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Útdráttur 

Laxá er lindá sem rennur úr Mývatni og því með nokkuð stöðugt rennsli en í henni eru 

þrjár sírennslisvirkjanir, Laxá I, II og III. Inn í Laxá rennur áin Kráká sem kemur sunnan af 

söndum og ber með sér mikinn framburð sem fer allur í gegn um virkjanir Laxár með 

viðeigandi rekstrar- og viðhaldstöðvunum. Ekki hefur fundist hentug lausn á þessu 

vandamáli þó margar hugmyndir hafi verið settar fram.  

Með þessu verkefni var ein þeirra þ.e. dýpkun á inntakslóni Laxár III til 

framburðarsöfnunar hermd með straumfræðiforritinu HEC-RAS auk skolunar á framburði 

úr fullu inntakslóni. Samkvæmt niðurstöðum hermunar virtist þörf á 3 m dýpkun lónsins til 

söfnunar á ársframburði, en áin ber með sér um 40-60.000 tonn/ári. Þá væri inntakslón með 

2 m dýpkun með hálfs til eins árs líftíma en við 5 m dýpkun hefði það um 2 ára líftíma. 

Hermanir á skolun leiddu í ljós að 5 m breið botnloka þyrfti að vera í 99 m y.s., 10 m breið 

botnloka þyrfti að vera 101 m y.s. og 2,5 m breið botnloka þyrfti að vera í 96 m y.s. fyrir 

fulla skolun.  

Einhver óvissa var í niðurstöðum hermunar og þá helst við hermun á skolun en val á 

flutningsjöfnu hafði mikil áhrif á niðurstöðu hennar. Minni óvissa virtist vera í 

niðurstöðum hermunar á fyllingu en nánast allur framburður sem áin bar með sér settist í 

inntakslónið. Á heildina litið virðist dýpkun inntakslóns Laxár III vera fýsilegur kostur við 

lausn á framburðarvandamálum þar og full ástæða þykir að skoða hann betur. 

 





 

Abstract 

Laxá is a spring-fed river that derives from Lake Mývatn. Therefore it has a steady flow 

and in it there are three run-of-the-river hydraulic power stations, Laxá I, II and III. Kráká 

river, which derives from the sands in the South, is a tributary river, bringing with it great 

amounts of sediment. The sediment is transported into the power stations, causing both 

maintenance and management losses. No convenient solutions to this problem have been 

found, despite the many propositions that have been put forth. 

The goal of this project was to use the computer program HEC-RAS to simulate one of the 

proposed solutions, namely deepening the reservoir to enable sediment control and 

flushing. According to simulations, a 3 m deepening of the reservoir proved necessary to 

collect a year’s worth of sediment transport, or 40 - 60.000 tonnes/year. A reservoir 

deepened by 2 m would have a six month to one year lifetime, and a 5 m deepened 

reservoir a 2 year lifetime. Flushing simulations concluded that a 5 m wide bottom outlet 

would have to be 99 m a.s., a 10 m wide bottom outlet would have to be 101 m a.s., and a 

2.5 m wide bottom outlet would have to be 96 m a.s., for full flushing. 

The results of the modelling process had some uncertainty, especially the ones from the 

flushing simulation, where the choice of sediment transport equation seemed to be the key 

uncertainty factor. Less uncertainty was in results from the filling simulation but almost all 

the transported sediment seemed to deposit in the reservoir. Finally the deepening of Laxá 

III‘s reservoir looks to be a feasible solution to the sedimentation problems which should 

be investigated further and there seems to be ample reason to take a better look at it. 
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1 Inngangur 

1.1 Aðdragandi 

Laxá í Suður Þingeyjarsýslu á upptök sín í Mývatni í um 277 m hæð yfir sjávarmáli og 

fellur þaðan 59 km niður Laxárdal og síðan Aðaldal til ósa í Skjálfanda. Laxá er lindá og 

eru því ekki miklar árssveiflur í rennsli sem gerir hana tilvalda fyrir sírennslisvirkjanir en í 

Laxá eru þrjár slíkar, allar í rekstri hjá Landsvirkjun. Elst þeirra, Laxárstöð I, var byggð 

árið 1939, Laxárstöð II árið 1953 aðeins neðar í ánni, og sú yngsta, Laxárstöð III árið 1973 

á sama stað og sú elsta. Laxárstöð III var á sínum tíma byggð af Akureyrarbæ og íslenska 

ríkinu en hefur frá árinu 1983 verið rekin af Landsvirkjun. Stöðin virkjar 30,9 m fallhæð 

með 13,5 MW uppsett afl og orkuvinnslugetu upp á 92 GWh á ári (Landsvirkjun, án 

dags.). Á mynd 1.1 má sjá yfirlit yfir virkjanasvæðin. Laxá I og III deila inntakslóni en 

vatn rennur frá inntaki um sameiginleg sprengd göng sem skiptast síðan í trépípu til Laxár 

I og áfram eftir sprengdum gögnum til Laxár III en Laxá I er ekki í rekstri í dag. Frá 

útrennsli þeirra rennur vatnið síðan áfram eftir ánni að inntakslóni Laxár II þar sem það fer 

um trépípu að jöfnunarþró og þaðan um stutta fallpípu úr stáli að stöð Laxár II (Sigmundur 

Freysteinsson, 2010). 

 

Mynd 1.1 Laxárvirkjanir (Sigmundur Freysteinsson, 2010). 

Laxárstöðvarnar voru um langt skeið einu virkjanirnar sem sáu Akureyrarbæ fyrir rafmagni 

og því máttu ekki verða neinar truflanir á framleiðslunni (Landsvirkjun, 2003). Í dag er 

byggðin á Norðurlandi hins vegar tengd landsnetinu sem tryggir aðgengi að rafmagni 

betur.  

Á mynd 1.2 má sjá legu Laxár og Krákár auk staðsetningar virkjunarinnar í ánni. Stærsti 

hluti rennslis Laxár kemur úr Mývatni en Kráká sameinast henni nálægt upptökum hennar. 

Kráká er einnig lindá sem rennur úr Krákárbotnum og ber hún með sér mikið magn af 

framburði. Straumhraði í Laxá er það hár að allt þetta efni berst með ánni í gegnum 

inntakslón og virkjanir. Þessi framburður veldur miklu og hröðu sliti á vélbúnaði og 
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hverflum túrbína í virkjunum Laxár svo viðhald verður tíðara með auknum rekstrartöpum í 

rafmagnsframleiðslu (Steinn Ágúst Grímsson & Guðjón Vésteinsson, 2010). Auk 

framburðarins hafa ís- og krapamyndanir einnig valdið usla en á veturna geta ísklumpar 

runnið óhindrað inn í aðrennslisgöngin þar sem efsti hluti inntaksins liggur ofar en 

vatnsborð inntakslónsins. Það er því ljóst að þessi vandamál hafa verið Landsvirkjun til 

vandræða í mörg ár og hefur hingað til ekki verið farið í afgerandi aðgerðir til lausnar 

þeirra.  

 

Mynd 1.2 Laxá, Mývatn og Kráká (Sigmundur Freysteinsson, 2010). 

Þegar vinna á þessu verkefni hófst hafði ekki verið sett upp hermun á framburði með 

forritinu HEC-RAS á Íslandi, þó forveri þess HEC-6 hafi verið notað að hluta til við 

hönnun í Norðlingaöldu (Sigurður M. Garðarsson, 2002) 
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1.2 Markmið  

Lagt var upp með að nota nýjan hluta straumfræðiforritsins HEC-RAS sem hermir 

framburð í vatnsvegum til þess að meta áhrif stækkunar inntakslónsins við Laxá III á 

söfnunartíma framburðar. Þannig átti að ákvarða nauðsynlega rýmd þess til hentugrar 

starfsemi og tíðni skolana. Þá var ákveðið að nota sama líkan til þess að meta breidd og 

staðsetningu á botnloku til skolunar framburðar úr inntakslóninu og leggja svo mat á þessa 

lausn í samanburði við aðrar sem komið hafa fram. 

Þegar líða tók á verkefnið og reynsla fór að koma á virkni forritsins reyndist einnig 

nauðsynlegt að gera úttekt á áreiðanleika niðurstaða fengna með HEC-RAS með 

næmnigreiningu á helstu inntaksbreytum líkansins. 

1.3 Heimildarýni  

Magn framburðar sem Laxá ber með sér hefur verið vandamál í fjölda ára en virkjunin 

þarfnast mikils viðhalds vegna slits á vatnshjólum og öðrum vélbúnaði af völdum grófs og 

óslípaðs sands sem rennur í gegnum hana (Steinn Ágúst Grímsson & Guðjón Vésteinsson, 

2010). Mest rennsli árinnar kemur úr Mývatni eða um 32 m
3
/s meðalrennsli, úr Kráká 

koma um 7 m
3
/s en um 43 m

3
/s meðalrennsli er við Laxá III (Sigmundur Freysteinsson, 

2010). Þrátt fyrir að lítið hlutfall heildarrennslis komi úr Kráká virðist framburðurinn að 

mestu eða öllu leiti koma þaðan, en samkvæmt rannsóknum sem Þorgeir S Helgason o.fl. 

(1999) gerðu á sýnum úr ánni er talið að Kráká geymi um 400.000 m
3
 sands á 10 km leið 

sinni. Telur Þorgeir að uppruni framburðarins í Kráká sé að mestu úr Krákárbotnum en að 

litlu leyti frá sandfoki af Mývatnsöræfum. Þessi framburður berst svo niður með Laxá en 

mælingar sýna að 40 til 60 þúsund tonn af sandi komi niður með ánni á hverju ári (Steinn 

Ágúst Grímsson & Guðjón Vésteinsson, 2010). 

Engar varnir eru gegn framburði við inntak stöðvarinnar eða í inntakslóninu og fer stærstur 

hluti hans því í gegnum virkjanirnar. Þegar mikið magn framburðar fer gegnum virkjanir 

slítur það vatnshjóli þeirra sem minnkar framleiðslugetu virkjunarinnar. Vegna slits á 

vélbúnaði hefur margsinnis verið reynt að sjóða í hjólið og því meira um viðhaldsstöðvanir 

en gengur og gerist með meðfylgjandi framleiðslutapi. Auk þess er endurnýjun á vélbúnaði 

tíðari,  en vatnshjól sem var sett inn á áttunda áratugnum var ónýtt árið 1993 og var þá 

skipt út. Nýja hjólið lá svo við skemmdum aftur áratug síðar (Steinn Ágúst Grímsson & 

Guðjón Vésteinsson, 2010). Allar þessar stöðvanir á framleiðslu og slit á vélbúnaði hafa 

valdið verulegum kostnaði í gegnum tíðina 

Margar hugmyndir hafa komið upp um lausnir á þessum mikla framburði í gegnum 

Laxárstöðvar. Almennt eru flestar lausnir á framburðarvandamálum ekki varanlegar lausnir 

heldur einungis góðar aðferðir til meðhöndlunar og eftirlits (American Society of Civil 

Engineers, 2008). Hlín Kristín Þorkelsdóttir (1999) gerði úttekt á framburði í Kráká í 

mastersverkefni sínu og stakk hún upp á að setja setlaug samhliða árfarvegi Krákár. Þannig 

yrði straumnum skipt í tvennt og myndi meiri hluti framburðarins fylgja öðrum þeirra eftir 

skurði að setlaug þar sem hann myndi safnast upp.  

Framkvæmdir við Laxá III voru upphaflega boðnar út sem fyrsti áfangi svokallaðrar 

Gljúfursteinsvirkjunar en það átti að vera virkjun með 57 m hárri stíflu, 60 Gl miðlunarlóni 
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og tveimur vélasamstæðum. Þessari virkjun var mótmælt af heimamönnum og eftir mikið 

þref var samþykkt að engin stífla yrði byggð (Sigmundur Freysteinsson, 2010). Ef ekki 

væri fyrir mótmæli heimamanna og ef stífluhækkun kæmist í gegn um mat á 

umhverfisáhrifum væri það fýsilegur kostur bæði til þess að hægja á straumhraða sem aftur 

myndi stöðva framburðinn frá því að fara inn í virkjunina, en einnig til þess að koma í veg 

fyrir að ís og krapi færi inn um inntak. Við stífluhækkun myndi vatnsborð hækka sem því 

nemur og þar af leiðandi inntak vera fyrir neðan vatnsborð svo ísinn myndi að mestu leiti 

fljóta framhjá. 

Almennt eru menn þó sammála um að framtíðarlausnin sé að græða landið í Krákárbotnum 

og stöðva þannig áfokið af öræfunum í ána (Þorgeir S Helgason, Sigfinnur Snorrason, 

Friðrika Marteinsdóttir, & Sigrún Marteinsdóttir, 1999) og (Hlín Kristín Þorkelsdóttir, 

1999). Á árunum 1975 til 1980 hóf Landgræðsla ríkisins tilraunir með áburðargjöf á 

melasvæði sunnan við upptök Krákár  (Hugrún Gunnarsdóttir, 2009) og hafa síðan árið 

1983 verið uppgrædd í heild um 2256 ha svæði, þar af eru 1860 ha girtir. Úttekt 

Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á svæðinu í Krákárbotnum sem framkvæmd var árið 

2000 sýndi að tekist hefði að koma upp umtalsverðri gróðurhulu og könnun sem 

Landgræðsla ríkisins gerði árið 2006 sýndi að víða var komin sterk gróðurhula þó enn væri 

sumstaðar talsvert af sandi í hrauninu. 

1.4 Skipulag ritgerðar  

Kafli 2. Hér er farið yfir helstu aðferðir við framburðarstjórnun. Þá er farið yfir helstu 

fræðin bak við reikniaðferðir tölvuforritsins HEC-RAS auk þess sem uppsetning líkansins 

er útlistuð. 

Kafli 3. Hér er farið yfir helstu niðurstöðu hermana úr HEC-RAS og samanburður gerður á 

þeim. Síðan er gerð næmnigreining á helstu innsetningarskrám líkansins. 

Kafli 4. Hér eru niðurstöður hermana og næmnigreiningar teknar saman. 
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2 Aðferðir 

Í þessum kafla er farið yfir helstu aðferðir sem þekkjast til þess að safna framburði í 

árfarvegum auk þess sem greint verður frá þeim aðferðum og gögnum sem notuð eru til 

líkangerðar og framburðarhermunar í tölvuforritinu HEC-RAS. 

2.1 Framburðarstjórnun 

Til þess að koma í veg fyrir að framburðurinn fari í gegnum virkjunina þarf að stöðva hann 

áður en hann fer inn um inntakið. Það þyrfti að gerast annað hvort áður en hann kemur inn 

í lónið eða í lóninu sjálfu. 

2.1.1 Stjórnun vatnasviðs 

Ein leið til að minnka þann framburð sem fer gegnum virkjunina væri að stöðva aurinn 

áður en hann kemur inn í ána. Þar sem mest allur aurinn virðist koma úr Kráká þyrfti að 

grípa til aðgerða til að stöðva farmburð hennar, minnka áfokið í hana og að safna saman 

þeim aur sem þegar er í árfarveginum. Besta leiðin til þess að stöðva áfok í ána er með 

landgræðslu en eins og áður hefur komið fram hafa verið gerðar tilraunir til uppgræðslu 

sandanna við Krákárbotna í um þrjá áratugi. 

Sandgildra var sett í Kráká þann 15. september 2004 með áætlað rými upp á um 11.000 m
3
 

sem þó varð minna vegna þess að hluti farvegarins ofan gildrunnar barst ofan í þróna. 

Staðsetningu sandgildrunnar má sjá á mynd 1.2 en árið 2010 hafði hún verið tæmd þrisvar 

sinnum, árin 2006 (þá 8800 m
3
), 2007 (8000 m

3
) og 2008 (vantar tölur) (Hákon 

Aðalsteinsson, 2011).   

Rýmd sandgildrunnar sem sett var í Kráká rúmar einungis um 13% til 25% af ársframburði 

árinnar svo það þyrfti að auka hana til muna til þess að hún nýttist sem skyldi. Þá þyrfti að 

finna hentugan stað til þess að koma efninu fyrir og með hvaða aðferðum það yrði fært 

þangað en væntanega væri mikill kostnaður fólginn í þeim aðgerðum. 

Þá hafa komið upp hugmyndir um að setja stíflu í Kráká, beina ánni að hluta til úr 

núverandi farvegi sínum og setja sandgildrur í hann eða að koma fyrir grjóthöftum í 

núverandi farvegi til þess að verjast því að áin grafi sig niður (Steinn Ágúst Grímsson & 

Guðjón Vésteinsson, 2010). 

Umhverfisdeild Landvirkjunar gerðir rannsókn á því árið 2011 hvort sjá mætti árangur af 

uppgræðslu sandanna annars vegar og hins vegar árangur af því að safna í umrædda 

sandgildru. Í fljótu bragði virtist sandgildran ekki hafa haft mikil áhrif á mældan framburð 

við Helluvað, sem er um 4 km fyrir ofan upptök árinnar í Mývatni (sjá mynd 1.2). Sú 

ástæða var gefin að líklega gripi áin með sér þann sand sem fyrir sat í árfarveginum neðan 

gildrunnar í staðinn (Hákon Aðalsteinsson, 2011) en það verður að teljast líklegt að 
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sandskrið héldi áfram í áratugi þrátt fyrir að lokað yrði fyrir uppsprettu sandsins á meðan 

áin væri að hreinsa farveg sinn og ná nýju jafnvægi (Þorgeir S Helgason o.fl., 1999).  

2.1.2 Söfnun og skolun 

Til þess að getað safnað framburðinum í inntakslónið þarf að hægja nógu mikið á 

straumhraðanum svo að hann nái að setjast til botns áður en hann kemur að inntakinu.  

Lengi hafa verið uppi hugmyndir um 10 til 12 m stífluhækkun í Laxá og hefur Verkís (þá 

VST) gert ítarlega úttekt á áhrifum þess á inntakslónið fyrir Landsvirkjun. Ef til 

stífluhækkunar kæmi yrði inntakið fyrir vélarnar undir vatnsborði inntakslónsins sem 

myndi draga úr ís- og krapavandamálum í vatnsvegum virkjananna. Með stífluhækkun 

myndi straumhraði árinnar fyrir ofan inntakið minnka og því myndi framburðurinn ná að 

setjast í botninn á lóninu í stað þess að renna í gegnum virkjunina. Þetta myndi þó þýða að 

nauðsynlegt væri að moka upp úr lóninu á nokkurra ára fresti til að auka rýmd þess aftur 

(Steinn Ágúst Grímsson & Guðjón Vésteinsson, 2010).  

Þá hefur verið talað um að hægt væri að dýpka núverandi lón til þess að fá aukna rýmd í 

lónið og þannig hægja á straumhraða án þess að hækka vatnshæð. Nauðsynlegt væri þá að 

dýpka lónið mest við austurbakkann til þess að tryggja streymi að inntaki en ekki að 

yfirfalli og taka í burtu manngerða grjóthólma sem eru fyrir ofan inntakið í árfarveginum 

(Steinn Ágúst Grímsson & Guðjón Vésteinsson, 2010). 

Þegar Laxá I var byggð fyrir 60 árum voru þrjár 7,5 m breiðar flóðgáttir settar næst 

yfirfallinu en þeim hefur nú verið lokað varanlega. Einnig er þar botnrás, 1,25 m að breidd 

og 2 m á hæð (Sigmundur Freysteinsson, 2010). Við dýpkun væri nauðsynlegt að koma 

fyrir skolunarlokum til þess að hægt væri með einföldum hætti að skola sandinum sem sest 

til botns fram hjá virkjuninni eða að moka upp úr lóninu með reglulegu millibili. Skolun á 

miklu magni af framburði úr lóninu gæti þó haft mikil áhrif á lífríki neðar í ánni. Mælingar 

á fiskistofni fyrir neðan Valgrosina lónið í Ítalíu hafa sýnt að þyngd fiskins vitist minnka 

heilmikið auk þess sem fiskseiðadauði jóks gríðarlega við skolun úr lóninu (Guiseppe 

Crosa, Elena Castelli, Gaetano Gentili, & Paolo Espa, Jan 2010).  

2.2 Straumfræðilíkan 

Við hermun á framburði, rofi og seti í inntakslóni Laxárvirkjunar var notast við 

tölvuforritið HEC-RAS 4.2 (Hydraulic Engineering Center‘s River Analysis System). 

2.2.1 Fræðilegur grunnur HEC-RAS 

HEC-RAS er straumfræðiforrit sem nota má til þess að reikna vatnsborðssnið fyrir æstætt 

(e. steady) og tímaháð (e. unsteady) rennsli. Forritið er einvítt sem þýðir að breytingar á 

breytum eins og til dæmis hraða og dýpt eiga sér stað í eina fyrirfram ákveðna átt x eftir 

farveginum. En vegna þess að árfarvegir eru sjaldnast beinir er reikniáttin eftir miðjulínu 

farvegarins (Dusty Robinson, 2012). Aurburðareikningar forritsins notast við hálf tímaháð 

(e. quasi unsteady) rennsli sem samanstendur af tímabilum af mismunandi lengd sem hvert 

um sig er æstætt en óháð hvoru öðru. 
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Þær reikniaðferðir sem sýndar verða í þessum kafla eru fengnar úr fylgdarriti HEC-RAS, 

Reference Manual (Gary W. Brunner, 2010). 

Straumhermun 

Landfræðileg lega árfarvegarins er sett inn í forritið í formi sniða og vatnsborð reiknað í 

hverju sniði fyrir sig með því að leysa orkujöfnuna. Það er gert með ítrunaraðferð sem 

kallast standard step method. Fyrst er orkujafnan sett upp 

 

      
    

 

  
       

    
 

  
     (1)  

Þar sem 

 Z1 og Z2 er hæð farvegar [m], 

 Y1 og Y2 er vatnsdýpi [m], 

V1 og V2  er meðalhraði í þversniði [m/s], 

a1 og a2 er leiðréttingastuðull vegna hraðadreifingar, 

g  er þyngdarhröðun jarðar [m/s
2
], 

he  er orkutap [m]. 

 

Á mynd 2.1 má sjá hugtök orkujöfnunnar myndrænt 

 

Mynd 2.1 Hugtök orkujöfnunnar (Gary W. Brunner, 2010) 
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Orkutapið (he) milli tveggja þversniða er reiknað með því að leggja saman núningstap og 

samþjöppunar- eða útþenslutap, það er 

 

      ̅   |
    

 

  
 
    

 

  
|  (2)  

Þar sem  

 L er lengd milli þversniða [m], 

   ̅ er halli orkulínunnar, 

 C er samþjöppunar- eða útþenslustuðull. 

 

Lengdin milli þversniða er reiknuð þannig 

 

  
    ̅       ̅       ̅  

 ̅    ̅    ̅  
  (3)  

Þar sem 

Lvá, Lfv og Lhá er lengd milli sniða við vinstri árbakka, á aðalfarvegi og við 

hægri árbakka, í þessari röð, 

 ̅    ̅       ̅   er meðaltal rennslis milli sniða við vinstri árbakka, á 

aðalfarvegi og við hægri árbakka, í þessari röð. 

 

Við reikninga á flutningsstuðli er notast við jöfnu Mannings  

 

  
 

 
       

   
  (4)  

á eftirfarandi hátt  

 

     
 
  (5)  

 

  
 

 
       (6)  
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Þar sem  

 K er flutningsstuðull [m
8/3

], 

 n er hrífnistuðull Mannings [-], 

 A er þverskurðarflatarmál rennslis [m
2
], 

 R er straumgeisli (e. hydraulic radius) [m]. 

 

Halli orkulínunnar er einnig fundinn með jöfnu Mannings 

 

   (
 

 
)
 

  (7)  

Vatnshæð í sniði er þá reiknuð með ítrun á jöfnum (1) og (2) í eftirfarandi skrefum: 

1) Vatnshæð í efsta sniði farvegarins er áætluð (eða neðsta ef verið er að reikna stríðan 

straum). 

2) Heildar flutningsstuðull og hreyfiorka (e. velocity head) eru fundin miðað við 

áætlaða vatnshæð. 

3) Gildi sem fundin voru í skrefi 2) eru notuð til að reikna   ̅ og jafna (2) leyst fyrir 

he. 

4) Gildi frá skrefum 2) og 3) notuð til að leysa jöfnu (1) fyrir vatnshæð. 

5) Vatnshæð fundin í skrefi 4) er borin saman við upphaflega áætlaða vatnshæð og 

aðferðin svo endurtekin þar til munur milli vatnshæða er minni 0,003 m. 

Aurburðarhermun 

Við aurburðarreikninga notast HEC-RAS við samfelldnijöfnu sets, öðru nafni jöfnu Exners 

 

(    ) 
  

  
  

   
  
   (8)  

Þar sem  

λp er grophlutfall lausa lagsins, 

B er breidd farvegar [m], 

 η er hæð farvegar [m], 

t er tími [s], 

x er vegalengd [m], 

Qs er magn flutts sets (e. transported sediment load) [m
3
/s]. 
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Þessi jafna segir að rúmmálsbreyting sets í stýrirými (e. control volume) (við uppsafnað set 

eða rof) sé jöfn muninum milli þess magns sem fer inn og út úr rýminu. HEC-RAS 

skilgreinir stýrirými fyrir hvert snið fyrir sig, frá hálfri leið frá næsta á undan að hálfri leið 

að næsta á eftir eins og sést á mynd 2.2 

 

Mynd 2.2 Stýrirými fyrir snið 2 í samhengi við snið 1 og 3 (Gary W. Brunner, 2010) 

Samfelldnijafna sets, jafna (8), er leyst með því að finna burðargetu straumsins gegnum 

það stýrirými sem fylgir hverju sniði. Burðargetan er síðan borin saman við það magn sets 

sem kemur inn í rýmið. Ef burðargetan er meiri myndast skortur og þá verður rof, en ef 

meira efni kemur inn í kerfið en straumurinn getur borið verður setmyndun. 

Möguleg setburðargeta (e. sediment transport potential) er mat á hversu mikið efni af 

ákveðinni kornastærð rennslið getur borið.  

Í HEC-RAS eru nokkrar flutningsjöfnur framburðar í boði sem henta mis vel eftir 

aðstæðum hverju sinni. Hlín Kristín Þorkelsdóttir (1999) komst að þeirri niðurstöðu að 

aðferð Meyer-Peter Müller (MPM) sýndi mest samræmi við mælingar í Kráká. Sú aðferð 

var ein sú fyrsta sem var þróuð til útreikninga á setmyndun og er enn ein af þeim mest 

notuðu. Aðferð MPM var þróuð á 16 ára tímabili með tilraunum á líkönum í Sviss, var 

gefin út árið 1948 og hefur nú verið notuð óbreytt í meira en sex áratugi (Miguel Wong & 

Gary Parker, 2005). 

Aðrar aðferðir sem HEC-RAS býður upp á eru jöfnur Toffaleti (T), Laursens (L), 

Engelund-Hanses (E-H), Ackers-White (A-W) og Yang (Y) og getur val á þeim haft mikil 

áhrif á niðurstöður. Aðferðirnar hafa verið þróaðar við mismunandi aðstæður að gefnum 

mismunandi skilyrðum og kornastærð. Þegar borin voru saman skilyrði við þróun hverrar 

framburðarjöfnu fyrir sig og þau sem eiga við í Laxá voru þrjár jöfnur sem líktust Laxá 

mest, það er aðferðir Laursen, Toffaleti og Yang. Tafla 2.1 sýnir samanburðinn á 

þróunarskilyrðum allra jafnanna við aðstæður í Laxá . 
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Tafla 2.1 Samanburður á framburðarjöfnum sem HEC-RAS býður upp á og aðstæðum í Laxá. (M) 

táknar rannsóknir á líkönum og (V) táknar rannsóknir á vettvangi. *Dýpt fyrir dýpkun. 

 
A-W  (M) E-H (M) L (V) L (M) 

MPM 
(M) T (V) T (M) 

Y (V-
sand) 

Y (M-
möl) 

 
Laxá 

Kornastærð [mm] 
0,0       0,4 0,1 0,1 0,2 2,5   0,10 

7,0       29,0 4,0 4,0 1,7 7,0   2,00 

Miðgildi 
kornastærðar [mm] 

  0,19 0,08 0,01 
 

0,10 0,45   
  

0,40   0,93 0,70 29,00 
 

0,76 0,91   
  

Hlutfallsleg 
eðlisþyngd 

1,00       1,25           

2,6 2,70 
 

  
 

4,00   
 

      

Straumhraði [m/s] 
0,02 0,20 0,02 0,21 0,37 0,21 0,21 0,24 0,43 

 
0,45 

2,16 1,93 2,38 2,87 2,87 2,38 1,92 1,95 1,55 
 

0,65 

Dýpt farvegar [m] 
0,01 0,19 0,67 0,03 0,03 0,07 0,07 0,04 0,08   1 

1,4 1,33 54 3,6 3,9 65,7 1,1 50 0,72   2,5* 

Orkustigull 
6,E-05 6,E-04 2,E-06 3,E-04 4,E-04 2,E-06 1,E-04 4,E-05 1,E-03 

 

4,E-
04 

4,E-02 2,E-02 2,E-03 3,E-02 2,E-02 1,E-03 2,E-02 3,E-02 3,E-02 
 

5,E-
04 

Breidd farvegar [m] 
0,1   19 0,1 0,2 19 0,2 0,1 0,1   50 

1   1109 2 2 1109 2 533 533   80 

Hitastig [°c] 
8 7 0 8 

 
0 4 0 0 

 
0 

32 34 34 28   34 34 34 34   13 

 

Í þessu verkefni var ákveðið að notast við aðferð Laursen við útreikninga. 

Jafna Laursen er svokölluð total load jafna sem þýðir að aurburðurinn er reiknaður sem 

heild yfir alla kornakúrfuna en ekki skipt niður í stærðarflokka og reiknaður þannig. Með 

Laursen aðferðinni er færsla aurs skilgreind út frá eiginleikum rennslis, þ.e. straumhraða, 

straumdýpi og orkustuðli auk samsetningar og fallhraða aursins sjálfs.  

Framburðarjafna (e. transport equation) Laursen aðferðarinnar fyrir hvert korn er 

 

         (
  
 
)

 
 
(
   
  
  ) (

  
 
)  (9)  

Þar sem  

 Cm er magn framburðar í vatni [kg/m
3
], 

γw er eðlismassi vatns [kg/m
3
], 

ds er meðalþvermál korna [m], 

D er straumdýpt [m], 

τ‘0 er skerspenna vegna korna [kg/m
2
], 

τc er krítisk skerspenna [kg/m
2
], 
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u* er skerhraði [m/s], 

ω er fallhraði korna [m/s]. 

Eins og áður sagði ber samfelldnijafnan, jafna (8), saman burðargetu straumsins og magn 

framburðar í vatninu. Ef burðargetan er meiri en magnið verður rof, annars verður set. Þar 

að auki notar HEC-RAS þrjár takmarkanir í hermuninni, þ.e. tímabundna takmörkun 

setmyndunar (e. temporal deposition limiter), tímabundna takmörkun rofs (e. temporal 

erosion limiter) og lagskiptingu og brynjun (e. sorting and armouring). 

Við tímabundna takmörkun setmyndunar er reiknað hversu mikið hlutfall þeirra korna sem 

geta sest munu gera það í hverju tímaskrefi. Reiknaður er setmyndunar stuðull (e. 

deposition efficiency coefficient) fyrir hvert kornakúrfubil 

 

   
  ( )    

  ( )
   (10)  

Þar sem 

Vs(i) er fallhraði fyrir kornakúrfubil i [m/s], 

Δt er lengd tímaskrefs [s], 

De er virkt dýpi (e. effective depth) [m]. 

Til þess að reikna þetta þarf fyrst að finna fallhraðann og virku dýptina. Fallhraðinn er 

fundinn út frá þyngdarkrafti (Fg) og mótstöðukrafti (e. drag force) (FD) 

Virkt dýpi er skilgreint sem dýpið frá staðsetningu sem korn á hverju kornakúrfubili fyrir 

sig þarf að fara til að ná til botns. Hún er mismikil fyrir korn af mismunandi stærð vegna 

þess að korn af mismunandi stærð eru ekki jafndreifð yfir dýpið.  

Tímabundin takmörkun rofs lýsir því hversu mikið af jarðlaginu getur rofnað á hverju 

tímaskrefi en reikniaðferðir eru byggðar á reynslu og nákvæmni er minni en í 

reikniaðferðum setmyndunar. Þau fræði sem HEC-RAS notar til þess að meta rof eru 

byggð á þeirri kenningu að lengd svæðis þarf að vera 30 sinnum stærri en dýptin til þess að 

allt efni rofni og fari með ánni, jafnan er 

 

          
 (

 
    

)  (11)  

Þar sem 

 Ce er upptektarstuðull sets (e. entrainment coefficient), 

 D er dýpt rennslis [m], 

 L er lengd svæðis [m]. 
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Stuðullinn Ce er á bilinu milli 0,368 og 1 og er margfaldaður við útreiknaða vöntun upp í 

burðargetu straums. 

Lagskipting og brynjun lýsir uppbyggingu botnlaga. Í HEC-RAS er Exner 5 sjálfvalda 

reikniaðferðin en hún lýsir setlögum sem eru þrískipt með nokkurs konar brynjunarlag efst 

sem er úr grófara efni en innra lagið, en það hindrar rof á fínni efnunum undir efsta laginu. 

Með Exner 5 aðferðinni er flutningsmassi (e. transfer mass) ákvarðaður og því næst er 

lagskipt þyngd (e. stratification weight) brynlagsins ákvörðuð, en hún er summa 

meðaldýptar hverrar kornastærðar. Þá er jafnvægisdýpt (e. equilibrium depth) fundin, en 

hún er skilgreind sem minnsta dýpi þar sem allar kornastærðir í efsta laginu munu standast 

rofstyrk vatnsins. 

Þegar búið er að finna magn sets eða rofs í hverju sniði er lokamassi breytingarinnar 

fundinn. Honum er umbreytt í rúmmál og er þá annað hvort bætt við eða hann dreginn frá 

með því að hækka eða lækka botnhæð sniðanna. 

2.2.2 Líkansvæðið 

Mynd 2.3 sýnir svæðið sem sett var upp í líkaninu, en það nær frá inntaki virkjunarinnar 

250 m upp eftir ánni með sniðum á um það bil 10 m millibili. Sniðin voru fengin hjá Andra 

Gunnarssyni, verkfræðingi hjá Landvirkjun, sem mældi inntakslónið í júlí 2011 ásamt 

þeim Theódóri Theódórssyni og Ragnari Þórhallssyni með eingeislamælingum. 

Mælibúnaðurinn samanstóð af GNSS (GPS) staðsetningarkerfi og Ohmex AirMar 

dýptarmæli sem bætir mældu dýpi við GNSS staðsetningarhnit. Þau hnit voru síðan notuð 

til þess að búa til þrívítt líkan með Toporaster aðferð í ArcInfo með því að brúa mældu 

gildin en sniðin voru að lokum tekin af því líkani. (Andri Gunnarsson, Theódór 

Theódórsson, & Ragnar Þórhallsson, 2011).  

Efsta sniðið, snið 250, var síðan afritað 100 m ofar í ánni og gefið númerið 350. Það snið 

var svo hækkað um 0,5 m og brúað milli þess og sniðs 250 með sniðum á 10 m millibili. 

Þetta var gert til þess að minnka áhrif jaðarskilyrða á hermunarsvæðið sjálft. Halli 

árfarvegarins milli sniða 250 og 350 er því Sf = 0,005  en halli farvegarins milli sniða 10 og 

250 er Sf = 0,0055.  

Eins og sést á mynd 2.3 eru tvær eyjur í inntakslóninu, önnur í sniðum 80 til 130 og hin 

milli sniða 200 og 220. 

Dýpkun var skilgreind þannig að snið 5 til 250 voru sléttuð og eyjar fjarlægðar og þau 

síðan lækkuð um 2 til 6 m. Þó er viðbætta svæðinu (sniði 260-350) haldið óbreyttu. Þannig 

eru athuguð áhrif jafnrar dýpkunar í lóninu á dýpkunarsvæðið frá inntaki upp 250 m. 
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Mynd 2.3 Snið sem búin voru til út frá mælingum sem gerðar voru sumarið 2012 (Andri Gunnarsson, 

Theódór Theódórsson, & Ragnar Þórhallsson, 2011). 
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Mynd 2.4 Snið 0 til 350 í lóninu teiknuð í HEC-RAS. 

Stuðull Mannings 

Hrífnistuðull Mannings fyrir Laxá ofan stíflu er skilgreindur á bilinu n = 0,040 til 0,055 

fyrir einkorna hlykkjótta strauma með einhverjum dýpkunum og grynningum, gróðri, 

steinum og óvirkum svæðum (Chow, 1959). Mest vatnsmagn að virkjuninni fer meðfram 

austurbakka árinnar þannig að straumhraði á vesturbakkanum er umtalsvert lægri. Eftir að 

búið væri að dýpka lónið og eftir að sandur færi að safnast fyrir í því myndi 

hrífnistuðullinn minnka niður í n = 0,022 til n = 0,030 fyrir beina, einkornótta strauma með 

einhverjum sand og möl. Því var notast við Manning‘s stuðulinn n = 0,025 þar sem búið 

var að dýpka eða fylla, snið 0 til 250, en n = 0,048 þar sem ekkert var gert, snið 250 til 350 

 

Mynd 2.5 Lón virkjunarinnar séð í suðurátt frá stíflu, inntak er vinstra megin á myndinni (Mynd: 

Sigurður Magnús Garðarsson). 

2.2.3 Rennslisskrár 

Á hverju líkanssvæði eru N reiknipunktar sem geyma N-1 reiknireiti (e. finite difference 

cells) en út frá þessum reitum má gera 2N-2 reiknijöfnur. Af því að það eru 2N óþekktar 

stærðir (ΔQ og Δz fyrir hvern punkt), vantar því tvær jöfnur í viðbót. Þessar jöfnur fást út 
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frá jaðarskilyrðum fyrir líkanssvæðið. Fyrir lygnan straum þarf jaðarskilyrði bæði í efsta 

og neðsta sniði en fyrir stríðan straum þarf einungis jaðarskilyrði í efsta sniði. 

Ákvarða þarf því tvö jaðarskilyrði fyrir rennslisskrá, í efsta sniði og neðsta sniði. 

Efra jaðarskilyrði 

Við Helluvað er rennslismælir virkur sem hefur mælt rennsli þar og skráð rennslisraðir 

síðan árið 1962. Aurmælingar hafa einnig verið gerðar við Helluvað og skráðar samhliða 

rennslisgögnunum. Veitt var röð mælinga, gerðra með mislöngu millibili frá 20. júlí 1997 

til 12. október 2010 (Landsvirkjun, 2011) með mældu rennsli í m
3
/s og aurstyrk í mg/l (sjá 

töflu 5.1 í viðauka). Upplýsingar um rennsli úr þessari röð voru notaðar til þess að búa til 

tímaröð rennslis fyrir efra jaðarskilyrði straumskrárinnar.  

Við keyrslu var notast við rennslisröð með meðaltali hvers mánaðar fyrir sig, þ.e. tekið var 

meðaltal rennslis allra mæligilda frá hverjum mánuði fyrir sig og það notað sem fast gildi 

þess mánaðar í tímaröðinni. Rennslisröðina má sjá í töflu 2.2. 

Tafla 2.2 Rennslisröð með mánaðarmeðaltali 

Mánuður Rennsli 

  [m3/s] 

janúar 39,0 

febrúar 38,1 

mars 36,2 

apríl 40,9 

maí 44,0 

júní 36,2 

júlí 36,3 

ágúst 36,2 

september 36,8 

október 37,3 

nóvember 39,3 

desember 35,6 

 

Neðri jaðarskilyrði 

Í neðsta snið voru sett jaðarskilyrði með rennslislykli sem gefur vatnshæð í inntaki við 

mismunandi rennsli. Hann má sjá á mynd 2.6. Rennslislykillinn var fenginn með því að 

draga bestu línu fríhendis gegnum mældu gögnin, en notaðar voru vatnsborðsmælingar frá 

2008 til 2012. Athugað skal að vatnshæð var mæld við inntak samhliða rennsli mældu við 

Helluvað en um 25 km aðskilja þessa mælistaði svo óvissa rennslislykils eykst þar af 

leiðandi. 
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Mynd 2.6 Rennslislykill áætlaður út frá hæð [m y.s.] við inntak við mismunandi straumhraða við 

Helluvað. 

2.2.4 Aurburðarskrár 

Samsetning setlaga og þykkt 

Í aurburðarskrá HEC-RAS þarf að gefa upp kornakúrfu. Mynd 2.7 sýnir kornakúrfu sem 

notuð var við hermun en þar sem langmest af setinu í inntakslóni Laxár III kemur úr Kráká 

var notast við kornakúrfu fengna af sýni þaðan og gert ráð fyrir að hún væri eins fyrir allt 

rennsli. Þó hefði líka verið hægt að notast við kornakúrfu út frá mælingum við Helluvað en 

þær sýna almennt meiri nákvæmni í flokkun á smærri efnum.  

Tafla 2.3 Kornakúrfa úr Kráká 

Kornastærð Sáldur 

[mm] [%] 

0,0625 0 

0,125 2 

0,25 14 

0,5 60 

1 91 

2 98 

4 100 
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Mynd 2.7 Kornakúrfa úr Kráká (Þorgeir S Helgason, Sigfinnur Snorrason, Friðrika Marteinsdóttir, & 

Sigrún Marteinsdóttir, 1999) 

Eins og sjá má  á mynd 2.7 er þetta einsleitt sýni og svo gott sem allt innan skalans fyrir 

sand, en hann er skilgreindur fyrir kornastærðir á bilinu 0,0625 til 2 mm. 

Þykkt setlaga hefur ekki verið mæld í lóninu sjálfu en samkvæmt mælingum sem  Þorgeir 

S Helgason o.fl. (1999) gerðu er hún víðast hvar í Kráká um 1 m og neðan virkjunar um 1 

til 2 m. Þá sögðu Þorgeir o.fl. að setmyndun væri „veruleg í inntakslóni Laxárvirkjunar“. 

Talið er þó að það sé mjög lítill sandur í lóninu í dag þar sem straumhraði er það mikill. 

Áætlað er að í meginstraum lónsins sé lítil sem engin þykkt á sandi en hlémegin (vestan 

megin) sé 20-50 cm þykkt efnis (munnleg heimild, Andri Gunnarsson, 17. apríl 2014).  

Jaðarskilyrði 

Mæliröðin sem fjallað var um í kafla 2.2.3 var notuð til þess að búa til tímaröð aurburðar. 

Meðalaurstyrkur mæligagnanna gaf 107 tonn/dag, það er 39.000 tonn/ári. Ef skoðaður var 

meðalaurstyrkur stakra ára kom í ljós að hann var minnst 66 tonn/dag árið 1997 og mest 

139 tonn/dag árið 2001, sem jafngildir 24.000 til 51.000 tonn/ári. 

Ákveðið var því að skilgreina tímaröð með meðalstyrkleika aurburðar hvers mánaðar, Qau, 

en auk þess að skilgreina aðra tímaröð sem er 1,5Qau sem gefur um 60.000 tonn/ári eða 

18% meira en stærsta ár mæligilda. Tafla 2.4 sýnir báðar þessar tímaraðir. 
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Tafla 2.4 Tímaraðir aurburðar, Qau og 1,5Qau 

Mánuður Qau 1,5Qau   

  [tonn/mán] [tonn/mán]   

janúar 1.106 1.659 
 febrúar 1.355 2.032 
 mars 2.410 3.615 
 apríl 5.217 7.825 
 maí 4.881 7.321 
 júní 3.780 5.670 
 júlí 2.262 3.392 
 ágúst 2.796 4.194 
 september 2.574 3.862 
 október 4.936 7.403 
 nóvember 4.776 7.164 
 desember 3.802 5.703   

Alls 39.894 59.841 [tonn/ári] 

Meðaltal 109 164 [tonn/dag] 

2.2.5 Skolun 

Á mynd 2.8 má sjá langsnið inntakslónsins fyrir skolun. Til þess að skoða áhrif skolunar í 

lóninu var gerð sú nálgun að snið inntakslónsins eftir fyllingu voru notuð í hermun og 

mesta mögulega dýpkun, þ.e.a.s. það efni sem getur losnað við skolun, skilgreind við hæð 

árbotns eftir 3 m dýpkun. 

 

Mynd 2.8 Langsnið keyrslu fyrir skolun ásamt mesta mögulega rofi. 

Gerð var sú nálgun að í stað þess að neðsta snið væri inntakið að virkjuninni væri það nú 

botnloka til skolunnar. Til einföldunar var miðað við að í stað botnloku væri nú yfirfall og 

voru keyrð tilvik með 5 og 10 m breið yfirföll/botnlokur í mismunandi hæð. 
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Efra jaðarskilyrði rennslisskrár var sett sem meðalrennsli yfir heilt ár í mæligildum eða 38 

m
3
/s, og neðra jaðarskilyrði var skilyrt með stöðugri vatnshæð á skolunartímabilinu. 

Vatnshæðin var ákveðin með hjálp krítískrar dýptar þar sem gert var ráð fyrir lygnum 

straum yfir yfirfallið, þar af leiðandi þurfti dýpi rennslisins að vera meiri en krítíska dýptin.  

Krítíska dýptin er 

 

   (
  

    
)

 
 

  (12)  

þar sem 

 yc er krítísk dýpt í straumnum [m], 

 Q er rennsli [m
3
/s], 

 g er þyngdarhröðun jarðar [m/s
2
], 

 L er lengd yfirfalls [m]. 

 

Jafnan fyrir flæði yfir breið yfirföll er 

 

     
 
      (

 

  
)

 
 
 (13)  

þar sem  

 C er stuðull fyrir tegund yfirfalls, 

 H er dýpt rennslis [m]. 

Samkvæmt Roberson, Cassidy & Chaudhry (1998) er fræðilega  gildið á stuðlinum 

        √       en samkvæmt Harvey, Brown, Hettiarachi & Inversin (1998) er 

breitt yfirfall með rúnnuðum brúnum með stuðulinn      . Yfirfallið á stíflu lónsins í 

dag er með útreiknaðan stuðul        og ákveðið var að nota þann stuðul við 

útreikninga á neðra jaðarskilyrði, H. 

2.2.6 Alvarleg villa í HEC-RAS 4.1 

Nýjasta útgáfa forritsins, HEC-RAS 4.1, kom út árið 2010 með endurbættum 

framburðarútreikningum.  

HEC-RAS 4.1 reiknar framburð, set og rof í farvegi. Við keyrslu á núverandi rýmd lóns og 

mánaðarmeðaltali í rennsli og framburði fengust vafasamar niðurstöður. Miðað við 

jaðarskilyrði áttu um 60.000 tonn af framburði að koma inn í efsta sniðið á einu ári en 

forritið reiknaði rúm 145.000 tonn, sem er rúmlega 240% meira en ætlað er. Auk þess 
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minnkaði rýmd lónsins um 4.250 m
3
 en miðað við magn inn um efsta snið og út úr neðsta 

sniði settust 62.100 tonn í lónið sem þýðir að eðlisþyngd sandsins þyrfti að vera 20.000 

tonn/m
3
. Það er að segja, bæði kom miklu minna og miklu meira af efni inn í inntakslónið 

en búist var við. 

Reynt var að finna ástæðuna fyrir skekkjunni og að laga hana. Gerðar voru mismunandi 

keyrslur með mismunandi jaðarskrám og stillingum en áfram var misræmi milli rúmmáls 

og massa. Þá var haft samband við verkfræðinga á þremur mismunandi verkfræðistofum í 

Reykjavík til að athuga hvort þetta væri þekkt vandamál en enginn virtist hafa notað HEC-

RAS til aurburðarreikninga áður.  

Eftir um fjóra mánuði kom í ljós að villa var í forritinu þegar náðist samband við tvo 

verkfræðinga hjá Hydraulic Engineering Center hjá U.S. Army Corps of Engineers í 

Kaliforníu, þá Michael Gee og Stanford Gibson sem meðal annars unnu við og báru ábyrgð 

á þróun og innsetningu aurburðarútreikninga í HEC-RAS. Gibson sagði að það væri 

alvarleg villa í aurburðarútreikningum HEC-RAS 4.1 og veitti aðgang að beta útgáfu næstu 

uppfærslu forritsins, HEC-RAS 5.0, sem kallast HEC-RAS 4.2 beta. Þá reyndust þeir Gee 

og Gibson mjög hjálplegir í framhaldinu og veittu aðgang að uppfærslum forritsins þegar 

fleiri villur fundust og veittu ráðleggingar varðandi mismunandi stillingar innan forritsins.  

 

Mynd 2.9 Árshermun með HEC-RAS 4.1 

 

Mynd 2.10 Árshermun með HEC-RAS 4.2 beta 

Eins og sést á samanburðinum á niðurstöðum fengnum eftir árskeyrslu með HEC-RAS 4.1 

annars vegar á mynd 2.9 og HEC-RAS 4.2 beta hins vegar á mynd 2.10 er munurinn 
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mikill. Lónið fyllist að miklu leiti með beta útgáfunni samanborið við einungis litla 

útfellingu með HEC-RAS 4.1.  

Að endingu var notast við HEC-RAS 4.2 beta útgáfuna sem þótti skila trúanlegum 

niðurstöðum, en þó skal hafa í huga að um beta útgáfu forritsins er að ræða og því þarf að 

taka niðurstöðum með fyrirvara eins og vikið verður að í umræðukaflanum. 
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3 Niðurstöður og umræða 

Hér eftir er farið yfir niðurstöður keyrslna úr HEC-RAS og metið hvaða stærðir sýna 

hagkvæmustu lausnina. Þá er gerð næmnigreining á einstökum breytum forritsins til þess 

að leggja mat á nákvæmni þess. 

3.1 Fylling 

3.1.1 Fyllingartími 

Gerð var áætlun út frá grunnstærðum hver líklegur fyllingartími lónsins væri. Tafla 3.1 

sýnir áætlað rúmmál og rúmmálsaukningu lónsins í þúsundum metra eftir dýpkun um 2 – 6 

m á dýpkunarsvæði. Tölurnar eru fengnar frá HEC-RAS og eru reiknaðar sem rúmmál þess 

vatns sem er í lóninu frá sniði 0 til 250 við 39 m
3
/s rennsli. 

Tafla 3.1 Rúmmálsaukning lóns frá núverandi ástandi við dýpkun. 

Dýpkun Rúmmál Aukning 

[m] [1000 m3] [1000 m3] 

0 20 0 

2 55 35 

3 68 48 

4 83 63 

5 99 79 

6 115 95 

  

Rúmmál inntakslónsins eykst því um u.þ.b. 15.000 m
3
 við dýpkun um hvern metra sem 

samsvarar um 22.000 tonnum þar sem HEC-RAS þjappar efninu í 1,49 tonn/m
3
. Tímaröð 

aurburðarskrár, Qau gefur tæp 40.000 tonn/ári eða um 27.000 m
3
/ári og 1,5Qau gefur tæp 

60.000 tonn/ári eða um 40.000 m
3
/ári. Þá er auðvelt að áætla viðmiðunarfyllingartíma, en 

hann má sjá í töflu 3.2. 

Tafla 3.2 Áætlaður fyllingartími miðað við dýpkanir um 2 til 6 m með annars vegar Qau = 26.774 

m
3
/ári og hins vegar 1,5Qau = 40.162 m

3
/ári. 

 
Dýpkun 

 
2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 

Qau [mán] 15,5 21,7 28,4 35,5 42,5 

1,5Qau [mán] 10,3 14,5 18,9 23,7 28,3 
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Af þessum viðmiðum að dæma má því gera ráð fyrir að minnsta kosti 3 m dýpkun þurfi til 

miðað við tæmingu á árs fresti en 5 m dýpkun ef miðað er við tæmingu á tveggja ára fresti. 

3.1.2 Dýpkun 

Keyrð voru snið með dýpkun miðað við sléttan botn upp á 2 til 6 m og meðaltalstímaröð 

fyrir aurmagn, Qau, þ.e. 26.774 m
3
/ári og fyllingartími keyrslna síðan borinn saman. 

Fylling var skilgreind sem jafnvægisástand í inntakslóninu, þ.e. þegar magn sands sem 

kemur inn í snið 250 og það magn sem fer út úr sniði 0 er í jafnvægi.  

 

Mynd 3.1 Fyllingartími lónsins með Qau fyrir mismunandi dýpkanir. 

Samanburður á niðurstöðum keyrslna við mismunandi dýpi má sjá á mynd 3.1. Af þessum 

keyrslum að dæma er fyllingin mjög línuleg sem er í samræmi við stöðugt rennsli árinnar 

og fer einungis örlítið hlutfall, eða undir 1% af þeim framburði sem fer inn í lónið, í gegn 

um inntakið fram að fyllingu.  

Við öll dýpi er straumhraðinn í dýpkuðu inntakslóninu um 0,1 m/s og sest framburður fyrir 

í delta myndun þar til rennslið hefur náð hraða nálægt 0,5 m/s. Þetta gefur vísbendingu um 

trúverðugleika þar sem rannsóknir hafa sýnt að sandur á bilinu 0,1 til 1 mm í þvermál sest 

við straumhraða upp að um 0,5 m/s eins og sjá má á mynd Hjulströms (mynd 3.2). Þar er 

sýnt við hvaða hraða muni verða rof (fyrir ofan gráa svæðið) eða set (fyrir neðan gráa 

svæðið). 
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Mynd 3.2 Mynd Hjulströms sýnir krítiskan hraða fyrir hreyfingu agna í 1 m dýpi. (Ritter, Kochel, & 

Miller, 2011) 

Þar sem niðurstaða keyrslnanna er eins og áður sagði frekar línuleg, er hægt að finna 

hlutfall aukins fyllingartíma fyrir hvern metra sem dýpkað er. Tafla 3.3 sýnir 

fyllingartímann fyrir hverja dýpkun fyrir sig en eins og sjá má bætist rúmt hálft ár við 

fyllingartímann fyrir hvern metra sem dýpkað er um. 

Tafla 3.3 Fyllingartími inntakslóns miðað við Qau. 

Dýpkun Mánuðir Ár 

2 m 16 1.4 

3 m 22 1.9 

4 m 29 2.4 

5 m 39 3.2 

6 m 46 3.8 

 

Þessir tímar eru þó fyrir meðaltalstímaröð, Qau. Hlutirnir gerast mun hraðar ef framburður 

árinnar eykst. Þegar keyrt er með 1,5Qau, þ.e. 150% af framburði meðaltalstímaraðarinnar 

fæst, eins og sést á mynd 3.3, að lónið með 3 m dýpkun fyllist á 16 mánuðum í stað 22 og 

lón með 5 m dýpkun fyllist á 26 mánuðum í stað 39. Það samsvarar um þriðjungs styttingu 

á fyllingartíma. 
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Mynd 3.3 Samanburður á fyllingartíma inntakslóna með 3 m og 5 m dýpkun miðað við Qau og 1,5Qau 

Ef áætlað er að rekstraraðilar virkjunarinnar vilji hefja tæmingu áður en inntakslónið fyllist 

alveg eða þegar búið er að ná um 80% fyllingu þá verður fyllingartíminn eins og sýnt er í 

töflu 3.4. 

Tafla 3.4 Samanburður á 80% fyllingartíma í mánuðum með tímaröðunum Qau og 1,5Qau. 

Dýpkun 
Qau 

[mánuðir] Ár 
1,5Qau 

[mánuðir] Ár 

2 m 13 1,1 
  3 m 18 1,5 13 1,1 

4 m 23 1,9 
  5 m 31 2,6 21 1,7 

6 m 37 3,1     

 

Því er hægt að segja að 3 m dýpkun sé lágmarks dýpkun fyrir inntakslón með árlega 

tæmingu en 5 m dýpkun ervæntanlega nóg fyrir tæmingu á tveggja ára fresti.  

3.2 Aurskolun 

Hermun á tæmingu inntakslónsins var framkvæmd þannig að vatnshæð í neðsta sniði var 

lækkuð til að líkja eftir aðstæðum skolunar um botnloku. Til einföldunar var ekki 

skilgreind takmörkun á vatnsborði svo í raun var líkt eftir rennsli yfir yfirfall. Til þess að 

ákveða vatnshæðina (H) í neðsta sniði var notast við jöfnu (13). Til að byrja með var 

ákveðið að prófa tvær mismunandi breiddir yfirfalla, L = 5 m og 10 m, við hermun sem 

gáfu þá tvær mismunandi vatnshæðir, H.  
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Tafla 3.5 Vatnshæð (H) við yfirfall á mismunandi breiddum yfirfalla (L) m.v. Q = 38 m
3
/s og C = 1,66 í 

jöfnu (13). 

L H 

[m] [m] 

5 2,8 

10 1,7 

 

Þá var hermd tæming fulls inntakslóns sem hefði upphaflega verið dýpkað um 3 m frá 

upprunalegu ástandi. Mynd 3.4 sýnir botninn fyrir hermun og mögulega lækkun hans, í 

þessu tilviki var neðsta sniðið stillt í hæðina h = 99 m y.s. 

 

Mynd 3.4 Mesta dýpi sniða fyrir hermun tæmingar og laus sandlög. 

Eins og áður sagði var hermd aurskolun með yfirfall af tveimur mismunandi breiddum í 

mismunandi hæð yfir sjávarmáli. 
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3.2.1 Hermun með 5 m breiðu yfirfalli 

Notast var við framburðarjöfnu Laursen eins og áður auk þess sem Manning‘s stuðullinn n 

var settur sem n = 0,025 og tímaskref við reikninga var stillt á 1 til 6 mínútur. Vatnsborð 

var stillt í fasta hæð z = h + H sem var þá hæð yfirfalls h í m y.s. auk vatnshæðar 

skilgreindar samkvæmt töflu 3.5. 

Á mynd 3.5 má sjá niðurstöður fyrir fyrsta tilvikið, þar sem hermd var skolun yfir 5 m 

breitt yfirfall í mismunandi hæðum, h í m y.s. Þar sést uppsafnað magn framburðar sem fer 

út um neðsta sniðið á tæmingartímanum í þúsundum tonna.  

 

Mynd 3.5 Samanburður á tæmingartíma og skolun út um 5 m breitt yfirfall í mismunandi hæðum h í 

m y.s. 

Eins og sést fara allir ferlarnir svipað af stað þar sem tæming gerist með jöfnum hraða en 

ná svo jafnvægi eftir ákveðinn tíma. Með yfirfall í hæðunum 98 eða 99 m tæmist lónið 

alveg á um tveimur sólarhringum en hlutfallslega tæmingu má sjá á mynd 3.6 en þar sést  

hversu mikið hlutfall uppsafnaðs efnis í lóninu skolaðist út og á hversu löngum tíma. Þar er 

tæmingartími sýndur í dögum sem sá tími sem tók að annað hvort tæma lónið eða þar til 

uppsafnað efni hætti að berast út um neðsta snið. 
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Mynd 3.6 Hlutfall tæmingar á tíma yfir 5 m breitt yfirfall í mismunandi hæð. 

Eins og sést á mynd 3.6 heldur efni áfram að losna, í þeim tilvikum þar sem lónið tæmist 

ekki, þ.e. 100 til 102 m, og hreinsast smám saman út í um tvær vikur þar til lónið nær 

jafnvægi. 

Á mynd 3.7 má sjá hraðaprófíla í sniðum 20, 100 og 200 við skolun yfir yfirfall í h = 101 

m y.s í samanburði við skolun úr um neðsta snið. Þar sést að skolunarhraði fellur 

gríðarlega um leið og straumhraðinn dettur niður fyrir 1 m/s og stefnir síðan á 0,5 m/s. 

Samskonar niðurstöður fást með yfirföll í hæðunum 100 og 102 m y.s. 

 

Mynd 3.7 Straumhraði V í m/s í sniðum 20, 100 og 200 borinn saman við skolun á framburði úr 

inntakslóninu miðað við 5 m breitt yfirfall í hæðinni 101 m y.s. 
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Á mynd 3.8 sést straumhraðinn í þremur sniðum við skolun með yfirfall í hæðinni 99 m y.s 

þar sem tæming tókst á rúmum 2 dögum. Þar sést greinilega að það er mikið ójafnvægi í 

líkaninu fyrsta sólarhringinn, sérstaklega frá yfirfalli upp í snið 100, en hraðinn er mestur 

næst yfirfalli með sveiflur milli 1,1 og 2,3 m/s í sniði 20. Í sniði 200 er aftur meira 

jafnvægi en þar sést að hraðaprófíllinn tekur stökk upp í 1,4 m/s og minnkar svo jafnt og 

þétt þar til lónið tæmist en einnig er greinilegt að jafnvægi á hraða næst fyrst í sniði 200 

eftir um 31 klst, í sniði 100 eftir um 42 klst og í sniði 20 eftir um 76 klst eða eftir um 3 

daga. 

 

Mynd 3.8 Straumhraði V í m/s í sniðum 20, 100 og 200 borinn saman við skolun á framburði úr 

inntakslóninu miðað við 5 m breitt yfirfall í hæðinni 99 m y.s. 

Mynd 3.9 sýnir langsnið inntakslónsins eftir að jafnvægi skolunar hefur verið náð. Til 

samanburðar er sýnt langsnið fyrir hermun, eða upphaflegt ástand.  
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Mynd 3.9 Langsnið mesta dýpis sniða eftir að jafnvægi hefur verið náð með 5 m breitt yfirfall í 

mismunandi hæð h í m y.s. 

3.2.2 Hermun með 10 m breiðu yfirfalli 

Notast var við sömu breytur og áður við keyrslur á skolun yfir 10 m breitt yfirfall í 

hæðunum, h = 100 - 104 m y.s. Mynd 3.10 sýnir niðurstöður keyrslna. 

 

Mynd 3.10 Samanburður á tæmingartíma og skolun út um 10 m breitt yfirfall í mismunandi hæð h í m 

y.s. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum tæmist lónið alveg á rúmlega tveimur sólarhringum sé 

það með 10 m breitt yfirfall í 100 eða 101 m hæð en ekki sé það ofar. Í hinum tilvikunum 
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heldur áfram að minnka smám saman í inntakslóninu í tvær til þrjár vikur áður en það nær 

jafnvægi. Mynd 3.11 sýnir  hversu mikið hlutfall uppsafnaðs efnis í lóninu skolaðist út og á 

hversu löngum tíma. 

 

Mynd 3.11 Hlutfall tæmingar á tíma yfir 10 m breitt yfirfall í mismunandi hæð. 

Eins og sést er skolunartíminn nokkurn veginn sá sami fyrir yfirfall í h = 100 og 101 m y.s. 

en yfirfall í 102 m hæð náði að skola 90% alls framburðar á um viku.  

 

Mynd 3.12 Langsnið mesta dýpis sniða eftir að jafnvægi hefur verið náð með 10 m breitt yfirfall í 

mismunandi hæð h í m y.s. 

Á mynd 3.12 má sjá langsnið allra tilvika eftir að jafnvægi hefur verið náð. 
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Eins og við tæmingu yfir 5 m breitt yfirfall þá er mikil óvissa í hraðaprófílum í upphafi 

hermunar með sveiflur um 0,4 m/s, þá nær líkt og áður hraðinn í líkaninu jafnvægi við í 

kringum 1 m/s í tilvikum hermunar yfir hæð 100 og 101 en stefnir  að 0,5 m/s í tilvikum 

102 til 104 m hæð yfir sjávarmáli en hraðaprófílar eru mjög álíkir hraðaprófílum tæmingar 

yfir 5 m breitt yfirfall, hvort sem um er að ræða fulla skolun eða ekki.  

3.2.3 Hermun með 2,5 m breiðu yfirfalli 

Í framhaldi af hermun skolunar yfir 5 og 10 m breið yfirföll var metið hvort herma ætti 

næst skolun yfir stærra, minna eða yfirfall af breidd þar á milli. Þar sem skolun gekk mjög 

greiðlega yfir 10 m breitt yfirfall og þar sem botnloka af stærð meiri en 10 m er ekki talin 

mjög praktísk var ákveðið að herma skolun um botnloku, eða yfirfall að breidd 2,5 m. 

Mynd 3.13. sýnir niðurstöður keyrslna. 

 

Mynd 3.13 Samanburður á tæmingartíma og skolun út um 2,5 m breitt yfirfall í mismunandi hæð í m 

y.s. 

Full tæming næst með 2,5 m breitt yfirfall í 96 og 97 m hæð en fyllingarhlutfall á tíma má 

sjá á mynd 3.14 en þar enda ferlarnir þegar jafnvægi hefur náðst. 
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Mynd 3.14 Hlutfall tæmingar á tíma yfir 2,5 m breitt yfirfall í mismunandi hæð. 

Athugað skal að þó að full skolun hafi náðst yfir yfirfall í 97 m hæð tók hún 9 daga miðað 

við 2 og hálfan dag með yfirfall í 96 m hæð. Þá næst nokkuð góð tæming með yfirföllum í 

hæðunum 98 og 99 m y.s. en einungis á eins til tveggja vikna skolunartíma. 

Á mynd 3.15 má að lokum sjá langsnið í lok tæmingartíma. 

 

Mynd 3.15 Langsnið mesta dýpis sniða eftir að jafnvægi hefur verið náð með 2,5 m breitt yfirfall í 

mismunandi hæð h í m y.s. 
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Mynd 3.16 sýnir saman niðurstöður allra keyrslna þar sem lónið tæmdist en þar sést að þær 

eru allar keimlíkar, fyrir utan skolun yfir yfirfall af breidd 2,5 m í 97 m hæð sem var þar af 

leiðandi sleppt í samanburði. Ferlarnir fara allir svipað af stað og enda eftir um 60 klst. 

 

Mynd 3.16 Hlutfallsleg tæming allra keyrslna sem náðu 100% tæmingu. 

Því mætti áætla að annað hvort tæmist inntakslónið og það á um 60 klukkustundum eða 

það tæmist ekki. Hver breidd yfirfalls hefur þá n.k. þröskuld hæðar sem það þyrfti að vera 

í, þ.e. 96 m y.s. fyrir 2,5 m, 99 m y.s. fyrir 5 m og 101 m y.s. fyrir 10 m. 

 

Mynd 3.17 Hámarkshæð staðsetningar yfirfalls fyrir breidd þess. 
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Mynd 3.17 sýnir hámarkshæð yfirfalls miðað við breidd þess. Við fyrstu sýn virðist þetta 

vera lógariþmískur ferill en fleiri keyrslna þyrfti við til þess að skera úr um það. 

3.3 Næmnigreining 

Ljóst er að líkanið er næmt fyrir öllum innsetningaratriðum en hvernig því er háttað verður 

athugað í þessum kafla. Allar keyrslur voru gerðar á inntakslóni með 3 m dýpkun og við 

skolun var miðað við yfirfall af 5 m breidd í hæðinni h, 99 m yfir sjávarmáli. 

3.3.1 Flutningsjöfnur 

Fylling 

Eins og áður hefur komið fram býður HEC-RAS upp á sjö flutningsjöfnum á framburði en 

í líkanreikningum var notast við aðferð Laursens. Þegar keyrðar voru fyllingar með öllum 

flutningsjöfnum og þær bornar saman kom í ljós að munurinn fólst helst í því hvenær 

inntakslónið fylltist eins og sést á mynd 3.18. Fylling fer sem sagt eftir sama ferli með 

mismunandi flutningsjöfnum en fyllist eftir að mismikið af efni hefur sest í inntakslóninu. 

Það er vegna þess að fram að fyllingu er hraðinn í inntakslóninu það lítill að allt efni sem 

áin ber með sér sest til í því. Þegar framburðurinn hættir að setjast og fer að berast í 

gegnum inntak telst lónið fullt en það fer eftir flutningsjöfnum hvenær það gerist, þ.e 

hversu hár straumhraðinn þarf að vera til þess að efnið hætti að setjast við gefnar aðstæður. 

 

Mynd 3.18 Næmnigreining flutningsjafna við fyllingu; Laursens (L), Ackers-White (A-W), Engelund-

Hansen (E-H), Meyer-Peter Müller (MPM), Toffaleti (T), Yang (Y) og Wilcock-Crowe (W-C). 

Mynd 3.19 sýnir betur mun milli niðurstaða framburðarjafna þegar lónið fyllist en þar sést 

að aðferð L nær fyllingu þegar rúm 80.000 tonn hafa fyllt lónið meðan aðferð W-C sem 

nær minnstri fyllingu nær henni eftir rúm 75.000 tonn en aðferð T sem nær mestri fyllingu 

eftir rúm 90.000 tonn. Munurinn milli aðferða W-C og T er því um það bil 15.000 tonn en 
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það er það magn efnis sem áin ber með sér á 5 mánuðum og samsvarar um 2/3 af 

rúmmálsaukningu lónsins við dýpkun um hvern metra, samanber töflu 3.1. 

 

Mynd 3.19 Næmnigreining flutningsjafna við fyllingu. Hluti af Mynd 3.18. 

Skolun 

Við tæmingu hefur val á flutningsjöfnu meira að segja en við fyllingu þar sem við erum á 

mörkum rofs og sets allan tímann. Við fyllingu hefur flutningsjafnan hins vegar ekki áhrif 

á niðurstöður fyrr en við mörk rofs og sets, samanber mynd 3.18. Því var eins og við mátti 

búast mikill munur á niðurstöðum eftir því hvaða flutningsjafna var notuð. 

 

Mynd 3.20 Næmnigreining flutningsjafna við skolun; Laursens (L), Ackers-White (A-W), Engelund-

Hansen (E-H), Meyer Peter-Müller (MPM), Toffaleti (T), Yang (Y) og Wilcock-Crowe (W-C). 

70

75

80

85

90

95

22 24 26 28 30

M
as

si
 s

e
ts

 [
1

0
0

0
 t

o
n

n
] 

Tími [mánuðir] 

L

A-W

E-H

MPM

T

Y

W-C

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 24 48 72 96 120

H
lu

tf
al

l t
æ

m
in

ga
r 

Tími [klst] 

L

A-W

E-H

MPM

T

Y

W-C



38 

Eins og sést á mynd 3.20 þá hefur skolun tekist vel í þremur tilvikum, það er með 

aðferðum L, E-H og W-C. Í tveimur þeirra, með aðferðum Y, og A-W gekk hún hægar en 

næst þó á 5 dögum og með aðferðum MPM, og T er rofstyrkur mun minni. Með MPM ber 

straumurinn með sér um 130 tonn/klst og með T einungis um 100 tonn/klst en með báðum 

aðferðum náðist tæming á tæpum mánuði en þessar aðferðir komu báðar til greina við 

hermun.  

Athugað skal að sú aðferð sem notuð var við keyrslur reyndist hraðvirkust við tæmingu  en 

hinar tvær sem þóttu líkja eftir aðstæðum í Laxá voru Y og T sem báðar gáfu mjög 

mismunandi niðurstöður. Við val á framburðarjöfnu komu þessar þrjár jöfnur allar jafnt til 

greina og var hending að jafna L var valin. Því má ætla að óvissan á niðurstöðum sé þó 

nokkur. 

Það má því segja að val á flutningsjöfnu hafi einhver áhrif á niðurstöður fyllingar lónsins 

en veruleg áhrif á niðurstöður tæmingar þar sem það getur hreinlega munað því hvort allt 

hreyfist við minnstu breytingar eða hvort flutningur verði mjög hægur. 

3.3.2 Kornakúrfa 

Fylling 

Notast var við kornakúrfu fengna úr Kráká (d = 0,032 – 4 mm), en langmest af sandinum í 

Laxá kemur einmitt þaðan. Til að athuga næmni líkansins fyrir kornakúrfunni voru búnar 

til tvær kornakúrfur í viðbót. Á mynd 3.21 má sjá allar kornakúrfurnar saman, þá úr Kráká, 

eina minni sem náði tveimur flokkum neðar niður í stærðarflokk silts (d = 0,008 – 1 mm) 

og aðra sem náði tveimur flokkum ofar upp í stærðarflokk malar (d = 0,125 – 16 mm). Þess 

má geta að kornakúrfa frá Helluvaði myndi gefa samskonar niðurstöður og minni 

samanburðarkornakúrfan (d = 0,008 – 1). 

 

Mynd 3.21 Kornakúrfan úr Kráká ásamt samanburðarkornakúrfunum tveimur 
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Keyrslur sýndu nánast enga breytingu með mismunandi kornakúrfum en á mynd 3.22 má 

sjá að allar þrjár niðurstöðurnar eru nánast alveg eins og mælist munurinn í prósentu upp á 

0,01 % til 0,03 % sem telst ekki marktækt. 

 

Mynd 3.22 Næmnigreining á kornakúrfum við fyllingu. 

Skolun 

Við tæmingu má ætla að léttari korn rofni og berist greiðar með straumnum, sem er einmitt 

það sem gerðist við keyrslu með áðurnefndum kornakúrfum.  

 

Mynd 3.23 Næmnigreining á kornakúrfum við skolun. 
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Eins og sést á mynd 3.23 hreinsast inntakslónið nokkuð hratt með framburð af minni 

kornastærð  en mun hægar með stærri korn. Þá var prófað að bæta við kornakúrfu sem væri 

mitt á milli þeirri úr Kráká og þeirri stærri en við þá keyrslu varð einhver skekkja við 

útreikninga sem sýnir einmitt fram á hversu viðkvæmt módelið er en ekki fannst skýring á 

þessari hegðun. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum kefur kornakúrfan mun meiri áhrif á tæmingu heldur en 

fyllingu en það sem helst gæti haft áhrif við fyllingu er falltími korna og pökkun þeirra í 

lónið. Fínna efnið pakkast þéttar en það stærra en munurinn þar á milli virðist ekki vera 

teljanlegur. Við rof er það aftur á móti straumhraðinn sem þarf til að rof hefjist sem er 

áhrifavaldur en fyrir minni korn þarf mun minni straumhraða en fyrir stærri. 

3.3.3 Tímaskref 

Fylling 

Við framburðshermun notast forritið við hálf-tímaháð rennsli, þ.e. eiginleikar rennslis og 

aurstyrks breytast eftir tímaröðum framburðar og rennslis. Aftur á móti þarf að ákvarða 

tímaskref útreikninga sem segja til um hversu ört er reiknað magn rofs eða sets í hverju 

sniði fyrir sig. Ef tímaskref er of langt getur það orðið til þess að of mikið af efni hefur 

flust eða sest sem getur valdið því að forritið leiðréttir um of í næsta tímaskrefi sem aftur 

getur valdið sveiflum og ójafnvægi í líkaninu. 

Við uppsetningu líkansins virtist tímaskref hafa mikið að segja og fannst munur á 

niðurstöðum alveg niður í 3 klst tímaskref, því var ákveðið að nota það við hermanir 

verkefnisins. Þegar kom að næmnigreiningu virtist lengd þess hafa minni áhrif á 

niðurstöður en engra markverðra breytinga varð vart fyrr en við 57 klst tímaskref. Á mynd 

3.24 má sjá samanburð milli keyrslna með mismunandi lengd tímaskrefa en tímaskref 

lengri en 60 klst gáfu niðurstöðu á sama bili og þessir ferlar. 

 

Mynd 3.24 Næmnigreining á lengd tímaskrefs í klukkustundum við fyllingu. 
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Ástæða þess að tímaskref virtist hafa haft meiri áhrif þegar það var ákveðið að hafa það 3 

klst langt gæti falist í því að líkanið var hannað á löngum tíma með mismunandi útgáfum 

forritsins og því gæti tímaskref hafa skipt meira máli í annarri útgáfu þess þó það virðist 

ekki vera svo næmt í beta útgáfunni HEC-RAS 4.2. 

Skolun 

Við tæmingu var reiknað með tímaskref upp á 0,01667 klst eða 1 mín fyrstu 6 

klukkustundirnar og 0,05 klst eða 3 mín næstu 6 klukkustundirnar. Þetta var gert með slíkri 

nákvæmni af því að svo mikið efni fer af stað og berst út úr kerfinu fyrstu 

klukkustundirnar. Eftir það var reiknað með tímaskref 0,1 klst eða 6 mín út keyrslutímann. 

Við næmnigreiningu var ákveðið að halda settum tímaskrefum fyrstu 12 klukkustundirnar 

en breyta tímaskrefum eftir það úr 0,1 klst upp í 2 klst og niður í 0,01667 klst. 

 

Mynd 3.25 Næmnigreining á lengd tímaskrefs í klukkustundum við skolun. 

Mynd 3.25 sýnir niðurstöður næmnigreiningar á tímaskrefi en hér virðist það magn sem fer 

á hreyfingu vera minna því stærra sem tímaskrefið er en við minnkun á því verður ferillinn 

flatari og við 2 klst tímaskref gerist því sem næst ekkert eftir fyrstu 12 klst. 

Tímaskref virðist því ekki hafa mikil áhrif á hermun fyllingar fyrr en við stærri tímaskref 

en við skolun minnkar hratt það magn sem rofnar eftir því sem tímaskrefið stækkar. 

3.3.4 Rennsli 

Fylling 

Við keyrslur var notast við rennslisröð með meðalrennsli hvers mánaðar. Sveiflur voru 

einhverjar í mælingum en ekki miklar þar sem um lindá er að ræða og rennsli þeirra 

almennt nokkuð jafnt yfir árið. Þó er alltaf einhver óvissa og því var ákveðið að skoða 

hversu mikið minna annars vegar og hins vegar hversu mikið meira það þarf að vera til 

þess að hafa áhrif á niðurstöður. 
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Fyrst var prófað að minnka rennslisröðina hlutfallslega niður í 90% og síðan 80% en mikill 

munur var þar á svo það bil var kannað betur með rennslisröðum úr töflu 3.6 

Tafla 3.6 Rennslisraðir notaðar við næmnigreiningu á minnkuðu rennsli. 

    Rennsli [m3/s] 

  80% 81% 83% 84% 85% 90% 100% 

Janúar 31,2 31,5 32,3 32,7 33,1 35,1 39,0 

Febrúar 30,4 30,8 31,6 32,0 32,3 34,2 38,1 

Mars 29,0 29,3 30,1 30,4 30,8 32,6 36,2 

Apríl 32,7 33,1 33,9 34,4 34,8 36,8 40,9 

Maí 35,2 35,6 36,5 36,9 37,4 39,6 44,0 

Júní 29,0 29,4 30,1 30,4 30,8 32,6 36,2 

Júlí 29,0 29,4 30,1 30,5 30,9 32,7 36,3 

Ágúst 28,9 29,3 30,0 30,4 30,7 32,6 36,2 

September 29,5 29,8 30,6 30,9 31,3 33,2 36,8 

Október 29,8 30,2 31,0 31,3 31,7 33,6 37,3 

Nóvember 31,4 31,8 32,6 33,0 33,4 35,3 39,3 

Desember 28,5 28,8 29,5 29,9 30,3 32,0 35,6 
 

Eins og sést á mynd 3.26 minnkar það magn sem sest í lóninu eftir því sem rennslið 

minnkar, eða niður í 85% af meðalrennsli. Eftir það fer allt á flug og ójafnvægi myndast í 

magni inn og út. Getur verið að aurstyrkur sé orðinn svo mikill að ekki náist að skola út 

efnið með því vatnsmagni sem tímaröðin gefur þar sem magn sandsins inn í kerfið er það 

sama og áður, einungis vatnsmagnið minnkar. Gæti þetta orðið til þess að sveiflur og 

ójafnvægi myndist við keyrslur með rennsli minna en 85% af meðaltalstímaröð mánaðar. 

 

Mynd 3.26 Næmnigreining á hlutfallslega minnkuðu rennsli við fyllingu. 
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Miðað við rennslismælingar við Helluvað má gera ráð fyrir að lægsta raunhæfa 

rennslisröðin sé einhversstaðar á milli 85% til 90% af meðaltalstímaröð mánaðar sem 

skilar nokkuð raunhæfum niðurstöðum. 

Þá var prófað að auka rennsli um 25%, 50% og 200%, sjá töflu 3.7. 

Tafla 3.7 Rennslisraðir notaðar við næmnigreiningu á auknu rennsli. 

  Rennsli [m3/s] 

  100% 125% 150% 175% 200% 

Janúar 39,0 48,7 58,4 68,2 77,9 

Febrúar 38,1 47,6 57,1 66,6 76,1 

Mars 36,2 45,3 54,3 63,4 72,4 

Apríl 40,9 51,1 61,4 71,6 81,8 

Maí 44,0 55,0 65,9 76,9 87,9 

Júní 36,2 45,3 54,4 63,4 72,5 

Júlí 36,3 45,4 54,5 63,5 72,6 

Ágúst 36,2 45,2 54,3 63,3 72,3 

September 36,8 46,1 55,3 64,5 73,7 

Október 37,3 46,6 56,0 65,3 74,6 

Nóvember 39,3 49,1 58,9 68,7 78,5 

Desember 35,6 44,5 53,4 62,3 71,2 

 

Niðurstöður þessara keyrslna má sjá á mynd 3.27. Þar kom ekkert óvænt í ljós og eina 

breytingin sem átti sér stað var sú að lónið fylltist minna eftir því sem rennslið jókst sem 

var viðbúið þar sem aukið rúmmál þarf fyrir aukið rennsli með sama hraða.  

 

Mynd 3.27 Næmnigreining á hlutfallslega auknu rennsli við fyllingu. 
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Þá má áætla að miðað við mælingar við Helluvað sýni 125% af meðaltalsröðinni meira en 

hæsta mælda rennsli í Laxá. 

Skolun 

Við skolun úr lóninu var upphaflega notast við fast rennsli 38 m
3
/s. Við næmnigreiningu 

var þetta rennsli minnkað hlutfallslega allt niður í 10% af því. Eins og sést á mynd 3.28 þá 

virtist minnkað rennsli ekki hafa stórvægilega áhrif á skolun úr lóninu fyrr en rennslið var 

komið niður í 40% eða 15,2 m
3
/s. 

 

Mynd 3.28 Næmnigreining á hlutfallslega minnkuðu rennsli við skolun. 

 

Mynd 3.29 Næmnigreining á hlutfallslega auknu rennsli við skolun 
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Mynd 3.29 sýnir samanburðinn á skolun með auknu rennsli um 25% til 50%. Eins og við 

mátti búast jókst hraði skolunar við aukið rennsli en náði hámarki við 150% rennsli en þá 

lauk skolun eftir 49 klst. 

Rennsli virðist því hafa eitthvað að segja við hermun en þó ekki  að marki fyrr en komið er 

út fyrir raunhæfar tölur rennslis eða undir 85% eða yfir 125%. Ástæða þess að minnkað 

rennsli hefur ekki áhrif á skolun fyrr en við um 15 m
3
/s gæti bent til þess að aðrar stillingar 

séu að gefa óraunhæfar niðurstöður svo sem val á flutningsjöfnu. 

3.3.5 Vatnshæð í neðsta sniði 

Fylling 

Jaðarskilyrði í neðsta sniði voru sett upp með rennslislykli sem fenginn var út frá mældri 

vatnshæð við inntak miðað við rennsli. Efri mörk inntaksins og ganganna að virkjuninni er 

í hæðinni 108,5 m y.s. því var ákveðið að hækka og lækka rennslislykilinn um 0,5 m og 

um 1 m til þess að kanna áhrif þess á niðurstöður. Á töflu 3.8 má sjá alla rennslislykla 

notaða til samanburðar. 

Tafla 3.8 Rennslislyklar notaðir við næmnigreiningu, hækkaðir eða lækkaðir um 0,5 eða 1 m. 

Q Vatnshæð [m y.s.] 

[m3/s] - 1 - 0,5 0 + 0,5 + 1 

31 106.28 106.78 107.28 107.78 108.28 

32 106.36 106.86 107.36 107.86 108.36 

33 106.45 106.95 107.45 107.95 108.45 

34 106.52 107.02 107.52 108.02 108.52 

35 106.58 107.08 107.58 108.08 108.58 

40 106.79 107.29 107.79 108.29 108.79 

45 106.91 107.41 107.91 108.41 108.91 

50 107.00 107.50 108.00 108.50 109.00 

55 107.06 107.56 108.06 108.56 109.06 

 

Minnsta og mesta rennsli sem notað var í tímaröð rennslis var 35,6 m
3
/s og 44 m

3
/s sem 

þýðir að vatnshæð í neðsta sniði var gefin á bilinu 107,6 til 107,9 m y.s. 

Mynd 3.30 sýnir niðurstöður keyrslna en þar virðist vera línuleg tengsl milli vatnshæðar í 

neðsta sniði og fyllingartíma inntakslóns. Áhrif hennar virðist vera þó nokkur, en tveggja 

metra munur á vatnshæðinni, þ.e. munur á fyllingatíma hæstu vatnshæðar og lægstu 

vatnshæðar er um eitt og hálft ár. Hæsta mælda vatnshæðin við inntak á tímabilinu 2008 til 

2012 er 108 m y.s. en lægsta 106 m y.s. Meðalhæð við inntak er þó 107,98 svo ólíklegt 

þykir að miklar sveiflur séu á vatnshæð og má ætla að skekja liggi milli niðurstaða á 

vatnshæð +/- 0,5 m.  
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Mynd 3.30 Næmnigreining á vatnshæð í neðsta sniði við fyllingu. 

Skolun 

Vatnshæð í neðsta sniði er sá þáttur sem ræður því hvort skolun á sér stað þar sem það er 

eina jaðarskilyrðið sem er breytt til þess að skolun hefjist.  

 

Mynd 3.31 Næmnigreining á hækkaðri vatnshæð við skolun. 

Mynd 3.31 sýnir samband hækkunar á vatnshæð í neðsta sniði og minnkaðs efnisflutnings 

út úr lóninu. Við næmnigreiningu á vatnshæð voru  margar keyrslur sem pössuðu ekki inn í 

þetta samband milli efnisflutnings og vatnshæðar en eins og sést á mynd 3.32 virðist ekkert 

samband vera á milli vatnshæðar og skolunar úr lóninu við þessi jaðarskilyrði. Þar fer 

meira út við hækkun um t.d. 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m og 0,8 m heldur en við óbreytt ástand en 
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eins og gerðist við keyrslu á aukakornakúrfunni á mynd 3.23 fellur ferillinn við keyrslur á 

hækkun um 0,5 m, 1 m og 1,5 m.  

 

Mynd 3.32 Næmnigreining á hækkaðri vatnshæð við skolun. 

Það er því ljóst að niðurstöður eru ekki alltaf áreiðanlegar og koma stundum mismunandi 

niðurstöður á sömu breytum milli keyrslna. 

Á mynd 3.33 sést að við lækkun á vatnshæð í neðsta sniði við skolun gerist hún hraðar en 

nær hámarki við 1 m lækkun eða við 1,75 m yfir hæð yfirfalls. 

 

Mynd 3.33 Næmnigreining á lækkaðri vatnshæð við skolun. 
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3.3.6 Mannings talan 

Fylling 

Eins og kom fram í kafla 2.2.2 var hrífnistuðull Mannings ákvarðaður sem n = 0,025 í 

dýpkuðu lóninu, þ.e. í sniðum 0 til 250 en n = 0,048 á viðbætta svæðinu, þ.e. í sniðum 260 

til 350. Til þess að finna áhrif þessa stuðuls á niðurstöður var ákveðið að hækka og lækka 

báðar tölur í raunhæf neðstu og efstu gildi, sjá töflu 3.9. 

Tafla 3.9 Hrífnistuðull Mannings notaður við keyrslur og í næmnigreiningu. 

  Mannings n 

  Snið 0-250 Snið 260-350 

Raun 0,025 0,048 

Efstu gildi 0,030 0,054 

Neðstu gildi 0,020 0,040 

 

Eins og áður varð breytinga ekki vænst fyrr en þegar lónið fylltist sem í þessu tilviki 

gerðist eftir 2 ár. Þá sést á mynd 3.34 að munurinn milli ferlanna er ekki teljandi en hann er 

einungis um 800 tonn sem er um 0,01% af heildarefni. Þar sem flatarmál þversniðs og 

straumgeisli eru einu breiturnar sem ekki eru fastar í jöfnu Mannings er líklegt að með 

hækkaðri Manningtölu stækki þar af leiðandi þversniðsflatamál rennslisins. Það veldur því 

svo að minna efni sest í lónið þar til það nær fyllingu. 

 

Mynd 3.34 Næmnigreining á Mannings tölu n við fyllingu. 

Skolun 

Við næmnigreiningu skolunar var notast við sömu Mannings tölur og áður. Eins og sést á 

mynd 3.35 fellur ferillinn við n = 0,02 – 0,04 eins og gerst hefur áður en þegar prófað var 
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að hækka n um 0,002  lauk skolun mun hraðar en í hinum tilvikunum svo líklegt er að við 

minnkaða Manningstölu verða niðurstöður óáreiðanlegri. 

 

Mynd 3.35 Næmnigreining á Manningstölu n við skolun. 

Manningstalan virðist því ekki hafa mikil áhrif á fyllingu inntakslóns en við skolun verða 

niðurstöður óáreiðanlegri við lækkað n.. 

3.3.7 Samantekt næmnigreiningar 

Tafla 3.10 sýnir samanburðinn á útkomu næmnigreiningar allra þátta við fyllingu 

inntakslónsins. Þar eru tekin saman hvaða gildi voru notuð við keyrslur á líkaninu, hvaða 

gildi voru notuð við næmnigreiningu og næmni líkansins meti, en það var gert með 

huglægu mati á niðurstöðum, þ.e. mati á því hvort viðkomandi þáttur hafði hverfandi, lítil, 

nokkur eða mikil áhrif áhrif á niðurstöður. 

Tafla 3.10 Samanburður á næmni einstakra þátta úr næmnigreiningu fyllingar. 

Fylling       

Næmniþáttur Keyrslugildi Næmnibil Næmni 

Flutningsjöfnur Laursen 7 mism. jöfnur nokkur 

Kornakúrfa (d)  0,032 - 4 mm 0,008 - 16 mm hverfandi 

Tímaskref 3 klst 3 - 60 klst lítil 

Rennsli (Q) 35,6 - 44 m3/s 80 - 200 % af Q lítil 

Vatnshæð í neðsta sniði (z) 107,6 - 107,9 m y.s. +/- 1 m nokkur 

Mannings talan (n) 0,025 0,02 - 0,03 hverfandi 
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Líkanið virðist vera næmast gangvart vali á flutningsjöfnu  og breytingum á vatnshæð í 

neðsta sniði, eða neðri jaðarskilyrðum rennslisskrár en lítil gagnvart tímaskrefi og rennsli. 

Tafla 3.11 sýnir samanburðinn á útkomu næmnigreiningar allra þátta við skolun 

inntakslónsins. 

Tafla 3.11 Samanburður á næmni einstakra þátta úr næmnigreiningu skolunar. 

Skolun       

Næmniþáttur Keyrslugildi Næmnibil Næmni 

Flutningsjöfnur Laursen 7 mism jöfnur mikil 

Kornakúrfa (d) 0,032 - 4 mm 0,008 - 16 mm nokkur 

Tímaskref 6 mín 1 mín - 1 klst nokkur 

Rennsli (Q) 38 m3/s 10 - 150 % af Q lítil 

Vatnshæð í neðsta sniði (H) 2,8 m -1 til +4 m nokkur 

Mannings talan (n) 0,025 0,02 - 0,03 lítil 

 

Við skolun hafði val á flutningsjöfnu langmest að segja en þar sem skolun með jöfnu 

Laursens gekk svo áberandi hraðar fyrir sig en með öðrum jöfnum setti það ákveðna óvissu 

á niðurstöður næmnigreiningar á öðrum þáttum, þar sem næmni þeirra hefði hugsanlega 

verið aukin með öðrum flutningsjöfnum. Aðrir þættir höfðu þó einnig nokkur áhrif fyrir 

utan rennsli sem virtist ekki breyta niðurstöðum mikið nema við óeðlilega minnkun eða 

undir 50% af rennsli og Mannings talan sem gaf mjög svipaðar niðurstöður innan 

raunhæfra marka hennar. 

3.4 Áreiðanleiki niðurstaða 

Líklegt þykir að lónið fyllist á 13 til 22 mánuðum væri það dýpkað um 3 m en á 21 til 39 

mánuðum væri það dýpkað um 5 m. Þetta liggur á sama bili og áætlaður fyllingatími gaf til 

kynna í kafla 3.1.1 enda virtist nánast allur framburður sem áin bar með sér setjast í 

inntakslónið við hermun. 

Næmnigreining gaf til kynna að þetta væri ekki ólíklegt mat en óvissa á þessum tölum 

liggur líklega helst í því hvort framburðurinn setjist allur í inntakslóninu eða hvort mikill 

hluti hans fari í raun í gegn. Það myndi helst gerast ef stór hluti hans væri mjög fínt efni 

sem næði ekki að setjast á leið sinni í gegnum inntakslónið. Samkvæmt úttekt sem VST 

gerði á áhrif stífluhækkunar við Laxá III var gert ráð fyrir að um 85% af þeim framburði 

sem berst inn í stækkað lón muni setjast til í því (Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf., 

2000). Hugsanlegt er því að meira efni fari að inntaki en reyndist í hermunum. 

Niðurstöður hermunar á skolun sýndu fram á að losun framburðar úr inntakslóninu gekk 

frekar greiðlega fyrir sig. Helsta óvissan við hermun skolunar liggur þó í vali á 

flutningsjöfnu. Sérstaklega þar sem þær jöfnur sem komu jafnt til greina við hermun gáfu 

svo mikinn mun á niðurstöðum, en jafna Laursen gaf tveggja sólarhringa skolun, jafna 

Yang gaf fimm daga skolun en jafna Toffaleti gaf um 30 daga skolun. Þessi gríðarlegi 
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munur setur mikla óvissu við allar niðurstöður, bæði við keyrslu líkans og við 

næmnigreiningu, sér í lagi út af því að sú jafna sem var að lokum valin var sú sem gaf 

hraðasta skolun. 

Vinna með forritið gekk ekki alltaf vel og voru margar keyrslur endurteknar margsinnis 

með mismunandi niðurstöðum. Þar að auki gerðist það þó nokkrum sinnum að 

villumelding kom við keyrslu um að verkefnið hefði spillst svo ekki var hægt að keyra með 

því lengur auk þess sem skrítnar niðurstöður fengust upp úr þurru sem komu ekki við 

keyrslu á sama líkani í nýju verkefni, til dæmis eins og sést á myndum 3.23 og  3.32. 

Bendir þetta til þess að einhver óstöðugleiki sé í forritinu, en í verkefninu var notast við 

beta útgáfu af HEC-RAS og því ekki óhugsandi að eftir eigi að laga einhverja hluta þess. 

Mælt er með því að nota þær niðurstöður sem hér eru settar fram sem vísbendingu um 

hegðun framburðar í lóninu og að keyra þessar niðurstöður aftur í uppfærðri útgáfu 

forritsins þegar hún kemur út.  

3.5 Frekari athuganir 

Ef dýpka ætti lónið um 3 m þyrfti að sprengja, moka upp og flytja þó nokkuð af efni eða 

rúm 70.000 tonn. Dýpkun um 5 m kallaði aftur á móti á losun og flutning á um 120.000 

tonnum en ef einungis væri dýpkað um 2 m þyrfti að losa um 50.000 tonn af efni og flytja. 

2 m dýpkað lón náði um 80% fylling á 13 mánuðum miðað við meðalframburð en 

hugsanlega væri það hentug lausn ef haft er eftirlit með fyllingu inntakslónsins og 

möguleikann á að hafa tæmingu tvisvar á ári. Ekki var gerð nein kostnaðaráætlun í þessu 

verkefni en til þess að geta metið fýsileika hvers valkosts til samaburðar, þyrfti að meta 

kostnað við dýpkun, efnisflutning og rekstur hvers lóns sem og líftíma þess og mat á 

umhverfisáhrifum. 

Ef skolun væri árlega þyrfti að hafa í huga að Laxá er dýrmæt laxveiðiá og væntanlega 

væri ekki vel liðið að skola mörg þúsund tonn af framburði á miðju veiðitímabili. 

Laxveiðitímabilið er árlega frá júní til október svo skolun væri líklega hentugust eftir það, í 

nóvember. Þá er spurning hvernig annað lífríki í ánni brygðist við skolun og jafnvel hvort 

laxseiði myndu lifa hana af á viðkvæmu stigi í þroska. Þá þyrfti að athuga hvort áin bæri 

frekar skolun á ársframburði heldur en tveggja ára framburði og þá hvort 5 m dýpkun væri 

raunhæf út frá umhverfissjónarmiði. 

Einnig skal hafa í huga að nokkur hundruð metrum neðan við inntakslón Laxár III er 

inntakslón Laxár II sem myndi þurfa að taka við stórum skammti af framburði í einu en 

það færi væntanlega ekki vel með túrbínur hennar. Þyrfti því að finna leið til þess að koma 

efninu einnig framhjá Laxá II, t.d. með skolun úr inntakslóni hennar samhliða skolun úr 

Laxá III. 
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4 Samantekt 

Svo virðist sem uppsöfnun framburðar í dýpkuðu inntakslóni sé raunhæf lausn á 

framburðarvandamálum  Laxárvirkjana. Ef uppsöfnun gerðist á sama hátt og hermun gaf til 

kynna þá má ætla að nánast allt efni sem berst með ánni muni setjast í lónið. Áætlað er að 

áin beri með sér á milli 40 og 60 þúsund tonn af framburði á ári en 3 m dýpkun myndi taka 

við öllu því efni og skolun yrði þá árleg. Með 5 m dýpkun væri hægt að hafa skolun á 

tveggja ára fresti en henni fylgdi aukinn kostnaður auk þess sem óvíst er hver áhrif þess að 

skola 80 til 120 þúsund tonn af framburði á nokkrum dögum hefði á lífríki árinnar. Þá væri 

hugsanlega hagkvæmt að dýpka inntakslónið um 2 m og hafa skolun einu sinni til tvisvar á 

ári. Kostirnir við það væru þá minni kostnaður við framkvæmdir og efnisflutning auk þess 

sem minna af efni væri skolað eftir ánni í einu sem væri hugsanlega betra fyrir lífríki 

hennar. Þó hafa hermanir á skolun sýnt að vænlegt er að hafa skolanir í eins stuttan tíma og 

eins sjaldan og hægt er (Martin Bieri, Michael Mueller, Jean-Louis Boillat, & Anton J. 

Schleiss, Apr 2012) svo með minni dýpkun væri reglulegt eftirlit nauðsynlegt til þess að 

hámarka bestun á rekstri virkjunarinnar. 

Ef inntakslónið væri dýpkað um 3 m og skolun framkvæmd á árs fresti um 10 m breiða 

botnloku þyrfti botn hennar að vera í 101 m y.s., 5 m botnloka þyrfti að vera í 99 m y.s. og 

2 m breið botnloka í 96 m y.s. Það er að segja 5 m botnloka væri mun mjórri en lítið lægri 

en 10 m breið botnloka og lítið breiðari en mun hærri en 2,5 m breið botnloka. Miðað við 

hermun á skolun væri því 5 m breið botnloka í hæðinni 99 m y.s. hentugasti kosturinn af 

þessum þremur. Það skal þó hafa þann varnaglann á að þó nokkur óvissa var í niðurstöðum 

hermunar á skolun og frekari rannsókna þyrfti við áður en hægt væri að slá þessum tölum 

föstum.  

Af þeim lausnum sem stungið hefur verið upp á við framburðarvandamálum Laxárvirkjana 

virðist dýpkun inntakslóns bæði vera með þeim áhrifaríkari og umhverfisvænni. Til dæmis 

er talað um að ræktun sandanna við Kráká sé framtíðarlausn framburðsvandamála Laxár 

þar sem nánast allur framburður hennar kemur sem áfok þaðan en uppræktun á svo stóru 

landi tekur mörg ár, jafnvel áratugi auk þess sem það tæki ána áratugi að hreinsa sig af því 

efni sem þegar er í henni. Þá væri framburðssöfnun í sandgildru í Kráká einnig stór 

framkvæmd auk þess sem mikill kostnaður fylgdi því að moka upp úr henni reglulega um 

ókominn tíma. Eins og minnst hefur verið á kemur stífluhækkun í inntakslóni 

Laxárvirkjana líklega ekki til greina en hún hefur ekki farið í gegn um mat á 

umhverfisáhrifum. Myndi hún stækka inntakslónið umtalsvert við hækkun á vatnsborði en 

skolun þyrfti við á sama hátt og með dýpkun þess. Þar af leiðandi virðist dýpkun 

inntakslóns Laxár III bæði vera raunhæf, áhrifarík og fljótvirk lausn við þeim vandamálum 

sem fylgja framburði árinnar og þykir full ástæða til að skoða betur. 
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Viðauki  

 

Tafla 5.1 Tímaröð mælingar á rennsli og 

aurstyrk (Landsvirkjun, 2011). 

Dagsetning Rennsli 
[m3/s] 

Aurstyrkur 
[mg/l] 

20.7.1997 33.6 37 

24.8.1997 35.2 310 

27.9.1997 32.1 17 

8.11.1997 34.2 25 

9.12.1997 30 14 

28.1.1998 45.9 14 

2.4.1998 35.2 15 

2.4.1998 35.2 3 

14.5.1998 40.5 71 

14.5.1998 40.5 36 

23.5.1998 36.5 29 

10.6.1998 31.5 19 

10.6.1998 31.5 6 

18.7.1998 33.1 20 

18.7.1998 33.1 4 

4.9.1998 33.8 30 

4.9.1998 33.8 8 

3.10.1998 33 28 

3.10.1998 33 12 

9.6.1999 41.6 21 

3.7.1999 42.4 15 

3.7.1999 42.4 18 

19.7.1999 41.6 23 

1.8.1999 38.4 32 

28.9.1999 39.4 32 

3.11.1999 38.4 44 

11.11.1999 43.7 40 

12.11.1999 44.8 23 

8.12.1999 35.2 55 

9.12.1999 35.2 20 

27.12.1999 37.3 31 

3.1.2000 38.4 8 

3.3.2000 35.2 35 

10.4.2000 49 102 

11.4.2000 47 28 

8.5.2000 35.2 45 

7.6.2000 36.3 24 

12.7.2000 34.2 41 

9.8.2000 36.3 39 

14.9.2000 37.3 32 

17.10.2000 36.3 22 

21.11.2000 38.4 21 

22.12.2000 34 17 

6.1.2001 34.2 5 

3.3.2001 34.2 10 

6.4.2001 33.1 15 

9.5.2001 57.9 77 

10.12.2001 40.5 62 

13.5.2001 45.9 50 

25.6.2001 35.2 98 

29.6.2001 34.2 53 

30.7.2001 36.3 26 

15.8.2001 36.3 26 

26.9.2001 37.3 23 

2.10.2001 40.5 24 

8.10.2001 38.4 38 

11.1.2002 37.3 14 

19.3.2002 30.6 16 

21.4.2002 46.3 64 

25.4.2002 51.3 60 

30.5.2002 42.3 24 

2.6.2002 41.3 26 

11.6.2002 36.4 38 

23.7.2002 38.2 35 

25.7.2002 37.6 36 

12.9.2002 39.2 35 

13.9.2002 37.5 48 

2.10.2002 39.6 45 

3.10.2002 38.41 30 

5.12.2002 35.2 20 

24.3.2003 35.5 36 

8.4.2003 34.7 43 

19.7.2003 34.8 20 

21.7.2003 35 30 

24.7.2003 37.2 20 

23.8.2003 35.7 32 

24.8.2003 36 38 

10.9.2003 34.2 35 
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11.9.2003 34.5 20 

1.10.2003 35.5 23 

7.10.2003 36.5 23 

27.4.2004 39.6 102 

30.4.2004 37.6 30 

22.6.2004 34.4 23 

29.6.2004 34.8 20 

3.7.2004 34.4 14 

22.7.2004 34.8 21 

28.7.2004 34.2 22 

25.8.2004 34.6 18 

30.8.2004 33.9 13 

16.9.2004 37.1 20 

10.10.2004 34.9 24 

16.10.2004 35.8 17 

8.6.2005 31.9 45 

15.6.2005 31.9 64 

22.7.2005 33.2 17 

24.7.2005 32.9 18 

4.8.2005 33 62 

6.8.2005 33 47 

9.8.2005 32.9 44 

13.8.2005 34.5 175 

29.9.2005 42.8 43 

6.10.2005 42.3 91 

9.10.2005 42.8 24 

13.10.2005 39.6 21 

21.2.2006 44.0 23 

16.6.2006 34.4 119 

18.6.2006 38.5 68 

24.6.2006 37.3 54 

5.7.2006 34.9 25 

3.8.2006 39.7 25 

28.8.2006 37.6 23 

10.9.2006 39.5 8 

29.9.2006 37.3 21 

28.11.2006 39.2 17 

27.3.2007 46 21 

31.5.2007 37.3 6 

13.6.2007 35.2 29 

3.7.2007 33.1 25 

11.7.2007 33.1 19 

16.8.2007 37.3 17 

23.8.2007 36.3 10 

24.10.2007 37.3 29 

27.10.2007 40.5 27 

15.11.2007 37.3 223 

12.3.2008 35.8 31 

18.5.2008 56.9 26 

4.6.2008 43.9 16 

28.6.2008 38.2 12 

4.7.2008 40.7 26 

13.7.2008 37.9 11 

21.8.2008 37.2 13 

22.8.2008 37.0 24 

26.8.2008 36.4 49 

5.11.2008 39.0 40 

12.11.2008 38.9 19 

14.11.2008 38.7 26 

15.12.2008 37.4 89 

3.2.2009 32.1 3 

21.5.2009 46.6 38 

2.6.2009 41.8 39 

15.6.2009 38.7 34 

18.6.2009 40.7 39 

20.7.2009 37.7 14 

19.8.2009 42.7 14 

29.10.2009 33.2 4 

9.6.2010 33.9 45 

10.6.2010 34.5 53 

19.6.2010 34.2 47 

25.6.2010 33.8 25 

13.7.2010 42.0 47 

29.7.2010 35.5 17 

11.8.2010 35.5 30 

12.10.2010 34.0 23 

 


