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Núverandi orkugjafar á Vestfjörðum

• Vatnsafl

• Jarðefnaeldsneyti

• Sorpbrennsla til húshitunar

• (Jarðvarmi)



Samfélagið 2008 ólgar af kolvetnum með 

tilheyrandi losun CO2

Fjölskyldubíll

150 kW

Togari   

5,000 kW

Boeing 747  

45,000 kW



Framtíðar orkugjafar

• Aðstæður valda því að ýmsir kostir eru 

erfiðari en aðrir á Vestfjörðum

• Við skulum skoða þá í sameiningu. 

• Byrjum á sígildum vatnaflsverum og 

jarðvarmaverum:



Nóg rignir, en hvar er pláss fyrir 

uppistöðulón?!

• Vatnsafl verður takmarkað án verulegra 

raskana…



Vestfirðir eru fremur jarðkaldir

• Við skulum þó ekki útiloka t.d. varmadælur



,,Nýir orkugjafar”

• Sólarorka

• Vindorka

• Sjávarfallavirkjanir

• Ölduvirkjanir

• Osmósa/Saltorka

• Allir eiga þessir orkugjafar það sameiginlegt 
að vera dýrir og vanþróaðari en vatnsafl og 
jarðvarmavirkjanir



Leikum okkur að tölum: sólarorkan

• Vestfirðir eru um 8700 ferkílómetrar

• Á fögrum sumardegi skín sólin með um 

1,5kW á hvern fermetra  þannig að 

sólaraflið sem skín á Vestfirði er

• 1.5 109 wött x 8700

• Fjórtán þúsund gígawött

• Eða sambærilegt við alla samfellda 

orkunotkun jarðarbúa! 



Árstíðir, skýjafar, nótt og dagur,…

• Allt dregur þetta úr áhrifum sólarorkunnar!

• Bestu sólarrafalar borga sig ekki á 

Vestfjörðum, frekar en á Íslandi yfirleitt.



Orka sem orsakast óbeint af sól

• Vindorka

• Ölduorka

• Sjávarföll stýrast af sól og mána



Vindorka á Vestfjörðum

• Kostir og gallar við vindorku á vestfjörðum
– Vindorka er ört vaxandi og þróast hratt

– Nýtni verður betri og betri með hverju ári og miklar rannsóknir í 
gangi á þessum orkugjafa

– Möguleikar á “offshore”

– Sérfræðingar NMÍ telja Vestfirði ekki líklega til að vera 
hagkvæmnir fyrir vindorkubeislun.

– Dalir og firðir gera erfitt fyrir, best er að hafa “sléttan” vind 
(laminar flow) en ekki turbulance. 

– Of miklar hviður, jafn vindur í um 20 m/s er hagkvæmastur og 
slæmt ef vindhviður fara oft yfir 25 m/s (sem er algeng á 
Vestfjörðum á þeim svæðum sem eru ekki inni í dals- eða 
fjarðarbotni)
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Sjávarfallavirkjanir

Minas passage Nova Scotia 1 GW.

15 metra hæðarmunur og 14 km/klst straumhraði



Sjávarfallaorka –

virkjunaraðferðir

• Hægt er að virkja sjávarföll á 

tvo vegu:
1. Stífla sund og firði og virkja 

hæðarmun sjávarfalla

2. Virkja hreyfiorku streymisins 

þegar sjávarföll þrýsta sér í 

gegnum sund og þrengingar



Stífla og virkjun hæðarmunar

• Stíflur við ármynni og í sundum geta haft mjög neikvæð 

umhverfisáhrif

• Lífsskilyrði margra lífvera er oft stefnt í hættu og hefur veruleg 

neikvæð áhrif á meirihluta lífvera á svæðinu 

• Dæmi um sjávarfallavirkjanir sem 

byggja á stíflum eru :

– La Rance, Frakkalandi (240 MW)

– Fundry Bay, Kanada (18 MW)

• Bretar hættu við áform að byggja 

stíflu við ána Severn af 

umhverfisástæðum

La Rance orkuverið frá 1966, 240 MW



Stífla og virkjun hæðarmunar

Hugmyndir Breta frá 1989 um virkjun sjávarfalla við ósa Severn (17 TWh/ári)



Openhydro.com

Prófanir standa yfir hjá European Marine Energy Centre í Orkneyjum (emec.org.uk)



Skötu- / vængjavirkjun 

• Byggist á hreyfingum upp 

og niður (eins og skata)

• Vængur knýr vökvadælu 

sem aftur knýr vökvamótor 

sem tengdur er rafala

• 150 kW frumgerð reynd í 

janúar 2002 við Skotland

• US Patent # 6,731,018

• Breskt fyrirtæki Tidal 

engineering business 

• Óvíst um framtíð



neðansjávarmyllur



Gorlov hverflar

• Gorlov hverflar er nýtt afbrigði af 

Darrieus hverflum sem eykur nýtni 

úr 23% í 35%, eða um 50%

• Uppfinning og einkaleyfi  

Prof. Alexander M. Gorlov 

• Fékk hin virtu Thomas A Edison 

einkaleyfaverðlaun ASM 2001

• Gorlov hverfill enn í þróun hjá 

fyrirtækinu GCK Technology Inc.

• Ekkert orkuver til í heiminum 

ennþá sem notar Gorlov hverfla



Virkjun sjávarfalla í Breiðafirði

• Hvammsfjörður er 350 km2 að flatarmáli og 

flóðhæð um 2,5 m í stórstreymi og 1 m í 

smástreymi

• 875 milljón rúmmetrar af sjó flæða um mynni 

Hvammsfjarðar á 6,2 tímum, eða tæplega 40 

þús. rúmmetrar á sek í stórstreymi að meðaltali

• Til samanburðar þá er rennsli Ölfussár 400 

m3/sek  

• Ferskvatnsrennsli Íslands er metið um 5 þús. 

m3/sek 



Fjárfesting

• Fjárfesting á kW er háð straumhraða í 1,5 – 2 veldi

• Tvöföldun í straumhraða þýðir 3-4x meiri fjárfestingu

• Hins vegar 8-faldast aflið, =>

• Fjárfesting á uppsett afl lækkar með aukum straumhraða

• Afskriftir fjárfestingar er stærsti hluti framleiðslukostaðar 

• => Framleiðslukostnaður snarlækkar með auknum 

straumhraða



Fjárfesting á uppsett afl

Fjárfesting á uppsett afl
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Virkjun Breiðafjarðar

• Fyrstu hugmyndir Sjávarorku ehf. var að leggja veg/brú yfir 

utanverðan Hvammsfjörð og hafa Darrius hverfla frá Blue Energy 

neðan í brúnni.

– Lítil þörf fyrir veg

– Breiðafjörður verndaður –

erfitt að fá samþykkt

– Orkunýtni Darrius hverfla léleg

• Núverandi hugmyndir að virkjun 

alfarið neðansjávar og dreift um 

svæðið.

• Byggt upp í áföngum yfir lengri tíma.
Fyrstu hugmyndir: 

Blue Energy tidal fench,  vegur ofan á.



Osmósuvirkjun á Vestfjörðum

• Þegar ferskvatn og sjór mætast, þá mætast 

einnig mjög ólík efnaorkukerfi.

• Með því að aðskilja ferskvatn og sjó með 

ógegndræpum himnum, myndast sterkur 

þrýstingur yfir himnuna.

• Þessi þrýstingur getur numið allt að sem svarar 

110 metra fallhæð þar sem sjór og vatn mætast.

• Þennan þrýsting má nota til að knýja hverfla líkt 

og í vatnsaflsvirkjun.





Osmósu- eða seltuvirkjanir gætu 

hentað á Vestfjörðum

• Virkjanirnar sjálfar geta verið undir ósnum, 

faldar og án verulegra umhverfisraskana.

• Á Vestfjörðum eru nokkur upplögð dæmi 

um aðstæður þar sem seltuvirkjun gæti 

verið góð lausn.

• Nýsköpunarmiðstöð er að skoða það með 

Orkubúi Vestfjarða að virkja með þessari 

tækni sem er í þróun.



Næstu ár

• Skera úr um valkosti virkjana.

• Mikilvægt er að Vestfirðir hafi yfir að ráða 

eigin orku – Orka er ein af frumforsendum 

byggðar og velmegunar.

• Nýsköpunarmiðstöð vill styðja orkubeislun 

á Vestfjörðum…



• Takk fyrir
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