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Sunnudaginn 26. september, 2004 - Innlendar fréttir

Mikið tjón varð í virkjuninni í Burstabrekkuá
Ólafsfirði. Morgunblaðið.

Burstabrekkuá tók í sundur
veginn og vatnsleiðslu til
Ólafsfjarðar þegar stífla við
miðlunarlón uppi á dal gaf
sig.

MIKLAR skemmdir urðu á vatnsaflsvirkjun í Burstabrekkuá í Ólafsfirði í vatnsveðrinu í
vikunni, auk þess sem vegurinn við Burstabrekku fór í sundur.

MIKLAR skemmdir urðu á vatnsaflsvirkjun í Burstabrekkuá í Ólafsfirði í vatnsveðrinu í vikunni, auk þess
sem vegurinn við Burstabrekku fór í sundur. Þórður Guðmundsson eigandi virkjunarinnar sagði að
miðlunarstífla uppi á dal, sem hann er að byggja þar, hefði gefið sig og gríðarlegt vatnsmagn því flætt
niður hlíðina. Hann sagði að inntaksstíflan við aðrennslisgöngin hefði ekki gefið sig en skemmdir hafi
orðið á aðrennslislögninni og þá hefði flætt vatn í stöðvarhús virkjunarinnar án þess þó að teljandi
skemmdir hafi orðið þar.
"Vatnshæðin í stöðvarhúsinu fór í 50 cm og upp að rafalnum en hann slapp og aðeins einn mótor sem
fór á kaf. Þá fór aðrennslispípan í sundur, auk þess sem það grófst undan henni á stórum köflum upp
undir inntaksstíflunni." Þórður sagði að tjónið væri mikið en að enn væri ómögulegt að reikna það í
peningum. Virkjunin í Burstabrekkuá framleiðir 370 kW og hefur Þórður selt rafmagnið inn á dreifikerfi
Rarik. "Ég var búinn að stoppa framleiðsluna áður en þetta gerðist á miðvikudag, því á þriðjudag var
intaksstíflan orðin full af framburði. Það er nóg vinna framundan en ég geri mér vonir um að geta komið
virkjuninni í gang eftir viku."

Gríðarlegt uppbyggingarstarf
Miðlunarstíflan sem Þórður er að byggja upp á dal, var orðin tveggja metra há þegar hún gaf sig en
fullbyggð verður hún átta metrar á hæð og mun vatnsborðið við hana þá hækka um sjö metra.
Eins og fram hefur komið urðu miklar vegaskemmdir í Ólafsfirði og Ólafsfjarðarmúla í vikunni, auk þess
sem vatn flæddi í kjallara húsa í bænum.
Kristinn Gíslason bæjarverkstjóri í Ólafsfirði sagði að unnið væri að lagfæringum en víða væri mikið
verk fyrir höndum. "Það fór óhemjumagn af aur og grjóti niður í Burstabrekkudal og tók sundur
vatnsleiðsluna til bæjarins. Við höfum ekki getað hafið viðgerð, því áður þurfum við að hreinsa
gríðarlegt magn af stórgrýti sem þarna hefur hlaðist upp. Skriðan er 5 metra djúp á kafla og 50-70
metra löng og stutt þar fyrir ofan eru grjót sem eru eins og litlir gámar að stærð. Það verður því ekki
hægt að hefja viðgerð fyrr en seinni partinn í næstu viku."
Þótt vatnsleiðslan hafi farið í sundur er ekki vatnsskortur í Ólafsfjarði, því vatn til bæjarins er tekið frá
þremur stöðum, að sögn Kristins Gíslasonar.
Ólafsfirði. Morgunblaðið.


