
„Við erum að setja niður 24 skjálfta-
mæla í sjónum fyrir utan Reykjanes
en það voru einnig settir 30 mælar á
landi," segir Gyifi PálJ Hersir, jarð-
eðlisfræðingur og verkefnisstjóri hjá
ísienskum orkurannsóknum, en um
er að ræða lið í umfangsmiklu evr-
ópsku verkefni, IMAGE (e. Integra-
ted Methods for Advanced Geother-
mal Exploration) að nafni.
Dregur úr borholukostnaði

Gylfi PálJ segir markmið verkefn-
isins vera að þróa nýjar aðferðir tii að
rannsaka og meta jarðhitakerfi og
staðsetja borholur með markvissari
hætti. Er þannig vonast til að hægt
verði að gefa sem besta mynd af jarð-
hitakerfum áður en rannsóknarbor-
holur eru boraðar. Gæti þetta dregið

úr kostnaði tengdum borunum í jarð-
hitaverkefnum.

„Verkefnið er sótt til Evrópusam-
bandsins og eru mörg fyrirtæki,
rannsókna- og vísindastofnanir aðilar
að því," segir Gylfi Páll og bendir áað
innlendir aðilar að verkefninu eru ís-
lenskar orkurannsóknir, HS Orka og
Landsvirkjun. „Með verkefninu er-
um við að reyna að skilja betur jarð-
hitasvæðin. Er það gert með því að
bora í gamlar og rofnar megineld-
stöðvar, eins og við Geitafeil, og bera
saman grjót þaðan við grjót sem við
fáum úr virkum eldstöðvum eins og
Kröflu. Svo er verið að skoða Kröflu
sérstakiega með nýrri tækni," segir
hann en þá eru skjáJftamæiar settir
ofan í 2.000 metra djúpar borhoiur.
Hefur slíkt aJdrei verið gert áður á
háhitasvæðum hér á iandi.

Aðspurður segir Gyifi PáJl skjáJfta-
mæJana á Reykjanesi og þá sem sett-

ir eru í sjóinn við nesið koma til með
að fylgjast með jarðskjálftum næsta
árið. „Þeir byrja strax að taka við
mælingum sem safnað er á gagna-
kort í mælunum," segir hann.
Settir á 50 til 200 metra dýpi

Að sögn Gylfa Páls hefur gengið
vel að koma skjálftamælunum fyrir í
sjónum við Reykjanes en til verksins
notast hópurinn við gamlan hvalveiði-
bát sem nefnist Hrafnreyður. Fara
mælarnir á 50 til 200 metra dýpi „Við
höfum verið sérstakiega heppnir með
veður svo þetta hefur gengið mjög
vel." Spurður hvernig mælunum er
komið fyrir í landi svarar Gylfi PálJ:
„YfirJeitt kemur maður þeim fyrir á
grjóti en í þessu tiifeJli var steypt
undir mælana. Þeir verða svo þarna í
tvo mánuði í senn en þá þarf að skipta
um rafhlöður og hlaða af þeim gögn-
um."

Koma fyrir tugum skjálftamæla
• Unnið er að því að þróa nýjar aðferðir til að rannsaka og meta jarðhitakerfí • Vonast til að geta stað-
sett borholur með markvissari hætti • Á Reykjanesi eru settir upp 30 mælar en 24 fara í hafið við nesið
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Vísindi Hópurinn hefur að undanfö rnu unnið að því að koma fyrir 24
skjálftamælum í sjónum við Reykjanes. í gær var hann suðvestur af nesinu.


