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Új alumíniumkohó és vízerőmű épül 
Izlandon; a Kárahnjúkar projekt 
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Az izlandi kormány, az Izlandi Nemzeti Erőmű Vállalat - a Landsvirkjun és 

az Alcoa amerikai alumíniumtársaság megegyezést írt alá egy Reydar-
fjordurban felépítendő új alumíniumkohó és egy Kárahnjúkarban épülő, azt 
kiszolgáló vízerőmű létesítéséről. Korábban a norvégokkal akartak hasonló 
közös vállalkozást indítani, de ez meghiúsult, főleg azért, mert ezt a kohót na-
gyobbra tervezték, és energiaellátására import elektromos áramra lett volna 
szükség. 2000 és 2001 között a tervet alaposan megtárgyalták a környezet-
védelmi szervekkel, ennek alapján megkapták az elvi engedélyt.  

 Az új üzem kapacitását eredetileg évi 420 000 tonnára tervezték, de ki-
derült, hogy az új erőmű ezt nem tudja árammal ellátni. Végül megegyeztek 
évi 295 000 tonna alumíniumtermelésben. Az új erőmű legkésőbb 2007-ben 
kezdi meg az energiaszolgáltatást, ezért már most elkezdték az üzemek épí-
tését, a gátat és a tározót előkészítő munkálatokat. Az erőmű hat turbinával 
működik majd, összteljesítményük 630 MW lesz, és évi 4460 GWh elektromos 
energiát fog szolgáltatni. Amennyiben később mégis bővítenék az üzemet, 
akkor a többletenergiát az északon lévő kraflai és a bjarnarflagi geotermikus 
erőműből nyernék.  

Az izlandi környezetvédelmi miniszter 2001. decemberben a tervek bizo-
nyos módosítását kérte azért, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek az 
izlandi környezetvédelmi törvényeknek. Egyik feltétel az volt, hogy az erőmű 
kibocsátása ne veszélyeztesse a környező hegyek élővilágát, a másik pedig, 
hogy az épülő gát túlfolyását úgy vezessék el, hogy a szomszédos kanyonban 
a hidrotermális viszonyok ne változzanak meg. 

Az erőmű a Jökulsá á Dal gleccserfolyó vizét használja fel. A legna-
gyobb, ún. Kárahnjúkar gát magassága 190 m lesz, és betonnal összefogott 
sziklából építik. A nagy gát mellett két kisebb is épül, az egyik magassága 
25 m, a másiké 60 m, ezek a fő gát két oldalán helyezkednek el. A kialakult 
ún. Hálslón tározó vízfelületének tengerszint feletti magassága 625 m, a vízfe-
lület nagysága 57 km2 lesz. A 200 m hosszú bukógátat a főgát nyugati oldalá-

 



 

ra ter- 
vezik, a túlfolyó víz alagúton keresztül jut a kanyonba úgy, hogy közben egy 
80 m magas vízesés lesz. Az egyik magaslaton megfigyelési pontot alakíta- 
nak ki, ahonnan az egész rendszer működése folyamatosan ellenőrizhető. A 
turbinákból kifolyó víz alvízcsatornán és alagúton keresztül a Jökulsá í 
Fljótsdal/Lagarfljót folyóba jut. 

A fő- és a két mellékgát elkészülte után a Jökulsá folyón két kilométerrel 
lejjebb még egy gátat építenek. Ez 30 m magas lesz, és mellette – mintegy 
tartalékként – egy kisebb, körülbelül 1 km2 felületű tározót hoznak létre. Az 
erőmű által termelt villamos energiát két 53 km hosszú, 450 kV-os távvezeté-
ken viszik az alumíniumüzembe. A két vezeték a nagyobb biztonság kedvéért 
különböző útvonalon halad. 

A most nyáron indult előkészítő munkálatokhoz tartozik a Laugarfellből ki-
induló, az alumíniumüzemhez és az erőműhöz vezető utak építése, a Jökulsá 
á Dal folyón átívelő híddal. Az erőművet 2007 tavaszán kapcsolják a hálózat-
ra, a teljes kapacitását ugyanezen év őszén éri el. 
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