
Útdráttur

Hermilíkan af Skerjafjarðarveitu, sem er syðri hluti fráveitukerfis Reykjavíkur, er byggt
upp. Líkanið er notað til að besta stýringar í dælustöðvum og til að meta áhrif ýmissa
breytinga á kerfinu. Mat er lagt á viðbrögð kerfisins við auknu rennsli vegna nýrrar
byggðar á veitusvæðinu og kannað hvaða leiðir séu vænlegastar til að tryggja virkni
veitunnar.

Abstract

A simulation model of the main portion of the southern part of the Reykjavík sewage system, Skerjafjarðarveita, is con-
structed.The model is used for optimizing the management of the pump stations and to estimate the feasibility of various
changes to the system. The reaction of the system to increased discharge due to increased population in the area is esti-
mated and some suggestions are discussed as options to ensure the systems functionality.
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Inngangur

Miklar breytingar hafa átt sér stað í fráveitumálum á Íslandi á síðustu 10–15 árum. Frá-
veitukerfi hafa verið byggð eða eru á teikniborðinu fyrir stærstu þéttbýlisstaði á Íslandi
(Umhverfisstofnun, 2003). Umfangsmestu framkvæmdirnar hafa verið gerðar í Reykja-
vík og er í þessari grein fjallað um Skerjafjarðarveitu sem er suðurhluti fráveitukerfis
Reykjavíkurborgar. Skerjafjarðarveita safnar skólpi frá Árbæ, Breiðholti, Fossvogi og
vesturbæ og leiðir að hreinsistöðinni í Ánanaustum þar sem skólpið er grófhreinsað áður
en því er dælt um 4 km útrás út í Faxaflóa. Skólp frá Garðabæ og Kópavogi er tekið inn
á veituna með þrýstilögn yfir Skerjafjörðinn og einnig kemur skólp frá Seltjarnarnesi inn
í veituna. Helstu dælustöðvar og leiðslur veitunnar eru sýndar á mynd 1.

Í veitunni eru þrjár dælustöðvar sem dæla meginstraum veitunnar, dælustöð við
Skeljanes, Faxaskjól og síðan útrásardælur hreinsistöðvarinnar í Ánanaustum. Fleiri
dælustöðvar eru í veitunni en þær lyfta allar skólpi frá ákveðnum hverfishluta upp í
meginstrauminn og eru því mun minni umfangs. Í þessari grein er lýst hermilíkani sem
lýsir rekstri framangreindra þriggja dælustöðva. Líkanið var byggt með það að markmiði
að besta rekstur dælustöðvanna sem og að kanna áhrif ýmissa mögulegra breytinga á
rekstrinum, t.d. aukningu rennslis með aukinni byggð. Töluverður kostnaður er samfara
dælingu í kerfinu og lætur nærri að það kosti um eina krónu að koma hverjum rúmmetra
vatns í gegnum veituna.

Uppbygging og eiginleikar líkans

Ýmsar leiðir eru mögulegar þegar sett er upp líkan af kerfi dælustöðva. Boomgaard o.fl.
(2002) hafa fjallað um undirbúning bestunar fráveitukerfa og einnig hafa verið byggð
upp hermilíkön af dælustöðvum (Kuo, o.fl.,1991; Yin, o.fl., 1996; Tan, o.fl., 1988). Gerð var
athugun á kostum og göllum þess að notast við sérhæfð forrit eins og MouseTM sem
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Mynd 1. Yfirlit Skerjafjarðarveitu.



notað er við hönnun fráveitukerfa eða HydraTM sem
ætlað er til hönnunar vatnsaflsvirkjana. Í ljós kom að
þessi forrit hentuðu ekki vel og varð niðurstaðan sú
að byggt var upp líkan í töflureikni sem hermir
starfsemi dælustöðvanna í Skeljanesi, Faxaskjóli og
Ánanaustum, og tengingarnar á milli þeirra. Öðrum
hlutum veitunnar var sleppt þar sem um 90% af
rekstrarkostnaði veitunnar er bundinn við ofan-
greindar stöðvar eins og sjá má á mynd 2.

Fyrir gefið innrennsli í hverja dælustöð er reiknuð
vatnshæð í dælubrunni sem og rennsli um dælur og
yfirfall og sá kostnaður sem fellur til metinn.
Útrennsli úr stöð verður því innrennsli í næstu stöð
ásamt því sem kemur inn í kerfið á milli stöðvanna
eins og mynd 3 sýnir.

Auk megininnrennslisins inn í Skeljanes frá
Fossvogi, efri byggðum Reykjavíkur, Kópavogi og
Garðabæ, þá kemur innrennsli inn í kerfið frá byggð
við Suðurströndina áður en að Faxaskjólsstöð
kemur og einnig frá dælustöðvunum við Seilu-
granda, Boðagranda og Mýrargötu áður en að
hreinsistöðinni í Ánaustum kemur. Lögð var áhersla
á að unnt sé að herma kerfið sem nákvæmast. Því er
blautt rými stöðva mælt upp nákvæmlega sem og
pípan ofan stöðvanna. Með því fæst samband rúm-
máls og hæðar vatns í dælubrunninum eins og sýnt
er á mynd 4 fyrir Skeljanes.

Rennsli um dælurnar byggist á vatnshæðinni í
dælustöðinni hverju sinni en einnig upplýsingum
frá framleiðanda um afköst og þeim pípum sem
dælt er í. Dælurnar eru gangsettar eftir ákveðnu
stýrikerfi þar sem tilgreindar eru start- og stopp-
hæðir fyrir hverja dælu. Þessum hæðum má breyta
að vild. Á myndinni eru sýndar start- og stopphæðir
við hönnun Skeljanesstöðvar. 

Líkanið reiknar út þann kostnað sem fellur til við
reksturinn. Annars vegar er reiknuð orkunotkun og
hins vegar er slit á dælum metið, bæði vegna
gangsetninga og gangtíma. Þar sem umræddar þrjár
dælustöðvar eru mismunandi í uppbyggingu eftir
eðli yfirfalls og því hvert þær dæla (sjálfrennslis-
pípu, þrýstipípu og útrás) eru líkanhlutarnir þrír
sérsmíðaðir fyrir hverja stöð (Sævarsson, 2004).

Fræðilegur bakgrunnur líkansins

Þau fræði sem liggja að baki líkaninu eru í megindráttum straumfræðilegs eðlis enda
umfjöllunarefnið dæling vatns. Hagkvæmasti rekstur kerfisins fæst með því að lágmarka
eftirfarandi kostnaðarfall sem lýsir kerfinu:
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Mynd 2. Skipting kostnaðar milli dælustöðva,

meðaltal áranna 2000–2002.

Mynd 3. Stílfærð mynd af megineiningum

líkansins.

Mynd 4. Samband rúmmáls og hæðar í dælu-

brunninum í Skeljanesi.



þar sem bestunarbreyturnar eru start- og stopphæðir dælanna (2K talsins):
hstart,k er starthæð fyrir dælu k [m] og 
hstopp,k er stopphæð fyrir dælu k [m].

Bestunarbreyturnar þurfa að uppfylla skorðurnar

Hver dæla getur aðeins dælt magni sem samsvarar Pmax og því þarf aflið að uppfylla

Rennsli um yfirfall má ekki vara lengur en 5% af heildartímanum. Því er lýst í líkaninu
með skorðunni

Fallið Xt,k tekur gildið 1 þegar dæla k er í gangi, annars 0:

Hér er 
Xt,gang,k fall sem telur gangsetningar dælu k,
Xt,k fall sem segir til um hvort dæla k sé í gangi eða ekki,
Pt,k fall sem gefur aflið í dælu k [kW],
T heildartíminn sem líkanið er keyrt [s],
Tyfir tíminn sem rennur um yfirfall [s],
K fjöldi dæla í líkaninu,
Kgang fasti sem segir til um kostnað við hverja gangsetningu [kr],
Kraf fasti sem hefur gildi orkuverðsins [kr/kW/s],
Kslit fasti sem segir til um kostnað við slit dælanna [kr/s], 
Pmax,k uppsett afl dælu k [kW],
Pmax,h efsta mögulega starthæð dælu k vegna rekstrar eða lögunar dælustöðvar [m] 
Δt fasti sem segir til um lengd tímaskrefa [s].

Eins og sést á jöfnu (1) samanstendur kostnaðurinn af raforkunotkun og sliti búnaðar.
Kostnaður við slit dælanna er reiknaður sem:

þar sem
Kk er áætlaður stofnkostnaður og viðhaldskostnaður við dælu k og
Tending er áætlaður líftími dælanna [s].

Lágmörkun kostnaðarfallsins fer fram með ítrun í töflureikni.
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Hvað straumfræðina varðar snýst líkanið í grunninn um samfellulíkinguna:

þar sem 

ΔS er breyting í geymslu dælustöðvarinnar [m3],
Δt er tímabilið sem er til skoðunar [s] og

Qinn og Qút er rennslið inn og út úr stöðinni [m3/s].

Orkutapið í kerfinu er ákvarðað með orkujöfnunni á
hefðbundinn hátt.

Mynd 5 sýnir helstu stærðir á sniðmynd í dælustöð.

Allir reikningar í líkaninu byggjast á að í byrjun eru
skilgreind ákveðin upphafsskilyrði en síðan eru
stærðir endurreiknaðar eftir því sem tíminn líður.
Mynd 6 er stílfærð mynd sem lýsir því hvernig
líkanið vinnur. Stærðir sem eru fastar í keyrslu
líkansins eru merktar inn í gráu en breytur í rauðu. 

Hér vísar Q í rennsli og H í orkuhæð og/eða vatns-
borðshæð. Nánari útlistun fyrir hverja einingu er að
finna í Sævarsson (2004).
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Mynd 5. Rennsli um dælustöð, helstu stærðir.

Mynd 6. Reiknieiningar líkansins og tengsl þeirra.



Mynd 7 lýsir aðferðarfræðinni sem fylgt er við upp-
byggingu og notkun líkansins.

Þegar líkanið hefur verið byggt upp er það kvarðað
með samanburði við mæligögn með því að stilla
breytur líkansins sem lýsa sliti dæla og hrýfi pípa.
Kvarðað líkanið er þannig nálgun á núverandi kerfi
dælustöðva. Þannig er líkanið notað við bestun á
rekstrinum með tilliti til start- og stopphæða. Að því
loknu liggur fyrir hagkvæmasta stilling kerfisins.
Líkanið í því ástandi er síðan notað til að kanna
ýmsar breytingar á kerfinu, s.s. áhrif slits á dælum,
áhrif miðlunar á rennslinu og aukins rennslis í fram-
tíðinni. Niðurstöður þeirra athugana koma fram
sem lækkun rekstrarkostnaðar miðað við bestaða
kerfið. Sá ávinningur er ávallt borinn saman við
áætlaðan stofnkostnað við breytingarnar.

Kvörðun líkansins

Líkanið er matað á mæligögnum um rennsli inn í kerfið. Stuðlar eins og slit dæla og hrýfi
pípa eru stilltir af með hliðsjón af eftirfarandi samanburði við mæligögn fyrir rennsli út
úr öllum stöðvum; orkunotkun allra stöðva; fjölda gagnsetninga dæla og rennsli um yfir-
fall. Mæligögnin eru öll á formi 15 mínútna meðaltala, þ.e. mæld gildi yfir 15 mínútna
tímabil eru tekin saman í eina tölu. Þar sem hlutirnir gerast nokkuð hratt í dælu-
stöðvunum þarf að nota þessi gögn með tilliti til þess að meiri sveifla kann að vera í
breytunum en sjá má í gögnunum. Rennslið er mælt í dælingu (nema í Ánanaustum þar
sem er Parshal renna í innrennsli dælubrunnsins) svo að hverju sinni eru aðeins
upplýsingar um útrennsli en ekki innrennsli. En þar sem dælubrunnur er ekki mjög stór
miðað við rennslið (viðverutími er oft um 2-3 mínútur) fæst ágætt mat á innrennslið með
þessum gögnum. 

Stór þáttur í að líkanið hermi raunveruleikann rétt er að meta slit dælanna. Með því að
skrá niður rennsli um dælur og hæð í brunni fyrir mismunandi hæð í brunni fæst mat á
ástandi þeirra.

Mynd 8 sýnir niðurstöður athugunar á dælunum í
Faxaskjóli. 

Þar sem dælt er inn í langa þrýstipípu er töluverður
munur í afköstum dælanna eftir því hve margar
dælur eru í gangi í einu. Á myndinni er rennslið um
dælu 4 um 320 l/s þegar allar fjórar dælurnar eru í
gangi, um 360 l/s þegar hún er meðal þriggja dæla í
gangi og um 420 l/s þegar hún er önnur tveggja
dæla í gangi. Þessi munur skýrist af því að mjög rís
í turninum þegar rennslið eykst í þrýstipípunni.
Þessi rennslisminnkun er borin saman við dæluferla
framleiðanda sem og áætlað slit dæluhjóla og hrýfi
þrýstipípunnar og pípanna ofan dælanna gefur mat
á réttar stillingar stuðla líkansins. Þetta mat væri
mun auðveldara ef mæling væri til staðar á
vatnshæðinni í turninum en til þess þyrfti að gera
smávægilegar breytingar í stöðinni.
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Mynd 7. Aðferðafræði sem fylgt er við upp-

byggingu líkansins og notkun.

Mynd 8. Athugun á rennsli um dælur í

Faxaskjóli eftir vatnshæð í dælubrunni.



Nákvæmari kvörðun fór fram með samanburði á
rennsli og afli í gögnum og líkaninu. Mynd 9 sýnir
slíkan samanburð í Faxaskjóli bæði mælt og
samkvæmt líkani fyrir 13. febrúar 2004 (hér hafa 15
mínútna gögnin þó verið jöfnuð lítillega til að
auðvelda samanburð). 

Sjá má góða samsvörun hjá líkaninu. Gildi slits
dælanna og hrýfis pípanna voru fínstillt þannig að
frávik líkansins frá gögnunum væri í lágmarki. Bæði
var miðað við að fylgni við sveiflur væri sem best
sem og heildarrennsli og orkunotkun væri sem næst
mælingum. Aukin truflun kemur inn þegar
útrennslisgögn eru notuð sem innrennslisgögn
(Sævarsson, 2004) og má því segja að orkunotkun
líkansins hljóti að reiknast aðeins of mikil. Því ætti
líkanið að gefa varfærið mat á kostnaðarlækkuninni.
Einnig þarf að hafa í huga að útrennslið er hverju
sinni heilt margfeldi af rennsli um eina dælu svo að
munurinn á líkani og mældu rennsli getur vel verið
yfir 20% um stund þrátt fyrir að líkanið sé í raun mjög nálægt raunveruleikanum hvað
heildarrennsli varðar. Þetta gerir það að verkum að stundum munar nokkru á 15 mínútna
meðaltali í líkani og gögnunum. Notast var við þrjá ólíka sólarhringa þar sem kom fyrir
dagur með úrkomu, frídagur og dagur með lítið rennsli (sjá má fleiri myndir af niður-
stöðum kvörðunar í Sævarsson (2004)). 

Eftir að líkanið hafði verið kvarðað fyrir þessa daga var það sannreynt með samanburði
við aðra þrjá ólíka sólarhringa og var frávik talið ásættanlegt. Helst var um skekkju að
ræða varðandi magn vatns í Faxaskjóli og Ánanaustum við úrkomuviðburð, enda notast
líkanið við einfalda hlutfallsviðbót við rennsli um stöðina á undan. Þessi nálgun reynist
ágæt í þurrviðri en erfiðari í úrkomu enda mjög misjafnt hvernig úrkoma fellur á borgar-
hlutana. Skekkjan er þó ekki meiri en 2% í heildarmagni. 

Bestun og útreikningar

Bestun kerfisins er skipt í þrjá hluta. Fyrst eru eingöngu skoðaðar breytingar á start- og
stopphæðum dælanna sem útheimta engan kostnað. Síðan eru smávægilegar breytingar
í dælustöðvunum skoðaðar og síðast eru meiriháttar breytingar á kerfinu skoðaðar.

Bestun start- og stopphæða

Bestun kerfisins í líkaninu miðað við óbreytt ástand byggir á að finna þær start- og stopp-
hæðir fyrir allar dælurnar sem gefa lægstan rekstrarkostnað. Með því að hafa þessar
hæðir sem hæstar erfiða dælurnar minna og einnig næst meiri miðlun vatns þar sem
vatnsyfirborðið nær með því lengra upp í pípurnar sem liggja að stöðvunum. Á móti
kemur að því hærri sem þessar hæðir eru því meiri líkur eru á að stöðvarnar sleppi skólpi
um yfirfall en það má mest vera 5% af tímanum samkvæmt ákvæði reglugerðar.

Í gagnagreiningu veitunnar (Sævarsson, 2004) voru skilgreindir 12 dæmigerðir
sólarhringar sem hermun veitunnar byggir á og eru þeir listaðir í töflu 1.
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Mynd 9. Samanburður á líkani og mældum

stærðum í Faxaskjólshluta líkansins.



Tafla 1: Lýsing á 12 dæmum um rennsli í Skeljanesi.

nr Lýsing rennslis dagsetning meðal- meðal- virkur úrkoma snjó- vægi

rennsli [l/s] hiti [°C] dagur [mm] bráð [%]

1 Að sumri til - virkur dagur  (hiti um 15°C) 13.6.2002 458 14,4 já 0 nei 8%

2 Að sumri til - frídagur  (hiti um 10°C) 16.6.2002 426 12,6 nei 0 nei 5%

3 Að vetri til - virkur dagur (hiti um 0°C) 20.3.2002 754 4,4 já 0 nei 33%

4 Að vetri til - frídagur (hiti um 0°C) 28.12.2002 939 -0,3 nei 0 nei 12%

5 Að vetri til - virkur dagur (hiti um -10°C) 27.2.2002 847 -8,9 já 0 nei 8%

6 Að vetri til - frídagur (hiti um -10°C) 24.2.2002 865 -10 nei 0 nei 3%

7 Þegar úrkoma er lítil en langvarandi 12.12.2002 958 4,5 já 4 nei 16%

8 Við algengan stakan úrkomuviðburð 21.5.2002 608 9,2 já 1 nei 8%

9 Við sérstakan mikinn úrkomuviðburð 1 30.11.2002 995 6 nei 14 nei 2%

10 Við sérstakan mikinn úrkomuviðburð 2 5.1.2002 1453 4,4 nei 21 nei 1%

11 Við sérstakan mikinn úrkomuviðburð 3 13.2.2002 1265 4,3 já 22 já 1%

12 Við snjóbráð 3.1.2004 1074 4 nei 2 já 1%

Heildarkostnaður er metinn með því að gefa þessum dæmum vægi í samræmi við
hversu oft viðkomandi aðstæður eru ráðandi. Hæðunum er síðan breytt kerfisbundið og
athugað hverju sinni hvort það lækki kostnaðinn. Við bestunina er notast við sólar-
hringsrennsli sem er nærri algengasta rennslinu. Niðurstaðan er síðan sannreynd fyrir
alla 12 sólarhringana. Í öllum stöðvunum eru skorður á mögulegum hæðum þær að ekki
má að staðaldri flæða yfir gangvegi í dælubrunnunum og heldur ekki virkja yfirfall að
óþörfu. Einnig eru takmörk fyrir því hve stutt bil getur verið milli starts og stopps því
hvorki er það hagkvæmt né ráðlegt að dælurnar fari of oft í gang. 

Niðurstöður bestunar start- og stopphæða eru helstar: 

• Start- og stopphæðir eru eins ofarlega og hægt er miðað við skorður
• Gangsetningum fækkaði jafnvel þó að styttra væri milli starts og stopps en áður

vegna miðlunaráhrifa
• Hækka mátti töluvert í dælubrunni Skeljaness, miðlun jókst úr 100 m3 í um 400 m3

• Í Faxaskjóli og Ánanausti var ekki hægt að hækka síðasta start vegna aðstæðna í
stöðvunum en hækka mátti meðalvatnshæðina nokkuð

• Lækka má rekstrarkostnað um 5,6% miðað við dæmin 12 um rennsli, eða um 1,5
milljónir króna á ári.

Bestun miðað við smávægilegar breytingar

Við bestunarvinnuna komu í ljós möguleikar til að lækka enn kostnað við dælingu með
smávægilegum breytingum í Skeljanesi og Faxaskjóli. Í Skeljanesi mætti hækka vatns-
borð um allt að 0,5 m með hækkun göngugrinda og nema sem ræsir neyðaryfirfall. Í
Faxaskjóli mætti sömuleiðis hækka vatnsborð um 1,0 m með því að hækka yfirfallsbrún
við regnvatnsdælur án þess að hafa áhrif á aðgengi í stöðinni. Með þessu næðist nýting
á það mikla miðlunarrými sem býr í pípunni ofan stöðvarinnar. Ekki var kannað sérstak-
lega hvort söfnun vatns í pípu ofan dælustöðvar hefði veruleg vandamál í för með sér svo
sem uppsöfnun sands í pípunni en líklega er æskilegt að stöðvarnar tæmi sig að minnsta
kosti einu sinni á sólarhring til að sandur skolist burt. Slík hreinsun var ekki hermd í
líkaninu en kostnaðarauki vegna hennar er óverulegur bjóði stýribúnaðurinn upp á slíkt.
Ekki virðist umrædd hækkun í brunnum auki hættu á flóðum í kjöllurum húsa enda
vatnsstaðan nokkuð neðar en öryggisviðmið fráveitunnar sem er um 2 m yfir sjó.

Þessar breytingar, sem kosta um 0,5 milljónir króna, myndu leiða til alls 9,0% sparnaðar,
sem er 2,3 milljónir á ári.
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Bestun miðað við meiriháttar breytingar

Að ofan er rakið hvernig fínstilla má núverandi kerfi til að minnka rekstrarkostnað þess
fyrir núverandi aðstæður. Hins vegar var eitt af meginmarkmiðum líkangerðarinnar að
skoða áhrif aukins rennslis í framtíðinni inn í kerfið vegna aukningar og þéttingar byggð-
ar á áhrifasvæði veitunnar. Skólpkerfi eru gríðarlega dýr og er því mikilvægt að nýta þau
til fullnustu og finna leiðir til að mæta rennslisaukningu án þess að stór hluti kerfisins sé
endurnýjaður með miklum tilkostnaði. Hér að neðan er fjallað um hugsanlegar breyt-
ingar sem gera mætti á núverandi kerfi til að bregðast við framtíðarrennslisaukningu.

Rennslisaukning

Reikna má með að rennslisaukning verði aðallega vegna skólps og bakrennslisvatns
hitaveitu en gert er ráð fyrir að ofanvatn minnki nokkuð (Sævarsson, 2004). Gert er ráð
fyrir að heildarrennsli muni aukast um 13% fram til ársins 2020 og um 37% þegar veitu-
svæðið verður fullbyggt. Samkvæmt hermilíkaninu mun rekstrarkostnaðurinn aukast
um 18% við 13% aukningu í rennsli og um 54% við 37% aukningu miðað við þau rennslis-
dæmi sem til grundvallar eru. 

Mynd 10 sýnir útreiknaðar langægislínur rennslis í
Faxaskjóli fyrir núverandi ástand, 13% aukningu
árið 2020 og 37% aukningu fyrir fullbyggt veitu-
svæði. Með samanburði við afköst skólpdæla í
Faxaskjóli sést hve mikinn hluta tímans rennsli um
yfirfall ætti að vera. Samkvæmt þessum tölum ætti
rennsli um yfirfall að vara um 4% tímans nú en
samkvæmt öðrum gögnum er rennslið nú nær 3%
tímans. Myndin sýnir vel hve mikið rennsli um yfir-
fall mun aukast með vaxandi rennsli í kerfinu. Við
13% aukningu ætti rennsli um yfirfall að vara alls
9% tímans og við 37% aukningu 24% tímans.
Myndin sýnir einnig hve mikil bót væri í að auka
afköst dælanna. Miðað við upphafleg afköst ætti að
renna um yfirfall 7% tímans við mestu aukningu.

Niðurstaða bestunar miðað við meiriháttar breytingar eru helstar:

• Bregðast þarf við auknu rennsli í kerfinu með breytingum ef uppfylla á ákvæði
reglugerðar um rennsli um yfirfall

• Rennsli um yfirfall verður sem áður að langmestu leyti í Faxaskjóli þar sem afköst
Skeljanesstöðvar eru töluverð umfram núverandi þörf. Einhver aukning verður þó
eðlilega í rennsli um neyðaryfirfall þar

• Ástandið í Ánanaustum ætti ekki að breytast mikið ef afköst dælanna minnka ekki
mikið vegna slits, þar sem rennslistoppar miðlast að miklu leyti í Faxaskjóli.

Miðlun í kerfinu

Ein leið til að auka afköst fráveitukerfis er að auka miðlunarrými þess. Með miðlun næst
einnig að minnka orkusóun vegna þrýstifalla í pípum þar sem rennsli jafnast. Mikil
miðlun er í pípukerfinu sjálfu og þá sérstaklega í sniðræsunum. Auka má til muna
miðlunina með því að safna í sniðræsin með hærri vatnsstöðu í dælubrunnum. 

Til að auka miðlun í kerfinu enn frekar þyrfti að koma fyrir lokubúnaði í ræsunum eða
byggja sérstök miðlunarmannvirki. Í Sævarsson (2004) voru skoðuð miðlunarmannvirki
framan við Skeljanes, Faxaskjól og Ánanaust. Skoðaðar voru tvær útfærslur, annars vegar
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Mynd 10:. Samanburður á afköstum í

Faxaskjóli og langægislínum rennslis.



staðsteypt, niðurgrafin miðlunarmannvirki með skolunarbúnaði og hins vegar mjög sver
ræsi til hliðar við núverandi sniðræsi. 

Niðurstöður athugana á miðlun í kerfinu eru helstar:

• Kostnaður við byggingu slíkra miðlana er um 15-20 þúsund krónur á rúmmetra
miðlunar fyrir staðsteyptu mannvirkin en um 25-30 þúsund fyrir ræsin. Á móti er
rekstur ræsanna ódýrari þar sem þau hreinsa sig sjálf

• Til staðar er nokkur ónýtt miðlun í núverandi sniðræsum og með lokubúnaði mætti
auka miðlun þeirra um allt að 3000 m3

• 5000 m3 miðlunaraukning ofan við Faxaskjólsstöð myndi stytta þann tíma sem yfir-
fallsrennsli varir umtalsvert 

• Lækkun rekstrarkostnaðar vegna miðlunarmannvirkja réttlætir ekki byggingu þeirra
ein og sér 

Endurnýjun dælupípa í Skeljanesi

Árið 2000 þurfti að skipta um upprunalegar dælur í Skeljanesstöð þar sem þær önnuðu
ekki rennslinu. Við þau skipti voru settar mun afkastameiri dælur en ekki skipt um
stálpípurnar sem dælt er inn í. Þar sem rennslið jókst úr um 320 l/s í um 450 l/s eða um
40% vaknar sú spurning hvort óþarfa orkusóun verði ekki í þessum pípum.

Niðurstöður athugunar á sverun dælupípa í Skeljanesi eru helstar:

• Sverun myndi lækka rekstrarkostnaðinn um 560 þúsund krónur á ári
• Lauslegt mat á kostnaði er um 2,5 milljónir króna
• Framkvæmdin hefði líklega í för með sér nokkra losun skólps í sjó á þessum við-

kvæma stað á byggingartíma

Lokaorð

Niðurstöður bestunar kerfisins eru þær að lækka má kostnað við dælingu um 1,5 milljón
krónur á ári með bættri stillingu dælustöðvanna. Með smávægilegum breytingum í
Skeljanesstöð og Faxaskjólsstöð næst að auka þennan sparnað í alls 2,4 milljónir á ári. 

Við athugun á ýmsum mögulegum breytingum kom í ljós að mikilvægt er að auka afköst
skólpdælanna í Faxaskjóli, enda hafa þau minnkað töluvert umfram hinar stöðvarnar.
Sérstaklega er það mikilvægt þar sem rennsli um yfirfall nálgast leyfileg mörk.

Fleiri atriði mætti skoða betur, svo sem endurnýjun dælupípa í Skeljanesi, sem reiknast
arðsöm breyting.

Við skoðun á viðbrögðum kerfisins við aukningu í rennsli samfara nýrri byggð kom í ljós
að gera þarf ráðstafanir til að veitan uppfylli áfram reglur um rennsli um yfirfall. Sem
lausn við þessu mætti athuga miðlunarmannvirki til að miðla rennslistoppum og jafna
rennsli fremur en að stækka kerfið. Svo virðist sem nýta megi miðlanir til að lækka kostn-
að við dælingu töluvert, þó ekki nógu mikið til að þær borgi sig eingöngu þess vegna.

Loks ber að geta þess að minnka mætti umrædd vandamál vegna aukningar rennslis með
því að minnka vatn inn í kerfið. Almennt er lítill hvati til að fara vel með vatn og er því
vatnsnotkun mikil. Auk þess er stærstur hluti vatnsins, bakrennslisvatn hitaveitu,
upphaflega hreinn og ómengaður. Því er það verðugt verkefni að minnka vatnið sem sett
er inn í fráveitukerfi Reykjavíkur í samstarfi við vatnsveitur.
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