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Stuttá virkjuð 1949
• Þorsteinn Þorsteinsson bóndi á
Húsafelli stóð fyrir byggingu á
virkjun í Stuttá árið 1949.
• Einar Eyfells verkfræðingur var
fenginn til að hanna virkjun og láta
smíða túrbínu.
• Einar Nikulásson rafvirki og mágur
Einars Eyfells sá um rafbúnað og
línuna heim á bæ.
• Tryggi Guðbjörnsson frá Rauðsgili
byggði stöðvarhús.

Stuttárvirkjun
• Í fyrstu skilaði rafstöðin um
5kW. En afköst voru síðar aukin
í 13kW með endurbótum á
túrbínu og vatnsveitu í
Kaldárbotnum. Vélin gengur
enn í dag og skilar 13 kW.
• Fyrstu árin var virkjunin notuð
fyrir bæjarhúsin á Húsafelli en
var uppúr 1960 tengd við fyrstu
sumarbústaðina. Síðar var svo
díselstöð bætt inn í
stöðvarhúsið til að anna álagi á
álagspunktum.

Kiðá virkjuð 1978
• Árið 1978 réðst Kristleifur
Þorsteinsson í virkjun Kiðár
þegar aflskortur var farin að
valda vandræðum við
uppbyggingu
sumarhúsahverfisins.
• Ásgeir Sæmundsson var fengin
til að hanna virkjunina og
túrbínu smíðaði Jón
Sigurgeirsson í Árteigi.
• Virkjunin skilaði 150kW en aflið
lækkaði í 120kW með tilkomu
Kiðárvirkjunar II.

Uppbygging dreifikerfis
• Samhliða byggingu virkjunarinnar í Kiðá
voru lagðir rafstrengir í sumarhúsin sem
fjölgaði ört næstu árin.
• Fljótlega var bætt við tengingu sem gerði
það mögulegt að tengja misstórar
sumarhúsagötur við Rarik á álagspunktum
þegar virkjanirnar önnuðu ekki álaginu
• Áfram hélt notkunin að aukast og voru þá
settar upp díselrafstöðvar sem notaðar
voru þegar álag var mest.
• Með byggingu fiskeldisstöðvar árið 1986
var borað eftir heitu vatni og eftir það var
farið í að leggja hitaveitu í sumarhúsin.
Uppúr 1990 var hitaveita komin í flest hús
á svæðinu og þurfti þá ekki lengur
reglulega keyrslu á díselrafstöðvum.

Kiðá virkjuð aftur 2003
• Árið 2003 fóru Bergþór
Kristleifsson og Hrefna
Sigmarsdóttir í byggingu
annarrar virkjunar neðar í Kiðá.
• Ásgeir Sæmundsson hannaði
virkjunina en túrbína og
rafbúnaður var flutt inn frá
Tékklandi.
• Uppsett afl er 430 kW.
• Virkjunin, eins og hinar tvær
nýtir stöðugt lindarvatn sem
rennur undan hrauninu í jaðri
Húsafellskógar.

Virkjanir tengdar Rarik
• Samhliða byggingu
Kiðárvirkjunar II lagði Rarik
þriggja fasa rafstreng að
Húsafelli sem gerði tengingu
virkjananna við kerfið mögulega.
Í skiptum fyrir tenginguna
eignaðist Rarik dreifikerfi
Húsfellinga sem þá var tengt um
130 húsum.
• Raforkuframleiðslan frá
virkjununum hefur síðan verið
seld á heildsölu inn á kerfi Rarik
sem nú sér um dreifingu í húsin
á svæðinu.

Urðarfellsvirkjun 2018
• Bergþór og Hrefna fóru aftur í
virkjunarframkvæmdir 2017 og var
Urðarfellsvirkjun gangsett í mars 2018.
• Lindarvatn í hlíðum Urðarfells er leitt
um 3,3 km langa fallpípu niður að
stöðvarhúsi í Reyðarfellskógi.
• Fallhæð er rúmir 270 metrar og rennsli
um 500 lítrar á sekúndu, við full afköst
skilar virkjunin 1125kW.
• Arnar Bergþórsson sá um hönnun og
umsjón með verkinu. Orkuver ehf
flutti inn fallpípu, túrbínu og rafbúnað.

Fjórar virkjanir á Húsafelli í dag
• Í dag er uppsett afl í virkjunum á Húsafelli um 1,7
MW.
• Ársframleiðsla er 12-14 gígavattstundir sem
samsvarar meðalnotkun um 3000 heimila.
• Framleiðslan dugar fyrir stóran hluta Borgarfjarðar
og eru virkjanirnar útbúnar sem varaaflstöðvar fyrir
kerfi Rarik til nokunnar ef áföll dynja á
flutningskerfinu.
• Með byggingu Urðarfellsvirkjunar opnuðust
tækifæri til áframhaldandi uppbyggar á
ferðaþjónustu. Á virkjanasvæðinu er nú verið að
leggja lokahönd á ný giljaböð, gönguleiðir og fleira í
tengslum við þau.
• Á Húsafelli hefur einnig verið byggð hitaveita og
eru nú yfir 200 hús, sundlaug, hótel og fiskeldisstöð
tengd hitaveitu sem fær vatn úr tveim borholum á
svæðinu.

Smávirkjanir og kerfið
• Leyfisveitingaferli og skipulagsmál fyrir minni smávirkjanir er orðið of
kostnaðarsamt og tímafrekt, kröfurnar eru ekki í samræmi við umfang
framkvæmdanna.
• Reglugerðir um framkvæmd raforkulaga eru íþyngjandi fyrir smávirkjanir.
• Ábati sem myndast í kerfinu með tilkomu smávirkjana rennur í of miklum mæli til
Landsnets og dreifiveitna.
• Smávirkjanir eru sektaðar séu þær ekki búnar sem varaaflstöðvar.

• Þessa hluti þarf að laga til að greiða götu smávirkjana sem er
umhverfisvænasta leið til orkuöflunar sem völ er á.
• Smávirkjanir á Húsafelli eru vitnisburður um að ferðaþjónusta og virkjanir
fara vel saman. Víða um landið eru tækifæri á svipaðri uppbyggingu.

