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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

         

Anna Lísa Hilmarsdóttir 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Með breyttum búskaparháttum og aukinni tækni til sjávar og sveita eykst þörfin fyrir stöðuga og örugga 

raforku. Á þeirri tækniöld sem við lifum á myndast oft aðstæður sem erfitt er að ráða við vegna 

tæknilegra vandamála. Það að geta verið sjálfum sér nógur hefur lengi blundað í þjóðarsál Íslendinga. 

Fyrir jarðeigendur getur það verið hentug og arðsöm landnýting að virkja bæjarlækinn. Í þessu verkefni 

er þó hugsað út fyrir bæjarlækinn þar sem sjálf Hvítá í Borgarfirði er hugsuð sem virkjað vatnsfall.  

Í verkefninu er leitast við að finna hentugan vélbúnað til þess að breyta vatnsorku í raforku. Til þess að 

hægt sé með áreiðanlegum hætti að finna besta hentuga búnaðinn þarf að vita hversu mikill hæðarmunur 

er á þeim stað sem inntak virkjunarinnar mun vera og svo úttak virkjunarinnar. Rennsli árinnar þarf líka 

að vera þekkt. Leyfismál, lög og reglur sem tengjast verkefni sem þessu eru einnig skoðuð. 

Niðurstöður sýna að það er mögulegt að setja niður litla virkjun á þeim stað sem lagt var upp með. Það 

er mjög lítill hæðarmunur á milli inn- og úttaks virkjunarinnar, það bindur okkur við val á vélbúnaði. 

Einnig kom í ljós að framkvæmd sem þessi er ekki hagkvæm miðað við þann búnað sem lagt er upp 

með.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Landnýting, endurnýjanleg orka, sjálfbærni. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Smára Jónassyni kærlega fyrir aðstoð, ráðleggingar og góða 

leiðsögn á meðan á verkefninu stóð. Bjarka Þórarinssyni þakka ég tæknilega ráðgjöf og hjálp. Ragnhildi 

Helgu Jónsdóttur þakka ég fyrir að hafa haft trú á mér og þau hvetjandi áhrif sem hún hafði á mig, einnig 

vil ég þakka Birnu Kristínu Baldursdóttur fyrir hjálp og góðar ráðleggingar. 

Eiginmanni mínum Brynjari Bergssyni vil ég þakka fyrir þolinmæðina á meðan á ritsmíðunum stóð og 

eins tengdamóður minni Margréti Eggertsdóttur sem hefur stutt mig með ráðum og dáð. Sigurbjörgu 

Kristmundsdóttur vil ég þakka fyrir að lána mér ættaróðal sitt Giljaland í Haukadal til skrifta. Sigmundur 

Helgi Brink á miklar þakkir skildar fyrir ráðleggingar og aðstoð við vinnslu á myndum í GIS 

landupplýsingaforritinu og Sigurður Guðmundsson fyrir ráðleggingar í sambandi við rekstrar- og 

kostnaðaráætlanir. Björk Lárusdóttir á mínar bestu þakkir skildar fyrir yfirlestur, ráðleggingar og 

ómetanlega hjálp. 

 



v 
 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Athugunarsvæði .................................................................................................................................... 1 

1.2 Flokkun vatnsfalla ................................................................................................................................. 2 
1.3 Smávirkjanir á Íslandi ............................................................................................................................ 3 

1.4 Flokkun smávirkjana .............................................................................................................................. 3 

1.5 Endurnýjanleg orka ............................................................................................................................... 4 

1.6 Umhverfisáhrif og mat á umhverfisáhrifum .......................................................................................... 4 

1.7 Opinberar stofnanir og samráðsaðilar .................................................................................................. 7 

1.8 Greinargerð framkvæmdaaðila ............................................................................................................. 9 

1.9 Markmið ................................................................................................................................................ 9 

2 Efni og aðferðir .................................................................................................................................... 11 

2.1 Orka vatnsfalla .................................................................................................................................... 11 
2.2 Rennsli/Langæislína ............................................................................................................................. 11 

2.3 Fallhæð ................................................................................................................................................ 12 

2.4 Vatnshverflar ....................................................................................................................................... 12 

2.5 Vélbúnaður .......................................................................................................................................... 15 

3 Niðurstöður ......................................................................................................................................... 16 

3.1 Val á hverfli .......................................................................................................................................... 17 

3.2 Val á rafal ............................................................................................................................................ 18 

3.3 Rekstrar- og kostnaðaráætlun ............................................................................................................. 18 

4 Umræður ............................................................................................................................................. 21 

5 Ályktanir / lokaorð ............................................................................................................................... 22 

6 Heimildir .............................................................................................................................................. 23 

7 Munnlegar heimildir ............................................................................................................................ 25 

8 Myndaskrá ........................................................................................................................................... 26 

9 Töfluskrá .............................................................................................................................................. 27 

10 Viðaukar .......................................................................................................................................... 27 

 

 



1 
 

 

1 Inngangur 
1.1 Athugunarsvæði 
Í Hálsasveit í Borgarfirði er bærinn Refsstaðir, miðja vegu á milli Reykholts og Húsafells, sjá mynd 1. 

Jökuláin Hvítá rennur fyrir landi Refsstaða straumþung og vatnsmikil. Á Refsstöðum er rekið nútíma 

kúabú með mjaltaþjónum og öðrum orkufrekum búnaði. Núverandi ábúendur keyptu jörðina 2014 og 

hófu búskap 2015. Jörðin hafði verið í eyði í nokkur ár en húsakostur góður og ræktað land mikið. Í 

fjósinu eru tveir mjaltaþjónar og annar búnaður sem krefst töluverðrar orku.  

Á búi sem þessu er mikil þörf á stöðugri raforkuafhendingu til að komast hjá afurðatjóni og erfiðleikum 

sem skapast vegna straumleysis við mjaltir. Rafmagnið er ekki ótryggt í þeim skilningi að það vanti 

rafmagn en það kemur fyrir að það fer af í nokkra klukkutíma vegna bilana. Þetta verkefni er greinagerð 

um undirbúning þann sem þarf að fara fram ef reisa á smávirkjun fyrir landi Refsstaða og upplýsingar 

um þá vinnu sem liggur að baki þegar haldið er af stað í slíkt verkefni. Á þar næsta bæ Stóra-Ási er 

heitavatnsborhola en frá henni liggur lögn að Refsstöðum. Lögnin er léleg og vatnið kólnar fljótt ef 

rignir. Það væri því líka möguleiki að hita húsin á Refsstöðum með rafmagni. 

Það að vera sjálfbær með rafmagn er gott dæmi um landnýtingu/náttúrunýtingu. 

Raforkuöryggismál á Íslandi eru ekki í eins góðum málum og vænta mætti. Staðan er alvarleg að mati 

Orkustofnunar. Þetta hljómar sennilega ótrúlega í eyrum margra Íslendinga en er engu að síður 

staðreynd. Það eru ekki margir álitlegir virkjunarkostir til staðar um þessar mundir samfara því að 

erfiðlega hefur gengið að viðhalda því flutningskerfi sem til er í dag. Því hefur Orkustofnun hvatt 

landeigendur og bændur til staðbundinna lausna (Orkustofnun, 2018). Uppsett afl á landinu er um 2.750 

MW. Flutningskerfi raforku á Íslandi til sveita getur víðast hvar einungis flutt um 100 MW og það 

gengur heldur treglega að byggja upp frekara flutningskerfi og því getur álagsaukning í dreifingunni 

gengið erfiðlega. Í dag er ekki hægt að byggja upp frekari iðnað eða orkufreka atvinnustarfsemi úti á 

landi vegna þess að raforkuflutningskerfin ná ekki að anna því (Orkustofnun, 2017).  
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Mynd 1 Jörðin Refsstaðir í Hálsasveit. Heimild: Anna Lísa Hilmarsdóttir. 

 

1.2 Flokkun vatnsfalla  
Fallvötn á Íslandi eru ár og lækir sem eru afrennsli af þéttum berggrunni, grunnvatn sem hripað hefur 

niður og leysingavatn. Fallvötnin flokkast í þrjár megin gerðir en það eru lindár, dragár og jökulár. Það 

svæði sem vatn rennur af til vatnsfalls heitir vatnasvið. Vatnasvið markast við vatnaskil þar sem 

hæðardrög og fjallshryggir mynda halla til vatnsfallanna. Á Íslandi hefur Jökulsá á Fjöllum stærst 

vatnasvið eða um 7750 km2 (Þorleifur Einarsson, 1991). Vatnasvið Hvítár í Borgarfirði er 3550 km2 og 

er sjöunda stærsta vatnasvið íslenskra vatnsfalla (Landmælingar Íslands, 2014). 

Lindár eiga sér glögg upptök á móbergs-, hraun- og grágrýtissvæðum. Oft eru upptökin í stórum lindum 

eða vötnum og því er áin oft nánast í fullri stærð nálægt upptökunum. Hitastig og rennsli lindáa er jafnt 

allan ársins hring. Vegna þessa eru lindár ekki næmar fyrir úrkomu- og hitabreytingum. Lindár leggur 

aldrei næst upptökunum en þær getur lagt neðar í árfarveginum. Flóð verða sjaldan í lindám en ef þau 

verða þá er það helst í asahláku að vori þegar enn er frost í jörðu og yfirborðsvatn og leysingavatn nær 

ekki að hripa niður (Þorleifur Einarsson, 1991). 

Dragár eiga sér ekki glögg upptök, þær myndast smátt og smátt úr lækjum og sytrum í dældum og 

daladrögum. Dragár er helst að finna á svæðum þar sem berggrunnurinn er þéttur eins og á 

blágrýtissvæðum vestan-, austan- og norðanlands. Rennsli dragáa eru mjög háð hitastigi og úrkomu, en 

í rigningatíð vaxa þær hratt og í þurrkatíð geta þær nánast þornað upp og horfið. Gróðurinn á vatnasvæði 

dragáa ræður töluverðu um rennsli ánna en gróðurinn bindur vatnið og hægir þannig á rennslinu. Hitastig 

dragáa helst í hendur við lofthita og því eru þær hlýjar á sumrin og kaldari á veturna. Dragár geta vaxið 

hratt í hláku og þannig sprengt af sér klakabönd og rutt sig, en við það geta myndast ísstíflur og samfara 

því geta þær flætt yfir bakka sína (Þorleifur Einarsson, 1991). 
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Jökulár koma undan jöklum við bráðnun íss. Jökulár eru mjög háðar lofthita og eru því mun vatnsmeiri 

á sumrin. Þær verða vatnsmestar í rigningatíð að sumri af því að þá bætist regnvatnið við leysingavatnið 

undan jöklinum. Það er regluleg dægursveifla í jökulám en þær eru mestar frá hádegi og fram eftir degi 

en minnstar seinnipart nætur og að morgni. Hitastig jökuláa getur verið frá 0 gráðum við jökuljaðarinn 

og allt upp í 15-20 gráður neðar í ánni á sólríkum sumardegi. Jökulárnar eru gráleitar af svifaur og 

bergsvarfi en geta orðið blátærar í frosti (Þorleifur Einarsson, 1991). 

1.3 Smávirkjanir á Íslandi 
Fyrsta vatnsaflsvirkjunin á Íslandi var sett upp í Hamarskotslæk í Hafnarfirði, hún var 9 kW og tók til 

starfa 12. desember 1904. Hafnarfjörður var því fyrsta raflýsta þorp á Íslandi. Það var svo að Bíldsfelli 

í Grafningi sem fyrsta heimavirkjunin var gangsett á sveitabæ en það var í febrúar 1912 og var uppsett 

afl 0.37 kW. Á tíma fyrri heimstyrjaldarinnar 1914-1918 voru örfáar vatnsaflsvirkjanir reistar á landinu 

en fljótlega eftir að heimstyrjöldinni lauk þá var hægara um vik að flytja inn vatnshverfla (túrbínur) og 

rafala erlendis frá, en verðið var mjög hátt. Upp úr því fóru menn að smíða vatnshverfla hér á landi og 

við það fjölgaði heimarafstöðvum mikið á þriðja áratug 20. aldar. Um áramótin 1954 – 1955 voru 

vatnsaflsvirkjanirnar orðnar 330 talsins (Sigurjón Rist, 1990). 

Landsvirkjun var stofnuð 1. júlí 1965 og þá aðallega vegna þess að íslensk stjórnvöld sáu tækifæri til 

þess að nýta orkuauðlindir landsins og reyna að fá erlend fyrirtæki í stóriðju til þess að hefja rekstur á 

Íslandi. Landsvirkjun var stofnuð vegna þessa en einnig til þess að geta selt raforku á hagkvæmu verði 

á almennan markað. Fram að því höfðu sveitarfélög og ríki umsjón með rafvæðingu landsins og hafði 

sá rekstur ekki staðið undir frekari framkvæmdum (Landsvirkjun, e.d.). 

Eftir að Landsvirkjun tók til starfa og hóf að setja upp dreifikerfi um sveitir landsins í lok 7. áratugsins 

lögðust margar heimarafstöðvar af og þá sérstaklega þær sem höfðu verið þungar í rekstri. Í desember 

1988 voru heimavirkjanirnar orðnar 197 talsins (Sigurjón Rist, 1990). 

1.4 Flokkun smávirkjana 
Virkjunum má skipta í þrjá flokka eftir eðli þeirra og virkni. 

1. Uppsett afl virkjunar, þ.e.a.s hversu stór virkjunin er en þær minnstu eru svokallaðar örvirkjanir 

eða heimilisvirkjanir með uppsett afl undir 100 kW. Smávirkjanir eru með uppsett afl frá 100-

300 kW og litlar virkjanir með uppsett afl að 1.000 kW. 

2. Virkjuð fallhæð er það hversu mikið fall er á vatninu að virkjuninni. Lítil fallhæð er minna en 

50 metrar, meðal fallhæð er á bilinu 50-250 metrar og mikil fallhæð er 250 metrar eða meira. 

3. Rennslisvirkjanir eða miðlunarlón. Þar sem miðlunarlón er við virkjun er möguleiki að safna 

vatni og nota það þegar þess er þörf og því er hægt að stjórna rennslinu í gegnum virkjunina 

betur. Rennslisvirkjanir nýta árvatnið beint en við þær er ekkert miðlunarlón og því er best að 

uppsett afl rennslisvirkjunar miðist við lágmarksrennsli árinnar. Flestar smávirkjanir á landinu 

eru rennslisvirkjanir. Mesta raskið sem tengist smávirkjunum verður á byggingatíma 
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virkjunarinnar, vegna veglagningar, stíflugerðar og ef það er inntakslón þá verður minnkað 

rennsli á kaflanum á milli inntakslónsins og virkjunarinnar (Mannvit, 2010). 

1.5 Endurnýjanleg orka 
Vatnsorka er svokölluð hrein orka en raskið við gerð stíflugarða og breytingar á árfarvegum geta haft í 

för með sér mikil áhrif á náttúruna, umhverfið og landslagið. Einnig getur myndast mikið segulsvið í 

kringum háspennulínur. Vatnsorkan og vindorkan teljast endurnýjanlegar orkuauðlindir. Þar sem  

orkuþörfin er mikil þá er það mun betri kostur að framleiða rafmagn með tilheyrandi raski en að nota 

óendurnýjanlegar auðlindir eins og olíu og kol. Jarðvarminn er einnig virkjaður á Íslandi og er líka 

endurnýjanlegur en er þó með þeim annmarka að hann er lengur að endurnýja sig ef það er tekin meiri 

orka til virkjunarinnar en náttúrulegi varmastraumurinn til hennar er (Peter Östman, 2000). 

Hvaða mótvægisaðgerðir þarf að ráðast í fer eftir raski og umfangi þess, því er mikilvægt að halda utan 

um alla þá þætti sem kunna að verða fyrir skemmdum og raski og gera áætlun um það hvernig skuli 

bregðast við. Þar sem það á við getur þurft að gera ný búsvæði fyrir fiska og nýja veiðistaði í ám. Einnig 

hefur gagnast vel að gera laxastiga/fiskistiga ef stíflur gera það að verkum að laxinn kemst ekki upp 

árnar. Það getur líka verið vandamál fyrir laxinn að komast til baka niður árnar ef rennsli er minnkað og 

því getur þurft að gera ráðstafanir þar að lútandi. Ef til dæmis votlendi raskast getur komið til greina að 

endurheimta votlendi á öðrum stað, það fellur undir svokallað votlendisbókhald (Skipulagsstofnun, 

2011). 

1.6 Umhverfisáhrif og mat á umhverfisáhrifum 
Skilgreining á umhverfi samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum „ Umhverfi: Samheiti fyrir menn, 

dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar og landslag, samfélag, 

heilbrigði, menningu og menningarminjar, atvinnu og efnisleg verðmæti“ (Lög um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000). 

Það ferli sem heitir Mat á umhverfisáhrifum er unnið kerfisbundið og notað til þess að meta hugsanleg 

umhverfisleg áhrif framkvæmda og hvernig má draga úr neikvæðum áhrifum eins mikið og unnt er 

hverju sinni (Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000). 
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Framkvæmdaflokkar í lögum um mat á umhverfisáhrifum er skipt niður í þrjá flokka eins og mynd 2 

sýnir, en það eru flokkar A,B og C. Í flokki A eru allar framkvæmdir háðar mati á umhverfisáhrifum. 

Flokkur B er tilkynningaskyldur til Skipulagsstofnunar sem metur og tekur ákvörðun um það hvort 

framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum, flokkur C er einnig tilkynningaskyldur til 

Skipulagsstofnunar ef framkvæmdin er á öryggis- og verndarsvæðum eða utan netalaga 

(Skipulagsstofnun, e.d.). Aðrar framkvæmdir í flokki C eru tilkynntar til viðkomandi sveitarfélags en 

þar er tekin ákvörðun um það hvort framkvæmdir séu settar í umhverfismat (Stjórnarráð Íslands, 2015). 

Í flokki B og C er ákveðið í hverju tilviki fyrir sig hvort framkvæmdin skuli háð mati á 

umhverfisáhrifum.  

Í flokki A eru framkvæmdir sem eru taldar geta haft mikil áhrif á umhverfið og sem dæmi um matsháðar 

framkvæmdir eru jarðvarmavirkjanir með uppsett afl 50 MW eða meira, efnistaka sem er 150.000 m3 

eða  meira, efnistaka sem raskar 50.000 m2 eða meira og orkuver með uppsett afl 10 MW eða meira.  

Dæmi um framkvæmdir í flokki B eru nýskógrækt á 200 ha svæði eða stærra og vatnsorkuver með 

uppsett afl 200 kW eða meira. 

 Mynd 2 Framkvæmdaflokkar í lögum um mat á umhverfisáhrifum. Heimild: skipulag.is, e.d. 
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Vatnsaflsvirkjanir með uppsett afl allt að 200 kW falla í flokk C. Undantekningar frá þessu eru ef 

framkvæmdir eru á verndarsvæðum og utan netalaga en þær á að tilkynna beint til Skipulagsstofnunar 

(Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000). 

 

 

Mynd 3 Málsmeðferð tilkynningar í flokki C í mati á umhverfisáhrifum. Heimild: skipulag.is, e.d. 

 

Framkvæmdaaðili þarf að senda tilkynningu til sveitarfélags sem svo leitar umsagna þeirra stofnana sem 

sjá um þau mál er þeim tilheyra. Ef sveitarfélaginu hafa borist fullnægjandi gögn um framkvæmdina þá 

hefur það 2-3 vikur eins og sjá má á mynd 3, til þess að svara því hvort framkvæmd sé háð mati á 

umhverfisáhrifum. Fresturinn lengist um 1 viku ef sveitarfélagið telur þörf á frekari umsögnum um 

erindið. Ef svo kemur í ljós að framkvæmd er háð mati á umhverfisáhrifum þá er það framkvæmdaaðili 

sem hefur umhverfismatsferli (Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000). 

Fyrirliggjandi þarf að vera greinagerð um grunnástand svæðisins sem mun hugsanlega raskast við 

framkvæmdina og þær rannsóknir sem til eru um svæðið og nærliggjandi svæði sem gæti orðið fyrir 

óbeinum áhrifum. Gera þarf grein fyrir helstu umhverfisáhrifum og hversu mikil þau gætu orðið og hve 

fjölbreytileg. Meta þarf líkurnar á því hversu lengi þau munu vara eða hversu tíð þau munu verða. Einnig 

þarf að huga að einstökum umhverfisþáttum og hvaða breytingar gætu orðið á þeim (Skipulagsstofnun, 

2011). Athuga þarf hvort það séu gildandi einhver verndarákvæði, þó svo að virkjunin sé lítil þá er 

hugsanlegt að hún eða framkvæmdir henni tengdar geti haft einhver áhrif á landslag, landnotkun, 

menningarminjar eða almennt á náttúrufar á svæðinu. Á framkvæmdatíma er tímabundið jarðrask og 

líklega grugg í árfarvegi. Við framkvæmdir þarf að huga að því hvernig hlutirnir eiga að líta út til 

frambúðar. Mikilvægt er að virkjunin sjálf og þau mannvirki sem henni tilheyra falli sem best að 

umhverfinu, þess vegna þarf að vanda staðarval eins og kostur er (Mannvit, 2010). 

Samkvæmt lögum um náttúruvernd skulu eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar, 

því er mjög mikilvægt að forðast að raska þessum svæðum. 

A. Eldvörp, gervigígar og eldhraun. 

B. Stöðuvötn og tjarnir sem eru 1.000 m2 og stærri. 

C. Mýrar og flóar sem eru 3 ha og stærri. 
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D. Fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, einnig hrúður og hrúðurbreiður 100 m2 og stærri. 

E. Leirur og sjávarfitjar (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

Ef rannsóknir hafa verið gerðar áður á framkvæmdasvæðinu þá er mikilvægt að gera grein fyrir þeim og 

hverjir komu að þeim rannsóknum. Viðkomandi á þarf að lýsa eins nákvæmlega og hægt er, eins og 

hvar hún á upptök sín, hverskonar á um ræðir, meðalrennsli og náttúrulegar sveiflur. Ef árfarveginum 

hefur verið breytt áður vegna framkvæmda þarf að horfa til þess hve umfangsmiklar þær voru 

(Skipulagsstofnun, 2011). 

1.7 Opinberar stofnanir og samráðsaðilar 
Orkustofnun sér um að ráðleggja ríkisstjórn Íslands um orkumál, stofnunin sér einnig um að halda utan 

um gögn um orkulindir landsins. Orkustofnun hefur á hendi leyfisveitingar eða rannsóknarleyfi, 

virkjanaleyfi og leyfi til þess að selja orku.  Einnig sér stofnunin um það að fylgjast með framkvæmdum 

þar sem gefin hafa verið út leyfi til reksturs virkjana. Það þarf leyfi fyrir virkjunum sem eru undir 1 MW 

ef orkan á að fara inn á dreifikerfi, einnig er skylda að tilkynna orkustofnun heildarraforkuvinnslu hjá 

þeim virkjunum sem eru með uppsett afl yfir 100 kW (Mannvit, 2010). 

Í reglugerð um mat á umhverfisáhrifum kemur fram að það er hlutverk Skipulagsstofnunar að sjá um 

framkvæmd reglugerðarinnar. Í því fellst að veita og gefa út leiðbeiningar um mat á umhverfisáhrifum 

og benda á helstu umsagnaraðila og þau viðfangsefni sem hver og einn er sérhæfður í. Einnig á 

Skipulagsstofnun að annast það að eftirlit sé með framkvæmdum samkvæmt lögum um mat á 

umhverfisáhrifum og vera ráðherra til ráðgjafar (Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000). 

Veðurstofa Íslands sér um rannsóknir á vatnafari og hefur yfirumsjón með vatnamælingagögnum fyrir 

hönd ríkisins. Veðurstofan sér um vatnamælingar, bæði stakar mælingar en einnig rekur hún síritandi 

vatnshæðarmæla víðsvegar um land. Margskonar ráðgjöf er hægt að sækja til Veðurstofunnar en þar á 

meðal er hægt að fá upplýsingar og umsagnir vegna umhverfismats.  Almenningi er veittur aðgangur að 

gögnum veðurstofunnar eftir fremsta megni (Veðurstofa Íslands, e.d.). 

Það heyrir undir sveitarstjórnir að veita upplýsingar um skipulagsmál á svæðum innan síns sveitarfélags. 

Þegar sveitarstjórn eða stafsfólk á þeirra vegum hefur yfirfarið gögn framkvæmdaaðila og gengið úr 

skugga um að framkvæmdin falli undir gildandi skipulag þá er tekin ákvörðun um að veita framkvæmda- 

og byggingaleyfi eða hafna því og vísa málinu til Skipulagsstofnunar. Ef framkvæmdin samræmist ekki 

því skipulagi sem er í gildi eða ekkert skipulag er til fyrir svæðið þá er það á ábyrgð sveitarstjórnar að 

ganga frá þeim málum (Skipulagsstofnun, 2007). 

Dreifiveitum er skylt að tengja orkusala inn á veitur sínar og sjá um að dreifa þeirri orku sem þeir hafa 

aflögu svo framarlega að orkusalinn uppfylli ákveðin skilyrði. Orkusali greiðir tengigjald samkvæmt 

gjaldskrá. Dreifiveita getur þó hafnað nýjum aðilum vegna flutningsgetu-, öryggis- og gæða sjónarmiða 

(Raforkulög nr. 65/2003). Ef tengja á virkjun inn á dreifikerfi Rarik þarf framkvæmdaaðili að hafa 
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samband við veitusvið Rarik til þess að fá úr því skorið hvort möguleiki er á því að virkjunin eigi 

möguleika á því að tengjast dreifikerfinu. Það fer eftir dreifikerfi svæðisins hvort það anni auknu 

raforkumagni, það á þó frekar við ef um stærri virkjanir er að ræða. Tengigjaldið fer eftir því hversu 

langt er frá virkjun að næsta dreifispenni (tengiskáp) eða hvort  þörf er á nýjum dreifispenni á hentugri 

stað (Kjartan Rolf Árnason, 2019). 

Allar framkvæmdir við ár og vötn sem mögulega geta haft áhrif á vistkerfi og þar af leiðandi afkomu 

laxfiska eru háðar leyfi Fiskistofu. Með umsókninni til Fiskistofu skal fylgja álit viðkomandi veiðifélags 

og umsögn sérfræðings á sviði veiðimála um þau áhrif sem framkvæmdin gæti haft á lífríkið. Leyfi frá 

Fiskistofu skal liggja fyrir áður en framkvæmdir eru hafnar. Ef Fiskistofu finnst ástæða til getur hún 

farið fram á að framkvæmdaaðili láti gera líffræðilega úttekt á svæðinu á sinn kostnað (Fiskistofa, e.d.). 

Hjá Umhverfisstofnun er hægt að nálgast upplýsingar um verndarsvæði á landinu. Ef Skipulagsstofnun 

telur þörf á umsögn vegna verndarsvæða þá er best að leita til Umhverfisstofnunar. Ef svæði eru friðlýst 

þá þarf umsögn og leyfi Umhverfisstofnunar til að hefja framkvæmdir (Mannvit, 2010). 

Ef Fiskistofa telur að það þurfi að gera líffræðilega úttekt á framkvæmdasvæðinu sinnir 

Hafrannsóknastofnun slíkum rannsóknum gegn gjaldi. Stofnunin sinnir rannsóknum fyrir 

framkvæmdaaðila, veiðifélög og alla þá sem inna þá eftir því að gera einhverskonar athugun. Það er 

framkvæmdaaðilinn sem biður um þjónustu Veiðimálastofnunar og greiðir fyrir hana (Lög um 

veiðimálastofnun nr. 59/2006). 

Fornleifavernd ríkisins heldur utan um fornleifaskráningar á öllu landinu, það er nauðsynlegt að hafa 

samband þangað til þess að fá upplýsingar um svæðið. Einnig er hægt að hafa samband við minjavörð 

svæðisins en hjá honum geta fengist upplýsingar eða ábendingar (Skipulagsstofnun, 2011). 

Hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er unnið að ýmsum rannsóknum og skráningum, þar á meðal skráningu 

á gróðurfari og kortagerð því tengdu. Náttúrufræðistofnun er leiðbeinandi aðili við mat á því hvernig 

skuli nýta og vernda í senn náttúrulegar auðlindir og vistkerfi. Einnig hefur stofnunin á hendi almenna 

ráðgjöf um náttúru landsins en leitar líka til annara ráðgjafa, til dæmis ef orkufyrirtæki óskar eftir úttekt 

á svæði vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Öflun grunngagna um svæðið/vistkerfið er grundvöllur fyrir 

því að hægt sé að leggja  mat á áhrif mannvirkja sem munu hugsanlega rísa (Skipulagsstofnun, 2011). 

Starfsleyfi þarf frá Heilbrigðiseftirliti fyrir virkjanir sem eru stærri en 2 MW. Heilbrigðiseftirlitið sér 

líka um eftirlit með mengun og tekur reglulega sýni úr neysluvatni til þess að fylgjast með gæðum þess. 

Ef virkjun á að rísa nálægt vatnsverndarsvæði þarf að hafa samband við Heilbrigðiseftirlit eins fljótt og 

kostur er svo að hægt sé að ganga úr skugga um að starfsleyfi fáist áður en haldið er áfram við gerð 

greinargerðar (Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998). 
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Þau leyfi sem þurfa að liggja fyrir eru þessi :  

Framkvæmdaleyfi frá sveitarfélagi (Skipulagsstofnun, e.d.). 

Byggingaleyfi frá sveitarfélagi (Skipulagsstofnun, e.d.). 

Virkjanaleyfi frá Orkustofnun (Raforkulög nr. 65/2003). 

Starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti í viðkomandi sveitarfélagi (Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir 
nr. 7/1998). 

Leyfi til raforkuviðskipta frá Orkustofnun (Raforkulög nr. 65/2003). 

1.8 Greinargerð framkvæmdaaðila 
Þegar virkjunaráform eru tilkynnt til Skipulagsstofnunar þá þarf að liggja fyrir ítarleg greinagerð frá 

framkvæmdaaðila þar sem farið er yfir hvernig framkvæma eigi verkið, eðli þess og umfang. 

Greinargerðin þarf að vera vönduð og skýr þannig að það fáist sem nákvæmastar upplýsingar svo að 

hægt sé að meta á sem öruggastan máta hvaða hugsanlegu áhrif framkvæmdin hafi á umhverfið og 

lífríkið á svæðinu út frá þeim lögum og reglum sem í gildi eru.  Til eru dæmi þess að illa unnin 

greinargerð hafi tafið fyrir leyfisveitingum með tilheyrandi kostnaði. Því er mikilvægt að viðkomandi 

sveitarfélagi og fagstofnunum sé tilkynnt um fyrirhugaða framkvæmd svo að það sé hægt að afla þeirra 

upplýsinga sem til eru um náttúrufar, fornminjar og landnotkun á svæðinu (Fiskistofa, e.d.). 

Sveitarfélög hafa á hendi skipulagsmál og þar af leiðandi þurfa allar framkvæmdir eins og dælu- og 

stöðvarhús, allar lagnir, vegir og stíflur að vera í samræmi við gildandi aðal- og deiliskipulag. 

Framkvæmdirnar eru einnig háðar bygginga- og/eða framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar. Vegna þessa er 

nauðsynlegt að kanna hvernig fyrirhuguð framkvæmd samræmist því skipulagi sem er í gildi á svæðinu 

svo að hægt sé að bregðast við með því að óska eftir breytingu ef þarf (Skipulagsstofnun, e.d.). 

Til þess að fá virkjanaleyfi Orkustofnunar þurfa fullnægjandi gögn að fylgja umsókninni um 

virkjanaleyfið. Ítarlegar upplýsingar um umsækjanda eins og kennitala, fullt nafn og heimilisfang þurfa 

að koma fram. Gera þarf grein fyrir rennslisgögnum og hvernig úrvinnsla þeirra fór fram. Einnig þarf 

að gera grein fyrir þeim ráðgjöfum sem komu að úrvinnslunni og menntun þeirra og reynslu. 

Hönnunarforsendur þurfa að liggja fyrir og einnig úrvinnsla vegna mats á umhverfisáhrifum ef það á 

við. Lýsing á virkjun, framkvæmdaáætlun og fjármögnun þarf einnig að vera frágengin. Samningar við 

landeigendur og vatnsréttarhafa þurfa að vera í höfn. Þeim mun nákvæmari sem þessar upplýsingar eru 

í upphafi þeim mun líklegri er umsóknin til þess að fá sanngjarna meðferð (Orkustofnun, e.d.). 

1.9 Markmið 
Markmið þessa verkefnis er að kanna hagkvæmni þess að koma fyrir lítilli rennslisvirkjun í Hvítá í 

Borgarfirði, í landi Refsstaða í Hálsasveit.  Skoðað verður hvaða möguleikar eru fyrir hendi vegna slíkra 

virkjana, hagkvæm stærð og kostnaður.  Leitast verður við að finna virkjun/hverfil sem hægt er að 

sökkva niður í ána og taka upp aftur. 
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Það er mjög forvitnilegt að vita hvort búið geti orðið sjálfbært með tilliti til orku. Einnig er mjög 

áhugavert að vita hve langan tíma tekur að borga slíka framkvæmd og sjá hvort og hvenær hún fer að 

skila hagnaði ef selt verður inn á dreifikerfið. Raforkukostnaðurinn er einn stærsti fasti kostnaðarliðurinn 

í rekstri búsins. Það er áskorun að taka málin í sínar hendur og fara út í framkvæmd sem þessa og því 

mikilvægt að vinna bæði framkvæmda-, rekstrar- og kostnaðaráætlanir eins nákvæmlega og frekast er 

unnt.  
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2 Efni og aðferðir  
2.1 Orka vatnsfalla 
Orka vatnafalla byggist á tveimur þáttum en það eru fallhæð og vatnsmagn, til þess að finna út hvaða 

vélbúnaður er hentugastur þurfa þessar stærðir að vera þekktar. Fallhæðin er mæld með GPS tæki en 

hún er föst stærð. Fallhæðin er mæld á milli inntaks og stöðvarhúss og því verður að vera búið að ákveða 

þær staðsetningar þegar mælt er. Vatnsmagnið getur sveiflast mjög, til dæmis eftir árstíðum og er því 

mjög mikilvægt að mæla það yfir langan tíma og halda skýrslur yfir það. Út frá þessu tvennu er svo 

ákveðið hverskonar hverfill hentar best á hverjum stað. Hverfillinn má ekki vera svo stór að hann muni 

sjaldan starfa á fullum afköstum en heldur ekki svo lítill að hann nýti rennslið ekki nema að hluta. Allir 

hverflar eru gerðir fyrir visst lágmarksrennsli og svo eru þeir mis hentugir til þess að keyra á hlutaálagi, 

því er best að finna sem hentugastan hverfil. Stöðuorka vatnsins breytist í hreyfiorku við fallið, þegar 

vatnið rennur í gegnum hverfilinn þá myndast snúningsorka sem rafallinn breytir svo í raforku (Mannvit, 

2010) . 

2.2 Rennsli/Langæislína 
Einn af mikilvægari þáttum við hönnun vatnsaflsvirkjanna er gerð langæislínu eins og þeirri sem sjá má 

á mynd 4, en út frá henni má ákvarða hönnunarrennsli virkjunarinnar. Það má einnig sjá breytingar á 

rennsli yfir árið og ákveða út frá því hvaða tegund af hverfli er hentugastur miðað við aðstæður. Með 

langæislínunni má líka meta það hve mikla orku er hægt að framleiða á ári. Á langæislínuritinu má sjá 

hverjar líkurnar eru á ákveðnu rennsli eða meira í viðkomandi vatnsfalli.  

 

Mynd 4 Langæislína. Heimild: Mannvit, 2010. 

 

Hönnunarrennslið er ákveðið á myndinni en það er í punktinum A. það svæði sem afmarkast af A,B,C,F 

og G sýnir þá orku sem hægt er að framleiða ef allt það vatn sem er til staðar er notað. Vatnið er þó 
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aldrei tekið allt úr náttúrulega farveginum vegna þess lífríkis sem í honum er og þarf lágmarks vatn til 

þess að geta þrifist. Svæðið yfir A-B og að langæislínunni sýnir það vatn sem tapast yfir yfirfallið þegar 

sem mest er í ánni. Svæðið undir línu E-D sýnir það vatn sem tekið er framhjá til þess að halda 

lágmarksrennsli í ánni vegna þess lífríkis sem er þar. Svæðið á milli punktana B-H og I-C sýnir það vatn 

sem safnast í lón þegar mikið er í ánni en nýtist þegar minna rennsli er í ánni. Línan sem punktarnir H-

I mynda er undir hönnunarrennslinu en miðað við langæislínuna er þetta um 10% af árinu eða rúmur 

mánuður. Þennan rúma mánuð getur virkjunin ekki tryggt full afköst og sennilegast er að þetta sé að 

vetri til þegar rennsli er minnst en þá er raforkuþörfin einmitt mest og orkuverð hæst (Mannvit, 2010). 

2.3 Fallhæð 
Annar mikilvægur þáttur er heildar munur á vatnsborði við inntak og í frárennslisskurði. Svo að hægt sé 

að finna þessa stærð þarf staðsetning hverfils og úttaks að vera ákveðið, en nokkrar leiðir eru til þess. 

GPS tæki er hægt að nota til þess að finna út hæðarmun, einnig er hægt að nota loftþrýstingsmæla. Hægt 

er að meta gróflega með korti þar sem hæðarmunurinn er mikill, en á korti í mælikvarðanum 1:50 000 

eru 20 metrar á milli hæðarlína (Mannvit, 2010).  

2.4 Vatnshverflar  
Vatnshverflar gegna því hlutverki að breyta stöðuorku vatnsins í raforku með því að knýja rafalinn. Það 

eru til ýmsar gerðir hverfla en þær skiptast í tvo flokka, spyrnuhverfla og bunuhverfla. Í 

spyrnuhverflunum eru til gagnspyrnuhverflar og yfirþrýstingshverflar. Hér eru tíundaðar helstu gerðir 

hverfla til glöggvunar.  

Pelton er spyrnuhverfill sem hentar vel við lítið rennsli og mikla fallhæð. Pelton hverflarnir eru bæði til 

með láréttum og lóðréttum snúningsás en þeir með lárétta snúningsásinn eins og sjá má á mynd 5, henta 

betur litlum virkjunum. Vatnsflæðinu er beint í gegnum spíssa, einn eða fleiri og að pelton bollunum 

sem þá snúast um ásinn og búa þannig til orku sem svo er breytt í rafmagn með rafalanum. Virkni 

hverfilsins er stjórnað með nálarloka sem færður er til, til þess að minnka eða auka álag. Það er ekki gott 

að taka snögglega allt álag af hverflinum heldur verður að gera það rólega svo að þrýstipípur skemmist 

ekki. Það er gert með bunuskera sem er innbyggður í hverfilinn en hann sker af bununni með snöggum 

hreyfingum og minnkar þannig vatnsstrauminn inn í hverfilinn en þá er hægt að loka nálarlokanum 

varlega.  
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Mynd 5 Pelton hverfill. Heimild: Mannvit, 2010. 

 

Turgo er spyrnuhverfill eins og Pelton en hentar fyrir minni fallhæð og sama rennsli. Turgo getur tekið 

við meira vatni en Pelton með sama snúningshraða. Ástæðan fyrir þessu er sú að Turgo vatnshjólið hefur 

blöð en ekki bolla eins og í Pelton. Þegar vatnið kemur inn í Turgo lendir það á mörgum blöðum í einu 

en það er bara einn bolli virkur í Pelton.  

Francis er gagnspyrnuhverfill sem hentar fyrir meðalrennsli og meðalfallhæð. Snúningsásinn í Francis 

getur bæði verið lóðréttur og láréttur en er algengari með láréttum ás í smávirkjunum. Vatnið kemur úr 

þrýstipípunni inn í spíral eins og sérst á mynd 6, en inni í honum er vatnshjólið. Vatnið dreifist jafnt úr 

spíralnum inn í vatnshjólið, vatninu er svo stjórnað með leiðiskóflum sem eru í kringum hjólið. 

Afköstum hverfilsins er stjórnað með leiðiskóflunum en vatnið úr þeim lendir á hjólblöðum með þeim 

afleiðingum að þrýstingurinn fellur og hraðinn á vatninu minnkar, en þannig er hjólið knúið áfram 

(Mannvit, 2010). 

 

Mynd 6 Francis hverfill, lang- og þversnið. Heimild: Mannvit, 2010. 

 

Kaplan  er gagnspyrnuhverfill, hann er algengastur af hverflum af ásstreymisgerð en það eru hverflar 

sem gerðir eru fyrir litla fallhæð og mikið rennsli. Vatnið streymir samsíða ásnum að og í gegnum skrúfu 

sem svipar til skipaskrúfu, sbr mynd 7. Leiðiskóflurnar og hjólblöðin geta bæði verð stillanleg og föst, 
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því er hægt að stilla eftir þörfum en það hentar vel fyrir breytilegt rennsli, fallhæð og álag. Kaplan er 

svipaður Francis að því leiti að vatnið kemur úr þrýstipípunni og inn í snigil en inni í honum er 

vatnshjólið. 

 

Mynd 7 Kaplan hverfill, snið. Heimild: Mannvit, 2010. 

 

Cross Flow er spyrnuhverfill en hann má sjá á mynd 8, hann hentar vel ef fallhæðin er ekki mikil. Það 

eru blöðkur sem stjórna vatnsmagninu inn á vatnshjólið. Vatnshjólið er útbúið þannig að á því eru 

blöðkur sem eru þvert á streymið. Helstu kostir Cross Flow eru að þeir henta vel þar sem stundum þarf 

að keyra á hlutálagi, til dæmis vegna breytilegs rennslis (Mannvit, 2010).  

 

Mynd 8 Cross flow hverfill, snið. Heimild: Mannvit, 2010. 
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2.5 Vélbúnaður 
Þegar búið er að finna út fallhæðina og langæislínuna þá er hægt að nota ýmsar töflur til þess að ákvarða 

hvaða hverfill hentar best miðað við aðstæður, en taflan á mynd 9 er byggð á upplýsingum frá 

framleiðendum (Mannvit, 2010). 

 

Mynd 9 Virknisvið lítilla hverfla. Heimild: Mannvit, 2010. 

 

Á bak við slíkar töflur eru reikniformúlur eins og þessi: P=hgrQH ® 

P = Vatnsafl í kW 

Q = Rennsli í m3 á sek í gegn um hverfilinn. 

H = Fallhæð í m 

g = Þyngdarhröðun jarðar sem er fasti 9,81 m/s2 

r = Eðlisþyngd vatns sem er fasti 1,0 kg/l  

h = Nýtni (hlutfall þess afls sem fer inn í hverfilinn og þess afls sem næst út úr honum=nýtnin er alltaf 

minni en einn) Ástæða þess að nýtnin er alltaf minni en einn er sú að það tapast alltaf einhver orka í 

vatnsveginum að hverflinum og í sjálfum hverflinum (Orkustofnun, 2017). 
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3 Niðurstöður 
Árfarvegur Hvítár er breytilegur á köflum. Því þarf að tryggja að virkjunin þorni ekki upp. Með hóflegri 

efnistöku er talið að hægt sé að halda ánni í þeim farvegi sem hún er í fyrir landi Refsstaða, en einnig 

þarf að koma upp grjótgarði til þess að verja landið við suðurbakka árinnar (Brynjar Bergsson, 2019). 

Ekki er líklegt að ána leggi fyrir Refsstaðalandi en það hefur ekki gerst í manna minnum og því er ekki 

mikil hætta á að áin ryðji sig af þeim sökum (Ragnar Sigurðsson, 2019).  

Rarik borgar fyrir kWh eftir því hvað hægt er að selja þær á en einnig fer það eftir því hvað virkjunin 

framleiðir mikið á ári. Sú tala sem gæti verið nærri lagi fyrir kWh er 5 kr en er þó bara áætluð vegna 

þess að Rarik getur ekki gefið nákvæma tölu (Þórhallur Kristjánsson, 2019). 

 

Mynd 10 Langæislína fyrir Hvítá. Heimild: Anna Lísa Hilmarsdóttir, 2019. 

 

Rennslisathuganir hafa verið gerðar við Kljáfoss í Hvítá um árabil. Á mynd 10 má sjá langæislínu fyrir 

Hvítá á fimm ára tímabili. Frá 1. október 2012 til 30. september 2017 fer rennslið aldrei undir 58,6 

m3/sek og 50% tímans er 77,88 m3/sek rennsli eða meira (Veðurstofa Íslands, 2018). 
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Mynd 11 Staðsetning inntaks og hverfils. Heimild: Anna Lísa Hilmarsdóttir, 2019. 

 

Hæðarmunurinn á milli hverfils sem er í punkti a, X 398512, Y 468926 og inntaks sem er í punkti b, X 

399096, Y 468616 er 1,98 metrar samkvæmt ArcGIS landupplýsingakerfinu, en það má sjá 

staðsetningarnar á mynd 11.  

3.1 Val á hverfli 
Út frá rennslisathugunum og hæðarmælingum má ákvarða hvaða hverfill hentar best miðað við þær 

niðurstöður. Með því að nota töflur eða gröf eins grafið á mynd 9, má ákvarða hvaða hverfill hentar best 

miðað við fengnar niðurstöður. Á grafinu má sjá að Francis hverfill hentar best við meðalrennsli og 

meðalfallhæð. Pelton hentar aftur á móti þegar fallhæðin er mikil og rennslið lítið. Eins og sjá má á 

mynd 10 þá er mikið rennsli í Hvítá en það fer ekki undir 58,6 m3/sek, en fallhæðin þar sem áætluð 

virkjun á að vera er ekki mikil eða einungis 2 metrar, því má ákveða út frá mynd 9 að Kaplan hverfill sé 

sá hentugasti miðað við aðstæður. 

Leitast var eftir að finna umhverfisvænan hverfil sem hægt væri að sökkva niður í ána og taka upp aftur, 

til dæmis til viðhalds og viðgerða. Möguleiki gæti þá verið á því að færa hverfilinn til á einhverjum 

tímapunkti og jafnvel væri hægt að fjarlægja hann alveg. Framboð á slíkum búnaði virðist ekki vera 

mikið en leitað var tilboðs hjá Kössler GmbH & Co í Austurríki þar sem við fundum hverfil sem hentaði. 

Hverfillinn er Kaplan og heitir StreamDiver. Mynd 12 sýnir StreamDriver. Með hverflinum fylgir 

samfasa rafall sem gerir það að verkum að hann getur starfað án þess að vera tengdur við dreifikerfi. 

Virkjunin flokkast sem örvirkjun eins og sjá má í kafla 1.1.3 en hverfillinn framleiðir 82 kW miðað við 

2 metra fallhæð og 5 m3 rennsli. Sjá viðauka 1.   
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Mynd 12 StreamDriver hverfill. Heimild: koessler.com, e.d. 

 

3.2 Val á rafal 
Á Íslandi eru Riðstraumsrafalar mest notaðir, en þeir skiptast í samfasa (synchron) og ósamfasa 

(asynchron) rafala. Samfasa rafall er gerður úr sátri, snúði og segulmögnunarbúnaði og getur starfað án 

þess að vera tengdur dreifikerfi. Með segulmögnunarbúnaði er hægt að stýra spennu og aflstuðli og 

halda þannig stöðugri spennu en ósamfasa rafall hefur ekki segulmögnunarbúnað og því þarf hann að 

vera tengdur dreifikerfi svo að ekki komi sveiflur í (Mannvit, 2010). Þar sem rafallinn fylgir með í 

tilboðinu frá Kössler GmbH & Co þá þarf ekki að taka ákvörðun um það sérstaklega en sá rafall sem 

fylgir er samfasa.  

3.3 Rekstrar- og kostnaðaráætlun 
Tafla 1 Í töflunni má sjá helstu verkþætti með áætluðum kostnaði. 

 

Tafla 1 sýnir helstu verkþætti við uppsetningu virkjunarinnar og kostnaðinn við það að koma henni upp. 

Í liðum 1.1 til 1.9 er kostnaður samkvæmt tilboðum (Brynjar Bergsson, 2019, Hilmar Óskarsson, 2019, 

Nr Kostnaður Magn Eining Samtals
1.1 Tilboð Kössler 1 54.272.280 54.272.280
1.2 Uppmokstur m3 16000 1.150 18.400.000
1.3 Smíðavinna klst 2.000.000 2.000.000
1.4 Efni í hús 700.000 700.000
1.5 Steypa m3 78 27.904 2.176.512
1.6 Tengigjald Rarik 50.000 50.000
1.7 Rafvirki klst 80 9.000 720.000
1.8 Jarðstrengur m 400 903 372.000
1.9 Hönnun klst 100 16.000 1.600.000

1.10 Ófyrirséð 1,50% 1.204.362
Samtals 81.496.154
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Ragnar Sigurðsson, 2019, Reynir Magnússon, 2019, Þórhallur Kristjánsson, 2019). Í lið 1.10 er 

ófyrirséður kostnaður en reikna þarf með því að einhver ófyrirséð vandamál geti komið upp.  

 

Tafla 2 Rekstrarkostnaður. 

 

 

Tafla 2 sýnir rekstrarkostnað virkjunarinnar á ári en það má reikna með því að á tíu ára fresti sé stærra 

viðhald og yfirferð vélbúnaðar og í lið 2.4 er ófyrirséður kostnaður eins og í kostnaðaráætlun þá þarf að 

gera ráð fyrir því óvænta sem getur komið upp.  

Tafla 3 Áætluð ársframleiðsla. 

 

 

Miðað er við að hverfillinn sé í gangi 90 % af árinu en það eru 8760 klukkustundir í einu ári, þá eru 

7884 klukkustundir sem raforkuframleiðslan er í gangi. Hverfillinn framleiðir 82 kW á klukkutíma sem 

gera 82 * 7884 = 646.488 kWh á ári.  

Tafla 4 Orkunotkun á Refsstöðum á ári. 

 

 

Töflur 3 og 4 sýna orkuframleiðslu og notkun. Það sem kemur á óvart er það hversu lítið fæst fyrir kWh 

miðað við hvað hún kostar í innkaupum hjá almennum orkunotanda. Refsstaðabúið greiðir í dag 15,25 

kr fyrir kWh (Brynjar Bergsson, 2019). 

Nr Rekstrarkostn Á ári 
2.1 Áætlað viðhald 300.000
2.2 Árgjald Rarik 339.120
2.3 Fjármagnskostnaður 5.719.092
2.4 Ófyrirséð 50.000

Samtals 6.408.212

Nr Orkuframleiðsla kWh Verð Samtals
3.1 Framl á ári 646.488
3.2 Sala á kWh 5

Samtals 3.232.440

Nr kWh á ári Kaupverð kWh Column5
4.1 99.699
4.2 15,25

Samtals 1.520.410
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Tafla 5 Dæmi um lán frá Byggðastofnun. 

 

Tafla 5 sýnir lánaáætlun frá Byggðastofnun og miðast útreikningurinn við gefnar forsendur en 

endanlegur lánaútreikningur er samkvæmt verðskrá og vöxtum líðandi stundar. Í töflunni eru sýndir 

fyrstu og síðustu 5 greiðslumánuðirnir. Lánið er til 25 ára með 5% vöxtum. Lántökukostnaður er 1,8% 

og þinglýsingargjald er 2.000 kr en það er inni í lánsupphæðinni (Byggðastofnun, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Kostnaður Samtals gr
1 01.03.2019 81.500.000 136.858 339.583 150 476.591
2 01.04.2019 81.363.142 137.428 339.013 150 476.591
3 01.05.2019 81.225.715 138.000 338.440 150 476.591
4 01.06.2019 84.570.009 138.575 337.865 150 476.591
5 01.07.2019 81.087.714 139.153 337.288 150 476.591

296 01.10.2043 2.352.714 466.638 9.803 150 476.591
297 01.11.2043 1.886.076 468.582 7.859 150 476.591
298 01.12.2043 1.417.949 470.535 5.906 150 476.591
299 01.01.2044 946.959 472.495 3.946 150 476.591
300 01.02.2044 474.464 474.464 1.977 150 476.591

Samtals 81.500.000 61.432.265 45.000 142.977.265
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4 Umræður 
Niðurstöðurnar sýna að það er tæknilega mögulegt að setja niður litla heimavirkjun í Hvítá í 

Refsstaðalandi. Það var lagt upp með að finna lítinn hverfil sem hægt væri að sökkva niður í ána og taka 

upp aftur og það gekk að finna einn slíkan. Í ljós kom þegar búið var að finna út meðalrennsli fimm ára 

í Hvítá, gera langæislínu og finna út fallhæðina að Kaplan hverfill er hentugastur við þær aðstæður. 

Kaplan hverfill hentar við lítið fall og mikið rennsli en 2 metra fallhæð er í það minnsta en gengur þó. 

Samkvæmt flokkun smávirkjana í kafla 1.4 má sjá að virkjunin flokkast sem örvirkjun/heimilisvirkjun 

þar sem hún er með uppsett afl undir 100 kW. Vatnsorkuver með uppsett afl að 200 kW er í 

framkvæmdaflokki C í mati á umhverfisáhrifum og er því tilkynningaskyld til viðkomandi sveitafélags.  

Svarið við spurningunni um hagkvæmniþáttinn er hinsvegar það að töluvert vantar upp á til þess að 

framkvæmdin sé hagkvæm. Í töflu 2 er rekstraráætlun á ári en þar sést að rekstrarkostnaður er 

6.408.212,- kr á ári en í töflu 3 er ársinnkoman, en hún er 3.232.440.- kr á ári. Þarna er gert ráð fyrir að 

allt framleitt rafmagn sé selt inn á dreifikerfið. Rekstrartap er þá 3.175.812,- kr á ári. Rafmagnsnotkun 

búsins er 99699 kWh á ári en framleiddar kWh 646.488 kWh, ef búið notar sitt rafmagn og selur það 

sem umfram er inn á dreifikerfið þá eru það 546.789 kWh. Fyrir það rafmagn sem framleitt er umfram 

notkun fengist 2.733.945,- kr en á móti þá borgar búið ekki 1.520.410,- kr samkvæmt töflu 4 heldur 

498.495,- kr í rafmagn á ári og því er mismunurinn 1.021.915,- kr sem reiknast til tekna. Því má segja 

að ársinnkoman sé meiri eða 3.755.869,- kr ef aðeins það rafmagn sem ekki er notað á búinu er selt inn 

á dreifikerfið. Það vantar samt 2.652.343,-  á ári upp á að framkvæmdin standi undir sér.  

Það er óvissuþáttur hversu mikið hægt er að fá nákvæmlega fyrir kWh en Rarik gaf upp töluna 5 krónur 

með fyrirvara þó, en þeir sögðu að það væri nærri lagi. Þó svo að þessar 5 krónur fengjust fyrir kWh þá 

gengur dæmið ekki upp. Þættir eins og gengi gjaldmiðla á þeim tíma sem innkaup á búnaði fer fram og 

vextir af lánum hafa einnig áhrif þegar á heildina er litið.  

Möguleiki er að setja fleiri en einn hverfil á sama stað, en ef út í það færi þá krefðist það ferli nýrra 

áætlana. Líklegt er að kostnaðurinn við það að setja niður hvern hverfil umfram einn sé ekki verulegur 

miðað við þann ávinning sem af því hlýst. Þannig ættu tveir hverflar að vera hagstæðari í rekstri og 

stofnkostnaði en einn. Ef í slíka framkvæmd væri ráðist þá er nauðsynlegt að leggjast í ítarlegri 

rannsóknarvinnu hvað varðar úrval hverfla sem henta við þær aðstæður sem eru á staðnum. 
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5 Ályktanir / lokaorð 
Þessi stærð hverfils er ekki fýsileg þar sem hann framleiðir ekki nóg til þess að hægt sé að selja inn á 

dreifikerfið svo að framkvæmdin geti staðið undir sér. Ein aðferð til þess að láta dæmi sem þetta ganga 

upp er sú að ákveða fyrst hversu mikið rafmagn á að framleiða og finna út frá því hversu hátt lánið má 

vera svo að framkvæmdin standi undir sér. Þegar vitað er hversu hátt lán þarf að taka þá er hægt að finna 

hverfil sem hentar miðað við þær forsendur.  

Við vinnslu verkefnis eins og þess sem hér hefur verið unnið vakna ótal spurningar, eins og hvort það 

gæti verið hagkvæmara að láta hanna og smíða hverfil svipaðan þeim sem lagt er upp með í verkefninu, 

en það virðist ekki vera um auðugan garð að gresja þegar kemur að slíkum hverflum. Eins mætti til 

dæmis kanna hvort hentugra væri að reisa vindmyllur á svæðinu en það gæti verið efni í aðra ritgerð. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6 Heimildir 
Byggðastofnun. (e.d.). Lánareiknivélar. Sótt 28. apríl 2019 af 

     https://www.byggdastofnun.is/is/moya/loancalc/jkl 

Fiskistofa. (e.d.). Umhverfismál laxfiska. Sótt 12. janúar 2019 af  

 http://www.fiskistofa.is/laxogsilungs/umhverfismallaxfiska/ 

Kössler. (e.d). StreamDiver. Sótt 12. febrúar 2019 af http://www.koessler.com/en/streamdiver-0 

Landmælingar Íslands,Orkustofnun, Raunvísindastofnun Háskólans. (2014). Ísland í tölum. Sótt 15.  

 janúar 2019 af https://www.lmi.is/wp-content/uploads/2014/07/island_i_tolum.pdf 

Landsvirkjun. (e.d.). Saga. Sótt 15. janúar 2019 af http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/saga 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 

Lög um veiðimálastofnun nr. 59/2006. 

Mannvit. (2010). Litlar vatnasaflsvirkjanir [PDF]. Sótt 19. janúar 2019 af  

 https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2010/Litlar-vatnsaflsvirkjanir-2-utgafa.pdf 

Orkustofnun. (2018. 11. október). Smávirkjanaverkefni Orkustofnunar kynnt á sýningunni Íslenskur 

 landbúnaður 2018, 12.-14. október í Laugardalshöll. Sótt 20. nóvember 2018 af  

https://orkustofnun.is/orkustofnun/vidburdir/smavirkjanaverkefni-orkustofnunar-kynnt-a- 

syningunni-islenskur-landbunadur-2018-12-14-oktober-i-laugardalsholl 

Orkustofnun. (2017). Stöðuskýrsla fyrir árið 2017. Sótt 15. nóvember 2018 af  

 https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-2018-01.pdf 

Orkustofnun. (e.d). Leiðbeiningar fyrir umsóknir um virkjunarleyfi. Sótt 7. mars 2019 af  

 https://orkustofnun.is/raforka/leyfisveitingar/virkjunarleyfi/ 

Peter Östman (ritstjóri). (2000). Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið. (Jónas Helgason).  

 Reykjavík: Mál og menning. 

Raforkulög nr. 65/2003. 



24 
 

Sigurjón Rist. (1990). Vatns er þörf. Reykjavík: Bókaútgáfa menningarsjóðs. 

Skipulagsstofnun. (e.d.). Um skipulagskerfið. Sótt 10. desember 2018 af  

 http://www.skipulag.is/skipulagsmal/framkvaemdaleyfi/ 

Skipulagsstofnun. (e.d.). Tilkynningarferli. Sótt 9. desember 2018 af  

 http://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/tilkynningaskyldar/ 

Skipulagsstofnun. (2007). Leiðbeiningarblað 6 um byggingarleyfi. [PDF skjal] Sótt 9. desember  

 2018 af http://www.skipulag.is/media/byggingamal/Leidbeiningarblad-Nr-6-um- 

 byggingarleyfi-2.-utg.-feb-2007.pdf 

Skipulagsstofnun. (2011). Smávirkjanir. Leiðbeiningar um tilkynningaskyldar vatnasaflsvirkjanir með  

 uppsett afl að 10 MW. Reykjavík. Sótt 18. október 2018 af  

 http://www.skipulag.is/media/umhverfismat/Smavirkjanir.pdf 

Skipulagsstofnun. (2015). Mat á umhverfisáhrifum – Framkvæmdir í C flokki. Reykjavík. Sótt 12. 

mars 2019 af http://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Leidbeiningar_um_Cflokk_utgafa1.pdf 

Stjórnarráð Íslands. (2015). Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum. Reykjavík. Sótt 12. mars 2019 af 

 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfisraduneyti/nr/19695 

Veðurstofa Íslands. (e.d.). Leiðbeiningar um mælingar á vatnsrennsli í smáám og lækjum. Sótt 12.  

 október 2018 af https://www.vedur.is/media/vatnafar/leidbeiningar_til_raforkubaenda.pdf  

Veðurstofa Íslands. (e.d.). Smávirkjanir. Sótt 16. október 2018 af  

 https://www.vedur.is/vatnafar/smavirkjanir 

Veðurstofa Íslands 2018: Gagnabanki Veðurstofu Íslands, afgreiðsla nr. 2018-09-28/02 

Þorleifur Einarsson. (1991). Myndun og mótun lands. Reykjavík: Mál og menning. 

  

 

 

 
 



25 
 

7 Munnlegar heimildir 
Brynjar Bergsson, Verktaki. Munnleg heimild 3. janúar 2019 

Hilmar Óskarsson, Rafvirki. 20. febrúar 2019 

Ragnar Sigurðsson, Húsasmiður. 18. febrúar 2019 

Reynir Magnússon, Loftorku. 16. janúar 2019 

Þórhallur Kristjánsson, Starfsmaður Rarik. 11. mars 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

8 Myndaskrá 
Mynd 1 Jörðin Refsstaðir í Hálsasveit. Heimild: Anna Lísa Hilmarsdóttir. ............................................... 2 
Mynd 2 Framkvæmdaflokkar í lögum um mat á umhverfisáhrifum. Heimild: skipulag.is, e.d. .............. 5 
Mynd 3 Málsmeðferð tilkynningar í flokki C í mati á umhverfisáhrifum. Heimild: skipulag.is, e.d. ........ 6 
Mynd 4 Langæislína. Heimild: Mannvit, 2010. ...................................................................................... 11 
Mynd 5 Pelton hverfill. Heimild: Mannvit, 2010. .................................................................................. 13 
Mynd 6 Francis hverfill, lang- og þversnið. Heimild: Mannvit, 2010. .................................................... 13 
Mynd 7 Kaplan hverfill, snið. Heimild: Mannvit, 2010. ......................................................................... 14 
Mynd 8 Cross flow hverfill, snið. Heimild: Mannvit, 2010. ................................................................... 14 
Mynd 9 Virknisvið lítilla hverfla. Heimild: Mannvit, 2010. .................................................................... 15 
Mynd 10 Langæislína fyrir Hvítá. Heimild: Anna Lísa Hilmarsdóttir, 2019. ........................................... 16 
Mynd 11 Staðsetning inntaks og hverfils. Heimild: Anna Lísa Hilmarsdóttir, 2019. ............................. 17 
Mynd 12 StreamDriver hverfill. Heimild: koessler.com, e.d. ................................................................ 18 
 Myndir 1, 10  og 11 voru unnar af höfundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

9 Töfluskrá 
Tafla 1 Í töflunni má sjá helstu verkþætti með áætluðum kostnaði. .................................................... 18 
Tafla 2 Rekstrarkostnaður. .................................................................................................................... 19 
Tafla 3 Áætluð ársframleiðsla. .............................................................................................................. 19 
Tafla 4 Orkunotkun á Refsstöðum á ári. ................................................................................................ 19 
Tafla 5 Dæmi um lán frá Byggðastofnun. .............................................................................................. 20 
 Allar töflur voru unnar af höfundi 

10 Viðaukar 
Viðauki 1. Tilboð fá Kössler 

 



28 
 

 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 

 



31 
 

 


