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Saga Þeistareykjaverkefnisins
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• Þeistareykir ehf stofnað í apríl 1999
• 1999-2000: Boraðar könnunarholur og borvatnsholur
• 2002: Fyrsta djúpa rannsóknarholan boruð – Gefur 6 MWraf

• 2005: Landsvirkjun kaupir 32% hlut í félaginu
• 2008: Heildaraflgeta borhola á svæðinu orðin ríflega 45 MWraf

• 2009: Landsvirkjun kaupir 32% hlut Norðurorku í félaginu
• 2010: Landsvirkjun kaupir 33% hlut til viðbótar (LV 97%)
• 2010: Mat á umhverifsáhrifum 200 MWraf virkjunar klárað
• 2011: Samið um útboðshönnun í kjölfar útboðs
• 2011-2013: Boraðar 3 djúpar holur, vegagerð, vinnubúðaplan
• 2014: Þeistareykir ehf. sameinast Landsvirkjun 1. janúar
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Útboðshönnun – markmið og áskoranir

6

• Markmið hönnunar samkvæmt stefnu Landsvirkjunar
• Arðsöm verkefni
• Áreiðanlegar jarðvarmavirkjanir
• Mannvirki og rekstur taki mið af umhverfi og náttúru
• Uppbygging í áföngum

• Sérstök áhersla á umhverfismál
• Sjálfbær nýting jarðvarma og grunnvatns
• Landmótun virkjunarsvæðis
• Losun affallsvatns
• Losun H2S í samræmi við reglugerðir
• Uppgræðsla með vegum og endurheimt beitarlands



Verksamningar - samningsform

Alþjóðleg útboð á EES svæðinu
Helstu verksamningar:
• Hönnun og ráðgjöf
• Boranir IST30;2010 / FIDIC rauða bók
• Gufuveitur IST 30;2012
• Byggingar IST 30;2012
• Vegir og landmótun IST 30;2012
• Hverfill, rafali og kaldi endi FIDIC gula bók
• Aflspennar World bank - vörukaup
• Stjórnkerfi FIDIC gula bók
• Stöðvarveitur IST 30; 2012

Innkaup / útboð
• Opin útboð (innan EES svæðis þar sem það á við)
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• Áhersla á „íslensk“ útboð skv.
IST-30; 2012

• Tækifæri fyrir íslenska verktaka



Undirbúningur
90 MW jarðvarma-
virkjunar á
Þeistareykjum

Þeistareykjavirkjun 90 MW – stöðvarhús
(Ketilfjall í baksýn)

Þeistareykjavirkjun – 90 MW

Gufulokahús og
gufuhljóðdeyfir

Kæliturnar Raka
skiljur

Vélasalir

Tengibygging

Þjónustubygging
og verkstæði

Spennar

Aðveitulagnir

Gufuskiljur

Þeistareykjavirkjun 45 - 90 MW



Undirbúningsframkvæmdir 2014

Framkvæmdir á „hálendi“ • Jarðvegsframkvæmdir
• Stöðvarhússgrunnur (127 x 37 m.), grunnur f. kæliturna
• Plön og heimreiðar
• Jarðvegsmanir við stöðvarhússlóð og aðveituæðar gufuveitu

• Vatnsveita virkjunar
• Vegagerð og námufrágangur

• Frágangur vegar, vegfláa og náma
• Lagning efra burðarlags og bundins slitlags

• Uppsetning vinnubúða
• Vinnubúðir fyrir verkkaupa og verktaka

• Boranir
• Vatnsból, niðurrennslisholur, svelgholur
• Rannsóknarholur, vatnsmæliholur

• Borvatnsveita
• Bygging borvatnsveituhúss
• Uppsetning dælubúnaðar
• Uppsetning rafdreifinga
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• Framkvæmdatími á
Þeistareykjum er frá júní til
október, eða fimm mánuðir

• Hröðunarframkvæmdir gera
mögulegt að hefja byggingu
virkjunar með stuttum fyrirvara

• Byggingatími virkjunar er um 3 ár



Jarðborinn Trölli
-smærri holur-

Þeistareykjavirkjun

Framkvæmdir 2014

Rannsóknarboranir

Stærri holur:
• Niðurrennsli
• Neyðarlosun
• Svelgir
• Vatnsból

Smærri holur:
• Könnunarholur
• Mæliholur
• Hitaveita

12.05.2014

24.05.2014

02.05.2014
12.05.2014

15.05.2014

12.05.2014



Verkundirbúningur

Vinnusvæði snjóhreinsað Upphaf jarðvinnu á stöðvarhússlóð
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Vinnsla svarðlags af stöðvarhúsreit

Svarðlag rist ofan af Sett á vörubíl með grónu hliðina upp
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Frágangur svarðlags í vegfláa

Gengið frá svarðlagi í vegfláa Endanlegur frágangur í vegfláa
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Nýting uppgraftrar – frágangur í stöðvarhússgrunni

Uppgröftur í manir og plön Lagnir í stöðvarhússgrunn
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Framkvæmdir við vatnsveitu og boranir

Lagning vatnsveitu Boranir – vatn, niðurrennsli, svelgir
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Uppsetning vinnubúða – vegagerð - fjarskipti

Vinnubúðir fyrir 60 – 80 manns

Bundið slitlag á 15 km.
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Ljósleiðari til Húsavíkur



Dæmi um frágang vegfláa

Keyrt frá Húsavík (SA) - 30. ágúst 2014 Til Húsavíkur (NV) - nokkrum dögum seinna

17



Uppgræðslusvæði í landi Þingeyjarsveitar

Samvinna við Þingeyjarsveit, bændur og Landgræðslu

18



Plöntun í landi Norðurþings

Milli 30.000 – 40.000 plöntur gróðursettar, að mestu milli lúpínubreiða
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Aflprófanir á Þeistareykjum

Hermun á orkuvinnslu 45 MW virkjunar
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Umhverfisþættir

• Yfirborðs jarðhiti

• Jarðhitakerfið

• Grunnvatn

• Loftgæði

• Hljóðvist

• Gróður og fuglar
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Umhverfisrannsóknir - yfirlit yfir mælistaði



Opnun tilboða í vélar 12. nóvember 2014

• Tilboð í vélar fyrir 1. og 2. áfanga
• Vél fyrir 2. áfanga er valkvæð

• Fjögur fyrirtæki sendu inn tilboð
• Fuji, Toshiba, Mitsubishi, Alstom

• Hagstæð tilboð bárust
• Lægsta tilboðið er um 75% af

kostnaðaráætlun

• Yfirferð tilboða og skýringarviðræður
við bjóðendur
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Meginlínur í framkvæmdaáætlun

• Stöðvarhús og gufuveita byggð á
árunum 2015-2016

• Á árinu 2017 verður unnið að
uppsetningu á búnaði
• Vélar, aflspennar, svæðisstjórnkerfi,

stöðvarveitur

• Afhending orku frá 1. áfanga (45 MW)
1. október 2017

• Framgangur ræðst af eftirspurn eftir
orku
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2. áfangi (45 MW til viðbótar)

• Stefna Landsvirkjunar er varfærin
nýting svæðisins með byggingu
virkjunar í þrepum

• Engin ákvörðun hefur verið tekin um
byggingu 2. áfanga virkjunarinnar

• Frekari boranir á svæðinu tengjast
ákvörðun um 2. áfanga

• Talsvert meiri orka en þessi 90 MW er
talin vera tiltæk á svæðinu

• Fyrir liggur mat á umhverfisáhrifum
fyrir allt að 200 MW virkjun
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Takk fyrir


