunlagakarakter. Bergið er tiltölulega mikið um-
myndað og er talsvert af wollastóníti en aðrar steindir eru kvars, epidót og kalsít.  

1408–1450 m: Innskot. Basaltið verður hreinna og mest allt vel kristallað og  
meðalkorna. Nokkur vottur er af wollastóníti í þessari myndun auk hinna 
algengu steinda, epidóts, kvars og kalsíts. Neðsti hluti þessarar syrpu er ljósari 
og örlítið meira ummyndaður og pýrít er meira áberandi.  

 

1450–1554 m: Bólstraberg og breksíur 

1450–1478 m: Kargalegt basalt sem er bólstraberg en er breksíulegra við botn-
inn. Bergið er talsvert túffblandað og frekar mikið ummyndað.  

1478–1488 m: Grænleitt túff, mikið ummyndað með wollastóníti 

1488–1554 m: Þykk bólstrabergsmyndun sem er breksíuleg um miðbikið. 
Myndunin er dílótt og bergið er í grunninn ólivín þóleiít og fremur þétt og 
holrýmin lítil og ummyndunarsteindir fremur fátæklegar en wollastónít, epidót, 
kalsít, kvars og pýrít eru til staðar.  

 

1554–1700 m: Hraunlög/bólstraberg, innskot 

1554–1592 m. Meðalkorna basalt sem er nokkuð glerríkt en líklega hraunlög. 
Ummyndun er talsvert mikil. Wollastónít fínnst í talverðum mæli en auk þess 
eru epidót, kalsít, kvars og pýrít áberandi og vottur af amfíbóli sést í 1586 m. 

1592–1598 m: Kargakennd millillög í hraunlagastafla.  

1598–1668 m: Hraunlög, meðalkorna basalt með kargalegum millilögum en 
þessi syrpa verður glerríkari þegar neðar dregur. Amfíból sést á stangli en annars 
er ummyndun svipuð og ofar, mest epidót, kvars, vottur af kalsíti og við og við 
sést amfíból og einnig wollastónít. Sýni tekið í XRD, glærir geislóttir þræðir.  

1668–1686 m: Glerjað basalt, líkt bólstrabergi. Smáblöðrótt meðalkorna ólivín 
þóleiít en verður fínna þegar neðar dregur.  

1696–1700 m: Innskotsberg, meðal grófkorna basalt nokkuð oxað og brúnleitt. 

 

1700–1930 m: Hraunlög/bólstraberg 

1700–1752 m: Fín- meðalkorna glerjað og blöðrótt basalt, grágrænt að lit og 
erfitt að segja hvort um er að ræða hraunlagsyrpu eða bólstramyndun. 
Ummyndun er talsverð og kalsít er nokkuð algengt. 

1752–1812 m: Fínkorna ljós-grágræn basalt hraunlög. Nokkuð einsleit myndun 
með þunnum glerjuðum millilögum. 

1812–1850 m: Hraunlög nokkuð grófari en að ofan en með lagmótalegum 
millilögum. Bergið er misblöðrótt og kargalögin útfellingarík.  
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1850–1930 m: Glerjað basalt og breksíur að mestu leyti. Breksíukaflarnir eru 
mjög útfellingaríkir og líklega er þessi kafli bólstraberg eða bólstrabreksía. Jaðar 
breksíunnar er oxaður og tekur við innskot fyrir neðan. 

 

1930–2032 m: Hraunlög og innskot 

1930–2032 m: Að mestu leyti hraunlög og upphleðsluberg en skorið í sundur af 
fínkorna innskotum sem flest eru  ferskari en upphleðslubergið. Talsvert er af 
anhýdríti en aðrar ummyndunarsteindir eru epidót, kvars, pýrít, wollastónít. 

 

2032–2110 m: Móbergsmyndun 

2032–2074 m: Glerjað basalt og breksía. Bergið er mjög ummyndað, blöðrótt og 
útfellingaríkt, með epidóti, kvarsi, wollastóníti, pýríti og votti af kalsíti. Bergið 
er talsvert glerjað og er líklega bólstraberg.  

2074–2084 m: Glerjað basalt og meðalkorna basaltinnskot. Í tengslum við þetta 
innskot finnst granat.  

2084–2110 m: Breksía og bólstraberg, mikið ummyndað með amfíbóli. Efst er 
bergið breksíulegra en neðri hlutinn er hreinn bólstri.  

 

2110–2398 m: Innskot  

2110–2168 m: Basaltinnskot, meðal- grófkorna, kornborinn textúr og jafnkorna. 
Bergið er þétt og minna ummyndað en grannbergið. Neðstu 6 metrarnir í þessu 
eru fínni í korninu og ferskari og gætu verið annað samsíða innskot.  

2168–2186 m: Bólstraberg/hraunlög. Glerjað og breksíulegt efst og mikið um-
myndað og ljóst berg með wollastóníti og amfíbóli en neðri hluti þessarar syrpu 
er þéttari og minna af gleri og er líkari hraunlögum.  

2186–2398 m: Innskot. Allnokkur basalt innskot sem öll eru meðal- til 
grófkorna með frekar jafnri kornastærð og lítið um blöðrur. Innskotin eru örlítið 
misdökk og misgróf. Á nokkrum stöðum kemur inn upphleðsluberg.  

2200–2212 m: Meðalkorna basalt. Mikið ummyndað berg sem er 
upphleðsluberg eða mun eldra innskot.  

2212–2234 m: Innskot, meðal- grófkorna basalt sem er plagíóklasdílótt. Lítið af 
ummyndunarsteindum.  

2234–2256 m: Glerjað basalt, skorið þunnu basaltinnskoti og fyrir neðan inn-
skotið er þunn linsa af hreinu túffi.  

2256–2284 m: Ljóst og grófkorna innskot. 

2284–2306 m: Fínkorna dökkt basaltinnskot. 

2306–2318 m:Breksíulegt og glerríkt basalt.   

2318–2398 m: Innskotakomplex úr grófkorna basalti sem nálgast það oft á tíðum 
að vera líkt gabbrói (2370–2374 m). Innskotið er lagskipt og koma fyrir 
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fímkorna lög inn á milli og sum hver með óvenjulegum textúr (2366–2368 m). 
Innskotið er talsvert ummyndað og epidót og wollastónít algengt og amfíból sést 
á stangli. 

 

2398–2438 m. Móbergsmyndun 

2398–2404 m: Breksíulegt berg með miklu af útfellingum. Töluvert af kalsíti en 
annars aðallega epidót, kvars og pýrít. 

2404–2438 m: Grænleitt útfellingaríkt dílótt túff sem er talsvert mikið 
ummyndað og með talsverðu af kalsíti, miklu epidóti og vott af amfíbóli. Þunnt 
innskot skilur túffið frá setkenndara túffi neðar sem er með meira granular textúr 
og er glerið mjög stakstætt í kornunum og er túffið líkara sandi. Annað þunnt 
innskot liggur við botn þessarar syrpu. 

 

2438–2457 m. Innskot. Þétt, grænleitt og ljóst meðalkorna basaltinnskot. 

3.2. Vatnsæðar og hiti  

Engar afgerandi vísbendingar um vatnsæðar komu fram í borun sem verulega aukning í 
skoltapi eða þess háttar en hægt vaxandi tapaukning varð á nokkrum stöðum í holunni 
ásamt breytingum á mismunahita þegar farið var að bora með vatni, en efstu 300–400 
metrar áfangans voru boraðir með leðju. Skoltap jókst lítillega á 1100–1400 m dýpi og 
gætu þar verið einhverjar smáar æðar sem þéttust að mestu þegar leið á borunina. Í hita-
mælingu á mynd 12 (sjá einnig mynd 5) er æð sýnileg í 1360 metrum. Skoltap jókst 
lítillega aftur á 1700–1800 m dýpi og eru vafalaust smáæðar sem hafa þéttst og er þá 
tekið mið af breytingum í mismunahita. Aðar vísbendingar komu ekki fram í borun um 
skoltapsstaði eða æðar. Hitamæling sem gerð var vegna krónuskipta þegar dýpi var um 
2000 metra (sjá mynd 5) staðfesti eins og áður sagði æðakafla í kringum 1400 metra 
dýpi og einnig á 17-1800 metrum en engar æðar voru þá opnar neðar og holan hitnaði 
hratt neðan við 1800 metra. Á 2339 metra dýpi slitnaði stöng og var hitamælt í opinni 
holu eftir fiskun (sjá mynd 8) og höfðu þá bæst við æðar í grennd við 2100 metra og 
niðri undir botni en þá kældi holan sig í botn. Hitamælingar sem gerðar voru í borlok og 
meðan á örvunaraðgerðum stóð eru sýndar á mynd 12 og sjást þá æðar í eftri hluta hol-
unnar á bilinu 792–885 m. Einna sterkust er æð á 850 m dýpi. Þá vottar fyrir æð á um 
2260 m, en mest af ádælingunni tapast í æð á um 2330 m en smá æð virðist vera við um 
2380 m.  

Um hita má almennt segja að ummyndunarsteindir gefa til kynna að berghiti sé í 
námunda við 290–300°C í neðri hluta holunnar. Ekki er varlegt að ætla að hiti sé hærri 
þar sem mikið er af epidóti niður alla holuna og amfíból né wollastónít finnast aldrei í 
því magni að unnt sé að segja að hiti sé mun mikið hærri auk þess sem lítið finnst af 
granati en þessar steindir gefa vísbendingu um að hita sé vel yfir 300°C. Þá má halda 
því fram að kerfið sé talsvert frá því að vera í suðu þar sem kalsít finnst á stangli niður 
alla holuna og er aldrei almennilega horfið. Talsverð aukning verður í kalsíti þegar 
komið er í móbergsmyndunina frá 2398 metrum og nánast niður undir botn.  
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Mynd 10. Jarðlög og skolmælingar.  
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3. BORHOLUMÆLINGAR 

Í töflu 3 eru taldar upp þær mælingar sem gerðar voru í 3. áfanga borunar RN-13. Mæl-
ingunum er unnt að skipta í þrjá hluta: 

1. Hitamælingar í opinni holu til að kortleggja vatnsæðar og meta ástand holunnar 
vegna krónuskipta, fiskunar og eftir að borun lauk (myndir 5, 8 og 12). 

2. Jarðlagamælingar í opinni holu til að fá upplýsingar um berglög (mynd 11). 

3. Hita- og þrýstimælingar við þrepadælingu holunnar (myndir 12 og 13). 

Tafla 3. Yfirlit borholumælinga í 3. áfanga. 

Dags. Tímí Mæling Dýptarbil Tilgangur Skrá Athugasendir 
4 maí 2003 01:50-03:11 Hiti 30-1984 Festun H200305040150 Q=-14 l/s. E. upptekt 
4 maí 2003 03:11-03:18 Hiti 1900-1984 Festun H200305040311 Q=-14 l/s. 
4 maí 2003 03:18-03:43 Hiti 1900 Festun H200305040318 Q=-14 l/s. 
4 maí 2003 03:46-04:58 Hiti 250-1984 Festun H200305040346 Q=-14 l/s. 
7 maí 2003 12:17-13:57 Hiti 50-2338 Æðar H200305071217 Q=-25 l/s. Strengur slitinn 
7 maí 2003 13:57-14:54 Hiti 600-2338 Æðar H200305071357 Q=-25 l/s. 
13 maí 2003 04:35-05:44 Hiti 25-2444 Jarðlög H200305130435 Q=-28 l/s. Borun lokið 
13 maí 2003 07:29-10:52 Nifteindir 679-2442 Jarðlög N200305130729 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 07:29-10:52 Gamma 679-2442 Jarðlög G200305130729 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 12:08-14:20 Vídd-X 2-2441 Jarðlög X200305131208 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 12:08-14:20 Vídd-Y 2-2441 Jarðlög Y200305131208 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 15:11-16:10 Viðnám 861-2441 Jarðlög S200305131511 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 15:11-16:10 Viðnám 861-2441 Jarðlög L200305131511 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 15:11-16:10 Viðnám 861-2441 Jarðlög A200305131511 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 16:10-17:19 Viðnám 709-2442 Jarðlög A200305131610 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 16:10-17:19 Viðnám 709-2442 Jarðlög S200305131610 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 16:10-17:19 Viðnám 709-2442 Jarðlög L200305131610 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 21:36-00:10 Leiðni 710-2200 Jarðlög S200305132136 Q=-28 l/s. 
13 maí 2003 23:46-00:10 Leiðni 710-2200 Jarðlög L200305132136 Q=-28 l/s. 
14 maí 2003 02:10-02:57 Þrýstingur 0-1300 Þrepapróf P200305140210 Q=-28 l/s. 
14 maí 2003 03:06-05:30 Þrýstingur 1300 Þrepapróf P200305140306 Q=-45.5 l/s. 
15 maí 2003 08:28-08:48 Hiti 24-740 Örvun H200305150828 Q=-0 l/s. Kæling til kl 16 14/5-03 
15 maí 2003 14:10-14:25 Þrýstingur 13-1380 Örvun P200305151410 Q=-0 l/s. 
15 maí 2003 14:27-15:12 Hiti 382-2383 Örvun H200305151427 Q=-0 l/s. 
15 maí 2003 15:37-16:47 Þrýstingur 1300-1380 Örvun P200305151537 Q=-0 l/s. 
15 maí 2003 16:50-16:54 Hiti 1300-1410 Örvun H200305151650 Q=-0 l/s. 
15 maí 2003 17:06-17:15 Þrýstingur 235-390 Örvun P200305151706 Q=-0 l/s. 
15 maí 2003 17:16-17:18 Þrýstingur 150-157 Örvun P200305151716 Q=-0 l/s. 
16 maí 2003 08:29-08:45 Hiti 13-725 Örvun H200305160829 Q=-0 l/s. Kæling til kl 18 15/5-03 
16 maí 2003 13:47-14:02 Þrýstingur 14-511 Örvun P200305161347 Q=-50 l/s. 
16 maí 2003 14:02-14:45 Hiti 511-2380 Örvun H200305161402 Q=-50 l/s. 
16 maí 2003 15:02-16:11 Þrýstingur 1300 Örvun P200305161502 Q=-25 l/s. 
16 maí 2003 16:11-16:18 Hiti 1300-1512 Örvun H200305161611 Q=-25 l/s. 
16 maí 2003 16:23-17:31 Þrýstingur 1300 Örvun P200305161623 Q=-50.2 l/s. 
16 maí 2003 17:34-17:49 Hiti 600-1212 Örvun H200305161734 Q=-50.2 l/s. 
16 maí 2003 17:49-18:04 Þrýstingur 48-599 Örvun P200305161749 Q=-50.2 l/s. 
17 maí 2003 08:30-09:58 Hiti 21-2382 Örvun H200305170830 Q=-25 l/s. 2 tíma dæling og síðan  2 
17 maí 2003 10:27-10:51 Þrýstingur 1300 Örvun P200305171027 Q=-25 l/s.  tíma upphitun og þannig 
17 maí 2003 10:51-12:23 Þrýstingur 1300 Örvun P200305171051 Q=-50 l/s. púlsað fram til morguns 
17 maí 2003 12:23-12:44 Hiti 693-1300 Örvun H200305171223 Q=-50 l/s. 16/5-03 
17 maí 2003 12:45-13:05 Þrýstingur 80-692 Örvun P200305171245 Q=-50 l/s. 
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4.1. Hitamælingar í opinni holu 

Hola RN-13 náði settu bordýpi (2457 m) síðdegis 12. maí. Þá tók við nokkura stunda 
skolun og svo upptekt borstrengs. Þessu var lokið um kl. 3:30 aðfaranótt 13. maí og 
voru mælingamenn mættir um kl. 4 til jarðlagamælinga. Byrjað var á að mæla hita niður 
holuna, þá nifteindadeifingu og náttúrulega gammageislun, svo vídd holunnar og loks 
rafviðnám jarðlaga. Hefðbundnum jarðlagamælingum var lokið um kl. 17:30. Ákveðið 
var að mæla rafleiðni jarðlaga með nýju mælitæki og átti viðnámsmælingin að vera til 
samanburðar. Að endingu átti að gera fyrstu prófun á gæfni holunnar. Hér á eftir verður 
fjallað lauslega um hefðbundnu jarðlagamælingarnar en aftar er fjallað um leiðnimæl-
inguna og þrýstingsprófanirnar. 

Hitamælingin er sýnd á mynd 12 ásamt öðrum hitamælingum úr holunni sem auk þess 
eru á myndum 5 og 8 og á mynd 11 með jarðlagamælingunum. Fyrsti vottur um vatns-
æð sést á rúmlega 1360 m og vottar fyrir þeirri æð í fyrri mælingum einnig. Þá vottar 
fyrir æð á um 2260 m, en mest af ádælingunni tapast í æð á um 2330 m. Smá æð virðist 
vera við um 2380 m, en holan var vel kæld alveg niður að botni sem fannst á um 2445 
m og því yfir 10 m botnfall í holunni. 

4.2. Jarðlagamælingar í opinni holu 

Víddarmælingin (mynd 11) sýnir smá skápa frá því þar sem borað var út úr fóðurrörinu 
á rúmlega 700 m og niður á tæplega 1200 m dýpi. Þetta eru litlir skápar um 6–7” yfir 
boruðu þvermáli holunnar. Frá 1200 m og niður á rúmlega 2350 m er smávægileg 
útvöskun. Eftirtektarvert er að á nokkrum stöðum í holunni er nokkur munur á útslagi 
X-Y armaparana. Á þeim stöðum hefur spennusvið jarðlaganna brotið meira úr þeim í 
ákveðna stefnu og þar gætu einnig leynst sprungur. Ekki er hægt með þessum mæling-
um að ákvarða þessa stefnu. 

Áberandi lagskipting kemur fram í jarðlagamælingunum á mynd 11 og sjást sambærileg 
jarðlög bæði í viðnámsmælingunni og mælingu á nifteindadeifingu. Þannig koma þéttari 
jarðlögin fram með hærra viðnámi og minni nifteindadeifingu (hátt NN-gildi). Grop 
þessara jarðlaga er því einnig lítið. Einkennandi er að viðnámið er lágt sem er eðlilegt í 
jarðlögum sem eru mettuð af söltu vatni. Mæling á rafleiðni ætti því að virka betur við 
þessar aðstæður en mæling á rafviðnámi. Fyrir ofan 1260 m er viðnám mjög lágt eða um 
og minna en 1 ohmm, það er svo 1 til 10 ohmm niður á um 2100 m og hærra þar fyrir 
neðan. Neðan 2100 m verða jarðlög einnig þéttari (hærra NN) þó inn á milli séu 
gropnari jarðlög. Náttúrulega gammageislunin er nokkuð jöfn um alla holuna. Há 
gammageislun er þó á nokkrum stöðum eins og á 840–870 m, 1080–1100 m og 1360–
1390 m. Lítil geislun er við þéttu jarðlögin á 1385–1450 m og svo á 2150–2210 m. 
Ekkert sást í mælingu á sjálfspennu því sú mæling var í mettun yfir allan vinnsluhluta 
holunnar. Frekari umfjöllun um jarðlagamælingarnar bíður frekari úrvinnslu. 
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Mynd 11. Jarðlagamælingar.  
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4.3. Örvunaraðgerðir 

Mælingum á eiginleikum jarðlaga lauk skömmu eftir miðnætti aðfaranótt 14. maí og var 
í framhaldi af þeim gerð fyrsta könnun á vatnsgæfni holunnar. Ádæling í holuna hafði 
verið um 28 l/s í meira en sólarhring og var þrýstingsstigull mældur niður í 1300 m dýpi 
(mynd 13), en ákveðið var að hafa þrýstimælinn ofan við vatnsæð sem var talin vera á 
um 1360 m dýpi (mynd 12). Þetta dýpi var valið til að koma í veg fyrir miklar hita-
sveiflur á þrýstimælinum ef æðin á 1360 m myndi gefa inn í holuna við litla ádælingu. 
Vatnsborð var á um 95 m, en var lyft upp af lofti í vatnssúlunni um minnst 25 m og ætti 
því að hafa verið á um 120 m dýpi með þessari ádælingu. Þegar þrýstimælir hafði jafnað 
sig að aðstæðum á 1300 m dýpi var ádæling aukin í 45 l/s og haldið þannig í rúma tvo 
klukkutíma. Ádæluþrepið má sjá á myndum 14 til 16, en þar sést að þrýstingur lækkar 
aðeins undir lok þrepsins sem bendir til að gæfni holunar hafi batnað aðeins undir lok 
þess. Ádælingarstuðullinn var því um 2,5 l/s á bar og undir lok þrepsins um 2,6 l/s á bar. 
Ljóst var að gæfnin miðað við væntanlegan niðurdrátt væri of lítil ef hafa ætti holuna án 
leiðara. Því var ákveðið að reyna örvun í þeirri von að vatnsæðar opnuðust meira. 

Fyrstu örvunaraðgerðir fólust í því að láta holuna hitna í rúman hálfan sólarhring og 
síðan að reyna að snöggkæla hana með dælingu í gegnum borstreng. Því var borstrengur 
með einstreymisloka settur niður á 2398 m og holan látin hitna frá um kl 16 þann 14. 
maí til um kl. 9 að morgni 15. maí, en þá var upphitunin könnuð með hitamælingu 
(mynd 12). Á rúmlega 740 m var hitinn kominn yfir þolmörk mælisins og því ljóst að 
upphitunartími var orðinn nógu langur. Dælt var í gegnum borstreng, fyrst um 60 l/s í 
tæpa 3 tíma, en síðan skipt í um 50 l/s ádælingu utan með borstrengnum eftir hádegið. 
Mældur var þrýstingsstigull til að finna vatnsborð við þessa ádælingu en til þess þurfti 
að demba slatta af vatni í borstrenginn til að lyfta vatnsborðinu vegna einstreymis-
lokans. Vatnsborð fannst á 93 m og var lyft af lofti um eina 15 m. Síðan var hiti mældur 
niður holuna og voru vísbendingar um vatnsæðar á 1096 m og 1183 m auk fyrri merkja 
um vatnsæðar (mynd 12). Sambyggði hita- og þrýstimælirinn var færður upp í 1300 m 
dýpi og ádæling minnkuð í rúma 25 l/s. Fallþrepið má sjá á myndum 14 til 16. Þrepið er 
helst til stutt til að leyfa reikning á lekt holunnar, en á mynd 16 sést að breytingar á 
gæfni holunnar eru ekki miklar eftir fyrstu örvunartilraun. Þó ber að hafa í huga að þetta 
er fallþrep þar sem þrýstingur á vatnsæðar holunnar er minnkaður og því ekki óeðlilegt 
að það gefi lægri gildi fyrir ádælingarstuðul en ádælingarþrep þar sem hærri þrýstingur 
er settur á vatnsæðarnar. Fallþrepin eru því að ákveðnu marki betri til að meta afköst 
holunnar við vinnslu. Af fallþrepinu og þrýstingsstiglinum sem var mældur upp holuna 
á eftir því (mynd 13) var ljóst að gæfni holunnar hafði lítillega batnað og því mælt með 
að halda örvun áfram. 

Endurtekið var að láta holuna hitna upp og stóð upphitun í tæpa 15 tíma, en þá var hún 
könnuð með hitamælingu (mynd 12). Skömmu fyrir kl. 9 að morgni 16. maí var svo 
dælt um 60 l/s gegnum borstreng til að snöggkæla holuna og eftir hádegi skipt yfir í um 
50 l/s ádælingu utan með borstreng auk þess að um 2 l/s voru látnir leka niður 
borstrenginn til að halda svipuðu vatnsborði innan hans og utan. Þrýstingsstigull var 
mældur niður og var vatnsborð hærra en áður eða á um 81 m (mynd 13). Þá var 
hitamælt niður holuna og vottaði fyrir vatnsæð á 1682 m auk þeirra sem áður eru taldar. 
Mælir var færður upp á 1300 m dýpi og ádæling utan með borstreng minnkuð í um 25 
l/s. Fylgst var með þrýstingslækkuninni í 80 mínútur, en þá var ádæling aukin aftur í 50 
l/s. Þrepaprófunin er sýnd á myndum 14 til 16. Þar sést að þrýstingur hefur almennt 
lækkað aðeins í holunni sem bendir að gæfni hennar hefur batnað lítillega. Af 
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fallþrepinu má ráða að lítil breyting hefur orðið á gæfni holunnar við þessa endurtekn-
ingu á upphitun holunnar. Ádælingarþrepið gefur ádælingarstuðulinn 2,9 l/s á bar og við 
samanburð við fyrstu prófun hefur gæfni holunnar ekki batnað mikið. Athugað var með 
hitamælingu hvort vatnsæðar ofan 1300 m sæjust eitthvað betur og að lokum var þrýst-
ingsstigull mældur upp. Mælt var með að gerð yrði lokatilraun til örva holuna og yrði 
henni hagað á annan hátt. 

Eftir borun og við fyrri örvunaraðgerðir var ljóst að dýpstu vatnsæðarnar (neðan 2100 
m) voru virkastar í mati á gæfni hennar og tóku við mest allri ádælingunni. Í þessari 
lokatilraun var því reynt að beina örvuninni að vatnsæðum ofar í holunni, en holur RN-
11 og RN-12 höfðu haft mjög virkar vatnsæðar ofan 1500 m dýpis. Ákveðið var að láta 
holuna hitna upp í um 2 tíma og síðan dæla utan með borstrengnum um 60 l/s í um 2 
tíma. Þessi skref yrðu svo endurtekin til morguns 17. maí. 

Upp úr kl. 8 að morgni 17. maí var byrjað að dæla utan með borstreng um 25 l/s eftir 
tveggja tíma upphitun. Hitamælt var niður og sáust nú nokkrar vatnsæðar á dýptarbilinu 
792 m til 885 m sem voru að gefa inn í holuna við þá ádælingu (mynd 12). Einnig sást 
að holan var vel kæld niðri við botn á meira en 2380 m dýpi. Eftir hitamælingu var 
mælir færður upp á 1300 m dýpi auk þess sem 2 l/s voru látnir leka niður borstrenginn 
til að jafna vatnsborð innan í honum við vatnsborð í holunni. Ádæling utan með bor-
streng var aukin í um 50 l/s og er ádæluþrepið sýnt á myndum 14 til 16. Þar sést að 
þrýstingur hefur lækkað í holunni og á mynd 16 að gæfni holunnar hefur aukist, ádæl-
ingarstuðullinn orðinn um 3,3 l/s á bar. Svo virðist sem lokatilraunin til að örva holuna 
hafi skilað bestum árangri að því marki. Að endingu var hitamælt upp að fóðringu og 
þrýstingsstigull mældur þaðan og upp. Vatnsborð var á um 125 m dýpi við um 52 l/s 
ádælingu. 

Örvunaraðgerðirnar bættu vatnsgæfni holu RN-13 úr 2,5 l/s á bar í 3,3 l/s á bar. Kostn-
aður og tími leyfðu ekki frekari aðgerðir þó gæfnin væri aðeins undir viðmiðunarmörk-
um sem sett voru til að hafa holuna án leiðara. Ákvörðun var samt tekin um að leiðari 
yrði ekki settur í holuna og lauk örvunaraðgerðum og mælingum upp úr hádegi 17. maí. 
Við lok örvunaraðgerða er vatnsgæfni holu RN-13 metin um 2-3 sinnum minni en holna 
RN-11 og RN-12. Opnun vatnsæða ofarlega í holu RN-13 undir lok örvunaraðgerða 
bendir til að mögulega megi örva holuna meira með ádælingu úr vatnsveitu eftir að bor 
er farinn af svæðinu og áður en hún verður blástursprófuð. 
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Mynd 12. Hitamæling í örvunaraðgerðum auk eldri mælinga til samanburðar. 
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Mynd 13. Þrýstingsstiglar mældir meðan á örvunaraðgerðum stóð. 

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 Þrýstingur (bar)

 Mælt 14-5-2003 kl.   2:09, Q= 28 l/s
 Mælt 15-5-2003 kl. 14:10, Q= 50,2 l/s
 Mælt 15-5-2003 kl. 17:06, Q= 25,3 l/s
 Mælt 16-5-2003 kl. 13:47, Q= 52 l/s
 Mælt 16-5-2003 kl. 17:49, Q= 52 l/s
 Mælt 17-5-2003 kl. 12:45, Q= 52 l/s

17-5-2003
Ómar/PeDBorholumælingar

Orkustofnun

Reykjanes hola RN-13
D

ýp
i (

m
)



 - 31 - 

0 20 40 60 80 100 120 140
106

108

110

112

114

116

118

120

122

Reykjanes hola RN-13

 Mælt 14-5-2003, ádæling aukin úr 28 l/s í 45 l/s
 Mælt 15-5-2003, ádæling minnkuð úr 50,2 l/s í 25,3 l/s
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Mynd 14. Þrýstingur á 1300 m dýpi þegar ádælingu var breytt til að meta gæfni 
holunnar. 
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Mynd 15. Þrýstingur á 1300 m dýpi teiknaður á lygra (semi-log) tímaskala. Fæst 
þrepin eru nógu löng til að meta lekt við holuna. 
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Mynd 16. Þrýstingsbreyting á 1300 m dýpi eininguð á móti breytingu í ádælingu.  
Myndin sýnir vel breytingar í gæfni holunnar við örvunaraðgerðirnar. 
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4. HEIMILDIR 

Hjalti Franzson, Gunnar Gunnarsson, Peter E. Danielsen, Ómar Sigurðsson, Guðlaugur 
Hermannsson og Krisján Skarphéðinsson (JB). Reykjanes – Hola RN-13. 1. áfangi: 
Borun fyrir 18 3/8” öryggisfóðringu frá 92 m í 303 m dýpi. 2. áfangi: Borun fyrir 13 
3/8” vinnslufóðringu frá 303 m í 831 m dýpi.  

 

5. VIÐAUKAR 

Viðauki 1: BHA report (uppbygging borstrengs) frá Baker-Hughes. 

Viðauki 2. Greinargerð Sverris Þórhallssonar. 

Viðauki 3. Dagskýrslur sem sendar voru út á meðan borun stóð.  
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Viðauki 1. BHA-report frá Baker-Hughes. Uppbygging borstrengs. 
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30-04-2003 

 

 

HVE DJÚPT ER ÓHÆTT AÐ BORA RN-13 EFTIR AÐ GLUGGI VAR 
GERÐUR Á 700 m? 

Til að komast fram hjá borstöngum sem festust í holu RN-13 er vinnslufóðringin var 
steypt var gluggi boraður á fóðringuna til að komast framhjá.  Glugginn var boraður 
með ´”Windowmaster” tækjum leigðum frá Baker og hefst í 702,82 m og nær í 710,13 
m.  Í þessari greinargerð er skoðað hvaða afleiðingar þetta hefur hvað öryggi varðar, og 
metið hve djúpt má bora.  Áður hefur verið tekið mið af erfiðustu aðstæðum sem vænta 
má, þ.e. að holan fylgi svonefndum suðumarksferli. Nú er aftur á móti tekið mið af 
mældum hita og þrýstingi í holum sem boraðar hafa verið nýlega á svæðinu og ná í allt 
að 2506 m.   

Forsendur: 
1. Þrýstingur á svæðinu er um 180 bar-a á 2250 m dýpi. 
2. Reiknaðir eru þrýstiferlar fyrir mismunandi hitastig miðað við adiabatiska 

þenslu og ekkert þrýstifall vegna streymis. Þrýstiferlar fyrir eftirfarandi hitastig 
reiknuð frá 2250 m: 

a. 290°C  sem telja má lægri mörk. 
b. 310°C  og 315°C sem telja má efri mörk hita. 
c. 357°C sem er suðumark við 180 bar-a, forsendu (1). 
3. Sýndir eru mældir þrýstiferlar fyrir holur RN-10 og RN-12  sem lokað er fyrir. 
4. Þrýstiferill fyrir holu RN-11 í blæstri við 50 kg/s er sýndur.  Þrýstifall 

innrennslis (dP) er 12 bar og skýrir það mun milli mælds og reiknaðs þrýstiferils. 

Niðurstaða: 
1. Unnt er að bora í 2250 m dýpi og nota vatn til kæfingar, ef hitinn er í lægri 

mörkum (2a) 
2. Unnt er að bora í 2250 m dýpi ef leðja með eðlisþyngd 1,4 er til staðar er hitinn 

er í hærri mörkum (2b). 
3. Fóðringin þyrfti að ná í 950-1100 m ef hitinn næði suðmarki á umræddu dýpi. 
4. Megniniðurstaðan er að unnt er að bora í um 2250 m með fóðringuna í 700m svo 

fremi að hitinn fari ekki upp fyrir 315°C. 
5. Framangreint mat er ekki með neinum “öryggisstuðlum” og þarf að virða það 

við not á framangreindu mati. 
 
Reykjavík 30.04.2003 

_______________________ 

Sverrir Þórhallsson 

 

ORKUSTOFNUN 
Rannsóknasvið  Greinargerð 

SÞ/sþ. 

 

Viðauki 2. Greinargerð Sverris Þórhallssonar frá 30-04-2003. 
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Mynd 17.  Hefðbuninn suðumarksferill (rauð lína).  Mældur hiti í tveimur holum sem 
sýnir að hitinn er undir suðmarki sem reyndar er 357°C við 180 bar-a 
þrýsting  sem er að finna  á 2250 m dýpi í jarðhitakerfinu á Reykjanesi. 

 

Mynd 18.  Spáferlar um þýsting, bornir saman við þrýsting vatns þungrar borleðju 
og jarðlagaþrýsting.  Grænir hringir sýnir hvar þeir skerast en  við það 
miðast nauðsynleg lengd vinnslufóðringar miðað við borun í 2250 m. 

Reykjanes.  Hiti í botni er talsvert undir suðumarksferli
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Sverrir 30.04.2003

 Forsendur:
- Mælingar í holum RN-10 og 11
- Suðumarksferill (BPD)
- Adiabatisk þensla
- Ekkert þrýstifall vegna röramótstöðu
- Ekkert hitatap
- Ekkert "slip" - einsleit blanda 
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28.4.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #10 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúmer: 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 

 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: 803 m   

Skolvökvi: Leðja   

42. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 778 m  Borun síðasta sólarhring:  48 m 

Dýpi kl. 08: 852 m  Bortími:   4 klst.  

Skoltap:    0 l/s  Meðalborhraði:   12 m/klst. 

Borverk 

Síðasta dagskýrsla frá borvakt ROS var send út þann 12. apríl s.l. þegar sýnt þótti að 
fóðring væri klemmd utan um streng í kjölfar steypingar. Eins og segir í síðustu skýrslu 
var sett niður sprengja og reynt að slá í sundur og ná strengnum upp ofan við festuna. 
Eftir í holunni voru 9 stangir. Neðsta stöng var í flotkolla á 804 m dýpi í holunni, miðað 
við drifborð Jötuns þannig að efri brún stangalengjunnar sem skilin var eftir var á um 
717-720 metra dýpi. Næstu dagar fóru síðan í að reyna að mylja stangirnar úr holunni, 
bora fóðringuna út og að endingu að mylja glugga á fóðringuna til að bora út út. Settur 
var niður whipstock-fleygur (gæti kallast sveigstokkur) til að þvinga krónuna að 
holuveggnum og út úr holunni og var neðri endinn settur niður á 712 metra dýpi. Króna 
byrjar að sveigjast frá stokknum á um 702 metra dýpi og byrjar hægt og rólega að naga 
sig út úr holuveggnum. Á sunnudag var því verki lokið og búið var að bora þrjár stangir 
út fyrir holuna niður á um 730 metra með einhverjum óskilgreindum halla og engrar 
fyrirstöðu varð vart í holunni. Rétt fyrir hádegi á sunnudag var búið að taka 
útútborunarsteng upp og eftir hádegishlé var byrjað að raða saman streng með mótor og 
12 ¼” krónu til áframhaldandi borunar á vinnsluhluta holunnar.  Borun hófst rétt fyrir 
kvöldmat á sunnudag og var borað með um 15.000 punda álagi og 50 l/s af leðju. Boruð 
var rétt um ein stöng á klukkutíma og ekki varð vart við neitt tap. Í morgun var 
hallamælt á 800 metrum og var hallinn 3,2°.  

Borvakt. 

Viðauki 3. Dagskýrslur sem sendar voru út meðan á borun stóð. 
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29.4.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #11 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Leðja   

43. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 987 m  Borun síðasta sólarhring:  209 m 

Dýpi kl. 08: 1044 m  Bortími:   20,5 klst.  

Skoltap:    0-2 l/s  Meðalborhraði:   10,2 m/klst. 

Borverk 

Borað hefur verið látlaust síðasta sólarhring og var 1000 metra dýpi náð um klukkan tvö 
í nótt og morgun klukkan 8 var dýpi um 1044 metrar. Eitthverjir smáhnökrar eru á 
skráningarkerfi borsins og skráir kerfið einungis lokadýpi stangar þann tíma sem 
stöngin er í borun.  

Í gær var hallamælt í 900 metrum og var halli 2,7°og að auki var hallamæld rétt utan við 
glugga fóðringar á 730 metrum og var halli þar 2,8°. Borun gengur hratt og örugglega 
og mikið berst af svarfi. Því eru miklar annir hjá borvakt og því eru dagskýrslur frekar 
rýrar í roðinu. Ennþá er borað með leðju.  

 

Borvakt. 
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30.4.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #12 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Leðja   

44. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 1185 m  Borun síðasta sólarhring:  198 m 

Dýpi kl. 08: 1240 m  Bortími:  19,5 klst.  

Skoltap:  ~3,5  l/s  Meðalborhraði:  10,15 m/klst. 

Borverk 

Áfram er haldið a ð bora með sama hraða og var dýpi á miðnætti 1185 metrar og hafa 
því borast rétt tæplega 200 metrar síðasta sólarhring og ekki hægt að segja annað en að 
borinn detti niður. Fyrst varð vart við skoltap á 1063 m meðan borað var með leðju og 
mældist það rétt rúmir 3 l/s. Síðan er aftur mælt tap 1128 m og þá var það 9,5 l/s og er 
það mesta tapið sem orðið hefur en þá voru liðnir allmargir tímar þar til síðasta 
sekknum af leðju var bætt útí og leðjan  þynnt með vatni. Tapið þéttist aftur og í 1183 m 
var tapið tæpir 5 l/s og er komið núna niður í um 3,5 l/s. Leðjan var skoluð úr kerinu 
síðastliðna nótt í um 1150 metrum og er núna eingöngu borað með vatni. Eins og hefur 
verið bent á er vatnið að kæla holuna meira en leðjan og er hitamunur vatnsins sem 
kemur upp og þess sem fer niður um 10°C. Vatnið sem fer niður er um 20°C heitt en hiti 
á leðjunni var vel yfir 50°C og hitamunur leðju sem fer niður og leðju upp úr holunni 
var minni. Hallmælingar hafa verið gerðar á 100 m fresti. Mælt var í 1000 metrum og 
halli þar var 2,7°, á 1100 m var hallinn 2,5°og núna í morgun var hallamælt í 1200 
metrum og þar var hallinn 2,1°. Það má því vera ljóst að holan er að rétta sig af. 

Hvað jarðfræðina áhrærir þá er að mestu leyti verið að bora í móbergs- og 
bóltsrabreksíur, sem þó eru með þunnum innskotum. Ummyndun er mismunandi eftir 
lekt myndananna er þar sem hún er hæst þar sést mikið af epidóti og wollastónít sést í 
sprungum á einum stað.   

 

Borvakt. 
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1.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #13 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/IOB 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

45. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 1400 m  Borun síðasta sólarhring: 215m 

Dýpi kl. 08: 1477 m  Bortími:  19 klst.  

Skoltap:  ~3,5  l/s  Meðalborhraði:  11,3 m/klst. 

Borverk 

Hallamælt var í gærmorgun í 1200 metrum eins og greint var frá í síðustu skýrslu og var 
hallinn 2.1°. Ekki var mælt í 1300 metrum en hallamæling í 1400 metrum gaf 2,1°. 
Holan virðist því vera að rétta sig af ef hægt er að tala um að einhver halli hafi verið á 
henni til byrja með en halli rétt utan við glugga á 730 metra dýpi mældist 2,8°. Síðasta 
sólarhring boruðust 215 metrar eins og kemur fram hér að ofan og er stefna sú að bora 
meðan holan er hrein og svarf berst vel til yfirborðs og tap er lítið. Þessar forsendur 
gætu breyst ef holan fer að opnast eitthvað að ráði en sem stendur er tap rétt rúmir 3 l/s 
og var það mælt með hefðbundnum hætti klukkan 6 í morgun.  

Borað er með um 15.000 punda álagi að jafnaði og með um 50 l/s dælingu. Borað er 
með vatni eingöngu og um miðjan dag í gær miðvikudag, var send niður polymer-pilla 
sem sannfærði menn um að holan væri tandurhrein. Snúningur á borkrónu er um 180 
sn/mín. og snúningsvægi er um 200 A.  

Enn er algengast að sjá móbergsmyndanir og þá helst glerríkar nokkuð vel kristallaðar 
myndanir sem  teljast bólstaberg eða bólstrabreksíur, ásamt þunnum linsum af túffi en 
einnig hefur verið farið í gegnum nokkar talsvert þykkar syrpur og grófkornóttu 
ólivínþóleiíti. Ummyndun einkennist af epidóti og wollastónít sést við og við og kalsít 
er í nokkrum mæli. 

 

Borvakt. 
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2.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #14 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/IOB 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

46. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 1624 m  Borun síðasta sólarhring: 224m 

Dýpi kl. 08: ~1700 m  Bortími:  19,5 klst.  

Skoltap:  ~3,5  l/s  Meðalborhraði:  11,5 m/klst. 

Borverk 

Nú hefur krónan snúist tæpa eina milljón snúninga og menn farnir að velta fyrir sér 
krónuskiptum en líklegt að krónan verði látin hafa það að fara í 11-1200 þúsund 
snúninga áður en hún fer í endurhæfingu hjá JB. Það er um það bil einn sólarhringur í 
borun. Annars gengur borun mjög vel og ekkert óvænt hefur komið upp á. Rétt eftir 
hádegi í gær var send niður polymer-pilla og sannfærði menn um að holan væri hrein. 
Ekkert finnst heldur undir krónu eftir íbætingar og haldið er áfram að bora og stöngum 
bætt í eftir því hvernig borast. Hallamælt var í 1500 metrum og var hallinn 1,9°. Holan 
er enn all þétt og ekkert alvöru tap orðið enn. 

Jarðfræðina má ofureinfalda með því að segja að frá 800 metrum og niður í um 1200 
metra eru móbergsmyndanir ráðandi, mikið af bólstrabreksíum með túfflögum. Þegar 
komið er niður í um 1200 metra er komið í vel kristallað meðalkorna ólivín þóleiít. 
Blöðrur eru fáar og litlar og bergið fremur einsleitt. Við og við örlar á kargakenndum 
lögum og þessi myndun er að öllum líkindum dyngja eða önnur hraunlagasyrpa þar sem 
hún gefur sig hvergi fyrr en í 1350-1370 metrum en þar tekur við syrpa af glerjuðu bergi 
sem nær niður á um 1400 metra. Þá taka við um 50 metrar af hraunlögum og síðan niður 
í 1550 metra, þar sem svarf gærdagsins endaði, eru mest megnis glerjuð basaltlög, 
breksíur og þunnar túfflinsur, semsagt móberg. Nú liggur fyrir að ráðast á næstu 150 
metra af svarfi sem á eftir að greina. Ummyndun hefur lítið breyst og hefur verið 
tiltölulega einsleit. Talsvert kalsít er enn til staðar og pýrít sést í mismiklu mæli. 
Algengast er að sjá epidót út um allt og wollastónít er einnig frekar algengt.  

 

Borvakt. 
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3.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #15 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: ÁsG/IOB 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

47. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 1833 m  Borun síðasta sólarhring: 209m 

Dýpi kl. 08: 1920 m  Bortími:  21 klst.  

Skoltap:  ~2,5  l/s  Meðalborhraði:  10 m/klst. 

Borverk 

Í morgun þegar borvaktin kom á staðinn var dýpið 1920 m og hafði holan dýpkað um 
125m frá því um kvöldmatarleytið í gær. Borun hafði gengið þægilega vel og engin átök 
í snúningsvægi. Dæling er tæpir 54 l/s við 1500 psi þrýsting og skolhraði í holu er tæpir 
50 m/ mín, þar sem tapið er aðeins um 2,5 l/s. Við þessar aðstæður er svarfið um 45 mín 
frá krónu á hrisstisigtið. Það skolast vel upp úr holunni og er hún að því best er séð 
alveg hrein. Vangaveltur eru um hvort að þurfi að setja undir nýja krónu á 
lokasprettinum en ákvörðun þar um kemur til með að liggja fyrir seinna í dag. 

Á meðfylgjandi mynd eru skoltap og 
mismunahiti á skoli sýnd með dýpi. Þar eru 
nokkur atriði athyglisverð. Mismunahiti segir 
lítið fyrr en byrjað er að bora með vatni á 
rúmlega 1000 m dýpi. Það kemur mjög skýrt 
fram að holan er frekar þétt í borun þar sem 
mismunahiti stígur nokkuð ört frá 1000 m og 
síðan frekar hægt stígandi  með dýpi. Skoltap 
jókst á 1100-1400 mdýpi og gætu þar verið 
einhverjar smá æðar sem síðan hafa að mestu þéttst. Aftur eykst skoltap á 1700-1800 m 
dýpi og þar eru vafalaust smáæðar sem hafa þéttst og er þá tekið mið af breytingum í 
mismunahita.  

Fjallað verður um jarðfræðina í sunnudagsblaðinu. 

Borvakt. 
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4.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #16 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: ÁsG/IOB 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

47. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 2000 m  Borun síðasta sólarhring: 167 m 

Dýpi kl. 08: 2000 m  Bortími:  15,5 klst.  

Skoltap:  ~2,5  l/s  Meðalborhraði:  10,8 m/klst. 

Borverk 

Borverkið hélt áfram eins og undanfarið. Meginbreytingin var sú að holan dýpkaði hratt 
en litlar breytingar urðu í lekt. Undir kvöld laugardagsins 3. maí, þegar komið var í 
2000 m dýpi, var ákveðið að hætta borun um stundarsakir og taka upp til krónuskipta. 
Alls voru komnir 1,3 milj. snúningar á krónuna og þótti því skynsamlegt að skipta um 
sérstaklega ef horft er til þess að holan gæti orðið einhvejum hundruðum metra dýpri. 
Upptekt byrjaði um kl. 20 og var lokið 6 tímum síðar og var skoltap þá mælt (með 
dælum) um 14 l/s. Krónan reyndist vera komin á síðasta snúning og var einn kónn af 
þremur orðinn laus. 

Mælingamenn voru tilbúnir í hitamælingu, renndu niður hitamæli og eru niðurstöður 
mælingar sýndar á mynd 1. Hitamælirinn fór niður á 1984 m dýpi, en þar var hitinn 
kominn í 147°C og ekki þorandi að fara dýpra. Mælirinn var hífður upp í 1900 m og 
upphitun mæld þar í rúmar 20 mínútur en hitinn mældist 117°C. Hann breyttist nánast 
ekki neitt á þessum 20 mínútum, hækkaði um tæpa gráðu. Að upphitunarmælingu 
lokinni var mælinum slakað aftur niður eins djúpt og mælingamenn töldu þorandi. 
Stoppað var á 1984 m dýpi þar sem hitinn var orðinn skuggalega nærri 150°C og própan 
síðan hífð til yfirborðs.  Hiti var mældur allan tímann meðan mælir var í holunni. 
Mælingu var lokið kl.5 aðfaranótt sunnudagsins 4. maí. 

Niðursetning krónu hófst að loknum hitamælingum og uppbygging borstrengs var eins 
og þegar borun með 12¼” krónu hófst í vinnsluhlutanum. Borun í berg byrjaði kl. 12:30 
í dag. Holan tók við 12 l/s skömmu áður en krónan hóf að gegna sínum skyldum. 

Jarðlög 

Meðfylgjandi á mynd 2 eru jarðlögin niður á 2000 m dýpi í vinnsluhlutanum auk nokkra 
þátta sem mældir eru með sískráningarkerfi borsins.   Borvakt. 
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5.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #17 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/IOB 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

49. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 2117 m  Borun síðasta sólarhring:  117 m 

Dýpi kl. 08: 2179 m  Bortími:  10 klst.  

Skoltap:  ~11  l/s  Meðalborhraði:  11,7 m/klst. 

Borverk 

Eins og greint var frá í gær var byrjað að taka upp til að skipta um krónu um 
kvöldmatarleytið á laugardag 3. maí og var byrjað að setja niður streng með nýrri krónu 
að morgni sunnudagsins 4. maí og var sett niður með kelly ein stöng í einu frá 1800 
metrum. Borun hófst síðan á 2000 metra dýpi rétt eftir hádegi á sunnudag. Einhverrar 
smá bilunar varð vart í spili borsins um miðjan dag í gær en það var lagfært. Á miðnætti 
var holan orðin 2117 m djúp og að morgni mánudagsins (kl. 06:00) mældist tap í 
holunni rúmir 3 l/s en þegar dagvakt mældi tapið klukkan 8 var það 11,23 l/s og halda 
þeir því statt og stöðugt fram að sú mæling sé sú eina rétta. Við trúum því og látum þá 
tölu standa. Í skolun og ádælingu í opinni holu meðan holan var hitamæld vegna 
krónuskipta var mælt skoltap rúmir 14 l/s svo tapið er lítið og miklu minna en gott getur 
talist. Ljóst er að borað verður áfram uns einhverjar vel opnar æðar verða skornar en 
miðað við sídd fóðringar þá er talið óhætt að bora holuna niður í um 2250 metra með 
fóðringuna í 700 metrum svo fremi að hitinn fari ekki upp fyrir 315°C, eins og segir í 
greinargerð ROS frá 30. apríl 2003 (Sverrir Þórhallsson). Einnig segir í umræddri 
greinargerð að unnt sé að nota vatn til kæfingar á holunni í 2250 metrum ef hitinn er á 
lægri mörkum (um 290°C) en til samanburðar má nefna að hiti í holu RN-11 á 2248 
metrum er 295°C en 315°C á 2054 metrum í holu RN-10.  

Borvakt. 
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6.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #18 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/IOB 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

50. verkdagur 

Dýpi kl. 24: 2295 m  Borun síðasta sólarhring:  178 m 

Dýpi kl. 08: 2338 m  Bortími:  21 klst.  

Skoltap:  40-50 l/s  Meðalborhraði:  8,5 m/klst. 

Borverk 

Í gær dró nokkuð úr borhraða en frá um 2100 metrum var borað í þykk og þétt innskot. 
Tap jókst lítið sem ekkert og var lengst af á bilinu 10-12 l/s. Innskotin eru mismikið um-
mynduð og þess vegna af misjöfnum aldri en velflest eru þau meðal- eða grófkorna bas-
alt með afar litlu af blöðrum og því eru ummyndunarsteindir ekki sérlega áberandi.  

Í morgun klukkan 06.20 lækkaði þrýstingur á “stand-pipe” úr um 1650 psi í 1400-1500 
psi og gerðist það á um 10-15 mínútum að sögn bormanna. Sjá má á myndinni hér til 
hliðar að enginn aðdragandi var að þessu atviki ef frá er talin tvö skörp óútskýrð þrýsti-
föll í grennd við 2310 metra. Myndin sýnir dælingu (niður), þrýsting á dælulögn og mis-
munahita.  

Ljóst var að strengurinn var farinn í 
sundur og var togað í hann með 124.000 
pundum sem þýðir að hann er í sundur 
einhvers staðar niðri undir 
álagsstangalengju. Nú er verið að taka 
upp standa í mastur og síðan verða sett 
niður fiskunartæki og reynt að fiska BHA 
upp (álagsstangir, stýringar, dempari, jar 
og mótor). Tap í holunni í borun rétt áður 
en strengurinn slitnaði var 10-12 l/s en 
þegar byrjað var að dæla á holuna 
utanmeð eftir að strengur slitnaði fór tapið vaxandi. Um tíma var dælt á hana um 60 l/s 
og kom “smávegis” upp að sögn bormanna og þeir telja að núna taki hún við um 40-50 
l/s en í upptektinni er dælt á hana um 25 l/s.   Borvakt. 
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7.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #19 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

51. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2339 m  Borun síðasta sólarhring:  44 m 

Dýpi kl. 08:  2339 m  Bortími:  6 klst.  

Skoltap:  >25 l/s  Meðalborhraði:  7,3 m/klst. 

Borverk 

Í gærmorgun var greint frá því að strengur slitnaði og var neðri endi hans á botni hol-
unnar. Byrjað var að taka upp kl. 8:10 og var strengurinn kominn upp um klukkan 
12:30. Upp komu 71 1/3 standur og voru því eftir í holunni 5 2/3 standar, eða 17 stangir 
að þeirri meðtalinni sem brotnaði í sundur. Stöngin brotnaði um 50 cm neðan við kraga 
eða múffu stangarinnar þannig að mest öll stöngin var ofan í holunni og fylgir hér með 
mynd af efra brotinu. Sett var saman “overshot” fiskunartæki og fór það niður upp úr 
klukkan 13.  

Farið var niður með streng með fiskitæki og var það komið niður að fiskinum rétt eftir 
vaktaskipti að kvöldi þriðjudagsins 6. maí en endinn var á tæpum 2060 metrum. Þá varð 
vart við bilun í drifborði borsins og var unnið við að gera við það fram yfir miðnætti. 
Þegar það var komið í lag var farið niður að brotna stangarendanum og fest í. Kelly var 
sett á og dælt í gegnum streng um 25 l/s. Gekk það vel og var byrjað að toga. Fiskurinn 
hreyfðist og var á uppleið en þegar hann var kominn vel af stað (um 10 m) jókst þyngd 
strengsins og var þá hætt að hífa og dæling aukin og dælt eins miklu og hægt var, rétt 
um 70 l/s og að auki var sett niður 
polymerpilla. Við þessa miklu dæling fylltist 
holan og skol fór að koma upp (5-10 l/s). 
Dæling var minnkuð og sett á kill-line 
(utanmeð) 25 l/s eins og áður og fiskur hífður 
rólega upp og varð ekki vart neinnar fyrirstöðu 
eða þyngingar eftir það. Fiskurinn rann 
auðveldlega í gegnum glugga á fóðringu og 
whip-stock og er kominn upp í fóðringu og á 
uppleið þegar þetta er ritað.   Borvakt. 



 - 49 - 

8.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #20 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

52. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2339 m  Borun síðasta sólarhring:  0 m 

Dýpi kl. 08:  2365 m  Bortími:  0 klst.  

Skoltap:  >13 l/s  Meðalborhraði:  0 m/klst. 

Borverk 

Lokið var við að taka borstreng upp í gærmorgun og var allt komið upp á pall um 
klukkan 9 og búið að brjóta út jar og hengja dempara, stýringu og mótor upp í mastur 
um hádegi. Þá var mælingamaður frá ROS mættur á staðinn og um klukkan 12:17 var 
mælir á leið niður holuna í 25 l/s ádælingu. Einhverjir hnökrar voru á því að mælirinn 
færi greiðlega niður og settist hann á um 750 metra dýpi. Eftir smá tilfæringar tókst að 
koma honum til botns og síðan var mælt strax aftur upp. Hitamælingum var lokið rétt 
upp úr klukkan 15 og var hitamælingin send öllum hlutaðeigandi í gær. Eins og kom 
fram þá virðast æðar niðri undir botni taka við allri (25 l/s) ádælingunni og ljóst að 
holan kælir sig nánast alla leið í botn. Ráðgast var um framhaldið og laust fyrir klukkan 
17:00 í gær miðvikudag, var ákveðið að dýpka holuna og bora niður í 2400 metra. Var 
ákveðið að taka bormótor úr stengnum og bora með krónu og tveimur stýringum. 
Dempari og jar eru áfram í strengnum.  

Króna sem kom úr holunni þótti í hæpnu ástandi þrátt fyrir að aðeins væri búið að nota 
hana í um 37 klukkustundir og bora með henni um 340 metra. Henni var skipt úr fyrir 
svokallaða DS krónu. Niðursetning hófst síðan upp úr klukkan 17 á miðvikudag og var 
króna á botni um klukkan 01:30 aðfaranótt fimmtudagsins 8. maí. Kelly var sett á um 
klukkan eitt og var síðustu stöngunum bætt í. Byrjað var að bora kl. 01:30 og var 
þrýstingur um 1600 psi, snúningsvægi um 300 A og dælt var um 55 l/s. Algjört tap var í 
holunni til að byrja með en eftir um hálfa stöng fór að koma upp skol. Þegar tap var 
mælt í morgun klukkan 6 var það rúmir 13 l/s og því hefur það gerst sem við var búist 
að holan þéttist af svarfi þegar byrjað er að bora. Settar voru niður polymerpillur rétt 
eftir að borun hófst og síðan um kl. 5 í morgun.  

Borvakt. 
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9.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #21 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

53. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2376 m  Borun síðasta sólarhring:  37 m 

Dýpi kl. 08:  2376 m  Bortími:  9 klst.  

Skoltap:  >13 l/s  Meðalborhraði:  4,1 m/klst. 

Borverk 

Borað var fram fram eftir morgni fimmtudaginn 8. maí og um klukkan 11:10 lækkaði 
þrýstingur úr 1350 í 970 psi og þungi strengs lækkaði úr 185.000 í 145.000 pund. Það 
gat bara þýtt eitt – að strengur hefði slitnað í sundur eina ferðina enn. Um 40.000 pund 
voru eftir í holunni og benti allt til þess að kollalengjan (BHA) hafi slitnað en þyngd 
hennar er skráð 55.000 pund. Dælt var á holuna 27 l/s og sett niður polymerpilla og tók 
hún við öllu því vatni. Tap í holunni að morgni fimmtudagsins 8. maí var um 13 l/s eins 
og greint var frá í skýrslu gærdagsins #20. Byrjað var að taka upp rétt eftir hádegi og var 
búið að taka upp klukkan 17:30 og var þá ljóst að jar hafði brotnað og voru efstu 50-60 
cm slitnir af og brotið hreint og slétt eins og sést á myndinni af brotinu á efri bútnum. 
Fiskunartæki voru komin á staðinn þegar strengur var kominn upp. Sett var niður 
overshot fiskunartæki, einn kollastandur og stangir og byrjaði niðursetning nokkru eftir 
vaktaskipti að kvöldi fimmtudagsins 8. 
maí. Farið var með fiskitæki niður að efri 
brún jars og eftir fáeinar tilraunir var búið 
að festa tryggilega í fiskinum um klukkan 
01:45 og var þá byrjað að taka upp. Um 
klukkan 08:45 að morgni föstudagsins 9. 
var jarinn kominn upp í drifborð, hann 
tekinn úr og neðri hluti strengsins tekinn 
upp. Nokkra stund tók að velta því fyrir 
sér hvað gert yrði í framhaldinu en en rétt 
fyrir hádegi var niðurstaðan orðin sú að 
sett yrði niður og  haldið áfram að bora.  

Borvakt.
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10.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #22 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

54. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2376 m  Borun síðasta sólarhring:  0 m 

Dýpi kl. 08:  2383 m  Bortími:  0 klst.  

Skoltap:  >30 l/s  Meðalborhraði:  0 m/klst. 

Borverk 

Eftir að ákveðið var að setja niður og halda áfram eftir fiskun var farið að setja saman 
BHA og ákveða uppröðun. Ljóst var að ekki var til jar til að setja í strenginn fyrir þann 
sem brotnaði og því var ákveðið að brjóta út 8” álagsstangir sem borað hafði verið með 
og setja niður 7¼” kolla og engan jar. Notuð var sama króna og fyrir ofan hana er ein 
stýring. Byrjað var að raða strengnum saman og setja niður upp úr klukkan 18 og byrjað 
að setja niður standa úr mastri eftir vaktaskipti. Niðursetningu var lokið um miðnætti 
föstudagsins 9. maí og var þá byrjað að bora. Borað var með rúmlega 50 l/s dælingu og 
var holan í tómu tapi þegar byrjað var að bora en þegar boraðir höfðu verið fáeinir 
metrar fór að vætla upp og var skoltap mælt 30,1 l/s klukkan 02:30 aðfaranótt 
laugardagsins 10. maí þegar bordýpi var 2381 metri.  

Klukkan 03:00 gerðist það að snúningur tók að þyngjast mjög mikið og stöðvaðist síðan 
og töldu menn að hrunið hefði að streng og var hann fastur. Þá var dýpi 2383 m. 
Blandaður var polymer og allar þrjár dælur settar á fulla dælingu en það eru um 80 l/s. 
Skolað var í um 15 mínútur og síðan var togað í streng með 60.000 punda togi umfram 
tækjaþunga og fór hann þá að skríða upp. Hrunið dróst með strengnum um eina 10 
metra en þá fór strengurinn að snúast. Áfram var haldið að skola og skaka í strengnum 
þangað til engrar fyrirstöðu var vart um klukkan 04:00. Skolað var til 04:30 og þá var 
ákveðið að taka streng upp í fóðringu. Fjórar stangir voru teknar upp með kelly og síðan 
voru 57 standar teknir í mastur. Var því lokið nokkru fyrir klukkan 9 að morgni 
laugardagsins 10. maí. Nú er dælt á holuna um 27 l/s utanmeð. Síðar í dag mun það 
ráðast hvert framhaldið verður.   

 

Borvakt. 
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11.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #23 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

55. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2383 m  Borun síðasta sólarhring:  0 m 

Dýpi kl. 08:  2383 m  Bortími:  0 klst.  

Skoltap:  57 l/s  Meðalborhraði:  0 m/klst. 

Borverk 

Dælt var á holuna um 26 l/s meðan beðið var eftir jar á laugardag og um kl. 14:15 var 
aukið við dælinug í tæpa 60 l/s til að tryggja að vatnsborð í holunni sé eins hátt og 
kostur er. Þegar dælt hafði verið á holuna í um 30 mínútur fór að vætla örlíðið  upp og 
var dæling þá minnkuð í 57 l/s og þá var jafnvægi náð og ekkert kom upp. Holan tekur 
sem sagt við 57 l/s  og um einum tíma eftir að dæling var aukin var hún minnkuð aftur 
niður í um 41 l/s. Sú dæling stóð á holuna alla kosninganóttina og fram undir morgun 
þegar hilla fór undir að jarinn sem beðið hefur verið eftir kæmi á borstað. Niðri í 
holunni voru um 20 standar af stöngum auk BHA (12 kollar, stýring og króna). Upptekt 
hófst upp úr klukkan 10:05 og voru standar komnir upp í mastur um kl. 11:00 og búið 
að taka einn kollastand úr til að bæta jarnum í. Þá hófst nokkur bið eftir jar sem sendur 
var með flugi frá Belgíu og hann var kominn út á bor upp úr klukkan eitt á sunnudagi, 
11. maí. Jarinn var settur í BHA og síðan var byrjað að setja niður um klukkan 13:30 og 
væntanlega byrjað að bora um eða eftir vaktaskipti.  

Borvakt. 
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12.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #24 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

56. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2397 m  Borun síðasta sólarhring:  14 m 

Dýpi kl. 08:  2433 m  Bortími:  3,5 klst.  

Skoltap:  >16-34 l/s  Meðalborhraði:  4 m/klst. 

Borverk 

Króna var á botni og byrjað að bora upp úr klukkan 20 á sunnudagskvöld, 11. maí og 
var um 10 metra botnfall í holunni. Dýpi holunnar var 2383 metrar og var send niður 
polymerpilla til að hreinsa botnfallið úr henni. Borun var fram haldið og fór vatn að 
koma upp um klukkan 20:20. Tap var mælt á dælum um miðnætti og var það 34 l/s. 
Borað var áfram og tap aftur mælt eftir vaktaskipti í morgun, mánudaginn 12. maí og 
var tapið mælt 16 l/s með hefðbundnum hætti. Vera má að þessar tapmælingar séu 
teknar á mismunandi tíma í boruninni eða réttara sagt á stönginni, fyrri mælingin rétt 
eftir íbætingu og hin (lægri) mælingin á miðri eða í lok stangar. Það er augljóst að holan 
opnar sig talsvert þegar svarf minnkar í henni og hún tekur upp undir 60 l/s í skolun en 
eðlilega þéttist hún í borun. Borunin hefur gengið vel og er borað með um 20.000 punda 
álagi, strengurinn er laus og liðugur í holuni og snúningsvægi rétt rúmlega 200 A. 
Dæling í borun er 56 l/s á skolast talsvert af svarfi til yfirborðs. Komið er niður í 
móbergsmyndun eða verulega setkennda myndun þar sem epidót er ráðandi 
ummyndunarsteind. Eftir er að greina svarfið frá í nótt en einstaka sinnum verður að að 
grípa til hins fornkveðna ráðs “í upphafi skyldi endinn skoða” og líta á neðstu prufurnar 
fyrst.  

Borvakt. 
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13.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #25 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

57. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2457 m  Borun síðasta sólarhring: 60 m 

Dýpi kl. 08:  2457 m  Bortími: 14,5 klst.  

Skoltap:  >16 l/s  Meðalborhraði: 4,1 m/klst. 

Borverk 

Borun lauk klukkan 16:30 á mánudag, 12. maí og var skolað með um 55 l/s dælingu í 
um 3 tíma áður en upptekt hófst. Lokadýpi holunnar er 2457 metrar. Byrjað var að taka 
upp eftir vaktaskipti um klukkan 19:30 og var um 29 l/s dæling á kill-line í upptektinni. 
Borkróna, stýring og kollar voru brotin út og stangir síðan teknar í mastur en þær verða 
notaðar ef settar verða niður stangir til að örva holuna. Upptekt var lokið um klukkan 3 
aðfaranótt þriðjudagsins 13. maí og voru mælingamenn mættir á staðinn til að taka 
hefðbundið borlokaprógram. Byrjað var á hitamælingu en síðan var gamma- og 
nifteindamælir settur í holuna og framundan er víddarmæling og viðnámsmæling. Gert 
er ráð fyrir því að mælingar standi fram eftir degi og þegar þeim líkur verði settar niður 
stangir og tekið eitt ádælingarþrep til að meta lekt holunnar.  

Meðfylgjandi er jarðlagasnið af neðstu 700 metrum holunnar. Skráningarkerfi Jötuns 
skráði ekki allar borupplýsingar eðlilega og þar á meðal borhraða og því vantar hann á 
myndina. Þá hætti kerfið jafnframt að skrá borupplýsingar um klukkan 6 þann 6. maí 
þegar dýpi var 2336 m. 

Fram kemur að í neðri  hluta holunnar er innskotaþéttleiki mikill og er lang algengast að 
innskotin séu úr grófkorna basalti sem er þétt og fremur lítið af ummyndunarsteindum 
en epidót er í talsverðu magni og vottur af wollastóníti. Þá sést kalsít af og til og segir til 
um að kerfið er talsvert frá suðumarki á þessu dýpi.  

Borvakt. 
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14.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #26 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

58. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2457 m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 

Dýpi kl. 08:  2457 m  Bortími: 0  klst.  

Skoltap:  >28 l/s  Meðalborhraði: 0  m/klst. 

Borverk 

Mælingar stóðu yfir mest allan daginn í gær og var jarðlagamælingum lokið um kl. 
17:30. Niðurstöður jarðlagamælinganna fylgja hér með en nánari túlkun þeirra bíður 
skýrslu um áfangann. Ef lítið er á víddarmælinguna fyrst sést að neðri hluti holunnar er 
nokkuð vaskaður og óreglulegur en samt tiltölulega sléttur miðað við efsta hluta 
vinnsluhlutans en meiri skápar og óreglur eru í víddinni eru fyrir ofan 1200 metra. Hvað 
aðrar mælingar áhrærir þá má í fljótu bragði sjá innskotakaflann fyrir neðan 2100 metra 
sem er þéttur með hátt NN. Ekkert afgerandi útslag er í gammamælingunni og því 
ekkert súrt berg á ferðinni sem ekki var heldur von á. Gott samræmi er á milli viðnáms- 
og NN-mælingarinnar ef litið er aftur á neðsta hlutann til dæmis en þá sést að innskotin 
eru með hátt viðnám og hátt NN sem þýðir að þau eru þétt og minna ummynduð en 
upphleðslubergið. 

Eftir að jarðlagamælingum lauk 
var annað gengi mælingamanna 
mætt á staðinn og  byrjuðu þeir 
á því að leiðnimæla holuna. 
Mælt var frá botni og upp í 
fóðringu. Þá var þrýstimælir 
settur niður og dælt á holuna 28 
l/s. Fylgst var með þrýstingi frá 
klukkan 03:07 og síðan var 
dæling aukin í 45 l/s klukkan 
03:25. Þá var þrýstingur 
skráður til klukkan 05:30 eins 
og sést á meðfylgjandi mynd en 
undir lokin var ferillinn orðinn 
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flatur en farinn að hniga niður vegna kaldara vatns sem dælt var á holuna. Miðað við að 
upphafsmæling fyrir þrep kl. 3:20 er 114,12 bar og lokin er þrýstingurinn 120,64 bar þá 
er ádælingarstuðullinn  2,6. Hærri ádælingarstuðull þýðir betri hola en stuðullinn 
hækkar eftir því sem þrýstingsbreyting af völdum ádælingar verður minni eða með 
öðrum orðum, opnari hola. 

Í framhaldi af þessum niðurstöðum var ákveðið að setja niður streng og láta holuna 
hitna upp í hálfan til einn sólarhring og kæla hans síðan aftur niður með dælingu. Að því 
loknu verður tekið annað þrep og séð til hvort ádælingarstuðullinn hefur hækkað og 
holan batnað.   Borvakt. 
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15.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #27 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/Omar/PED 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

59. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2457 m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 

Dýpi kl. 08:  2457 m  Bortími: 0  klst.  

Skoltap:  >50 l/s  Meðalborhraði: 0  m/klst. 

Borverk 

Lokið var við að setja streng niður um miðjan dag í gær, miðvikudaginn 14. maí, og var 
endi stanga á 2398 metrum og einstreymisloki á um 2390 m dýpi. Settur var “poor-boy” 
stútur og loki á efri enda stanga, stangaloka lokað og dæling tekin af um 16:15 en sett 
hafði verið niður með um 28 l/s utanádælingu. Engin dæling var á holunni og var hún 
látin hitna í um 17 klukkustundir. Mælingamenn voru mættir í morgun fimmtudag, og 
renndu þeir mæli í holuna. Kom þá í ljós að hún var orðin vel heit og fór hiti yfir 160°C 
neðan fóðringar og var ekki meira mælt vegna hita. Vatnsborð var þá á 241 m dýpi. 
Holan var kæld í gegnum streng í nokkurn tíma en síðan var skipt á 50 l/s utanádælingu 
og var vatnsborð mælt á um 94 metrum. Verið er að hitamæla og kortleggja æðar í 
holunni. Eftir dæluþrep í gær miðvikudag var ádælingarstuðull holunnar 2,6 en holan 
virðist hafa opnast eitthvað við þessa örvun og nú er lauslega reiknaður ádælingarstuðull 
um 3,4 og er þá aðeins miðað við vatnsborð þar sem ekki hefur verið þrepadælt eftir 
örvunina.  

Borvakt. 
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16.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #28 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/Omar/PED 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

60. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2457 m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 

Dýpi kl. 08:  2457 m  Bortími: 0  klst.  

Skoltap:  >50 l/s  Meðalborhraði: 0  m/klst. 

Borverk 

Eftir örvunaraðgerðir í gær fimmtudag og hita- og þrepadælingu í kjölfarið var 
niðurstaðan sú að holan hafði opnað sig lítið eitt og ádælingarstuðull fór úr 2,6 í borlok 
og í 3,4. Þegar hitamælingu og þrepaprófun var lokið í gær var ákveðið að reyna frekar 
að örva holuna og var dæling tekin af um klukkan 18:30. Holan var látin hitna fram 
undir morgun, alls í um 17 tíma. Vatnsborð var þá í 235 metra dýpi. Dæling var sett á 
rétt fyrir klukkan 9 í morgun, um 60 l/s og var dælt fram til klukkan 12:50 en þá var 
skipt yfir á um 50 l/s utanádælingu. Um klukkan 15 var dæling minnkuð í 25 l/s og 
mælt þrýstifall. Þrýstingur á 1300 metra dýpi fór úr 120 bar niður í 110 bar í fallþrepinu. 
Nú er verið að mæla hækkun þrýstings við aukna ádælingu (ádælingarþrep). Stórt séð 
má segja að holan hefur lítið opnast frá fyrstu örvun.  

Innan skamms mun það skýrast hvort örvunaraðgerðum verður haldið áfram eða hvort 
lok verksins eru að renna upp.  

Borvakt. 
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17.5.2003 

BORVAKT Á REYKJANESI 

RN-13  DAGSKÝRSLA #29 

Verkkaupi: Hitaveita Suðurnesja Verktaki: Jarðboranir hf. 
Hola: RN-13 Bortæki: Jötunn 

Staðarnúme 18913 Jarðfr./mælingam.: SSJo/Omar/PED 
 

Holuvídd: 12 ¼ “  3. áfangi 

Síðasta fóðring: (803 m) 702 m    

Skolvökvi: Vatn   

61. verkdagur 

Dýpi kl. 24:  2457 m  Borun síðasta sólarhring: 0 m 

Dýpi kl. 08:  2457 m  Bortími: 0  klst.  

Skoltap:  >50 l/s  Meðalborhraði: 0  m/klst. 

Borverk 

Föstudaginn 16. maí var tekið fall- og ádælingarþrep og voru niðurstöðurnar mjög 
samhljóða fyrra þrepi og holan hafði ekki bætt sig mikið. Aðfaranótt laugardagsins 17. 
maí var breytt um aðferð og dælt á holuna ofanfrá í um tvo tíma og hún síðan látin hitna 
í aðra tvo tíma. Þetta var síðan endurtekið alla nóttina og fram undir morgun á laugardag 
þegar mælingamenn voru mættir á staðinn. Ástæða þess að dælt var ofan frá var það álit 
forðafræðinga að dæling niður streng örvaði mest megnis neðstu æðar holunnar en þær 
efri voru lítt sjáanlegar í hitamælingum. Þegar hitamælt var eftir utanádælingu sáust 
æðar ofan til í holuni sem lítið hafið orði vart við áður (sjá mynd 1). Nokkrar æðanna, 
aðalega á dýptarbilinu 790-890 m,  virðast gefa inn í  holuna við 25 l/s ádælingu. Mest 
áberandi er æðin í 865 m. Holan kælir sig vel niður í 2370 metra. Um þrýstiferlana 
(mynd 2) má segja að flestir eru mældir við um 50 l/s ádælingu og sést að vatnsborð 
lækkar eftir því sem líður á örvunina sem bendir til að gæfni holunnar sé að batna. Þrátt 
fyrir að gæfni holunnar hafi verið að batna vantar ennþá töluvert upp á að hún sé 
sambærileg við holur RN-11 og RN-12. Fyrsta mat bendir til að þar muni um faktor 2.  

Það er fyrirséð að komið er að lokum þessa verks og hefur verið tekin ákvörðun um að 
setja ekki leiðara í holuna, frekar en holur RN-11 og RN-12. Síðasta verk borholumæl-
inga var að mæla eitt ádælingarþrep og síðan var mældur þrýstiferill upp holuna og 
fannst þá vatnsborð í um 125 metra dýpi við um 50 l/s ádælingu.  

Eftir mælingar byrjuðu bormenn að taka strenginn úr holunni og brjóta stangirnar út og í 
kjölfarið hefst frágangur hér á Reykjanesi og síðan flutningur Jötuns á holu HE-9 á 
Hellisheiði. Þetta er síðast skýrsla borvaktar af Reykjanesi í bili og er dyggum lesendum 
þakkað samstarfið Þá fá Jarðboranir bestu þakkir fyrir ýmsa aðstoð og þjónustu sem þeir 
hafa veitt.  

Borvakt. 
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Mynd 1. Hitamælingar í örvunaraðgerðum. 
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Mynd 2. Þrýstimælingar í örvunaraðgerðum. 


