
Sitthvað um hringtengingu og 
afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum 
Margir talsmenn virkjunaráformanna í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði á 
Ströndum hafa haldið því fram um sé að ræða fyrsta skrefið í átt að 
hringtengingu raforkukerfis Vestfjarða og með tilkomu virkjunarinnar muni 
afhendingaröryggi raforku á svæðinu verða tryggara. Þegar málið er skoðað 
nánar kemur í ljós að skrefin eru talsvert fleiri og stærri en þetta fyrsta skref 
og að með þessum virkjanaframkvæmdum kemst alls ekki á hringtenging á 
Vestfjörðum og afhendingaröryggi raforku eykst sama og ekki neitt. 

Hringtenging raforkukerfis Vestfjarða 
Þegar talað er um hringtengingu raforkukerfisins á Vestfjörðum er átt við 
lagningu háspennulína frá tengivirki í Geiradal, þar sem Vestfirðir tengjast 
raforkudreifikerfi Landsnets, eða úr Kollafirði, og norður og vestur um Djúp 
til Ísafjarðar. Háspennulínur sem þegar eru á svæðinu liggja vestur að Mjólká 
og þaðan norður til Ísafjarðar, með lágspenntari línum til byggðakjarna á 
svæðinu. Háspennulína frá Geiradal um Djúp myndi þannig loka hringnum. 

Virkjanaframkvæmdir á Ströndum hafa verið á hugmyndastigi um 
áratugaskeið en meðal þess sem hefur hamlað því að í þær væri ráðist er 
gríðarlega hár tengikostnaður, því einhvernveginn verður að koma raforkunni 
frá virkjuninni og það þarf að gerast með háspennulínum sem tengja 
virkjunina við dreifikerfið. 

Línan sem á að liggja út í bláinn 
Í áætlunum HS Orku, sem vill virkja í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði, er gert ráð 
fyrir því að háspennulína verði lögð í jörð yfir Ófeigsfjarðarheiði vestur í Djúp 
og tengd þar við tengipunkt á Nauteyri. Vandinn er sá að á Nauteyri er enginn 
tengipunktur og að Nauteyri liggja engar háspennulínur. Hugmyndir eru uppi 
um að fá Landsnet til þess að reisa tengipunktinn á Nauteyri og tengja hann 
með hápsennulínum yfir í Kollafjörð þar sem tengt yrði inn á Mjólkárlínu. 



 
Dreifikerfi Landsnets á Vestfjörðum. Ófeigsfjörður, Nauteyri, Kollafjörður og 

Geiradalur merkt inn til glöggvunar. 

Í framhaldi af hugmyndum um tengipunkt á Nauteyri hafa verið til skoðunar 
leiðir til að hringtenging gæti komist á með 30 til 40 km löngum sæstreng frá 
Nauteyri til Ísafjarðar eða Súðavíkur. Landsnet rekur sæstreng til 
Vestmannaeyja. Sá strengur er þrefaldur, enda eru útföll vegna bilunar í 
sæstreng mun alvarlegri en útfall vegna rofinnar loftlínu. Strengur um Djúp 
yrði að öllum líkindum einfaldur og því væri áfram þörf á öllum 
varaaflsstöðvunum sem þegar eru til staðar, því viðgerð vegna bilunar í 
sæstreng er mun umfangsmeiri, tímafrekari og kostnaðarsamari en vegna 
bilunar í loftlínu og útfall því mun langvinnara. 

Hver borgar brúsann? 
HS Orka sótti það fast að halda inni í aðalskipulagi Árneshrepps mögulegri 
línuleið beint í Geiradal, og eru því tvær línuleiðir skilgreindar og teiknaðar 
inn í nýtt aðalskipulag sveitarfélagsins. Landsnet hefur skilgreint 



Ófeigsfjarðarheiði sem erfiða lagnaleið, hvort sem er fyrir loftlínur, vegna 
veðurfars, eða fyrir jarðstrengi, vegna þess að landið hentar illa til 
jarðstrengslagnar. Reynsla af loftlínum á Vestfjörðum er ekki nógu góð og því 
mælir Landsnet til dæmis með styrkingu flutningskerfisins á Vestfjörðum 
með lagningu háspennustrengja um jarðgöng eins og tilvonandi 
Dýrafjarðargöng, frekar en að fara yfir heiðarnar. 

Kostnaður HS Orku við að koma raforkunni frá virkjun að Nauteyri er um 1,5 
milljarði lægri en að leggja línu beint í Geiradal. Stóri munurinn er sá að í 
Geiradal er tengivirki sem hugsanlega má tengja við með tiltölulega litlum 
tilkostnaði en á Nauteyri er ekkert slíkt. Með því að leggja línu yfir á Nauteyri 
lækkar því sá kostnaður sem HS Orka þarf að leggja í þar sem hann fellur á 
Landsnet, og vel rúmlega það. 

Og hvað með afhendingaröryggið? 
Á þessum áformum eru þeir annmarkar að með þessum framkvæmdum 
myndi afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum lítið sem ekkert breytast. 
Stóru vandamálin í raforkudreifikerfi Vestfjarða eru válynd veður á heiðum og 
fjöllum þar sem línurnar liggja. Ef tengivirki á Nauteyri tengist við 
Mjólkárlínu myndi það engu breyta um veðurfar eða útfallshættu á heiðunum, 
þar sem raforkan færi áfram alveg sömu leið og hún fer í dag. Fulltrúi 
Orkubús Vestfjarða á málþinginu Árneshreppur og framtíðin í Trékyllisvík 
24. júní sl. sagði að afhendingaröryggið myndi aukast því að með tengingu 
virkjunarinnar við Mjólkárlínu í Kollafirði þyrfti ekki að hafa áhyggjur af 
útfalli milli Kollafjarðar og Geiradals. Það er eflaust rétt hjá honum en þó er 
sá leggur línunnar kannski ekki í mestri áhættu hvað veðraham varðar. 

Með tengingu virkjunarinnar við Mjólkárlínu, hvort sem er með beinni 
tengingu við tengivirki í Geiradal eða um Nauteyri í Kollafjörð, myndi 
Landsvirkjun geta keypt raforku af virkjuninni til að sinna orkuþörf 
Vestfjarða, en Landsnet kaupir nú þegar raforku af öðrum virkjunum í 
þessum tilgangi og því metur fyrirtækið þjóðhagslegan ábata engan. 
Hinsvegar er kostnaður Landsnets umtalsverður, því til þess að geta keypt 
raforku frá virkjuninni þarf að ráðast í miklar framkvæmdir við línulagnir og 
byggingu tengivirkja, og er kostnaður við þær talinn í milljörðum. 
Tengingarnar sem eru fyrirhugaðar auka afhendingaröryggi rafmagns ekki 
svo neinu nemur þannig að ábatinn fyrir samfélagið á Vestfjörðum eða 
Landsnet – og þar með skattborgara allra – er lítill sem enginn. 



Og enn á að virkja 
Eins og áður sagði sinnir Landsnet hluta af orkuþörf Vestfjarða með því að 
kaupa um 10MW af reiðuafli. Stærð virkjunarinnar sem stendur til að reisa í 
Ófeigsfirði og Eyvindarfirði er 55MW og verði hún að veruleika mun 
orkuframleiðsla á Vestfjörðum nema tvöföldu því orkumagni sem svæðið 
þarfnast. Pétur G. Markan, sveitarstjóri Súðavíkur og formaður 
Fjórðungssambands Vestfjarða, nefnir í grein í Stundinni að þetta sé bara 
fyrsta skrefið því í framhaldinu verði byggðar Austurgilsvirkjun (35MW), 
Skúfnavatnavirkjun (9,9MW), Hvanneyrardalsvirkjun (15MW) og síðan 
Hest- og Skötufjarðarvirkjun (20MW) og þá verði komin á hringtenging 
raforkukerfis Vestfjarða. Ef Fjórðungssambandið leggur þetta upp sem 
aðgerðaáætlun til hringtengingar, að fyrir hvern legg á leiðinni frá Geiradal  til 
Súðavíkur um Djúp þurfi nýja virkjun, þá eru væntanlega enn einhverjir 
áratugir í að hringtengingin verði loksins að veruleika. 

Virkjanakostirnir sem Pétur nefnir sem forsendur hringtengingarinnar eiga 
að geta gefið af sér samtals 79,9MW af afli og að viðbættum 45MW frá virkjun 
í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði verða þá 124,9MW afl aflögu. Þá munu Vestfirðir 
framleiða um það bil 300% meiri orku en svæðið þarfnast. Það má auðvitað 
benda á vaxandi orkuþörf í náinni framtíð vegna rafbíla og annars, en fyrr má 
nú rota en dauðrota. 

Og hvað verður um orkuna úr Ófeigsfirði? 
Og þá vaknar spurningin, hvað verður um það 45MW afl sem til stendur að 
framleiða í virkjanakostinum í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði og verður ekki nýtt 
á Vestfjörðum? Engin skýr svör liggja fyrir frá HS Orku um hvað eigi að gera 
við það, nema að finna eigi kaupanda sem vill nýta orkuna. Ég á bágt með að 
trúa því að ráðast eigi í 22 milljarða króna verkefni sem tekur þrjú og hálft ár 
án þess að vera með orkusölusamninga í höndunum. 

Til þess að HS Orka geti komið „umframorkunni“ út af Vestfjörðum þarf að 
tengja virkjunina við landsnetið. Getur verið að pressan um nýjan tengipunkt 
á Nauteyri og tengingu þaðan í Geiradal eða Kollafjörð, frekar en t.d. að leggja 
sæstreng til Súðavíkur eða Ísafjarðar, snúist fyrst og fremst um að koma 
orkunni burtu af svæðinu frekar en að hringtengja og auka afhendingaröryggi 
raforku á Vestfjörðum? Framkvæmdirnar hafa verið kallaðar 
innviðauppbygging en virðast í raun fyrst og fremst snúast um hagsmuni 
framkvæmdaaðilans. 



Það má teljast hraksmánarlegt ef það verður hlutskipti Árneshrepps að vera 
leiksoppur í pólitískri glímu sem reynist svo fyrst og fremst til hagsbóta fyrir 
HS Orku. 

Stenst þetta skoðun? 
Pétur beitti fyrir sig líkingarmáli úr knattspyrnu í útvarpsviðtali um daginn og 
sagði að Vestfirðir stæðust ekki læknisskoðun og kæmust því ekki í liðið. 
Þegar fullyrðingar um væntanlega hringtengingu raforkukerfis Vestfjarða og 
aukið afhendingaröryggi rafmagns sem réttlætingar fyrir 
virkjanaframkvæmdunum í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði eru skoðaðar kemur 
fljótt í ljós að þær standast ekki. 

Röksemdirnar standast ekki læknisskoðun og komast því ekki í liðið. 


