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Inngangur 

Á sumri 2014 vórðu gjørdar tvær áhugaverdar jarðhitaboringar á tveimum 

sethúsagrundstykkjum í Kollafirði, ávikavist á Lygnnesi 10 og Traðavegi 5b (nevndar B1 og 

B2, sí Mynd 1). Boringarnar eru ávikavist umleið 200 m (B1) og 165 m djúpar (B2), og 

sambært upplýsingum í boriprotokollunum lak nógv vatn inn í holini á ávikavist 100 m og 

117 m dýpi, haðani tað rann upp úr holunum ‘av sær sjálum’ vegna yvirtrýst í undirgrundini 

(artesiskt vatn). Vatnið, sum lak inn í B1, var umleið 20oC, meðan tað í B2 var umleið 27oC 

heitt. Sambært boriprotokollini fyri B2 kom vatnið inn í botninum á eini lind, sum verður lýst 

sum “reytt berg” á 100-117 m dýpi meðan tað í B1 varð lýst at koma inn í “svørtum bergi”, 

sum strekkir seg frá 60 til 200 m dýpi. Vatnnøgdin, sum rann upp úr B1 og B2, var í fyrstani 

ávikavist umleið 20.000 og 33.000 litrar um tíman (l/t). Hon minkaði tó nógv ta fyrstu tíðina 

og var, áðrenn borað varð aftur á heysti 2015, ávikavist umleið 300 l/t og 16.000 l/t. 

Av tí at vatnnøgdin var størri og hitastigið hægri í B2 enn í B1, so hevur síðan tá verðið hildið 

meira eyga við B2. Her hevur hitastigið verið sera støðugt alla tíðina, síðan borað varð, tó við 

eini lítlari, men týðiligari, øking frá umleið 26,5oC til umleið 26,9oC. Hetta er nógv heitari enn 

vanligt á einum samsvarandi dýpi (~100 m) kring um í landinum, har hitastigið vanliga liggur 

umleið 10-12oC á hesum dýpi. 

Spurningarnir eru nógvir og áhugaverdir í sambandi við hetta vatnið, t.d. hvør jarðfrøðiliga 

orsøkin kann vera til tað stóra vatntrýstið/-nøgdina og eitt hitastig, sum aðrastaðni kann 

væntast niðri á 500-1000 m dýpi; hvaðani úr undirgrundini vatnið veruliga kemur og hvørji 

jarðfrøðilig viðurskifti veruliga liggja til grund fyri hesum; hvussu nógvum, heitum og 

støðugum vatni, roknast kann við; hvussu víða tað man røkka í Kollafirði; um líknandi 

viðurskifti eisini kunnu væntast aðrastaðni; og sjálvandi hvussu nógv orka kann fáast burtur 

úr vatninum, og hvat vatnið annars møguliga kann brúkast til. 

Ein innleiðandi roynd at máta veruliga vatntrýstið í B2 mátti uppgevast, tí tá holið varð tipt 

fyri at máta, fór vatn at renna undir jørð og upp í lendið kring boriholið, m.a. upp í 

grundstykkir í grannalagnum. 

Á vári 2015 gjørdi Jarðfeingi eina innleiðandi jarðfrøðiliga frágreiðing um “Grundvatn í 

Føroyum” við serligum atliti at tí heita vatninum í Kollafirði. Her var ein fyribils niðurstøða, at 

tann stóri hitin og tann lutfalsliga stóri hitamunurin í vatninum í teimum báðum fyrstu 
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boriholunum, saman við tí stuttu fjarstøðuni millum tey, kundi bent á, at vatnið hevur 

tilknýti til eina vatnringrás í onkrari rivuskipan, sum gongur djúpt niður í jørðina, men har 

beinleiðis sambandið millum boristøðini er avmarkað. Mett varð eisini, at B2 liggur nærri 

teimum vatngevandi rivunum á staðnum, enn B1. 

Fyribrigdið við tí heita og nógva vatninum í Kollafirði er ikki staðfest í Føroyum áður. Hetta 

opnar møguleikar, sum kunnu gerast virðismiklir fyri kommununa og fyri føroyska 

samfelagið við atliti at bæði vatni og grønari orku. Kann reint grundvatn gagnnýtast í 

Kollafirði og aðrastaðni í Føroyum? Hví er grundvatnið í Kollafirði so heitt? Avgjørt varð at 

lýsa hesar spurningar nærri við jarðfrøðiligum kanningum í Kollafirði. 

Hvørt hol til jarðhita verður lýst av borimanningini í eini boriprotokol, sum verður send 

myndugleikunum sambært løgtingslóg um jarðhitaskipanir (Løgtingslóg nr. 22 frá 16. mars 

2012) og kunngerð um fyriskipanir í sambandi við jarðhitaskipan frá 15. oktober 2012. 

Boriprotokollin umfatar t.d. eina leysliga jarðfrøðiliga lýsing av grótslagi á ymsum dýpum út 

frá borispønunum (knústu grótmolunum), sum verða skolaðir upp úr holinum so hvørt, sum 

borað verður. Út yvir hetta er einki skipað jarðfrøðiligt eftirlit í sambandi við 

jarðhitaboringar í Føroyum. 

Tí var tað eitt kærkomið høvi til at gera fleiri neyvt tilrættislagdar kanningar av heita 

vatninum, tá tvær nýggjar jarðhitaboringar skuldu borast á heysti 2015 í sama grannalagi 

sum B1 og B2. Hesi húski vístu vælvild við at seta teirra borihol til taks, so at jarðfrøðiligar 

kanningar kundu gerast har, hóast tað merkti, at tey máttu bíða fleiri mánaðir við at taka 

teirra hitapumpur í brúk, tí kanningarnar kundu ikki gerast fyrr enn í januar 2016. 

Hesar báðar nýggju jarðhitaboringarnar verða her nevndar B3 og B4. Tær liggja ávikavist á 

Traðavegi 5d og 4 (sí Mynd 1). Í samráð við Tórshavnar kommunu varð tá eisini avrátt at 

bora eitt eyka kanningarhol í sama grannalagi, t.e. niðri við vegin millum grundstykkini í 

Líðini 75 og 77. Hetta seinasta boriholið (UB1, sí Mynd 1) er ikki ætlað sum eitt jarðhitahol til 

ávísar bygningar, men liggur í lendi hjá kommununi. Kommunan játtaði eisini eina upphædd, 

sum varð nýtt til at gera sjálva boringina umframt til at gera eina pumputest sum íkast til 

eina røð av øðrum kanningum, sum Jarðfeingi hevur gjørt og fíggjað. Hesar tríggjar boringar 

vórðu gjørdar í november 2015, og krosstølini fyri teirra knattsøður – umframt fyri B2, sum 

varð borað í 2014 – síggjast í Talvu 1 niðanfyri: 
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Borihol X Y Z (m yvir sjóvarmálan 

UB1 889.023,937 204.345,948 6,49 

B2 889.047,400 204.316,675 11,84 

B3 889.061,008 204.274,828 16,14 

B4 889.113,584 204.351,098 10,50 

Talva 1. Knattstøður á jarðhita-boriholunum í Kollafirði. Krosstalsskipanin er FOTM. 

 

Mynd 1. Tey 5 boriholini á Lygnnesi í Kollafirði. Reyðu fýrkantarnir vísa á hol, borað í november 2015, meðan 
teir bláu fýrkantarnir vísa á hol, sum vórðu borað á sumri 2014. Tey fýra jarðhitaholini eru B1 á Lygnnesi 10, B2 
á Traðavegi 5b, B3 á Traðavegi 5d og B4 á Traðavegi 4, meðan kanningarholið UB1 er niðri við vegin millum í 
Líðini 75 og 77. 
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Vónin við at gera fleiri kanningar í fleiri boriholum í Kollafirði var at fáa greiði á nakrar av 

teimum spurningum, sum nevndir eru omanfyri. Henda frágreiðing sigur frá teimum 

úrslitum, sum kanningarnar higartil hava víst, og sum metast at hava týdning fyri Tórshavnar 

kommunu. Tí eru nakrir av teimum meira teknisku, jarðfrøðiligu smálutunum ikki tiknir við, 

hóast teir kunnu hava týdning sum grundarlag fyri meira umfatandi kanningum, sum 

Jarðfeingi ætlar at gera við atliti at grundvatni sum heild í Føroyum, har tað heita vatnið í 

Kollafirði kemur at fáa ein serstakan leiklut. 

Jarðfrøði og vatn 
Eins og aðrastaðni er undirgrundin í Føroyum niður frá einum ávísum dýpi fylt við 

grundvatni. Hetta dýpið nevnist grundvatnsborðið (dk: grundvandsspejl; en: ground water 

table). Í høvuðsheitum fylgir grundvatnsborðið lendinum, so tað liggur hægri undir hálendi 

enn láglendi. Vatntrýstið økist niður eftir í undirgrundini, og um samband er frá einum stað 

til annað, t.d. gjøgnum opnar poknur í eini sandgrýtislind ella gjøgnum opnar rivur í 

grótinum, vil grundvatnið undir hálendinum skapa eitt yvirtrýst á vatnið undir láglendinum. Í 

lægdum í lendinum kemur grundvatnsborðið viðhvørt at liggja yvir lendinum, og á tílíkum 

støðum kunnu vit fáa vøtn og tjarnir. Um onkrar tættari grótfláir liggja oman á teimum 

meira opnu lindunum, sleppur vatnið ikki upp, og tá gerst eitt yvirtrýst, so um eitt hol verður 

borað niður í tær opnu lindirnar á staðnum, kunnu stórar nøgdir av vatni spríkja upp úr 

holinum, sum tá verður nevnt “artesiskt” (Mynd 2, “artesisk boring”). 

 

Mynd 2. Dømi um, hvussu grundvatn kann liggja niðri í jørðini og í lendinum (frá www.geus.dk). 

http://www.geus.dk/
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Rivuskipanir, flámørk og legugrýtislindir 

Sum nevnt í frágreiðingini “Grundvatn í Føroyum” situr grundvatnið í føroysku undirgrundini 

fyri ein part í legugrýtislindum (royðugróti, sandgrýti o.a.), sum finnast sumstaðni inni 

ímillum tær einstaku basaltfláirnar, og fyri ein part í rivum, sum oftast standa nærum 

loddrættar og skera seg upp ígjøgnum fláirnar. Vatn situr eisini í øðrum poknum og gloprum 

í sjálvum basaltinum, men hetta vatn situr fastari, tí tað hevur ikki samband við annað vatn, 

og tað er tí ikki tøkt á sama hátt sum rivu- og legugrýtisvatnið. Tó kunnu flámørk - ímillum 

tær einstaku basaltfláirnar – sumstaðni vera ótøtt við seyrandi vatni, hóast royðu- og annað 

legugrýti ikki allastaðni er til staðar. 

 

Mynd 3. Myndarøðin vísir, hvussu basalt (‘strong’) og legugrýtislindir (‘volcaniclastic sand’, ‘weak’) ávirkast av 
spenningum í jørðini (ovara myndarøð), og hvussu gjøgnumstroymið (permeability) og harvið vatnrenslið í 
grótinum verður ávirkað av hesum (niðara myndarøð). Frá Walker et al. (2013). 

Nøgdin av grundvatni og møguleikarnir hjá tí at streyma ígjøgnum undirgrundina og við 

hesum gerast tøkt til praktiskt brúk eru tengd at ávikavist porøsiteti (poknurúmd) og 

permeabiliteti (gjøgnumstroymi) í grótinum. Tann samlaða rivupoknurúmdin er m.a. tengd 

at, um rivurnar eru opnar ella fyltar við úrskildum steinsløgum, sum kunnu tippa tær. 

Rivupoknurúmdin og rivugjøgnumstroymið eru treytað av grótslagnum, m.a. er meira av 

opnum rivum vanliga í tøttum og hørðum basaltfláum, -syllum og –gongum, enn í bleytari 
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basalti og til dømis í royðugróti, sum inniheldur nógv leirsteinsløg og tí ikki brotnar og rivnar 

á sama hátt, sum tey hørðu grótsløgini, men umskapast meira ‘plastiskt’, tá spenningar 

koma í undirgrundina (Mynd 3). 

Royðu- og aðrar legugrýtislindir, sum í støðum finnast ímillum tær fastaru basaltfláirnar, 

kunnu hava lutfalsliga stóra poknurúmd og tí innihalda nógv vatn, men gjøgnumstroymið í 

teimum er ofta sum heild sera lítið, og tí er tað ikki vist at vatn kann seyra ígjøgnum tær í 

nevniverdum nøgdum. Kanningar hava tó víst, at tann niðasti parturin av eini legugrýtislind í 

føroysku undirgrundini kann hava munandi hægri gjøgnumstroymi enn tann ovari parturin. 

Mátingar í boriholinum í Kollafirði 

Innleiðandi mátingar í jarðhitaholinum á Traðavegi 5b 

Á sumri 2014 vórðu tvær jarðhitaboringar gjørdar á Lygnnesi 10 (B1) og Traðavegi 5b (B2) í 

Kollafirði (Mynd 1). Borimanningin skrivaði boriloggar við ávísum upplýsingum, so sum 

hvussu nógv vatn kom inn í holið og á hvørjum dýpi vatnið kom inn. Tá funnið varð út av, at 

nógv og heitt vatn kom upp úr einum av holinum, B2, vórðu nakrar kanningar gjørdar 

beinanvegin. Síðan tá hevur Jarðfeingi støðugt fylgt við hitanum og nøgdini av vatni, sum 

rann upp úr hesum holinum. 

Í fyrstani var renslið í B1 umleið 20 tons um tíman (T/t) og í B2 umleið 33 T/t, men tað fyrsta 

hálva árið eftir tað minkaði renslið – fyrst skjótt, men síðani spakuligari – til tað út á veturin 

2014/2015 fann eina legu umleið 0,3 T/t í B1 og 16 T/t í B2. Har aftur ímóti var hitin hetta 

sama tíðarskeið sera støðugur við einum lítlum, men týðiligum vøkstri, frá umleið 26,5 oC til 

26,9oC í B2 (Mynd 4). Í B1 var hitin nakað lægri, umleið 20oC. 

Ein innleiðandi roynd at máta veruliga vatntrýstið í B2 mátti uppgevast, tí tá holið varð tipt 

fyri at máta, fór vatn at renna undir jørð og upp í lendið kring boriholið, m.a. upp í 

grundstykkir í grannalagnum. Hetta tykist merkja, at boringin er farin niður ígjøgnum eitt 

tætt jarðlag, eitt ‘segl’, sum – áðrenn borað varð – hevur hildið vatninum frá at seyra upp til 

yvirflatuna, hóast trýstið varð rættiliga stórt. Tá tað síðan fekk frítt at renna upp, men ikki út 

úr holinum, varð tað trýst út í rivur og sprungur uppi yvir tí dýpinum, har tað áður sat. 

Sum nærri greitt frá í frágreiðingini um “Grundvatn í Føroyum” vístu útrokningar, at 

hitaorkan frá tí heita vatninum í B2 svarar til orkuna, sum við hitapumpum hevði megnað at 



                                                                                                                Jarðhitaboringar á Lygnnesi, Kollafjørður 

8 
 

hita umleið 150 sethús alt árið runt – treytað av at vatnið heldur fram at renna við støðugari 

nøgd og hita. 

 

Mynd 4. Mált hitastig (víst við reyðum) og mongd av streymandi vatni (við bláum) úr B2 í tíðarskeiðinum 1. juli 
2014 til 1. januar 2015. 

Neyvari mátingar í trimum nýggjum boriholum. 

Umframt at hava eitt stórt orkupotentiali var heita vatnið í Kollafirði av stórum vísindaligum 

týdningi fyri Jarðfeingi, sum hevur áhuga í at kenna tær jarðfrøðiligu umstøðurnar, sum 

liggja til grund fyri hesum serstaka fyribrigdi. Tí varð ein ætlan løgd fyri Tórshavnar 

kommunu um at bora eitt serstakt hol til jarðfrøðiligar kanningar. Tá tað samstundis kom 

fram, at tvey húsarhald afturat í sama grannalagi høvdu ætlanir um at gera hvør sítt 

jarðhitahol, gjørdist hetta eitt kærkomið høvi at fáa gjørt nakrar samskipaðar kanningar av 

trimum holum samstundis. Her vístu bæði Tórshavnar kommuna og tey avvarðandi húskini 

stóra vælvild. Kommunan fíggjaði boringina og eina pumputest, og bæði húskini bjóðaðu 

Jarðfeingi at gera kanningar í teirra jarðhitaholum. 
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Tey trý nýggju holini, sum boraði vórðu í november 2015, fingu heitini B3 og B4 

(jarðhitaholini ávikavist á Traðavegi 5d og Traðavegi 4) og UB1 (kanningarholið niðri við 

vegin millum grundstykkini í Líðini 75 og 77), sí Mynd 1. 

Ymiskar kanningar eru gjørdar í hesum boriholum. Saman við framhaldandi mátingum av 

hita og nøgd av vatni, sum rennur úr holunum, eru mátingar gjørdar av leiðievninum í 

vatninum. Somuleiðis varð ein pumputest gjørd stutt eftir at liðugt var at bora. Har afturat 

varð í januar 2016 gjørd ein røð av ymiskum kanningum í hesum trimum boriholum við 

sonevndum loggitólum. 

Vatnrensl 

Nøgdin av vatni, sum ta fyrstu tíðina rann upp úr teimum ymisku holunum, íroknað úr tí fyrr 

boraða B2, er víst á Mynd 5 og 6. 

Har sæst, at nøgdin av vatni, sum samanlagt rann úr øllum hesum boriholum teir fyrstu 

dagarnar var umleið 40 T/t. Nøgdin minkaði tó skjótt í øllum holum, íroknað B2, so at tann 

samlaða vatnnøgdin eftir fáum døgum kom niður á umleið 20 T/t, men hon helt á við at 

minka – tó meira líðandi. Eftir knøppum tveimum mánaðum rann nærum sama nøgd úr 

øllum hesum holum tilsamans, sum framman undan hevði runnið úr B2 einsamøllum (t.e. 

umleið 16 T/t). Áhugavert er eisini at síggja, at hóast vatnrenslið úr B2, B3 og UB1 fylgja 

nøkulunda sama mynstri, er ein ávísur munur á vatnnøgdunum úr hvørjum teirra. Nøgdin úr 

B4 var frá byrjan munandi minni enn úr hinum holunum, og longu eftir fáum døgum rann 

nærum einki vatn úr hesum boriholinum. Av teimum samanlagt 5 boraðu holunum her á 

leiðini kemur sostatt lítið av vatni úr tveimum teirra (B1 og B4), meðan nærum alt vatnið 

(umleið 16 T/t) kemur úr teimum trimum holunum (B2, B3 og UB1). 

Sum tað sæst, hevur onkur uttanífrá komandi órógv verið.  Allarhelst er skrúvað fyri einum 

stoppkrana í B3, so trýstið bygdi seg upp í nakrar dagar. Framhaldandi mátingar í B2 og UB1 

(Mynd 6) benda á, at tann samlaða nøgdin av vatni úr holunum hevur verið nøkulunda 

støðug síðan januar mánað 2016. 

Hiti 

Sum nærri er sagt frá í frágreiðingini “Grundvatn í Føroyum”, hava mátingar í eini røð av 

ymiskum boriholum kring um í landinum víst, at hitastigið (temperatururin) í grundvatninum 
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Mynd 5. Kurvarnar vísa máldu vatnnøgdina úr teimum ymisku boriholunum í tíðini frá 13. november 2015 til 
11 januar 2016. Bláa linjan umboðar UB1, reyða linjan B2, grøna linjan B3 og gula linjan B4. Svarta linja er 
samlaða vatnnøgdin úr øllum máldu boringunum. Tann stóra økingin umleið eina viku inn í januar mánað, 
serliga úr B3, stavar frá órógvi uttanífrá. Bít m.a. merki í, at nøgdin úr B2, sum áður lág støðugt á umleið 16 T/t, 
minkaði saman við teimum nýggju holunum, og hon er nú einans umleið 5 T/t (sí eisini Mynd 6). 

 
Mynd 6. Kurvarnar vísa málda vatnrenslið úr UB1 (blá linja) og B2 (reyð linja) í tíðarskeiðinum frá 13. november 
2015 til 6. mai 2016. 
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25-30oC/km. Í nógvum jarðhitaholum økist hitastigið sostatt frá umleið 7-9oC ovast í holinum 

til umleið 12-15oC niðri á botni, sum vanliga er umleið 200 m niðri. 

Vatnið í øllum teimum boraðu holunum á Lygnnesi í Kollafirði er munandi heitari enn vanligt, 

t.e. heilt upp til nærum 27oC, sí Mynd 7 og 8. 

Eins og støðan er við vatnnøgdini, so tykist hitin á vatninum, sum streymar upp úr teimum 

trimum boriholunum B2, B3 og UB1 at fylgja samsvarandi mynstrum, meðan hitin á 

vatninum úr B4 (og B1, sum tó er minni kannað) er munandi lægri – hóast væl hægri enn 

vanligt er aðrastaðni í Føroyum. 

Síðan januar 2016 er hitastigið ikki mált í øllum holunum. Sum víst á Mynd 8 tykist tað tó 

greitt, at vatnið framhaldandi er líka heitt og kanska enntá hevur lyndi at orna eitt vet við 

tíðini (Mynd 8). 

Mynd 7. Kurvar, sum vísa hitastigið í vatninum, sum rennur upp úr teimum kannaðu boriholunum í Kollafirði, í 
tíðini frá 13. november 2015 til 11. januar 2016. Bláa linjan umboðar UB1, reyða linjan B2, grøna linjan B3 og 
gula linjan B4. Tey stóru sveiggini stava frá órógvi uttanífrá. 
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Mynd 8. Kurvar, sum vísa hitastigið í vatninum, sum rennur upp úr teimum kannaðu boriholunum í Kollafirði í 
tíðini frá 13. november 2015 til 6. mai 2016. Bláa linjan umboðar UB1, reyða linjan B2 og gula linjan B4. Tey 
stóru sveiggini stava frá órógvi uttanífrá. 

 

Mynd 9. Kurvar, sum vísa leiðievnið í vatninum í teimum ymisku holunum í tíðini frá 13. november 2015 til 11. 
januar 2016. Bláa linjan umboðar UB1, reyða linjan B2, grøna linjan B3 og gula linjan B4. 
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Mynd 10. Kurvar, sum vísa leiðievnið í vatninum í tíðini frá 13.november 2015 til 6.mai 2016. Bláa linjan 
umboðar UB1, reyða linjan B2. 

 

Mynd 11. Leiðievnið (blá linja) og hitastigið (reyð linja) á vatninum niður gjøgnum UB1. 
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Mynd 12. Leiðievnið (blá linja) og hitin (reyð linja) í vatninum niður gjøgnum B4. 

Bæði leiðievni (Mynd 9 & 10) og hiti (Mynd 7 & 8) eru ymisk, og vatnrenslið (Mynd 5 & 6) er 

sera ymiskt, í teimum ymisku holunum. Tað samlaða vatnrenslið tykist at gerast tað sama í 

teimum fýra holum, B2, B3, B4 og UB1, eftir eina tíð, sum tað var í einum holi, B2, áðrenn 

hini vórðu boraði (Mynd 5, svarta linjan). Tað tykist at merkja, at B2 einsamalt kláraði at 

‘drena’ alt tað vatn, sum streymar til úr dýpinum. 

Permeabiliteturin/sambandið millum holini er ikki betri enn so, at vatnið stóð undir ávísum 

yvirtrýsti á teimum ymisku boristøðunum, har borað varð í nov. 2015, hóast B2 (og B1) leingi 

høvdu staðið opin, og vatnrenslið í B2 tá hevði funnið eina fasta legu (uml. 16 tons/tíma). 

Samlaða vatnrenslið í øllum holunum var jú rættiliga høgt í fyrstani, eftir at borað varð, men 

tað minkaði skjótt niður á somu nøgd, sum framman undan rann úr B2 einsamøllum (16 

tons/tíma). Vatnið, sum rennur til úr dýpinum, tykist vera á leið 27oC heitt, og á økinum, har 

borað er, verður tað kølt nakað niður av grótinum rundan um seg – alt eftir hvussu leingi og 

langt tað skal renna, áðrenn tað kemur til eitt borihol, har tað so streymar upp. Alt eftir, 

hvussu skjótt tað streymar upp úr teimum ymisku holunum, verður tað eisini kølt nakað 

niður í sjálvum boriholinum, serliga í B4, har tað næstan stendur stilt. 
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Verður hugt í smálutir, sæst m.a. at hitin á vatninum í UB1 (Mynd 11) er nærum støðugur, 

men tó ikki heilt. Máldur upp eftir frá botninum (218 m dýpi) er hann fyrst umleið 26,2oC. 

Upp eftir minkar hitin fyrst spakuliga til 26,0oC á 180-170 m dýpi, men síðan veksur hann til 

26,4oC á 160-150 m dýpi og aftur til 26,6o - 26,7oC á 130-120 m dýpi. Longur uppi minkar 

hann aftur spakuliga og er 26,4oC ovast í holinum. Nakað upp frá botni økist leiðievnið 

markant, men um somu leið, sum hitin fer upp á 160-150 m dýpi, sæst leiðievnið at falla 

skjótt niður aftur, frá 0,35 til 0,16 mS/cm (Mynd 11). Eisini sæst samanfall millum 

hitabroytingarnar og vatnrenslið í holinum, sum økist á báðum teimum støðunum, har hitin 

fer upp (sí eisini Mynd 13). Á hesum báðum støðum tykist vatn sostatt streyma til, sum er 

lutfalsliga heitt, men kólnar síðan spakuliga í holinum. 

Í boriholi B4 sæst, at hitin á vatninum minkar nærum støðugt upp gjøgnum holið frá uml. 25 

til 20oC, men kurvan kvinkar nakað upp eftir á umleið 170 - 160 m dýpi, júst har vatnrenslið 

sæst at økjast munandi (Mynd 13), samstundis sum leiðievnið í vatninum minkar frá 0,30 til 

0,15 mS/cm. Mynstrið minnir sostatt um tað í UB1, men vatnið í B4 hevur eyðsæð runnið ein 

longri og trekari tein frá høvuðskelduni til holið, so bæði nøgd og hiti eru munandi lægri, og 

av tí at so lítið vatnrensl er her, kólnar tað eisini upp aftur meira á veg upp úr holinum. 

Pumputest 

Í sambandi við at royndarholið, UB1, bleiv borað niðri við vegin í Kollafirði, varð gjørt av at 

fáa til vega eina royndarpumpu úr Svøríki. 

Pumpan bleiv lorað niður á 30 metra dýpi og stillað soleiðis, at onki vatn rann út úr holinum. 

At byrja við vóru 200 l/min ella 11-12 tons um tíman pumpað úr holinum. Tá fall vatnstøðan 

í holinum til -5,5 m undir lendinum. 

Temperatururin á vatninum, sum pumpað varð úr holinum, bleiv mátaður í 13 dagar, frá 

30.10.2015 til 11.11.2015 (Talva 2). 

Framman undan varð holið B3 (Mynd 1) proppað til og ein trýstmátari settur á dekslið. 

Trýstið bleiv mátað áðrenn og aftaná, at pumpan fór í gongd (Talva 2). Hitin bleiv ikki 

mátaður. 

Nøgdin og hitin á vatninum, sum rann úr B2 (Mynd 1) blivu somuleiðis mátað áðrenn og 

aftaná, at pumpan fór í gongd í UB1 (Talva 2). Vit máldu trýst og nøgd fleiri ferðir beint eftir 
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byrjan og í døgunum aftaná, men broytingarnar vóru ikki at merkja í B2. Nakrar dagar seinni 

bleiv pumpan tikin úr holinum og send av landinum. 

Serkøn fólk frá SWECO mæltu okkum til at økja pumpunøgdina frá 200 til 320/340 l/min og 

teir mettu tá, at vatnstøðan fór at fella niður til -15 m frá yvirfladuni. 

Dato Klokka B3  B2 B2  UB1 UB1  Vatnspegl 

  Trýst (bar) Nøgd 
(t/tíma) 

Hiti °C Nøgd 
(t/tíma) 

Hiti °C m frá 
rørkanti 

30.10.2015 18.15 1,90 9,0 26,7 11 26,7  

30.10.2015 23.30 1,95 9,0 26,7 11 26,7  

04.11.2015 17.00 2,00 9,0 26,7 11 26,7  

09.11.2015 10.00 2,00 9,0 26,9 11 27,0 8,6 

11.11.2015 15.10 2,10 9,5 28,3 11 27,4  

Talva 2. Ymiskar mátingar gjørdar av trýsti, hita og vatnnøgd á brunnunum UB1, B2 og B3. 

Fyrst royndu vit tann 2. november at økja pumpunøgdina til 400 l/min, men hetta vísti seg at 

vera ov nógv tí tað gekk bara ein minuttur, so koyrdi hon turr t.v.s. hesin brunnurin klárar 

ikki at ein so stór nøgd av vatni verður pumpað upp úr holinum. Síðani minkaðu vit nøgdina 

niður til 230 l/min (14 tons/tíma) og tá fór vatnstøðan í holinum úr – 5,7 m niður á -7,2 m 

undir lendinum. Hetta broytti heldur onki uppá trýstið í ovara holinum B3 ella nøgdina úr 

holinum B2 (Talva 2) t.v.s. at einki málbært trýstsamband er millum holini, men roknast 

kann tó við, at holini hava samband við somu vatngevandi keldu. 

Við at pumpa nógv úr holinum niðri við vegin, so kundi hugsast at tað fór at ávirka hini bæði 

holini, soleiðis at trýstið í holi B3 fór at fella, og at nøgdin av vatni úr holinum B2 fór at 

minka. Men hetta hendi sum nevnt ikki. Orsøkirnar kunnu vera fleiri. Permeabiliteturin í 

økinum, har vatnið seyrar ígjøgnum, er so mikið lágur, at hann ávirkar nøgdina av vatni sum 

seyrar frá høvuðsvatngoymsluni til holið. Eisini var pumpan hongd niðri á 30 m undir 

lendinum, meðan vatnið seyrar inn í 150 m dýpi, og tá holið bert er 15 cm í diametur, standa 

bert 500 litrar av vatni yvir pumpuni. Og verður pumpað ov nógv, gongur bert eitt lítið bil, til 

pumpan er turr. 
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Logging 

Í samráð við donsku ráðgevandi verkfrøðingafyritøkuna GEO, ið er serkøn í jarðkanningum, 

varð avrátt at logga tey nýboraðu holini við ymiskum mátitólum. Harumframt var GEUS (De 

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) við í arbeiðinum. 

Gjørdu loggingarnar eru hesar: 

Kaliper 

Kaliperloggið mátar fysisku umstøðurnar niður gjøgnum holið, t.e. diameturin og m.a. um 

brotið er burtur úr holvegginum í støðum. Umframt at geva ábendingar um jarðfrøðiligu 

umstøðurnar er henda vitan neyðugt grundarlag undir tulkingini av nøkrum av hinum 

loggunum, har mátingarnar partvíst eru tengdar at holstødd og -skapi. 

Resistivitetslogg 

Hetta loggið mátar elektriska mótstøðuførið í grótinum rundan um holið. Broytingar í 

mótstøðuførinum standast av kemiskum broytingum í grótinum og geva tí ábendingar um 

broytingar í grótslagnum, ið loggað verður. Millum annað kunnu mátingarnar brúkast til 

samanberandi kanningar millum boringar, tær kunnu geva ábendingar um rivur og aðrar 

vatnberandi lindir, umframt aðrar jarðfrøðiligar strukturar. 

Gammalogg 

Eitt gammalogg mátar natúrliga geiðslavirkni í grótinum, sum stavar frá geislavirknu 

grundevnunum kalium (K40), thorium (Th232) og Uran (U238). Hesar mátingar ávirkast  t.d. av 

skiftandi lindum úr føstum basalti og royðugróti, sandsteini ella øðrum legugrýti. 

Harumframt kann hetta logg brúkast til samanberandi kanningar ímillum boringar. 

Hita- og konduktivitetslogg 

Mátingarnar við hesum loggi geva eitt gott yvirlit yvir hitabroytingar í vatninum niður 

gjøgnum holið umframt at geva eitt yvirlit yvir broytingar í leiðievninum í vatninum, sum 

serliga siga nakað um skiftandi nøgd av grót-/støvpartiklum í vatninum. 

Flowloggið 

Endamálið við hesum logginum er at kortleggja hydrauliskt aktivar sonur í holinum og á tann 

hátt fáa staðfest, hvar vatn kemur inn, og hvussu nógv. 
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Optisk Televiewer 

Tann ‘optiski televiewarin’ er ein sonda, sum tekur myndir 360 gradir runt í holinum. Tá tólið 

verður lorað við eini passandi ferð niður gjøgnum holið, fáast myndir við eini hóskandi 

upploysn. Hetta er eitt gott amboð til at síggja rivur, flámørk og onnur jarðfrøðilig fyribrigdi 

íroknað støð, har vatn møguliga lekur inn í holið. 

Soniklogg 

Sonikloggið er eitt akustiskt tól, sum kann máta ljóðferðina í grótinum, sum broytist alt eftir 

grótslagnum. Sonikloggið er eitt gott tól til at síggja broytingar í jarðfrøðiligu umstøðunum, 

her undir ábendingar um møguligar broytingar í porøsitetinum (poknurúmdini) í teimum 

skiftandi fláunum. Harafturat kann sonikloggið brúkast saman við seismikki til víðari 

kanningar, millum annað av økjunum ímillum tær einstaku boringarnar. 

Logging - Samlað úrslit 

Omanfyri nevndu loggmátingar vórðu gjørdar í januar 2016 í teimum trimum holunum UB1, 

B3 og B4 (Mynd 1), sum øll vórðu borað í november 2015. 

Tað tykist, sum um tað er ein samanhangur millum, hvar vatnið kemur inn í boringarnar, og 

flámørkini, men vatnið tykist ikki at seta inn í tey trý boriholini í sama fláadýpi (Mynd 13). 

Tað er bert í boring B3, at vatnið í høvuðsheitum (umleið 95%) kemur inn á einum og sama 

dýpi, nevniliga uml. 120 m niðri í holinum. Í hinum báðum holunum, UB1 og B4, kemur 

stívliga helmingurin (52 % og 57%) av vatninum inn ávikavist á 130 m og 160 m dýpi. Restin 

av vatninum kemur inn í hesi hol á trimum ymiskum øðrum dýpdum (Mynd 13). 

Loggini frá holunum kunnu geva ábendingar um nógv viðurskifti. Til dømis sæst leiðievnið í 

vatninum (‘Fluid Conductivity’) at vaksa munandi niðast í holunum (undir tí djúpasta 

lekanum), har vatnið tykist standa rættiliga stilt. Hetta kann vera orsakað av einum 

lutfalsliga høgum innihaldi av partiklum, sum eisini ávirka televiewaran, sum vísir vánaligar 

myndir í hesum dýpi. 

Har vatn streymar inn, sæst hitin sum heild at økjast nakað, samanborið við vatnhitan beint 

undir hesum støðum. Eisini sæst hitin at vaksa so líðandi niður ímóti botninum á holunum – 

har vatnið stendur stilt. Hetta sæst týðiligast í B3 og B4. Uppi yvir lekunum í B3 og UB1 

broytist hitin lítið á veg upp eftir í holinum. Tað kemst helst av, at í hesum holum streymar 

nógv vatn inn, sum rennur skjótt upp gjøgnum holið, og tað fær tí ikki stundir at ávirkast av 
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Mynd 13. Loggmátingarnar frá teimum trimum boringunum í Kollafirði, U4, U3 og UB1, í tí raðfylgju, boristøðini liggja yvir sjóvarmálanum (sí eisini Mynd 1). Teir 
appilsingulu kassarnir og tølini vísa, hvussu nógv vatn í prosentum kemur inn í tær tríggjar boringarnar á ávísum dýpum. Teir svørtu kassarnir vísa á flámørk í 
boringunum.
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gróthitanum rundan um seg. Í B4, har lítið av vatni rennur upp, kólnar tað har aftur ímóti 

munandi á veg upp gjøgnum holið. Alt hetta týðir á, at hitin í jørðini veksur niðureftir, og at 

innstreymandi vatnið kemur niðanífrá. 

Jarðfrøðilig niðurstøða 

Út frá hesi kanning kann sigast, at tað nógva og heita vatnið her á leiðini í høvuðsheitum, 

men í skiftandi mongdum, tykist at koma inn í boriholini eftir ymiskum flámørkum og ikki 

gjøgnum rivur. Tó kann tað væl hugsast, at onkrar størri ella smærri rivur spæla inn í 

sambandi við tí samlaðu vatnringrásina og hitastreymin her á leiðini. 

Orsøkin til tað heita vatnið í Kollafirði er enn eitt sindur óviss, men hugsast kann, at 

boringarnar liggja tætt upp at eini rivuskipan við vatnringstreymum, sum røkka lutfalsliga 

langt niður í jørðina soleiðis, at kalt og lutfalsliga tungt vatn søkkur niður í dýpið og trýstir 

heitari og lættari vatn upp. Heita vatnið kemur so í samband við boringarnar gjøgnum 

flámørk, har gjøgnumstroymið er størri enn aðrastaðni, og sum skera rivuskipanina og leiða 

vatnið úr hesi ‘høvuðskeldu’ til boriholini. Tað at mest og heitast vatn rennur í holunum B2, 

B3 og UB1 bendir á, at hesi liggja nærmast at høvuðskelduni, meðan bæði vatnnøgd og -hiti í 

øðrum boriholum longur burturi (B1 øðrumegin og B4 hinumegin) er minni, tí vatnið her skal 

ferðast longri og verður kølt meira niður av grótinum rundan um seg. Eftir eina stutta 

innleiðandi tíð við heilt nógvum vatni, er samlaða vatnmongdin í B2, B3 og UB1 nú uml. 16 

m3/t , sum er nakað tann sama, sum rann úr B2 einsamøllum, áðrenn hini holini vórðu 

boraði. Hetta vatn hevur eisini ein rættiliga støðugan hita á uml. 27 oC. Hetta tykist vera tað, 

sum samanlagt rennur til ta hugsaðu rivuskipanina, og sum kann væntast av nøgd og hita 

yvir longri tíð. 

Soleiðis kann tað neyvan hugsast, at meira vatn kann fáast við at bora fleiri hol her á leiðini. 

Hin vegin tykist tað greitt, at hitin í jørðini er ávirkaður á einum rættiliga stórum øki, soleiðis 

at nógvur jarðhiti samanlagt finst her um vegir. Til dømis tykist hitin í boriholunum við tann 

nýggja barnagarðin við Sjógv at vera nakað hægri enn vanligt aðrastaðir í landinum, og tað 

kann eisini hugsast, at jarðhitin inn ímóti Langasandi somuleiðis er lutfalsliga høgur. 

At kortleggja lendið frá Kollafirði til Vestmanna fyri rivuskiparnir og legugrýtislindir v.m. er 

nakað, sum liggur í kortunum hjá Jarðfeingi at fáa gjørt næstu tíðina. Hetta økið er valt sum 

eitt fyrsta kortleggingarøki, tí tekin eru um, at vatnið í støðum her á leiðini kann vera heitari 
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enn aðrastaðni (t.d. varð hetta staðfest í tí djúpa kanningarholinum í Vestmanna, sum varð 

borað í 1980). Ein tílík miðvís kortlegging kann væntandi vísa meira um, hvar og hvussu heitt 

vatn ferðast í undirgrundini, og hvussu tað møguliga kann gagnnýtast á besta hátt. 

Hvat kann heita vatnið í Kollafirði brúkast til? 

Hitin á vatninum, sum kemur úr boriholunum í Líðini í Kollafirði, er umleið 27 °C og hevur 

verið støðugur, síðani fyrsta holið bleiv borað fyri tveimum árum síðani. Nøgdin av vatnið, 

sum var munandi hægri í fyrstani, eftir at borað varð, tykist nú at hava funnið eina fasta 

legu, har tað koma tilsamans umleið 16 tons um tíman. 

Kelduvatn ella brúksvatn í Føroyum er vanliga einar 9-10 °C, tá tað kemur úr krananum, so 

vit kunnu siga, at hetta vatnið er 17 °C heitari. Um hetta vatnið til dømis verður kølt niður til 

7 °C, kann orkan eitt nú brúkast til upphiting t.d. umvegis eina hitapumpu. Harumframt er 

vatnið reint, so tað kann uttan stórvegis viðgerð brúkast til drekki- og brúksvatn, eftir at tað 

er kølt niður. 

Hiti 

Tá vatn verður upphitað, skal orka til og somuleiðis fæst orka til upphiting úr heitum vatni, 

tá tað verður kølt niður. Ganga vit út frá at nøgdin er 16 tons um tíman, so verður orkan, 

sum fæst við at køla vatnið 20 stig, roknað út soleiðis: 

 

- altso meira enn 3 mió. kilowatt-tímar um árið. Ella vit rokna út orkunøgdina í ein tíma (W) 

og effektina (P) soleiðis: 

Orkunøgd í ein tíma: W = m*c*ΔT = 16000 kg * 4186 kJ/kg°C  *(27-7) °C = 1340 MJ 

Tað eru 3600 sekund í einum tíma, so vit fáa: 

Effektina P = W/ Δt = 1340 MJ/ 3600s = 370 kW 

Samanbering við vindmyllur og olju 

Fulla effektin á nýggju Enercon myllunum hjá SEV er stívliga 900 kW. Men tær framleiða ikki 

við fullari megi alla tíðina, tí vindurin sveiggjar, og er ongin vindur, er heldur ongin 

framleiðsla. Rokna vit við einum effektfaktori uppá eini 41 %, so gevur ein vindmylla somu 

orkunøgd í meðal, sum heita vatnið í Kollafirði kann geva. 
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1 litur av gassolju í einum oljufýri gevur einar 9 kWh, so 40 litrar um tíman geva nakað tað 

sama, sum vatnið, sum rennur úr holunum í Kollafirði. Árliga svarar hetta til eina nøgd uppá: 

365*24*40 litrar = 350.000 litrar 

Hetta er gott og væl tað, sum Svimjihøllin í Gundadali, Eysturskúlin og Kommunuskúlin 

tilsamans brúka um árið í olju til upphiting. 

Hitapumpa 

Sum nevnt omanfyri renna nú rættiliga støðugt umleið 16 m3/t av vatni við støðugum 

hitastigi á umleið 27 oC úr teimum trimum boriholunum í Kollafirði, B2, B3 og UB1. Hugsast 

kann, at hitaorka í vatninum verður nýtt til upphiting umvegis eina hitapumpu. Ein 

hitapumpuskipan, sum tekur hita úr vatni við 27 oC, kølir tað til 7 oC og letur hita til eina 

gólvhita- ella radiatorskipan við 30 - 40 oC hitastigi, kann væntast at hava eitt SPF (Seasonal 

Performance Factor) á í minsta lagi 4. Hitaorkunøgdin í 16 m3/t av vatni, sum verður kølt 

20 oC (frá 27 oC til 7 oC) er frammanfyri roknað út til at vera 3,3 mió. kWh/ár. 

Um ein hitapumpa við SPF=4 skal gagnnýta hesa orkuna, merkir tað, at 75% av orkuni ella 

3,3 mió. kWh/ár koma frá heita vatninum, meðan 25% ella 1,1 mió. kWh/ár skulu leggjast 

afturat frá elnetinum. 

Í alt verða 4,4 mió. kWh/ár av hitaorku tøkir til upphiting. Verður roknað við, at hitatapið í 

skipanini er 10%, verða slakar 4 mió. kWh/ár eftir. Eini sethús brúka í miðal umleið 25.000 

kWh/ár av hitaorku til upphiting. 

Samanlagt vísir hetta, at í eini skipan við hitapumpu røkkur orkan í heita vatninum til at hita 

umleið 150 sethús alt árið runt – treytað av, at tað heldur fram at renna við støðugari nøgd 

og hita. Tá er tó neyðugt, at hvørt hús keypir umleið ein fjórðing av samlaðu hitaorkuni, t.e. í 

meðal umleið 6.000 kWh av el-orku um árið. 

Í økinum, har vatnið streymar upp, eru bert vanlig sethús, sum kunnu fáa gagn av heita 

vatninum til upphiting. Men fara vit longur út, so kann hugsast at stovnarnir, ið liggja inni við 

Sjógv (skúlin, ítróttarhøllin, svimjihylurin, læknaviðtaluhølið o.a.) kundu brúkt eina felags 

hitaskipan grundað á heita vatnið. Men tað er dýrt at leggja eina leiðing av Lygnnesi og út til 

økið, har stovnarnir liggja. Hinvegin tykist undirgrundin at vera lutfalsliga heit og kann geva 

nógvan jarðhita her á leiðini, hóast hon ikki er líka heit við Sjógv, sum í Líðini. 
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Reint drekkivatn 

Sum áður nevnt er talan um lutfalsliga stóra nøgd av reinum vatni, ið møguliga kann veitast 

inn á verandi vatnveiting í Kollafirði. Dagliga nøgdin av vatni frá teimum trimum 

boriholunum er sløk 400 tons (16 tons/tíma *24 tímar/dg = 384 tons/dg). Dagliga 

vatnnýtslan í Tórshavnar Kommunu er 10.575 tons ella umleið 0,5 tons fyri hvønn íbúgva. 

Eftir hesum at døma svarar vatnnøgdin úr hesum boriholunum nøkulunda til tann samlaða 

vatntørvin í bygdini, har tað við ársbyrjan vóru skrásett at búgva 757 fólk. 
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