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Útdráttur  

Raforkuöryggi á Vestfjörðum er það lakasta á landinu og mikilvægt er að auka 

raforkuframleiðslu innan fjórðungsins. Á Vestfjörðum er hátt hlutfall lítilla virkjana sem 

reknar eru af einkaaðilum og eru möguleikar á að fjölga þeim enn frekar. Í þessu verkefni 

var gerð frumathugun á lítilli vatnsaflsvirkjun í Múlaá í Gilsfirði. Áin er blanda af lindá og 

dragá og rennsli á veturna er nokkuð stöðugt. Til skoðunar voru tveir kostir fyrir staðsetningu 

á stíflumannvirkjum og voru skoðaðar mismunandi útfærslur á virkjuðu rennsli og stífluhæð 

fyrir báða kostina. Meðalársorkuframleiðsla virkjunar og flóð með 500 ára endurkomutíma 

voru metin út frá rennslisgögnum frá árunum 1954-1979 sem fengin voru hjá Veðurstofu 

Íslands. Grunnhönnun var gerð á mannvirkjum og stofnkostnaður virkjunar metinn út frá 

henni. Hagkvæmasti kostur virkjunar var valinn út frá stofnkostnaði og 

meðalársorkuframleiðslu virkjunar. Efri kostur fyrir stíflumannvirki, án miðlunar, með 

virkjað rennsli 1,5 m3/s og heildarfallhæð 64 m reyndist hagkvæmastur. Fyrir hagkvæmasta 

kost fékkst að uppsett afl virkjunar var 686 kW og meðalársorkuframleiðsla virkjunar 4,18 

GWh. Næsti tengipunktur virkjunar við dreifikerfi er í Króksfjarðarnesi í um 5 km fjarlægð 

og kæmi virkjun til með að þjóna raforkuþörf í Reykhólahreppi og Strandabyggð. 

Úttektarþörf á forgangsorku af kerfi Landsnets í aðveitustöð í Geiradal mun minnka um 10-

25% á veturna en 20-70% á sumrin með tilkomu virkjunar. Umhverfisáhrif virkjunar eru 

takmörkuð en helstu áhrif eru á rennsli ár og sjónræn áhrif með tilkomu mannvirkja. Virkjun 

kæmi til með að skapa atvinnu á framkvæmda- og rekstrartíma og auka raforkuöryggi á 

svæðinu. Virkjun reyndist hagkvæm samanborið við virkjunarkosti á Vestfjörðum, sem voru 

til athugunar í 2. áfanga rammaáætlunar, en vegna lágs raforkuverðs var niðurstaða 

arðsemisútreikninga neikvæð. Talsverð óvissa var í útreiknuðum stofnkostnaði og á 

raforkuverði og er mælt með frekari rannsóknum til að meta arðsemi virkjunar. 





 

Abstract 

Electrical energy security in the Westfjords is the lowest in Iceland and it is important to 

increase electricity production there. In the Westfjords the rate of small hydropower is high 

and there are possibilities to increase the use of small hydropower further. The main topic of 

this study was to do a feasibility analysis of a small hydropower in Múlaá in Gilsfjörður. 

The river is a combination of spring fed river and surface water river and the flow over the 

winter period is rather stable. Two options were considered for the location of a dam and for 

each of them different flow to the turbines and dam heights were looked at. The mean annual 

energy production and flood with return period of 500 years were evaluated from flow data 

from the period 1954-1979 which were provided by The Icelandic Met Office. Basic design 

of the power plant was used to evaluate the capital cost. The most feasible option was chosen 

by looking at capital cost and mean annual energy production. A run of river option for the 

upper location of the dam was the most feasible one, with a flow of 1,5 m3/s and total head 

of 64 m. The capacity of the power plant was 686 kW and mean annual energy production 

4,18 GWh. The closest connection to the grid is at Króksfjarðarnes in around 5 km distance 

and the power plant will provide energy for Reykhólahreppur and Strandabyggð. Evaluation 

showed that the power plant would decrease the need for energy of the electrical power 

system in Geiradalur by 10-25% at wintertime and by 20-70% at summertime. The 

environmental impacts of the power plant are limited but the main impacts are on the river 

flow and visual impacts. The power plant will create jobs and increase electrical energy 

safety. The power plant was feasible compared to other options of energy sources in the 

Westfjords but because of low electricity price the profitability was negative. There was 

considerable uncertainty in the calculations of capital cost as well as the electricity price and 

therefore further studies are recommended.  
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1 Inngangur 

Nýting endurnýjanlegra orkugjafa á Íslandi hefur haft í för með sér aukna hagsæld með 

góðum áhrifum á efnahag og umhverfismál með minni mengun og losun 

gróðurhúsalofttegunda. Ísland hefur sett sér þau markmið að draga úr notkun á innfluttu 

eldsneyti með því að auka orkusparnað og auka enn við orkuvinnslu á hreinum og 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Nýting innlendra orkugjafa hefur þó talsverð umhverfisáhrif 

í för með sér og því er mikilvægt að huga að því við þróun orkukosta (Guðmundur Bjarnason, 

1998). 

Ísland hefur talsverða sérstöðu þegar kemur að raforkuvinnslu. Á landinu eru miklir 

möguleikar til raforkuvinnslu og raforkunotkun á hvern íbúa á Íslandi hefur verið sú hæsta í 

heiminum frá árinu 2001. Rafvæðing Íslands hófst í byrjun 20. aldar og fyrsta vatnsaflsstöðin 

til almenningsnota var reist árið 1904 í Hafnarfirði. Á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina 

jókst raforkunotkun töluvert en tók síðan stökk árið 1969 þegar raforkuvinnsla til stóriðju 

hófst (Árni Ragnarsson og Þorkell Helgason, 2003). Raforkuvinnsla til stóriðju hélt áfram 

að aukast og er langstærsti hluti raforkunotkunar landsins í dag eða um 74%. Til 

samanburðar nota heimilin í landinu aðeins um 5% af þeirri raforku sem unnin er á Íslandi. 

Raforkuvinnsla á Íslandi einkennist af notkun endurnýjanlegra orkugjafa, með um 70% 

raforkuvinnslu frá vatnsorku og um 30% frá jarðvarma. Önnur raforkuvinnsla með vindi og 

eldsneyti er óveruleg (Orkustofnun, 2013). 

Orkukostum á landinu er mjög misskipt eftir landshlutum og því er raforkuvinnsla ekki jöfn 

yfir landið. Stærri vatnsföll á Íslandi renna af hálendi Íslands og er langmest raforkuvinnsla 

vegna vatnsaflsvirkjana á Suðurlandi og á seinni tímum á Austurlandi með tilkomu 

Kárahnjúkavirkjunar. Jarðvarmavirkjanir tengjast háhitasvæðum á Reykjanesskaga, 

Suðurlandi og Norðurlandi (Orkustofnun, 2013). Misskipting á raforkuvinnslu milli 

landshluta hefur áhrif á afhendingaröryggi raforku. Vestfirðir búa við minnsta raforkuöryggi 

á Íslandi. Raforkuvinnsla innan svæðisins er ekki nægjanleg til að anna raforkunotkun og 

flutningskerfi til Vestfjarða er ekki nógu áreiðanlegt. Af því leiðir háan samfélagskostnað 

og skerðingu á samkeppnishæfni fjórðungsins (Guðni A. Jóhannesson, Matthildur Helga 

Jónudóttir og Þorgeir Pálsson, 2010).  

Ýmsar leiðir hafa verið nefndar til þess að auka afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. 

Styrking raforkuflutningskerfis til Vestfjarða er einn þeirra. Núverandi flutningskerfi raforku 

er einfalt og liggur um svæði þar sem veður geta verið slæm. Því getur reynst kostnaðarsamt 

að ætla að ná viðunandi raforkuöryggi eingöngu með því að styrkja flutningskerfið. Annar 

kostur er að auka raforkuvinnslu á Vestfjörðum, sem er nánast eingöngu fengin með virkjun 

vatnsafls í dag. Hægt er að líta til nýrra orkugjafa líkt og virkjunar vindafls, sjávarfalla eða 

lághita. Áframhaldandi virkjun vatnsafls á Vestfjörðum er þó líklega hagkvæmasti og 

öruggasti kosturinn miðað við núverandi tækni og reynslu. Til þess eru þrír möguleikar, 

stækkun núverandi virkjana, bygging stærri virkjana og bygging lítilla virkjana (Guðni A. 

Jóhannesson o.fl., 2013; Þórður Guðmundsson, 2013b). 

Litlar vatnsaflsvirkjanir eru traustur og umhverfisvænn orkukostur, sem á sér langa sögu. 

Með tilkomu lítilla vatnsaflsvirkjana í dreifðari byggðum styrkist dreifikerfi á svæðinu, auk 
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þess að geta leitt til aukinna tækifæra í uppbyggingu og atvinnusköpun (Paish, O., 2002). 

Múlaá í Gilsfirði er orkukostur fyrir litla vatnsaflsvirkjun í Reykhólahreppi á Vestfjörðum 

sem var fyrst athugaður í kringum miðja síðustu öld. Virkjunarkosturinn þótti vera álitlegur 

fyrir uppsett afl um 100-200 kW (Loftur Þorsteinsson, 1953, 1954) og voru reglulegar 

rennslismælingar í ánni á árunum 1954-1979 (Veðurstofa Íslands, 2015). Virkjun Múlaár 

yrði hluti af því að auka raforkusjálfstæði Vestfjarða, sem leiðir til þess að fjórðungurinn 

verður minna háður orkuinnflutningi og afhendingaröryggi raforku eykst (Sölvi R. 

Sólbergsson, 2015b). 

1.1 Hvati 

Lélegt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum er óviðunandi ástand. Það hefur í för með 

sér kostnað sem samfélagið þarf að bera, hefur áhrif á þjónustu og dregur úr 

samkeppnishæfni. Mikil óvissa er með byggingu stærri vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum og 

þá er ljóst að horfa verður til annarra orkukosta. Í Reykhólahreppi er engin virkjun og 

flutningslínur á svæðinu hafa háa bilanatíðni vegna veðurfarsaðstæðna. Múlaá í Gilsfirði er 

orkukostur sem hefur reglulega verið í umræðunni án þess að ítarlegar rannsóknir hafi verið 

gerðar á honum. Múlaá hefur verið talin henta vel fyrir litla vatnsaflsvirkjun vegna aðstæðna 

og þar voru gerðar reglulegar rennslismælingar á 25 ára tímabili. Þegar haft var samband við 

ábúendur í Garpsdal í Gilsfirði var strax tekið mjög vel í ítarlegri skoðun á vatnsfallinu, sem 

gæti styrkt byggð á svæðinu og haft góð áhrif á flutningskerfi innan Vestfjarða. 

1.2 Markmið 

Í þessu verkefni verður gerð frumathugun á lítilli virkjun í Múlaá í Gilsfirði. Helstu markmið 

þess eru: 

1.  Að ákvarða hagkvæmustu útfærslu á virkjun og meta arðsemi hennar.  

2. Að auki verða umhverfisáhrif og áhrif virkjunar á raforkukerfi Vestfjarða metin. 

1.3 Bakgrunnur 

1.3.1  Raforkukerfi Vestfjarða 

Á Vestfjörðum er minnsta afhendingaröryggi raforku á landinu og heildarlengd reiknaðs 

straumleysis forgangsorku til Orkubús Vestfjarða er mun meira en til annarra viðskiptavina 

Landsnets (Íris Baldursdóttir og Kolbrún Reinholdsdóttir, 2007). Þessu fylgir hár 

samfélagskostnaður sem er áætlaður um 400 milljónir króna á ári á Vestfjörðum auk þess að 

hafa áhrif á samkeppnistöðu atvinnulífs og samfélagsþjónustu svæðisins (Guðni A. 

Jóhannesson o.fl., 2010). Meginástæður fyrir litlu afhendingaröryggi á Vestfjörðum er að 

raforkuvinnsla innan landshlutans er ekki nægjanleg til þess að anna eftirspurn og 

raforkuflutningskerfi til Vestfjarða er veikt (Íris Baldursdóttir og Kolbrún Reinholdsdóttir, 

2007).  

Vestfirðir eru talsvert langt frá því að vera sjálfbærir um raforku og eru því mjög háðir 

innflutningi. Raforkuflutningur til Vestfjarða er einkum frá Norðurlandi og eru Vestfirðir 

tengdir byggðalínukerfinu með einni háspennulínu, svokallaðri Vestfjarðalínu frá 

Hrútatungu að Mjólká. Vestfjarðalína samanstendur af þremur 132 kV línum 
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Glerárskógalínu 1, Geiradalslínu 1 og Mjólkárlínu 1. Bilanir og truflanir á þessum línum eru 

helsta ástæða straumleysis á Vestfjörðum. Línurnar liggja um svæði þar sem veður geta orðið 

mjög slæm og eru hvassviðri, ísing og selta algengustu orsakir truflana. Aðstæður til 

viðgerða geta oft verið erfiðar sem lengir þann tíma sem línur eru óvirkar hverju sinni 

(Landsnet, 2009; Þórður Guðmundsson, 2013a). Ef meðalfjöldi truflana fyrir 132 kV línur 

hjá Landsneti á hverja 100 km á ári eru skoðaðar, þá eru línurnar sem mynda Vestfjarðalínu 

þrjár af þeim fjórum sem hafa hæsta bilanatíðni og hafa margfalda bilanatíðni á við 

meðallínu í flutningskerfinu (Íris Baldursdóttir og Kolbrún Reinholdsdóttir, 2007). Á mynd 

1.1 má sjá samanburð á ótiltæki 66 kV og 132 kv lína í eigu Landsnets á Vestfjörðum 

samanborið við landið allt á árunum 2005, 2008 og 2011. Þar sést að ótiltæki flutningslína á 

Vestfjörðum er mun hærra en á öðrum sambærilegum línum. 

 

 

Mynd 1.1 Samanburður á ótiltækistuðlum loftlína í eigu Landsnets fyrir árin 2005, 2008 og 

2011 (Þórður Guðmundsson, 2013a). 

Reynt hefur verið að draga úr truflunum á raforkuflutningi með endurbótum og styrkingum 

á flutningskerfi Landsnets og uppsetningu varaafls sem er hlutfallslega hátt á Vestfjörðum 

(Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2014). Það eru þó ekki einungis truflanir í flutningskerfi til og 

innan Vestfjarða sem hafa áhrif á raforkuöryggi á Vestfjörðum, því skerðingar vegna lélegra 

vatnsára og takmarkanir í flutningskerfinu hafa einnig áhrif. Þetta var raunin í mars og apríl 

árið 2014 og er áætlað að kostnaður Orkubús Vestfjarða við olíukaup vegna skerðinga hafi 

verið um 232 milljónir ISK (Sölvi R. Sólbergsson, 2015b).  

Á mynd 1.2 má sjá yfirlitskort yfir raforkukerfi Vestfjarða. Þar eru merktar inn 

aðveitustöðvar, vatnsaflsvirkjanir og díselrafstöðvar, sem eru í flestum tilfellum notaðar sem 

varaaflstöðvar. Þá eru merktar inn flutningslínur og greint á milli flutningsgetu lína. Sjá má 

síðasta hluta Vestfjarðalínu frá Geiradal að Mjólká, svokallaða Mjólkárlínu 1. Virkjanir eru 

nokkuð vel dreifðar um Vestfirði en engin virkjun er þó frá aðveitustöð í Geiradal að Mjólká. 

Múlaá er sunnan við aðveitustöð í Geiradal og kæmi til með að bæta dreifingu virkjana á 

Vestfjörðum. 
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Mynd 1.2 Raforkukerfi Vestfjarða (Orkubú Vestfjarða, 2013). 

Uppsett afl á Vestfjörðum er um 19 MW, þar af eru 7 vatnsaflsvirkjanir í eigu Orkubús 

Vestfjarða með um 15,5 MW og bændavirkjanir um 3,5 MW (Orkubú Vestfjarða, 2013) líkt 

og sést í töflu 1.1. Forgangsorkumarkaðurinn á Vestfjörðum er tæp 20 MW en þeir sem 

kaupa ótryggða orku hafa þörf á um 11-12 MW að grunnafli (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 

2014). Raforkuvinnsla á Vestfjörðum er nær eingöngu frá vatnsaflsvirkjunum og 

ársraforkuframleiðsla á Vestfjörðum var að meðaltali um 96 GWh á árunum 2002-2013. Um 

82 GWh koma frá virkjunum í eigu Orkubús Vestfjarða en um 14,5 GWh fást frá 

bændavirkjunum, sem er nokkuð hátt hlutfall af raforkuvinnslu innan fjórðungsins. Virkjanir 

í eigu Orkubús Vestfjarða eru flestar í smærri kantinum og aðeins Mjólkárvirkjun er stærri 

en 10 MW (Orkubú Vestfjarða, 2013). Á Vestfjörðum eru dragáreinkenni ríkjandi og 

landslag hentar illa til að mynda stór uppistöðulón (Sölvi R. Sólbergsson, 2015a). 

Þverárvirkjun er eina virkjun Orkubús Vestfjarða sem hefur langtímamiðlun. 

Þiðriksvallavatn myndar miðlunarlón Þverárvirkjunar, sem hefur um 25,3 Gl miðlun og 

gefur um 3,4 GWh. Aðrar virkjanir eru rennslisvirkjanir eða hafa aðeins skammtímamiðlun 
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og er reynsla Orkubús Vestfjarða að þær gefi um 40-45% af aflgetu sinni á veturna eða um 

50-55% af ársorkuframleiðslu yfir þá sjö mánuði sem vetrartímabil nær yfir (Sölvi R. 

Sólbergsson, 2015a). Sú aflaukning sem hefur orðið á síðustu árum, úr 12,5 MW árið 1991 

í 19 MW árið 2013, nýtist því ekki að fullu til að auka raforkuöryggi á Vestfjörðum. Mestar 

líkur eru á bilunum í flutningskerfinu á veturna vegna slæmra veðurskilyrða og mikils álags 

á sama tíma og raforkuframleiðsla rennslisvirkjana er lítil (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 

2013). 

Tafla 1.1 Raforkuframleiðsla vatnsaflsvirkjana 1993-2013 (Orkubú Vestfjarða, 2013). 

 Ástimplað 

 afl [kW] 

2013 

[MWh] 

2012 

[MWh] 

Meðaltal  

2002-2013 

[MWh] 

Mjólkárvirkjun 10.600 66.162 70.290 62.162 

Þverárvirkjun 2.200 5.825 6.551 6.428 

Rafstöðin á Fossum 1.100 4.251 5.109 4.906 

Tungudalsvirkjun 700 4.728 4.680 4.942 

Reiðhjallavirkjun 520 1.810 1.758 1.869 

Blævardalsárvirkjun 300 1.518 1.511 1.118 

Mýrarárvirkjun 60 0 350 324 

Samtals virkjanir í eigu OV 15.480 84.294 90.249 81.749 

Bændavirkjanir 3.436 15.089 13.403 14.499 

Samtals virkjanir á 

Vestfjörðum 

18.916 99.383 103.652 96.248 

 

Vatnsaflsvirkjanir á Vestfjörðum dekka að stærstum hluta þá orku sem 

forgangsorkumarkaðurinn þarf eins og sjá má í töflu 1.2. Innflutningur á forgangsorku hefur 

farið minnkandi vegna aukinar raforkuframleiðslu Orkubús Vestfjarða og bændavirkjana 

(Sölvi R. Sólbergsson, 2015b). Stærsti hluti af innfluttri orku er ótryggt rafmagn á katla 

rafkyntra hitaveitna, eða um 84 GWh. 

Tafla 1.2 Orkuöflun á Vestfjörðum (Orkubú Vestfjarða, 2013). 

 Orkuöflun  

2013 [MWh] 

Hlutdeild í 

 orkuöflun [%] 

Orkuöflun  

2012 [MWh] 

Vatnsaflsvirkjanir 84.294 33,77 90.249 

Díselrafstöðvar 1.213 0,49 1.029 

Olíukatlar 2.645 1,06 1.195 

Jarðhiti (áætlað) 13.133 5,26 13.695 

Samtals vinnsla OV 101.285 40,58 106.168 

Forgangsorka 46.027 18,44 43.687 

Raforka til hitunar 83.779 33,57 81.769 

Jöfnunarorka 3.410 1,37 1.921 

Forgangsorka frá bændavirkjunum 15.089 6,05 13.402 

Samtals orkukaup 148.305 59,42 140.779 

Orkuöflun v/raforkusölu 153.001 61,30 153.094 

Orkuöflun v/hitaveitusölu 96.589 38,70 93.853 

Heildarorkuöflun 249.590  246.947 
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Raforkunotkun stóð í stað þrátt fyrir fólksfækkun á Vestfjörðum en vegna nýrra 

atvinnutækifæra, einkum í sjókvíaveldi, hefur orðið fólksfjölgun á sunnanverðum 

Vestfjörðum og raforkunotkun aukist (Sölvi R. Sólbergsson, 2015b). Raforkunotkun á 

Vestfjörðum hefur aukist jafnt og þétt og stefnir í að vera komin yfir 40 MW eftir 20 ár 

(Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2014). Þessi aukning á raforkunotkun á Vestfjörðum á næstu 

árum leiðir til aukins álags á flutningskerfið ef ekki kemur til ný framleiðsla á Vestfjörðum. 

Það hefur í för með sér frekari skerðingar vegna takmarkana í flutningskerfinu og rýrra 

vatnsára (Þórður Guðmundsson, 2013a) og kallar á aukna olíunotkun í bilanatilvikum (Sölvi 

R. Sólbergsson, 2015b). 

Ýmsar leiðir eru til þess að auka raforkuöryggi á Vestfjörðum og má þar helst nefna 

aukningu varaafls, styrkingu flutningskerfis til Vestfjarða og aukna raforkuvinnslu innan 

fjórðungsins. Tveir kostir hafa m.a. verið nefndir til þess að styrkja raforkuflutningskerfi til 

Vestfjarða en þeir eru báðir kostnaðarsamir. Sá fyrri er tvöföldun Vestfjarðalínu frá 

Hrútatungu í Mjólká á sama stað og línan er í dag en það hefur þann ókost að báðar línur 

lenda í sömu veðrum og hætta er á að þær detti út á sama tíma. Sá seinni er tenging með 

sæstreng yfir Breiðafjörð og er sá kostur háður mörgum óvissuþáttum (Landsnet, 2009). 

Fjallað hefur verið um fleiri mögulegar tengingar sem gætu styrkt flutningskerfið á 

Vestfjörðum án þess að ítarlegar úttektir hafi verið gerðar á þeim kostum. Ein möguleg 

tenging er frá Geiradal um Þröskulda og Steingrímsfjarðarheiði og með sæstreng í 

Ísafjarðardjúpi til Ísafjarðarbæjar. Tengivirki við Hólmavík gæti þannig verið tengipunktur 

fyrir Hvalárvirkjun í framtíðinni (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2010). 

Raforkuflutningar milli landsvæða hafa áhrif á stöðugleika raforkukerfisins og því er leitast 

við að halda flutningi milli landsvæða undir ákveðnum mörkum (Þórður Guðmundsson, 

2013a). Til að auka afhendingar- og rekstraröryggi er því besti kosturinn að auka orkuvinnslu 

innan Vestfjarða til að anna álagi (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2013). Vinnslugeta innan 

Vestfjarða er minni en forgangsorka, en með því að auka vinnslugetu þannig að hún sé jöfn 

forgangsorku innan svæðisins má tryggja að kerfið sé í jafnvægi eftir truflun án útleysingar 

á forgangsorku (Þórður Guðmundsson, 2013b).  

Þrjá kosti ber að nefna til að auka framleiðslu raforku með virkjun vatnsafls á Vestfjörðum 

þ.e. stækkun núverandi virkjana, byggingu stærri virkjana og byggingu smávirkjana (Þórður 

Guðmundsson, 2013b). Aðrir virkjanakostir sem koma til greina á Vestfjörðum eru 

sjávarfallavirkjanir, vindrafstöðvar og lághitavirkjanir, sem eru í flestum tilfellum 

kostnaðarsamari en virkjun vatnsafls (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2010). 

Meðal framkvæmda sem voru áætlaðar á Vestfjörðum af Orkubúi Vestfjarða og Landsneti á 

árunum 2014-2019 voru bygging 10 MW varaaflstöðvar í eigu Landsnets, stækkun á Fossum 

í Engidal um 600kW og endurnýjun á Mjólká I úr 2,4 MW í 3 MW vél. Sumum þessara 

framkvæmda er þegar lokið og aðrar eru í vinnslu en ný varaaflstöð í Bolungarvík breytir 

litlu gagnvart Hólmavíkur- og Reykhólasvæðinu (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2013). 

Nokkrir kostir til að auka raforkuframleiðslu í Mjólkárveitu hafa verið skoðaðir. Þar á meðal 

er nýting miðlunar í Stóra-Eyjavatni fyrir virkjanir í Mjólká sem er um 20 Gl og gefur um 

21,8 GWh (Sölvi R. Sólbergsson, 2015a). Þrjár stærri vatnsaflsvirkjanir innan Vestfjarða 

voru til athugunar í 2. áfanga rammaáætlunar. Þar af er aðeins ein í nýtingarflokki, 

Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði, um 40 MW. Hinar tvær eru í biðflokki Glámuvirkjun í Hestfirði, 

um 67 MW, og Skúfnavatnavirkjun á Langadalsströnd, um 8,5 MW (Rammaáætlun, 2013). 

Virkjanakostirnir komu allir illa út í hagkvæmniathugun, auk þess sem Glámuvirkjun er að 
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hluta til innan friðlands sem hindrar orkunýtingu á svæðinu (Guðni A. Jóhannesson o.fl., 

2014). Athuganir á öðrum orkukostum innan Vestfjarða hafa verið gerðar af einkaaðilum.  

Áhersla hefur verið lögð á aukna framleiðslu rafmagns með vatnsaflsvirkjunum til að styrkja 

raforkuflutningskerfið á viðkomandi stöðum. Dreifing virkjana hefur aukist með tilkomu 

bændavirkjana sem ásamt styrkingu dreifikerfisins hefur dregið úr líkum á að margar 

virkjanir einangrist á sama tíma (Þórður Guðmundsson, 2013b). Við það minnkar þörf á 

díselkeyrslu í bilanatilvikum í flutningskerfinu, sem er að jafnaði um 1-2 GWh á ári (Sölvi 

R. Sólbergsson, 2015b). Virkjun lítilla virkjana líkt og Múlaár í Gilsfirði styrkir raforkukerfi 

á Vestfjörðum, eykur orkusjálfstæði fjórðungsins og heldur uppi spennu á dreifikerfum, sem 

getur frestað styrkingu þeirra og minnkað olíunotkun í bilanatilvikum. Ef virkjun hefur 

miðlun verða áhrifin enn betri og möguleikar eru á að fá hærra verð fyrir raforkuna (Sölvi 

R. Sólbergsson, 2015a). 

1.3.2  Staðhættir 

Múlaá er blanda af dragá og lindá og nokkuð jafnt rennsli er á milli leysingatoppa. Áin rennur 

milli bæjanna Gilsfjarðarmúla og Garpsdals við norðanverðan Gilsfjörð í Reykhólahreppi. 

Rétt ofan við Garpsdalsvatn sameinast tvær ár, Garpsdalsrangalaá og Múlarangalaá og 

mynda Múlaá. Stærstur hluti rennslisins í Múlaá kemur úr þessum tveimur ám, sem fá vatn 

úr lindum og lækjum innst í Garpsdal og af heiðinni norðan við Garpsdalsvatn. 

Garpsdalsvatn er grunnt vatn innarlega í Garpsdal, í um 78 m y.s. Garpsdalur liggur milli 

Garpsdalsfjalls og Múlafjalls. Mynd 1.3, sem unnin er úr kortasjá Landmælinga Íslands, 

sýnir staðsetningu Múlaár. Vatnasvið Garpsdalsvatns er um 22 km2, en vatnasvið Múlaár 

við Garpsdalsveg er um 24km2 (Sigurjón Rist, 1951a).  

Við Garpsdalsvatn er flatlendi, mýrlendi næst vatninu en síðan tekur melur við þegar neðar 

dregur. Um 650 metrum neðan við útrennslið úr Garpsdalsvatni hækkar melurinn og þar 

hefur áin grafið sig niður og myndað gil. Gilið er nokkuð beint og er bratt til beggja hliða en 

víkkar þegar neðar dregur. Um 800 metrum neðan við efsta hluta gilsins liggur vegurinn um 

Gilsfjörð yfir Múlaá. Þar er ræsi með jarðvegsfyllingu en eldri brú er rétt ofan við nýja 

veginn. Neðan við veginn byrjar gilið að þrengjast og talsverðir hlykkir koma á ána. Á 

þessum kafla er komið á fast berg en misþykkur jarðvegur er á báðum bökkunum. Brattasti 

kafli árinnar niður að sjávarmel tekur þá við með nokkrum smáum fossum. Undir þessum 

bakka safnast oft talsverður snjór á veturna í norðanáttum. 
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Mynd 1.3 Yfirlitsmynd yfir Múlaá í Gilsfirði (Kortasjá Landmælinga Íslands, 2015). 

Aðgengi að fyrirhuguðu virkjunarsvæði er gott. Vestfjarðavegur liggur milli Dalasýslu og 

Reykhólahrepps um þverun yfir Gilsfjörð við mynni fjarðarins. Garpsdalsvegur 602 er 

malarvegur sem liggur frá Króksfjarðarnesi að Garpsdal og Gilsfjarðarmúla og er hluti af 

gamla veginum sem liggur um Gilsfjörð. Garpsdalsvegur þverar Múlaá en vegslóðar liggja 

upp að Garpsdalsvatni beggja megin við Múlaá. Annars vegar upp Garpsdalsmela að 

vestanverðu og hins vegar undir hlíðum Múlahyrnu að austanverðu. Þá liggur vegslóði niður 

að sjó meðfram Múlaá að austanverðu. 

Geiradalslína 1, sem er hluti af 132 kV Vestfjarðalínu, þverar Gilsfjörð innan við Múlaá og 

liggur yfir Múlaá við sjó. Þetta er talinn erfiður hluti loftlínunnar vegna veðurlags á svæðinu 

og hafa verið uppi hugmyndir um að leggja streng sem fylgdi vegstæðinu yfir Gilsfjörð 

(Guðni A. Jóhannesson o.fl., 2010). Aðveitustöð Landsnets og Orkubús Vestfjarða er í 

Geiradal í nokkurra kílómetra fjarlægð frá fyrirhuguðum virkjunarstað. Rafmagn á bæina í 

Gilsfirði er fengið með einfasa raflínu sem liggur frá Króksfjarðarnesi. 

Vindátt á svæðinu einkennist af vindi inn og út Gilsfjörð, þar sem austanáttin er algengust 

en skjól skapast hlémegin við fjöll. Þegar skilyrði vinds og hita voru skoðuð á greiningu 

áhrifa veðurfars á raforkulínur kom í ljós að ísing er algengust í Gilsfirði í ANA-áttum 
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(Kristín Hermannsdóttir, Trausti Jónsson og Þóranna Pálsdóttir, 2008). Meðalársúrkoma á 

veðurstöð á Reykhólum á árunum 1949-2004 var 573 mm samanborið við 710 mm í 

Stykkishólmi og 814 mm í Reykjavík fyrir tímabilið 1961-2003. Þekkt snjóflóða- og 

skriðusvæði eru í bröttum hlíðum í Gilsfirði (Gísli Gíslason, Óskar Örn Gunnarsson, Margrét 

Ólafsdóttir og Yngvi Þór Loftsson, 2006). 

1.3.3  Fyrri athuganir 

Elstu heimildir um athuganir á virkjun Múlaár eru frá miðri síðustu öld og voru þær að mestu 

leyti gerðar af Sigurjóni Rist, forstöðumanni Vatnamælinga, og Lofti Þorsteinssyni, 

raforkumálastjóra og síðar prófessor við Verkfræðideild Háskóla Íslands. Minnst er á virkjun 

í Múlaá í skýrslu frá árinu 1949 þegar taldir eru upp þeir virkjanakostir á Íslandi sem eru 

stærri en 300 hö (Rögnvaldur Þorláksson, 1949). Þar var áin flokkuð í flokk 3, fyrir ár sem 

talið var að virkja mætti fyrir 300-1000 hö. Þar var einnig minnst á mögulega miðlun í 

Garpsdalsvatni. 

Árið 1951 kom út skýrsla um virkjun Múlaár, en þar var gert ráð fyrir um 10 metra hárri 

stíflu um 200 metrum neðan við brú yfir Múlaá (Sigurjón Rist, 1951a). Möguleiki á að hafa 

miðlun í Garpsdalsvatni með um 300 metra langri stíflu var einnig ræddur. Ennfremur kemur 

fram að rafmagn sem fengist frá virkjun yrði notað til að tengja á bæi í kring, sem og 

Kaupfélagið í Króksfjarðarnesi.  

Aftur er minnst á virkjun Múlaár í skýrslu sem var gerð árið 1953 (Loftur Þorsteinsson, 

1953). Þar er um að ræða áframhald á þeim athugunum sem voru gerðar árið 1951. Gert var 

ráð fyrir 200 kW virkjun með dægurmiðlun með 9 metra hárri stíflu. Grófir 

kostnaðarútreikningar voru gerðir fyrir virkjunina og árleg orkuframleiðsla metin.  

Í skýrslu sem var gefin út árið 1954 var gert ráð fyrir um 2 metra lækkun á stíflu og þar með 

dægurmiðlun fyrir 100 kW virkjun (Loftur Þorsteinsson, 1954). Þannig var gert ráð fyrir að 

brú yfir Múlaá ofan stíflu færi ekki á kaf. Kostnaður var enduráætlaður, sem og árleg 

orkuframleiðsla.  

Eftir þetta hafa komið reglulega upp hugmyndir um virkjun í ánni og nú síðast árið 2007 

þegar hæðarmælingar voru gerðar fyrir 6 punkta og í kjölfarið grófir aflútreikningar 

framkvæmdir. Engar ítarlegar athuganir hafa verið gerðar á hagkvæmni virkjunar í Múlaá 

en orkukosturinn hefur alltaf þótt ákjósanlegur þegar hann hefur verið skoðaður (Hafliði 

Viðar Ólafsson, munnleg heimild, 3. janúar 2015). 

1.4 Heimildarýni fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir 

Í heimildarýninni var farin sú leið að fjalla stuttlega um sögu vatnsafls og þátt þess í 

heildarraforkuöflun á heimsvísu og á Íslandi. Þá var fjallað um litlar vatnsaflsvirkjanir, 

hvernig þær eru skilgreindar og hvað einkennir þær. Því næst var farið yfir þróun lítilla 

vatnsaflsvirkjana í Evrópu og hún borin saman við þá þróun sem hefur átt sér stað á Íslandi. 

Að lokum var fjallað um aðferðir sem hafa verið þróaðar til þess að meta hagkvæmni lítilla 

vatnsaflsvirkjana. 
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1.4.1  Vatnsafl 

Virkjun vatnsfalla er elsta og þekktasta aðferð til að framleiða rafmagn og hófst seint á 

18.öld. Þekkingin og tækniþróunin við hönnun vatnsaflsvirkjana er því mun lengra komin 

en annarra umhverfisvænna orkukosta, sem eiga sér mun styttri sögu (Benedikt 

Guðmundsson, 2006). Góðæristímabil vatnsafls var í byrjun 19. aldar áður en olía varð 

meginuppspretta orku. Uppbygging virkjana var hröð í Evrópu og Norður-Ameríku, þar sem 

nálægt 50% af tæknilega virkjanlegu vatnsafli voru nýtt (Paish, O., 2002). Vatnsafl hefur 

þróast í að vera öruggur, áreiðanlegur, langlífur og ódýr orkukostur. Vatnsafl sér fyrir 

stærstum hluta raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum í heiminum og eru miklir 

möguleikar til að auka við framleiðsluna. Vöxtur í virkjun vatnsafls hefur verið um 2,5% á 

ári á heimsvísu, sem er þó nokkuð þegar tekið er tillit til þess að fyrir er mikið afl. 

Orkuframleiðsla með vatnsafli sér fyrir 16,3% af raforku í heiminum, sem er mun hærra 

hlutfall en annarra endurnýjanlegra orkugjafa (IEA, 2012). Á Íslandi er nær öll raforka unnin 

úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Stærsti hluti raforku á Íslandi kemur frá vatnsafli, eða um 

70%, en hlutur jarðhita til raforkuvinnslu, sem er um 30%, hefur verið að aukast síðan 1969 

(Orkustofnun, 2013).  

Með aukinni áherslu á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og notkunar endurnýjanlegra 

orkugjafa er ljóst að vatnsafl mun áfram gegna mikilvægu hlutverki í raforkuframleiðslu í 

heiminum. Mikilvægi vatnsafls sem geymslu fyrir orku, vegna miðlunareiginleika, hefur 

aukist með aukinni notkun endurnýjanlegra orkugjafa sem eru ekki eins áreiðanlegir, líkt og 

vind- og sólarafls (IEA, 2012). Virkjun vatnsafls viðheldur einnig stöðugleika á raforkuverði 

þar sem það er óháð markaðsverði á jarðefnaeldsneyti. Vatnsaflsvirkjanir geta dregið úr 

flóðahættu og lón verið nýtt til vatns- og áveitu. Annars konar áhrif vatnsaflsvirkjana geta 

verið uppbygging og þróun á svæðum með tilkomu raforku, samgangna og iðnaðar 

(Ardizzon, G., Cavazzini, G. og Pavesi, G., 2014).  

Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið við að draga úr umhverfis- og samfélagsáhrifum 

vatnsaflsvirkjana hafa stærri vatnsaflsvirkjanir orðið fyrir gagnrýni. Þetta er ein af 

meginástæðum þess að verulega hefur dregið úr virkjun stærri vatnsfalla á síðari árum 

(Ardizzon, G. o.fl., 2014). Skiptar skoðanir eru á því hvort að margar litlar vatnsaflsvirkjanir 

eða fáar stærri virkjanir hafi meiri umhverfisáhrif. Lög og reglugerðir í mörgum löndum ýta 

undir þróun lítilla vatnsaflsvirkjana með því að veita þeim ákveðið forskot fram yfir stærri 

virkjanir. Bakken, T. H. o.fl. (2014) báru saman umhverfisáhrif vindaflsstöðva og lítilla og 

stórra vatnsaflsvirkjanakosta í Noregi. Þau umhverfisáhrif sem voru metin voru landrými, 

röskun á óbyggðum svæðum, sjónræn áhrif og áhrif á friðaðar tegundir. Orkukostirnir voru 

síðan bornir saman út frá árlegri orkuframleiðslu. Í ljós kom að litlar vatnsaflsvirkjanir þurftu 

tæplega helmingi minna landrými en hinir orkukostirnir. Litlar vatnsaflsvirkjanir komu aftur 

á móti mun verr út í öllum hinum umhverfisflokkunum. Mesti breytileikinn á 

umhverfisáhrifum var hjá litlum vatnsaflsvirkjunum og því var niðurstaðan sú að hægt sé að 

stjórna umhverfisáhrifum þeirra á skilvirkari hátt út frá vali á staðsetningu og 

mótvægisaðgerðum (Bakken, T. H. o.fl., 2014).  

Þóra Ellen Þórhallsdóttir (2007) bar saman umhverfisáhrif vegna 19 vatnsaflskosta og 22 

jarðvarmakosta á Íslandi sem voru til umfjöllunar í rammaáætlun. Niðurstöður hennar sýndu 

að vatnsaflskostirnir höfðu mikil áhrif á náttúruminjar, landslag og óbyggt landsvæði. Þá 

mátti sjá greinilegt samband milli uppsetts afls virkjana og áhrifa á jarðfræði og vatnafræði 

en ekki í öðrum þáttum. Í rannsóknum hennar var lögð mest áhersla á landslag og óbyggðir 
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og höfðu vatnsaflsvirkjanir almennt meiri umhverfisáhrif en jarðvarmavirkjanir (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2007).  

1.4.2  Litlar vatnsaflsvirkjanir 

Litlar vatnsaflsvirkjanir er einn af hagkvæmari orkukostum sem völ er á fyrir rafvæðingu í 

dreifbýli í minna þróuðum ríkjum. Þær er einnig einn af helstu möguleikum til virkjunar 

vatnsafls í Evrópu þar sem stærri kostir hafa þegar verið virkjaðir eða teljast ekki 

umhverfisvænir. Litlar vatnsaflsvirkjanir voru í lægð eftir 1960 en hafa á síðustu árum tekið 

við sér vegna aukinnar áherslu á endurnýjanlega og umhverfisvæna orkukosti. Með aukinni 

áherslu á mat á umhverfisáhrifum virkjana hafa kröfur til virkjunaraðila aukist. Aukinn 

kostnaður við smávirkjanir og lengri undirbúningstími hefur orðið til þess að mörg verkefni 

hafa orðið óhagkvæm (Paish, O., 2002). Ef smáar vatnsaflsvirkjanir eru þróaðar af varfærni 

hafa þær takmarkaða umhverfisáhættu í för með sér og hjálpa til við að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Búast má við að því að litlar vatnsaflsvirkjanir muni verða mikilvæg 

uppspretta endurnýjanlegrar orku í framtíðinni, einkum vegna hækkunar á raforkuverði á 

alþjóðlegum vettvangi, sem getur leitt til þess að nýir virkjanakostir verði hagkvæmir 

(Bockman, T., Fleten, S. E., Juliussen, E., Langhammer, H. J. og Revdal, I., 2008).  

Flokkun lítilla vatnsaflsvirkjana 

Vatnsaflsvirkjanir er hægt að flokka á ýmsa vegu og er algengt að nota uppsett afl. Það er 

engin alþjóðlega samþykkt skilgreining á virkjunum út frá uppsettu afli. Algengt er þó að 

tala um litlar vatnsaflsvirkjanir, sem eru minni en 10 MW. Á Íslandi er opinber skilgreining 

á litlum vatnsaflsvirkjunum ekki sú sama og í ríkjunum í kring. Þetta hefur verið gagnrýnt 

vegna þess að þetta gerir allan samanburð milli landa mun erfiðari. Á Íslandi er flokkunin 

eftirfarandi (Benedikt Guðmundsson, 2006) 

 Örvirkjun: uppsett afl <100 kW 

 Smávirkjun: uppsett afl 100-300 kW 

 Lítil virkjun: uppsett afl allt að 1 MW. 

Virkjanir geta einnig verið flokkaðar eftir virkjaðri fallhæð. Þessi flokkun er einnig misjöfn 

eftir löndum og jafnvel milli höfunda innan landa, en á Íslandi er jafnan talað um eftirfarandi 

flokkun (Mannvit, 2010) 

 Lítil fallhæð < 50m 

 Meðalfallhæð 50-250m 

 Mikil fallhæð >250m. 

Þriðja leiðin til þess að flokka vatnsaflsvirkjanir er eftir því hvort um er að ræða 

rennslisvirkjun eða virkjun með miðlunarlóni (Mannvit, 2010). Smávirkjanir eru í flestum 

tilfellum rennslisvirkjanir þar sem miðlun er lítil eða engin. Þar af leiðandi hafa smávirkjanir 

oftast minni umhverfisáhrif en stærri virkjanir (Paish, O., 2002). 
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Helstu hlutar lítilla vatnsaflsvirkjana 

Meginhlutar lítilla virkjana eru yfirleitt þeir sömu og í stórum virkjunum. Hlutum lítilla 

virkjana er gróflega hægt að skipta í tvo meginflokka, mannvirki og vél- og rafbúnað 

(Mishra, S., Singal, S. K. og Khatod, D. K., 2011).  

Helstu mannvirki lítilla virkjana eru veitumannvirki, vatnsvegir, stöðvarhús og vegir. Undir 

veitumannvirki falla stífla, inntakslón og hjáveita til að veita vatni að inntaksmannvirki. Frá 

inntakinu liggur vatnsvegur virkjunar, sem getur verið samansettur úr skurðum, pípum, 

þrýstipípum eða göngum. Stöðvarhúsið inniheldur vél- og rafbúnað virkjunar og frá því 

liggur frárennslisskurður eða -rör. Í flestum tilfellum liggja vegir að stöðvarhúsi og að 

veitumannvirkjum (Mannvit, 2010). 

Helsti vél- og rafbúnaður virkjunar er hverfill, gangráður, rafali og raf- og stjórnbúnaður 

(Mannvit, 2010). Vatnsaflshverflar umbreyta vatnsþrýstingi í vélrænt öxulafl sem er notað 

til að knýja rafal. Mögulegt afl er í hlutfalli við aðgengilega þrýstihæð og rennsli (Paish, O., 

2002). Smávirkjanir þurfa ákveðnar aðstæður til þess að vera hagkvæmar. Það á við um 

náttúrulegt fall og virkjanlegt rennsli. Út frá þeirri hæð og rennsli sem er í boði er hægt að 

finna snúningshraða rafala og velja úr mismunandi gerðum hverfla með mismunandi 

rekstrarmöguleika og nýtni (Ardizzon, G. o.fl., 2014). 

Helstu kostir og gallar lítilla vatnsaflsvirkjana 

Paish, O. (2002) tók saman kosti og galla lítilla vatnsaflsvirkjana í grein sem skrifuð var um 

þáverandi stöðu og tækni í tengslum við litlar vatnsaflsvirkjanir. Þar kemur fram að litlar 

vatnsaflsvirkjanir eru endurnýjanlegur orkugjafi sem hefur í flestum tilfellum lítil 

umhverfisáhrif. Þær hafa það fram yfir aðra endurnýjanlega orkugjafa, líkt og sólar- og 

vindafl, að auðveldara er að spá fyrir um orkuframleiðslu og orkan sem fæst er öruggari þar 

sem minna er um skarpar breytingar á framleiðslu. Miðlun getur enn aukið við öryggi orku 

frá litlum vatnsaflsvirkjunum þar sem hægt er að halda stöðugu afli og fylgja eftirspurn við 

framleiðslu. Á móti kemur að rennsli í ám er oft háð árstíðum og því er í mörgum tilfellum 

aðeins hægt að tala um hluta af heildaraflinu sem tryggt afl. Staðsetning lítilla 

vatnsaflsvirkjana skiptir miklu máli þegar kemur að hagkvæmni. Vatnsaflsvirkjanir eru oft 

staðsettar í brattlendi til fjalla á meðan eftirspurnin er í þéttbýli á láglendi. Ef leggja þarf  

langar raflínur til lítilla virkjana getur það orðið hátt hlutfall af stofnkostnaði. Stærð virkjunar 

er háð því hámarksafli sem er til staðar á hverjum stað, sem takmarkar mögulega 

uppbyggingu á því svæði. Stofnkostnaður lítilla vatnaflsvirkjana er hár, sem á einnig við um 

marga endurnýjanlega orkukosti, en á móti kemur að litlar vatnsaflsvirkjanir hafa langan 

endingartíma og lágan viðhalds- og rekstrarkostnað. Að lokum má nefna að 

hagsmunaárekstrar við gerð lítilla virkjana eru algengir þegar önnur notkun er til staðar t.d. 

vatnsveitur, veiði og áveitur (Paish, O., 2002). 

1.4.3  Þróun lítilla vatnsaflsvirkjana 

Þrátt fyrir að vatnsaflsvirkjanir eigi sér langa sögu þá eiga sér enn stað talsverðar 

tækniframfarir og þróun sem miðar að því að auka hagkvæmni. Helstu tækniframfarir á 

síðustu árum hafa verið í stöðlun vél- og rafbúnaðar, sjálfvirkni aflstöðva, notkun nýrra efna 

með aukinni mótstöðu gegn niðurbroti, hönnun hverfla og tölulegri bestun. Varðandi 

mannvirki hefur verið lögð áhersla á að nota þau mannvirki sem eru til staðar þegar virkjanir 

eru endurnýjaðar. Þá hafa orðið framfarir í að draga úr umhverfisáhrifum meðal annars með 

mótvægisaðgerðum líkt og gerð fiskistiga (Paish, O., 2002).  



13 

Þróun lítilla vatnsaflsvirkjana í Evrópu 

Í Evrópu hefur á undanförnum árum verið lögð mikil áhersla á að afla þekkingar um 

virkjanlegt afl lítilla vatnsaflsvirkjana. Áhuga innan Evrópu má rekja til aukinnar áherslu á 

endurnýjanlega orkugjafa, aukinnar raforkunotkunar og hærra raforkuverðs. Víða í Evrópu 

hefur verið reynt að auðvelda virkjun lítilla vatnsaflsvirkjana með einföldun í löggjöf og 

hærra raforkuverði (Söderberg, C., Söderlund, T., Wann, A. og Punys., P, 2008). 

Árið 1989 var European Small Hydropower Association (ESHA) stofnað til þess að sameina 

aðila sem koma að þróun lítilla vatnsaflsvirkjana, auk þess að sinna rannsóknum á því sviði. 

Á árunum 2006 til 2008 var unnið að verkefni í Evrópu sem bar nafnið Small Hydropower 

Energy Efficiency Campaign Action (SHERPA) sem átti að auka þekkingu á stöðu lítilla 

vatnsaflsvirkjana í löndum innan Evrópusambandsins. Þar kemur fram að árið 2006 voru um 

21.000 litlar vatnsaflsvirkjanir í löndum innan Evrópusambandsins, með uppsett afl um 

13.000 MW og ársorkuframleiðslu um 41.000 GWh, sem er um 1,2% af heildarorkunotkun 

svæðisins. Talið er að möguleiki sé að nær tvöfalda framleiðsluna innan 

Evrópusambandsins. Þegar tekið hefur verið tillit til umhverfissjónarmiða og hagkvæmni er 

áætlað að óvirkjað afl sé um 10.000 MW eða um 38.000 GWh. Innan Evrópusambandsins 

eru það einkum virkjanakostir með litla fallhæð sem hafa ekki verið virkjaðir nú þegar. Í 

skýrslunni er meðal annars minnst á að ein af helstu hindrunum vegna lítilla smávirkjana eru 

flókin og tímafrek umsóknarferli sem þarf að einfalda (Söderberg, C. o.fl., 2008). 

Í Tyrklandi eru talsverðir möguleikar til raforkuframleiðslu með vatnsafli eða um 14% af 

tæknilega aðgengilegu vatnsafli í Evrópu. Mehmat Capik ofl. (2012) tóku saman stöðu lítilla 

vatnsaflsvirkjana í Tyrklandi. Þar eru litlar vatnsaflsvirkjanir mikilvægur þáttur í 

sjálfbærniþróun og hagvexti landsins. Vatnsaflsvirkjanir hafa almennt lægri kostnað en aðrir 

sjálfbærir orkukostir miðað við uppsett afl. Talið er að hægt sé að virkja um 19.336 GWh/ári 

og að nú hafi aðeins um 3,3% af tæknilega og efnahagslega mögulegum kostum verið nýttir. 

Aðstæður til virkjunar vatnsafls eru hentugar í Tyrklandi vegna vatnafræði, jarðfræði og 

landslags. Austur-Svartahafs strandhéraðið er sérstaklega mikilvægt því þar er 

meðalársúrkoma mun hærri en fyrir landið allt og mikið af bröttum vatnsföllum. Í Tyrklandi 

hafa verið sett þrenn lög til þess að auðvelda einkaaðilum að reisa litlar vatnsaflsvirkjanir og 

tryggja orkusölu (Capik, M., Yilmaz, A. O. og Cavusoglu, İ., 2012). 

Fjölmörg leiðbeiningarit hafa verið gefin út um hönnun lítilla vatnsaflsvirkjana. Vegna þess 

að hver einstök virkjun er sérstæð og háð aðstæðum hverju sinni eru þessar leiðbeiningar 

aðeins ráðleggjandi en ekki staðlaðar. Vegna stöðugrar þróunar innan geirans og vegna 

breytinga í löggjöf er sífelld þörf fyrir endurnýjun leiðbeininga. Fyrir ríki innan Evrópu var 

gefin út Layman‘s Handbook í tveimur útgáfum árið 1993 og 1998. European Small 

Hydropower Association (ESHA) gaf síðan út endurbætta útgáfu af Layman‘s Handbook 

árið 2004 (ESHA, 2004).  

Þróun lítilla vatnsaflsvirkjana í Noregi 

Í Noregi hefur verið byggt hlutfallslega lítið af litlum virkjunum, en á undanförnum árum 

hefur stærsti hluti nýrrar raforkuframleiðslu komið frá litlum virkjunum. Olíu- og 

orkumálaráðuneyti Noregs hefur unnið að stefnumótun varðandi fjölgun á litlum 

vatnsaflsvirkjunum undir yfirskriftinni að auka raforkuframboð, efla atvinnulíf og hafa 

jákvæð áhrif á dreifbýli í Noregi. Með tilkomu nýrra raforkulaga í Noregi varð einfaldara 

fyrir óháða framleiðendur á rafmagni að fá aðgang að dreifikerfinu sem auk tækniframfara í 

geiranum og hærra raforkuverðs ýtti undir áhuga á litlum vatnsaflsvirkjunum. NVE (Norges 
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vassdrags- og energidirektorat) setti sér það markmið að auka vitneskju um mögulega 

virkjanlega orku með litlum virkjunum í Noregi. Þeir vildu þróa tækni og þekkingu til að 

auka skilvirkni og nýtingu vatnsafls á umhverfisvænan hátt. Ráðist var í þróun tækni og 

aðferða til þess að kortleggja mögulegt virkjanlegt afl lítilla virkjana með hjálp 

landfræðilegra upplýsingakerfa (GIS). Niðurstaðan var yfirlit yfir virkjanlegt afl lítilla 

virkjana byggt á stafrænum kortum, vatnafræði og kostnaðartölum. Þetta er gróf aðferð til 

útreikninga á mögulegu afli og tekur ekki inn í reikninginn umhverfissjónarmið né tilhögun 

landeiganda en gefur engu að síður góða yfirsýn yfir virkjanakosti og mögulega orkuöflun. 

Litlar virkjanir frá 0,1-10 MW voru flokkaðar eftir landshlutum og núvirtum meðalkostnaði 

(e. Levelized cost of energy (LCOE)). Áætlað er að hægt sé að virkja um 25 TWh með litlum 

vatnsaflsvirkjunum með núvirtan meðalkostnað undir 3 NOK/kWh/ár og um 7 TWh til 

viðbótar undir 5 NOK/kWh/ár. Talið er líklegt að á næstu 10 árum verði um 5 TWh virkjaðar 

í Noregi með litlum vatnsaflsvirkjunum (Voksø, A. o.fl., 2004). 

Þróun lítilla vatnsaflsvirkjana á Íslandi 

Litlar vatnsaflsvirkjanir eiga sér langa sögu á Íslandi sem hófst með uppsetningu 

heimarafstöðva áður en byrjað var að rafvæða Ísland. Mikil gróska var í uppbyggingu 

heimarafstöðva á fyrri hluta síðustu aldar og árið 1950 höfðu verið byggðar um 530. Þeim 

fór fækkandi með rafvæðingu sveita og 1992 voru 175 smávirkjanir minni en 300 kW í 

notkun (Mannvit, 2010). Á síðari árum hefur einkareknum vatnsaflstöðvum aftur farið 

fjölgandi og voru 196 talsins árið 1998 og með uppsett afl um 4 MW (Hjálmar Árnason, 

Stefán Guðmundsson, Ólafur Eggertsson, Drífa Hjartardóttir og Helga Tulinius, 2010). Á 

árunum 2003-2010 voru byggðar um 25-30 heimarafstöðvar eða smávirkjanir og um 19 

þeirra voru tengdar við landsnetið (Mannvit, 2010). 

Möguleikar lítilla vatnsaflsvirkjana til raforkuvinnslu hafa ekki verið skoðaðir ítarlega á 

Íslandi hingað til. Hugmyndir eru uppi um að áætla virkjanlegt afl smávirkjana á Íslandi og 

í Framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun til 2020 er talað um að kanna skuli áhrif smárra 

virkjana á Íslandi (Benedikt Guðmundsson, 2006). Mat Orkustofnunar á mögulegu 

nýtanlegu afli lítilla vatnsaflsstöðva á Íslandi er allt að 60 MW, en annars staðar hefur verið 

nefnt allt að 100 MW. Smáar virkjanir hafa því talsverða orku fram að færa og geta styrkt 

dreifðari byggðir landsins (Hjálmar Árnason o.fl., 2010). 

Tinna Þórarinsdóttir (2012) vann í sínu meistaraverkefni að því að þróa aðferðafræði til að 

nota við útreikninga og kortlagningu á tæknilega mögulegu vatnsafli á Íslandi. Fallhæð var 

fundin með rastagögnum úr ArcGis. Rennsli vatnsfalla var byggt á vatnafræðilíkaninu 

WaSiM. Þar eru upplýsingar um veðurfar, eiginleika jarðvegs og yfirborðs og hæðargögn 

notuð til að áætla afrennsli. Upplýsingar geta þá verið notaðar til þess að áætla rennsli 

nálægra vatnsfalla og til þess að lengja tímaraðir rennslis. Út frá þessari vinnu væri hægt að 

áætla mögulega raforkuvinnslu á Íslandi, allt frá litlum heimarafstöðvum til stærri virkjana 

og var aðferðin prófuð á þremur vatnasviðum (Tinna Þórarinsdóttir, 2012). 

Á Íslandi var skipuð ráðgjafanefnd um byggingu smávirkjana árið 2000. Nefndin vann í 

kjölfarið að fyrstu útgáfu leiðbeiningarits um undirbúning smávirkjana ásamt 

Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns hf. (VGK) fyrir iðnaðarráðuneyti. Þetta 

leiðbeiningarit kom út í febrúar árið 2003 (Mannvit, 2010) og var meðal annars byggt á 

handbók um undirbúning smávirkjana sem unnið var að í nemendaverkefni í 

framkvæmdafræði við umhverfis- og byggingarverkfræðideild í Háskóla Íslands (Atli 

Gunnar Arnórsson, Fjalar Hauksson, Jón Snæbjörnsson, Reynir Sævarsson og Þorgeir Ó. 
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Margeirsson, 2001). Vegna breytinga í kjölfar nýrra raforkulaga í apríl 2003, sem breyttu 

starfsumhverfi orkufyrirtækja og hafði áhrif á undirbúning smávirkjana var gefin út önnur 

útgáfa þessa rits árið 2010 og annaðist verkfræðistofan Mannvit hf. útgáfu þess (Mannvit, 

2010).  

1.4.4  Hagkvæmni lítilla vatnsaflsvirkjana 

Vatnsaflsvirkjarnir eru háðar aðstæðum hverju sinni og gerir þetta erfitt fyrir að segja til um 

hagkvæmni einstakra virkjunarkosta. Kostnaður vegna vél- og rafbúnaðar virkjana af 

svipaðri stærð er almennt svipaður, en mesti breytileikinn er á kostnaði vegna mannvirkja 

(IEA, 2012). Vatnsaflsvirkjanir með háa þrýstihæð eru jafnan hagkvæmastar, því með meiri 

hæð þarf minna af vatni til að framleiða sama afl og þar af leiðir að vatnsvegir og búnaður 

eru smærri og ódýrari (Paish, O., 2002).  

Hlutfall kostnaðar við frumathugun á litlum vatnsaflskostum af heildarkostnaði er tiltölulega 

hár. Því hafa verið þróuð ýmis matstæki til þess að meta arðsemi virkjunar áður en ráðist er 

í frekari úttekt á virkjunarkosti. Punys P. ofl. (2001) tóku saman þær hugbúnaðarlausnir og 

gagnvirk kort sem notuð eru til að meta möguleika á virkjanlegu vatnsafli með litlum 

virkjunum. Mikil framför hefur orðið í þróun hugbúnaðar til mats á litlum virkjana kostum 

á síðustu 15 árum. Þetta má fyrst og fremst rekja til tilkomu landfræðilegra upplýsingakerfa 

(GIS) og aukinna gæða hæðar- og vatnafræðigagna. Hægt er að áætla virkjanlega orku á 

stórum landsvæðum þar sem virkjanakostir sem lenda innan friðaðra eða umhverfislega 

viðkvæmra svæða eru undanskildir. Flokka má orkukosti út frá hagkvæmni þeirra og finna 

þannig út hverjir virkjanakostanna eru líklegastir til að verða hagkvæmastir. Þegar hafa 

nokkur lönd líkt og Kanada, Ítalía, Noregur, Skotland og Bandaríkin nýtt sér slíka tækni til 

þess að meta mögulegt afl frá litlum vatnsaflsvirkjunum (Punys, P., Dumbrauskas, A., 

Kvaraciejus, A. og Vyciene, G., 2011). 

Einn af lykilþáttum þess að áætla hvort virkjanakostir séu hagkvæmir er að bera kostnað 

virkjunar saman við raforkuverð. Líftími lítilla vatnsaflsvirkjana er langur og það getur verið 

erfitt að spá fyrir um raforkuverð sem er síbreytilegt, langt fram í tímann. Bockman T. ofl. 

(2008) unnu að aðferð til þess að meta hagkvæmni lítilla vatnsaflsvirkjana þar sem tekið er 

tillit til óvissu um raforkuverð. Fram kemur að tvær meginspurningar brenna á þeim sem 

vilja fjárfesta í litlum vatnsaflsvirkjunum. Sú fyrri er hvenær sé rétta tímasetningin til þess 

að fjárfesta og hin er hvert sé hagkvæmasta uppsetta afl virkjunar. Báðir þessir þættir tengjast 

þróun raforkuverðs á líftíma virkjunar. Ákvörðun um uppsett afl þarf að vera vel ígrunduð, 

því allar breytingar sem þarf að gera eftir að virkjun hefur verið byggð eru kostnaðarsamar. 

Sveiflur í rennsli og raforkuverði gera þessa ákvörðun enn erfiðari. Aðferðin sem var notuð 

til þess að meta arðsemi lítilla vatnsaflsvirkjana var valkostamiðað líkan, þar sem hægt er að 

velja um hvort ráðist er í verkefni strax eða beðið til að sjá frekari þróun á arðsemi virkjunar. 

Aðferðin felur í sér að finna þarf virði og stofnkostnað virkjunar, sem eru sameinuð til að 

finna besta uppsett afl. Kostnaður við uppsett afl er síðan borinn saman við valkostaaðferð 

til þess að ákvarða raforkuverðmörk fyrir verkefni. Niðurstaðan er að hvert verkefni hefur 

sín verðmörk og ætti að ráðast í strax ef raforkuverð er hærra en þessi mörk (Bockman, T. 

o.fl., 2008).  

Árið 2012 var gefið út rit af International Renewable Energy Agency (IRENA) til þess að 

bera saman kostnað á mismunandi endurnýjanlegum orkugjöfum. Þar kemur fram að 

almennt er núvirtur meðalkostnaður vatnsaflsvirkjana lágur, en það fer mikið eftir aðstæðum 

hverju sinni. Bestu stærri vatnsaflsvirkjanakostirnir eru ódýrasti framleiðslukostur á raforku 
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í dag. Litlar vatnsaflsvirkjanir geta vel keppt við aðra orkukosti varðandi verð inn á 

flutningskerfi í flestum tilfellum og eru einnig góður kostur til þess að framleiða rafmagn 

utan flutningskerfis (IRENA, 2012).  

Þegar dreifðari byggðir landsins fá aðgang að ódýrri, vistvænni og hentugri orku getur það 

haft í för með sér frekari starfsemi og skapað atvinnu á svæðinu. Litlar vatnsaflsvirkjanir 

hafa háan stofnkostnað og það getur leitt til þess að erfitt getur reynst fyrir einkaaðila að 

ráðast í slíkar framkvæmdir. Aðgengi að lánum á hagstæðum kjörum þurfa að vera til staðar, 

en auk þess væri mögulegt að nota fjármagn sem annars færi í niðurgreiðslu á rafmagni eða 

með styrkjum frá Byggðastofnun sem hluta af byggðastefnu (Hjálmar Árnason o.fl., 2010).  

1.5 Skipulag ritgerðar 

Í öðrum kafla er aðferðafræði lýst og helstu jöfnur settar fram sem notaðar eru við 

útreikninga. Farið er yfir hvernig rennsli er áætlað út frá gögnum og hvernig flóð sem virkjun 

þarf að standast er áætlað. Útskýrt er hvernig fallhæð virkjunar er áætluð og afl og orka 

virkjunar reiknuð. Fyrirkomulag virkjana og þeir þættir sem tekið er tillit til við hönnun 

mannvirkja og val á vél- og rafbúnaði er útskýrt. Helstu þættir sem taka þarf tillit til við gerð 

umhverfismats á litlum vatnsaflsvirkjunum eru teknir saman og fjallað um hvernig 

hagkvæmni og arðsemi virkjunar eru metin. Í þriðja kafla eru niðurstöður settar fram út frá 

því sem lýst var í aðferðafræðikafla. Hagkvæmasta útfærsla virkjunar er fundin, arðsemi 

hennar metin og næmnigreining gerð fyrir helstu inntaksstærðir. Mat er lagt á umhverfisáhrif 

virkjunar og áhrif á dreifikerfi raforku skoðuð. Í fjórða kafla eru helstu niðurstöður teknar 

saman og ráðleggingar um frekari rannsóknir settar fram.  
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2 Aðferðafræði 

2.1 Vettvangskannanir 

Fyrsta vettvangskönnun vegna þessa MS-verkefnis var gerð þann 03.01.2015 og fór 

höfundur ásamt Agli Sigurgeirssyni og Hafliða Ólafssyni, ábúanda í Garpsdal í Gilsfirði. 

Aðstæður voru skoðaðar, farið var yfir eldri virkjanahugmyndir og eldri gögn skoðuð. Þá 

voru teknar myndir og hæðarmælingar framkvæmdar með handheldu GPS tæki. 

Önnur vettvangskönnun var gerð þann 03.04.2015 af höfundi. Hlýindi og rigningarveður 

undanfarna daga olli því að talsverðar leysingar voru og rennsli í ánni þó nokkurt. Jarðlög 

við stíflustæði og í námum voru skoðuð, auk þess að nýjar myndir voru teknar þar sem snjó 

var tekið að leysa. 

Myndir úr vettvangskönnunum má sjá í viðauka C. 

2.2 Rennsli 

Rennsli ár ákvarðar hversu mikið afl og orku er hægt að framleiða og er oft breytilegt eftir 

árstíðum. Mikilvægt er að taka tillit til breytinga í rennsli þegar stærð hverfils er ákveðin. 

Langæislína segir til um líkur á að rennsli sé meira eða jafnt ákveðnu rennsli og gefur þannig 

þann tíma sem búast má við að ákveðnu rennsli sé náð og getur þannig gefið tilfinningu um 

það á hvaða bili virkjað rennsli komi til með að vera (Mannvit, 2010). 

Flóð 

Úrkoma hefur mest áhrif á flóð í ám, en ef jökull eða snjór er innan vatnasviðsins getur það 

leitt til aukins rennslis í flóðum vegna bráðnunar. Stærstu flóðin í flestum ám á Íslandi eru 

vegna samblands af úrkomu og leysingum. Stærstu úrkomu- og bráðnunarflóðin eru í flestum 

tilfellum snögg vetrarflóð eða vatnsmikil vorleysingaflóð. Yfirborð jarðvegs hefur mikil 

áhrif á stærð flóða og ef jörð er frosin getur það leitt til mun stærri flóða. Flóð sem virkjun 

þarf að standast eru útreiknuð með ákveðinn endurkomutíma, sem er háður því hverjar 

mögulegar afleiðingar skemmda á mannvirkjum eru. Stærð flóða hefur áhrif á stærð og 

hönnun yfirfalls og stíflu. Miðlunarlón geta dempað flóð, en við hönnun flóðamannvirkja 

skal gera ráð fyrir hæstu stýranlegu rekstrarvatnsstöðu í upphafi flóðs (Hönnun, 

Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. og Almenna verkfræðistofan hf., 2006).  

Á Íslandi eru engar almennar reglur um hvernig meta skuli flóð, en gjarnan er stuðst við 

norskar reglur líkt og var gert við flóðarakningu á Þjórsár- Tungnaársvæði árið 2006 

(Hönnun o.fl., 2006). Fyrstu samræmdu reglur um öryggi stíflna og flóðaútreikninga í 

Noregi tóku gildi árið 1980. Ný lög tóku gildi árið 2000 og var reglugerð um öryggi stíflna 

endurskoðuð árið 2010 (Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 

(damsikkerhetsforskriften) nr. 2009-18-1600). Við mat á stærð flóða sem hanna þurfti 

virkjun fyrir var stuðst við þær aðferðir sem beitt var við flóðarakningu á Þjórsár- 

Tungnaársvæði og norska reglugerð um öryggi stíflna. Í töflu 2.1 má sjá uppfærða útgáfu af 

áhættuflokkun mannvirkja sem beitt var á Þjórsár- Tungnaársvæðinu árið 2006 með 
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breytingum á norskum reglum árið 2010. Fimm áhættuflokkar eru skilgreindir þar sem 

áhættuflokkur 0 er notaður á strjálbýlum stöðum fyrir lítil veitumannvirki. Gerður er 

greinarmunur á flóði sem hönnun stíflu og flóðvirkja miðast við, notmarkaflóði, og flóði sem 

stíflan skal standast án stíflubrots, brotmarkaflóði. Við brotmarkaflóð eru takmarkaðar 

skemmdir mannvirkja ásættanlegar en mannvirkið í heild skal standast flóðið. Vatnavirki 

sem geta valdið skaða við brot eru flokkuð með tilliti til stíflubrots (Hönnun o.fl., 2006).  

Tafla 2.1 Áhættuflokkun mannvirkja (Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 

(damsikkerhetsforskriften) nr. 2009-18-1600; Hönnun o.fl., 2006). 

Flokkur Afleiðingar 

stíflubrots 

Skýring Notmarka-

flóð 

Brotmarka-

flóð 

4 Mjög miklar Getur valdið hættu fyrir fólk 

í fleiri en 150 bústöðum 

1000 PMF 

3 Miklar Getur valdið hættu fyrir fólk 

í 21-150 bústöðum 

1000 PMF 

2 Miðlungs Getur valdið hættu fyrir fólk 

í 1-20 bústöðum 

1000 1,5*1000 

1 Litlar Hverfandi hætta fyrir fólk og 

takmarkaðar skemmdir 

mannvirkja eða umhverfis 

500 1,5*500 

0 Mjög litlar eða 

hverfandi 

Engin hætta fyrir fólk og 

mjög takmarkaðar skemmdir 

mannvirkja eða umhverfis 

150 1,5*150 

 

Lengd mæliraðar rennslis í ám hefur áhrif á áreiðanleika flóðaútreikninga. Í töflu 2.2 má sjá 

þær aðferðir sem mælt er með að beitt sé út frá lengd mæliraðar. QM er meðaltal stærstu 

árlegra flóða Qi, i=1,...,N, þar sem N er fjöldi ára sem mæliröðin nær yfir. Röðin xi=Qi/QM, 

i=1,...,N, er tíðnigreind (Hönnun o.fl., 2006).  

Tafla 2.2 Aðferðir við tíðnigreiningu (Hönnun o.fl., 2006). 

Lengd 

mæliraðar 

Aðferð við tíðnigreiningu 

>50 ár QM úr mæliröðinni og Q1000/QM metið með tveggja eða þriggja stuðla 

dreifingu 

30-50 ár QM úr mæliröðinni og Q1000/QM metið með tveggja stuðla dreifingu 

10-30 ár QM úr mæliröðinni og Q1000/QM metið með greiningu á öðrum löngum 

mæliröðum í nágrenninu eða líkanareikningum 

<10 ár QM út frá fylgni við aðrar mæliraðir eða almennar formúlur og Q1000/QM 

metið með greiningu á öðrum löngum mæliröðum í nágrenninu eða 

líkanreikningum  

 

Notast var við Gumbel (EV1) tveggja stuðla dreifingu og Log-Pearson III (LPIII) þriggja 

stuðla dreifingu við tíðnigreiningu. Tíðnigreining með tíðnistuðli byggist á (Viessman, W. 

og Lewis, G. L., 2002)  
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 𝑥 = �̅� + 𝐾𝑠 (1) 

þar sem x er flóð með ákveðinn endurkomutíma, �̅� er meðaltal mældra flóðtoppa innan 

mæliraðar, K er tíðnistuðull og s er staðalfrávik. 

Fyrir Gumbel tveggja stuðla dreifingu er tíðnistuðull háður lengd mæliraðar og 

endurkomutíma og má finna í handbókum (Viessman, W. og Lewis, G. L., 2002). Fyrir Log-

Pearson III þriggja stuðla dreifingu er notast við lógaritmann af rennslinu og tíðnistuðull er 

háður endurkomutíma flóðs og skakkastuðli og má finna í handbókum (Viessman, W. og 

Lewis, G. L., 2002). Skakkastuðull er reiknaður sem  

 
𝐶𝑠 =

𝑛
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛
𝑖=1

𝑠3
 

(2) 

þar sem n er lengd mæliraðar, xi er lógaritminn af flóðtoppi tímabils, �̅� er meðaltal lógaritma 

flóðtoppa og s er staðalfrávik. 

Skakkastuðullinn er viðkvæmur fyrir stórum viðburðum, sérstaklega fyrir styttri mæliraðir. 

Ef mæliröð inniheldur færri en 50 gildi verður skakkastuðull óáreiðanlegt tölfræðilegt gildi 

og skal því taka með fyrirvara. Hægt er að minnka áhrif stórra atburða á skakkastuðul með 

því að taka tillit til skakkastuðla á nálægum mælistöðum. Í sumum löndum hafa verið 

reiknaðir út skakkastuðlar fyrir landsvæði sem eru notaðir til þess að leiðrétta reiknaða 

skakkastuðla, þetta er t.d. gert í Bandaríkjunum (USDA, 1998; Viessman, W. og Lewis, G. 

L., 2002). Ekki er til mikið af gögnum um skakkastuðla fyrir Log-Pearson III dreifingu eftir 

landsvæðum á Íslandi. Reikna má öryggisbil fyrir Log-Pearson III dreifingu sem (USDA, 

2007)  

 𝑥ö = �̅� + 𝑠𝐾ö (3) 

þar sem xö eru efri og neðri öryggismörk, �̅� er meðaltal mældra flóðtoppa hvers tímabils, s 

er staðalfrávik og Kö er tíðnistuðull öryggisbils fyrir efri og neðri mörk. Tíðnistuðul má 

reikna sem (USDA, 2007) 

 

𝐾ö =
𝐾 ± √𝐾2 − 𝑎𝑏

𝑎
 

𝑎 = 1 −
𝑧𝑐

2

2(𝑛 − 1)
 

𝑏 = 𝐾2 −
𝑧𝑐

2

𝑛
 

(4) 

þar sem, n er lengd mæliraðar, K er tíðnistuðull fyrir Log-Pearson III dreifingu og zc er 

staðlað normaldreift frávik og má finna í handbókum (USDA, 2007). 

M5 afrennslislíkan var notað til líkanareikninga á flóðaatburð. Líkanið byggir á gildum fyrir 

5 ára hámarksúrkomu sólarhrings og má lesa af M5 korti og nota ásamt úrkomutölfræði til 

að reikna út hönnunarflóð. Útreikningar eru byggðir á hámarks augnabliksrennslisaðferð (e. 
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Index flood method), Gumbeldreifingu og skúramæli Veðurstofu Íslands (Jónas Elíasson, 

2012).  

Vatnaverkfræðistofa Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands hefur sett fram kort yfir M5 

úrkomu á landinu. Gildin eru brúuð með jafngildislínum og er notast við mat á grundvelli 

meðalúrkomu og landhæðar. Hægt er að áætla aftakarigningu (PMP) og í framhaldi af því 

aftakaflóð (PMF) út frá M5 gildi (Hönnun o.fl., 2006). 

Útreikningar með M5 aðferð byggja á rökrænu líkingunni (Jónas Elíasson, 2012) 

 𝑄 = 𝐶𝐼𝐴 (5) 

þar sem Q er flóðtoppur, C er víddarlaus afrennslisstuðull, I úrkomustyrkur og A er flatarmál 

vatnasviðs. 

Afrennslisstuðullinn (C) er háður yfirborðsgerð og gleypni yfirborðs. Úrkomustyrkur er 

háður hallastuðli Gumbeldreifingar (Ci), endurkomutíma (T) og varanda regnskúrar (tc). 

Hallastuðull er almennt á bilinu 0,2-0,25 og er breytilegur eftir landsvæðum. Varanda 

regnskúrar með föstum regnstyrk má nálga sem samrennslistíma vatnasviðs, sem er tími frá 

því að regnskúr hefst þar til allt vatnasviðið er farið að skila afrennsli. Vegagerðin notar 

líkingu til þess að nálga samrennslistíma sem má rita sem (Jónas Elíasson, 2012)  

 𝑡𝑐 = 0,0078(3,28√
𝐿3

ℎ
) (6) 

þar sem tc er samrennslistími, L er lengd vatnasviðs frá flóðstað í hæsta punkt á vatnaskilum 

og h er hæðarmunuur á hæsta punkti á vatnaskilum og þeim stað sem er til skoðunar. 

Þrjú hönnunartilfelli fyrir úrkomugildi eru skoðuð, Ia fyrir auða, ófrosna jörð, If fyrir frosna 

jörð og Is samfara snjóbráð. Ráðandi rennsli í hönnun er þá stærsta flóðið sem fæst af þessum 

þremur. Nánari útskýring á aðferðinni er í Handbók fyrir hönnunarflóð á Íslandi, sem var 

gefin út árið 2012 (Jónas Elíasson, 2012).  

Ryve‘s formúla var notuð til þess að bera saman flóðaútreikninga mismunandi vatnasviða 

(Subramanya, K., 2008) 

 𝑄 = 𝐶𝑅𝐴
2
3 (7) 

þar sem Q flóðtoppur með ákveðinn endurkomutíma, CR er Ryve‘s fasti og A er flatarmál 

vatnasviðs. Ryve‘s fasti (CR) er háður gerð vatnasviðs og meðalúrkomu og er því sá sami 

fyrir samsvarandi vatnasvið með sömu meðalúrkomu.  

Gögn 

Tvennar rennslismælingar voru gerðar árið 1951, þann 11. júlí var útrennsli úr 

Garpsdalsvatni og rennsli við þjóðveg mælt (Sigurjón Rist, 1951a) og aftur þann 22. 

september (Sigurjón Rist, 1951b). Þá var rennsli mælt 30. apríl 1953 og út frá þessum þremur 

mælingum var meðalrennsli, venjulegt rennsli, sjaldgæft rennsli og minnsta rennsli áætlað 

(Sigurjón Rist, 1953). Reglulegur álestur á kvarða var í Múlaá á tímabilinu 4. ágúst 1954 til 

31. desember 1979 með vatnshæðarmæli, vhm 86. Um er að ræða kvarðamælingar neðan 
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við Garpsdalsveg 602, rétt fyrir mesta fall árinnar. Mælingarstaðurinn var náttúruleg klöpp 

sem myndar þrengingu og ætti því ekki að breytast með tímanum. Misjafnt var hversu oft 

var lesið af kvarða, en almennt á 3-4 daga fresti og aukamælingar þegar rennsli var óvenju 

mikið. Á milli þess sem lesið var af kvarða var vatnshæð áætluð með línulegri brúun. Þegar 

ístruflanir voru í ánni var vatnshæðin einnig áætluð. Taka verður vetrarrennsli með 

ákveðnum fyrirvara, þar sem erfiðara er að mæla rennslið vegna ístruflana en rennsli yfir 

sumartímann ætti að vera réttara. Enginn kvarðaálestur var gerðar frá 8. janúar til 18. febrúar 

1960 vegna óveðurs og gögn frá febrúar 1963 fundust ekki. Rennslislykillinn sem notaður 

var til þess að meta rennsli í Múlaá var búinn til fyrir 1954, en litlar upplýsingar eru til um 

hvernig hann var útbúinn. Alls voru gerðar 15 stakar rennslismælingar á kvarðamælingarstað 

á árunum 1951-2003, en kvarðinn var ekki kominn í tveimur mælingum fyrir 1954 og var 

ekki heldur til staðar í síðustu mælingunni árið 2003 og því vantar kvarðaálestur í þeim 

mælingum (Veðurstofa Íslands, 2015). 

2.3 Fallhæð 

Nýtanleg fallhæð er frá vatnsborði í inntakslóni að hverfli fyrir spyrnuhverfla en að 

vatnsborði í frárennslisskurði fyrir gagnspyrnuhverfla. Virk fallhæð (Hvirk) er nýtanleg 

fallhæð (H) að frádregnu þrýstifalli í vatnsvegum (Mannvit, 2010). Langsnið árfarvegar var 

notað til þess að ákvarða fallhæð út frá staðsetningu og þrýstifall í vatnsvegum metið. 

Orkuhæð í pípu má áætla með jöfnu Bernoulli (ESHA, 2004) 

 𝐻 = ℎ +
𝑃

𝛾
+

𝑉2

2𝑔
 (8) 

þar sem H er heildarorkuhæð, h er hæð ofan við viðmiðunarstað, P er þrýstingur, 𝛾 er 

eðlisþyngd vatns og g er þyngdarhröðun. 

Vatn tapar orku þegar það streymir um pípu annars vegar vegna núnings við pípuveggi og 

innri núnings vatns og hins vegar vegna stakra tapa. Þá má áætla þrýstihæð sem (ESHA, 

2004)  

 ℎ1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑉1
2

2𝑔
= ℎ2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓 + ℎ𝑡 (9) 

þar sem hf eru falltöp í pípu vegna núnings, ht eru falltöp í pípu vegna stakra tapa, 1 stendur 

fyrir efri enda pípu og 2 fyrir viðmiðunarstað í pípu. 

Darcy og Weisbach beittu lögmáli um varðveislu massa til þess að leiða út jöfnu sem nota 

má við ósamþjappanlegt og stöðugt flæði til þess að meta orkutap vegna núnings (ESHA, 

2004) 

 ℎ𝑓 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
 (10) 

þar sem f er núningsstuðull og er lesinn af Moody línuriti (ESHA, 2004), L er lengd pípu, D 

er þvermál pípu, V er meðalhraði vatns í pípu og g er þyngdarhröðun.  
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Stök töp verða vegna breytinga á flæði við inntak, beygjur, samskeyti, ristar, loka og snöggar 

breytingar í þvermáli pípu. Stök töp eru háð vatnshraða og má skilgreina sem (ESHA, 2004)  

 ℎ𝑡 = 𝐾
𝑉2

2𝑔
 (11) 

þar sem K er stuðull fyrir stök töp, sem fenginn er með mælingum og/eða reynslujöfnum og 

má finna í handbókum (ESHA, 2004), V er vatnshraði í pípu og g er þyngdarhröðun. 

Gögn 

Árið 1953 voru gerðar hæðarmælingar á alls 10 föstum punktum, sem og lengdarmælingar 

sem miðuðust við staðsetningu stöðvarhúss. Þann 16.05.2007 voru gerðar hæðarmælingar á 

6 punktum með hæðarmæli. Þann 03.01.2015 voru teknir hæðarpunktar með handheldu GPS 

tæki á svipuðum stöðum og gert hafði verið árið 2007 til þess að sannreyna þá punkta. Út 

frá þessum tveimur mælingum fengust mjög svipaðar niðurstöður með skekkju upp á 3 m, 

sem er sú óvissa sem má búast við í litlu GPS tæki fyrir þann fjölda gervitungla sem þá náðist 

samband við. Kort af svæðinu eru aðgengileg á vef Landmælinga Íslands (Kortasjá 

Landmælinga Íslands, 2015) með 20 metra hæðarlínum. Kort af svæðinu með 5 m 

hæðarlínum voru fengin hjá Loftmyndum ehf. Gögnin fengust með því skilyrði að þau yrðu 

eingöngu nýtt við gerð þessa verkefnis og má því ekki nota í neinum öðrum tilgangi nema 

greiðsla berist Loftmyndum ehf. fyrir þau. 

2.4 Fyrirkomulag virkjunar 

Við hönnun á litlum virkjunum er einkar mikilvægt að finna einfaldar lausnir og halda 

þannig kostnaði í lágmarki, minnka þörf á sérhæfðu vinnuafli og nýta það vinnuafl sem er 

til staðar á svæðinu. Staðsetning og gerð mannvirkja eru háð landslagi, jarðfræði og aðgengi 

að byggingarefnum á svæðinu. Það ber að hafa í huga við skipulagningu virkjunar að talsvert 

rask fylgir framkvæmdum, sem skal halda í lágmarki til að minnka umhverfisáhrif. 

Nauðsynlegt er að gera grein fyrir umhverfisáhrifum og lágmarka þau með 

mótvægisaðgerðum.  

Stífla  

Litlar vatnsaflsvirkjanir hafa yfirleitt litla eða enga miðlun og er tilgangur með stíflu þá að 

mynda inntakslón og beina vatni úr árfarvegi í vatnsveg að stöðvarhúsi. Inntakslón minnkar 

sveiflur á rennsli og minnkar hraða rennslis við inntak. Það dregur einnig úr aurburði til 

inntaks, ísvandamálum og loftbólum í vatnsvegi (Jenssen, L., Tesaker, E., Lund, S. og 

Huber, D., 2006). Stífla getur auk þess þjónað þeim tilgangi að auka fallhæð og mynda 

miðlunarlón. Athuga þarf þá kosti hvort virkjun skuli vera rennslisvirkjun eða virkjun með 

miðlunarlóni. Í rennslisvirkjun er um að ræða lítið inntakslón og sú framleiðsla sem er 

umfram lágmarksrennsli í ánni er ótryggð orka. Í virkjun með miðlunarlóni er leitast eftir að 

safna vatni þegar rennsli í ánni er mikið og nýta þegar rennsli í ánni er minna (Mannvit, 

2010). Mismunandi gerðir miðlunar geta verið dægurmiðlun, vikumiðlun, árstíðabundin 

miðlun eða miðlun til fleiri ára. Það sem hefur áhrif á þetta val er m.a. hvers konar orku 

markaðurinn þarfnast og hvaða verð er hægt að fá fyrir ótryggða og tryggða orku. Það fer 

einnig eftir aðstæðum hverju sinni, möguleikum til að mynda lón, stíflustæði og 

umhverfisáhrifum lóns (Ravn, J., 1992).  
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Við val á staðsetningu á stíflu var tekið tillit til (Jenssen, L. o.fl., 2006) 

 Mögulegrar orkuframleiðslu út frá fallhæð  

 Mögulegrar miðlunar 

 Kostnaðar við gerð stíflu, yfirfalls og inntaks 

 Grundunareiginleika 

 Lágmörkunar ís- og meðburðarvandamála 

 Landslags  

 Útfærslu á vatnsvegum 

 Strauma framan við inntak og yfirfall 

 Aðstæðna fyrir inntaksmannvirki 

 Aðgengis og aðstæðna til viðhalds á mannvirkjum 

 Umhverfisáhrifa og öryggi stíflu  

Tvær staðsetningar stíflumannvirkja voru skoðaðar og metnar út frá kostnaði og 

orkuframleiðslu vegna breytinga á fallhæð og miðlun. Með efri stíflukosti eykst fallhæð en 

vatnsvegir lengjast og rennsli til virkjunar getur minnkað (Jenssen, L. o.fl., 2006).  

Algengustu stíflugerðir fyrir litlar virkjanir eru jarðvegsstíflur sem geta verið með þéttikjarna 

inni í stíflu eða þétt lag sem snýr að lóni. Jarðvegsstíflur eru almennt ódýrari en aðrar 

stíflugerðir ef ekki er um að ræða of langa og/eða kostnaðarsama flutninga á efni að 

stíflustæði. Ef vel er staðið að hönnun jarðvegsstíflna geta þær verið langlífar og öruggar. 

Þær eru þó viðkvæmar fyrir rennsli yfir stíflu og rofi vegna leka í gegnum stíflu. Steyptar 

stíflur, sem geta verið massastíflur, bogastíflur eða flekastíflur, eru einnig algengar, en þær 

þurfa góða grundunareiginleika (Midttømme, G. H. (ritstjóri). 2006). Stíflur úr þjappaðri 

þurrsteypu hafa mun minna sementsmagn, eru almennt ódýrari og hafa styttri byggingartíma 

en stíflur úr hefðbundinni steypu. Hagkvæmara þykir að vinna með þjappaða þurrsteypu en 

aðra steypu í minni stíflumannvirkjum. Byggingartími þjappaðrar þurrsteypu er skemmri en 

annarra stíflugerða, en reising þeirra er viðkvæm fyrir úrkomu og hita og það hefur því áhrif 

á byggingartímann. Hagstæðara þykir almennt að notast við jarðvegsstíflu ef stífluefni er til 

staðar, jökulruðningur og möl, því þá er flutningskostnaður lágur. Öfugt er farið ef efni er 

ekki til staðar á svæðinu, því rúmmál stíflna úr þjappaðri þurrsteypu er aðeins um 12-30% 

af rúmmáli jarðvegsstífla. Stíflur úr þjappaðri þurrsteypu hafa þann kost fram yfir 

jarðvegsstíflur að þær eru ekki viðkvæmar fyrir rennsli yfir stífluna sjálfa og hægt er að nota 

stíflumannvirkið sem yfirfall (Gunnar Kristjánsson, 2012). Bornar voru saman ólíkar gerðir 

stíflna út frá aðstæðum til grundunar mannvirkja, byggingarefnum á svæðinu og kostnaði. 

Kostnaður var áætlaður fyrir hvern hæðarmetra stíflu upp í hámarkshæð, sem metin var út 

frá aðstæðum. Við hönnun jarðvegsstíflu var stuðst við norskt leiðbeiningarit fyrir litlar 

stíflur (Midttømme, G. H. (ritstjóri). 2006). 

Möguleg miðlun var áætluð út frá hæðarlínukorti með því að reikna flatarmál lóns fyrir 

hverja hæðarlínu út frá fyrirfram ákveðnu stíflustæði. Áætlað var að samband hæðar og 

flatarmáls lóns væri línulegt þar á milli. Rúmmál miðlunarlóns milli hæðarlína var áætlað 

með því að reikna með meðalflatarmáli lóns fyrir hæðina. 

Inntaksmannvirki 

Inntaksmannvirki leiðir vatn úr inntakslóni í vatnsveg virkjunar. Inntak getur verið hluti af 

stíflumannvirki eða byggt sem sér mannvirki til hliðar við stíflu. Við val á staðsetningu 

inntaks er leitast eftir því að hafa strauma einsleita ofan við inntak og þá þarf einnig að taka 



24 

tillit til þess að inntak sé á nægjanlegu dýpi svo að ís og meðburður sogist ekki að inntaki og 

að hvirflar sem soga loft inn í inntak myndist ekki framan við inntak. Inntaksristar eru 

notaðar ofan við inntak til þess að koma í veg fyrir að ís og annar meðburður líkt og tré og 

stærri steinar komist inn í vatnsveg (Jenssen, L. o.fl., 2006). Hafa ber í huga að inntaksristar 

séu vel undir vatnsyfirborði, helst 2 m undir lægsta vatnsborði, til að draga úr hættu á 

grunnstingulsmyndun á inntaksristunum (Midtre Gauldal Kommune, 2001). Inntaksrist skal 

ekki vera það neðarlega að aur og grjót safnist að rist (Mannvit, 2010). Vatnshraða ofan við 

ristarnar er mikilvægt að lágmarka til að draga úr þrýstifalli og má miða við 0,6-1 m/s fyrir 

smærri virkjanir (Moe, J., Norén, K. E., Knutzen, L. og Strømme, B., 1991). Þá þarf að vera 

inntaksloki, með öndunarröri svo hægt sé að tæma vatnsveg vegna viðhalds (Mannvit, 2010). 

Botnrás tengist oft stíflu- og inntaksmannvirkjum og þjónar ýmsum tilgangi. Hún getur verið 

notuð á byggingartíma til að hleypa vatni framhjá stíflumannvirkjum, til þess að tæma lón 

vegna viðhalds og eftirlits og til aurskolunar (Jenssen, L. o.fl., 2006).  

Yfirfall 

Yfirfall leiðir vatn sem ekki er nýtt til orkuframleiðslu framhjá stíflu (Jenssen, L. o.fl., 2006) 

og tryggir þannig stöðugt vatnsborð innan við stíflu (Mannvit, 2010). Yfirfall getur verið 

hluti af stíflu eða til hliðar við stíflu sem sér mannvirki og skal geta veitt flóðum framhjá 

stíflumannvirkjum án þess að skemmdir verði á stíflu og inntaki (Jenssen, L. o.fl., 2006). 

Yfirföll geta verið með eða án hreyfanlegra loka sem notaðar eru til þess að stýra vatnshæð 

lóns. Kostir þess að hafa yfirfall án loka eru að það er einfaldara, eykur öryggi, lágmarkar 

viðhald og er ódýrara. Fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir eru yfirföll án hreyfanlegra hluta og með 

frjálsu yfirflæði algengust. Yfirfall með frjálsu yfirflæði getur verið þvert á eða samsíða 

árfarvegi. Það er gjarnan samansett úr yfirfallsbrún, sem á að hámarka rennsli yfir hana, 

rennu, sem veitir vatni frá stíflumannvirki, og orkueyðandi mannvirkjum, til að lágmarka rof 

við neðri enda yfirfalls (Chanson, H., 2004). Neðan við yfirfall getur hraði vatns verið mikill 

og í sumum tilvikum þarf orkudrepandi mannvirki til þess að koma í veg fyrir rof við 

undirstöður stíflu (Jenssen, L. o.fl., 2006). Þrjár gerðir eru af yfirföllum með frjálsu 

yfirstreymi. Þær eru með krappri brún (e. sharp-crested weir), breiðri brún (e. broad-crested 

weir) og rúnnaðri brún (e. ogee weir). Yfirföll með krappri brún eru einföld og ódýr og 

yfirföll með breiðri brún eru ódýr en eru að mestu leyti notuð í tímabundin mannvirki. 

Yfirföll með rúnnaðri yfirfallsbrún eru dýr vegna flókins forms en gefa hæsta rennsli fyrir 

sömu vatnshæð ofan við yfirfallsbrún. Rennsli yfir yfirfallsbrún er skilgreint sem (Chanson, 

H., 2004)  

 𝑄 = 𝐶𝐿𝐻𝑦𝑓𝑖𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙
3/2

 (12) 

þar sem Q er rennsli yfir yfirfallsbrún, C er stuðull háður lögun yfirfallsbrúnar og 

vatnsborðshæð og má finna í handbókum (Chanson, H., 2004), L er lengd yfirfalls og 

𝐻𝑦𝑓𝑖𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙 er hæð vatns yfir yfirfallsbrún. Notast var við notmarkaflóð við stærðarákvörðun á 

yfirfalli og frárennslisskurði yfirfalls. 

Rennsli í opnum skurði er venjulega iðustreymi og hægt er að meta það með jöfnu Manning‘s 

(Chanson, H., 2004) 

 𝑄 =
𝐴𝑅2/3𝑆

1
2

𝑛
=

𝐴5/3𝑆
1
2

𝑛𝑃2/3
 (13) 
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þar sem n er Manning‘s stuðull og er háður hrjúfleika yfirborðs, S er halli botns, A  er 

þverskurðarflatarmál skurðar, R er vökvaradíus (e. hydraulic radius) og P er votur stiki (e. 

wettet parameter). Þegar skurður er hannaður skal lágmarks fríborð vera 10 cm fyrir skurð 

sem er klæddur (e. lined) og 1/3 af hönnunarvatnshæð eða að lágmarki 15 cm fyrir skurði 

sem eru ekki klæddir (ESHA, 2004). 

 

Vatnsvegir 

Vatnsvegir flytja vatn frá inntaki að stöðvarhúsi og frá stöðvarhúsi aftur í farveg. Þeir geta 

verið skurðir, göng, stokkar og pípur sem geta verið lagðar á yfirborði eða niðurgrafnar 

(Mannvit, 2010). Algengast er að göng séu notuð fyrir stærri virkjanir, oft með hluta leiðar 

í skurði, en pípur notaðar í smærri virkjunum (SWECO, Fladen, B., Holmqvist, E. og 

Bachke, D., 2010) og eru stærri pípur almennt niðurgrafnar ef það krefst ekki mikils graftar 

í klöpp (ESHA, 2004). Hönnun vatnsvegar þarf að taka tillit til vatnsþrýstings, áhrifa brots, 

straumhraða, hættu á frosti í vatnsvegi og stofn- og viðhaldskostnaðar. Þegar gerð vatnsvegar 

hefur verið valin þarf að velja stærð út frá hagkvæmniathugun (SWECO o.fl., 2010).  

Pípur þurfa að þola þrýsting í pípunni og þvermál þeirra er valið til að ná núningstapi í pípum 

niður í viðunandi gildi. Gera þarf ráð fyrir þrýstisveiflum í pípu, til viðbótar við þrýstihæð, 

vegna skyndilegra lokana á vatnsvegum sem má áætla sem 25% fyrir spyrnuhverfla og 25-

50% fyrir gagnspyrnuhverfla (Penco, C., 1998). Hægt er að nota pípur fyrir lágan þrýsting 

fyrir efri hluta vatnsvegar og síðan pípu sem þolir hærri þrýsting þegar þrýstingurinn eykst. 

Við efnisval var stuðst við kostnað, aðgengi, þyngd, þrýsting, halla, þvermál og grundun 

pípu (ESHA, 2004; Mannvit, 2010; SWECO o.fl., 2010). Helstu gerðir pípa sem eru notaðar 

við gerð lítilla vatnsaflsvirkjana eru (ESHA, 2004; Mannvit, 2010; SWECO o.fl., 2010): 

 Polyethylen plaströr (PEH) eru sveigjanleg og henta þar sem hægt er að jarða rörin 

og landhalli er ekki mjög mikill. Þau henta vel fyrir lágan þrýsting og lítið eða 

miðlungs þvermál. Rörin fást í stöðluðum þvermálslengdum og þrýstingsstyrk. Fyrir 

minna þvermál fást rörin upprúlluð en fyrir stærra þvermál í stöðluðum lengdum og 

þarf að sjóða þau saman.  

 Glertrefjastyrkt rör (GRP) eru stíf og samansett með múffum. Þau henta fyrir 

miðlungs þvermál og háan þrýsting. Rörin fást í stöðluðum lengdum (6-12 m), 

þvermáli og þrýstingsstyrk. Rörin má grafa í jörð eða leggja ofanjarðar á 

undirstöðum.  

 Stálrör eða pottrör (ductile iron) eru gjarnan notuð þegar um er að ræða mikla fallhæð 

og mikið þvermál. Þau henta vel þar sem leggja þarf rörin ofanjarðar og þar sem 

þrýstingur er hár, en geta einnig verið neðanjarðar og þarf þá að verja gegn tæringu. 

Hægt er að fá stálrör í mörgum stærðum og lengdum og pottrör fást í stöðluðum 

lengdum. 

 Aðrar gerðir eru PVC-rör, steypt rör og tréstokkar.  

Þvermál pípu var fundið með því að lágmarka stofnkostnað pípu og kostnað vegna orkutaps 

í pípum. Vatnshraði í pípunni verður meiri fyrir sama rennsli ef þvermál pípunnar er minna, 

sem þýðir hærri töp í pípu vegna núnings og stakra tapa.  

Rennsli í pípu er reiknað sem 
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 𝑄 = 𝑉𝐴 = 𝑉
𝐷2

4
𝜋 (14) 

þar sem Q er rennsli, A er flatarmál pípu, D er innra þvermál pípu og V er meðalvatnshraði í 

pípu. 

Fyrir ákveðið rennsli voru valin mismunandi þvermál pípu, þar sem vatnshraðinn var á bilinu 

1-4 m/s (SWECO o.fl., 2010). Meðalársorkuframleiðsla var reiknuð þar sem tekið var tillit 

til tapa í pípum og meðalorkutap fundið með samanburði við meðalársorkuframleiðslu án 

tapa í pípum. Núvirði meðalorkutaps var reiknað út frá raforkuverði yfir afskriftartíma 

virkjunar. Stofnkostnaður fyrir mismunandi pípusþvermál var metinn og hagkvæmasta stærð 

pípu var sú sem gaf lægstan samanlagðan kostnað þessara tveggja liða. Fyrir jafnt orkutap á 

hverju ári má rita samanlagðan kostnað sem (ESHA, 2004)  

 

𝐶𝑇 = ∑
𝐶𝑒

(1 + 𝑟)𝑡
+ 𝐶𝑡 = 𝐶𝑒𝐶𝑅𝐹 + 𝐶𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝐶𝑅𝐹 = (
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
) 

(15) 

þar sem, CT er heildarkostnaður, Ce er árlegur kostnaður vegna orkutaps í pípum, Ct er 

stofnkostnaður pípu, n er afskriftartími virkjunar, r er ávöxtunarkrafa og CRF er stuðull fyrir 

endurheimt á fjármunum (e.Capital Recovery Factor). 

Stöðvarhús 

Stöðvarhús geta verið byggð ofanjarðar eins og er algengast þar sem vatnsvegur er pípa, eða 

neðanjarðar, sem er algengt þegar göng flytja vatn að stöðvarhúsi. Stöðvarhús er yfirleitt 

staðsett neðan við mesta fall í landslagi til að fá sem mesta fallhæð og þangað þarf að vera 

hægt að leggja veg svo hægt sé að flytja búnað til virkjunar. Val á útfærslu á stöðvarhúsi er 

háð kostnaði og umhverfissjónarmiðum (SWECO o.fl., 2010). Í stöðvarhúsi er helsti vél- og 

rafbúnaður virkjunar og aðstaða til eftirlits og viðhalds. Stöðvarhús smærri virkjana eru í 

flestum tilfellum einföld mannvirki á einni eða tveimur hæðum (Mannvit, 2010), eða jafnvel 

stálgámar sem innihalda allan nauðsynlegan búnað og er síðan grafið yfir. Stöðvarhús þarf 

að taka upp þrýstikrafta sem verka á hverfla eða loka, mynda undirstöður fyrir vél- og 

rafbúnað og tryggja að titringur sé í lágmarki. Stöðvarhús tryggir að aðstæður fyrir rafbúnað 

séu þurrar og við rétt hitastig, ver búnað gegn flóði í ám og dregur úr hljóðmengun frá virkjun 

(SWECO o.fl., 2010). Stærð stöðvarhússins ræðst af umfangi vél- og rafbúnaðar og stjórnast 

af uppsettu afli virkjunar og fjölda hverfla. Kóti stöðvarhússgólfs ákvarðast af hæð vatns í 

frárennslisskurði og gerð hverfils (Mannvit, 2010). 

2.5 Vél- og rafbúnaður 

Vél- og rafbúnaður virkjunar fer eftir aðstæðum hverju sinni. Hann er háður rennsli og 

fallhæð en breytileiki rennslis hefur einnig mikil áhrif á val á búnaði. Mynd 2.1 sýnir yfirlit 

yfir helsta raf- og vélbúnað í stöðvarhúsi virkjunar. Auk hverfils (e. turbine) og rafala (e. 

generator) eru lokar (e. valves), stjórnbúnaður (e. control installation), tengivirki (e. 

switching station) og spennir (e .transformer). Oft er hægt að fá vél- og rafbúnað í einum 
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pakka fyrir minni virkjanir. Annar búnaður sem tengist rekstri virkjana og fer eftir stærð og 

gerð þeirra er loft- eða vatnskæling, dælur og krani (SWECO o.fl., 2010). 

 

Mynd 2.1 Yfirlitsmynd yfir vél- og rafbúnað virkjunar (SWECO Norge AS, 2010). 

Kostnaður vegna vél- og rafbúnaðar virkjana er háður minni óvissu en bygging mannvirkja 

og hægt er að fylgja alþjóðlegum verðum. Við útreikninga á stofnkostnaði vél- og rafbúnaðar 

virkjana var stuðst við kostnaðargrunn fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir sem gefinn var út af 

norska vatns- og orkumálaráðuneytinu (NVE) (SWECO Norge AS, 2010). Kostnaður í þessu 

leiðbeiningariti er byggður á tölum fyrir Noreg og gildir fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir að 10 

MW. Einingarverð vél- og rafbúnaðar var lesið af grafi sem gaf NOK/kW og margfalda 

þurfti með uppsettu afli virkjunar. Við útreikninga var miðað við meðalgengi norskrar krónu 

á árinu 2015 fram til 24. mars, 17,2 ISK/NOK (Landsbankinn, 2015), og framreiknað með 

meðalverðbólgu í Noregi síðustu 5 ár 1,7% (Triami Media BV, 2015). 

Hverflar 

Vatnshverflar breyta vatnsorku í vélræna snúningsorku og má skipta upp í spyrnuhverfla (e. 

impulse turbines) og gagnspyrnuhverfla (e. reaction turbines) eftir því hvernig þeir virka. 

Hverflar hafa ólíka eiginleika og mismunandi virknisvið (Okot, D. K., 2013). Mynd 2.2 sýnir 

dæmi um ólík virknisvið fyrir mismunandi hverfla út frá fallhæð og rennsli.  
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Mynd 2.2 Virknisvið lítilla hverfla (Mannvit, 2010). 

Eins og sést á mynd 2.2 geta nokkrir hverflar komið til greina fyrir sömu fallhæð og rennsli. 

Val á túrbínu var ákveðið út frá þremur þáttum, sem eru fallhæð, rennsli og snúningshraði 

hverfils. Þar sem virknisvið hverfla skarast var valið milli hverfla út frá hagkvæmni hvers 

kosts (SWECO o.fl., 2010). Nýtni hverfla er breytileg sem hefur áhrif á 

meðalársorkuframleiðslu virkjunar. Tekið var tillit til hámarksnýtni hverfla og nýtni við 

breytilegt álag, með sveiflum í rennsli til hliðsjónar, þegar hverfill var valinn. Dæmigerða 

nýtnikúrvu hverfla má sjá á mynd 2.3 en nýtnikúrva Turgo hverfils er svipuð og Pelton 

hverfils nema nýtnin er heldur lægri. 

 

Mynd 2.3 Nýtni hverfla út frá gerð og hlutfallsálagi (Fraenkel, P. o.fl., 1991). 
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Þar sem kostnaður við rafala er háður snúningshraða hverfils þarf að taka tillit til hans. 

Snúningshraði hverfils hefur áhrif á stærð og umfang vél- og rafbúnaðar og því er leitast við 

að hafa hann sem hæstan. Fyrir míkró- og smávirkjanir fæst almennt staðlaður raf- og 

vélbúnaður að 1000 sn/mín en fyrir litlar virkjanir upp að 5000 kW fást oft staðlaðir rafalar 

fyrir snúningshraða 500-750 sn/mín (SWECO o.fl., 2010).   

Eðlishraði hverfils var áætlaður til þess að meta hvaða hverfill hentaði fyrir virkjun með 

(Mannvit, 2010). 

 𝑁𝑞 =
𝑁𝑄0,5

𝐻0,75
 (16) 

þar sem, Nq er eðlishraði hverfils, N er snúningshraði hverfils, Q er rennsli til hverfils, H er 

virk fallhæð. Hægt er að hafa áhrif á eðlishraðann með vali á snúningshraða hverfils og mynd 

2.4 sýnir hvaða eðlishraði hentar tilteknum hverflum fyrir mismunandi fallhæðir. 

 

Mynd 2.4 Samband eðlishraða og fallhæðar við val á hverfli (Mannvit, 2010). 

Helsti munur á spyrnuhverflum og gagnspyrnuhverflum er að spyrnuhverflar breyta 

hreyfiorku vatnsbunu í vélræna orku á meðan gagnspyrnuhverflar nýta sambland af 

vatnsþrýstingi og hreyfingu vatns til að framleiða vélræna orku. Hverfilhús 

gagnspyrnuhverfla er því fullt af vatni og þarf að þola fullan þrýsting virkjunar á meðan loft 

og andrúmsloftþrýstingur eru í hverfilhúsum spyrnuhverfla og þau eru fyrst og fremst til þess 

að varna því að vatn slettist út um allt (Paish, O., 2002). Gagnspyrnuhverflar hafa sográs (e. 

draft tube) sem nær yfir í frárennslisskurð og þurfa að geta viðhaldið þrýstingi til að koma í 

veg fyrir straumtæringu (e. cavitation). Gagnspyrnuhverflar virkja þannig heildarfallhæð frá 

hæð vatnsborðs við inntak að vatnsyfirborði í frárennslisskurði á meðan spyrnuhverflar nýta 

fallhæð á milli vatnsyfirborðs við inntak að vatnsinntaki inn á hverfil eða bunustút. Almennt 

er auðveldara að eiga við þrýstibylgjur í pípum (e. water hammer) með spyrnuhverflum því 

að þar er búnaður til þess að beina bunu frá vatnshjóli ef taka þarf álag skyndilega af 

hverflinum, svokallaður bunuskeri. Á móti kemur að meiri líkur eru á skemmdum vegna 

flóða í spyrnuhverflum (ESHA, 2004). Í töflu 2.3 er samanburður á algengustu gerðum 

hverfla sem notaðir eru í litlum vatnsaflsvirkjunum. 
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Tafla 2.3 Samanburður á algengustu gerðum hverfla í litlum vatnsaflsvirkjunum (Bulgaria-

Serbia IPA cross-border programme, 2014; ESHA, 2004; Mannvit, 2010; SWECO o.fl., 

2010). 

 Pelton Turgo Cross-flow Francis Kaplan/ 

Skrúfu 

Gerð 

hverfils 

Spyrnuhverfill Spyrnu-

hverfill 

Spyrnu-

hverfill 

Gagnspyrnu-

hverfill 

Gagnspyrnu-

hverfill 

Virknisvið Mikil fallhæð 

og lítið rennsli 

Hentar betur 

fyrir lægri 

fallhæð á 

sama rennsli 

og Pelton 

Hentar fyrir 

lága fallhæð 

og lítið upp í 

meðal 

rennsli 

Meðal 

fallhæð og 

rennsli. 

Mikið rennsli 

og lág fallhæð 

Snúningsás í 

litlum 

virkjunum 

Oftast láréttur Láréttur Láréttur Oftast 

láréttur 

Láréttur, 

hallandi eða 

lóðréttur 

Vatnshjól Hjólblöð eru 

bollalaga sem 

skipta bunu í 

tvennt og 

breyta stefnu 

hennar 

Hefur fleiri 

hjólblöð en 

Pelton og 

buna kemur 

inn á annarri 

hlið og fer út 

á hinni 

Sívalningur 

með 

blöðunum 

þvert á 

streymis-

áttina 

Mörg 

hjólblöð. 

Mismunandi 

lögun eftir 

fallhæð og 

rennsli 

Minnir á skips 

skrúfu og hefur 

4-6 stillanleg 

hjólblöð  

Stjórnun á 

rennsli til 

vatnshjóls 

1-6 bunustútar 

með 

bunuskera 

1-6 

bunustútar 

með 

bunuskera 

1-2 blöðkur Leiðiskóflur Leiðiskóflur 

Hámarks-

nýtni 

Há nýtni, 86-

90% 

Meðal nýtni, 

83-87% 

Lág nýtni, 

80-84% 

Há nýtni, 87-

91% 

Há nýtni, 86-

90% 

Breytilegt 

álag 

Hentar vel, 

virkar að 4-

5% Qmax 

Hentar vel  

 

Hentar vel Hentar illa. 

Virkar að 30-

40% af Qmax 

Hentar vel.  

Virkar að 20% 

Qmax 

Meðburður Almennt lítið 

slit nema fyrir 

mikinn 

meðburð 

Almennt lítið 

slit nema 

fyrir mikinn 

meðburð 

Veldur sliti Veldur sliti Veldur sliti 

Snúnings-

hraði 

Lágur Hærri en í 

Pelton 

Hærri en í 

Pelton 

Hærri en í 

spyrnu-

hverflum 

Hærri en í 

Francis 

Rými Hlutfall 

þvermáls 

vatnshjóls og 

bunu 10-20 

Hlutfall 

þvermáls 

vatnshjóls og 

bunu 5-10 

Þarf mikið 

gólfpláss 

Minna 

vatnshjól og 

rafali en fyrir 

Pelton  

Minni rafali en 

fyrir Pelton 

Kostnaður Smíði 

vatnshjóls er 

flókin og 

kostnaðarsöm 

Smíði 

vatnshjóls er 

flókin og 

kostnaðarsöm 

Einföld 

mannvirki í 

kringum 

hverfil 

Almennt 

ódýrari en 

Pelton 

Dýrt að hanna, 

smíða og setja 

upp  

Viðhald og 

rekstur 

Einföld og 

auðveld í 

viðhaldi 

Einföld og 

auðveld í 

viðhaldi 

Einföld og 

auðveld í 

viðhaldi 

Flókið og 

kostnaðar-

samt 

Flókið og 

kostnaðarsamt 
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Rafali 

Rafali breytir snúningsorku frá hverfli í raforku. Tvær megingerðir rafala eru samfasa (e. 

synchron) og ósamfasa (e. asynchron), sem er einfaldari og ódýrari. Samfasa rafalar eru 

sjálfsegulmagnaðir en ósamfasa rafalar eru háðir raforku frá öðrum raforkuframleiðendum 

til segulmögnunar og þurfa því að vera tengdir við dreifikerfi (SWECO o.fl., 2010). Almennt 

er krafa um að virkjanir undir 50 kW skuli hafa ósamfasa rafala, 50-100 kW geta haft hvort 

tveggja en stærri en 100 kW skuli hafa samfasa rafala (Mannvit, 2010).  

Á Íslandi er almenn notendaspenna 230 volt og tíðni 50 rið. Tíðnin ásamt pólparafjölda 

ákvarðar snúningshraða rafala. Sambandið má rita sem (Mannvit, 2010) 

 𝑛 =
𝑡

𝑝
60 =

50

𝑝
60 (17) 

þar sem n er snúningshraði í snúningum á mínútu, t er tíðnin og p er pólparafjöldi 

rafalans.Velja þarf rafala með pólafjölda sem passar við snúningshraða hverfils. Ákjósanlegt 

er að tengja öxul rafala beint við öxul hverfils ef það er hægt, annars þarf að tengja með reim 

og reimskífum eða gírkassa, sem er dýrara og gefur lægri nýtni (SWECO o.fl., 2010). Með 

hærri snúningshraða hverfils er auðveldara að beintengja rafala (ESHA, 2004). 

Lokar og lokur 

Lokar og lokur gegna margvíslegum hlutverkum í vatnsaflsvirkjunum. Flóðlokur eru notaðar 

til að stjórna rennsli framhjá virkjun í flóðum, en þær eru algengari fyrir stærri virkjanir. 

Lokar og lokur eru mikilvæg til þess að geta sinnt viðhaldi á mannvirkjum. Algengt er að 

hafa loka við inntak til viðhalds á þrýstipípu og annan framan við hverfil til viðhalds á honum 

og í sogþró ef um gagnspyrnuhverfil er að ræða (SWECO o.fl., 2010). Þá eru oft notaðir 

plankalokar framan við loka við inntak, eða hleraloka sem settur er í stað inntaksrista til að 

geta sinnt viðhaldi á lokanum. Í pípum er algengast að nota spjaldloka eða kúluloka. 

Spjaldlokar eru einfaldir og eru léttbyggðari og ódýrari en valda meira þrýstifalli en 

kúlulokar (Mannvit, 2010). Spjaldlokar eru notaðir við flest hlutverk og eru m.a. notaðir þar 

stjórna þarf rennsli á meðan kúlulokar eru aðallega notaðir sem inntakslokar í stöðvarhúsi 

framan við hverfil (SWECO o.fl., 2010).  

2.6 Afl og orka  

Vatnsafl virkjunar ræðst af virkjuðu rennsli og fallhæð og er reiknað sem (Okot, D. K., 2013) 

 𝑃 = 𝜂𝑔𝜌𝑄𝐻𝑣𝑖𝑟𝑘 (18) 

þar sem η er nýtni vél- og rafbúnaðar, g er þyngdarhröðun, ρ er eðlisþyngd vatns, Q er 

rennslið í gegnum hverfilinn og Hvirk er virk fallhæð. 

Orkuframleiðsla virkjunar er háð þeim tíma sem virkjun er að framleiða raforku og má reikna 

sem (Okot, D. K., 2013) 

 𝐸 = 𝑃∆𝑡 (19) 

þar sem E er raforka, P er afl og ∆𝑡 er tímabil þegar orkuframleiðsla stendur yfir. 



32 

Afstuðull (e. Capacity factor (CF)) virkjunar segir til um hlutfall orkuframleiðslu og má rita 

sem (IRENA, 2012) 

 𝐶𝐹 =
𝐸á𝑟

𝑃∆𝑡
 (20) 

þar sem Eár er árleg orkuframleiðsla, P er uppsett afl virkjunar og ∆𝑡 er viðmiðunartímabil, 

yfirleitt klukkustundir á ári. Þar sem litlar vatnsaflsvirkjanir eru hannaðar með mismunandi 

tilgang í huga, að framleiða grunnorku eða til að svara hámarksorkunotkun, þá er aflstuðull 

þeirra mjög breytilegur. Aflstuðull er á bilinu 20-95% fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir innan 

Evrópu með meðaltal um 50% (IRENA, 2012) og í Noregi er aflstuðull lítilla 

vatnsaflsvirkjana að meðaltali lægri en 50% (SWECO o.fl., 2010). 

Taka þarf tillit til þess við orkuútreikninga að nýtni virkjunar breytist þegar virkjun er ekki 

keyrð á fullum afköstum, þar sem töp í vatnsvegum minnka, en aukast í hverfli og rafala 

(Mannvit, 2010). Einnig þarf að taka tillit til þess að heildarfallhæð breytist eftir því sem 

hæð í miðlunarlóni breytist. Aðferðir til þess að reikna út breytingar á rúmmáli í 

miðlunarlónum byggja á jöfnu um samfelldni og má rita sem (Viessman, W. og Lewis, G. 

L., 2002) 

 

𝑄𝑖𝑛𝑛 − 𝑄ú𝑡 =
𝛥𝑆

𝛥𝑡
 

𝑄𝑖𝑛𝑛 − 𝑄ú𝑡 = �̅�
𝛥ℎ

𝛥𝑡
 

(21) 

þar sem Qinn er rennsli inn í lón, Qút er rennsli út úr lóni, 𝛥𝑆 er breyting á rúmmáli lóns, 𝛥𝑡 

er tímaskref þar sem oft er miðað við tíðni rennslismælinga, 𝛥ℎ er breyting á lónhæð og �̅� 

er meðalflatarmál lóns fyrir hæðarbilið. 

Rennsli út úr lóni er bæði rennsli til virkjunar og rennsli á yfirfalli og má rita sem 

 𝑄ú𝑡 = 𝑄𝑦𝑓𝑖𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙 + 𝑄𝑣𝑖𝑟𝑘𝑗𝑢𝑛 (22) 

þar sem 𝑄ú𝑡 er rennsli úr miðlunarlóni, 𝑄𝑦𝑓𝑖𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙 er rennsli á yfirfalli og 𝑄𝑣𝑖𝑟𝑘𝑗𝑢𝑛 er rennsli 

til virkjunar.  

Flatarmál lóns var nálgað sem flatarmál lóns í byrjun tímaskrefs og jafna (21) umrituð sem 

 
𝑄𝑖𝑛𝑛

𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑛
𝑖+1

2
−

𝑄ú𝑡
𝑖 + 𝑄ú𝑡

𝑖+1

2
= 𝐴(ℎ𝑖)

ℎ𝑖+1 − ℎ𝑖

∆𝑡
 (23) 

þar sem i stendur fyrir byrjun tímaskrefs og i+1 fyrir lok tímaskrefs. 

Í byrjun var rennsli út úr lóni sett jafnt virkjuðu rennsli og þá mátti finna lónhæð í lok 

tímaskrefs (hi+1) með því að umrita jöfnu (23) sem 
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ℎ𝑖+1 =

(
𝑄𝑖𝑛𝑛

𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑛
𝑖+1

2 −
𝑄ú𝑡

𝑖 + 𝑄ú𝑡
𝑖+1

2 ) ∆𝑡

𝐴(ℎ𝑖)
+ ℎ𝑖 

(24) 

Ef lónhæð var hærri en lægsta rekstrarvatnsstaða og lægri en yfirfallshæð var útrennsli sett 

jafnt virkjuðu rennsli. Rennsli til virkjunar þegar lón var í lægstu rekstrarvatnsstöðu var þá 

reiknað sem  

 𝑄ú𝑡
𝑖+1 = 2 (

𝑄𝑖𝑛𝑛
𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑛

𝑖+1

2
− 𝐴(ℎ𝑖)

ℎ𝑖+1 − ℎ𝑖

∆𝑡
) − 𝑄ú𝑡

𝑖  (25) 

Þegar lónhæð hafði náð hæstu rekstrarvatnsstöðu þurfti að meta rennsli á yfirfalli. Rennsli á 

yfirfalli (Qyfirfall) er mismunur rennslis inn í lón og til virkjunar eins og má sjá á jöfnu (22). 

Yfirfallshæð (Hyfirfall) var þá fundin og bætt við hæstu rekstrarvatnsstöðu til að finna 

heildarfallhæð virkjunar. Yfirfallshæð fékkst með því að umrita jöfnu (12) sem 

 𝐻𝑦𝑓𝑖𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙 = (
𝑄𝑦𝑓𝑖𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙

𝐶𝐿
)2/3 (26) 

2.7 Samanburður á hagkvæmni 

Stofnkostnaður lítilla vatnsaflsvirkjana er hlutfallslega hár en þegar virkjun hefur verið tekin 

í notkun er viðhalds- og rekstarkostnaður almennt lágur. Stofnkostnaði er hægt að skipta upp 

í kostnað vegna vél- og rafbúnaðar og kostnað vegna mannvirkja. Kostnaður vegna vél- og 

rafbúnaðar er alla jafna stöðugri og fylgir að mestu leyti uppsettu afli virkjunar og fjölda 

hverfla. Kostnaður vegna vél- og rafbúnaðar skiptist í kostnað vegna loka, hverfla, rafala, 

spenna, raflagna og stjórnbúnaðar virkjunar. Fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir má oft fá 

heildarpakka sem inniheldur nauðsynlegan vél- og rafbúnað virkjunar. Við 

kostnaðarútreikninga var miðað við norsk kostnaðargröf fyrir vél- og rafbúnað og 

ófyrirséður kostnaður áætlaður 10%. Kostnaður vegna mannvirkja er aftur á móti verulega 

háður aðstæðum á hverjum stað og er því mjög misjafn í hverju tilfelli fyrir sig. Undir 

kostnað vegna mannvirkja fellur kostnaður við byggingu stíflu- og inntaksmannvirkis, 

vatnsvega, stöðvarhúss, aðkomumannvirkja og hönnunar- og framkvæmdakostnaður. Þá 

þarf að gera ráð fyrir kostnaði við tengingu virkjunar við raforkuflutningskerfi. Annar 

kostnaður inniheldur kostnað vegna áætlunargerðar, hagkvæmniathugunar, mats á 

umhverfisáhrifum, leyfisumsókna og mótvægisaðgerða vegna umhverfis- og 

samfélagsáhrifa (IRENA, 2012). Við útreikninga á stofnkostnaði vegna jarð- og 

byggingarvinnu voru einingar fundnar og einingarverð áætluð í samráði við aðila innan 

byggingariðnaðarins út frá grunnhönnun mannvirkja. Þeir aðilar sem voru fengnir til þess að 

áætla einingarverð hafa reynslu af svipuðum verkefnum og voru mismunandi aðilar fengnir 

til þess að áætla einingarverð á steypu- og jarðvinnu. Fyrir steypuvinnu var gert ráð fyrir að 

steypa kæmi úr Borgarnesi, þar sem næsti stærri afhendingarstaður steypu er. Innifalið í 

einingarverðum var hönnunarkostnaður, stofnun og rekstur vinnustaðar og 

stjórnunarkostnaður. Öll verð voru reiknuð án virðisaukaskatts. Vegna óvissu í útreikningum 

var auk þess gert ráð fyrir 30% ófyrirséðum kostnaði við útreikninga á stofnkostnaði 

mannvirkja. Rekstrar- og viðhaldskostnaður lítilla vatnsaflsvirkjana er lágur og var miðað 

við að árlegur kostnaður væri 2% af stofnkostnaði (Mannvit, 2010).  
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Þegar mismunandi valkostir eru bornir saman fyrir útfærslu og uppsett afl virkjunar og til 

samanburðar á öðrum virkjanakostum þarf ákveðið viðmið. Hér var notast við núvirtan 

meðalkostnað (e. levelized cost of energy (LCOE)). Kostur þess að nota núvirtan 

meðalkostnað er að ekki er tekið tillit til orkuverðs sem virkjun fær, heldur er einungis miðað 

við stofnkostnað, viðhalds- og rekstrarkostnað og orkuframleiðslu virkjunar. Þessi aðferð til 

að meta kostnað endurnýjanlegra orkugjafa er byggð á því að núvirða fjárhagslegt 

sjóðstreymi yfir afskriftartíma fjárfestingar. Tímagildi fjármagns tekur tillit til þess að sum 

verkefni hafa háan stofnkostnað og lágan rekstrarkostnað en önnur hafa lágan stofnkostnað 

og háan rekstrarkostnað. Aðferðin er tiltölulega einföld sem einfaldar notkun og samanburð 

milli landa og landsvæða og eykur gagnsæi útreikninga. Núvirtan meðalkostnað má rita sem 

(IRENA, 2012) 

 𝐿𝐶𝑂𝐸 =

∑
𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝑅𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 (27) 

þar sem LCOE er núvirtur meðalkostnaður yfir afskriftartíma virkjunar, It er stofnkostnaður 

á ári t, Mt er rekstrar- og viðhaldskostnaður á ári t, Ft er eldsneytiskostnaður á ári t, Rt er 

raforkuframleiðsla á ári t, r er ávöxtunarkrafa og n er afskriftartími virkjunar.  

Ávöxtunarkrafa var metin með vegnum fjármagnskostnaði. Í reglugerð um mat á vegnum 

fjármagnskostnaði kemur fram að veginn fjármagnskostnaður (e. Weighted average cost of 

capital (WACC)) er reiknaður út frá hlutfalli eiginfjár og lánshlutfalls (Reglugerð um mat á 

vegnum fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka 

sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreifingu raforku nr.550/2012) 

 𝑟 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
𝑟𝐸 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
𝑟𝐷(1 − 𝑇𝐶) (28) 

þar sem E er eigið fé, D eru skuldir, 𝑇𝐶 er tekjuskattshlutfall, 𝑟𝐸 er ávöxtunarkrafa eiginfjár 

og 𝑟𝐷 eru raunvextir af lánum. 

Fyrir vatnsaflsvirkjanir er eldsneytiskostnaður í flestum tilfellum enginn og var gert ráð fyrir 

föstum rekstrar- og viðhaldskostnaði á ári yfir afskriftartíma virkjunar sem hlutfall af 

stofnkostnaði virkjunar. Þegar um árlegar jafnar greiðslur er að ræða er hægt að rita núvirði 

rekstrar- og viðhaldskostnaðar sem  

 

∑
𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 𝑀𝑡𝐶𝑅𝐹

𝑛

𝑡=1

 

𝐶𝑅𝐹 = (
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
) 

(29) 

þar sem CRF er stuðull fyrir endurheimt á fjármunum (e. capital recovery factor), Mt er 

rekstrar- og viðhaldskostnaður á ári t, r er ávöxtunarkrafa og n er afskriftartími virkjunar.  

Ársorkuframleiðsla var miðuð við meðalársorkuframleiðslu virkjunar og sú nálgun gerð að 

stofnkostnaður komi allur í byrjun afskriftartímans. Þá má umrita jöfnu (27) sem 
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 𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼 + 𝑀𝑡𝐶𝑅𝐹

𝑅𝑡𝐶𝑅𝐹
 (30) 

Hlutfall stofnkostnaðar og orkuframleiðslu var notað til þess að bera virkjun saman við aðra 

virkjunarkosti á Vestfjörðum. Í öðrum áfanga rammaáætlunar var virkjanakostum skipt í sex 

hagkvæmniflokka, eins og sjá má í töflu 2.4, sem byggja á hlutfalli stofnkostnaðar virkjunar 

án tengikostnaðar í íslenskum krónum og árlegri orkuframleiðslu á verðlagi í janúar 2009. 

Hlutfallið má reikna sem 

 𝐻 =
𝐼

𝑅
 (31) 

þar sem H er hlutfall stofnkostnaðar og meðalársorkuframleiðslu, I er stofnkostnaður og R 

er meðalársraforkuframleiðsla. Þetta var breyting frá fyrsta áfanga rammaáætlunar þar sem 

rekstrartími og arðsemi voru ekki tekin með og var gerð vegna innleiðingar 

samkeppnisumhverfis á raforkumarkaði með raforkulögum nr 65/2003. Í 2. áfanga 

rammaáætlunar voru þrír vatnsaflsvirkjanakostir á Vestfjörðum til athugunar Glámu-, 

Hvalár- og Skúfnavatnavirkjun. Af þeim lentu tvær fyrstnefndu í hagkvæmniflokk 5 og sú 

síðastnefnda í hagkvæmniflokk 6. (Svanfríður Jónasdóttir (ritstjóri), 2010). 

Tafla 2.4 Hagkvæmniflokkun út frá hlutfalli stofnkostnaðar og 

meðalársorkuframleiðslu miðað við verðlag í janúar 2009. 

Hagkvæmniflokkur Hlutfall [ISK/(kWh/ár)] 

1 Undir 27 

2 27-33 

3 33-40 

4 40-53 

5 53-66 

6 Yfir 66 

 

2.8 Tenging við dreifikerfi og raforkusala  

Fjarlægð virkjunar í næsta lágspennta tengistað (230/400 kV) skiptir miklu máli fyrir 

hagkvæmni virkjunar. Dreifiveita veitir upplýsingar um lágmarkskröfur á búnaði, kröfur til 

tengingar, næsta mögulega tengistað virkjunar og áætlar kostnað framkvæmdaraðila vegna 

tengingar. Í samningum milli framkvæmdaraðila og dreifiveitu er samið um 

afhendingaröryggi og gæði rafmagns. Varnarbúnaður þarf að vera til staðar, sem eru m.a. 

yfirálagsvarnir rafala, undir- og yfirspennuvarnir, undir- og yfirtíðnivarnir, 

samfösunarbúnaður og annar búnaður sem tryggir gæði raforku sem afhent er inn á 

dreifikerfi (Mannvit, 2010). Virkjun fær greitt frá dreifiveitu í hlutfalli við stærð sína, þann 

sparnað sem hún skapar á úttekt dreifiveitu hjá Landsneti, og greiðir árgjald, svokallað 

fastagjald, til dreifiveitu eftir stærð (Rarik, 2015). 

Samningar virkjunaraðila við raforkusala hafa ólík form og erfitt getur reynst að fá 

raunveruleg raforkuverð til virkjunar enda eru raforkusöluaðilar á samkeppnismarkaði. 

Gjarnan er miðað við heildsöluverð Landsvirkjunar þegar verð til lítilla virkjana er reiknað. 

Meðalverð heildsala Landsvirkjunar án flutnings má sjá í töflu 2.5 fyrir árin 2009-2013. Eins 
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og sést hefur heildsöluverð hækkað um 2,6-8,3% á milli ára. Miðað var við heildsöluverð 

Landsvirkjunar árið 2013 við mat á hagkvæmni og arðsemi virkjunar. 

Tafla 2.5 Meðalverð heildsala Landsvirkjunar án 

flutnings (Landsvirkjun, 2013). 

Ár 2009 2010 2011 2012 2013 

Verð [ISK/kWh] 3,2 3,4 3,6 3,9 4,0 

Breyting á verði  6,3% 5,9% 8,3% 2,6% 

 

2.9 Umhverfisáhrif 

Í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 kemur fram að Skipulagsstofnun tekur 

ákvörðun um matsskyldu virkjanaframkvæmda við virkjanir með uppsett afl yfir 200 kW og 

allar vatnsaflvirkjanir sem eru með uppsett afl yfir 10 MW eru háðar umhverfismati (Lög 

um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000). Skipulagsstofnun þarf að berast lýsing á 

framkvæmdum, þar sem fram kemur lýsing á grunnástandi og rannsóknum sem hafa verið 

gerðar. Lýsing á grunnástandi felur í sér lýsingu á núverandi aðstæðum svæðisins, gerð ár 

og rennsli eftir mánuðum. Þá þarf að gera grein fyrir stærð virkjunar, rennsli ár eftir að hún 

hefur verið virkjuð og mögulegum sveiflum í miðlunarlóni. Gera þarf grein fyrir 

staðsetningu og umfangi mannvirkja, svo sem stíflu, yfirfalls, inntaks, vatnsvega, 

stöðvarhúss, flutningslína, vega og efnisnáma. Leggja skal mat á helstu umhverfisáhrif á 

framkvæmda- og rekstrartíma virkjunar, með 3. viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum 

til hliðsjónar. Í mati á helstu umhverfisáhrifum þarf að vera lýsing á áhrifum á vatnsfall, 

fiska, gróðurlendi, fuglalíf, veiði, landslag, sjónræn áhrif, útivist og aðra notkun á svæðinu. 

Tilgreina þarf hvort virkjun sé innan svæðis sem nýtur sérstakrar verndar samkvæmt 57. 

grein laga nr. 60/2013 (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Þá þarf að meta öryggi svæðisins 

út frá þekktri náttúruvá og vegna mögulegs stíflurofs. Að lokum skal taka fram þær 

mótvægisaðgerðir sem ráðist verður í til að draga úr umhverfisáhrifum (Skipulagsstofnun, 

2011). Áhrif á samfélag er mikilvægt að meta út frá sjónarmiðum ólíkra aðila. 

2.10 Arðsemi 

Til eru margar leiðir til þess að meta arðsemi virkjunar, en taka þarf tillit til tímagildis 

fjármagns í þeim öllum. Núvirði stendur fyrir núverandi gildi framtíðargreiðslna, sem eru 

núvirtar með ákveðinni ávöxtunarkröfu þar sem oft er miðað við veginn fjármagnskostnað 

(ESHA, 2004). Núvirðijöfnu má rita sem 

 𝑃𝑉0 =
𝐹𝑉𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 (32) 

þar sem PV0 er núvirði, FVn er framtíðarvirði á ári n, r er ávöxtunarkrafa og n er fjöldi ára.  

Hér voru núvirði (e. net present value (NPV)), hlutfall tekna og kostnaðar (e. benefit-cost 

ratio) og innri ávöxtun (e. internal rate of return (IRR)) notuð til þess að meta arðsemi 

virkjunar. Allar þessar aðferðir taka tilllit til heildarkostnaðar yfir afskriftartíma virkjunar 

og tímasetningu á sjóðstreymi (ESHA, 2004).  
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Núvirðiaðferð er leið til þess að meta arðsemi fjárfestingar og skilar gildi sem samsvarar 

núvirði tekna að frádregnu núvirði kostnaðar yfir afskriftartíma hennar. Núvirði 

fjárfestingarinnar þarf að vera stærra en núll til þess að hún geti talist hagkvæm og því 

hærra sem núvirði er, því betri er virkjunarkosturinn. Formúlu fyrir núvirðiaðferð má rita 

sem (ESHA, 2004) 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑅𝑡 − (𝐼𝑡 + 𝑂𝑡 + 𝑀𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

+ 𝑉𝑟 (33) 

þar sem It er stofnkostnaður á tíma t, Rt er tekjur á tíma t, Ot er rekstrarkostnaður á tíma t, Mt 

er viðhaldskostnaður á tíma t, Vr er hrakvirði fjárfestingar eftir afskriftartíma, r er 

ávöxtunarkrafa og n er afskriftartími virkjunar. 

Núvirði er viðkvæmt fyrir vali á ávöxtunarkröfu og því þarf að vanda valið á henni. Aðferðin 

reiknar út ágóða framkvæmdar, en helsta gagnrýni á þessa aðferð er að hún tekur ekki tillit 

til hlutfalls ágóða og stofnkostnaðar. Hlutfall tekna og kostnaðar ber saman núvirði tekna og 

kostnaðar, sem þarf að vera stærra en 1 til að fjárfesting geti talist arðsöm. Eftir því sem 

hlutfallið er hærra, því betri er fjárfestingin. Formúlu fyrir hlutfall tekna og kostnaðar má 

rita sem (ESHA, 2004) 

 𝑅𝑏/𝑐 =

∑
𝑅𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

∑
(𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝑂𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

 (34) 

þar sem, stuðlar eru þeir sömu og í jöfnu (33). Innri ávöxtun segir til um þá ávöxtun sem 

líklegt er að fáist út úr fjárfestingunni. Ávöxtun fjárfestingar er síðan hægt að bera saman 

við þá ávöxtun sem fengist með því að fjárfesta í öðrum verkefnum. Ef ávöxtun sem fæst út 

úr fjárfestingunni er lægri en veginn fjármagnskostnaður, þá er verkefnið óhagstætt. Beita 

þarf ítrun með jöfnu (33) til þess að finna þá ávöxtun sem gefur mismun núvirðis tekna og 

kostnaðar jafnt núll (ESHA, 2004).  
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3 Niðurstöður og umræður 

3.1 Rennsli 

Rennslismælingar sem gerðar voru á árunum 1951-2003 voru bornar saman við rennslislykil 

frá 1954 og kom í ljós að talsverður munur var fyrir hærri vatnshæðir. Rennslislykill frá 1954 

ofmat rennsli fyrir hærri vatnshæðir miðað við rennslismælingar, líkt og sjá má á mynd 3.1 

þar sem græna línan táknar rennslislykil frá 1954. Nýr rennslislykill, rauða línan á mynd 3.1, 

var aðlagaður að rennslismælingum og tók tillit til mælinga sem höfðu kvarðaálestur fyrir 

utan mælingu 12.06.1975 vegna þess að þar var notuð ónákvæmari aðferð við að meta 

rennsli og mælingu frá 20.08.1980 þar sem hún var langt frá öðrum mælingum. 

Þvingunarpunkti var bætt við til þess að rennslislykillinn færi í gegnum lægstu mælingarnar 

(Veðurstofa Íslands, 2015). Lykillinn var látinn gilda upp í 150 cm en hæsta rennslismæling 

átti sér stað þegar kvarðaálestur gaf 79,5 cm. Því er talsverð óvissa fólgin í þeim gildum sem 

eru ofan við þá hæð. Rennslislykillinn frá 1954 hafði greinilegt brot í sér við 100 cm, sem á 

líklega að taka tillit til aðstæðna við mælinn, en í nýja rennslislyklinum var gerð sú nálgun 

að reikna með einni formúlu alla leið. Við útreikninga á orkuframleiðslu virkjunar var miðað 

við reiknað rennsli með aðlöguðum rennslislykli og var það talin varfærin leið við mat á 

orkugetu virkjunar. Við flóðaútreikninga var rennslislykill frá 1954 notaður, til þess að 

varast vanmat á flóði. 

 

Mynd 3.1 Rennslislykill frá 1954 táknaður með grænni línu og aðlögun rennslislykils að 

rennslismælingum frá 1951 til 2003 táknað með rauðri línu (Veðurstofa Íslands, 2015). 
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Á mynd 3.2 má sjá meðalrennsli eftir mánuðum og rennsli hvers árs, fyrir rennslisgögn frá 

Veðurstofu Íslands frá árunum 1954-1979 með aðlöguðum rennslislykli. Nokkuð jafnt 

meðalrennsli er frá nóvember til mars, en þá eykst rennsli vegna leysinga og nær hámarki í 

maí-júní. Rennsli byrjar að lækka aftur seinni part sumars og helst nokkuð stöðugt frá ágúst 

og fram í nóvember, þar sem lítillega dregur úr rennslinu. Talsverðar sveiflur eru í rennsli á 

milli ára, sem stjórnast af úrkomu og leysingum, en ákveðið lágmarksrennsli er alltaf til 

staðar í ánni. Greinilegir flóðtoppar eru á veturna og vorin vegna mikilla úrkomuatburða og 

asahláku þar sem afrennsli eykst vegna frosins jarðvegs.  

 

Mynd 3.2 Rennsli á árunum 1954-1979 ásamt meðalrennsli tímabilsins. 

Meðalrennsli í Múlaá er 1,23 m3/s sem samsvarar 0,051 m3/s/km2, sem var borið saman við 

4 nálæg vatnasvið. Haukadalsá hefur 0,080 m3/s/km2, Dynjandisá 0,071 m3/s/km2, Þverá á 

Langadalsströnd 0,053 m3/s/km2 og Vatnsdalsá 0,021 m3/s/km2. Meðalrennsli í Múlaá er því 

lægra á hvern ferkílómetra fyrir þrjú af vatnasviðunum en hærra en í Vatnsdalsá. Fjarlægð 

vatnasviða frá Múlaá má sjá á mynd 3.9. 

Á mynd 3.3 má síðan sjá meðalrennsli ásamt þeim árum sem á tímabilinu höfðu mesta 

ársrennsli (1973) og minnsta ársrennsli (1960). Hlutfallslega stórir flóðtoppar eru bæði árin 

á seinni hluta vetrar og snemma á vorin, en mestu munar um meira rennsli árið 1973 frá 

miðju sumri fram í byrjun nóvember. Árið 1960 fer rennslið niður fyrir 0,5 m3/s nokkra daga 

á árinu en er nokkuð stöðugt um 0,5 m3/s frá ágúst til loka ársins. 
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Mynd 3.3 Meðalrennsli 1954-1979 eftir mánuðum ásamt blautasta og þurrasta ári 

tímabilsins. 

Mynd 3.4 sýnir langæi Múlaár út frá rennslisgögnum frá 1954-1979 frá Veðurstofu Íslands 

með aðlöguðum rennslislykli. Langæislína árinnar er flatari en má búast við fyrir dragár og 

því líklegt að hluti rennslisins komi frá uppsprettum. Rennsli yfir 0,5 m3/s má búast við um 

94% tímans, yfir 1 m3/s um 54% tímans og yfir 2 m3/s um 12% tímans. Út frá langæi var 

ákveðið að skoða virkjað rennsli á bilinu 0,5-2 m3/s með 0,25 m3/s á milli gilda, en 

meðalrennsli árinnar er 1,23 m3/s. 

 

Mynd 3.4 Langæi fyrir Múlaá fyrir rennslisgögn frá árunum 1954-1979. 
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Flóð 

Múlaá er á afskekktu svæði. Garpsdalsvegur 602 er fyrst og fremst notaður af bændum á 

svæðinu og ferðafólki og þá aðallega yfir sumartímann. Það verður því að teljast afar ólíklegt 

að flóð sem yrði í Múlaá, sem gæti valdið skemmdum á stíflumannvirkjum eða jafnvel 

stíflubroti, hefði áhrif á mannslíf. Hætta er á að vegur yfir Múlaá yrði fyrir skemmdum, en 

um er að ræða einfalt ræsi og vegfyllingu. Aðrar mögulegar skemmdir væru á 

virkjunarmannvirkjum og þá einna helst á vatnsvegum og stíflumannvirkjum. Það var því 

metið að efnahagsleg áhrif flóðs í Múlaá yrðu takmörkuð.  Þá yrðu umhverfisáhrifin að sama 

skapi lítil, einna helst rof á efni úr mel og árfarvegi. Út frá gefnum forsendum var virkjun 

flokkuð í áhættuflokk 1 í töflu 2.1. Því voru stíflu- og yfirfallsmannvirki hönnuð fyrir 

notmarkaflóð með 500 ára endurkomutíma og brotmarkaflóð sem er 1,5 sinnum 

notmarkaflóð.  

Við tíðnigreiningu á flóði með 500 ára endurkomutíma voru flóðtoppar á árunum 1955-1979 

fundnir út frá gögnum frá Veðurstofu Íslands, þar sem kvarðaálestur var ekki fyrir allt árið 

1954. Flóðtoppar voru áætlaðir með rennslislykli sem var útbúinn árið 1954 og bornir saman 

við rennsli sem fékkst með rennslislykli sem var aðlagaður að rennslismælingum frá 1951-

2003, en muninn á rennslislyklunum má sjá á mynd 3.1. Á mynd 3.5 má sjá samanburð á 

hæsta árlega mælda rennsli á árunum 1955-1979 og þar sést að munurinn á rennslislyklunum 

er mestur fyrir hærra rennsli. Hæsta árlega mælda rennsli var árið 1977 og er það mun hærri 

flóðtoppur en mældist hin árin.  

 

Mynd 3.5 Hæsta árlega mælda rennsli í Múlaá 1955-1979 fyrir rennslislykil frá 1954 og 

aðlagaðan rennslislykil. 

Gumbel (EV1) og Log-Pearson III (LPIII) dreifingar voru notaðar við tíðnigreiningu út frá 

hæsta árlega mælda rennsli með jöfnu (1), þar sem skakkastuðull í Log-Pearson III var 

reiknaður með jöfnu (2). Með jöfnu (3) voru 95% öryggismörk fyrir Log-Pearson III fundin, 

þar sem tíðnistuðull var reiknaður með jöfnu (4). Tíðnigreining var gerð fyrir þrjú tilfelli til 

þess að sjá áhrif hæsta árlega mælda rennslis árið 1977 á flóð með 500 ára endurkomutíma 

og til þess að sjá áhrif þess að nota aðlagaðan rennslislykil. Tilfelli 1 er sýnt á mynd 3.6 þar 

sem rennslislykill frá 1954 var notaður og hæsta árlega mælda flóð árið 1977 tekið með. Þar 
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sem flóðið árið 1977 var mun hærra en flóð sem mældust hin árin gefa dreifingarnar 

mismunandi gildi og 95% öryggismörk fyrir Log- Pearson III dreifingu eru víð.  

 

Mynd 3.6 Mat á flóði með rennslislykli frá 1954. 

Tilfelli 2 er sýnt á mynd 3.7 þar sem rennslislykill frá 1954 var notaður, en hæsta árlega 

mælda rennsli árið 1977 ekki tekið með. Þar sést að Gumbel og Log-Pearson III dreifingarnar 

falla vel hvor að annarri og 95% öryggismörkin fyrir Log- Pearson III eru mun þrengri. Ef 

myndir 3.6 og 3.7 eru bornar saman sést að flóðið árið 1977 hefur mun meiri áhrif á Log-

Pearson III dreifingu en Gumbel dreifingu.  

 

Mynd 3.7 Mat á flóði með rennslislykli frá 1954 án flóðs 1977. 

Tilfelli 3 má sjá á mynd 3.8 þar sem aðlagaður rennslislykill var notaður og hæsta árlega 

mælda rennsli árið 1977 tekið með. Mun lægra rennsli fékkst fyrir flóð með 500 ára 

endurkomutíma en þegar rennslislykill frá 1954 var notaður, enda er áætlað flóð árið 1977 

nærri helmingi lægra eins og sést á mynd 3.5. Taka skal fram að hér var notaður útreiknaður 
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skakkastuðull (e. skew) fyrir Log- Pearson III þrátt fyrir að gögnin hafi haft mun minna en 

50 mælipunkta.  

 

Mynd 3.8 Mat á flóði með aðlöguðum rennslislykli. 

Niðurstöður úr tíðnigreiningu voru bornar saman við niðurstöður útreikninga með M5 

afrennslislíkani. Flóð var reiknað með jöfnu (5) fyrir þrjár mismunandi aðstæður og má sjá 

helstu inntaksstærðir og útreiknuð gildi í töflu 3.1. Við útreikninga var notast við stærð 

vatnasviðs þar sem kvarðamælingar voru gerðar. Lengd vatnasviðs og hæðarmunur innan 

vatnasviðs var metin út frá kortagrunni Landmælinga Íslands og M5 gildi lesið af 

landshlutakorti sem unnið var af Veðurstofu Íslands. Afrennslisstuðull vatnasviðsins (C) var 

metinn sem 0,19 fyrir mela og sanda og samrennslistími var metinn út frá jöfnu (6). 

Langstærsti reiknaði flóðtoppur fékkst fyrir flóð vegna úrkomuatburðar á frosna jörð enda 

var valinn lágur afrennslisstuðull fyrir ófrosna jörð. Í öllum tilfellum gaf hæsta gildi úr M5 

aðferð mun hærra gildi en flóð reiknuð með tíðnigreiningu eins og sést á myndum 3.6, 3.7 

og 3.8. 

Tafla 3.1 Útreikningar á flóði með 500 ára endurkomutíma með M5 afrennslislíkani. 

 Eining Stærð 

Flatarmál vatnasviðs (A) m2 24 

Lengd vatnasviðs frá flóðstað að hæsta punkti á vatnaskilum (L) m 5,5 

Hæðarmunur á hæsta punkti á vatnaskilum og flóðstað (h) m 420 

Mesta sólarhringsúrkoma með 5 ára endurkomutíma (M5) mm/d 60 

Hallastuðull á bilinu 0,2-0,25 fyrir lítil vatnasvið (Ci) - 0,22 

Afrennslisstuðull, háður þéttleika jarðvegs (C) - 0,19 

Afrennslisstuðull fyrir frosna jörð (Cf) - 0,89 

Hlákustuðull, lesinn af yfirlitskorti (αf) - 0,45 

Samrennslistími (tc) mínútur 40 

Flóðtoppur vegna regns á ófrosna jörð (Qa, 500) m3/s 45 

Flóðtoppur vegna regns á frosna jörð (Qf, 500) m3/s 95 

Flóðtoppur vegna regns samfara snjóbráð (Qs, 500) m3/s 39 
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Útreiknuð flóð með tíðnigreiningu og M5 afrennslislíkani voru borin saman við flóð í ám í 

nágrenni við Múlaá. Árið 2009 var gefin út greining á flóðum íslenskra vatnsfalla, sem unnin 

var af Veðurstofu Íslands, þar sem reiknuð voru flóð með allt að 200 ára endurkomutíma 

(Hilmar Björn Hróðmarsson, Njáll Fannar Reynisson og Ólafur Freyr Gíslason, 2009). 

Útreikningar voru bornir saman við flóð með 200 ára endurkomutíma fyrir þau fjögur 

vatnasvið sem eru næst Múlaá og hafði verið reiknað fyrir. Það eru Dynjandisá, Þverá á 

Langadalsströnd, Vatnsdalsá og Haukadalsá. Á mynd 3.9 má sjá kort sem byggt er á gögnum 

frá Landmælingum Íslands þar sem staðsetningar þessara vatnasviða og fjarlægð þeirra frá 

Múlaá eru merkt inn. Flóðin fyrir vatnasviðin voru ýmist reiknuð með Log-Normal eða Log-

Pearson III dreifingum, eftir því hvor gaf betri niðurstöður. Dynjandisá er blanda lindár og 

dragár og fær m.a. vatn úr vötnum á Dynjandisheiði. Hæstu flóð í ánni eru leysingaflóð á 

veturna og vorin. Haukadalsá rennur úr stöðuvatni, en í hana renna margar þverár, sem auka 

dragáreinkenni hennar. Þverá á Langadalsströnd er dragá og fær hluta af vatninu úr 

Skúfnavötnum á sunnanverðri Ófeigsfjarðarheiði. Stærstu flóðin í ánni eru leysingaflóð á 

vorin eða snemma sumars. Vatnsdalsá í Húnaþingi er að meginstofni dragá og hæstu flóð í 

ánni eru leysingaflóð að vori (Hilmar Björn Hróðmarsson o.fl., 2009).  

 

Mynd 3.9 Staðsetning vatnasviða til viðmiðunar við flóðaútreikninga (Kortasjá 

Landmælinga Íslands, 2015). 

Í töflu 3.2 eru borin er saman gildi fyrir Ryve‘s fasta, sem voru reiknuð með jöfnu (7) fyrir 

vatnasviðin. Fastinn fyrir þrjú af fjórum vatnasviðum sem notuð voru til viðmiðunar höfðu 

svipað gildi og fékkst með Log- Pearson III fyrir tilfelli 1. Þverá á Langadalsströnd hafði 

aftur á móti mun hærra gildi.  
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Tafla 3.2 Samanburður á Ryve's fasta fyrir mismunandi aðferðir og vatnasvið. 

 Q200 

[m3/s] 

A 

[km2] 

Lengd mæli 

-raðar [ár] 

CR 

Rennslislykill 1954 LPIII 33 24 25 4,0 

Rennslislykill 1954 Gumbel 24 24 25 2,9 

Rennslislykill 1954 án flóðs 1977 LPIII 13 24 24 1,5 

Rennslislykill 1954 án flóðs 1977 Gumbel 12 24 24 1,4 

Aðlagaður rennslilykill LPIII 17 24 25 2,0 

Aðlagaður rennslilykill Gumbel 12 24 25 1,4 

M5 Qa 40 24 - 4,8 

M5 Qf 85 24 - 10,2 

M5 Qs 36 24 - 4,3 

Dynjandisá 49 43 51 4,0 

Haukadalsá  167 267 37 4,0 

Þverá 176 43 39 14,4 

Vatnsdalsá 86 102 31 3,9 

 

Til þess að varast vanmat á flóði voru flóð sem fengust með upprunalega rennslislyklinum 

frá 1954 notuð til að ákvarða flóð með 500 ára endurkomutíma og flóðtoppur árið 1977 

tekinn með. Við samanburð á fjórum vatnasviðum í kringum Múlaá fékkst mjög ámóta gildi 

CR stuðuls fyrir þrjú af þeim og fyrir útreiknað flóð í Múlaá með Log-Pearson III dreifingu. 

Gildi sem fengust með Log Pearson III voru því notuð, en sú dreifing gaf hærra gildi en 

Gumbel og því talin varkár aðferð að velja útreiknað gildi með Log Pearson III. Mikil óvissa 

var við áætlun mældra flóðtoppa í Múlaá, því ekki var til mælt rennsli fyrir kvarðaálestur 

sem nemur hærra en rúmum 4 m3/s. Á móti kemur að vegna þess að rennsli var aðeins mælt 

einu sinni á dag með nokkurra daga millibili er líklegt að mæld gildi séu ekki jöfn hæsta 

rennsli hvers árs. Gildi fengin með M5 aðferð fyrir frosna jörð (Qf) voru talin gefa of há gildi 

og því voru niðurstöður úr tíðnigreiningu notaðar. Gildi sem fengust með M5 aðferð fyrir 

ófrosna jörð (Qa) og samfara snjóbráð (Qs) voru ekki mikið hærri en þau sem fengust með 

Log-Pearson III dreifingu. Notmarkaflóð með 500 ára endurkomutíma var því 48,5 m3/s og 

brotmarkaflóð 72,3 m3/s. 

3.2 Fallhæð 

Langsnið árfarvegar var unnið út frá korti frá Loftmyndum ehf. með 5 m hæðarlínum, sem 

má sjá á mynd 3.10. Langsnið er sýnt frá sjó og upp fyrir Garpsdalsvatn í 80 m y.s. Aflíðandi 

kafli er eftir sjávarmel, þá kemur brattur kafli með halla um 1:5 og eftir hann er jafn halli um 

1:30 upp að 75 m y.s. Eftir það minnkar hallinn að Garpsdalsvatni í um 79 m y.s. Merkt hafa 

verið inn staðsetning stöðvarhúss og tveir kostir fyrir stíflustæði, en nánar er fjallað um þá í 

næsta kafla og þeir sýndir á mynd 3.11. 
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Mynd 3.10 Langsnið árfarvegar Múlaár frá sjó að Garpsdalsvatni. 

3.3 Fyrirkomulag virkjunar 

Jarðfræði og byggingarefni á svæðinu voru metin út frá yfirborðsaðstæðum og 

rannsóknarniðurstöðum Vegagerðarinnar á námum norðan fjarðar við Gilsfjörð. Þegar 

þverun var gerð yfir Gilsfjörð voru gerðar ítarlegar úttektir á námum á svæðinu. Tveir kostir 

voru skoðaðir varðandi fyrirkomulag virkjunar eins og sést á mynd 3.12. Báðir kostir fólu í 

sér að stöðvarhús var staðsett neðan við brattasta fall, undir melbakka, á sjávarmel sem sjá 

má á mynd 3.11.  

 

Mynd 3.11 Staðsetning stöðvarhúss á sjávarmel. 
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Mynd 3.12 Efri og neðri kostur fyrir stíflu og stærð lóns fyrir 5, 10 og 15 m háa stíflu. 

Í efri kost var gert ráð fyrir að stífla á við gil um 650 metrum neðan við úttak úr 

Garpsdalsvatni þar sem melur myndar þröngt gil. Garpsdalsvatn er grunnt og því væri aðeins 

hægt að ná takmarkaðri miðlun þaðan nema að hækka yfirborð vatnsins við útfall. Svæðið 

næst vatninu er flatt og því þyrfti langa stíflu til að hækka vatnsyfirborð vatnsins, sem ekki 

var talinn vera hagkvæmur kostur. Möguleg miðlun og möguleikar til stíflugerðar réðu mestu 

um val á staðsetningu á stíflu og inntaki fyrir efri kost. Þessi staðsetning var talin ákjósanleg 

vegna þess að þar er hægt að gera stutta en háa stíflu og hægt að ná dægur- eða vikumiðlun 

fyrir virkjunina. Vatn væri leitt í niðurgrafinni pípu meðfram árfarvegi að stöðvarhúsi.  

Við ákvörðun á staðsetningu stíflu- og inntaksmannvirkja fyrir neðri kost var lögð áhersla á 

að virkja brattasta fallið og stytta þannig vatnsvegi frá inntaki að stöðvarhúsi. Stíflað væri 

ofan við brattasta fallið og vatn leitt niður að stöðvarhúsi í niðurgrafinni þrýstipípu. 

Stíflustæði var valið þar sem gilið er þrengst og aðgengi er gott. Tafla 3.3 sýnir helstu stærðir 

fyrir kostina tvo. Mismunandi útfærslur voru skoðaðar fyrir báða kostina, þar sem 

mismunandi stífluhæðir og þar með miðlun og mismunandi virkjað rennsli var skoðað. Í 

eftirfarandi köflum er byggingarhlutum virkjunar lýst frekar. Í töflum B.1-B.16 í viðauka má 

sjá yfirlit yfir stofnkostnað mannvirkja fyrir mismunandi útfærslur virkjunar.  
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Tafla 3.3 Samanburður á fyrirkomulagi kosta fyrir 

virkjun Múlaár. 

 Efri kostur Neðri kostur 

Rennsli [m3/s] 0,5-2 0,5-2 

Kóti túrbínu [m y.s.] 5 5 

Botnkóti stíflu [m y.s.] 65 35 

Hæð stíflu [m] 8-15 8-15 

Heildarfallhæð [m] 64-71 34-41 

Hámarksafl [kW] 241-1006 131-607 

Orka [MWh] 2,1-4,3 1,1-2,8 

 

Vegir 

Leggja þarf nýjan veg frá Garpsdalsvegi 602 að stöðvarhúsi niður við sjó, þar sem eldri 

vegslóði, sem má sjá á mynd 3.13, getur verið nýttur að hluta til. Vegurinn þarf að vera akfær 

fyrir steypubíla og flutningabíla sem flytja búnað að stöðvarhúsi. Vegurinn verður um 750 

m langur og þarf að gera ræsi yfir ána neðan við stöðvarhús.  

 

Mynd 3.13 Vegslóði niður að sjó austanmegin við Múlaá (03.04.2015). 

Fyrir efri kost var gert ráð fyrir því að hægt verði að nýta vegslóða sem er fyrir á mel og nær 

frá efnisnámu við Garpsdalsveg og að Garpsdalsvatni þar sem önnur efnisnáma verður 

staðsett eins og sést á mynd 3.12. Einhverjar endurbætur á vegslóðanum á Garpsdalsmel eru 

nauðsynlegar svo hann geti þolað umferð þungra vinnutækja og líklegt er að viðhald verði 

nauðsynlegt í mikilli vætutíð. Þá þarf að gera nýjan vegslóða að stíflu að vestanverðu, sem 
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verður um 250 metra löng viðbót við núverandi vegslóða. Gert var ráð fyrir að hægt verði 

að nota slóða að austanverðu við framkvæmdir á yfirfalli.  

Fyrir neðri kost þarf að leggja veg að stíflustæði að vestanverðu. Færa þarf vegstæði fyrir 

Garpsdalsveg upp fyrir lón ef hæsta rekstrarvatnsstaða er hærri en 42 m y.s. og leggja þar 

nýtt ræsi. Sú framkvæmd fæli í sér talverða fyllingu sem væri að mestu hægt að nýta úr 

fyllingu núverandi vegar. Talið var betri kostur að færa veginn upp fyrir lón í stað þess að 

hafa veg yfir stíflu, vegna áhættu og aukakostnaðar við stíflu og yfirfall. 

Í töflu 3.4 má sjá samanburð á kostnaði vega sem unnin var í samráði við aðila innan 

byggingariðnaðarins sem hafa reynslu af vegagerð. Eins og sést er kostnaður við vegi lágur 

enda er aðallega um endurbætur á núverandi vegslóðum að ræða og aðstæður til veglagninga 

góðar. Kostnaður við að færa Garpsdalsveg upp fyrir lón fyrir neðri kost er hlutfallslega hár. 

Tafla 3.4. Samanburður á kostnaði við gerð vega. 

Verkhluti Kostur Kostnaður 

[mill ISK] 

Vegur að stöðvarhúsi, vegræsi og fylling Efri og neðri 2,4 

Vegur að stíflu og inntaki Efri 0,4 

Vegur að stíflu og inntaki Neðri 0,7 

Garpsdalsvegur 602, vegræsi og fylling Neðri (HRVS>42 m y.s.) 6,2 

 

Stífla og yfirfall  

Fyrir efri kost er stíflustæðið þar sem gilið neðan við Garpsdalsvatn er þrengst en á svæðinu 

er ekki bersýnileg klöpp. Í árfarveginum er grjót sem hefur orðið eftir þegar áin hefur grafið 

sig niður en fínefnaríkari jarðvegur og gróður á árbökkunum, líkt og sést á mynd 3.14.  

 

Mynd 3.14 Efra stíflustæði (03.04.2015). 
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Yfirlitsmynd fyrir efri kost má sjá á mynd 3.15, en þar sést að ás stíflu liggur þar sem gil er 

þrengst. Vegna þessa verkefnis var ekki ráðist í nákvæmar jarðfræðirannsóknir á svæðinu 

heldur voru ákveðnar forsendur áætlaðar. Gert var ráð fyrir að þetta efsta grjótlag myndi 

hlífðarlag sem er 1 m þykkt og þar undir sé jarðvegslag sem er um 3 m á þykkt og með 

svipaða eiginleika og í melnum í kring. Neðan við þetta lag er gert ráð fyrir að klöpp sé að 

finna. Steyptar stíflur þurfa trausta grundunareiginleika og vegna óvissu á 

grundunareiginleikum var talið að stífla úr hefðbundinni steypu kæmi ekki til greina. Auk 

þess var talið að stífla úr hefðbundinni steypu væri dýrari en jarðvegsstífla eða stífla úr 

þjappaðri þurrsteypu í þessu tilfelli. Því voru jarðvegsstífla með þéttikjarna úr fínefnaríkum 

jarðvegi með yfirfalli og stífla úr þjappaðri þurrsteypu bornar saman. Á myndum A.1 og A.3 

í viðauka má sjá snið af gili þar sem stífla er staðsett og þversnið stíflu. Gert var ráð fyrir að 

grauta þurfi eftir þéttasta hluta stíflunar, bæði í klöpp undir stíflu, þar sem eiginleikar klappar 

eru ekki þekktir, og einnig til beggja hliða í mel. Gert var ráð fyrir að framlengja kjarna 

jarðvegsstíflu niður á klöpp og að stífla úr þjappaðri þurrsteypu byrji á klöpp. Fyrir stíflu úr 

þjappaðri þurrsteypu var stíflan sjálf nýtt sem yfirfall en fyrir jarðvegsstíflu var yfirfall sett 

til hliðar við stíflu, líkt og sést á mynd 3.15. Þjappa þarf vel undir yfirfalli og gert var ráð 

fyrir talsverðri grautun undir yfirfalli til að styrkja jarðveg undir því. Ofan við yfirfallið þarf 

að koma síulag og grjótvörn til þess að koma í veg fyrir rof á jarðvegi við yfirfall. 

Frárennslisskurður frá yfirfallinu verður grafinn í mel og þjappaður og varinn gegn rofi með 

síulagi og grjótvörn, líkt og sést á mynd A.5 í viðauka. Þessi grjótvörn þarf að vera öflug en 

ekki var farið í útreikninga á stærð grjóts fyrir frárennslisskurð í þessu verkefni. Hætta er á 

að rof í yfirfallsskurði hafi áhrif á stíflu þar sem hann liggur nálægt henni og mögulegt er að 

finna þurfi hentugri útfærslu á yfirfalli fyrir efri kost.  

 

Mynd 3.15 Stíflustæði fyrir efri kost. 

Fyrir neðri kost er berg sjáanlegt og er talsvert veðrað, líkt og sést á mynd 3.16. Á mynd 

3.17 má sjá að stífla var staðsett þar sem gil er þrengst. Möguleiki væri að færa 
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stíflumannvirki neðar, þannig að stífla yrði örlítið lengri. Þá væri yfirfall fært yfir á 

austurbakka árinnar og yrði talsverð stytting við það á frárennslisskurði yfirfalls. Gert var 

ráð fyrir að fjarlægja þurfi um 1 m þykkt lag af jarðvegi eða veðruðu grjóti fyrir grundun 

stíflumannvirkis. Ennfremur var gert ráð fyrir að þar sé berg nógu þétt til að grautun verði 

óþörf. Þversnið stíflu og snið gils við stíflustæði má sjá á myndum A.2 og A.4 í viðauka. 

Yfirfall og frárennslisskurður yfirfalls eru grunduð á klöpp og má sjá þversnið skurðar á 

mynd A.5 í viðauka.  

 

Mynd 3.16 Neðra stíflustæði (03.04.2015). 

 

Mynd 3.17 Stíflustæði fyrir neðri kost. 
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Kostnaður vegna jarðvegsstíflu og yfirfalls var borinn saman við kostnað vegna stíflu úr 

þjappaðri þurrsteypu fyrir efri og neðri kost. Kostnaður var áætlaður fyrir stíflu upp í 50 m 

y.s. fyrir neðri kost og 80 m y.s. fyrir efri kost. Hönnunarforsendur voru að fríborð frá hæstu 

yfirfallshæð lóns við notmarkaflóð væri 1 m fyrir kjarna jarðvegsstíflu og á þeim kafla fyrir 

stíflu úr þjappaðri þurrsteypu sem ekki er nýttur sem yfirfall. Fríborð verður því 3 m frá 

yfirfallshæð lóns að topp stíflu fyrir notmarkaflóð. Fyrir brotmarkaflóð var ákveðið að 

vatnshæð mætti ná að hæð kjarna en ekki flæða yfir hann. Grjótvarnar-, síu- og 

stoðfyllingarlag ofan við kjarna jarðvegsstíflu var áætlað 2 m og því var hæsta leyfilega 

yfirfallshæð 47 m y.s. fyrir neðri kost og 77 m y.s. fyrir efri kost. Lægsta rekstrarvatnsstaða 

lóns var áætluð 39 m y.s fyrir neðri kost og 69 m y.s. fyrir efri kost. Teikningar sem notaðar 

voru til magnútreikninga má sjá á myndum A.1, A.2, A.3 og A.4 í viðauka. Einingarverð 

voru áætluð í samvinnu við aðila innan byggingariðnaðarins sem hafa reynslu af ýmis konar 

jarðvinnu. Gert var ráð fyrir sama einingarverði á stoðfyllingu og síuefni en einingarverð á 

fínefni í kjarna var hærra. Efni sem til fellur við gerð yfirfalls og frárennslisskurðar verður 

notað í stoðfyllingu stíflu ef það stenst kröfur. Efni sem þarf í stoðfyllingu umfram það 

kemur úr nýrri námu við Garpsdalsvatn, sem má sjá á mynd 3.11. Efni í kjarna og síu var 

gert ráð fyrir að komi úr námu við Garpsdalsveg 602, þar sem grófara efni er í efstu lögum 

námunnar en fínefnaríkari jarðvegur neðst. Grjót í grjótvörn var gert ráð fyrir að komi úr 

námu ofan við Garpsdalsvatn.  

Yfirfall verður steypt með rúnnaðri yfirfallsbrún til þess að hámarka rennsli yfir yfirfallsbrún 

og má sjá það á mynd A.5 í viðauka. Þverskurðarflatarmál frárennslisskurðar var ákvarðað 

með jöfnu (13) og má sjá mismunandi útfærslur af þeim fyrir efri og neðri kost á mynd A.5 

í viðauka. Fyrir efri kost verður frárennslisskurður grafinn í mel og því verða hliðar hans 

hallandi. Frárennslisskurðurinn verður varinn með grjótvörn og því var reiknað með 

Manning‘s stuðli 0,035. Ljóst er að talsverður vatnshraði getur orðið í skurðinum eða um 8,3 

m/s fyrir notmarkaflóð, sem getur haft í för með sér rof á efni í skurði. Huga þarf að því við 

ítarlegri hönnun og val á grjótstærð fyrir grjótvörn, en það var ekki gert í þessu verkefni. 

Skoða þarf orkueyðingu í skurði vel og þá einnig möguleikann á því að vera með 

orkueyðingu þar sem straumstökk verður í skurði. Betri kostur er ef hægt væri að hafa yfirfall 

lengra frá stíflu en til þess þyrfti að grafa lengri frárennslisskurð, þar sem engin hentug 

staðsetning er út frá landslagi. Fyrir neðri kost er frárennslisskurður gerður í klöpp og því 

geta hliðar hans verið lóðréttar og vatnshraði í skurðinum við notmarkaflóð er um 11,6 m/s. 

Fyrir klöpp var notaður Manning‘s stuðull 0,022 (ESHA; 2004). 

Hæð stíflu og lengd yfirfalls fyrir jarðvegsstíflu var ákvarðað út frá notmarkaflóði með 500 

ára endurkomutíma. Finna þurfti ódýrustu útfærslu af lengd yfirfalls og hæð stíflu og má sjá 

útreikninga í töflum 3.5 og 3.6 fyrir efri og neðri kost. Samanlagður kostnaður stíflu og 

yfirfalls var áætlaður fyrir mismunandi hæstu rekstrarvatnsstöðu (HRVS) lóns og 

mismunandi leyfilega vatnshæð yfir yfirfalli (Hyfirfall). Lengd yfirfalls (Lyfirfall) var reiknað 

með jöfnu (12) og var afrennslisstuðull (C) settur sem 2 (Chanson, H., 2004).  
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Tafla 3.5 Kostnaður [mill ISK] vegna 

jarðvegsstíflu og yfirfalls fyrir efri kost. 

Hyfirfall [m] 

Lyfirfall [m] 

HRVS [m y.s.]  

1 

24,3 

2 

8,6 

3 

4,7 

4 

3 

5 

2,2 

69 28,6 19,0 18,4 19,5 21,7 

70 29,8 20,4 19,9 21,3 23,7 

71 31,1 21,9 21,6 23,7 27,4 

72 32,7 23,8 24,6 27,4 31,4 

73 35,0 27,1 28,3 31,5  

74 38,4 30,9 32,4   

75 42,1 34,9    

76 46,2     

 

Tafla 3.6 Kostnaður [mill ISK] vegna 

jarðvegsstíflu og yfirfalls fyrir neðri kost. 

Hyfirfall [m] 

Lyfirfall [m] 

HRVS [m y.s.]  

1 

24,3 

2 

8,6 

3 

4,7 

4 

3 

5 

2,2 

39 25,0 15,4 14,7 16,2 18,7 

40 26,4 17,0 16,7 18,5 21,3 

41 27,9 19,0 19,0 21,1 24,3 

42 29,9 21,2 21,6 24,1 27,8 

43 32,2 23,9 24,6 27,5  

44 34,8 26,9 28,1   

45 37,8 30,3    

46 41,2     

 

Valin var ódýrasta útfærsla á lengd yfirfalls og hæð stíflu fyrir mismunandi hæstu 

rekstrarvatnsstöðu úr töflum 3.5 og 3.6 og borin saman við kostnað stíflu úr þjappaðri 

þurrsteypu. Einingarverð steypu voru áætluð í samvinnu við aðila innan 

byggingariðnaðarins. Áætlað var að einingarverð þjappaðrar þurrsteypu væri um 70% af 

einingarverði hefðbundinnar steypu og kostnaður vegna formvinnu var áætlaður sem 

helmingur af formvinnu við hefðbundna steypu (Adaska, W.S., 2006).  

Á mynd 3.18 má sjá samanburð á kostnaði jarðvegsstíflu og stíflu úr þjappaðri þurrsteypu 

fyrir mismunandi hæstu rekstrarvatnsstöðu fyrir efri og neðri kost, sem miðast við núverandi 

jarðvegsyfirborð. Í öllum tilfellum er jarðvegsstífla ódýrari kostur enda var gert ráð fyrir að 

efni í alla hluta stíflu og yfirfalls, utan steypu í yfirfall og sementsefju í grautun, sé á staðnum. 

Engin steypustöð er í nágrenninu sem ræður við umfangið sem fælist í því að gera stíflu úr 

þjappaðri þurrsteypu. Því er líklegt að aka þyrfti með steypuna úr Borgarnesi, þar sem næsti 

stærri afhendingarstaður steypu er, eða setja upp aðstöðu til að framleiða steypuna á 

staðnum, sem er einnig kostnaðarsamt. Kostnaður jarðvegsstíflu fyrir efri kost er hærri vegna 

kostnaðar við yfirfall, grautun og mismun á rúmmáli. 
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Mynd 3.18 Samanburður á kostnaði við stífu úr þjappaðri þurrsteypu (RCC) og 

jarðvegsstíflu fyrir efri og neðri kost. 

Á byggingartíma stíflu var áætlað að rennsli færi í gegnum botnrásarpípu og því þarf að 

byggja varnarstíflu til að leiða vatn að pípu. Þessi kostnaður var ekki metinn sérstaklega þar 

sem hann var talinn óverulegur hluti af heildarkostnaði stíflu og yfirfalls.  

Stærð miðlunarlóna fyrir efri og neðri kost var metin út frá korti með 5 m hæðarlínum frá 

Loftmyndum ehf. eins og sjá má á mynd 3.12. Lónkúrfur fyrir efri og neðri kost má sjá á 

mynd 3.19. Fyrir efri kost er flatt landsvæði ofan við 75 m y.s. og þar er því mesta 

miðlunarrúmmálið. Mesta miðlun fyrir efri kost er hægt að fá með því að byggja stíflu þannig 

að hæsta rekstrarvatnsstaða fari upp fyrir 75 m.y.s. en hún getur hæst orðið 76 m y.s. vegna 

hönnunarforsenda um fríborð fyrir kjarna stíflu á hæstu yfirfallshæð. Fyrir neðri kost er sú 

miðlun sem hægt er að mynda takmörkuð en þó næg til að bregðast við minni álagssveiflum.  

 

Mynd 3.19 Lónkúrfur fyrir efri og neðri kost fyrir staðsetningu stíflu. 
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Inntak 

Inntak verður ofan við stíflu og var flatarmál inntaks miðað við vatnshraða 0,6-1 m/s framan 

við inntak fyrir mismunandi virkjað rennsli. Inntakspípa og botnrásarpípa verða saman í 

steyptum stokk í gegnum stíflu og neðan við stíflu kemur spjaldloki. Inntaksrist verður við 

efri enda inntaks, sem hægt verður að skipta út fyrir plankaloku ef viðhalds á spjaldloka er 

þörf. Hæð ofan við inntak var áætluð 2 m. Gert var ráð fyrir að botnrásarpípa sé 0,5 m ofar 

en jarðvegur ofan við stíflu og inntakspípa komi þar fyrir ofan, líkt og sést á mynd A.6 í 

viðauka. Kostnaður var metinn fyrir inntaksrist, botnrásarpípu, inntakspípu, spjaldloka, 

steypuvinnu og lokahús. 

Vatnsvegir  

Ákveðið var að hafa vatnsveg frá inntaki að stöðvarhúsi sem niðurgrafna pípu fyrir efri og 

neðri kost. Ekki var talið að skurður væri raunhæfur kostur vegna aðstæðna, þar sem það 

myndi þýða gríðarlega mikið efnisnám á efri hluta og uppbyggingu skurðar á neðri hluta 

vatnsvegar. 

Fyrir efri kost var lengd pípu áætluð um 1250 m út frá korti með 5 m hæðarlínum frá 

Loftmyndum ehf. Pípan verður niðurgrafin alla leið og verður lögð vestanmegin við Múlaá, 

undir melbakka að Garpdalsvegi. Þaðan liggur pípuleiðin ofan á mel að brattasta kafla niður 

að stöðvarhúsi. Pípuleiðina má sjá á mynd 3.12. Þrýstiþol pípu var áætlað út frá vatnshæð 

lóns og þrýstisveiflum í pípum vegna skyndilegra lokana. Miðað var við að þrýstisveiflur 

væru 25% af þrýstihæð í pípu. Útreikninga á þrýstiþoli pípu má sjá í töflu 3.7. Þar sést að 

fyrir efri kost er hægt að nota pípu með þrýstiþol PN 4 bör fyrir fyrstu 1000 m. Fyrir seinustu 

250 m þarf að nota pípu með þrýstiþol PN 10 bör. 

Pípuleiðin fyrir neðri kost verður um 300 m löng, þar sem fyrst verður farið í gegnum stutt 

haft í bergi, en hægt verður að haga staðsetningu á stíflu þannig að sú leið verði sem styst. 

Síðustu 250 m pípunnar verður pípan niðurgrafin í talsverðum halla niður að stöðvarhúsi. 

Þrýstiþol pípu þarf að vera PN 6 bör þegar tekið hefur verið tillit til þrýstisveiflna í pípu, 

eins og sést í töflu 3.7.  

Tafla 3.7 Útreikningar á þrýstiþoli pípu fyrir efri og neðri kost. 

 Efri kostur Neðri kostur 

 Hæsta 

HRVS  

Lægsta 

HRVS 

Hæsta 

HRVS 

Lægsta 

HRVS 

Hæsta 

HRVS 

Lægsta 

HRVS 

Lengd [m] 1000 1000 250 250 300 300 

Heildarfallhæð [m] 25 32 70 77 34 41 

Þrýstisveiflur [m] 6 8 18 19 9 10 

Samtals þrýstiþol [m] 31 40 88 96 43 51 

 

Kostir og gallar þess að hafa polyethylen plaströr (PEH) eða glertrefjastyrkt rör (GRP) voru 

skoðaðir, þar sem þau voru talin henta aðstæðum best. Valið var að nota GRP pípur eftir 

ráðgjöf frá söluaðila, sem selur báðar gerðir pípa. Kostnaður vegna GRP pípa, fyrir þau 

þvermál og þrýstiþol sem um var að ræða, var talinn lægri. GRP pípur voru einnig taldar 

henta betur vegna þess að leggja þarf pípu í talsverðum bratta niður að stöðvarhúsi. 

Einingarverð fyrir fallpípur var miðað við GRP pípur, með þrýstiþol PN 6 bör fyrir pípur 

með innra þvermál 500-1100 mm, í 12 m lengjum með áfastri múffu. Áætlaður var kostnaður 
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við flutning á pípum, skurðgröft, niðurlagningu og fyllingu jarðvegs að pípu í samvinnu við 

aðila innan byggingariðnaðarins. Val á þvermáli pípu var ákvarðað út frá lægstum 

samanlögðum kostnaði vegna orkutaps og stofnkostnaði pípu með jöfnu (14). Virði orkutaps 

var áætlað út frá meðalheildsöluverði Landsvirkjunar á raforku árið 2013, sem sjá má í töflu 

2.5. Stuðull fyrir endurheimt á fjármunum var reiknaður með jöfnu (14), þar sem miðað var 

við ávöxtunarkröfu 7% og afskriftartíma virkjunar 40 ár. Þetta var gert fyrir mismunandi 

rennsli til virkjunar og mismunandi pípustærðir, fyrir efri og neðri kost. Mynd 3.20 sýnir 

dæmi um útreikninga á pípustærð fyrir efri kost fyrir virkjað rennsli 1,25 m3/s. Pípa með 

þvermál 0,9 m gaf lægstan samanlagðan stofnkostnað og kostnað vegna orkutaps, í þessu 

tilfelli. 

 

Mynd 3.20 Ákvörðun á pípustærð fyrir rennsli 1,25 m3/s fyrir efri kost. 

Niðurstöður á útreikningum á pípustærð fyrir mismunandi rennsli fyrir efri og neðri kost má 

sjá í töflu 3.8. Hagkvæmasta pípuþvermál stækkar með auknu virkjuðu rennsli. 

Tafla 3.8 Pípuþvermál fyrir efri og neðri kost og breytilegt rennsli. 

Rennsli [m3/s] 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 

Pípuþvermál efri kosts [m] 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 

Pípuþvermál neðri kosts [m] 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Stöðvarhús 

Þar sem stöðvarhús var staðsett á svæði þar sem má búast við talsverðu snjóálagi var gert 

ráð fyrir að það sé byggt á steinsteyptum grunni með steinsteyptum veggjum. Gert var ráð 

fyrir að stöðvarhús sé um 100 m2 með 6 m vegghæð. Við nánari hönnun væri hægt að skoða 

samanburð á kostnaði við byggingu stálgrindarhúss, sem þyrfti að þola snjóálag á svæðinu. 

Við kostnað á stöðvarhúsi var tekið tillit til vinnu og efniskostnaðar fyrir gröft á grunni og 

frárennslisskurði, steypuvinnu, þak, frágang utanhúss, lagnir, iðnaðarhurð og steypu í 

kringum vél- og rafbúnað. Kostnaður var metinn í samvinnu við aðila innan 

byggingariðnaðarins. Gert var ráð fyrir að stofnkostnaður stöðvarhúss aukist um 5%, þegar 
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virkjað rennsli eykst 0,25 m3/s. Þessa hækkun á stofnkostnaði má rekja til aukinna krafta frá 

fallpípum og vélbúnaði og vegna aukinnar rýmisþarfar. Stuðst var við kostnaðargrunn fyrir 

litlar virkjanir í Noregi  þegar aukning á stofnkostnaði var ákveðin (SWECO Norge AS, 

2010). Áætlaða stærð stöðvarhúss má sjá á mynd A.7 í viðauka. 

3.4 Vél- og rafbúnaður 

Við ákvörðun á gerð hverfils var samband hæðar og rennslis fyrir efri og neðri kost skoðað 

og í töflu 3.3 má sjá helstu fallhæðir og rennsli sem var til athugunar fyrir kostina tvo. Út frá 

mynd 2.2 má sjá að báðir kostir eru innan virknisviðs Turgo hverfla, Francis hverfla og að 

mestum hluta innan virknisviðs Cross-flow hverfla, auk þess sem efri kostur er að hluta til á 

virknisviði Pelton hverfla, fyrir lítið rennsli.  

Snúningshraði hverfils var áætlaður 750 sn/mín sem samsvarar 4 pólpörum reiknað með 

jöfnu (17). Oft er hægt að fá staðlaða rafala með þessum snúningshraða fyrir litlar virkjanir 

(SWECO o.fl., 2010). Eðlishraði hverfils var reiknaður með jöfnu (16) fyrir mismunandi 

útfærslur virkjaðs rennslis og stífluhæðar fyrir efri og neðri kost. Niðurstöður má sjá á mynd 

3.21 þar sem efri rauði kassinn er fyrir efri kost og neðri rauði kassinn fyrir neðri kost. Fyrir 

efri kost er eðlishraði hverfils innan hentugs eðlishraða fyrir Turgo hverfil, en fyrir meira 

rennsli er eðlishraði á milli Turgo og Francis hverfils. Fyrir neðri kost er eðlishraði fyrir 

minnsta rennsli á virknisviði Cross-flow hverfils en fyrir hærra rennsli á milli Cross-flow og 

Francis hverfils. Með því að velja lægri snúningshraða lækkar eðlishraði hverfils og ef 

snúningshraði er hærri, þá er eðlishraði hverfils hærri.   

 

Mynd 3.21 Samband eðlishraða og fallhæðar þar sem efri rauði kassi er fyrir efri kost og 

neðri rauði kassi er fyrir neðri kost (Mannvit, 2010). 

Talið var að fyrir efri kost væri Turgo hverfill hentugastur, eftir samanburð á hverflum út frá 

aðstæðum og eiginleikum mismunandi gerða hverfla, sem má sjá í töflu 2.3. Sá kostur að 
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hafa tvo hverfla, til að auka nýtnisvið þeirra, var ekki íhugaður þar sem um litla virkjun er 

að ræða. Kaplan hverfill kom ekki til greina þar sem hann hentar fyrir lága fallhæð og mikið 

rennsli. Turgo hverfill var valinn fram yfir Pelton hverfil þar sem Pelton hverfill hentar fyrir 

mikla fallhæð og lítið rennsli. Turgo hverfill hentar betur fyrir lægri fallhæð og tekur minna 

rými vegna minna þvermáls vatnshjóls. Hámarksnýtni Turgo hverfils er lægri en Pelton 

hverfils en báðar gerðir henta vel við breytilegt álag og aðrir eiginleikar þeirra eru svipaðir. 

Cross-flow hverfill hefur vítt virknisvið og hentar vel við breytilegt álag, en hefur lægri nýtni 

en Turgo hverfill og var því talinn henta síður. Francis hverfill hefur háa hámarksnýtni en 

hentar illa við breytilegt álag. Í flestum tilfellum er Francis hverfill ekki nothæfur ef rennsli 

er minna en 30-40% af virkjuðu rennsli, vegna titrings sem hverfill veldur. Þar sem búast 

má við breytilegu rennsli eins og má sjá á myndum 3.2 og 3.3 var talið að Turgo hverfill 

hentaði betur en Francis hverfill. Auk þess eru viðhald og rekstur Francis hverfla flóknari og 

kostnaðarsamari og hætta á slittæringu meiri en fyrir Turgo hverfla.  

Turgo, Francis og Cross-flow hverflar komu til greina fyrir neðri kost. Miðað var við að nota 

Turgo hverfil til þess að einfalda samanburð milli efri og neðri kosts. Á mynd 3.22 má sjá 

dæmigert vatnshjól Turgo spyrnuhverfils og mynd 3.23 sýnir hvernig hjólblöð hverfilsins 

virka. Vatnsbuna kemur frá bunustút á annarri hlið hjólblaðs sem breytir hreyfiorku 

vatnsbunu í vélræna orku og skilar vatni út á gagnstæðri hlið. Ef virkjun væri hönnuð með 

dægur- eða vikumiðlun og aðeins notuð til að framleiða raforku á ákveðnum tímum 

sólarhringsins myndu forsendur á vali á gerð hverfils og uppsettu afli virkjunar breytast. 

Endanleg ákvörðun um gerð hverfils ræðst af kostnaði og gæðum sem söluaðilar bjóða. Þar 

sem virkjun verður stærri en 100 kW, var miðað við að rafali verði samfasa. Spjaldloki 

verður ofan við hverfil í stöðvarhúsi.  

 

Mynd 3.22 Vatnshjól Turgo hverfils (Gilkes, e.d.). 
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Mynd 3.23 Hjólblöð Turgo hverfils taka við vatnsbunu frá bunustútum á annarri hlið og 

skil vatni út á gagnstæðri hlið (Gilkes, e.d.). 

Miðað var við kostnaðargraf fyrir Francis hverfil sem inniheldur helsta vél- og rafbúnað 

virkjunar í kostnaðargrunn fyrir litlar vatnsaflsvirkjanir (SWECO Norge AS, 2010). Vél- og 

rafbúnaður sem er innifalin í verðinu er hverfill, stjórnbúnaður hverfils, inntaksloki, rafali, 

stjórnbúnaður, tengivirki og spennubreytir. Ekki er graf fyrir kostnað á Turgo hverfli í ritinu 

en munurinn var talinn óverulegur og gert var ráð fyrir 10% ófyrirséðum kostnaði fyrir vél- 

og rafbúnað. Stofnkostnað vél- og rafbúnaðar má sjá í töflum B.1-B.16. Þar sést að kostnaður 

eykst hratt með auknu uppsettu afli.  

3.5 Afl og orka virkjunar 

Afl 

Afl virkjunar var reiknað með jöfnu (18), fyrir mismunandi virkjað rennsli og mismunandi 

stífluhæðir og má sjá niðurstöður í töflum B.1-B.16, fyrir efri og neðri kost. Talsvert meira 

afl fæst úr efri kosti fyrir sama rennsli enda um 30 m hærra fall fyrir þann kost. Að sama 

skapi er meira tap í fallpípu fyrir efri kost. Virk fallhæð var reiknuð út frá hæstu 

rekstrarvatnsstöðu fyrir mismunandi hæðir stíflu með jöfnum (10) og (11). Falltap í pípum 

var reiknað út frá hrýfi glertrefjastyrktrar pípu og var núningsstuðull nálgaður sem 0,015. 

Stök töp voru reiknuð fyrir inntaksop (Ki=0,2), inntaksrist (Kr=0,16), tvo spjaldloka 

(Kv=0,6) og beygjur (Kb=0,1) (ESHA, 2004). Gert var ráð fyrir að kóti bunustúts fyrir Turgo 

hverfil væri í 5 m y.s. Gert var ráð fyrir 80% hámarksnýtni vél- og rafbúnaðar.  

Orka 

Meðalársorkuframleiðsla virkjunar fyrir mismunandi virkjað rennsli og mismunandi 

stífluhæð var reiknuð með jöfnu (19) og má sjá niðurstöður í töflum B.1 til B.16 fyrir efri og 

neðri kost. Sú nálgun var gerð, að nýtni vél- og rafbúnaðar væri 80% fyrir rennsli að 25% af 

virkjuðu rennsli, 70% fyrir 20-25% af virkjuðu rennsli, 60% fyrir 15-20% af virkjuðu rennsli 

en 0% þegar rennsli fer undir 15% af virkjuðu rennsli. Er þá miðað við nýtnisvið Turgo 
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hverfils þar sem vænta má nýtni yfir 80% fyrir niður undir 25% álag og hámarksnýtni á 

bilinu 83-87% (Mannvit, 2010).  

Lónhæð var reiknuð með jöfnu (24). Hæð yfir yfirfalli var reiknað með jöfnu (26) og bætt 

við vatnshæð í lóni, þegar hún fór yfir hæstu rekstrarvatnsstöðu. Miðað var við lengd yfirfalls 

út frá niðurstöðum í töflum 3.5 og 3.6. Rennsli til virkjunar var sett jafnt virkjuðu rennsli, en 

þegar vatn í lóninu náði lægstu rekstrarvatnsstöðu fylgdi rennsli til virkjunar innrennslinu og 

var reiknað með jöfnu (25). Rennsli á yfirfalli var reiknað með jöfnu (22) þegar vatnshæð 

var hærri en hæsta rekstrarvatnsstaða. Samanlögð skekkja vegna nálgana var á bilinu 0-1% 

sem svarar til mismunar á inn- og útrennsli til miðlunarlóns yfir 25 ára tímabil. Þessi skekkja 

var talin óveruleg þar sem hún er langt innan við nákvæmni í mældu rennsli. Á mynd 3.24 

má sjá niðurstöðu útreikninga á lónhæð fyrir hæstu mögulegu stífluhæð, fyrir efri kost fyrir 

árin 1955-1979. Á myndum 3.25 og 3.26 er síðan sýnt hvernig lónið verkar fyrir blautasta 

ár mæliraðarinnar (1973) og þurrasta ár mæliraðarinnar (1960). Þegar rennsli til virkjunar er 

hærra en rennsli inn í lón, þá er á sama tíma að lækka í miðlunarlóni þar til lónhæð nær 

lægstu rekstrarvatnsstöðu. Þegar innrennsli er hærra en virkjað rennsli hækkar í lóni, þar til 

hæstu rekstrarvatnsstöðu er náð, en þá byrjar rennsli á yfirfalli. 

 

Mynd 3.24 Vatnshæð í miðlunarlóni fyrir efri kost miðað við HRVS 76 m y.s. og virkjað 

rennsli 1,25 m3/s fyrir árin 1955-1979. 
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Mynd 3.25 Vatnshæð í miðlunarlóni fyrir efri kost miðað við HRVS 76 m y.s. og virkjað 

rennsli 1,25 m3/s fyrir blautasta ár tímabilsins 1955-1979. 

 

Mynd 3.26 Vatnshæð í miðlunarlóni fyrir efri kost miðað við HRVS 76 m y.s. og virkjað 

rennsli 1,25 m3/s fyrir þurrasta ár tímabilsins 1955-1979. 

Á myndum 3.27 og 3.28 má sjá áhrif þess að hækka stíflu á meðalársorkuframleiðslu, fyrir 

mismunandi virkjað rennsli og efri og neðri kost. Meðalársorkuframleiðsla eykst fyrir hærri 

stífluhæðir vegna aukinnar fallhæðar og miðlunar. Því hærra sem virkjað rennsli er, því 

minni aukning verður á meðalársorkuframleiðslu virkjunar, sem er í samræmi við langæi 

árinnar eins og sést á mynd 3.4.  
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Mynd 3.27 Meðalársorkuframleiðsla fyrir mismunandi rennsli og hæstu rekstrarvatnsstöðu 

(HRVS) fyrir efri kost. 

 

Mynd 3.28 Meðalársorkuframleiðsla fyrir mismunandi rennsli og hæstu rekstrarvatnsstöðu 

(HRVS) fyrir neðri kost. 

3.6 Samanburður á hagkvæmni kosta 

Núvirtur meðalkostnaður var reiknaður með jöfnu (30) fyrir ólíkar útfærslur á efri og neðri 

kosti og var borinn saman til þess að ákvarða hagkvæmasta kost. Veginn fjármagnskostnaður 

var áætlaður 7% með jöfnu (28). Miðað var við meðalvaxtakjör á óverðtryggðum lánum hjá 

Byggðastofnun, sem eru breytileg, 8,5-9%. Gert var ráð fyrir 10% ávöxtunarkröfu á eigið fé 

sem er frekar lágt og þarf að endurskoða með tilliti til áhættu fjárfestingar. Ákveðið var að 

hlutfall eiginfjár væri 10% og lánshlutfall 90% og miðað var við 24% skatt (Ríkisskattstjóri, 

2015). Stuðull fyrir endurheimt á fjármunum var reiknaður með jöfnu (29) og viðhalds- og 

rekstrarkostnaður var áætlaður 2% af stofnkostnaði. Stofnkostnaður var metinn fyrir öll 

mannvirki, vél- og rafbúnað og má sjá útreikninga í töflum B.1 til B.16 í viðauka. 
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Fyrir báða kosti fékkst lægst núvirt meðalverð fyrir lægstu lónhæð og fór hækkandi með 

hærri lónhæð. Þetta þýðir að sá ávinningur sem fæst í aukinni raforkuframleiðslu með 

aukinni fallhæð og miðlun, er minni en sem nemur auknum kostnaði við að hækka stíflu 

og/eða lengja yfirfall. Á mynd 3.29 má sjá að efri kostur er hagkvæmari í öllum tilfellum 

nema fyrir hæstu lónhæð. Línurnar fyrir kostina tvo tákna hæstu rekstrarvatnsstöðu, sem er 

minnst 4 m hærri en yfirborð jarðvegs við stíflu og mest 11 m hærri en yfirborð jarðvegs við 

stíflu, líkt og sést á myndum A.1 og A.2 í viðauka. Efsta línan táknar hæstu lónhæð og neðsta 

táknar lægstu lónhæð fyrir báða kostina. Hagkvæmasta útfærsla efri kostsins er með stíflu 

og yfirfallið hannað miðað við lægstu lónhæð og virkjað rennsli 1,5 m3/s . 

 

Mynd 3.29 Samanburður á hagkvæmni efri og neðri kosts fyrir mismunandi stífluhæð og 

rennsli. Neðsta lína táknar lægstu lónhæð og hver lína eftir það lónhæð sem er 1 m hærri 

en sú á undan. 

Talsverð óvissa var í útreikningum á stofnkostnaði fyrir mismunandi útfærslur virkjunar og 

því þarf að taka val á hagkvæmasta kost með ákveðnum fyrirvara. Munurinn á núvirtum 

meðalkostnaði fyrir virkjað rennsli á bilinu 1-1,5 m3/s og neðstu fjórar lónhæðirnar fyrir efri 

kost eru innan þeirra skekkjumarka sem má búast við. Með lónhæð sem er 4 m hærri fæst 

miðlun sem gæti dugað til dægurmiðlunar og því ber að skoða þann kost betur, þar sem lítill 

munur er á núvirtum meðalkostnaði. Hér var einnig gert ráð fyrir að virkjun væri alltaf keyrð 

á fullum afköstum þegar það væri hægt en ef gert er ráð fyrir dægur- eða vikumiðlun þá 

breytast forsendur fyrir vali á virkjuðu rennsli. Það gæti þá hentað betur að hafa hærra virkjað 

rennsli þar sem virkjun væri bara keyrð á fullum afköstum hluta úr sólarhring. Við ítarlegri 

hönnun á virkjun fer val á útfærslu virkjunar eftir nákvæmari kostnaði á raf- og vélbúnaði 

og vegna byggingu mannvirkja og raforkuverðum með og án miðlunar. Hér var ákveðið að 

skoða frekar þann kost sem kom best út úr hagkvæmnigreiningunni en hún tók ekki tillit til 

raforkuverðs og ber því að taka með fyrirvara. 

Núvirt meðalverð hagkvæmustu útfærslu virkjunar miðað við veginn fjármagnskostnað 7% 

var 3,47 ISK/(kWh/ár) eins og sjá má í töflu B.1 í viðauka. Í samanburði á litlum 

vatnsaflsvirkjunum í Evrópu í skýrslu sem var gefin út af International Renewable Energy 
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Agency (IRENA) var miðað við 10% ávöxtunarkröfu. Með 10% ávöxtunarkröfu fékkst 

núvirt meðalverð 4,73 ISK/(kWh/ár) fyrir virkjun í Múlaá eða 0,034 USD/(kWh/ár) miðað 

við gengi 138 ISK/USD í apríl 2015 (Landsbankinn, 2015). Núvirt meðalverð fyrir litlar 

vatnsaflsvirkjanir er mjög breytilegt og er á bilinu 0,03-0,16 USD/kWh fyrir virkjanir í 

Evrópu (IRENA, 2012). Virkjun Múlaár er því með ódýrari litlum vatnsaflskostum í Evrópu, 

en raforkuverð til virkjana er að sama skapi lágt á Íslandi. Áætlað er að núvirtur 

meðalkostnaður við 99 MW vindorkulund í Búrfelli sé um 0,0807 USD/kWh (Birgir Freyr 

Ragnarsson, 2014), sem er rúmlega helmingi hærra en fyrir virkjun í Múlaá. 

Hlutfall stofnkostnaðar og meðalársorkuframleiðslu var fundið með jöfnu (31) og var 46,2 

ISK/(kWh/ár), þegar tengikostnaður var tekinn með. Ef tengikostnaður virkjunar var 

undanskilinn var hlutfallið 44,3 ISK/(kWh/ár). Samkvæmt flokkun rammaáætlunar í töflu 

2.4 væri virkjunin í flokki 4, ef miðað var við verðlag í janúar 2015. Ef stofnkostnaður 

virkjunar var miðaður við verðlag í janúar árið 2009 fékkst 35,8 ISK/(kWh/ár) og virkjun 

því í hagkvæmniflokki 3. Núvirt var með jöfnu (32) og miðað við meðalársbreytingu á 

byggingarvísitölu frá janúar 2009 til janúar 2015, sem var 3,6% (Hagstofa Íslands, 2015). 

Þegar virkjun er borin saman við þá virkjunarkosti á Vestfjörðum, sem voru til umfjöllunar 

í 2. áfanga rammaáætlunar sést að hún kemur betur út. Þeir kostir voru í 5. og 6. 

hagkvæmniflokki. Vissulega er um mun stærri virkjanir að ræða en virkjun Múlaár, en miðað 

við þessa flokkun er hún engu að síður hagkvæmari. Geta má þess að tveir af þremur kostum 

sem hafa verið til athugunar í Neðri-Þjórsá, Hvammsvirkjun og Holtavirkjun, falla í 

hagkvæmniflokk 4 (Svanfríður Jónasdóttir (ritstjóri), 2010). Í töflu 3.9 eru helstu 

upplýsingar um virkjun. Virk fallhæð var fundin út frá töpum í pípu og stökum töpum í 

vatnsvegum með jöfnum (9), (10) og (11). Aflstuðull virkjunar var metinn með jöfnu (20) 

og er talsvert hærri en meðalaflstuðull virkjana í Evrópu, sem er um 50% (IRENA, 2012). 

Um rennslisvirkjun er að ræða og því er virkjun ekki hugsuð til að svara hámarksafli, heldur 

til grunnorku, sem hefur áhrif á aflstuðul. Það að rennsli í ánni er nokkuð jafnt og langæi 

árinn flatt, hefur einnig áhrif á aflstuðul. 

Tafla 3.9 Upplýsingar um hagkvæmasta 

kost. 

Virkjað rennsli [m3/s] 1,5 

Heildarfallhæð [m] 64,0 

Virk fallhæð [m] 58,3 

Uppsett afl [kW] 686 

Árleg orkuframleiðsla [GWh] 4,18 

Aflstuðull 70% 

 

Í töflu 3.10 er stutt lýsing á öllum mannvirkjum fyrir hagkvæmasta kost virkjunar og helstu 

stærðir mannvirkja. Lægsta rekstrarvatnsstaða er jöfn hæstu rekstrarvatnsstöðu inntakslóns, 

þar sem ekki er um miðlun að ræða.  
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Tafla 3.10 Helstu einkennisstærðir mannvirkja fyrir hagkvæmasta kost. 

Stífla 

Jarðvegsstífla með þéttum kjarna úr fínefnaríkum jarðvegi  

Botnkóti stíflu  [m y.s.] 64 

Hæð stíflu  [m] 11 

Lengd stíflu [m] 56 

Vatnshæð í inntakslóni [m y.s.] 69 

Flatarmál uppistöðulóns [þús. m2] 4,1 

Rúmmál kjarna [þús. m3] 2,6 

Rúmmál stoðfyllingar og filterlaga [þús. m3] 3,9 

Rúmmál grjótvarnar [þús. m3] 1,6 

Yfirfall 

Steypt yfirfall með rúnnaðri yfirfallsbrún og skurði með grjótvörn 

Lengd yfirfalls [m] 4,7 

Vatnshæð yfirfalls m.v. Q500 [m] 3 

Vatnshæð yfirfalls m.v.1,5*Q500 [m] 3,9 

Lengd skurðar [m] 50 

Þverskurðarflatarmál skurðar [m2] 5,8 

Rúmmál efnis sem þarf að fjarlægja (þar af í stíflu) [þús. m3] 6,3 (3,9) 

Inntak 
Pípa og botnrás steypt í stíflu, inntaksrist ofan við og loki neðan við stíflu 

Lengd steyptrar pípu [m] 18 

Pípa 

Niðurgrafin glertrefjastyrkt pípa 

Þvermál pípu [m] 0,9 

Lengd pípu PN40 [m] 1000 

Lengd pípu PN100 [m] 250 

Stöðvarhús 

Hús úr steinsteypu á steyptum grunni 

Lengd stöðvarhúss [m] 12,5 

Breidd stöðvarhúss [m] 8 

Flatarmál stöðvarhúss [m2] 100 

Vegir 

Malarvegir og uppbygging á núverandi vegslóðum 

Lengd á nýjum vegi að stíflustæði [m] 250 

Lengd á nýjum vegi að stöðvarhúsi [m] 750 

 

Í töflu 3.11 má sjá  helsta vél- og rafbúnað fyrir hagkvæmasta kost virkjunar. 

Tafla 3.11 Helsti vél- og rafbúnaður virkjunar. 

Búnaður Gerð 

Hverfill Turgo 

Rafali Samfasa 

Lokur Plankaloka 

Lokar 3 stk. spjaldlokar 

 

3.7 Tenging við dreifikerfi og raforkusala 

Vestfjarðalína er 132 kV flutningslína og tengir Vestfirði við aðra hluta landsins. Hún liggur 

frá Hrútafjarðarbotni um Gilsfjörð og yfir í aðveitustöð í Geiradal. Ljóst er að þessi lína er 

of háspennt til að hægt sé að tengja litla virkjun við hana. Einfasa lágspennt loftlína tengir 
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bæi í Gilsfirði við dreifikerfi í Króksfjarðarnesi. Þessi raflína er orðin léleg og slitnar 

reglulega. Talað hefur verið um að leggja þriggja fasa jarðstreng á bæina við Gilsfjörð, en 

ekki verið tekin ákvörðun um þá framkvæmd (Hafliði Viðar Ólafsson, munnleg heimild, 11. 

febrúar 2015).  

Tengja þarf virkjun við næstu þriggja fasa línu, sem samkvæmt dreifiveitu á svæðinu er nú 

í Króksfjarðarnesi. Á mynd 3.30, sem unnin er úr Kortasjá Landmælinga Íslands, má sjá 

staðsetningu virkjunar m.t.t. ystu bæja í Gilsfirði og Króksfjarðarness. Vegalengd frá virkjun 

að raflínu í Króksfjarðarnesi er um 5 km. Kostnaður vegna háspennurofa, jarðstrengs, 

tengingar virkjunar og annars frágangs var áætlaður í samráði við dreifiveitu á svæðinu. 

Spennar og stjórnbúnaður virkjunar falla undir vél- og rafbúnað og voru því ekki teknir með 

við útreikninga á tengikostnaði. Áætlað var að dreifiveita greiði helming tengikostnaðar á 

móti virkjunaraðila vegna uppbyggingar dreifikerfis á svæðinu. Tengikostnað virkjunaraðila 

má sjá í töflum B.1-B.16 í viðauka. 

 

Mynd 3.30 Staðsetning virkjunar, ystu bæja í norðanverðum Gilsfirði og Króksfjarðarness 

(Kortasjá Landmælinga Íslands, 2015). 

Virkjun í Múlaá kæmi til með að þjónusta Reykhólahrepp og Strandabyggð, auk þess að 

tengjast við raforkukerfi Vestfjarða í gegnum aðveitustöð í Geiradal. Á mynd 3.31 má sjá 

úttekt Orkubús Vestfjarða af kerfi Landsnets, í aðveitustöð í Geiradal. Myndin er unnin út 

frá gögnum frá Orkubúi Vestfjarða, fyrir árið 2014. Annars vegar er um að ræða 

forgangsorku og hins vegar ótryggða orku, sem saman mynda heildarorkuúttekt. Á myndinni 

má einnig sjá daglega meðalorkuframleiðslu virkjunar í Múlaá yfir árið. Hlutfall daglegrar 

orkuframleiðslu og úttektar á forgangsorku var fundið. Meðalraforkuframleiðsla virkjunar 

er nokkuð stöðug um 10 MWh á dag yfir vetrartímann en heldur meiri yfir sumartímann. 

Úttekt á raforku í Geiradal er mest á veturna, en búast má við að með tilkomu virkjunar muni 

þörf á úttekt á forgangsorku minnka um 10-25% á veturna. Á sumrin er úttekt á forgagnsorku 

í Geiradal mun minni en á veturna og má búast við að hún muni minnka um 20-70% með 

tilkomu virkjunar.  
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Mynd 3.31 Samanburður meðalorkuframleiðslu virkjunar í Múlaá við úttekt Orkubús 

Vestfjarða af kerfi Landsnets í Geiradal árið 2014. 

Í töflu 3.12 eru uppsett afl virkjunar og orkuframleiðsla borin saman við raforkukerfi 

Vestfjarða árið 2013, sem var fjallað um í kafla 1.3.1. Virkjun Múlaár myndi auka uppsett 

afl vatnsaflsvirkjana innan Vestfjarða um 3,0%, sem er tæplega fimmtungsaukning við 

uppsett afl bændavirkjana á Vestfjörðum. Virkjunin myndi auka raforkuframleiðslu innan 

Vestfjarða um 4,2%, sem svarar til rúmlega fjórðungsaukningar í framleiðslu bændavirkjana 

og dregur úr þörf á innfluttri forgangsorku um 9,1%. 

Tafla 3.12 Aukning raforkuframleiðslu og uppsetts afls innan 

Vestfjarða með tilkomu virkjunar í Múlaá, m.v. árið 2013. 

 2013 Aukning 

Uppsett afl virkjana í eigu OV [kW] 18.916  3,6% 

Uppsett afl bændavirkjana [kW] 3.436 20,0% 

Uppsett afl vatnsaflsvirkjana [kW] 22.352 3,1% 

Orka virkjana í eigu OV [MWh] 84.294 5,0% 

Orka bændavirkjana [MWh] 15.089 27,7% 

Orka vatnsaflsvirkjana [MWh] 99.383 4,2% 

Innflutt forgangsorka [MWh] 46.027 -9,1% 

 

3.8 Umhverfisáhrif  

Hér voru tekin saman helstu umhverfis- og samfélagsáhrif virkjunar. Matið var byggt á 

staðháttum og áliti ábúenda í Garpsdal. Helstu stærðir á mannvirkjum virkjunar og rúmmál 

efnis í stíflu má sjá í töflu 3.10. Staðháttum á virkjunarsvæðinu var lýst í kafla 1.3.2. 

Virkjun er ekki innan náttúruverndarsvæðis og engar þekktar menningarminjar eru innan 

svæðis sem verður fyrir röskun. Fjórir litlir fossar ofan við fyrirhugað stöðvarhús, sem sjá 

má á mynd 3.32, munu verða fyrir áhrifum og er sá hæsti um 2 m á hæð. Virkjað rennsli er 
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1,5 m3/s og eins og sést á mynd 3.33 er stærstur hluti rennslis í Múlaá nýttur í meðalvatnsári, 

fyrir utan sumarmánuðina frá byrjun maí fram í miðjan júlí. Ef ekki er gert ráð fyrir 

lágmarksrennsli í ánni má því búast við að hún verði þurr, utan stöku flóðtoppa, frá 

stíflumannvirkjum að stöðvarhúsi, á veturna. Á sumrin verður rennsli í ánni skert.  

 

Mynd 3.32 Fossar ofan við stöðvarhús (03.04.2015). 

 

Mynd 3.33 Meðalrennsli Múlaár 1954-1979 og virkjað rennsli. 
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Neðan við Garpsdalsvatn eru að mestu lítið grónir melar en meiri gróður er næst árfarvegi, 

ofan í gili. Svæði sem fer undir lón er bæði gróið land, þar sem gras og mosi eru mest 

áberandi og melbakkar. Enginn fiskur er í Múlaá og fuglalíf á svæðinu er lítið. Aurburður í 

Garpsdalsá er þó nokkur í mestu leysingum en sest að stórum hluta til í Garpsdalsvatni vegna 

lægri rennslishraða. Ekki var fínefnaríkur jarðvegur sjáanlegur í farvegi ár en búast má við 

að losa þurfi set úr inntakslóni eftir ákveðinn tíma. 

Staðsetningu efnisnáma má sjá á mynd 3.11 ofan við Garpsdalsveg og í skriðu við 

Garpsdalsfjall. Náma við Garpsdalsveg er sýnileg frá veginum, en þar er nú þegar náma sem 

nýtt hefur verið til vegagerðar. Skriða ofan við Garpsdalsvatn er hugsuð sem náma fyrir 

grófara efni í stíflu og grjótvörn, en þar er ekki náma fyrir. Viðbótarefni frá gerð yfirfalls og 

pípuskurða verður losað við námur og notað til þess að jafna út landslag. Stíflu- og 

inntaksmannvirki verða sýnileg, þau sjást þó ekki frá vegi. Þarf því að keyra eða ganga upp 

að mannvirkjum til þess að sjá þau þar sem þau eru vel falin undir melbökkum. Stöðvarhús 

sést ekki frá Garpsdalsvegi. Þarf því að ganga niður á melbakka eða keyra veg sem liggur 

niður að stöðvarhúsi til þess að sjá það. Pípa að stöðvarhúsi verður niðurgrafin alla leið og 

því eru sjónræn áhrif vegna hennar lítil, ef frágangur á pípuskurði er viðunandi. Vegur sem 

liggur að stöðvarhúsi er sjáanlegur frá Garpsdalsvegi að hluta. Vegslóði að 

stíflumannvirkjum sést ekki frá Garpsdalsvegi. Tenging virkjunar við dreifikerfi verður með 

jarðstreng og því lítið sjáanlegt rask eftir framkvæmdartíma. Hægt væri að fjarlægja hluta 

einfasa loftlínu sem liggur frá Króksfjarðarnesi og inn í botn Gilsfjarðar. Virkjunin mun 

skapa talsverða atvinnu á framkvæmdartíma og vegna minni verkefna sem tengjast rekstri 

og viðhaldi virkjunar. Stór hluti þessarar vinnu gæti verið unninn af verktökum innan 

samfélagsins, þar sem hann krefst ekki mikillar sérþekkingar. Raforkuöryggi á svæðinu mun 

aukast og aukin framleiðsla innan Vestfjarða hefur góð áhrif á flutningskerfið. Bæir í 

Gilsfirði frá Króksfjarðarnesi fá tengingu með þriggja fasa raflínu, með mun meira 

afhendingaröryggi en núverandi lína. 

Í Gilsfirði eru þekkt snjóflóðasvæði en ekki er vitað til þess að snjóflóð hafi fallið á 

fyrirhuguðu virkjunarsvæði. Flóð í Múlaá með 500 ára endurkomutíma var metið og virkjun 

hönnuð til að standast það. Við stíflubrot yrði Garpsdalsvegur fyrir skemmdum en lítil hætta 

er á að fólk verði fyrir flóðinu, þar sem lítil umferð er um svæðið. 

Engin veiði er í ánni og vatn úr ánni er ekki nýtt á annan máta. Svæðið í Garpsdal er nýtt 

sem beitarland fyrir sauðfé á sumrin, en graslendi sem fer undir inntakslón er ekki talið hafa 

merkjanleg áhrif á beit á svæðinu. 

Helstu mótvægisaðgerðir eru vandaður frágangur á efnisnámum og uppgræðsla lands til að 

lágmarka sjónræn áhrif og takmarka rof á svæðinu. Núverandi vegir og vegslóðar verða 

nýttir og byggðir upp þar sem það er hægt og annars staðar eru vegir látnir falla að umhverfi 

eins og kostur er. Ekki var gert ráð fyrir lágmarksrennsli í á, þar sem fáir fara um svæðið 

þegar ekkert rennsli er í ánni, vatnið er ekki nýtt til annarra nota og enginn fiskur er í ánni. 

Búast má við einhverju rennsli á yfirfalli yfir sumartímann, miðað við meðalvatnsár og þar 

af leiðandi rennsli í fossunum ofan við stöðvarhús þegar mest umferð er á svæðinu. 

3.9 Arðsemi og næmnigreining 

Miðað var við meðalverð heildsala Landsvirkjunar, án flutnings, árið 2013 við 

arðsemisútreikninga. Til einföldunar var miðað við að innifaldar væru greiðslur frá 

dreifiveitu. Ekki er víst að þessi verð endurspegli raunveruleg verð til virkjunar og þarf að 
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fá nákvæmara raforkuverð við  ítarlegri hönnun og val á útfærslu virkjunar. Gert var ráð fyrir 

þriggja ára undirbúnings- og byggingartíma virkjunar, sem hæfist árið 2016. Gert var ráð 

fyrir því að hlutfall stofnkostnaðar yrði 20% á fyrsta ári framkvæmda og 40% á seinni 

tveimur árunum. Á fyrsta árinu færu fram frekari rannsóknir, hönnun og undirbúningur 

framkvæmda. Á öðru og þriðja árinu væri unnið að gerð mannvirkja, uppsetningu raf- og 

vélbúnaðar, tengingu virkjunar, prófunum og frágangi. Afskriftartími virkjunar var áætlaður 

40 ár, þar sem eftir þann tíma er líklegt að endurnýja þurfi stóran hluta raf- og vélbúnaðar 

og viðhalds sé þörf á mannvirkjum virkjunar. Þetta er í lengra lagi fyrir afskriftartíma 

virkjunar sem er almennt áætlaður um 25-40 ár. Í töflu 3.13 eru helstu kostnaðar- og 

tekjuliðir á afskriftartíma virkjunar teknir saman og núvirði þeirra reiknað með jöfnu (32). 

Sundurliðaður stofnkostnaður virkjunar er sýndur í töflu B.1 í viðauka.  Miðað var við að 

viðhaldskostnaður sé 2% af stofnkostnaði á ári. Reiknað var með ávöxtunarkröfu 7% en 

veginn fjármagnskostnaður var reiknaður í kafla 3.6.  

Tafla 3.13 Samantekt á kostnaði og tekjum á 

afskriftartíma virkjunar. 

Kostnaðarliður Mill ISK 

Stofnkostnaður 193,1 

Árlegur viðhaldskostnaður 3,9 

Árstekjur 16,7 

Heildarkostnaður á afskriftartíma virkjunar 347,6 

Heildartekjur á afskriftartíma virkjunar 668,8 

Núvirði heildarkostnaðar 223,2 

Núvirði heildartekna 194,7 

 

Á mynd 3.34 er núvirt greiðslustreymi virkjunar. Þar má sjá að stofnkostnaður virkjunar er 

hár en vegna þess að virkjun notar ekki eldsneyti er árlegur kostnaður lágur miðað við árlegar 

tekjur. 

 

Mynd 3.34 Núvirt greiðslustreymi virkjunar. 
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Núvirði, innri ávöxtun og hlutfall hagnaðar og kostnaðar voru reiknuð með jöfnum (33) og 

(34) eins og má sjá í töflu 3.14. Virkjun er ekki arðbær miðað við gefnar forsendur þar sem 

núvirði virkjunar er minna en 0 og hlutfall núvirtra tekna og kostnaðar er minna en 1. Innri 

ávöxtun virkjunar er 5,7% sem er lægra en veginn fjármagnskostnaður. 

Tafla 3.14 Arðsemisútreikningar. 

Arðsemisathugun  

Núvirði [mill ISK] -28,5 

Innri ávöxtun [%] 5,7 

Hlutfall tekna og kostnaðar 0,87 

 

Á mynd 3.35 er næmnigreining á áhrifum mismunandi þátta á arðsemi virkjunar. Áhrif 

breytinga á stofnkostnaði, afskriftartíma virkjunar, innri ávöxtunarkröfu, rekstrar- og 

viðhaldskostnaði og raforkuframleiðslu á núvirði virkjunar voru skoðuð. Arðsemi virkjunar 

er næmust fyrir stofnkostnaði sem kemur allur á fyrstu þremur árunum og því hefur 

ávöxtunarkrafa ekki eins mikil áhrif á hann. Ef hægt væri að lækka stofnkostnað virkjunar 

um 12% væri núvirði virkjunar núll og virkjun arðbær. Breyting á 

meðalársraforkuframleiðslu, sem má einnig líta á sem breytingu á raforkuverði til virkjunar, 

hefur talsverð áhrif á arðsemi virkjunar. Ef raforkuframleiðsla eða raforkuverð er um 14% 

hærra þá er virkjun arðbær. Ekki var gert ráð fyrir að raforkuverð til virkjunar hækki, þó svo 

að hækkun hafi verið á heildsöluverði á síðustu árum, eins og sést í töflu 2.5, sem hefði áhrif 

á arðsemi virkjunar. Talsverð óvissa var í útreikningum á stofnkostnaði virkjunar og 

raforkuverði og ber því að taka með fyrirvara. Ávöxtunarkrafa þyrfti að lækka um u.þ.b. 

19% til þess að virkjun yrði arðbær, en það samsvarar 5,7% ávöxtunarkröfu líkt og sést í 

töflu 3.14. Næmni arðsemi fyrir afskriftartíma virkjunar og rekstrar- og viðhaldskostnaði er 

minni. Viðhalds- og rekstrarkostnaður virkjunar er mun minni á ári en tekjur virkjunar og 

hefur því minni áhrif. Tekjur og kostnaður virkjunar eftir 30-50 ár hafa lítil áhrif á núvirði 

virkjunar og því er arðsemi virkjunar ekki næm fyrir breytingum á afskriftartíma virkjunar. 

 

Mynd 3.35 Næmnigreining fyrir hlutfall tekna og kostnaðar. 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

N
ú

vi
rð

i [
m

ill
. I

SK
]

Breyting

Stofnkostnaður
Afskriftartími
Ávöxtunarkrafa
Rekstrar og viðhaldskostnaður
Orkuframleiðsla (verð)



73 

4 Samantekt 

Í þessu verkefni var fjallað um frumathugun á virkjun Múlaár í Gilsfirði á sunnanverðum 

Vestfjörðum. Helstu markmið rannsóknarinnar voru að finna hagkvæmustu útfærslu 

virkjunar og meta arðsemi hennar. Að auki var lagt mat á helstu umhverfisáhrif virkjunar og 

áhrif hennar á raforkuflutningskerfi á Vestfjörðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að af þeim tveimur kostum sem voru skoðaðir fyrir 

staðsetningu stíflumannvirkja var efri kosturinn hagkvæmari. Efri kosturinn felur í sér að 

stífla Múlaá í gili við Garpsdalsmel neðan við Garpsdalsvatn. Samanburður á mismunandi 

stífluhæðum leiddi í ljós að hagkvæmast var að vera með sem lægsta lónhæð. Virkjun er þar 

af leiðandi rennslisvirkjun, án miðlunar, með heildarfallhæð 64 m. Núvirtur kostnaður vegna 

stíflu og yfirfalls við að hækka lónhæð var hærri en núvirði tekna sem aukin orkuframleiðsla 

skilaði, vegna miðlunar og meiri fallhæðar. Hagkvæmast reyndist að nota jarðvegsstíflu með 

steyptu yfirfalli, til hliðar við stíflu. Jarðvegsstíflan er með þéttikjarna úr fínefnaríkum 

jarðvegi. Gert var ráð fyrir að nota mætti efni úr tveimur námum á virkjunarsvæðinu til 

stíflugerðar. Mismunandi hámarksrennsli til virkjunar var skoðað og var mesti ávinningur af 

því að virkja 1,5 m3/s. Glertrefjastyrkt pípa var talin henta best til þess að leiða vatn að 

stöðvarhúsi. Stöðvarhús er staðsett á sjávarmel við Gilsfjörð, neðan við brattasta fall Múlaár. 

Heildarlengd pípu var áætluð um 1250 m og hagkæmasta þvermál hennar var 0,9 m. Talið 

var að Turgo hverfill hentaði best vegna aðstæðna. Turgo hverfill hentar vel fyrir breytilegt 

álag, sem búast má við þegar engin miðlun er til staðar. Uppsett afl virkjunar miðað við 

gefnar forsendur var 686 kW og árleg orkuframleiðsla 4,18 GWh. Stofnkostnaður var 

áætlaður 193,1 milljónir ISK, út frá grunnhönnun og einingarverðum. Arðsemisathugun 

sýndi að virkjun er ekki arðbær miðað við gefnar forsendur. Núvirði virkjunar á 

afskriftartíma hennar er neikvætt um 28,5 milljónir ISK, hlutfall tekna og kostnaðar 0,87 og 

innri ávöxtun 5,7% en ávöxtunarkrafa var áætluð 7%.  

Mat á umhverfisáhrifum virkjunar leiddi í ljós að hún hefur takmörkuð áhrif á umhverfið. 

Múlaá er á afskekktu svæði, úr alfaraleið og helsta umferðin á svæðinu eru bændur sem nýta 

landið í kring. Rennsli Múlaár neðan við stíflu að stöðvarhúsi verður ekkert á veturna miðað 

við meðalvatnsár nema í stökum flóðtoppum. Engin veiði er í ánni né önnur notkun á vatni 

úr ánni. Nokkrir minni fossar verða fyrir áhrifum en rennsli verður í þeim stóran hluta 

sumars. Helstu sjónræn áhrif virkjunar eru vegna vega, efnisnáma, stöðvarhúss og 

stíflumannvirkja. Mannvirki eru illsjáanleg frá vegi sem liggur um Gilsfjörð og þarf að 

leggja á sig krók til að þau sjáist. Virkjunin mun skapa atvinnu í Reykhólahreppi á 

byggingartíma auk þjónustu við virkjun á rekstrartíma vegna viðhalds. Með tilkomu 

virkjunar tengjast bæir í utanverðum Gilsfirði við þriggja fasa rafmagn, sem eykur 

raforkuöryggi á svæðinu. Þá verður einnig hægt að leggja niður að hluta til einfasa loftlínu 

sem liggur um Gilsfjörð. Næsti mögulegi tengipunktur virkjunar við dreifikerfi raforku er í 

Króksfjarðarnesi, í um 5 km fjarlægð. Líklegt er að dreifiveita svæðisins, Orkubú Vestfjarða, 

tæki þátt í kostnaði við tengingu virkjunar, þar sem um uppbyggingu á dreifikerfi er að ræða. 

Raforkuframleiðsla virkjunar verður um 10-25% af forgangsorkuúttekt Orkubús Vestfjarða 

af kerfi Landsnets í Geiradal fyrir tímabilið september-apríl. Fyrir tímabilið maí-ágúst verður 

orkuframleiðslan um 20-70% af forgangsorkuúttekt. Uppsett afl vatnsaflsvirkjana á 
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Vestfjörðum mun aukast um 3,0% og raforkuframleiðsla um 4,2%, sem dregur úr þörf á 

innfluttri forgangsorku um 9,1%. 

Frekari rannsóknir 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að virkjun Múlaár er ekki arðbær miðað við gefnar 

forsendur en óvissa í útreikningum getur haft áhrif á lokaniðurstöðu. Arðsemi virkjunar er 

næmust fyrir breytingum á stofnkostnaði virkjunar, sem er byggður á grunnhönnun 

mannvirkja og háður óvissu í magntölum og einingarverðum. Mælt er með rannsóknum á 

jarðfræði svæðisins og þá sérstaklega í kringum stíflustæði og námur sem nota á til 

stíflugerðar. Mögulega má finna ódýrari staðsetningu og/eða útfærslu á stíflu, yfirfalli og 

inntaki. Ítarlegri stærðarákvörðun á stöðvarhúsi og grundunareiginleikum stöðvarhúss þarf 

til að meta kostnað stöðvarhúss á nákvæmari hátt. Hafa þarf samband við söluaðila á vél- og 

rafbúnaði og fá tilboð í búnað ásamt uppsetningu, miðað við virkjað rennsli og virka fallhæð 

sem hefur verið reiknuð. Arðsemi virkjunar er einnig næm fyrir breytingum á 

orkuframleiðslu og raforkuverði. Þar sem erfitt reyndist að fá nákvæmt raforkuverð fyrir 

virkjun er mælt með að samband sé haft við raforkusala til þess að fá nákvæmara raforkuverð 

og áhrif sem dægur- eða vikumiðlun hefði á raforkuverð. Rennslismælingar eru gamlar og 

mælt er með að setja upp rennslismæli á sama stað og fyrri vatnsmælingar fóru fram. Ný 

rennslisgögn er síðan hægt að nota til samanburðar við eldri rennslisgögn, til að fá betra mat 

á raforkuframleiðslu. Nýjar rennslismælingar væri einnig hægt að nota til þess að endurmeta 

flóðaútreikninga sem gætu haft áhrif á kostnað við stíflu og yfirfall.  
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Viðauki A    Mannvirki 

 

Mynd A.1 Þversnið jarðvegsstíflu og stíflu úr þjappaðri þurrsteypu fyrir hæstu og lægstu 

stíflu fyrir efri kost. 

 

Mynd A.2 Þversnið jarðvegsstíflu og stíflu úr þjappaðri þurrsteypu fyrir hæstu og lægstu 

stíflu fyrir neðri kost. 
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Mynd A.3 Snið hæstu mögulegu stíflu fyrir efri kost. 

 

Mynd A.4 Snið hæstu mögulegu stíflu fyrir neðri kost. 

 

Mynd A.5 Yfirfall og frárennslisskurðir fyrir efri og neðri kost. 
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Mynd A.6 Inntak. 

 

 

Mynd A.7 Stöðvarhús. 
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Viðauki B    Töflur 

 

Tafla B.1 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 69 m y.s. og heildarfallhæð 64 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW]  

0,5 

241 

0,75 

360 

1 

461 

1,25 

584 

1,5 

677 

1,75 

807 

2 

896 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

Inntak [mill ISK] 3,3 3,7 3,7 4,2 4,2 4,6 4,6 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 76,4 84,3 85,3 94,3 95,2 104,4 105,4 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 22,9 25,3 25,6 28,3 28,6 31,3 31,6 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 24,6 32,9 40,2 48,3 55,7 62,3 69,7 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 31,9 40,2 47,4 55,5 63,0 69,5 77,0 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,2 4,0 4,7 5,6 6,3 7,0 7,7 

Heildarkostnaður [mill ISK] 134,4 153,7 163,0 183,6 193,1 212,2 221,7 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,7 3,1 3,3 3,7 3,9 4,2 4,4 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,08 2,93 3,46 3,95 4,18 4,44 4,52 

LCOE [ISK/kWh/ár] 4,85 3,94 3,54 3,49 3,47 3,59 3,68 
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Tafla B.2 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 70 m y.s. og heildarfallhæð 65 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

245 

0,75 

365 

1 

469 

1,25 

594 

1,5 

688 

1,75 

820 

2 

912 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 

Inntak [mill ISK] 3,7 4,2 4,2 4,6 4,6 5,1 5,1 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 78,3 86,3 87,3 96,2 97,2 106,4 107,4 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 23,5 25,9 26,2 28,9 29,2 31,9 32,2 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 24,9 33,3 40,6 48,8 56,2 62,9 70,4 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 32,2 40,6 47,9 56,1 63,5 70,2 77,6 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,2 4,1 4,8 5,6 6,3 7,0 7,8 

Heildarkostnaður [mill ISK] 137,2 156,8 166,1 186,7 196,2 215,6 225,0 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,7 3,1 3,3 3,7 3,9 4,3 4,5 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,12 2,97 3,50 3,98 4,21 4,46 4,53 

LCOE [ISK/kWh/ár] 4,86 3,97 3,57 3,52 3,50 3,63 3,73 

 

Tafla B.3 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 71 m y.s. og heildarfallhæð 66 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

249 

0,75 

371 

1 

477 

1,25 

604 

1,5 

700 

1,75 

834 

2 

928 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

Inntak [mill ISK] 4,1 4,6 4,6 5,1 5,1 5,6 5,6 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 80,4 88,4 89,4 98,4 99,4 108,7 109,6 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 24,1 26,5 26,8 29,5 29,8 32,6 32,9 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 25,2 33,7 41,0 49,3 56,8 63,6 71,1 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 32,5 40,9 48,2 56,6 64,1 70,8 78,3 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,2 4,1 4,8 5,7 6,4 7,1 7,8 

Heildarkostnaður [mill ISK] 140,3 160,0 169,3 190,2 199,7 219,2 228,7 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,8 3,2 3,4 3,8 4,0 4,4 4,6 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,15 3,02 3,54 4,02 4,23 4,47 4,54 

LCOE [ISK/kWh/ár] 4,90 3,98 3,59 3,55 3,55 3,68 3,78 
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Tafla B.4 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 72 m y.s. og heildarfallhæð 67 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

253 

0,75 

377 

1 

485 

1,25 

613 

1,5 

712 

1,75 

848 

2 

943 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Inntak [mill ISK] 4,5 5,1 5,1 5,6 5,6 6,1 6,1 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 83,0 91,1 92,1 101,1 102,1 111,3 112,3 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 24,9 27,3 27,6 30,3 30,6 33,4 33,7 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 25,5 34,0 41,4 49,8 57,4 64,1 71,8 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 32,8 41,3 48,7 57,1 64,6 71,4 79,0 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 7,1 7,9 

Heildarkostnaður [mill ISK] 143,9 163,8 173,2 194,2 203,8 223,3 232,9 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,9 3,3 3,5 3,9 4,1 4,5 4,7 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,18 3,06 3,58 4,05 4,26 4,5 4,56 

LCOE [ISK/kWh/ár] 4,96 4,02 3,63 3,60 3,59 3,73 3,84 

 

Tafla B.5 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 73 m y.s. og heildarfallhæð 68 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

257 

0,75 

383 

1 

493 

1,25 

623 

1,5 

724 

1,75 

861 

2 

959 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 

Inntak [mill ISK] 4,9 5,5 5,5 6,1 6,1 6,7 6,7 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 86,8 94,9 95,8 104,9 105,9 115,3 116,3 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 26,0 28,5 28,8 31,5 31,8 34,6 34,9 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 25,8 34,4 41,8 50,3 57,9 64,8 72,4 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 33,1 41,7 49,1 57,5 65,2 72,0 79,7 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,3 4,2 4,9 5,8 6,5 7,2 8,0 

Heildarkostnaður [mill ISK] 149,2 169,2 178,6 199,7 209,5 229,1 238,8 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 3,0 3,4 3,6 4,0 4,2 4,6 4,8 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,21 3,11 3,63 4,1 4,29 4,52 4,58 

LCOE [ISK/kWh/ár] 5,07 4,09 3,70 3,66 3,67 3,81 3,92 
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Tafla B.6 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 74 m y.s. og heildarfallhæð 69 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

261 

0,75 

389 

1 

501 

1,25 

633 

1,5 

735 

1,75 

875 

2 

975 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 

Inntak [mill ISK] 5,3 5,9 5,9 6,5 6,5 7,2 7,2 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 90,9 99,0 100,0 109,1 110,0 119,5 120,5 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 27,3 29,7 30,0 32,7 33,0 35,9 36,1 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 26,0 34,8 42,2 50,8 58,4 65,4 73,1 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 33,2 42,0 49,5 58,0 65,7 72,7 80,3 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,3 4,2 5,0 5,8 6,6 7,3 8,0 

Heildarkostnaður [mill ISK] 154,7 174,9 184,4 205,6 215,3 235,3 245,0 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 3,1 3,5 3,7 4,1 4,3 4,7 4,9 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,25 3,16 3,68 4,14 4,33 4,55 4,6 

LCOE [ISK/kWh/ár] 5,17 4,16 3,76 3,73 3,74 3,88 4,00 

 

Tafla B.7 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 75 m y.s. og heildarfallhæð 70 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

265 

0,75 

395 

1 

508 

1,25 

643 

1,5 

747 

1,75 

889 

2 

990 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

Inntak [mill ISK] 5,7 6,4 6,4 7 7 7,7 7,7 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 95,3 103,5 104,5 113,6 114,6 124,1 125,0 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 28,6 31,1 31,4 34,1 34,4 37,2 37,5 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 26,3 35,1 42,7 51,2 59,0 65,9 73,7 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 33,5 42,4 49,9 58,5 66,3 73,2 81,0 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,4 4,2 5,0 5,9 6,6 7,3 8,1 

Heildarkostnaður [mill ISK] 160,8 181,2 190,8 212,1 221,9 241,8 251,7 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 3,2 3,6 3,8 4,2 4,4 4,8 5,0 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,29 3,19 3,72 4,19 4,36 4,57 4,62 

LCOE [ISK/kWh/ár] 5,28 4,27 3,85 3,80 3,82 3,97 4,09 
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Tafla B.8 Stofnkostnaður og LCOE fyrir efri kost stíflumannvirkis með LRVS 69 m y.s., 

HRVS 76 m y.s. og heildarfallhæð 71 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

269 

0,75 

401 

1 

516 

1,25 

653 

1,5 

759 

1,75 

903 

2 

1006 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Inntak [mill ISK] 6,1 6,8 6,8 7,5 7,5 8,2 8,2 

Pípa [mill ISK] 32,1 38,6 38,6 46,2 46,2 53,9 53,9 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Samtals [mill ISK] 107,0 115,2 116,2 125,4 126,4 135,8 136,8 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 32,1 34,6 34,8 37,6 37,9 40,7 41,0 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 26,5 35,4 43,1 51,7 59,5 66,5 74,3 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 33,8 42,7 50,3 59,0 66,8 73,8 81,6 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 3,4 4,3 5,0 5,9 6,7 7,4 8,2 

Heildarkostnaður [mill ISK] 176,3 196,7 206,4 227,9 237,7 257,7 267,6 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 3,5 3,9 4,1 4,6 4,8 5,2 5,4 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 2,33 3,26 3,80 4,25 4,42 4,62 4,65 

LCOE [ISK/kWh/ár] 5,68 4,53 4,08 4,03 4,04 4,19 4,32 

 

Tafla B.9 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 39 m y.s. og heildarfallhæð 34 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

131 

0,75 

195 

1 

260 

1,25 

325 

1,5 

385 

1,75 

443 

2 

497 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Inntak [mill ISK] 3,3 3,7 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Samtals [mill ISK] 50,0 52,9 56,3 59,5 60,5 61,5 62,5 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 15,0 15,9 16,9 17,9 18,1 18,4 18,7 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 14,7 19,3 25,0 30,2 35,0 39,4 45,8 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 22,0 26,6 32,3 37,5 42,3 46,7 53,1 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,3 

Heildarkostnaður [mill ISK] 89,1 98,1 108,7 118,6 125,2 131,3 139,7 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,14 1,62 1,99 2,27 2,44 2,56 2,63 

LCOE [ISK/kWh/ár] 6,15 4,76 4,29 4,11 4,03 4,03 4,18 
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Tafla B.10 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 40 m y.s. og heildarfallhæð 35 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

135 

0,75 

201 

1 

268 

1,25 

335 

1,5 

397 

1,75 

456 

2 

513 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

Inntak [mill ISK] 3,7 4,2 4,6 5,1 5,1 5,1 5,1 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Samtals [mill ISK] 52,4 55,4 58,7 62,0 63,0 64,0 65,0 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 15,7 16,6 17,6 18,6 18,9 19,2 19,5 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 15,0 19,8 25,5 30,9 35,9 40,4 47,0 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 22,3 27,1 32,8 38,2 43,2 47,7 54,3 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,2 2,7 3,3 3,8 4,3 4,8 5,4 

Heildarkostnaður [mill ISK] 92,6 101,8 112,4 122,6 129,4 135,6 144,2 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,7 2,9 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,16 1,66 2,03 2,31 2,47 2,58 2,64 

LCOE [ISK/kWh/ár] 6,28 4,82 4,35 4,18 4,12 4,13 4,30 

 

Tafla B.11 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 41 m y.s. og heildarfallhæð 36 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

139 

0,75 

207 

1 

276 

1,25 

345 

1,5 

409 

1,75 

470 

2 

529 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

Inntak [mill ISK] 4,1 4,6 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Samtals [mill ISK] 55,0 58,0 61,4 64,7 65,7 66,7 67,7 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 16,5 17,4 18,4 19,4 19,7 20,0 20,3 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 15,4 20,3 26,2 31,7 36,7 41,4 48,1 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 22,7 27,6 33,5 39,0 44,0 48,7 55,4 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,3 2,8 3,3 3,9 4,4 4,9 5,5 

Heildarkostnaður [mill ISK] 96,5 105,8 116,6 127,1 133,9 140,3 148,9 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,19 1,7 2,07 2,35 2,51 2,61 2,66 

LCOE [ISK/kWh/ár] 6,38 4,90 4,43 4,25 4,19 4,23 4,40 
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Tafla B.12 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 42 m y.s. og heildarfallhæð 37 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

142 

0,75 

213 

1 

283 

1,25 

354 

1,5 

420 

1,75 

484 

2 

544 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 

Inntak [mill ISK] 4,5 5,1 5,6 6,1 6,1 6,1 6,1 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Samtals [mill ISK] 57,7 60,8 64,2 67,5 68,5 69,5 70,5 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 17,3 18,2 19,3 20,3 20,6 20,9 21,2 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 15,8 20,8 26,8 32,5 37,6 42,4 49,2 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 23,1 28,1 34,1 39,8 44,9 49,7 56,5 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,3 2,8 3,4 4,0 4,5 5,0 5,7 

Heildarkostnaður [mill ISK] 100,4 110,0 121,0 131,5 138,5 145,0 153,8 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,23 1,74 2,12 2,39 2,54 2,63 2,68 

LCOE [ISK/kWh/ár] 6,42 4,97 4,49 4,33 4,29 4,34 4,51 

 

Tafla B.13 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 43 m y.s. og heildarfallhæð 38 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

146 

0,75 

219 

1 

291 

1,25 

364 

1,5 

432 

1,75 

497 

2 

560 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 

Inntak [mill ISK] 4,9 5,5 6,1 6,7 6,7 6,7 6,7 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Samtals [mill ISK] 66,9 70,0 73,5 76,9 77,9 78,9 79,9 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 20,1 21,0 22,0 23,1 23,4 23,7 24,0 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 16,2 21,2 27,4 33,1 38,4 43,2 50,4 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 23,5 28,5 34,7 40,4 45,7 50,5 57,7 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,3 2,9 3,5 4,0 4,6 5,1 5,8 

Heildarkostnaður [mill ISK] 112,8 122,4 133,7 144,5 151,6 158,2 167,3 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,3 2,4 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,26 1,78 2,16 2,42 2,58 2,66 2,69 

LCOE [ISK/kWh/ár] 7,04 5,41 4,87 4,69 4,62 4,68 4,89 
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Tafla B.14 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 44 m y.s. og heildarfallhæð 39 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

150 

0,75 

224 

1 

299 

1,25 

374 

1,5 

444 

1,75 

511 

2 

576 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 

Inntak [mill ISK] 5,3 5,9 6,5 7,2 7,2 7,2 7,2 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Samtals [mill ISK] 70,3 73,4 76,9 80,4 81,4 82,4 83,4 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 21,1 22,0 23,1 24,1 24,4 24,7 25,0 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 16,6 21,7 28,1 33,9 39,3 44,2 51,5 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 23,9 29,0 35,4 41,2 46,6 51,5 58,8 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,4 2,9 3,5 4,1 4,7 5,2 5,9 

Heildarkostnaður [mill ISK] 117,6 127,3 138,8 149,8 157,1 163,8 173,1 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,4 2,5 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,3 1,83 2,20 2,46 2,61 2,68 2,71 

LCOE [ISK/kWh/ár] 7,12 5,47 4,96 4,79 4,73 4,81 5,02 

 

Tafla B.15 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 45 m y.s. og heildarfallhæð 40 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

154 

0,75 

230 

1 

307 

1,25 

384 

1,5 

456 

1,75 

525 

2 

592 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

Inntak [mill ISK] 5,7 6,4 7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Samtals [mill ISK] 74,1 77,3 80,8 84,3 85,3 86,3 87,3 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 22,2 23,2 24,2 25,3 25,6 25,9 26,2 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 16,9 22,2 28,7 34,6 40,1 45,2 52,5 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 24,2 29,5 36,0 41,9 47,4 52,5 59,8 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,4 2,9 3,6 4,2 4,7 5,2 6,0 

Heildarkostnaður [mill ISK] 123,0 132,9 144,6 155,7 163,0 169,9 179,3 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,33 1,88 2,24 2,5 2,65 2,71 2,73 

LCOE [ISK/kWh/ár] 7,27 5,56 5,08 4,90 4,84 4,93 5,16 
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Tafla B.16 Stofnkostnaður og LCOE fyrir neðri kost stíflumannvirkis með LRVS 39 m y.s., 

HRVS 45 m y.s. og heildarfallhæð 40 m y.s. miðað við að lón sé fullt. 

Rennsli [m3/s] 

Uppsett afl [kW] 

0,5 

158 

0,75 

236 

1 

315 

1,25 

394 

1,5 

467 

1,75 

539 

2 

607 

Mannvirki          

Jarðvegsstífla og yfirfall [mill ISK] 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 

Inntak [mill ISK] 6,1 6,8 7,5 8,2 8,2 8,2 8,2 

Pípa [mill ISK] 9,1 10,7 12,5 14,4 14,4 14,4 14,4 

Stöðvarhús [mill ISK] 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 

Vegir [mill ISK] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Samtals [mill ISK] 85,4 88,7 92,2 95,8 96,8 97,8 98,7 

Ófyrirséður kostnaður (30%) [mill ISK] 25,6 26,6 27,7 28,7 29,0 29,3 29,6 

Vél- og rafbúnaður        

Vél- og rafbúnaður [mill ISK] 17,3 22,6 29,2 35,3 40,9 46,1 53,6 

Tengikostnaður [mill ISK] 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Samtals [mill ISK] 24,6 29,9 36,5 42,6 48,2 53,4 60,9 

Ófyrirséður kostnaður (10%) [mill ISK] 2,5 3,0 3,6 4,3 4,8 5,3 6,1 

Heildarkostnaður [mill ISK] 138,2 148,2 160,1 171,4 178,8 185,8 195,4 

Viðhaldskostnaður á ári (2%) [mill ISK] 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 

Meðalársorkuframleiðsla [GWh/ári] 1,37 1,91 2,30 2,55 2,68 2,74 2,76 

LCOE [ISK/kWh/ár] 7,93 6,10 5,47 5,29 5,25 5,33 5,57 
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Viðauki C    Myndir 

 

 

Mynd C.1 Stöðvarhússvæði vinstra megin við á (03.01.2015). 
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Mynd C.2 Garpsdalsvegur, séð frá neðra stíflustæði (03.01.2015). 

 

Mynd C.3 Gil ofan við Garpsdalsveg 602 (03.04.2015). 
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Mynd C.4 Gil neðan við efra stíflustæði (03.01.2015). 

 

Mynd C.5 Gil neðan við efra stíflustæði (03.04.2015). 
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Mynd C.6 Melbakki ofan við efra stíflustæði (03.01.2015). 

 

Mynd C.7 Horft inn Garpsdal ofan við efra stíflustæði (03.01.2015). 
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Mynd C.8 Garpsdalsvatn, horft inn Garpsdal (03.01.2015). 

 

Mynd C.9 Náma ofan við Garpsdalsveg 602 (03.04.2015). 


