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Inngangur 
 
Forsaga 

Í streymi vatns er falin orka, þessi orka er sjálfbær og umhverfisvæn. Tækni til 
að virkja hreyfiorku vatns án stíflugerðar er að þróast. Tæknin byggist á að 
virkja streymi vatns yfir lengri svæði og nýtist við virkjun sjávarfallastrauma 
og straumvatna. Hagkvæmni virkjunar, fer eftir straumhraða og rennsli í 
gegnum virkjunina sem og nýtni hennar.  Engar straumvirkjanir eru á Íslandi 
og því vaknaði sú spurning á Iðntæknistofnun hvort ekki væri rétt að skoða 
hvort hagkvæmt væri að koma slíkum virkjunum upp á Íslandi.  Leitað var til 
Orkustofnunar um samstarf og þar aðstoðaði Helga Tulinius, verkefnistjóri á 
Auðlindadeild, að koma þessu verkefni af stað.  Skýrsluhöfundar þakka Helgu 
fyrir veittan stuðning.  Orkustofnun veitti styrk til þessa verkefnis og kynningu 
á því. 

 
Markmið skýrslunnar 

Markmið skýrslunnar er að taka saman fáanlegar upplýsingar yfir búnað til að 
vinna raforku úr hreyfiorku streymandi vatns án stíflna og skoða nánar eina 
nýja tegund af straumvirkjunum,  þ.e. Gorlov hverfla, með það í huga hvort 
slík tækni gæti nýst á Íslandi.   
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Almennt um straumvirkjanir 
 
Munur á fallvatnsvirkjun og straumvirkjun 

Flestar vatnsaflsvirkjanir á Íslandi byggjast á að nýta fallorku vatnsins.  Vatni 
er þá oftast safnað í uppistöðulón og það látið renna í pípum inn í gegnum 
vatnsaflshverfla þar sem það er þrýstifallið yfir þá sem drífur þá áfram.  
  
Fallvatnsvirkjanir sem eru án uppistöðulóns vegna þess að rennslið sem þær 
nýta er mjög jafnt, eru stundum kallaðar rennslisvirkjanir. Í þessari skýrslu var 
ákveðið að nota orðið straumvirkjanir um virkjanir sem nýta straumhraða 
rennslis, þó svo að sannarlegi megi kalla slíkar virkjanir rennslisvirkjanir.  
Þetta er gert til að fyrirbyggja misskilning.  
 
Straumvirkjanir sem fjallað er um í þessari skýrslu byggjast á að nýta 
hreyfiorku vatnsins, og er þrýstifall yfir þær mjög lítið. Ekki er reynt að breyta 
streymi vatnsins eða þrengja því í gegnum virkjunina. Straumhraði vatnsins 
fyrir aftan virkjunina minnkar óverulega, eða innan við 15%.  Fyrir vikið er 
nýtni straumvirkjana ekki eins góð og nýtni fallvatnsvirkjana.   
 
Straumvirkjanir henta þar sem erfitt er að nýta mun á vatnshæð, en það fer 
saman að straumhraði vatnsins sé talsverður og rennsli sé í það miklu magni 
að hagkvæmt sé að nýta það til orkuframleiðslu. 
 
Straumvirkjanir henta í vatnsmiklum ám og fljótum á flatlendi þar sem dýpi er 
nægjanlegt, rennsli er jafnt og straumhraði nokkur.  Einnig henta 
straumvirkjanir við virkjun sjávarfalla og hafstrauma. 

 
Tegundir straumvirkjana 
 
Frumgerð straumvirkjana 

Einföldustu og elstu gerðir straumvirkjana byggjast á því að setja hjól með 
spöðum að hluta ofan í rennandi vatn og fá hjólið þannig til að snúast.  Nýtni 
slíkra virkjana er oftast mjög lítil, þ.e. afl sem fæst út úr virkjuninni er lítið 
miðað við það afl sem er í vatnsstraumnum sem fer í gegnum virkjunina.   
 

Skrúfuhverflar 
Betri nýtni fæst með því að setja skrúfu svipaðri skipskrúfum í strauminn, en 
það er ein tegund straumvirkjunar.  Á seinni árum hafa slíkar 
skrúfuhverflavirkjanir verið þróaðar áfram og eru þær farnar að líkjast mjög 
hefðbundnum vindmillum með mjó og löng skrúfublöð sem gefa hámarks 
snúningsvægi við ákveðinn straumhraða.  Þar sem eðlismassi vatns er töluvert 
hærri en lofts og straumhraði vatnsins oftast hægari en vindurinn, tekur 
hönnun mið af því og skrúfublöðin því styttri og hlutfallslega breiðari en hjá 
vindmillum.  Þessar virkjanir henta til nýtingar á sjávarföllum þar sem dýpi er 
nægjanlegt en henta síður í straumvötnum á landi. 
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Mynd 1.  Myndin er af ímyndaðri skrúfuhverfla-virkjun fengin af  
heimsíðu Marine Current Turbine Ltd. 
 
Í Noregi hefur verið þróuð sjávarfallavirkjun sem byggir á skrúfuhverflum.  
Nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á vefnum  
www.e-tidevannsenergi.com  Þar kemur fram að virkja á sjávarfallastrauma í 
mjóu sundi í norska skerjagarðinum í Norður-Noregi nálægt Hammerfest.  
Meðal straumhraði í sundinu er 1,5 m/sek en fer hæst upp í 2,5 m/sek.  Í grein 
eftir David Schneider í Amercian Scientist (frá í febrúar 2003),  kemur fram 
og haft er eftir Per Egil Skåre, (a hydrodynamicist at SINTEF) að menn búist 
við að nýtni virkjunarinnar nái 40% sem telja verður gott miðað við 
sambærilegar virkjanir. Við nánari könnun fundust hvorki birtir útreikningar 
né mælingar sem styðja þessar væntingar.  
 
Á Bretlandseyjum er fyrirtækið Marine Current Turbines Ltd. með verkefni  í 
gangi sem miðar að því að koma upp sjávarfallavirkjun sem byggir á 
skrúfuhverflum. Fyrirtækið gerir ráð fyrir að tilraunir og þróunarvinna standi 
til ársins 2006, en árið 2010 verið búið að reisa sjávarfallavirkjanir með 300 
MW meðalafl.  Virkjanirnar þurfa 30 m dýpi og mesta straumhraða yfir 2,5 
m/sek.  Nánari upplýsingar er að finna á vef MCT Ldt. 
http://www.marineturbines.com/projects.htm# 
 
Fleiri útfærslur af skrúfuhverflum til orkuframleiðslu úr straumvatni hafa verið 
þróaðar, en ekki er talin ástæða til að telja þá alla upp í þessari skýrslu. 



 4

Gegnumstreymishverflar 
Gegnumstreymishverflar eru ólíkir skrúfuhverflum að því leiti að snúningsás 
hverfilsins er hornrétt á straumstefnuna, en ekki samsíða eins og í tilfelli 
skrúfuhverfla.  Vatnið streymir í gegnum þá og tvö eða þrjú vængjalöguð blöð 
með straumlínulöguðu þversniði liggja í sömu stefnu og snúningsásinn og í 
ákveðinni fjarlægð frá ásnum.  Þegar vökvi flæðir í gegnum hverfilinn snýst 
hann og skiptir þá engu máli í hvaða átt straumurinn stefnir svo framalega sem 
hann er hornréttur á snúningsásinn.  Þessi eiginleiki er hentugur þegar virkja 
þarf sjávarstrauma sem breyta reglulega um stefnu og þarf þá ekki að breyta 
horni blaðana eins og í tilfelli skrúfuhverfla.   

 
Darrieus/Davis hverflar 
Ein helsta tegund gegnumstreymishverfla er kennd við franska 
uppfinningamanninn Georges Darrieus sem fann upp vindmyllu með þessa 
eiginleika árið 1927. Kanadíska fyrirtækið Blue Energy (www.bluenergy.com) 
hefur þróað gegnumstreymishverfil fyrir vatn, byggðan á uppfinningu 
Darrieus, sem það kallar Davis hverfil eftir aðilanum sem þróaði hana út frá 
uppfinningu Darrieus.  Hverflar Blue Energy hafa nýtni upp á 20 –25% og 
byggist hugmyndin á að þvera straumvatnið með lóðréttum hverflum sem geta 
náð niður á allt að 70 m dýpi.  Mögulegt væri að hafa akveg ofan á 
mannvirkinu og fá þannig brú í kaupbæti, þar má einnig koma fyrir ýmsum 
lögnum sem þurfa að liggja yfir straumvatnið.   
 

 
 

 
 
 
Mynd 2.  Myndir af Darrieus/Davis hverflum frá kanadíska fyrirtækinu Blue 
Energy 
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Gorlov hverflar 
Rússneskur verkfræðingur og fyrrum prófessor að nafni Alexander M. Gorlov 
hefur endurbætt Darrieus gegnumstreymishverfla þannig að nýtni þeirra hefur 
aukist úr 23% upp í 35%. Hönnunin byggist á því að snúið er upp á blöð 
hverfilsins þannig að hverfillinn verður gormlaga eða skrúfulínulaga í stefnu 
snúningsássins.  Gorlov hefur fengið einkaleyfi á uppfinningunni og árið 2001 
veitti Ameríska vélaverkfræðingafélagið (American Society of Mechanical 
Engineers) honum hin virtu Thomas A Edison einkaleyfaverðlaun fyrir 
uppfinninguna.   
 
Fyrirtækið GCK Technology. Inc. (www.gcktechnology.com) er að þróa 
Gorlov hverfla.  Þegar þessi skýrsla er rituð hefur engin tilraunavirkjun verið 
sett upp og eingöngu verið gerðar tilraunir með einn lítinn hverfil við 
mismunandi aðstæður.  Uppfinningin hefur því ekki verið sannreynd við 
raunaðstæður og engin rekstrarreynsla liggur fyrir.   
 
Það sem gerir Gorlov hverfla áhugaverða er hin háa nýtni miðað við aðrar 
þekktar lausnir og hversu einföld hönnunin er.  Hver hverfill er lítill miðað við 
aðrar lausnir og því auðveldara að koma þeim fyrir í íslenskum straumvötnum 
og nýta sjávarfallastrauma. 
 
Markmið þessarar skýrslu er meðal annars að skoða hvort og hvernig Gorlov 
virkjunin gæti nýst við íslenskar aðstæður og verður gerð nánari grein fyrir 
eiginleikum Gorlov virkjunar síðar í þessari skýrslu.   

 
 
Mynd 3.  Mynd af Gorlov hverfli í lóðréttri stöðu. 
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Vængja-virkjanir 
Breska fyrirtækið Engineering Business Ltd, (www.engb.com) er að þróa nýja 
gerð af sjávarstraumavirkjun sem byggist á vængjum sem hvíla á 
vogaraflsstöng sem aftur er tengd vökvadælu.  Vængirnir færast upp og niður 
með því að aðfallshorni þeirra við strauminn er breytt og við það pumpa þeir 
vökva sem knýr vökvamótor sem aftur er tengdur rafali sem framleiðir 
rafmagn.   Þessi tegund virkjunar er kölluð stingray á ensku, eða skata á 
íslensku, enda minna hreyfingar virkjunarinnar á sund skötu.  Engineering 
Business Ltd, hefur gert tilraunir með virkjunina með stuðningi frá breskum 
yfirvöldum og fengið einkaleyfi á hugmyndinni  (WO 99/45268)  
 

 
 
Mynd 4.   Mynd af stingray vængjavirkjunum á hafsbotni.  
 
Frumgerð af virkjuninni framleiðir 150kW afl við 2 m/sek straumhraða. 
Nánari upplýsingar um virkjunina er að finna á vef Engineering Business. 
(www.engb.com)  
 
  
 

Útreikningar á afli straumvirkjana 
Afl í rennsli vatns gegnum þverskurðarflatarmálið A er: 
 
Pw =0,5ρAV3 
 
Pw = Afl [W] 
ρ = eðlismassi vatns [kg/m3] 
A = þverskurðarflatarmál [m2] 
V = straumhraði vatns [m/sek] 

 
Straumvirkjanir nýta aðeins hluta af því afli vatnsins sem streymir í gegnum 
þær.  Nýtni straumvirkjana er skilgreint sem það afl sem fæst út úr virkjuninni 
sem hlutfall af aflinu sem er í vatnsstraumnum.  Oftast er nýtnin á bilinu 20 –
25 % og er mest talað um 40% nýtni. Fallvatnsvirkjanir hafa hins vegar 100% 
fræðilega nýtni.  Síðan þarf að bæta við töpum við framleiðslu rafmagns úr 
snúningsaflinu, gjarnan margfalda með 0,85 – 0,95.    
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Skrúfuhverflar hafa mest 40% nýtni, en nýtnin breytist með straumhraða 
þannig að meðalnýtnin er lægri. Darreius gegnumstreymis hverflar hafa 20 – 
25% nýtni. Gorlov hverflar hafa 35 % nýtni eða allt að 50% betri nýtni en 
Darreius/Davis (Gorlov 2001) og það gerir Gorlov hverfla sérlega áhugaverða.  
Sjá nánar á mynd hér að neðan. Myndin er tekin úr grein í Gorlovs í Journal of 
Energy Resources Technology. 

 
Mynd 5.  Nýtni mismunandi búnaðar til að virkja rennsli vatns. 

 
Nýtni Gorlov hverfla er nokkuð jöfn yfir mismunandi straumhraða og 
hverflarnir byrja að snúast við mjög lágan straumhraða, eða niður í allt að 0,5 
m/sek. (Gorlov, 1998 a). Skrúfuhverflar eru hins vegar hannaðir fyrir ákveðinn 
hraða og hafa hæstu nýtni við þann hraða.  
 
Þar sem aflið í rennandi vatni er háð straumhraðanum í þriðja veldi, þá geta 
orðið miklar sveiflur í orkuframleiðslunni við litlar breytingar í straumhraða.  
Þannig eykst aflið áttfalt við tvöföldun straumhraðans. Þetta sést ágætlega á 
eftirfarandi mynd sem sýnir afl á einn Gorlov hverfil við mismunandi 
straumhraða vatns. 
 

afl á einn Gorlov hverfil við mismunandi straumhraða
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Mynd 6.  Afl á einn dæmigerðan Gorlov hverfill við mismunandi straumhraða. 
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Í tilfelli straumvirkjana er enginn stífla sem jafnar rennslið og þar með 
straumhraðann. Því geta orðið miklar sveiflur í orkuframleiðslunni ef rennslið 
er ójafnt. Rennsli vatns í íslenskum ám er ójafnt og straumur sjávar breytist 
bæði með sjávarföllum og stórstreymi og lágstreymi.  

 
Samkvæmt varðveislulögmáli orkunnar, er afl straumsins eftir virkjun minni 
sem nemur því afli sem virkjunin tekur upp.  Það þýðir aftur að straumhraðinn 
minnkar fyrir aftan virkjunina.  Minnkandi straumhraði í árfarvegi þýðir að 
yfirborðið straumvatnsins þarf að hækka þar sem rennslið er óbreytt.  Hærra 
yfirborð fyrir aftan virkjun getur aftur haft áhrif á straumhraðann að 
virkjuninni.  Það myndast því nýtt jafnvægi í straumhraða eftir að virkjun 
hefur verið komið fyrir í straumvatninu. Taka verður tillit til mögulegra 
breytinga í straumhraða þegar afl virkjunarinnar er reiknað. 

 
Lýsing á virkni og eiginleikum Gorlov hverfla 
 

Gorlov hverflum er lýst í einkaleyfi nr. US. 5,451,137. 
 

                     
 Mynd 7.  Myndin sýnir tveggja blaða Gorlov hverfil   
 

Eiginleikar Gorlov hverfla, upptalning 
Til að forðast langan texta og til að auðvelda lesendum að finna helstu 
eiginleika Gorlov hverfla eru þeir taldir hér upp. Athuga skal að margir 
eiginleikanna eru ræddir nánar þar sem við á í skýrslunni:  
 

• Gorlov hverflar snúast alltaf í sömu átt óháð því úr hvaða átt vatnið 
kemur.  

• Snúningsás Gorlov hverfla þarf að vera hornréttur á streymisstefnu en 
ekki skiptir máli hvort hverflarnir eru í láréttri eða lóðréttri stöðu eða 
halla. 

• Nýtni Gorlov hverfla er 35%, eða um 50% hærri en sambærilegra 
gegnumstreymi-hverfla sem gjarnan eru með 20 – 25% nýtni.  

• Nýtnin er að mestu óháð straumhraða og Gorlov hverflar byrja að 
framleiða orku þegar straumhraðinn er orðinn hærri en 0,5 m/sek   

• Afl Gorlov hverfla er háð straumhraða, en ekki fallhæð vatns. Aflið er 
háð straumhraðanum í þriðja veldi. Tvöföldun í straumhraða þýðir 
áttföldun í afli. 

• Stærð Gorlov hverfla getur verið mismunandi, en í gögnum frá 
framleiðeiðandanum (GCK Technology Inc.), eru útreikningar miðaðir 
við hverfla sem eru 1 m í þvermál og um 86 cm á hæð. 
Þverskurðarflatarmál slíks hverfils er um 0,865 m2. Það er ekkert sem 
gefur til kynna að hverflar geti ekki verið af öðrum stærðum. 



 9

• Hægt er að tengja saman hverfla þannig að þeir myndi lengju í stefnu 
snúningsássins og lengjan snúi einum rafal.  Ekki er talið hagkvæmt að 
hafa rafal fyrir hvern hverfil, þar sem aflið sem hver hverfill gefur er 
frekar lítið. Rafalar verða hagkvæmari því stærri sem þeir eru.  Ekki 
virðast takmörk fyrir því hversu marga hverfla er hægt að tengja saman 
í eina lengju, en á milli hverra 4 –6 hverfla þarf að vera stíf festa svo 
lengjan svigni ekki.  

• Iðustreymi er fyrir aftan hverflana og til hliðar við þá.  Af þeim sökum 
er ekki hægt að setja hverfla beint fyrir aftan aðra hverfla nema í 
nokkurri fjarlægð. Sömuleiðis þarf ákveðið bil milli hverfla sem settir 
eru upp hlið við hlið svo þeir séu ekki að trufla hvorn annan. 

• Hægt er að byggja virkjun upp í litlum einingum sem er raðað saman 
Þannig er hægt að byrja smátt og stækka virkjunina í mörgum skrefum. 

• Sá eiginleiki Gorlov hverfla, að hægt er að tengja þá saman í mislangar 
lengjur og koma þeim fyrir í láréttri eða lóðréttri stöðu ofan í 
straumvatninu, gerir það að verkum að Gorlov hverflar nýtast við mjög 
mismunandi aðstæður í ólíkum straumvötnum, stórum sem smáum.  

 
 
Notkunarmöguleikar Gorlov-hverfla á Íslandi  
 
Vatnsföll  

Íslenskar ár eru flestar grunnar eða með það lítið rennsli að erfitt er að koma 
virkjun við með góðu móti.  Þó er talið að finna mætti svæði í Ölfusá, Þjórsá, 
Jökulsá á Fjöllum og Kúðafljóti þar sem fer saman nægjanlegt rennsli og 
nokkur straumhraði.  Sennilega er einnig hægt að nýta lítil svæði í öðrum ám.  
Ekki er vitað til að þetta hafi verið reynt í jökulsám og því er ekki vitað hvert 
slit yrði við slíkar aðstæður, auk þess er rennsli og þar með straumhraði 
jökulsáa mjög árstíðabundinn og sveiflukenndur sem er mjög óæskilegt því 
aflið er mjög háð straumhraðanum. Áhugavert væri að kanna þetta nánar en 
hér er ályktað sem svo að notkun Gorlov hverfla sé ekki vænleg til framleiðslu 
raforku í stórum stíl í ám hér á landi.  Þeir gætu þó nýst eins og áður kemur 
fram á nokkrum stöðum á landinu og eins til framleiðslu á rafmagni í litlum 
mæli í ám til eigin nota en ekki inn á raforkudreifinet.  Gorlov hverflar hafa 
ekki verið reyndir í vatnsföllum sem frjósa, eða þar sem von er á reglulegum 
jakahlaupum. Slíkar aðstæður eru algengar á Íslandi og óvissa er hvort Gorlov 
hverflar henti því fyrir íslensk vatnsföll. Framkvæma þarf umtalsverðar 
prófanir áður en straumvirkjun sem byggir á Gorlov hverflum er hönnuð fyrir 
íslensk vatnsföll.   

 
Affall virkjana  

Framleiðandi Gorlov hverfla telur að hægt sé að nota þær til að virkja affall 
hefðbundinna vatnsaflsvirkjana þar sem oftast sé um mikið vatnsmagn að ræða 
með hæfilegum straumhraða og affallið rennur oft í manngerðum skurðum 
sem henti vel til að koma fyrir hverflum.  
 
Nánari athugun á íslenskum vatnsaflsvirkjunum bendir til þess að virkjun 
affalls sé ekki hagkvæm.  Þegar horft er á affallið nálægt úttaki virkjunarinnar, 
virðist sem mikill straumhraði sé í vatninu, en það eru að mestu leyti 
hvirfilstraumar sem nýtast Gorlov hverflum ekki.  Fallhæðin í affalli íslenskra 
vatnsaflsvirkjana er oftast mjög lítil sem þýðir að straumhraði vatnsins í stefnu 
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rennslisins er að sama skapi lítill. Hins vegar er dýpt affallsins mikil, m.a. 
vegna hins lága straumhraða, og því auðvelt að koma fyrir mörgum röðum af 
hverflum þvert á straumstefnuna.   

 
Ef hverflar eru settar í affall virkjunarinnar þá mynda þær ákveðna hindrun í 
affallinu og straumhraði vatnsins minnkar yfir þær m.a. vegna þess að 
hverfillinn tekur 35% af hreyfiorku vatnsins.  Þar sem straumhraðinn minnkar 
fyrir aftan hverflana, þá verður vatnshæðin í skurðinum að hækka til að koma 
sama vatnsmagni í gegnum skurðinn.  Vatnshæðin fyrir framan hverflana, þ.e. 
nær úttaki virkjunar, verður þá einnig að hækka sem nemur hækkuninni fyrir 
aftan hverflana og jafnvel meira.  Við hækkun vatnsyfirborðs affallsins við 
úttak virkjunarinnar, lækkar heildar fallhæð vatnsaflsvirkjunarinnar og þar 
með aflgeta hennar.  Þar sem nýtni hefðbundinnar vatnsaflsvirkjunar er mun 
hærri en straumvirkjunar, verður tapið í vatnsaflsvirkjuninni meira en það sem 
fæst út úr straumvirkjun sem sett er í affallið.  Samanlagt afl frá báðum 
virkjunum verður þannig lægra en frá vatnsaflsvirkjuninni einni sér án 
hindrana í affalli.  Ávinningurinn er því neikvæður.  
 
Sé straumvirkjun hins vegar höfð það langt frá úttaki vatnsaflsvirkjunarinnar 
að hún hafi ekki áhrif til hækkunar á vatnsyfirborði úttaksins, þá getur slík 
virkjun verið hagkvæm.  Dæmi um það er Þjórsá þar sem hún rennur á 
flatlendi.  Virkjanir fyrir ofan jafnar þá rennslið í ánni og það er jafnframt 
meira á vetrum en yfir sumartímann þegar eftirspurn eftir rafmagni er minni.  
Sömuleiðis er vandamál vegna ísjaka mun minna.   

 
Hafstraumar  

Hafstraumar kringum landið eru fremur hægir og lítið þekktir.  Lítið er til af 
mælingum og þær sem eru til eru mest á formi punkt-mælinga en þó er vitað 
að meðalsjávarstraumur er um 10 cm á sekúndu.  (Héðinn Valdimarsson, 
munnleg heimild).  Hafstraumar eru samsettir úr grunnstraum (t.d. 
Golfstraumur) straumum vegna vinds, ölduhreyfinga og sjávarfalla.  Á flestum 
stöðum við Ísland eru hafstraumar undir þeim hraða sem þarf til að fá Gorlov 
hverfla til að snúast.  Virkjun sjávarstrauma er því ekki hagkvæm við Ísland.  
Undantekning eru nokkrir staðir þar sem landfræðilega hagar svo til að 
straumhraði getur orðið umtalsverður vegna sjávarfalla, (sjá nánar síðar). 

 
Ölduhreyfingar 

Hægt er að virkja ölduhreyfingar með Gorlov hverflum. Það er þó sennilega 
eingöngu hagkvæmt þar sem þarf að framleiða lítið rafmagn til notkunar á 
staðnum til mælinga.  Gorlov hverflar einn eða fleiri eru festir á lóðlínu sem er 
annars vegar fest við sjávarbotn og hins vegar við flot. Straumur hrekur línuna 
til hliðar og þegar alda kemur lyftist flotið og togar lóðlínuna í lóðrétta stöðu. 
Þannig fer straumur um hverfilinn.  Straumhraðinn gegnum hverfilinn við 
þessa hreyfingu er jafnan um 0,5 – 3 m/sek, allt eftir ölduhæð.  Sveiflan 
endurtekur sig á 5-12 sekúndna fresti.  Ennfremur er hugsanlegt að festa 
hverfla á botninn í láréttri stöðu þar sem vatn er grunnt og þá nær aðsog og 
frásog aldanna að snúa hverflunum, (Gorlov, 1998 a). 
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Mynd 8.  Myndin sýnir hvernig virkja má ölduhreyfingar 
 
Sjávarföll  

Hægt er að virkja sjávarföll með Gorlov hverflum. Hér á landi gæti verið vert 
að skoða slíka virkjun nánar í Breiðafirði og ef til vill víðar. Einnig mætti 
skoða undir brúm þar sem er nokkur straumur vegna sjávarfalla eins og t.d. í 
Gilsfirði og í Borgarfirði.  
 

Hegðun sjávarfalla 
Sjávarföll eru sjávarbylgja sem stafar af aðdráttarafli tunglsins á jörðina. 
Sveifla sjávarfallabylgjunnar er rúmlega 12,4 tímar þannig að það er fjara og 
flóð tvisvar á sólarhring.  Sjávarfallabylgjan ferðast frá austri til vesturs og 
þegar fyrirstaða myndast á úthöfunum, eins og Ísland er, fer bylgjan umhverfis 
fyrirstöðuna og magnast vestan megin við hana.  Þannig verður munur á flóði 
og fjöru mestur á vestanverðu landinu en mjög lítil á austanverðu landinu.   

 
Sveiflur í framleiðslu sjávarfallavirkjana 

Sveiflur eru í straumhraða sjávar eftir flóði og fjöru, þar sem straumurinn 
dettur niður á rúmlega 6 tíma fresti og því yrðu samsvarandi sveiflur í afli 
virkjunarinnar. Þessar sveiflur eru vel þekktar og fyrirsjáanlegar. 
 
Ef vitað er hver straumhraðinn er við flóð á háflæði og hver flóðhæðin er á 
þeim tímapunkti, er hægt að nálga með útreikningum hvernig straumhraðinn 
breytist sem fall af tíma. Best er náttúrulega að mæla straumhraðann sem fall 
af tíma á þeim stöðum sem fyrirhugað er að koma fyrir hverflum, en slíkar 
mælingar liggja ekki fyrir á þessari stundu.   

 
Hægt er að gefa sér að flóðbylgjan sé hrein sínusbylgja og að straumhraðinn sé 
í réttu hlutfalli við flóðhæða, þ.e. stöðuorku er breytt í hreyfiorku. Þannig er 
hægt að reikna straumhraðann sem fall af tíma.  Þessi nálgun er viss einföldun, 
þar sem straumhraðinn er einnig háður breytingum á dýpi og viðnámi við 
sjávarbotninn, en nálgunin er nægjanlega góð til að áætla meðalafl og 
sveifluna í framleiðslunni.  Meðalaflið í sveiflunni er um 42% af 
hámarksaflinu ( sjá mynd 9). Mynd 9 sýnir hvernig straumhraðinn breytist 
milli þess að vera núll annarsvegar og hins vegar hvernig aflið breytist miðað 
við breytingar í straumhraða. 
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Straumhraði og afl sem fall af tíma ef 
straumhraði er í réttu hlutfalli við flóðhæð
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Myndir 9 og 10.  Myndirnar sýna straumhraða sjávarfalla og afl sjávarfalla 
sem fall af tíma. Mynd 10 sýnir sveiflur í  daglegu meðalafli sjávarfalla 
virkjunar yfir árið og  er úr skýrslu Trinton Consulants: Green Energy Study 
for British Colombia Tidal Current Energy, 2002 october 24 
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Á þeim stöðum þar sem nokkur tímamunur á sjávarfallabylgjunni má jafna 
framleiðslu sveifluna innan sama dags með því að hafa virkjanir á tveimur eða 
fleiri stöðum þar sem 2 – 3 klukkustunda tímamunur er á milli 
sjávarfallabylgjunnar. Ekki er hægt að komast fram hjá því að það verða 
töluverðar sveiflur í framleiðslu rafmagns milli daga. Þetta er vegna þess að 
straumhraðinn er einnig háður því hversu mikill hæðarmunur er á flóði og 
fjöru.  Hæðarmunurinn er mestur á fullu og nýju tungli og líða rúmlega 14 
dagar þar á milli.  Einnig er árleg sveifla vegna breytinga á halla jörðu miðað 
við sól og nær sú sveifla hámarki á jafndægrum.  

 
Hæðarmunur á meðalstórstraumsflóði og meðalstórstraumsfjöru í Reykjavik er 
3,8 m og hæðarmunur á meðallágstraumsflóð og meðalsmástraumsfjöru er  
1,7 m.  Meðalmunur á flóði og fjöru er 2,1 m.  Mestur munur verður um 4,2 m 
við venjuleg veðurskilyrði, en getur hækkað við lágþrýsting og mikinn vind.  
Munur á flóði og fjöru í Breiðafirði er hærri og trúlega um og yfir 5m þar sem 
hann er mestur, en munurinn er einnig háður landfræðilegum aðstæðum.  
 
Niðurstaðan er þá sú að í tilfelli sjávarfallavirkjunar, er regluleg sveifla í 
rafmagnsframleiðslu ekki bara milli flóðs og fjöru þar sem straumleysa er 
þegar straumur er að breyta um stefnu (á liggjanda), heldur einnig milli daga 
þar sem mesti straumhraði er lægri á lágflæði en á háflæði.  Sé tekið tillit til 
bæði sveiflu innan flóðbylgju þar sem meðaflið er um 42 % af hámarksaflinu 
og einnig tekið inn að hámarksaflið sveiflast á 14 daga fresti, fæst að 
meðalaflið yfir einn tunglhring er um 25 -30 % af hámarkaflinu við háflæði.  
Þessir útreikningar eru einföld nálgun, en gefur samt hugmynd um að 
meðalaflið gæti legið á bilinu 20 – 30% af hámarksaflinu. 
 
Sé straumhraði nákvæmlega þekktur sem fall af tíma og dögum er hægt að 
reikna hvert meðalaflið er og þar með hver orkuframleiðslan er og nota þær 
tölur til að finna hver fjárfesting má vera að gefnum forsendum um orkuverð, 
rekstrarkostnað og arðsemiskröfu.  Síðan þarf að meta hvort hægt sé að reisa 
virkjun fyrir slíka upphæð.  Þar sem hvorki liggja fyrir reynslutölur um 
kostnað við að reisa Gorlov straumvirkjanir, né raunhæfar upplýsingar um 
rekstrarkostnað, er mjög erfitt að áætla hvort virkjun sjávarfalla með Gorlov 
hverflum sé arðbær fjárfesting.   
 

Vindorka 
Hefðbundnar vindmyllur er hannaðar fyrir ákveðinn vindhraða og skila þær 
bestri nýtni við þann hraða.  Nýtni vindmylla minnkar töluvert ef vindhraðinn 
er minni eða meiri en sá hraði sem þær eru hannaðar fyrir.  Best er því að reisa 
vindmyllur þar sem vindhraðinn er tiltölulega jafn og sem næst hönnunar 
vindhraða myllunnar.  Á Íslandi er vindhraði mjög ójafn, þó svo 
meðalvindhraðinn, og þar með heildar vindorkan, sé hærri en víða þar sem 
vindmyllur þykja hagkvæmar.  Meðalnýtni hefðbundinna vindmylla yrði lægri 
á Íslandi vegna þess hversu misvindasamt er.  Gorlov hverfla er hægt að 
útfæra sem vindmyllur, enda er upphaflega hugmyndin komin frá 
vindmylluhönnun Darrieus.  Gorlov hverflar hafa jafna nýtni óháð vindhraða, 
ólíkt hefðbundnum vindmyllum og því gætu vindmyllur byggðar á hönnun 
Gorlov hverfla verið áhugaverðar til notkunar á Íslandi.   
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Fjárfestingakostnaður virkjunar sem byggir á Gorlov 
hverflum   

Eins og áður hefur komið fram er arðsemin mjög háð straumhraðanum, þar 
sem aflið sem hverflarnir framleiða er háð straumhraða í þriðja veldi.  
 

Útreikningar á fjárfestingarkostnaði frá framleiðanda Gorlov hverfla 
Fyrirtækið GCT Technology Inc sem er að þróa Gorlov hverfla og ætlar sér að 
framleiða þá í framtíðinni, hefur sett fram dæmi um virkjun og áætlaða 
fjárfestingarkostnað á framleitt MW, (heimild, GCK Technology Inc., 
framleiðenda Gorlov hverfla og Gorlov 1998 b). 
Athuga skal að í þessu dæmi hefur ekki verið gert ráð fyrir kostnaði vegna 
mats á umhverfisáhrifum, mannvirkjum sem tengist virkjuninni, vegum, 
vinnubúðum eða rannsóknum og hönnunarkostnaði, og þar sem ekki er til 
svona virkjun, er afskriftartími ekki þekktur og því ekki reynt að nálgast hann. 
Kostnaður miðast við lágspennta orku við stöðvarvegg. 
 
Forsendur í dæminu eru þær að það er gert ráð fyrir jöfnum straumhraða upp á 
2,5 m/sek, eða tæpa 5 hnúta.  Virkjunin í dæminu notar 656 hverfla, sem hver 
hefur gegnumstreymisflatarmál upp á 0,865 m2 og gefur hver hverfill við 
ofangreindan straumhraða og 35% nýtni um 2,4 kW.  Samtals gefa þessir 656 
hverflar því um 1,6 MW.  Þá er eftir að reikna með tapi vegna 
núningsmótstöðu og tapi í rafölum og er eðlilegt að áætla tapið um 15%.  
Framleitt hámarksafl verður þá 1,36 MW.  
 
Virkjunin sjálf er 40x40 m að grunnfleti og 12 m á hæð á 20 m dýpi og notar 
samtals 41 rafala sem hver um sig er 38 kW. 
 
Heildar fjárfestingarkostnaður þ.e. hverflar, burðarvirki, ankeri, uppsetning, 
festingar og rafkaplar er reiknaður á tæplega 3 milljónir USD eða um 210 
milljónir íslenskra króna miðað við gengið 70 ISK/$, eða um 155 milljón 
króna fjárfesting á hvert MW af uppsettu afli.  

 
Sé dæmið tekið lengra og reiknað með að straumharði vatnsins sé tvöfalt 
hærri, eða 5m/sek, eykst aflið áttfalt eða úr 1,36 MW í 10,9 MW. Fjárfestingin 
eykst hins vegar ekki nema um tvöfalt - þrefalt, þar sem sjálfir hverflarnir, 
burðarvirki þeirra og uppsetningin er áætluð helming kostnaðarins og sú tala 
breytist ekki í þriðja veldi við aukinn straumhraða.  Fjárfesting á virkjað afl 
minnkar því með auknum straumhraða.  Miðað við 5 m/sek jafnt streymi (10,9 
MW) og þrefalt hærri fjárfestingakostnað (630 Milljón kr) verður fjárfesting á 
uppsett MW um 60 milljónir.  Athuga ber að hér er alltaf gert ráð fyrir jöfnum 
straumhraða, en í reynd straumhraðinn oftast breytilegur og þá þarf uppsett afl 
að vera töluvert hærra en meðalafl, en það hækkar fjárfestingarkostnaðinn á 
meðalaflið. 
 
Til samanburðar þessari Gorlov virkjun með fjárfestingu upp á 60 milljónir á 
uppsett MW ,er fjárfesting fyrir hefðbundnar vatnsaflsvirkjanir á Íslandi á 
bilinu 130 – 180 milljón kr. á uppsett MW og 100 – 130 milljón kr á uppsett 
MW fyrir gufuaflsvirkjanir.  
 
Í þessu dæmi er gert ráð fyrir stórri virkjun á sjávarbotni þar sem straumhraði 
er jafn upp á 2,5 m/sek.  Slíkar aðstæður er hins vegar sjaldgæfar í heiminum 
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og ekki til á Íslandi.  Hins vegar væri á vissum stöðum hægt að virkja 
sjávarföll með virkjun af þessari stærðargráðu. Straumhraði sjávarfalla er hins 
vegar sveiflukenndur eins og áður hefur komið fram og meðalafl 
sjávarfallavirkjunar yrði ekki nema 20 – 30% af hámarksaflinu (afl við mesta 
straumhraða) þegar tekið er tillit til sveiflu milli flóðs og fjöru og sveiflu í 
sjávarfallahæð milli stórstreymis og lágstreymis. Hámarksstraumhraði í 
sjávarföllum hér á landi getur hins vegar náð yfir 10 m/sek á vissum stöðum 
vestanlands sem rétt er að athuga frekar. 
 
Rétt er að árétta að þegar þessi skýrsla er skrifuð hefur engin tilraunavirkjun 
sem byggir á Gorlov hverflum verið reist, og því liggja ekki fyrir rauntölur um 
fjárfestingu á MW, né upplýsingar um rekstrarkostnað, en reikna má með að 
hann sé hærri en fyrir hefðbundnar vatns- og gufuaflsvirkjanir. Sömuleiðis má 
reikna með styttri afskriftatíma, sem eykur hlut fjármagnskostnaðar í 
framleiðslukostnaðinum.   
 

Fjárfestingakostnaður í samhengi við aðra virkjunarkosti 
Á Íslandi eru einkum tvær tegundir af raforkuvirkjunum: vatnsaflsvirkjanir og 
gufuaflsvirkjanir. Þekkt er á hvaða bili fjárfestingarkostnaður miðað við 
uppsett afl og framleiðslu má vera, og einnig er vitað hver 
framleiðslukostnaður á kílóvattstund er, en framleiðslukostnaður er að mestu 
leyti fjármagnskostnaður, þar sem rekstrakostnaður er hlutfallslega lágur. 
 
Uppsett afl vatnsaflsvirkjana er oftast hærra en meðalaflið, gjarnan 20 – 50% 
hærra.  Vatnsaflsvirkjanir, sérstaklega þær sem virkja jökulvatn, safna vatni í 
lón á sumrin og framleiða meiri orku á vetrum.  Auk árstíða sveiflna er 
eftirspurn einnig mismunandi eftir tímum sólarhringsins og einnig þarf að gera 
ráð fyrir reglulegum viðhaldsstöðvunum.  Flestar stærri vatnsaflsvirkjanir hér 
á landi eru reistar af Landsvirkjun eða fyrirtækjum sem eru í eigu ríkis og/eða 
sveitarfélag og njóta þau ríkisábyrgðar á lántökum.  Fyrir vikið eru vextir af 
lánum lægri.  Afskriftatími er gjarnan 40 ár eða lengri og rekstrarkostnaður 
sem hlutfall af fjárfestingu óverulegur eða um 1%.  Miðað við þessar 
forsendur hefur fjárfestingarkostnaður verið á bilinu 130 til 180 milljón krónur 
á hvert MW af uppsettu afli.  Reiknað fyrir meðalafl, en það er það afl sem 
virkjunin myndi gæfi ef orkuframleiðslan væri jöfn yfir árið og engin stopp, þá 
er fjárfestingin á bilinu 180 til 230 milljón krónur á meðal MW.  Miðað við 
ofangreindar fjárhagsforsendur er dæmigerður framleiðslukostnaður 1,40 til 
2,00 kr/kWh (Hjalti Páll Ingólfsson 2003).  
 
Gufuaflsvirkjanir eru líkari straumvirkjun með Gorlov hverflum að því leiti að 
þær eru afskrifaðar á styttri tíma með hærri ávöxtunarkröfu og hafa meiri 
rekstrarkostnað en vatnsaflsvirkjanir.  Uppsett afl er sjaldan meira en 5 til 10% 
yfir meðalaflinu í gufuaflsvirkjun.  Fjárfesting á uppsett afl gufuaflsvirkjana er 
gjarnan á bilinu 110 til 140 milljón krónur á hvert MW. Framleiðslukostnaður 
er á bilinu 1,40 til 1,60 kr/kWh. (Hjalti Páll Ingólfsson 2003).   
 
Uppsett afl í straumvirkjun sem byggir á Gorlov hverflum verður að vera mun 
hærra en meðalaflið ef straumhraðinn er ójafn. Eðlilegt er að reikna með að 
uppsett afl sé 3 - 4 sinnum hærra en meðalafl vegna sveiflna í straumhraða.  Í 
sjávarfallavirkjun er meðalaflið t.d. 20 – 30% af hámarksafli.  Í dæminu frá 
GCT Technology er fjárfestingarkostnaður fyrir virkjun með jafnan 
straumhraða upp á 2,5 m/sek um 140- 170 milljón kr. á MW.  Sé 
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straumhraðinn hins vegar sveiflukenndur með hámarkshraða 2,5 m/sek, en 
meðalaflið er fjórðungi lægra vegna sveiflna í straumhraða, þá er 
fjárfestingarkostnaður komin vel yfir hefðbundna virkjunarkosti á Íslandi.   
 
Æskilegt er að geta selt sem jafnast afl, því hærra verð fæst fyrir trygga orku. 
Orkuframleiðsla straumvirkjana er hinsvegar oftast ójöfn þar sem litlar 
breytingar í straumhraða valda miklum breytingum í afli.   Enn betra er að geta 
framleitt meira rafmagn að vetri til þegar eftirspurn er meiri og rafmagnsverð 
þar af leiðandi hærra.  Rennsli straumvatna er hins vegar oftast minna á 
vetrum en sumrum. Í tilfelli sjávarfalla er framleiðslan örlítið meiri á vorin og 
haustin, en aðeins minni á vetrum og sumri.  Öll raforkuframleiðsla til 
rafveitna þar sem er aflið er umfram umsamið afl, er flokkuð sem ótrygg-orka, 
og selst hún á lægra verði.  Sömuleiðis þarf orkusali að greiða skort-orkugjald 
til kaupanda ef aflið er undir umsömdu afli skort-orkugjald miðast við 
framleiðslukostnað raforku með olíu.  Það er því ljóst að raforka frá 
straumvirkjun selst á mun lægra orkuverði en frá hefðbundnum virkjunum 
miðað við það markaðskerfi raforku sem er við líði í dag. 
 
Orkuframleiðandi sem framleiðir raforku með straumvirkjun gæti því þurft að 
semja við, eða reka annarskonar orkuver samhliða straumvirkjuninni, sem 
hægt væri að nota til að jafna raforkuframleiðsluna og fá þannig hærra verð 
fyrir hverja kílóvattstund.  Tilvalið væri að nota hefðbundna vatnsaflsvirkjun 
með hærra uppsett afl en þörf er á miðað við venjulega framleiðslu.  Þannig 
gæti sjávarfallavirkjun sem er með hámarksafl 200 MW og meðalafl 50 MW 
(árs orkuframleiðsla 440 GWst), verið keyrð samhliða 250 MW 
vatnsaflsvirkjun með meðafl 200 MW (ársframleiðsla 1750 GWst).  Uppsett 
afl vatnsaflsvirkjunarinnar væri þá stækkað úr 250 MW í 300 MW með fleiri 
hverflum.  Saman framleiða þessar virkjanir 2.190 GWst, sem jafngildir 250 
MW meðalafli.  Þegar sjávarfallavirkjunin er í hámarksframleiðslu (200 MW), 
yrði afl vatnsaflsvirkjunarinnar minnkað niður í 50 MW og vatnið sem annars 
myndi streyma í gegnum virkjunina þá geymt í uppistöðulóninu.  Rúmum 
þremur klukkustundum seinna, þegar orkuframleiðsla sjávarfallvirkjunarinnar 
er enginn, þá væri vatnsaflsvirkjunin komin á fullt afl, eða 250 MW og til þess 
notað það vatn sem hafði verið geymt áður.   

 
Framleiðsla vatnsaflsvirkjunarinnar yrði stýrt með tilliti til sveiflna í 
sjávarfallavirkjuninni þannig að samanlagt afl þessara tveggja virkjana yrði að 
jafnaði 250 MW á hverjum tíma.  Ekki þarf að stækka uppistöðulón 
vatnsaflsvirkjunarinnar eða miðla meira vatni til hennar þar sem 
orkuframleiðsla hennar yfir árið helst óbreytt.  Framleiðslukostnaður 
vatnsaflsvirkjunarinnar á hverja kWst eykst við þetta, þar sem bæta þarf við 
hverflum án þess að árs framleiðslan aukist.  Því þarf framleiðslukostnaður 
sjávarfallvirkjunarinnar einnar sér að vera lægri en framleiðslukostnaður 
vatnsaflsvirkjunarinnar fyrir stækkun til að geta boðið sama orkuverð til 
almennrar notkunar.  

 
Í dag eru fyrirsjáanlega breytingar á raforkumarkaði með nýjum lögum um 
raforkusölu og framleiðslu.  Hugsanlega breytist verðuppbygging og hægt 
verður að selja ótrygga orku á hærra verði en hún er seld á í dag.  Í fjarlægari 
framtíð væri t.d. hægt að selja umfram rafmagn til framleiðslu á vetni fyrir 
skip og ýmis tæki, en fyrir vetnisnotkun skipa, þarf að framleiða mikið magn 
vetnis inn á tanka milli hverrar áfyllingar á skip.  Afgerandi þáttur í kostnaði 
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vetnisframleiðslu með rafgreiningu er raforkuverðið. Því gæti framleiðandi 
vetnis séð sér hag í því að hafa umfram framleiðslugetu í 
vetnisframleiðslubúnaði ef hann fær jafna, en sveiflukennda raforku á lægra 
verði [Hjalti Páll Ingólfsson 2003]. 
 
 

Breiðafjörður 
 

Hugleiðingar um sjávarfallavirkjun í Breiðafirði 
Einn hagkvæmasti staður til virkjunar sjávarfalla á Íslandi er í Breiðafirði. 
Munur á flóði og fjöru er þar mestur á Íslandi og straumhraði mikill. Þar sem 
Breiðafjörður er fagur og hefur og mikið náttúrufræðilegt gildi, er mjög 
æskilegt að hvorki hverflar né rafalar séu sjáanlegir. Gorlov hverflar henta því 
vel í Breiðafirði þar sem hægt er að hafa þá algjörlega á kafi og engin sjáanleg 
mannvirki á yfirborðinu.    
 
Í Breiðafirði þarf sjávarfallabylgjan að þröngva sér milli eyja og skerja inn í 
Hvammsfjörðinn og við það magnast straumhraðinn í inn- og útflæðinu.  
Mótstaða skerja og eyja veldur einnig seinkunn á sjávarföllum þannig að milli 
Stykkishólms og Staðarfells á Fellsströnd við Hvammsfjörð, er um 2 tíma og 
45 mínútna seinkun á sjávarföllum.  Þegar straumhraðinn er mestur við 
Stykkishólm er hann hægastur við Staðarfell og öfugt.  Þetta er sérlega hentugt 
ef virkja á sjávarföll, því framleiðslan verður jafnari ef straumhverflar eru 
settir bæði fyrir innan Hvammsfjörð og við Stykkishólm. Óvíst er hins vegar 
hvort straumhraði á þessum stöðum sé nægjanlega mikill, en vitað er að hann 
er mun meiri í sjálfri Röstinni sem er mitt milli þessara tveggja staða. 
 
Engar nákvæmar tölur liggja fyrir um straumhraða sjávarfalla í Breiðafirði 
þegar þessi skýrsla er rituð, en til eru grófar mælingar á hámarkshraða í 
Röstinni, en þar getur mesti straumhraði náð 12 m/sek eða um 23 
hnútar[Héðinn Valdimarsson, munnl. heimild].  Það er einnig alþekkt að 
Röstin er ekki fær skipum nema þegar straumhraði er minnstur.   

 
 

Áætlaður fjárfestinga- og framleiðslukostnaður  
Sem dæmi um einstaka staði má nefna að milli Hvítubjarnareyjar og 
Heimaeyjar eru um 700 metra vegalengd, meðaldýpi þar er um 9 metrar og 
áætlað er að mesti straumhraði sé þar u.þ.b. 5 m/s (heimild Sjávarorka) og ef 
miðað er við að virkjunin væri á 2 metra dýpi þegar það er stórstraumsfjara þá 
er hægt að virkja um 6 - 7 metra.  Virkjunin yrði 40x90 m að flatarmáli og 7 m 
há. Hver hverfla lengja hefði 8 hverfla tengda saman og þeir snéru einum 
rafal.  Samtals verða notaðar 85 lengjur sem gerir 680 hverfla.  
Þverskurðarflatarmál hvers hverfils er 0,865 m2.  Afl vatnsins sem streymir 
gegnum hvern hverfil er þá við mesta straumhraða: 
 
Pw =0,5ρAV3 =  55 kW 
 
Pw = Afl [W] 
ρ = eðlismassi sjós = 1.015 [kg/m3] 
A = þverskurðarflatarmál = 0.865 [m2] 
V = straumhraði vatns = 5,0 [m/sek] 
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Miðað við 35% nýtni hverfilsins fæst Ph = Pw*0,35 = 19,2 kW 
Við notum 680 hverfla sem gefa 680x19,2 kW = 13 MW. Reiknað með töpum 
í hverjum rafali og öðrum rafbúnaði upp á 15% fæst hámarks framleitt afl 11,1 
MW.  Þar sem meðalafl sjávarfallavirkjunar er aðeins 20 – 30% af 
hámarksaflinu, má reikna með að meðalaflið sé 2,8 MW.  
 
Fjárfestingarkostnaður fyrir svona virkjun gæti verið eftirfarandi: 

 
Kostnaðarþáttur Kostnaður í USD . 
680 stk Gorlov hverflar. (USD 700. hver) $476.000
85 stk. 130 kW vatnsheldir rafalar sem kosta 
$10.000 hver 

$850.000

40x90x7 m fjöldaframleidd stálgrind með 
undirstöðum 

$1.500.000

Akkeri og festingar $1.100.000
Rafmagnskaplar og annar rafbúnaður $200.000
Annar vélbúnaður og rafbúnaður $200.000
Flutningur á staðinn og uppsetning neðansjávar $1.500.000
Samtals kostnaður 5.826.000
Tafla 1.  Kostnaðarþættir aðlagaðir auknum straumhraða. 

 
Heildar fjárfestingarkostnaður á uppsett afl [11 MW] er þá 5,8 milljón USD, 
eða 530.000 USD á hvert MW. Miðað við gengið 70 ISK/USD, er kostnaður á 
uppsett MW rúmlega 37 milljónir kr. Fyrir meðalafl [2,8 MW] er 
fjárfestingarkostnaður 2,1 milljón USD/ MW, eða 147 milljónir kr á MW 
miðað við sama gengi. 
 
Ofangreind virkjun er aðeins 90 m breið og sé reiknað með því að virkja allt 
sundið sem er 700 metra breitt, fæst útreiknað hámarksafl u.þ.b. 80 MW, og 
meðalafl 20 MW.  Samtals þyrfti 4760 hverfla í þá virkjun og áætlaður 
fjárfestingarkostnaður yrði um 40 milljónir USD, eða 2,8 milljarður kr miðað 
við gengið 70 ISK/USD. Hér vilja skýrsluhöfundar taka fram að inn í þennan 
kostnað vantar flest annað en nauðsynlegan búnað til virkjunarinnar sjálfrar.  
Þannig vantar háspennu búnað, það vantar að meta kostnað við umhverfismat, 
vegi, vinnubúðir svo eitthvað sé nefnt.  
 

Framleiðslukostnaður fyrir sjávarfallavirkjun í Breiðafirði  
 
Framleiðslukostnaður saman stendur annars vegar af fjármagnskostnaði, þ.e. 
vextir og afskriftir af virkjuninni og hins vegar af rekstrar- og 
viðhaldskostnaði. 
 
Hefðbundnar vatnsaflsvirkjanir eru gjarnan afskrifaðar á 40 árum, þó vitað sé 
að þær endist mun lengur.  Algengt er að reikna með 6 – 7% vöxtum á 
afskrifatímanum fyrir heildar fjárfestinguna.  Engar upplýsingar liggja fyrir 
um eðlilegan afskriftatíma fyrir Gorlov sjávarfallavirkjanir, en líklega er hann 
töluvert lægri og því miðum við að afskrifa virkjunina á 15 árum.  Meiri 
áhætta felst í fjárfestingu í sjávarfallavirkjun meðan engin reynsla er komin á 
rekstur þeirra og því eðlilegt að reikna með hærri vöxtum, eða lágmark 8% og 
trúlega hátt í 10%.   
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Rekstrarkostnaður fyrir hefðbundnar vatnsaflsvirkjanir er reiknaður sem 
hlutfall af fjárfestingu og er gjarnan í kringum 1% af fjárfestingarkostnaði.  
Engin reynsla er af rekstri Gorlov sjávarfallavirkjana, en líklega verður hann 3 
– 4 sinnum hærri, þar sem virkjunin er á kafi í sjó og viðhald því mikið og 
erfitt og þar af leiðandi kostnaðarsamt. 
 
Miðað við framangreindar forsendur um afskriftartíma á 15 árum með 8% 
vöxtum, og árlegan rekstrar- og viðhaldskostnað um 4% af fjárfestingu, er 
hægt að áætla framleiðslukostnaðinn út frá fjárfestingarkostnaði.   
 
Hér að framan var tekin saman fjárfestingarkostnaður fyrir virkjun sem væri 
staðsett á milli Hvítabjarnareyjar og Heimaeyjar í nágrenni við Stykkishólm.  
Þar er mesti straumhraði um 5 m/sek.  Áður hefur komið fram í þessari skýrslu 
að aflið vex í þriðja veldi við straumhraðann.  Hins vegar vex fjárfestinga-
kostnaður ekki í þriðjaveldi og sama gildir um rekstrarkostnað. 
Framleiðslukostnaður lækkar því eftir því sem straumhraði er eykst.  
 
Í Röstinni hefur mesti straumhraði mælst allt að 12 m/sek og því ákjósanlegt 
að koma virkjun þar fyrir.  Dýpi í Röstinni er hins vegar minna og því þarf 
virkjunin að ná yfir stærra svæði.  Einnig minnkar straumhraði eftir því sem 
nær dregur botni vegna núningsmótstöðu sjávar við botn.  Því má reikna með 
að mesti meðal-straumhraði í Röstinni sé um 9 m/sek.   
 
Í gögnum frá GCK Technology Inc kemur fram að virkjunareining sem er 
40x40 m og 12 m á dýpt og hönnuð fyrir 2.5 m/sek kosti um 3 milljónir USD.  
Slík virkjun er með uppsett afl upp 1,34 MW sem framleitt er af 41 rafölum. 
Hver rafall er drifinn af hverflalengju með 16 hverfla, sem gerir samtals 656 
hverfla í virkjunareiningunni.  Hverflunum er haldið saman með holum 
stálstöngum sem hafa flotmagn sem rétt nægir til að halda virkjuninni á floti.  
Virkjunin er síðan fest með stáltaugum við akkeri á botninn sem halda henni á 
staðnum og í kafi.   
 
Við útreikning á orkuframleiðslu í ofangreindu dæmi, er gengið út frá því að 
meðalaflið sé 25% af hámarksafli, sem jafnframt er uppsett af.  Reiknað er 
með 90% rekstrartímar.  Framleiðslan fyrir mesta straumhraða 2,5 m/sek 
verður rúmlega 2,6 GWh á ári. 

 
Til að áætla fjárfestingakostnaðinn fyrir aukinn straumhraða, en sömu stærð af 
virkjunareiningu og tekin er í dæminu frá GCK Technology, er gengið út frá 
eftirfarandi forsendum: 
 

• Hverflar eru jafn margir og fjárfesting er í þeim er óháð straumhraða.   
• Verð á rafölum hækkar í réttu hlutfalli við aukið afl. 
• Burðarvirki er næstum eins, en þarf þó að þola meiri krafta vegna 

strauma.  Þar sem það flýtur þá er aukinn mótstöðukraftur tekinn upp 
af akkerum, taugum og öðrum festibúnaði.  Mótstöðukrafturinn vex í 
öðru veldi við straumhraða og því eðlilegt að reikna með að kostnaður 
við akkeri og festibúnaður sé í réttu hlutfalli við mótstöðukraft.  

• Kostnaður vegna annars rafmagns- og vélbúnaðar má reikna með að sé 
í réttu hlutfalli við straumhraða.   
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• Uppsetningarkostnaður vex í meiri straumhraða, þar sem öll vinna 
verður erfiðari og flóknari.  Reiknað er með að við tvöföldun 
straumhraða aukist uppsetningarkostnaður um 50 – 70% 

 
Með þessum forsendum er hægt að áætla fjárfestingarkostnað á virkjunar-
einingu annarsvegar fyrir 5 m/sek og hins vegar fyrir 9 m/sek og er 
kostnaðurinn sýndur í eftirfarandi töflu 
 
 
Fjárfestingar- og framleiðslukostnaður miðað við mismunandi 
straumhraða 
 
Straumhraði 2,5 m/sek 5,0 m/sek 9,0 m/sek 
Uppsett afl [MW] 1.34 10.71 62.46 
Framleiðsla á ári [GWh] 2.64 21.12 123.18 
    
Kostnaðarliðir í USD    
Hverflar (656 X $700) $460.000 $460.000 $460.000
Rafalar $76.000 $630.000 $3.600.000
Burðarvirki og festibúnaður $1.300.000 $2.600.000 $5.200.000
Rafmagns- og vélbúnaður $200.000 $400.000 $800.000
Uppsetningakostnaður $1.000.000 $1.500.000 $2.500.000
Heildarfjárfesting $3.036.000 $5.590.000 $12.560.000
Fjárfesting á uppsett kW  $2.268 $522 $201
    
Afskriftartími [ár] 15  15  15  
Ávöxtunarkrafa 8.00% 8.00% 8.00%
Fjármagnskostnaður á ári $354.694 $653.077 $1.467.379
Rekstrarkostnaður sem % af fjárf. 4.00% 4.00% 4.00%
Árlegur rekstrarkostnaður $121.440 $223.600 $502.400
Framleiðslukostnaður á ári $476.134 $876.677 $1.969.779
Framleiðslukostnaður [$/kWh] $0.180 $0.042 $0.016

 
 
Framleiðslukostnaður lækkar um meira en 10 falt við að fara úr 2,5 m/sek upp 
í 9 m/sek fyrir mesta straumhraða, en mesti straumhraði í Röstinni er yfir 9 
m/sek.  Áætlaður framleiðslukostnaður fyrir virkjun í Röstinni gæti því verið 
um 16 mills á kWh, eða 1,12 kr. miðað við gengið 70 ISK á USD.  Þeir 
framtíðar virkjana valkostir sem Landvirkjun hefur verið að skoða munu hafa 
framleiðslukostnað á bilinu 1,50 – 2,50 kr á kWh.  Orka framleidd með Gorlov 
hverflum í Röstinni gæti því verið samkeppnishæf við orku sem framleidd er í 
hefðbundnum vatnsaflsvirkjunum að því gefnu að hægt sé að samkeyra 
framleiðsluna við aðra vatnsaflsvirkjanir til að fá jafna framleiðslu.   
 
 

Umhverfismál 
 
Sjálfbær orka  

Orka sem falin er í streymi vatns er sjálfbær.  Streymisvirkjanir þarfnast ekki 
stíflna eða lóna og svæði fara ekki á kaf, því er virkjunarmátinn sjálfur 
endurkræfur. Ennfremur má benda á að orka sem falin er í streymi vatns er 
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alla jafna öruggari og áreiðanlegri en orka unnin úr vindi eða sól sem væri 
unnin með vindmyllum og sólarrafhlöðum. 
 

Lífkerfi vatns og sjávar 
Framleiðendur staðhæfa að fiskar forðist hverflana og að þetta myndi því 
hvorki hindra né skaða lífkerfi vatns eða sjávar þar sem Gorlov hverflar yrðu 
settar upp. Hinsvegar er mikilvægt að hverflar séu ekki settir upp þannig að 
þeir hindri að fiskar komist leiðar sinnar. Vegna þess að virkjunin er á kafi á 
að vera hægt að ganga frá málum þannig að sjónmengun verði ekki af 
virkjuninni. 
 

Niðurstöður 
Ávinningur og nýnæmi eru helst þeir að hugsanlegt er að framleiða rafmagn úr 
streymi vatns eða sjávarfalla án stíflna og lóna og aðgerðirnar eru afturkræfar, 
það er, hægt er að endurheimta upphafleg lands- eða sjávargæði með því að 
fjarlægja hverflana og því sem þeim fylgir.  Mannvirki til virkjunar orkunnar 
geta verið að fullu leiti neðan vatnsborðs og ekki sýnileg ofansjávar.  
Ennfremur býður aðferðin upp á smærri virkjanir sem má stækka í áföngum 
sem gæti hentað vel fyrir smærri aðila; sveitafélög og raforkubændur.  
Í reikningum í skýrslunni er ljóst að streymi vatns þarf að vera farið að slaga í 
5 m/sek til að það sé áhugavert að athuga svona virkjanir og að framleiðsla 
þarf að vera jöfn svo það fáist gott verð fyrir orkuna.  Það eru hins vegar fáir 
ef nokkrir staðir á landinu sem uppfylla ofangreindar aðstæður.  
Sjávarfallavirkjanir koma þó til greina á örfáum stöðum á landinu og helst í 
Breiðafirði á þeim stöðum þar sem mesti straumhraði fer í 8 – 10 m/sek 
Mikilvægt er þó að reka slíka virkjun samhliða annarri virkjun sem getur 
jafnað framleiðsluna. Niðurstaðan er sú að vert er að kanna þennan möguleika 
nánar í Röstinni í Breiðafirði.  Þar sem enn þá hefur hvergi verið farið út í að 
reisa Gorlov virkjun, væri skynsamlegt að setja upp litla tilraunavirkjun áður 
en lengra yrði haldið, þó ekki væri nema til að prófa þol hverflanna fyrir 
tæringu og sjávargróðri.  Það er ljóst að möguleikar svona virkjana munu 
ennfremur aukast ef og þegar farið verður að nota vetni sem orkumiðil.  

 
Um skýrsluna 

 
 

Þátttakendur í verkefninu 
Orkustofnun og Iðntæknistofnun kostuðu gerð skýrslunnar í sameiningu. 
 
Fyrir hönd Efnis- og Umhverstæknideildar Iðntæknistofnunar unnu 
eftirfarandi starfsmenn að gerð skýrslunnar: 
Geir Guðmundsson, vélaverkfræðingur og verkefnistjóri 
Halla Jónsdóttir, rekstrar og markaðsfræðingur, líffræðingur og verkefnistjóri  
 
Fyrir hönd Auðlindadeildar Orkustofnunar kom að verkefninu: 
Helga Tulinius, jarðeðlisfræðingur og verkefnistjóri, ásamt öðrum 
sérfræðingum Orkustofnunar á sviði vatnsaflsvirkjana og vatnamælinga. 
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