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Guðmundur Sigvaldason, jarðfræðingur:

Jarðfræði – berggrunnur: Rýnt í umhverfismat vegna
Kárahnjúkavirkjunar

Inngangur

Umhverfismat vegna stórfelldra framkvæmda, sem geta valdið röskun á
náttúrlegu jafnvægi er flókið og erfitt, en verður þeim mun flóknara ef jafnvægi
náttúrunnar er ótryggt og viðkvæmt fyrir. Nýtingaráform hljóta þó ætíð að taka mið af
þeirri staðreynd að öllum framkvæmdum fylgir nokkur áhætta. Eitt af hlutverkum
umhverfismatsins er að meta áhættuna en hlutverk stjórnmálamanna er að dæma hvort
áhættan sé ásættanleg. Því stórfelldari sem framkvæmdirnar eru þeim mun þrengri
verða kostir ásættanlegrar áhættu því hugsanlegur skaði vex í réttu hlutfalli við það
fjármagn, sem til framkvæmdanna er varið.
Helstu áhættuþættir vatnsaflsvirkjunar á eldvirku svæði eru tvenns konar. (1) Annars
vegar þarf að meta hættu vegna jarðelda og landskjálfta, sem hugsanlega gætu haft
óæskileg áhrif á rekstur eða öryggi fólks og mannvirkja. (2) Hins vegar þarf að meta
hvort mannvirkin, og þær breytingar sem þau valda, raski viðkvæmu náttúrlegu
jafnvægi að því marki að hætta fylgi framkvæmdunum.

Hætta vegna jarðelda og landskjálfta (Volcanic and seismic hazard)

Í skýrslu Landsvirkjunar um umhverfismat vegna Kárahnjúkavirkjunar er ekki
rætt um hættu vegna jarðelda eða landskjálfta. Skýrslan gefur engar upplýsingar um
sögu og goshegðun Snæfells, næstu eldstöð við virkjanasvæðið, enda hafa nær engar
rannsóknir verið gerðar á fjallinu. Á það er drepið að lítið sé um jarðskjálfta á
svæðinu þó að vitað sé að tvær gliðnunarhrinur urðu ekki alls fyrir löngu á nálægum
plötuskilum (Askja 1874-1875 og Krafla 1975-1984). Báðar þessar hrinur, þó einkum
sú fyrri, ullu mjög harðri og langvarandi jarðskjálftavirkni á Norðaustur- og
Austurlandi. Nýlegar rannsóknir benda til þess að virkni möttulstróksins undir
Vatnajökli sé að aukast. Hverjar verða afleiðingar hugsanlegrar aukningar og gæti
aukin virkni valdið virkjuninni óhagræði?

Ítarlegt líkindamat, byggt á bestu fáanlegum gögnum og sérfræðilegri
túlkun gagna um hættu af völdum eldvirkni og landskjálfta, er
nauðsynleg forsenda ákvarðanatöku á grundvelli umhverfismatsins.
Slíkt líkindamat hefur ekki verið gert. Forsendur ákvarðanatöku eru
því ekki fyrir hendi.

Manngerð hætta (Technological hazard)

Umhverfismatinu fylgir skýrsla um jarðfræði stíflustæðisins. Henni fylgir
sniðteikning af jarðlagaskipan í Hafrahvammagljúfri, sem að hluta er byggð á
lóðréttum borkjörnum og kjörnum út holum, sem voru boraðar á ská frá báðum
bökkum gljúfursins og sýna jarðlagasnið niður á 100 m dýpi undir gljúfurbotninum.
Neðst er svokallað Urðarteigsbasalt, en yfirborð þess er á um 25 m dýpi undir
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gljúfurbotni. Þá tekur við Dimmugljúfradyngja, en yfirborð hennar er sýnilegt
neðarlega í gljúfurveggjunum og efst er Dimmugljúframóberg. Samkvæmt kortinu
hafa þessar myndanir allar öfuga segulstefnu, en síðasti viðsnúningur segulsviðs
jarðar varð fyrir 700 000 árum og berglögin því mynduð fyrir þann tíma.

Kortið sýnir einnig hvar skáboranirnar undir gljúfurbotninn skera bergsprungur. Á
hundrað metra bili þvert undir gljúfrinu eru 16 sprungur sýndar á sniðmyndinni en
þéttleiki sprungnanna fer þverrandi þegar fjær dregur. Samkvæmt teikningu liggur
yfirborð Dimmugljúfradyngju 20 metrum neðar í vesturvegg gljúfursins en í
austurveggnum. Þetta gæti bent til allt að 20 metra misgengis um sprunguskarann í
gljúfurbotninum.

Sprungur í stíflustæði og botni uppistöðulóns eru mjög alvarlegt mál, sem krefst
vandlegrar umfjöllunar sérfræðinga sem geta gefið umsögn um hver áhrifin eru á
grunnforsendur virkjunarinnar. Þungi stíflumannvirkja kann að opna sprungur og
valda vatnstapi úr uppistöðulóni. Þeir sérfræðingar, sem ég hefi leitað til, telja síst
minni hættu á að vatnsþrýstingur, sem byggist upp bak við stífluna muni valda
jarðskjálftavirkni, (manngerðir jarðskjálftar), með hugsanlegri veikingu á
undirstöðum stíflunnar.

Umhverfismatinu fylgir skýrsla um stíflurof og hamfarir, sem því fylgja.
Höfundur skýrslunnar telur hverfandi líkur á að slíkt geti gerst, en líkurnar verður að
endurmeta með tilliti til þess sem hér hefur komið fram.

Hafrahvammagljúfur liggja samsíða móbergshrygg, Kárahnjúkum, með
ágiskuðum aldri 10-100 000 ár. Ítarleg skýrsla um aldur og myndunarskeið
Hafrahvammagljúfra fylgir umhverfismatinu. Niðurstaða skýrslunnar er að gljúfrin
hafi myndast á mjög skömmum tíma á síðari hluta Nútíma (4400-ca 1800 C14 ár BP).
Þessi hraði gröftur gljúfranna er skýrður á þann veg að vatn hafi grafið gljúpt móberg,
sem lætur vel undan rofkrafti vatnsins. Þessi einfalda skýring nægir þó tæplega þegar
þess er gætt að lóðréttir hamrar gljúfranna benda ekki til að bergið í gljúfurveggjunum
sé ýkja gljúpt eða brotgjarnt. Lega gljúfranna, samsíða Kárahnjúkasprungunni, lengd,
stefna, dýpt og myndunarhraði (3000 ár) gerir skýringu matsskýrslu á myndun
gljúfranna vafasama. Kárahnjúkar eru yngsta myndun svæðisins. Þeir hlóðust upp yfir
gossprungu sem fylgir svæðisbundnu sprungukerfi þessa landshluta. Gljúfrin grófust í
u.þ.b. milljón ára gamalt, þétt móberg og dyngjubasalt. Sennilegasta skýring á
myndunarhraða gljúfranna er að bergið sé veikt fyrir vegna ungra misgengissprungna
sem gætu hafa myndast fyrir u.þ.b. 10 000 árum, samtímis gossprungunni sem liggur
undir Kárahnjúkum.

Þétt sprungunet, sem skáboranir undir gljúfrin sýna, skýrir
myndunarhraða gljúfranna og tekur af vafa um ótryggan berggrunn
stíflustæðisins.
Í umhverfismatinu og fylgiriti þess er hvergi minnst á sprungur í
stíflustæðinu.

Jarðskorpuhreyfingar vegna breytilegs ísfargs á Vatnajökli eru þekktar og
mælanlegar. Vegna mjög lágrar seigju möttulsins undir Íslandi er flotjafnvægi
jarðskorðunnar hvikult og bregst mjög fljótt við breytilegu fargi. Möttull undir
meginlöndum er 10-100 sinnum seigari en heitur möttull undir Íslandi. Farg ísskjaldar
Vatnajökuls er breytilegt eftir loftslagi og jarðskorpan umhverfis jökulinn sígur eða
lyftist í takt við breytilega ákomu.
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Hlýnandi loftslag á 20. öld hefur valdið mikilli rýrnun á ísfargi Vatnajökuls. Mælingar
á landlyftingu vegna rýrnunar jökulsins hafa verið gerðar í Hornafirði og við
Langasjó. Á þessum stöðum hefur land lyfst um 1-2 cm á ári. Fjarlægð frá miðju
jökulsins til Hornafjarðar og Kárahnjúka er hin sama, 75 km. Engin rök eru fyrir því
að hreyfingum jarðskorpunnar sé öðruvísi farið við Kárahnjúka. Á Nútíma, síðustu 10
000 ár, hefur Vatnajökull ýmist vaxið eða rýrnað og jarðskorpan við Kárahnjúka verið
á hreyfingu ýmist upp eða niður allt frá sennilegum myndunartíma sprungnanna í
botni gljúfursins.

Jarðskorpuhreyfingar vegna breytilegrar ákomu á Vatnajökul auka
líkur á sífelldri hreyfingu á sprungum undir stíflustæðinu.

Niðurstaða

Kárahnjúkavirkjun er sennilega stærsta orkuver sem reist yrði á eldvirku svæði
í heiminum. Umhverfismat varðandi þessa virkjun er lagt fram án tilraunar til að
meta líkur á hugsanlegum áhrifum eldvirkni og jarðskjálfta á byggingu mannvirkja og
rekstur orkuversins. Trúverðugt líkindamat verður að taka tillit til allra þátta í
jarðsögu svæðisins þar sem stuðst er við nýjustu niðurstöður rannsókna á sviði
jarðfræði, jarðeðlisfræði, bergfræði, jarðefnafræði og aðferðum til aldursgreiningar
bergtegunda. Enginn þáttur í þeirri sögu, hversu meinlaus sem hann kann að virðast,
má gleymast eða vera vanræktur án umfjöllunar.
Hættumat í eldvirku landi er hluti sjálfsagðrar varúðar og kröfur til varúðar verða
þeim mun meiri sem áformaðar framkvæmdir eru stórfelldari.

Í þessari rýni er aðeins bent á eitt efnisatriði, sem kann að varða
grunnforsendur Kárahnjúkavirkjunar, þ.e. þétt sprunguþyrping og hugsanlegt
misgengi undir fyrirhuguðum stíflumannvirkjum sem lyftast og síga í takt við ísfarg á
Vatnajökli. Hvergi er minnst á þetta atriði, hvorki í matsskýrslunni né fylgiriti um
jarðfræði stíflustæðis. Þetta er þeim mun athyglisverðara vegna þess að grunur um að
sprungur stjórni legu og lögun Hafrahvammagljúfurs hlýtur að vakna við fyrstu kynni
af þessu náttúrufyrirbæri. Eigi að síður hefur umræða um svo mikilvægt atriði ekki
farið fram allt frá upphaflegum hugmyndum verkfræðinga um virkjun við
Kárahnjúka. Miklum fjármunum hefur verið varið til undirbúnings virkjunarinnar
áður en almenningur hefur fengið um það fulla vissu að stíflumannvirki haldi vatni og
rofni ekki vegna jarðskorpuhreyfinga og manngerðra jarðskjálfta.

Umfjöllun umhverfismatsins um LÍKUR Á HÆTTU vegna jarðelda,
landskjálfta og manngerðrar hættu er ekki fullnægjandi grunnur til
að meta ásættanlega ÁHÆTTU.

Skýring og skilgreining hugtaka:
(Líkur á HÆTTU í tölum, margfaldaðar með verðgildi þess sem er í hættu)=ÁHÆTTA
Hætta = hazard
Áhætta = risk
Hættumat=hazard evaluation
Áhættumat=risk assessment
(Hugtök á ensku eru gefin fyrir þá sem vilja kynna sér málið með aðstoð veraldarvefsins, t.d.
Compendix http://www.ei.org/ev2/home )


