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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er gerð úttekt á raforkuframleiðni vindmylla við Hólmavík og 

Steingrímsfjarðarheiði. Skoðuð eru vindgögn frá sjálfvirkum veðurstöðum við Hólmavík og 

Steingrímsfjarðarheiði og gert grein fyrir vindafari á svæðinu. Þrjár vindmyllur eru skoðaðar, 

Enercon E44- 900kW, Enercon E53- 800 kW og Enercon 82- 2 MW. Reiknað er út meðal 

ársframleiðsla og afkastastuðull allra vindmyllnanna fyrir báða staðina. Einnig er skoðað 

kostnaður við vindmyllurnar, hagnaður og niðurgreiðslutími. 

Niðurstöður sýnir að E53 og E82 eru sterkustu kostirnir með afkastastuðull um 39% á 

Steingrímsfjarðarheiði og um 23% í Hólmavík. Er niðurgreiðslutími E53 og E82 á 

Steingrímsfjarðarheiði um 5 – 10 ár en í Hólmavík á bilinu 8 – 17 ár, eftir því hvaða verð 

fæst fyrir raforkuna.  

 

 

 

 

Abstract 

This paper looks at electricity generation from wind turbines at Hólmavík and 

Steingrímsfjarðarheiði. Data from automatic weather stations at those two locations is 

examined. Three different types of wind turbines are considered, Enercon E44- 900kW, 

Enercon E53- 800 kW and Enercon 82- 2 MW. Averaged yearly generation and capacity 

factor is calculated and costs, profit and payback period are investigated. 

Results shows that E53 and E82 are the strongest contestants, with capacity factor of around 

39% on Steingrímsfjarðarheiði and 23% in Hólmavík. Is the payback period for E53 and 

E82 on Steingrímsfjarðarheiði from 5 – 10 years and between 8 – 17 in Hólmavík, depending 

on the price of electricity.  
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1 Inngangur 

Vindorkan hefur verið notuð í þúsundir ára til þess að mala korn, dæla vatni og annað slíkt. 

Tilraunir til að framleiða rafmagn úr vindorku byrjuðu árið 1887 þegar prófessor James 

Blyth tókst að byggja tæki sem framleiddi rafmagn úr vindorku. Í mörg ár hafa litlar 

vindmyllur verið byggðar til að sjá rafmagni fyrir afskekktum byggðum, heimilum og 

sveitabæjum. Þessar vindmyllur hafa líka verið notaðar til að hlaða rafhlöður fyrir báta, 

hjólhýsi og sumarbústaði. Nýlega hafa þessar smærri vindmyllur einnig verið notaðar til að 

hlaða farsímamöstur og veðurstöðvar [1].  

Frá árinu 1980 hefur kostnaðurinn við vindmyllur lækkað og hæfni vindmyllnanna aukist 

töluvert. Það hefur stuðlað að því að vindorkumarkaðurinn hefur vaxið töluvert. Vindmyllur 

á hæfilega vindmiklum stöðum eru eitt af fjárhagslega hagstæðustu lausnunum til 

raforkuframleiðslu. Með áframhaldandi þróun á getu, áræðanleika og með lækkandi kostnaði 

er líklegt að vindorkan verði enn samkeppnishæfari í framtíðinni. Þar að auki eru vindmyllur 

í sívaxandi mæli byggðar út á hafi þar sem vindhraðinn er hærri og færri truflanir í 

umhverfinu. Þar með eykst aðgengi að vinnanlegri vindorku gríðarlega [1].  

Í stærstu mörkuðum Kína, Bandaríkjunum og Evrópu er vindorka víða að ögra hinum 

hefðbundu orkugjöfum. Árið 2008 var vindorka í Evrópu með stærsta hlutfall nýrra 

orkugjafa á árinu og árið 2012 í Bandaríkjunum [2]. Í lok árs 2016 var uppsett afl vindorku 

í heiminum rúmlega 486 GW og hefur aukist um rúmlega 55 GW hvert ár síðan 2014. Stærst 

er Kína með 42,7% af nýjum vindmyllum árið 2016 og þar á eftir eru Bandaríkin með 15%. 

Af uppsettu vindafli er Kína stærst með 34,7% og Bandaríkin með 16,9% [3]. Meðal helstu 

ástæða þess að vindorka er notuð í síauknum mæli er hvatning stjórnvalda og markmið um 

að lækka losun gróðurhúsloftgasa og má þar með nefna markmið Evrópusambandsins um 

að 20% af orkuþörf komi frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Og fyrir mörg ríki í Evrópu er 

vindorkan eina leið þeirra til að standast þessi markmið. Og hefur reynsla víðast hvar í 

heiminum sýnir að vindorka getur vel keppt við hefðbundna orkugjafa hvað varðar kostnað 

[2].   

Vindmyllur framleiða eina af hreinustu orku sem hægt er. Við vinnslu losna engar 

gróðurhúsalofttegundir og framleiða vindmyllurnar margfalt meiri orku heldur fer í að 

byggja, flytja og farga þeim. Umhverfisáhrif vinmylla eru lítil og að mestu afturkræf og hafa 

stærri vindmyllur almennt minni umhverfisáhrif heldur en minni vindmyllur. Ásamt rekstri 

vinmylla er hægt að stunda uppgræðslu eða landbúnað á sama svæði [4, 5]. Í dag eru mest 

notuðu vindmyllurnar með láréttan ás sem snýst samsíða jörðinni (Horizontal axis wind 

turbines, HAWTs) [6]. Þessar gerðir vindmylla hafa þróast út frá hefðbundnum vindmyllum 

og líkjast mikið skrúfuhreyfil flugvéla [1]. HAWTs hafa yfirleitt tvo eða þrjá spaða, en geta 

haft mun fleiri. 

Árið 2013 gangsetti Landsvirkjun tvær 900 kW vindmyllur við Hafið norðan við Búrfell. 

Turn vindmyllnanna er 55 metra hár en með spaðann í hæstu stöðu 77 metrar. Þetta eru lang 

stærstu vindmyllur sem reistar hafa verið hér á landi og í fyrsta sinn sem hagkvæmni 

raforkuframleiðslu með vindorku var könnuð [7]. Reynsla Landsvirkjunar á þessum 

vindmyllum reyndist vel og voru vindmyllurnar með að meðaltali yfir 40% nýtnihlutfall. Og 
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eru áform um að reisa 200 MW vindlund á sama stað. Myndu vindmyllurnar vera allt að 150 

metra háar með spaðana í hæstu stöðu og vera á bilinu 58 til 67 og með 3 til 3,5 MW aflgetu 

[5].  

Hólmavík stendur við Steingrímsfjörð á austanverðum Vestfjörðum. Það tilheyrir 

sveitafélaginu Strandabyggð og er stærsti þéttbýlisstaðurinn á Ströndum. Þar er notast við 

rafhitun með tilheyrandi kostnaði.  

 

Mynd 1 - Hólmavík1 

 

1.1 Markmið 

Markmið verkefnisins er úttekt á raforkuframleiðni vindmylla við Hólmavík og 

Steingrímsfjarðarheiði.  

Verkefnið afmarkast af nokkrum þáttum: 

• Útreikningar miðast við gögn frá sjálfvirkum veðurstöðum í Hólmavík og á 

Steingrímsfjarðarheiði. 

• Vindafar á svæðunum var skoðað. 

• Þrjár stærðir vindmyllna eru skoðaðar, 800 kW, 900kW og 2MW. 

• Raforkuframleiðsla vindmyllnanna skoðuð. 

• Endurgreiðslutími og árlegur meðalhagnaður vindmyllnanna skoðaður. 

 

                                                 

1 Heimild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B3lmav%C3%ADk.png (sótt: 20. Jan 2018) 
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1.2 Skýsluyfirlit 

Kafli 2, Bakgrunnur. Kynning á vindorku og veðurgögnunum 

Kafli 3, Greining gagna. Aflferill og orkuframleiðsla vindmyllna.  

Kafli 4, Vindafar. Skoðað helstu vindáttir á svæðunum, meðalvindhraða og tíðnigraf 

vindhraða.  

Kafli 5, Vindmyllur. Rýnt í Enercon vindmyllurnar þrjár, E44, E53 og E82. 

Kafli 6, Raforkuframleiðsla. Hversu mikil raforka fæst á báðum svæðunum með öllum 

gerðum vindmyllnanna.  

Kafli 7, Kostnaður. Endurgreiðslutími vindmyllnanna og árlegur meðalhagnaður.  

Kafli 8, Umræður. 

Kafli 9, Ályktun. 
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2 Bakgrunnur 

2.1 Orka úr vindinum.  

Vindorkan er hreyfiorka og er hún notuð meðal annars til að pumpa vatni, sigla skipum eða 

mala korn, eða til þess að snúa spöðunum á vindmyllu sem síðan snýr rafal sem framleiðir 

rafmagn.  

2.1.1 Vindorka 

Hreyfiorka vinds er hægt að finna með jöfnunni:  

 
𝐸 =

1

2
𝑚𝑢2 

1 

 

 

Þar sem m er massi lofts og u er meðalvindhraði yfir ákveðið tímabil. En raforkuframleiðsla 

vindmylla er háð því að vindur fari í gegnum spaða vindmyllnanna. Flæði vindsins er því 

 𝑚 = 𝜌𝐴𝑢 2 

 

 

Þar sem 𝜌 er þéttleiki loftsins, A er flatamál sem spaðar vindmyllnanna spanna og u er 

vindhraði. Með því að skeyta þessum jöfnum saman fæst aflið sem fæst úr vindmyllum: 

 

.  

 
𝑃 =

1

2
 𝜌𝐴𝑢3 

3 

Vindhraðinn hefur mjög mikil áhrif á aflið sem vindurinn gefur frá sér út því að vindhraðinn 

er í þriðja veldi. Ef vindhraði tvöfaldast þá áttfaldast aflið sem vindurinn gefur.Til þess að 

reikna út líklegt afl vindmyllu er bætt við η í jöfnuna en það er vinnslustuðull vindmyllunnar 

og lítur þá jafna út svona [1]: 

 𝑃 =
1

2
 𝜌𝐴𝑢3η  4 

2.1.2 Flatamál spaða vindmyllunar 

Vindorkan sem fæst úr vindmyllum er háð flatamáli sem spaðar vindmylluna spannar. 

Flatarmálið fæst með eftirfarandi jöfnu [8]: 

 𝐴 =
𝜋

2
 𝑟2 5 

Þar sem r er radíus vindmyllublaðana. Þetta flatarmál sést á mynd 1. 
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Mynd 2 - Flatarmál vindmylluspaða2 

 

2.1.3 Loftþéttleiki 

Loftþéttleiki hefur líka áhrif á orku sem fæst úr vindinum. Þéttleiki lofts fæst með jöfnunni: 

 𝜌 =  
𝑝

𝑅𝑇
 6 

Þar sem 𝑝 er loftþrýstingur, R er gasfasti (287 J/Kg-K fyrir loft), og T er hitastig í Kelvin 

[6].  

 

 

2.2 Veðurgögnin 

Veðurstofa Íslands rekur sjálfvirkar veðurstöðvar víðsvegar um landið. Fengnar voru 

upplýsingar frá tveimur þeirra, í Hólmavík og á Steingrímsfjarðarheiði. Þar er gögnum 

safnað saman á klukkutíma fresti um vindátt, vindhraða, mesta vindhraða síðust klukkustund 

og mestu hviðu síðustu klukkustund.  

Í Hólmavík er veðurstöðin stödd rétt fyrir sunnan bæinn. Hún hefur stöðvarnúmerið 2481, 

er í um 10 metra hæð yfir sjávarmáli og var tekin í notkun árið 2007. Fengust gögn frá byrjun 

árs 2012 til september 2017 [9]. 

Veðurstöðin á Steingrímsfjarðarheiðinni er í eigu Vegagerðarinnar og hefur verið í notkun 

síðan 1995. Hún er í um 440 metra hæð yfir sjávarmáli og hefur stöðvanúmerið 32474. 

Fengust gögn frá byrjun árs 2012 til byrjun október 2017 [10]. 

Við úrvinnslu gagnanna er notað 69 mánaðar tímarbilið frá 1.janúar 2012 til 1. október 2017.  

                                                 

2 Heimild: http://thebetterplanet.com/images/SweptArea.png (sótt 11.04.2016) 
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3 Greining gagna 

Tölfræðileg greining getur verið notuð til að meta mögulega vindorku á ákveðnu svæði og 

áætla orku sem vindmylla myndi gefa frá sér. Tölfræðileg greining er ekki eins mikilvægt ef 

mælingar eru teknar í réttri hæð og á þeim stað sem vindmylla mun rísa. En ef varpa þarf 

gögnum frá einu svæði á annað kemur sér vel að nota líkindadreifingu fyrir vindhraða [6].  

Tíðnidreifingar eru góð leið til að draga saman vindgögn og gera þeim skil. Það er hægt að 

nota tíðnidreifinuna svo til að reikna út mögulegt afl frá vindmyllu. Gagnasafnið U hefur N 

tilvik af vindhraða. Langtíma meðaltal, Ū, fyrir vindhraðan yfir öll gögnin eru fundin með 

eftirfarandi jöfnu [6]: 

 

 

Ū =  
1

𝑁
∑ 𝑈𝑖

𝑁

𝑖=1
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Staðalfrávik 𝜎𝑈fyrir meðal vindhraðann: 

 

 

𝜎𝑈 =  √
1

𝑁 − 1
 ∑(𝑈𝑖 −  Ū)2

𝑁

𝑖=1
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Tíðni allra tilvika vindhraða er hægt að lýsa sem þéttifalli (probability density function, 

PDF). Hægt er að nota PDF til að lýsa líkindunum á að ákveðinn vindhraði eigi sér stað milli 

Ua og Ub  [6]: 

 
𝑝(𝑈𝑎 ≤ 𝑈 ≤ 𝑈𝑏) =  ∫ 𝑝(𝑈)𝑑𝑈

𝑈𝑏

𝑈𝑎
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Ef að p(U) er þekkt er hægt að reikna út eftirfarandi stærðir: 

Meðalvindhraða, Ū: 

 
Ū =  ∫ 𝑈𝑝(𝑈)𝑑𝑈

∞

0
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Staðalfrávik fyrir vindhraðan, 𝜎𝑈: 

 

𝜎𝑈 =  √∫ (𝑈 −  Ū)2 𝑝(𝑈)𝑑𝑈 
∞

0
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Dreififall (cumulative distribution function, CDF), F(U), táknar líkindin að vindhraðinn, 𝑈′, 
sé smærri eða jafn gefnum vindhraða, U, þegar 𝑈′ er minna eða jafnt og U (𝑈′ ≤ U). Þessu 

má lýsa með jöfnunni [6]: 

 
𝐹(𝑈) =  ∫ 𝑝(𝑈′)𝑑𝑈′

𝑈

0
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Heildið af dreififallinu er jafnt þéttifalli eða: 

 
𝑝(𝑈) =  

𝑑𝐹(𝑈)

𝑑𝑈
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Jöfnunar eru notaðar við úrvinnslu gagna í Matlab.  

 

3.1 Aflferill vindmylla 

Raforkuframleiðsla vindmylla er breytileg eftir vindhraða. Hver vindmylla hefur 

svokallaðan aflferil (power curve). Þau atriðið sem hafa áhrif á lögun aflferilsins eru meðal 

annars fjöldi spaða í vindmyllunni, lögun spaðanna og lengd. Stuðlar fyrir gíra og rafal ásamt 

loftaflfræðilegum stuðli hafa einnig áhrif á lögun aflferils vindmylla[1]. Venjulega eru þessir 

orkuferlar fundnir með tilraunum á vindmyllunum [6]. 

Á mynd 4 sést hvernig hefðbundin aflferill lýtur út og hvernig þessi atriði hafa áhrif á 

ferilinn. Ákveðinn lámarks vindhraði (cut-in speed) þarf að vera til staðar til þess að 

vindmyllan skili nothæfu afli. Eftir það fylgir ferillinn nokkuð vel jöfnu 1 þar sem 

vindhraðinn hefur mikil áhrif á aflið og hækkar það mjög hratt, þar sem vindhraðinn er í 

þriðja veldi. Eftir það eykst vægið á mótstöðukröftunum og nær kerfið jafnvægi í kringum 

uppgefið afl (rated power) vindmyllunnar. Oft eru gírar og/eða bremsur notaðar til þess að 

halda stöðugum hraða á spöðunum og er aflframleiðslan stöðug. Hámarkshraði 

vindmyllunnar (cut-out speed) er sá hraði þar sem ekki er ráðlegt að halda áfram framleiðslu 

vegna takmarkana í hönnun vindmyllunnar og vegna öryggissjónarmiða [6].  
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Mynd 3 Hefðbundinn aflferill vindmyllu.
 3 

 

3.2 Orkuframleiðsla vindmylla 

Raforka sem vindmyllur framleiða fer bæði eftir vindhraða aflferils vindmyllunnar og 

vindhraða tíðnidreifingar. Tíðnidreifingin er fjöldi klukkutíma sem ákveðinn vindhraði blæs 

á vindmylluna yfir ákveðinn tíma. Meðalafl vindmyllunnar, 𝑃𝑤, er gefinn með jöfnunni [6]: 

 

𝑃𝑤 =  
1

𝑁
 ∑ 𝑃𝑤(𝑈𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 

14 

Þar sem 𝑃𝑤(𝑈𝑖) er það afl sem vindmyllan gefur miðað við tilsvarandi vindhraða. 

Til að reikna út raforkuframleiðslu vindmyllu yfir ákveðið tímabil er fjöldi klukkutíma sem 

ákveðinn vindhraði blæs margfaldaður við samsvarandi afl sem vindhraðinn gefur 

samkvæmt orkuferli. Heildar raforkuframleiðsla yfir tímabilið er summa orkunnar sem hver 

vindhraði framleiðir innan vinnslugetu vindmyllunnar [6].  

 

𝐸𝑤 =  ∑ 𝑃𝑤(𝑈𝑖)(∆𝑡)

𝑁

𝑖=1
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3 Heimild: http://www.wind-power-program.com/turbine_characteristics.htm (sótt 08. 10. 2017) 
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Þegar PDF fyrir vindstyrk og aflferil vindmyllunnar er þekkt er hægt að reikna út 

meðalorkuna sem vindmyllan gefur, Pw: 

 

𝑃𝑤 =  ∑ 𝑃𝑤(𝑈)𝑝(𝑈)𝑑𝑈

𝑁

𝑖=𝑖
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Var vindhraðinn U námundaður að næstu heilu tölu. Þegar meðal vindmylluaflið, Pw, er 

vitað er hægt að reikna afkastastuðul vindmyllunnar, CF.. Afkastastuðull vindmyllu er 

hlutfall yfir orkuna sem framleidd er á móti orkunni sem hefði verið framleidd ef 

vindmyllan hefði keyrt á uppgefnu afli, PR, yfir ákveðið tímabil [6].  

 
𝐶𝐹 =  

𝑃𝑤

𝑃𝑅
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4 Vindafar 

Ísland er vindasamt land og er vindur meiri að vetri en að sumri. Vindáttirnar ráðast af 

sólfarsvindum og landslagi [11] og eru algengustu vindáttirnar á íslandi norðanátt og 

austanátt [12]. Á vindrósum í mynd 3 og 4 sést hvernig vindáttirnar dreifa sér á Hólmavík 

og á Steingrímsfjarðarheiðinni. Á Hólmavík eru algengustu vindáttirnar norð, norðvestanátt 

og suðvestanátt. Á Steingrímsfjarðarheiðinni eru algengasta vindáttin norðaustan átt og á 

eftir kemur austanátt. Á vindatlas veðurstofunnar sést að megin vindáttin á svæðinu er 

norðaustan átt4 og er líkleg skýring þess að Hólmavík sé með öðruvísi vindstefnudreifingu 

er lega þess í Steingrímsfirði.  

 

 

Mynd 4 - Vindrós sem sýnir vindstefnur í Hólmavík 

 

                                                 

4 Heimild: http://vindatlas.vedur.is/ 
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Mynd 5 Vindrós sem sýnir vindstefnur á Steingrímsfjarðarheiðinni 

 

Vindhraði eykst með vaxandi hæð yfir sjávarmáli og er því meiri vindstyrkur á hálendinu en 

á lálendi. Á lálendi er vindur mestur við ströndina. Mesti vindurinn er yfirleitt á Skaga, 

Melrakkasléttu, Langanesi og Snæfellsnesi en einnig er töluverður vindur á sunnanverðum 

Reykjanesskaga og hluta af suðurströndinni [13].    

Mánaðarlegan meðalvindhraða fyrir bæði Hólmavík og Steingrímsfjarðarheiði má sjá í 

mynd 5. Það sést að það er greinilegur munur á vetur og sumar, sérstaklega á 

Steingrímsfjarðarheiðinni. Það sést líka að veturinn 2013 – 2014 hefur líka verið einstaklega 

vindmikill.  
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4.1 Vindhraði 

Tíðnidreifing vindhraða fyrir svæðin (mynd 6 -7) sýna fjöldi klukkutíma sem hver ákveðinn 

vindhraði blæs yfir tímabilið. Meðalvindhraðinn yfir tímabilið í Hólmavík er  5,07 m/s og er 

staðalfrávikið 4,04 m/s. Á Steingrímsfjarðarheiði er meðalvindhraðinn 7,4 m/s og 

staðalfrávikið 4,66 m/s.  

Mynd 6 - Mánaðarlegur meðal vindhraði fyrir svæðin tvö 
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Mynd 7 - Tíðnidreifing vindhraða í Hólmavík 

 

Mynd 8 - Tíðnidreifing vindhraða á Steingrímsfjarðarheið
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5 Vindmyllur 

Skoðaðar voru þrjár vindmyllur, allar frá þýska fyrirtækinu Enercon. Enercon hefur verið 

starfrækt frá 1984 þegar það sett upp sína fyrstu vindmyllur, E-15/16 og var hún 55kW. 

Uppsett afl vindmylla frá Enercon í dag er samtals 43,1 GW og er Enercon fimmti stærsti 

framleiðandi vindmylla í heiminum [14, 15].  

Þær þrjár vindmyllur sem skoðaðar voru eru: 

• Enercon E-44, 900kW 

• Enercon E53, 800kW 

• Enercon E82 E2, 2 MW 

 

Tafla 1 - Samanburður Enercon vindmyllna [16]  

 Uppgefið 
afl 

Lengd 
spaðana 

Flatamál 
vinnslusvæðis 

Hæð turns Snúningshraði 
spaðana 

Vindstaðall 

Enercon 
E44 

900 kW 22 m 1521 m2 45 -55 m 16-34,5 rpm IEC/EN 

IA 

Enercon 
E53 

800 kW 26,5 m 2198 m2 50 -73 m  11-29,5 rpm IEC SA 

Enercon 
E82 E2 

2000 kW 41 m 5281 m2 78 -138 m 6-18 rpm IEC/EN 

IIA 

 

Vindmyllurnar frá Enercon eru gírkassalausar og framleiða því rafmagn við færri snúninga. 

Kostir gírkassalausra vindmylla er að færri snúningar þýðir minna slit í vélbúnaði, eykur 

líftíma og orkutap og minka bilanatíðni og hljóðmengun [7].  

Vindmyllurnar frá Enercon eru útbúnar svokölluðu storma stjórn (storm control). Í staðinn 

fyrir að stöðva framleiðslu við hámarks vindhraða (cut-off speed) þá hægist á vindmyllunni 

en hún framleiðir enn þá rafmagn þrátt fyrir háan vindhraða. En við 34 m/s þá stöðvast 

raforkuframleiðslan algjörlega. Á mynd 8 sést hvernig aflferill vindmyllna með storm stjórn 

hegðar sér. Í staðinn fyrir hefðbundna stöðvun í raforkuframleiðslu við V3 þá lækkar aflið 

og hún heldur áfram að framleiða rafmagn. Með þessu er hægt að koma í veg fyrir algjöra 

stöðvun á raforkuframleiðslu í mörgun tilvikum [16]. 



16 

 

Mynd 9 - Enercon storma stjórn [16] 

 

5.1 Aflferlar vindmyllnanna 

Aflferlar allra vindmyllnanna er skoðaður án storma stjórn [16]. Byrja þær allar framleiðslu 

við 2 m/s og ná hámarksafli við 13-16 m/s. Hámarks vindhraði áður en þær stöðva 

framleiðslu er 28 m/s fyrir allar gerðir vindmyllnanna.  

 

5.1.1 Enercon E44 

Tafla 2 - Lámarks og hámarks vindhraði fyrir Enercon E44 

 Lámarks vindhraði 
(cut-in speed) 

Hámarks vindhraði 
(cut-off speed) 

Hámarksafli náð 

Enercon E44 3 m/s 28 m/s 16 m/s 
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Mynd 10 - Aflferill Enercon E44 

5.1.2 Enercon E-53 

Tafla 3  - Lámarks og hámarks vindhraði fyrir Enercon E53 

 Lámarks vindhraði 
(cut-in speed) 

Hámarks vindhraði 
(cut-off speed) 

Hámarksafli náð 

Enercon E53 2 m/s 28 m/s 13 m/s 

 

Mynd 11 - Aflferill Enercon E53 
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5.1.3 Enercon E82 E2 

Tafla 4  - Lámarks og hámarks vindhraði fyrir Enercon E82 

 Lámarks vindhraði 
(cut-in speed) 

Hámarks vindhraði 
(cut-off speed) 

Hámarksafli náð 

Enercon E82 E2 2 m/s 28 m/s 13 m/s 

 

Mynd 12- Aflferill Enercon E82
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6 Raforkuframleiðsla 

Raforkuframleiðsla allra þriggja vindmyllnanna fyrir bæði Hólmavík og 

Steingrímsfjarðarheiði var skoðað. Vindorkudreifing fyrir vindhraða var reiknað yfir allt 

tímabilið og það notað til að reikna út árlega meðalframleiðslu.  

 

6.1 Hólmavík 

Á myndum 12-17 sést að mesta raforkuframleiðslan er í kringum 9-11 m/s og í töflum 5 og 

6 er tekið saman heildar raforkuframleiðsluna, meðalafl, árlega meðalframleiðslu og 

afkastastuðul.  

 

 

Mynd 13 – Raforkuframleiðsla E44 fyrir Hólmavík 
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Mynd 14- Raforkuframleiðsla E53 fyrir Hólmavík 

 
Mynd 15 - Raforkuframleiðsla E82 fyrir Hólmavík 

 

 

 
Tafla 5 - Samantekt fyrir raforkuframleiðslu fyrir Hólmavík 

 Raforkuframleiðsla 
yfir tímabilið 

Meðalafl Árleg 
meðalframleiðsla 

Afkastastuðull 

Enercon E44 7563 MWh 153.26 kW 1316 MWh 17% 

Enercon E53 9278 MWh 188.02 kW 1647 MWh 23,5% 

Enercon E82 22601 MWh 458.05 kW 4012 MWh 22,9% 
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6.2 Steingrímsfjarðarheiði 

 

Mynd 16 - Raforkuframleiðsla E44 fyrir Steingrímsfjarðarheiði 

 

Mynd 17 - Raforkuframleiðsla E53 fyrir Steingrímsfjarðarheiði 

 

Mynd 18 - Raforkuframleiðsla E82 fyrir Steingrímsfjarðarheiði 
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Tafla 6 - Samantekt fyrir raforkuframleiðslu fyrir Steingrímsfjarðarheiði 

 Raforkuframleiðsla 
yfir tímabilið 

Meðalafl Árleg 
meðalframleiðsla 

Afkastastuðull 

Enercon E44 13455 MWh 267.27 kW 2341 MWh 29,7% 

Enercon E53 15681 MWh 311.49 kW 2728 MWh 38,9% 

Enercon E82 38522 MWh 780.67 kW 6703 MWh 39% 

 

6.3 Samanburður 

Meðaltals ársframleiðsla allra vindmyllnanna er tekin saman í mynd 18. Þar sést meðal 

annars að Enercon E53 framleiðir meiri raforku en Enercon E44, þrátt fyrir lægra uppsett 

afl. Og ársframleiðslan á Steingrímsfjarðarheiði er 65 – 77% meiri heldur en í Hólmavík.  

 

 

Mynd 19 - Samanburður á ársframleiðslu allra gerða vindmyllnanna 
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7 Kostnaður 

Til þess að vindmylla sé samkeppnishæf til raforkuframleiðslu, þarf hún að skila hagnaði. 

Virði raforkunnar sem vindmyllan framleiðir yfir líftíma sinn þarf að vera meiri en allur 

kostnaður í kringum vindmylluna. Helsti kostnaðarliðurinn er vindmyllan sjálf og 

uppsetningin. Þar á ofan bætist við kostnaður við rekstur vindmyllunnar og 

viðhaldskostnaður.  

Árlegur rekstrar og viðhaldskostnaður er oftast um 1,5% til 3% af innkaupakostnaði 

vindmyllu. Viðhaldskostnaðurinn er að megninu til reglulegt eftirlit og þjónusta við 

vindmylluna. Í dag er líftími vindmylla 20-25 ár. 

Til þess að skoða hversu langan tíma það tekur vindmyllu að borga sig upp er notuð 

eftirfarandi jafna: 

 𝑆𝑃 =  𝐶𝑐 / 𝐴𝐴𝑅 18 

Þar sem SP er fjöldi ára sem vindmyllan borgar sig upp á, Cc er heildarkostnaður við 

vindmylluna með uppsetningarkostnaði og AAR er árlegur meðalhagnaður af vindmyllunni. 

AAR má lýsa með jöfnunni: 

 𝐴𝐴𝑅 = 𝐸𝑎𝑃𝑒 19 

Þar sem Ea er árleg orkuframleiðsla (kWh/ári) og Pe er verðið sem fæst fyrir rafmagnið [6].  

Samkvæmt Orkubúi Vestfjarða er almennt raforkuverð með dreifingu í þéttbýli 14,87 

kr/kWst en 6,88 kr/kWst ef það er notað rafhitun [17]. Ríkið niðurgreiðir raforkuverð til 

þeirra sem eiga ekki kost á að nýta jarðvarma til húshitunar [18].   

Samkvæmt International Renewable Energy Agency, 2015, er stofnkostnaður við 

vindmyllur á bilinu 1280 til 2290 USD á kW og eru vindmyllurnar eru almennt ódýrari í 

Kína en á vesturlöndum. Þetta verð er með tengingum við raforkukerfið og uppsetningu. 

Lang stærsti hluti þessa verðs er í vindmyllunni sjálfri, 64-84%, þar á eftir er tenging við 

raforkukerfið 9-14%, uppsetning 4-10% og annar kostnaður 4-10% [19].  

 

Tafla 7 - Kostnaður við vindmyllurnar í íslenskum krónum miðað við USD 2290 á kW 

  

Enercon E44 216 milljónir 

Enercon E53 192 milljónir 

Enercon E82 480 milljónir 
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Miðað við raforkuverð án niðurgreiðslu ríkisins tekur það rúmlega 4-6 ár að borga upp 

vindmylluna á Steingrímsfjarðarheiði og rúmlega 7-11 ár á Hólmavík. Þessar tölur eru án 

viðhaldskostnaðar og vaxta vegna lána.  

 

Tafla 8 - Árlegur meðalhagnaður og niðurgreiðslutími miðað við 14,87 kr/kWst 

 Árlegur 
meðalhagnaður á 

Steingrímsfjarðarheiði 

 

Niðurgreiðslutími 

Árlegur 
meðalhagnaður 

í Hólmavík 

 

Niðurgreiðslutími 

Enercon 
E44 

34,8 milljónir 6,21 ár 19,6 milljónir 11,05 ár 

Enercon 
E53 

40,6 milljónir 4,73 ár 24,5 milljónir 7,84 ár 

Enercon 
E82 

99,7 milljónir 4,82 ár 59,6 milljónir 8,05 ár 

 

 

Tafla 9 - Árlegur meðalhagnaður og niðurgreiðslutími miðað við 6,88 kr/kWst 

 Árlegur 
meðalhagnaður á 

Steingrímsfjarðarheiði 

 

Niðurgreiðslutími 

Árlegur 
meðalhagnaður 

í Hólmavík 

 

Niðurgreiðslutími 

Enercon 
E44 

16,1 milljónir 13,42 ár 9 milljónir 23,87 ár 

Enercon 
E53 

18,8 milljónir 10,23 ár 11,3 milljónir 16,95 ár 

Enercon 
E82 

46,1 milljónir 10,41 ár 27,6 milljónir 17,40 ár 
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8 Umræður 

Við skoðun á frammistöðu vindmyllnanna kom í ljós að Enercon E44 er slakari en bæði 

Enercon E53 og Enercon E82. Afkastastuðull E44 var í Hólmavík 17% á meðan hinar tvær 

voru í kringum 23% og á Steingrímsfjarðarheiðinni var afkastastuðull E44 um 30% meðan 

hinar voru um 39%. Meðalafl E44 var líka lægra en E53, þrátt fyrir að vera með hærra 

uppgefið afl. Líkleg skýring er að E53 er með stærri spaða heldur en E44, hún byrjar 

framleiðslu fyrr og nær hámarksafli við lægri vindhraða. Þrátt fyrir stærðarmun hafa E53 og 

E82 svipaðan afkastastuðull og niðurgreiðslutíma.  

Miðað við þær forsendur sem gefnar hafa verið sést að það borgar sig líklega fjárhagslega 

að setja upp vindmyllur annað hvort í Hólmavík eða á Steingrímsfjarðarheiði, en hagnaður 

og niðurgreiðslutími fer eftir því hvaða raforkuverð fæst fyrir orkuna. Kostnaður við 

vindmyllurnar eru áætlaðar tölur miðað við Evrópu og gæti endanlegur kostnaður verið hærri 

hér. Einnig á eftir að taka inn í dæmið viðhaldkostnað og afborganir af lánum. En með því 

að nýta orkuna í nágrenni vindmyllunnar má stórlækka kostnað við dreifingu raforkunnar, 

en dreifing er stór hluti raforkuverðs eða rúmlega 50% [17].  

Flestar vindmyllur eru í eign fyrirtækja með lítil tengsl við samfélög á svæðinu þar sem þær 

eru staðsettar en það er að aukast að vindmyllur séu í eign samfélagana á svæðinu. Dæmi 

eru um að vindmyllur í eign samfélaga séu notaðar til að keyra skóla, spítala, landbúnað eða 

geta sveitafélög á dreifbýlum svæðum notað vindorkunnar til að auka fjölbreytni og 

orkuöryggi. Vindmyllur í eign heimamanna eykur hagvöxt fyrir íbúa á svæðinu meira heldur 

en vindmyllur í eign stærri fyrirtækja. Helsta ástæðan er að atvinna heimamanna á svæðinu 

í tenglum við uppsetning og rekstur eykst meira en þegar vindmyllur eru í eign stærri 

fyrirtækja. Nýjum orkuverkefnum er oft mætt með andstöðu íbúa á svæðunum þar sem þær 

eru áætlaðar. En ef verkefnin eru í eign samfélagsins á svæðunum er oftast mætt með meiri 

jákvæðni  íbúa á svæðinu hafa meira atkvæði um stærð og staðsetningu vindmylluna og geta 

passað að það verði tekið tillit til þeirra hagsmuna [20, 21].  

Næsta skref eru að finna heppilega staðsetningu fyrir vindmylluna eða vindmyllurnar og 

byrja vindmælingar. Þar sem var notast við veðurgögn af 10 metra hæð má gera ráð fyrir að 

vindhraði sé meiri í þeirri hæð sem vindmyllurnar myndu starfa. Það er hægt að líta til t.d. 

Landsvirkjunar og sjá hvernig þeir fóru að frummælingum fyrir sínar fyrstu vindmyllur. 

Mæla þarf vindhraðan í heppilegri hæð og við meiri upplausn. Huga þarf að veðurfari og 

ísingu á svæðinu og áhrif þeirra á rekstur vindmylla. Getur þá verið gott að líta til samfélaga 

með svipað veðurfar og á Hólmavík, til dæmis í Alaska, sem og til tilraunaverkefnis 

Landsvirkjunar og til vindmylla BioKraft í Þykkvabæ.  
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9 Ályktun 

Miðað við þau gögn sem voru skoðuð má gera ráð fyrir að raforkuframleiðsla á báðum 

stöðunum mun borga sig fjárhagslega. Var meðal vindhraði yfir tímabilið í Hólmavík 5.1 

m/s og á Steingrímsfjarðarheiði 7.4 m/s. Af þeim vindmyllum sem voru skoðaðar komu 

Enercon E53 og E82 best út en voru þær með afkastastuðull upp á sirka 39% á 

Steingrímsfjarðarheiði og um 23% í Hólmavík. Eftir því hvaða verð fengist fyrir raforkuna, 

tæki það á bilinu 8 til 17 ár að borga upp vindmyllu í Hólmavík og frá tæpum 5 árum til 

rúmlega 10 á Steingrímsfjarðarheiði. Er venjulegur líftími vindmylla almennt 20-25 ár.  

Má geta þess að þau gögn sem voru skoðuð voru tekin í lægri hæð heldur en vindmyllur 

starfa yfirleitt og voru ekki á þeim staðsetningum sem henta ef til vill best fyrir 

vindorkuframleiðslu. 
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