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1 Inngangur
Í þessari skýrslu er gerður samanburður og metið rennsli fyrir tvo virkjunarkosti á Vestfjörðum sem
Orkustofnun fékk senda frá aðilum er hafa áhuga á að virkja vatnsföllin sem um ræðir.
Upplýsingar um mat á fallhæð miða við innsend gögn en rennsli er metið út frá skýrslu Vatnaskila.
Varfærnasta mat á lágmarksrennsli á grundvelli skýrslu Vatnaskila miðar við að horfa á rennsli án
skölunar fyrir 80% tímans en einnig er skoðað hvert lágmarksrennslið er ef miðað er við 70% tímans.
Valið var að setja fram frekar varfærið mat á grundvelli gagna Vatnaskila, til þess að vekja ekki óþarflega
miklar væntingar. Vonandi gefa mælingar á rennsli og nánari rannsóknir og undirbúningur jafnvel tilefni
til frekari bjartsýni um möguleika á uppsettu afli og nýtingu.
Ljóst er að í öllum tilfellum þarf að framkvæma mælingar til að fá nákvæmara mat á rennsli, auk þess
sem nauðsynlegt er að skoða vel aðstæður með tilliti til vals á stíflustæði, pípuleið og staðsetningu
stöðvarhúss. Út frá því verður að endurmeta fallhæð, möguleika til miðlunar og nýtni auk rennslis til þess
að hönnun virkjunar byggi á nægilega nákvæmum forsendum.

2 Niðurstöður
Virkjunarkostirnir sem skoðaðir eru í þessari skýrslu eru afar smáir í sniðum og þá sérstaklega
Þverárvirkjun í Bjarnarfirði.
Sá aðili sem er að skoða Hattardalsvirkjun sem virkjunarkost telur sig geta nýtt það mikið rennsli að
forsendur séu fyrir 100 kW virkjun sem er nokkuð meira en varfærið mat á grundvelli gagna frá
Vatnaskilum.
Í báðum tilfellum er brýnt að framkvæma mælingar og kanna allar aðstæður til hlítar áður en ráðist er í
hönnun og fjárfestingar.

Vestfirðir
Hattardalsvirkjun
Þverárvirkjun í Bjarnarfirði

Rennsli [l/s]
40 - 60
8,7 – 9,5

Uppsett afl [kW]
35 – 100
24 - 26

Orkugeta [MWh]
245 - 700
168 - 182

Mynd 1 Yfirlit yfir mat á virkjunarkostum

3 Vestfirðir
Áður en útboð á langæislínum fór fram árið 2018 höfðu borist til Orkustofnunar tvær hugmyndir að
virkjunarkostum á Vestfjörðum. Annars vegar er um að ræða virkjun í Hattardal í Álftafirði og hins vegar
Þverárvirkjun í Bjarnarfirði.

3.1 Hattardalsvirkjun
Um Hattardal rennur Hattardalsá. Austan ár eru tvö lögbýli, Meiri-Hattardalur I og II. Enginn búskapur er
stundaður þar núna. Vestan ár er Minni-Hattardalur, þar er búskapur með um 14 mjólkandi kýr og um
300 fjár. Frá Hattardal til Ísafjarðar eru um 25 mín. akstur. Orkubú Vestfjarða sér bæjunum fyrir einfasa
rafmagni eins og er. Stefnt er að lagningu þriggja fasa strengs í nánustu framtíð.
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Lágmarksrennsli
Lágmarksrennsli óskalað[m3/s] úrkomuaukningu [m3/s] og 70%
Munur miðað
Fallhæð [m]
og 80% tímans
tímans
við lægsta gildi
120
0,04
0,06
Mat eiganda á mögulegu uppsettu afli [kW]
100
185,71%
Afl m.v. lágmarksrennsli og 80% tímans [kW]
35
0,00%
Orka m.v. lágmarksrennsli og 80% tímans [GWh/ári]
245
0,00%
Afl m.v. lágmarksrennsli og 70% tímans [kW]
53
85,30%
Orka m.v. lágmarksrennsli 70% tímans [GWh/ári]
371
85,10%

Mynd 2 Mat á lágmarksrennsli, uppsettu afli og orku fyrir Hattardalsvirkjun
Til þess að skoða þetta nánar er vert að horfa á langæislínuna á næstu mynd. Myndin sýnir lárétta línu
sem samsvarar lágmarksrennsli miðað við 80% tímans.

Rennsli [m3/s]
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Mynd 3 Langæislína fyrir Hattardalsvirkjun
Litlu munar á rennsli miðað við lágmarksrennsli miðað við 70% eða 80% tímans. Til þess að skoða mun
á milli mismunandi mats á lágmarksrennsli þarf að skoða langæislínurnar með annan kvarða á y – ás.
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Langæislína og mat á lágmarksrennsli fyrir Hattardalsvirkjun
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Mynd 4 Mat á lágmarksrennsli fyrir Hattardalsvirkjun
Samkvæmt innsendum upplýsingum um virkjunarkostinn, gerir virkjunaraðili ráð fyrir að lágmarksrennsli
sé um 50 l/s = 0,050 m 3/s sem er um það bil það rennsli sem næst 75% af tímanum eins og glöggt má
lesa af grafinu.
Gert er ráð fyrir að miða við virka fallhæð upp á 100 m og miða við 100 l/s rennsli. Ekki kemur fram hvort
um miðlunarmöguleika sé að ræða.

3.2 Þverá í Bjarnarfirði
Samkvæmt korti sem fylgdi með þessari virkjunarhugmynd er fallið fyrir þessa virkjun metið vera 370 m.

Lágmarksrennsli
óskalað[m3/s] og
80% tímans

Fallhæð [m]
370

0,0087

Lágmarksrennsli
úrkomuaukningu
[m3/s] og 70%
tímans

Munur miðað við
lægsta gildi

0,0095

Afl m.v. lágmarksrennsli og 80% tímans [kW]
24

0,00%

168

0,00%

26

85,30%

182

85,10%

Orka m.v. lágmarksrennsli og 80% tímans [GWh/ári]
Afl m.v. lágmarksrennsli og 70% tímans [kW]
Orka m.v. lágmarksrennsli 70% tímans [GWh/ári]

Mynd 5 Mat á lágmarksrennsli, uppsettu afli og orku fyrir Þverá í Bjarnarfirði
Þar sem rennslið er mjög lítið eru notaðir 4 aukastafir til þess að fram komi munur á mati á
lágmarksrennsli fyrir annars vegar 80% tímans og hins vegar 70% tímans.
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Langæislína fyrir Þverárvirkjun í Bjarnarfirði
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Mynd 6 Langæislína fyrir Þverá í Bjarnarfirði
Litlu munar á rennsli miðað við lágmarksrennsli miðað við 70% eða 80% tímans auk þess sem rennslið
er mjög lítið. Til þess að skoða mun á milli mismunandi mats á lágmarksrennsli þarf að skoða
langæislínurnar með annan kvarða á y – ás.

Mynd 7 Mat á lágmarksrennsli fyrir Þverá í Bjarnarfirði
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