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6.32 R3134A BÚÐARTUNGUVIRKJUN
Inngangur
Í kafla 6.32 í skýrslu Orkustofnunar um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3. áfanga verndar- og
orkunýtingaráætlunar er fjallað um Búðartunguvirkjun.
Í skýrslu Íslenskrar Vatnsorku ehf. Búðartunguvirkjun, Tilhögun virkjunarkosts R3134A sem finna má
í viðauka A er tilhögun Búðartunguvirkjunar lýst.
Í Viðauka B er að finna afrit af Excelskjalinu R3134A-01 Búðartunguvirkjun sem sent var inn að beiðni
Orkustofnunar.
Bent skal á að kostnaðarflokkun virkjunarkosta hefur ekki verið yfirfarin af Orkustofnun og skal því
horft fram hjá þeim upplýsingum þar til síðar.
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Með Búðartunguvirkjun er Hvítá í Árnessýslu stífluð um 4 km neðan við Sandá. Rennslismælingar
í Hvítá rétt neðan stíflustæðisins, sem spanna um 40 ár, sýna að rennsli árinnar er tiltölulega jafnt
yfir árið og því mögulegt að gera ráð fyrir að virkjun gæti verið rekin án miðlunar þannig að hún
hafi engin áhrif á rennsli árinnar neðan virkjunar.
Aðkoma að framkvæmdasvæði er mjög hentug frá Kjalvegi. Tenging við landskerfið er einnig
hentug þar sem háspennulínur frá Sultartangavirkjun að Grundartanga liggja þvert yfir
virkjunarsvæðið.
Niðurstöður forathugunar (Verkís, 2013) benda til þess að Búðartunguvirkjun sé tæknilega og
fjárhagslega álitlegur kostur og myndi geta framleitt um 230 GWh/a af raforku með 27 MW
uppsettu afli.
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1

Inngangur

Með Búðartunguvirkjun er Hvítá í Árnessýslu stífluð um 4 km neðan við Sandá. Rennslismælingar
í Hvítá rétt neðan stíflustæðisins, sem spanna um 40 ár, sýna að rennsli árinnar er tiltölulega jafnt
yfir árið og því mögulegt að gera ráð fyrir að virkjun gæti verið rekin án miðlunar þannig að hún
hafi engin áhrif á rennsli árinnar neðan virkjunar.
Aðkoma að framkvæmdasvæði er mjög hentug frá Kjalvegi. Tenging við landskerfið er einnig
hentug þar sem háspennulínur frá Sultartangavirkjun að Grundartanga liggja þvert yfir
virkjunarsvæðið.
Niðurstöður forathugunar (Verkís, 2013) benda til þess að Búðartunguvirkjun sé tæknilega og
fjárhagslega álitlegur kostur og myndi geta framleitt um 230 GWh/a af raforku með 27 MW
uppsettu afli.
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2

Tilhögun og helstu kennistærðir virkjunar

Gert er ráð fyrir að stífla Hvítá í Árnessýslu um 4 km neðan við Sandá, þar sem farvegur árinnar
er í um 235 metra hæð y.s. Þannig myndast lón sem yrði um 7,0 km2 að flatarmáli og nær um 6
km frá stíflu upp með Héðinsbökkum við Hvítá að vestan og meðfram Sandá allt að núverandi
Kjalvegi við Sultarkrika. Heildarrúmmál lónsins er um 26 Gl. Að austan rynni Stangará í lónið við
Rofshóla.
Stíflur yrðu hefðbundnar jarðstíflur með kjarna úr jökulruðningi, malarsíum og stoðfyllingu úr
uppgrefti og sprengdri klöpp úr uppgreftri fyrir mannvirkjunum, svo sem undan yfirfallinu og úr
jarðgöngum. Stífla A yfir farveg Hvítár er 790 m löng og 21 m há þar sem hún er hæst. Stífla B er
330 m löng og nær mest 6 m hæð en hún er um 2 km vestan farvegsins.
Gert er ráð fyrir botnrás í stíflu A við vesturbakka árinnar. Botnrásin yrði fyrst og fremst gerð til
að veita ánni um á byggingartíma stíflunnar.
Reiknað með steyptu yfirfalli á austurbakka árinnar við enda stíflu A. Því er ætlað að flytja flóð,
allt að hönnunarflóði (lauslega áætlað 1.100 m3/s) við tveggja metra hækkun vatnsborðs umfram
yfirfallsbrún. Það fæst með 160 m löngu, steyptu, straumlínulaga yfirfalli. Gert er ráð fyrir að grafa
og sprengja fyrir yfirfallinu og mynda þannig rennu sem flytur flóðvatnið að og frá yfirfallinu niður
að ánni skammt neðan stíflunnar.
Inntaksvirki með ristum, hjólaloku og varaloku yrði reist í stíflunni um það bil 300 metra frá ánni
að vestanverðu. Þaðan er vatnið leitt um lóðrétta þrýstipípu, sem er í sprengdum strokki með
innsteyptri stálfóðringu, 4,0 m í þvermál, niður að stöðvarhúsinu. Stöðvarhellirinn er ráðgerður
um 15 metra víður, 40 m langur og allt að 38 m hár. Í honum er einn vatnshverfill af Francis gerð
á lóðréttum ási með rafala og tilheyrandi búnaði.
Aðkomugöng yrðu grafin hallandi (1:8) frá yfirborði þar sem hæðin er um 252 m y.s. niður að
hlaðgólfi í 207 m hæð y.s. Göngin eru ráðgerð 6x6 metrar skeifulaga um 250 metra löng og
tengjast hlaðgólfi vélasalarins. Gangamunninn yrði með forskála og loftinntaki.
Frá sográs stöðvarhússins yrðu grafin um 3,4 km löng frárennslisgöng 6,5 metra víð og jafnhá.
Þaðan yrði grafinn frárennslisskurður um 1,3 km að lengd, meðfram Byrgishólum að Hvítá við
Tungusel þar sem hún rennur í um 200 metra hæð yfir sjó. Gert er ráð fyrir að hann verði með 6
metra botnbreidd og um 6 metra vatnsdýpt.
Sérstök sveiflugöng eru ráðgerð frá aðkomugöngunum, framhjá stöðvarhellinum niður að
frárennslisgöngunum skammt utan við sográsina. Þessi göng verða með opnu vatnsborði og jafna
þannig sveiflur sem verða við álagsbreytingar. Auk þess koma þau í góðar þarfir við gangagerðina.
Þá er ráðgerður lóðréttur sprengdur strokkur frá gafli stöðvarhússins á móti aðkomugöngunum
upp á yfirborð. Þessi lóðréttu göng eru fyrir aflstrengi stöðvarinnar, en stöðvarspennir yrði
staðsettur ofanjarðar. Auk þess myndu göngin nýtast sem flóttaleið frá stöðvarhúsinu og til
loftræsingar.
Stjórn- og starfsmannahús er ráðgert að rísi skammt frá fyrrnefndum mannvirkjum. Þaðan lægi
66 kV jarðstrengur um 2,2 km leið að Sultartangalínu 1 þar sem hún þverar Hvítá yfir svonefnda
Álftatorfu. Þar kæmi sérstakur spennir 66/220 kV með tengibúnaði við línuna.
Ekki er gert ráð fyrir að nýta neina miðlun í lóninu við rekstur virkjunarinnar. Rennslið í gegnum
vélarnar er því alltaf jafnt eða minna en það rennsli sem inn í lónið kemur. Virkjunin hefur því
engin áhrif á rennsli neðar í ánni.
Orkuframleiðslan var reiknuð miðað við þessar forsendur og eru aðrar helstu forsendur og
niðurstöður sýndar á mynd 1.
Yfirlitsmynd yfir virkjunarsvæðið er að finna á teikningu 01 í 6. kafla.
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Hér verður miðað við að virkjað rennsli verði 60 m³/s, uppsett afl því 27 MW og
meðalorkuframleiðsla um 230 GWh/a. Nýting uppsetts afls er því mjög há eða um um 97%.
Við nánari áætlanagerð yrði könnuð hagkvæmni þess að setja upp meira afl.
Helstu kennistærðir virkjunarinnar eru tilgreindar í töflu 1.
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Tafla 1

Helstu kennistærðir virkjunar

Helstu kennistærðir
Uppsett afl (MW)
Orkugeta (GWh/ár)
Nýtingartími (klst./ár)
Meðalrennsli (m3/s)
Vatnasvið (km2)

Búðartunguvirkjun
27
230
8500
102
1920

Vatnshæð inntakslóns (m y.s.)

255

Flatarmál lóns (km2)

7,0

Miðlun (Gl)

0

Lengd aðrennslisskurða (km)

7,7

Lengd frárennslisskurða (km)

1,3

Lengd aðrennslisganga (km)

0,25

Lengd frárennslisganga (km)

3,4

Lengd stíflu (m) (790+330)

1120

Mesta hæð stíflu (m)

21

Fallhæð (m)

55

Virkjað rennsli (m³/s)

60

Kostnaðarflokkur*

2

*Virkjuninni er raðað í kostnaðarflokk í samræmi við fyrirmæli Orkustofnunar.
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3

Staðhættir

Rennsli í Hvítá skammt ofan við Tungufell hefur verið mælt með vatnshæðarmæli, vhm 87, frá því
um 1964 til ársins 2002. Gögn um daglegt rennsli í 38 vatnsár (1. september 1964 til 31. ágúst
2002) voru fengin frá Veðurstofu Íslands. (Veðurstofa Íslands, 2011). Rennsli til inntakslóns
Búðartunguvirkjunar er áætlað um 96% af rennslinu við vhm 87.
Meðalrennsli þessi ár var 107 m³/s og dreifing rennslisins eins og sést á mynd 2.
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Daglegt rennsli Hvítár við Búðartungu 1964-2002 og dreifing þess innan ársins

Rennslið er nokkuð stöðugt og fer mjög sjaldan niður fyrir 50 m³/s að vetrarlagi eða 80 m³/s að
sumarlagi. Rennslið er minnst seinnipart vetrar en mest í vorleysingum í maí og júní og einnig
mikið yfir jökulbráðnunartímabilið í júlí og ágúst. Langæislína rennslisins er sýnd á mynd 3. Þar
sést að rennslið fer mjög sjaldan niður fyrir 50 m³/s og er meira en 60 m³/s 80% tímans.
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Langæislína rennslis Hvítár við Búðartungu árin 1964 til 2002
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4

Fyrirliggjandi rannsóknir og heimildir

Haukur Tómasson og Elsa G Vilmundardóttir 1967. Jarðfræðirannsóknir, Hvítá við Bláfell,
Orkustofnun Raforkudeild, desember 1967.
Svanur Pálsson og Guðmundur H. Vigfússon 1996. Gagnasafn aurburðarmælinga 1963-1995.
Orkustofnun Vatnsorkudeild, OS-96032/VOD-05 B, júní 1996.
Veðurstofa Íslands 2011. Gagnabanki Veðurstofu Íslands, afgreiðsla nr. 2011-09-30/01
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen 1998. Nýtanleg vatnsorka á Íslandi og flokkun hennar eftir
fjárhagslegri hagkvæmni. Skýrsla fyrir Landsvirkjun, janúar 1998.
Verkís 2013. Búðartunguvirkjun, forathugun. Unnið fyrir Íslenska Vatnsorku, desember 2013.
Þorleifur Einarsson 1965. Greinargerð um jarðfræði Tungufellssvæðisins, Atvinnudeild Háskólans.
Unnið fyrir Rafmagnsveitur ríkisins.
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Tölulegar upplýsingar

Grunn upplýsingar (sjá nánar undir Le iðbeiningar)
Landshluti
Svæði
Heiti virkjunar
Númer í Rammaáætlun 2
Númer í Rammaáætlun 3
Flokkur í R2
Aðili 1
Aðili 2
Afl R2 [MW]
Afl R3 [MW]
Orka R2 [GWh/ári]
Orka R3 [GWh/ári]
Nýtingart. [klst./ári]
Hámarks flatarmál uppistöðulóns [km2]
Lágmarks flatarmál uppistöðulóns [km2]
Hámarks hæð uppistöðulóns yfir sjávarmáli [m]
Lágmarks hæð uppistöðulóns yfir sjávarmáli [m]
Miðlunarrými [Gl]
Heildar rúmtak lóna [Gl]
Flatarmál vatnasvið [km2]
Fallhæð [m]
Le ngd stíflna [m]
Hæð stíflna [m]
Le ngd aðrennslispípu/-a [m]
Le ngd frárennslispípu/-a [m]
Le ngd aðrennslisganga [km]
Le ngd frárennslisganga[km]
Hæð þrýstiganga [m]

Tölulegar upplýsingar skv. le iðbeiningum
Suðurland
Hvítá í Árnessýslu
Búðartunguvirkjun
Var ekki með
R3134A
Var ekki flokkað
Íslensk Vatnsorka
Ekki til staðar
Ekki til staðar
27
Ekki til staðar
230
8500
Lón A
7
3
255
250
30
80
1920
Þrep A
55
Stífla A
790
21
Pípa A
Á ekki við
Á ekki við
Göng A
Á ekki við
3,4
55
Skurður A

Le ngd aðrennslisskurða/-r [km]
Le ngd frárennslisskurða/-r [km]
Meðal re nnsli í farvegi [m3]
3
Lágmarks re nnsli [m ]
3
Hámarks re nnsli [m ]
Virkjað re nnsli [m3]

Á ekki við
1,3
Farvegur A
106,6
25
700
60
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Lón B

Lón C

Samtals.

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Þre p B

Þrep C
0

Stífla B

Stífla C

Pípa B

Stífla D

Pípa C

Göng B

Pípa D

Göng C

Skurður B
0

Samtals.

Göng D

0
0
Samtals.

0
0
0
Skurður D

0
Farvegur C

1120

0

0
0
0
Skurður C

55
Samtals.

0

0

0
0
0

30
80

0

0

0

7
3

Samtals.

Þrep D
0

330
6

Farvegur B

Lón D

0

0
3,4
55
Samtals.

0
Farvegur D

1,3
Samtals.
106,6
25
700
60
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6

Teikning
Búðartunguvirkjun
Yfirlitsmynd
Teikning 01
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VIÐAUKI B
EXCELSKJAL FRÁ ÍSLENSKRI VATNSORKU: R3134A-01 Búðartunguvirkjun

ORKUSTOFNUN
Eyðublað - Grunnupplýsingar
Reitur
Landshluti
Svæði
Heiti virkjunar

R3134A-01-Budartunguvirkjun

21.5.2014

Skýring
Skýrir sig sjálft
Skýrir sig sjálft.
Skýrir sig sjálft og er að jafnaði það nafn sem vísað er til við umfjöllun um virkjunina.

Númer í Rammaáætlun 3

Númer virkjunarkosts í Rammaáætlun 3, fyrsti stafur vísar til áfanga, Rammaáætlunar, næsti bókstafur er 1 fyrir
vatnsaflsvirkjun, 2 fyrir jarðvarmavirkjun og 3 fyrir vindorkuver. Síðustu tveir stafirnir samsvara númeri virkjunarkosts
í Rammaáætlun 2 ef hann var tekin fyrir þar. Í ferlinu geta komið fram mismunandi útfærslur á sömu virkjun og í
sumum tilfellum er fleiri en ein útfærsla í Rammaáætlun 3. Númerið er notað sem einkvæmt auðkenni fyrir
virkjunarkost.Virkjanakostir sem ekki voru teknir fyrir í R2 fá laus númer í framhaldi af þeim sem þegar hafði verið
úthlutað.

Flokkur í R2

Vísar til þess í hvaða flokki virkjunarkostur lenti við afgreiðslu á Rammaáætlun 2.

Aðili 1

Er nafn orkufyrirtækis sem hefur óskað eftir því að virkjanakostur verði lagður fyrir verkefnisstjórn Rammaáætlunar.

Aðili 2

Er nafn orkufyrirtækis sem hefur óskað eftir því að virkjanakostur verði lagður fyrir verkefnisstjórn Rammaáætlunar.
Er einungis notað þegar fleiri en einn aðili hafa óskað eftir því að virkjanakosturinn sé lagður fram

Númer í Rammaáætlun 2
Afl R2 [MW]

Númer virkjunarkosts eins og það var í Rammaáætlun 2 ef hann var hluti af þeirri áætlunargerð
Uppsett afl samkvæmt Rammaáætlun 2.

Afl R3[MW]

Uppsett afl í Rammaáætlun 3. Ef uppsett afl er ekki það sama og í Rammaáætlun 2 er óskað eftir umfjöllun um breyttar
forsendur á eyðublaðinu Sérstakar upplýsingar.

Orka R2 [GWh/ári]

Upplýsingar um áætlaða orkuframleiðslu samkvæmt Rammaáætlun 2.

Orka R3 [GWh/ári]

Upplýsingar um áætlaða orkuframleiðslu samkvæmt Rammaáætlun 3. Ef áætlun um orkuframleiðslu hefur breyst frá
því í Rammaáætlun 2 er óskað eftir umfjöllun um breyttar forsendur á eyðublaðinu Sérstakar upplýsingar.

Nýtingartími [klst./ári]
Hámarks flatarmál uppistöðulóns
[km2]

Óskað er eftir að farið sé yfir að samræmi sé milli afls og áætlaðs nýtingartíma við útreikninga á áætlaðri
orkuframleiðslu á ári vegna Rammaáætlunar 3.
Tilgreina skal flatarmál hvers lóns fyrir sig og heildar flatarmál þeirra. Æskilegt væri að stærð þeirra sé einnig sýnd á
korti. Ef um þrjú lón er að ræða með flatarmál A,B og C er framsetningin A+B+C = D þar sem D er heildar flatarmál
lónanna.
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Lengd frárennslisganga [km]
Hæð þrýstiganga [m]

Tilgreina skal flatarmál hvers lóns fyrir sig og heildar flatarmál þeirra. Æskilegt væri að stærð þeirra sé einnig sýnd á
korti. Ef um þrjú lón er að ræða með flatarmál A,B og C er framsetningin A+B+C = D þar sem D er heildar flatarmál
lónanna.
Ef lónin eru fleiri en eitt þarf að tilgreina hæð þeirra hvers um sig, hæðin er skilgreind sem hæð yfir sjávarmáli í
metrum.
Ef lónin eru fleiri en eitt þarf að tilgreina hæð þeirra hvers um sig, hæðin er skilgreind sem hæð yfir sjávarmáli í
metrum.
Ef um fleiri en eitt lón er að ræða þarf að tilgreina heildar rúmtak miðlananhluta þeirra hvers um sig og síðan
summuna.
Ef um fleiri en eitt lón er að ræða þarf að tilgreina heildar rúmtak þeirra hvers um sig og síðan summuna.
Þetta eru þær upplýsingar sem Orkustofnun býr yfir, óskað er staðfestingar á því að um rétta stærð sé að ræða eða
leiðréttingar sbr. fyrir dálka.
Ef fallhæð er virkjuð í þrepum er óskað eftir upplýsingum um fallhæð í hverju þrepi fyrir sig.
Ef um fleiri en eina stíflu er að ræða tilgreinið lengd hverrar stíflu um sig.
Ef um fleiri en eina stíflu er að ræða tilgreinið hæð hverrar stíflu um sig.
Ef um fleiri en eina pípu er að ræða skal gefa upp lengd á hverri pípu fyrir sig og síðan heildar lengd.
Ef um fleiri en eina pípu er að ræða skal gefa upp lengd á hverri pípu fyrir sig og síðan heildar lengd.
Ef um fleiri en ein veitugöng er að ræða er óskað eftir upplýsingum um lengd þeirra hverra um sig auk heildar lengdar
allra veituganga.
Ef um fleiri en ein göng er að ræða skal gefa upp lengd á hverri pípu fyrir sig og síðan heildar lengd.
Ef um fleiri en ein göng er að ræða skal gefa upp lengd á hverjum göngum fyrir sig og síðan heildar lengd.

Lengd aðrennslisskurða [km]

Ef um fleiri en einn skurð er að ræða skal gefa upp lengd á hverjum skurði fyrir sig og síðan heildar lengd skurða.

Lengd frárennslisskurða [km]

Ef um fleiri en einn skurð er að ræða vinsamlegast tilgreinið lengd hvers skurðar um sig.
Náttúrulegt meðalrennsli (notað vatn og framhjárennsli), ef fleiri en einn farvegur er virkjaður skal gefa upp rennsli í
hverjum farvegi fyrir sig.
Náttúrulegt lágmarksrennsli og lágmarks framhjárennsli, ef fleiri en einn farvegur er virkjaður skal gefa upp rennsli í
hverjum farvegi fyrir sig.
Náttúrulegt hámarksrennsli, ef fleiri en einn farvegur er virkjaður skal gefa upp rennsli í hverjum farvegi fyrir sig.
Hámarksrennsli miðar við 100 ára flóð.
ef fleiri en einn farvegur er virkjaður skal gefa upp rennsli í hverjum farvegi fyrir sig.

Lágmarks flatarmál uppistöðulóns
2
[km ]
Hámarks hæð uppistöðulóns yfir
sjávarmáli [m]
Lágmarks hæð uppistöðulóns yfir
sjávarmáli [m]
Miðlunarrými [Gl]
Heildar rúmtak lóna [Gl]
Flatarmál vatnasviðs [km2]
Fallhæð [m]
Lengd stíflna [m]
Hæð stíflna [m]
Lengd aðrennslispípu/-a [m]
Lengd frárennslispípu/-a [m]
Lengd aðrennslisganga [km]

Meðal rennsli í [m3]
Lágmarks rennsli [m3]
Hámarks rennsli [m3]
Virkjað rennsli [m3]
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Eyðublað – Upplýsingar á korti
Á þessu eyðublaði skal gefa upp nafn á skjali sem inniheldur kort með þeim upplýsingum sem sýna þarf á korti. Einnig er meðfylgjandi listi yfir það sem sýna
skal á kortinu. Einstakir hlutar framkvæmda skulu auðkenndir með þeim hætti að auðvelt sé að tengja saman stærðir í töflum og einingar á korti. Ef ekki er hægt
að sýna umbeðnar upplýsingar á kortinu er óskað skýringa á því. Taflan skýrir sig sjálf en atriðin sem um ræðir eru eftirfarandi:
Nafn á skjali sem inniheldur kort með umbeðnum upplýsingum
Mörk framkvæmdasvæðis
Staðsetning stöðvarhúss
Þeir vegir sem þegar eru til staðar
Staðsetning skurða
Staðsetning á stíflum
Staðsetning á pípum
Mesta stærð uppistöðulóns
Eyðublað – Sérstakar upplýsingar
Á þessu eyðublaði eru kallað eftir stuttri lýsingu á ýmsum lykilatriðum sem skulu liggja til grundvallar umfjöllun samkvæmt reglugerð 530/2014
Ef þess er kostur væri gott ef fyrirhugaðir efnistökustaðir og/eða tippar væru sýndir á því korti sem fjallað er um í eyðublaðinu gögn á korti.
Náttúrulegt rennsli í farvegi [m3]

Skýrir sig sjálft.

Upplýsingar um tíðnidreifingu rennslis Fyrir það tímabil sem rennslisáætlanir byggja á.
Lýsing á fyrirhuguðum lónum og
vatnsborðssveiflum

Umfjöllun um áætlaða mestu og minnstu vatnshæði í lóni [m.y.s.eða m í staðarkerfi]

Umfjöllun um rennsli

Umfjöllun um áætlaða mesta, meðal og minnsta náttúrulegt rennsli svo og virkjað rennsli auk umfjöllunar um minnsta
framhjárennsli og áhrif virkjunar á náttúrulegt rennsli auk langæislínu yfir rennslið í vatnsfallinu ef slíkt liggur fyrir.

Upplýsingar um aurframburð
Upplýsingar um ísmyndun
Upplýsingar um breyttar forsendur
frá Rammaáætlun 2

Áætlaðar sveiflur [kg/s] og fyllingartími lóns [ár]
Umfjöllun um möguleg áhrif á ísmyndun
Ef forsendur hafa breyst milli Rammaáætlunar 2 og Rammáætlunar þrjú er óskað eftir stuttri umfjöllun um það hvaða
forsendur hafa breyst og hvort ástæða er til þess að líta á nýja tilhögun sem nýjan virkjanakost.

Eyðublað - Viðbótar upplýsingar
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Hér skulu orkufyrirtækin skrá inn allar viðbótar upplýsingar sem liggja skulu til grundvallar afgreiðslu á virkjunarkostum vegna Rammaáætlunar 3. Það er á
ábyrgð hvers orkufyrirtækis fyrir sig að tryggja að fullnægjandi yfirlit yfir öll gögn liggi fyrir við afgreiðslu á hverjum virkjanakosti
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Grunn upplýsingar (sjá nánar undir Leiðbeiningar)
Landshluti
Svæði
Númer í Rammaáætlun 2
Númer í Rammaáætlun 3
Flokkur í R2
Aðili 1
Aðili 2
Afl R2 [MW]
Afl R3 [MW]
Orka R2 [GWh/ári]
Orka R3 [GWh/ári]
Nýtingart. [klst./ári]
2

Hámarks flatarmál uppistöðulóns [km ]
Lágmarks flatarmál uppistöðulóns [km2]
Hámarks hæð uppistöðulóns yfir sjávarmáli [m]
Lágmarks hæð uppistöðulóns yfir sjávarmáli [m]
Miðlunarrými [Gl]
Heildar rúmtak lóna [Gl]
Flatarmál vatnasvið [km2]

Lengd stíflna [m]
Hæð stíflna [m]
Lengd aðrennslispípu/-a [m]
Lengd frárennslispípu/-a [m]
Lengd aðrennslisganga [km]

Tölulegar upplýsingar skv. leiðbeiningum
Suðurland
Hvítá í Árnessýslu
Búðartunguvirkjun

Heiti virkjunar

Fallhæð [m]

3.2.2015

Var ekki með
R3134A
Var ekki flokkað
Íslensk Vatnsorka
Ekki til staðar
Ekki til staðar
27
Ekki til staðar
230
8500
Lón A
7
3
255
250
30
80
1920
Þrep A
55
Stífla A
790
21
Pípa A
Á ekki við
Á ekki við
Göng A
Á ekki við
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Lón B

Lón C
0
0
0
0
0
0

Þrep B

Lón D
0
0
0
0
0
0

Þrep C
0

Stífla B

Göng B

Samtals.

Pípa D

0
0

0
Samtals.

Göng D
0

1120

0

0
Göng C

0

55
Samtals.

Stífla D

Pípa C

30
80

0

0

0

7
3

Samtals.

Þrep D

Stífla C

Pípa B

0
0
0
0
0
0

0

330
6

Samtals.

0

0
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Lengd frárennslisganga[km]
Hæð þrýstiganga [m]

3,4
55

0
0

Skurður A
Lengd aðrennslisskurða/-r [km]
Lengd frárennslisskurða/-r [km]
3

Meðal rennsli í farvegi [m ]
Lágmarks rennsli [m3]
3
Hámarks rennsli [m ]
Virkjað rennsli [m3]

3.2.2015

Skurður B

Á ekki við
1,3
Farvegur A
106,6
25
700
60

0
0
Skurður C

0
Farvegur B

Skurður D
0

Farvegur C

3,4
55

0
0
Samtals.

1,3

0
Farvegur D

Samtals.
106,6
25
700
60
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Tékklisti yfir þau gögn sem eiga að koma fram á korti
Nafn á skjali sem inniheldur kort með umbeðnum upplýsingum

Skýringar á því ef upplýsingar er ekki að finna á korti
Mörk framkvæmdasvæðis
Staðsetning stöðvarhúss
Þeir vegir sem þegar eru til staðar
Staðsetning skurða
Staðsetning á stíflum
Staðsetning á pípum

Á ekki við
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Upplýsingar um tíðnidreifingu rennslis (langæislína)

Rennslið fer mjög sjaldan niður fyrir 50 m³/s og er meira en 60 m³/s 80% tímans. Sjá langæislínu í skýrslu,
mynd 3.

Lýsing á fyrirhuguðum lónum og vatnsborðssveiflum

Vatnsborð lóns Búðartunguvirkjunar mun haldast stöðugt þar sem virkjað rennsli er áætlað 60 m3/s sem er
minna en rennsli Hvítár 80% tímans. Lónið er 7 km2 að stærð.

Umfjöllun um rennsli (Náttúrulegt rennsli, virkjað rennsli, framhjárennsli)

Rennsli er nokkuð stöðugt og fer mjög sjaldan niður fyrir 50 m3/s að vetrarlagi eða 80 m3/s að sumarlagi.
Rennslið er minnst seinnipart vetrar en mest í vorleysingum í maí og júní og einnig mikið yfir
jökulbráðnunartímabilið í júlí og ágúst. Meðalrennsli, ákvarðað út frá 38 vatnsárum (1964-2002), er 107 m3/s.
Virkjað rennsli er 60 m3/s.
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Upplýsingar um aurframburð

Aurburður hefur verið mældur víða í Hvítá en ekki hefur verið unnið heilstætt úr mælingunum. Stór hluti
aursins, einkum grófa hlutans fellur út í Hvítárvatni sem er mjög stórt. Mælingar við Brúarhlöð ættu að gefa
góða mynd af aurburið inn í fyrirhugað lón því mælistaðurinn er 8 km neðar í ánni og rennslið svipað.
Meðaltal 115 S svifaursýna sem tekin voru við Brúarhlöð á árunum 1966 til 1994 gefa meðal svifaursstyrk 93
g/m3. Þetta þýðir að heildaraurburður inn í lónið er að meðaltali um 300 þúsund tonn á ári. Um 20% aursins
er leir og um 40 % mela og þar sem meðaldvalatími vatns í lóninu er aðeins um 70 klukkustundir má reikna
með að ekkert af leirnum setjist til í lóninu en helmingur melunnar en allur hluti mósins og sandsins. Því má
gera ráð fyrir að 180 þúsund tonn af aur botnfalli í lóninu en rúmtak þess er sennilega um 0,12 Gl þannig að
þó að lónið sé lítið tæki það meira en 200 ár að fyllast. af aur. Verði virkjað ofar á vatnasviðinu td. í Jökulfalli
eða Hagavatni minnkar aurinn enn frekar.
Upplýsingar um ísmyndun

Ísmyndun og aurburður eru ekki talin vandamál fyrir þennan virkjanakost.
Upplýsingar um breyttar forsendur frá Rammaáætlun 2

Virkjunarkostur var ekki með í Rammaáætlun 2.
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Upplýsingar sem orkufyrirtæki vilja að liggi fyrir vegna tilhögunar virkjunarkosts til
umfjöllunar vegna Rammaáætlunar 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10

Viðbótar upplýsingar

