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Efni: Grunnvatn og jarðsjór við Helguvík, Rosmhvalanesi
Jarðfræði
Rosmhvalanesið er að meginstofni úr tveimur grágrýtisdyngjum.  Önnur hefur miðju á Háaleitinu
nálægt þeim stað þar sem flugturn Keflavíkurflugvallar er.  Hin á sér miðju nálægt þeim fornfræga stað
er Rockville var nefndur og hýsti ratsjárstöð um árabil.  Sá staður er á miðju nesinu við
Sandgerðisveginn.  Helguvík er í Rockville dyngjunni.  Bergið er ólivín þóleiít ekki ósvipað að
efnasamsetningu þeirri er nú kemur upp í eldgosi í Geldingadölum í Fagradalsfjalli nema bergið í
Helguvík er mun grófkornóttara en þar.
Allmargar borholur hafa verið boraðar við Helguvík vegna hafnargerðar og einnig vegna
olíubirgðastöðvar sem þar er. Sumar þessara hola hafa skilað borkjarna til yfirborðs.  Í þeim hópi eru
holur HK-01 og HK-02 sem boraðar voru til að kanna aðstæður vegna álvers í Helguvík.  Kjarnaholur
skila að jafnaði nákvæmustu fáanlegu upplýsingum um bergið.  Ef litið er til áðurnefndra hola þá kemur
það í ljós að efri hlutinn er mjög líkur því sem sést á yfirborði við höfnina í Helguvík en nálægt sjávarmáli
þá er komið í bólstraberg í báðum holum sem nær til botns í þeim báðum.  Bólstraberg er oftast
myndað undir jökli en það getur einnig myndast þegar hraun rennur í vatn eða sjó.  Bólstraberg er
oftast vel lekt eða mjög lekt.

Grunnvatn
Grunnvatn á Rosmhvalanesi flýtur ofan á sjó á öllu nesinu.  Samkvæmt óbirtum mælingum Verkís nær
grunnvatnsborðið á nesinu hæst í nágrenni við Flugstöðina.  Grunnvatnshæðin þar er um 1,20 m y.s.
ef miðað er við hæðarkerfi LMÍ frá 2004. Þessi lága grunnvatnshæð er óbrigðult merki um mikla lekt
jarðmyndana á nesinu. Þykkt grunnvatnslinsunnar er ekki vel þekkt á miðju nesinu.  Þar eru fáar
borholur sem ná í gegnum grunnvatnslinsuna og eru jafnframt aðgengilegar til mælinga.  Helst má
nefna holu HK-01 (ferskt lag 39 m), upp af Helguvík, sjá mynd 3 og holu VS-21 við gömlu
sorpeyðingarstöðina (ferskvatnslag um 47 m) Aðrar holur eru of grunnar og ná ekki í gegnum
ferskvatnslagið, sjá mynd 1.  Þó má nefna holu VS-22 nærri Hafnavegi um 1,2 km vestan við VS-21.
Þykkt ferskvatnslagsins í henni er um 43 m og ef leiðniferlar hola VS-21 og VS-22 eru bornir saman þá
vantar sennilega aðeins 2-4 m til að fullri sjávarseltu sé náð í VS-22, sjá leiðniferla í viðauka.
Þykkt ferskvatnslagsins út við ströndina er betur þekkt, sjá mynd 1.  Þykk ferskvatnslinsa örstutt frá sjó
er vísbending um að ferskt vatn sé að finna í berginu utan sjávarmáls.  Til þess að svo megi vera þarf
grunnvatnsrennslið og lekt bergsins að vera mikil.

Grunnvatn í Helguvík
Á Helguvíkursvæðinu víkur málum þannig við að skilin milli jarðsjávar og ferskvatns eru skörp í berginu
og það bendir til lítils samgangs á milli þessara vatnskerfa, sennilega vegna lítillar lóðréttrar lektar í
berginu á svæðinu.  Ferskvatnslagið er 20-30 m þykkt mjög nálægt ströndinni sjá HB-05, HB-07 og HK-
02 á mynd 2, og seltuferla í viðauka og á mynd 3.
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Mynd 1:  Rosmhvalanes, þykkt ferskvatnslinsu.
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Mynd 2:  Borholur í Helguvík og þykkt ferskvatnslinsu.

Mynd 3:  Leiðnimælingar í borholum HK-01 og HK-02 við Helguvík (HRV Engineering 2009).  Á
myndinni má sjá að ferskvatnslagið í holu HK-01 er um 39 m að þykkt og fullri sjávarseltu er náð á um
45 m neðan sjávarmáls (á ~72 m dýpi í holunni).  HK-02 hefur alveg ferskt lag niður á um 24 m og
sjávarblöndu niður á 30 m en þar er fullri sjávarseltu náð.  Skilin milli vatnskerfa eru mjög skýr.
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Nokkrar borholur ná niður í gegnum ferskvatnslagið í og við Helguvík (sjá mynd 2).  Þær hafa allar verið
leiðnimældar og niðurstöður þeirra mælinga má sjá í viðauka og á mynd 3.  Holurnar sýna að
ferskvatnslagið á svæðinu er á milli 20 og 30 m þykkt nálægt ströndinni og eina hola sem sýnir
saltmengun í ferskvatnslaginu er hola HB-46 en hún boruð að hluta í fyllingunni sem myndar bryggjuna
við mjölverksmiðjuna í Helguvík og er þannig nánast í sjávarborðinu.

Lekt bergs
Lekt bergsins á Rosmhvalanesinu og ekki síst í Helguvík er mikil og hér er vísað í endurteknar rannsóknir
á lekt bergsins í minnisblaði Verkís frá 2019  og skýrslu Vatnaskila frá sama ári um sama efni.
Borholurnar HK-01 og HK-02 eru kjarnaholur, sjá minnisblað frá HRV 2009, og ná báðar niður í gegnum
ferskvatnslagið og niður í sjó.  Báðar koma í bólstraberg nærri sjávarmáli og fara ekki í gegnum það, sjá
borholusnið í viðauka, þannig að jarðsjórinn á svæði Helguvíkur liggur í vel leku bólstrabergi.  Sérstaka
athygli vekur lektarmæling í neðsta hluta HK-01 en lekt mælist þar mikil eða um 260 Lu.  Það þykir mikil
lekt í jafn grannri holu og kjarnahola er.   Mikill munur er á lekt jarðlaga á Rosmhvalanesi í lárétta stefnu
borið saman við þá lóðréttu.  Grágrýtisdyngjurnar á nesinu hafa hallalitla eða lárétta lagskiptinu og
skiptast á lek lög og þéttari lög (síður lek).  Leku lögin eru þannig ráðandi í lárétta stefnu, en þau þéttari
í lóðrétta stefnu.  Þessi staða dregur mjög úr hættu á að mikil dæling jarðsjávar undan ferskvatnslinsu
í Helguvík valdi blöndun ferskvatns og jarðsjávar á staðnum.

Jarðsjór
Seltu verður vart í blandlagi milli ferskvatns og jarðsjávar við leiðnimælingu í borholum en sjaldan í
vatnsbólum við dælingu.  Höfundur veit þess dæmi að kvartað var undan saltmengun í vatnsholu við
Þórustíg í Njarðvíkum og var ofdælingu kennt um og saltmengunar varð vart í gömlum og nú aflögðum
vatnsbólum í Grindavík en þau munu hafa verið saltmenguð frá upphafi.  Fjölmargar borholur eru við
fiskverkunarhús á Suðurnesjum en fæstar þeirra hafa verið seltumældar og oft óhægt um vik í þeim
efnum bæði með aðgengi og vinnslusaga er lítt þekkt í þeim.

Jarðsjór- vinnsla
Jarðsjó er dælt upp í miklu magni í seiðaeldisstöðvum á Suðurnesjum.  Þekktastar eru stöðvar Stofnfisks
í Vogum og Kalmannstjörn.  Aðstæður á þessum stöðum eru um margt áþekkar þeim í Helguvík.  Ekki
verður vart blöndunar á milli ferskvatns og jarðsjávar á þessum stöðum.  Ástæða er því til að ætla að
sú verði einnig raunin í Helguvík.  Komi annað í ljós í vinnsluferlinu má færa vinnslu jarðsjávar nær
sjónum þar sem áhrif hafsins eru meiri en á verksmiðjulóðinni.
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Viðauki

Seltumælingar

Mynd 4:  Seltumæling í holu VS-21 við gömlu sorpeyðingarstöðina við Hafnaveg.  Holan nær niður í
jarðsjó með fulla sjávarseltu. Myndin sýnir tvær seltumælingar en önnur þeirra frá 24/6/2019 nær
ekki til botns í holunni af einhverjum ástæðum.
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Mynd 5:  Seltumæling í holu VS-22.  Sú hola er 1,2 km austan við VS-21. Seltuferillinn nær ekki alveg
ofan í fulla seltu.  Ferski hlutinn er um 30 m  þykkur en sjóblandað ferskvatn er um 13 m þykkt á 75 m
dýpi í holunni. Lítið vantar á fulla sjávarseltu

Mynd 6:  Seltuferill úr holu HB-02 frá 1982 (Guttormur Sigurbjarnarson o.fl. 1982) nærri bjargbrún
Hólmsbergs, sjá mynd 2.  Skil ferskvatns og jarðsjávar eru skörp og fullri sjávarseltu er náð 23 m
neðan við vatnsborð í holunni.
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Kjarni HK-01 og borholusnið

Mynd 7:  Kjarni holu HK-01, kassar 1-2 frá 3 m niður til 30,4 m.  Vatnsborð í holunni er á ~23 m dýpi

Mynd 8:  Kjarni HK-01, kassar 3-4 frá 32 m og niður á 55 m dýpi.  Kjarninn er talsvert brotinn og ber
með sér vísbendingu um mikla lekt bergsins.
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Mynd 9:  Kjarni HK-01, kassar 5-6.  Dýpi 56-85 m í holu.  Kjarninn er mjög brotinn og kjarnaheimta
léleg.  Fullri sjávarseltu er náð á 70 m dýpi í holunni.  Vísbendingar eru um mikla lekt hvarvetna í
holunni neðan vatnsborðs.



Grunnvatn og jarðsjór Helguvík FS-014-06
9/11

Mynd 10:  HK-01 borholusnið, 0-25 m.  Staðsetningu holu HK-01 má sjá á mynd 1.



Grunnvatn og jarðsjór Helguvík FS-014-06
10/11

Mynd 11:  HK-01 borholusnið frá 25-55 m.
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Mynd 12:  HK-01 borholusnið, 55-85 m dýpi.


