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Føroyska orkutilfeingi
Orkutilfeingi í Føroyum er stórt, serliga tá ið tað kemur til 
vatnorku og vindorku. Sólskini er avmarkað, men tað hevur eitt 
gott samanfall við vind og avfall, tá ið hugt verður at miðal 
orkuni hvønn mánað. Hetta sæst á ovara grafinum á mynd 1 [1]. 
Afturat vatni, vindi og sól, so finna vit eisini orku í sjóvarfallinum. 
Tó at tøknin ikki er eins búgvin enn, so hevur sjóvarfalli ávísar 
fyrimunir fram um aðrar varandi orkukeldur, so sum: Tað ikki 
avhongur av veðrinum, vit hava líka nógv av tí um summari sum 
um veturin og vit vita møguligu framleiðsluna langt fram í tíð.

Hyggja vit at orkutilfeinginum hvønn tíma síggja vit tó, at tað til 
tíðir er avmarkað orka at framleiða við, sí niðara grafin á mynd 1. 
Eitt dømi er 5. august eftir at sólin er sett til sólin rísur 6. august, 
tá hava vit avmarkaðan vind og onki regn. Sjóvarfalli er tó har, og 
kundi hjálpt til um tøknin var klár. 
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Útbyggingarætlan
Ein útbyggingarætlan av ymsu orkutøknunum eru gjørd út frá 
einari búskaparligari optimering [1]. Í optimeringini verður hædd 
tikin fyri orkutilfeinginum kring landið, vøkstrinum í nýtsluni 
(vanligur vøkstur og elektrifisering), at flutningsnetið klárar at 
flyta orkuna frá framleiðslustaðnum til brúkaran, optimalari 
staðseting av orkuverkum og at CO2 útlátið minkar so líðandi. 
Hendan útbyggingarætlanin tekur ikki hædd fyri hvat skal til fyri 
at halda støðufesti á netinum, men er avmarkað til at tryggja, at 
tað er nokk av orku til brúkarin. Battaríini í hesi útbyggingar-
ætlanini eru tískil bert at rokna sum orkugoymsla. Nærri 
útgreining av útbyggingarætlanini kann lesast í [1].

Ávirkanin á støðufesti
Ávirkanin frá grønum orkukeldum sæst aftur á føroyska 
elnetinum. Mynd 4 vísir eitt dømi við sannlíkindatættleikanum 
(Probability density á enskum) av frekvensinum á elnetinum í 
Suðuroynni áðrenn og aftaná vindmyllulundina í Porkeri. Myndin 
vísir at spjaðingin í frekvensinum frá 2018-2020 er nærum eins, 
meðan 2021 (við vindmyllulundini) víkir frá. Yvir mátaða 
tíðarskeiði hevur vindmyllulundin framleitt í miðal 24% av 
samlaðu framleiðsluni í Suðri. Av tí at nýggja vindmyllu lundin er 
einasta stóra broytingin, ið er gjørd á elnetinum hesi árini, er 
niðurstøðan at vindmyllulundin í Porkeri hevur ført til ein 
munandi meira skiftandi frekvens í Suðri.

Tekniskar avbjóðingar við grønari orku
Elframleiðslan og elnýtslan skulu altíð verða í javnvág, so at 
frekvensurin liggur á 50 Hz, sum hann skal. Hetta kann verða 
avbjóðandi við orkukeldum, ið eru skiftandi t.d. vindur og sól. Tí 
at hóast vit hava góðar veðurforsøgnir, so vita vit ikki vissu hvussu 
veðrið hættar sær; serliga ikki á stutta tíðarskalanum. Tá kann tað 
gerast trupult at tryggja, at nokk orka er tøk. Hetta tí at tú kanst 
ikki økja vindferðina fyri at fáa størri framleiðslu, eins og tú kanst 
koyra meira olju í motorin. Vatnorkuverkini í Føroyum hava 
harafturímóti øll vatnbyrgingar, ið kunnu goyma avfallið longri 
tíðarskeið og framleiðslan kann tískil betur stýrast.

Tað er tó ikki bara orkukeldan, ið ger tað avbjóðandi, men eisini 
tøknin. Meðan olju- og vatnverkini eru synkron við netið, so er 
onnur grøn tøkni tað ikki. Hetta ger tað, at grønu orkutøknirnar 
ikki sjálvvirkandi merkja, tá ið okkurt órógv er á netinum, og 
hjálpa til á sama hátt sum olju- og vatnverk. Hesin førleikin hjá 
motorum og vatnturbinum er í dag ein stórur partur av at tryggja 
støðufesti á netinum. Hetta og onnur tøkniligu atlit, ið skulu
takast til eina burðardygga elframleiðslu eru lýst nærri í [2].
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Mynd 4 – Sannlíkindatættleiki (EN: Probability density) fyri mátaðan frekvens á 
netinum í Suðuroy 2018-2021 frá januar til august.

Mynd 2 – Útbyggingarætlan fyri føroyska elnetið sambært [1]. Niðast eru 
vindmyllulundir (MW), so káblar (MW), turbinir/pumpir til Mýruverkið (MW), turbinur 

til Heygaverkið (MW), byrgingar (GWt) og battaríir (MWt) og ovast sólpanel (MW). 

Mynd 1 – Ovari grafurin vísir miðal orkutilfeingi pr. mánað, meðan niðari 
grafurin vísir orkutilfeingi eina viku í august 2017.

Mynd 3 – Frekvensurin tá ið tað ikki er javnvág millum nýtslu og framleiðslu.  


