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6.39 R3141A STÓRA-LAXÁ
Inngangur
Í kafla 6.39 í skýrslu Orkustofnunar um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3. áfanga verndar- og
orkunýtingaráætlunar er fjallað um virkjunarkostinn Stóru-Laxá.
Í skýrslu Landsvirkjunar Stóra-Laxá, Tilhögun virkjunarkosts R3141A, sem fylgir þessum kafla sem
Viðauki A er tilhögun virkjunarkostsins Stóru-Laxá lýst.
Í Viðauka B er að finna afrit af Excelskjalinu R3141A-01-Stóra Laxárvirkjun, 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.
Einnig skal bent á að tenging virkjunarkostanna er á forræði Landsnets og tilheyrir ekki þeim gögnum
er varða tilhögun virkjunarkosta.
VIÐAUKI A
SKÝRSLA LANDSVIRKJUNAR: Stóra-Laxá, Tilhögun virkjunarkosts R3141A.
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1

Inngangur

Í skýrslu iðnaðarráðuneytis frá árinu 1994 er tillaga að virkjun Stóru Laxár í Skeiða- og Gnúpverjahrepp
og er gert ráð fyrir virkjun í tveimur þrepum. Landsvirkjun er með til athugunar virkjun Stóru Laxár
ofan Laxárgljúfra eða svokallað efra þrep. Orkustofnun veitti rannsóknaleyfi á árinu 2012 og hefur
verið unnið að rannsóknum sem ná til vatnafars, jarðfræði, veiði og gróðurs auk þess sem talsverðar
landmælingar hafa verið gerðar.

Mynd 1 Tölvugerð yfirlitsmynd, horft til norðurs yfir framkvæmdasvæðið
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Tilhögun og helstu kennistærðir virkjunar
Hugmyndin að virkjun Stóru Laxá er að nýta um 230-240 m fall frá hæðardrögum sunnan
Fremstahnjúks og Pálsfells niður að ármótum Skillandsár og Stóru Laxár neðan Laxárgljúfra.
Virkjunin verður nokkuð svæðisskipt og og eru helstu svæðin talin upp hér á eftir.
Leirá sem er dragá nokkru minni en Stóra Laxá og á upptök sín í drögum vestan við Stóru Laxá.
Leirá verði stífluð um 4 km ofan við Helgaskála með 230 m langri stíflu sem myndar Leirárveitulón
sem er í 455 m.y.s. Leirárveituskurður um 4,6 km langur liggur að Stóru Laxá við Helgaskála.
Stóra Laxá rennur um Geldingaver sem er vel gróið svæði sunnan Fremstahnjúks og austan Pálsfells
og er mögleiki á að nýta það svæði til miðlunar ef miðlun í Illaveri er ekki nægjanleg. Stífla um
540m löng verður í farvegi Stóru Laxár, og er lón í um 476 m.y.s og stærð lóns er um 4,6 km2.
Vatni úr þessu lóni er veitt í farveg Stóru Laxár ofan Stóru-Laxárveitulóns.
Neðan Helgaskála þarf að reisa um 300 m langa stíflu sem myndar Stóru-Laxárveitulón með lónhæð
448 m.y.s. Úr þessu lóni er meginrennsli Stóru Laxár veitt eftir Stóru-Laxárveituskurði í Illaverslón.
Illaverslón er meginmiðlunarlón virkjunarinnar með lónhæð 445 m.y.s. Lónið er myndað með stíflu
í Illagili syðst í Illaveri ásamt tveimur litlum stíflum. Hámarksstærð lónsins er um 6,7 km 2. Reiknað
er með að miðlunarrými lónsins verið um 50 Gl. Lengd stífla er samtala um 1420m og mesta hæð
18m.
Tveir möguleikar eru á nýtingu fallsins, annars vegar er með jarðgögnum og stöðvarhúsi
neðanjarðar en hins vegar með pípu og stöðvarhúsi neðan við ármót Stóru Laxár og Skillandsár.
Jarðgöng munu liggja eftir Kóngsási og Kambi, með stöðvarhús undir fremsta hluta Kambs. Annað
hvort verður um að ræða nær lárétt aðrennslisgöng og lóðrétt fallgöng eða hallandi aðrennslisgöng
með þrýstijöfnunarrými ofan við stöðvarhús. Frárennslisgöng verða nær lárétt um 2500m löng og
opnast út við ármót Skillandsár og Stóru Laxá í um 200 m.y.s.
Aðkomugöng verða um 1500m löng og liggja frá austurhluta Kóngsáss þar sem tenging við
vegakerfi verði. Aðkomuvegir verða frá Mástunguvegi (329) og frá Línuvegi.
Ef virkjað verði með þrýstipípu mun hún liggja niður vestan Illagils að Skillandsá og þaðan með
henni að Stóru Laxá við ármótin. Þrýstipípa yrði um 4,5 km að lengd og um 2,5 m í þvermál.
Tenging virkjunarinnar er líklegust með jarðstreng að Flúðalínu, eða beint í tengivirki við Búrfell.
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Tafla 1

Helstu kennistærðir Stóru Laxárvirkjunar

Helstu kennistærðir
Uppsett afl (MW)
Orkugeta (GWh/ár)
Nýtingartími (klst./ár)

Stóru
Laxárvirkjun
30-35
180-200
5-6000

Meðalrennsli til virkjunar (m3/s)

13,5

Vatnasvið (km2)

355

Vatnshæð inntakslóns (m y.s.)

445

Flatarmál lóns (km2)

12,5

Miðlun (Gl)

50

Lengd aðrennslisskurða (km)

6,1

Lengd frárennslisskurða (km)

0,05-0,1

Lengd aðrennslisganga (km)

2,1

Lengd frárennslisganga (km)

2,5

Lengd stíflu (m)
Mesta hæð stíflu (m)
Fallhæð (m)

2500
18
235

Virkjað rennsli (m³/s)

15-18

Kostnaðarflokkur

óviss
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3

Staðhættir
Stóra Laxá og Leirá eiga upptök sín í hæðardrögum sunnan Kerlingarfjalla, milli Hvítár og Þjórsá.
Báðar árnar eru að meginhluta dragár með sveiflukenndu rennsli, mikil vor og haustflóð en með
litlu vetrarrennsli. Landslag er að mestu grýttir ávalir ásar sem liggja NA-SV og er rennslisstefna
samhliða þeim. Núna renna Stóra Laxá og Leirá saman efst í Laxárgljúfrum en þau móta landslagið
á svæðinu og er reiknað með að gljúfrin verði ósnortin en vatnsmagn mun minnka. Gert er ráð
fyrir að hleypa verði vatni framhjá virkjuninni til að tryggja fiskgengd í Laxárgljúfrum. Stóra Laxá
er laxveiðiá þar sem efstu veiðistaðirnir eru neðarlega í Laxárgljúfrum.
Öll miðlunarlón eru staðsett þar sem gömul lón hafa verið á einhverju tímabili frá lokum ísaldar. Nú
eru svæðin misgróin, mestur gróður er við Geldingaverslón en mýrar fen við Illaver eins og nafnið
bendir til.
Aðkoma að stöðvarhúsi og neðri hluta virkjanasvæðis verður frá Mástunguvegi (329).
Sultartangalínur 2 og 3 liggja um fyrirhugað virkjanasvæði og þjónustuvegur meðfram þeim.
Vegurinn liggur frá Tungufelli í Hrunamannahreppi að Hólaskógi og Sprengisandsvegi á Hafi. Gert
er ráð fyrir að hluti af aðkomu að virkjanasvæðinu verði eftir línuveginum.
Rennslismælir V411 er Stóru Laxá við Hólmahyl og hefur verið í fjölda ára en í júní 2013 voru settir
upp mælar, annars vegar í Leirá við Leirártungu, V598 og hins vegar í Stóru Laxá við Tangaver
neðan Helgaskála, V597. Vegna þess hversu stuttan tíma mælarnir hafa verið í rekstri eru gögn
frá þeim ekki tiltæk til reikninga á orkugetu.
Unnar hafa verið líkanreiknaðar rennslisraðir með gögnum frá Veðurstofu Íslands BE/SJ 2009-0.
Stuðst er við rennslismælinn við Hólahyl, V411 þar sem raðir eru reiknaðar frá árinu 1969 fram til
ársins 2008. Rennsli Stóru Laxár við Helgaskála og Leirár er áætlað út frá hlutfalli hvers
ákvörðunarstaðar af heildarafrennslissvæðum.

Mynd 2

Illaver, norðurhluti.
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Mynd 3

Mynd 4

Illaver, suðruhluti.

Af Kóngsás til suðurs, Skillandsá til vinstri og Hrunakrókur til hægri.
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Rennsli

jan

feb

mar

apr

maí

jún

Júl

ágú

sep

okt

nóv

des

6.68

5.33

5.55

7.81

17.71

24.13

14.02

8.16

8.61

9.89

9.00

7.11

Tafla 2: Meðalrennsli hvers mánaðar reiknað út frá allri röðinni (1969-2005) [m3/s].
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Mynd 5 : Innrennsli í Illaverslón. Dagsmeðaltöl eru sýnd með bláum lit, mánaðarmeðaltöl með gráum en meðalrennsli fyrir
Vatnsár
hvert vatnsár er táknað með svörtum ferningi. Rennslið er breytilegt innan ársins en ársmeðaltölin eru nokkuð
stöðug.
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Mynd 6: Langæislína innrennslis (dagsmeðaltöl). Rennslið er yfir meðaltali (10,4 m3/s) 35% tímans.

Mynd 7 : Dreifing innrennslis í Illaverslón. Mest rennsli er snemmsumars þegar snjóa leysir en lítið rennsli er yfir köldustu
mánuðina.
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Tölulegar upplýsingar

Tafla 3

Tölulegar upplýsingar um Stóru Laxárvirkjun

Grunn upplýsingar
(sjá nánar undir Leiðbeiningar)

Tölulegar upplýsingar skv. leiðbeiningum
Suðurland

Landshluti
Svæði

Hálendi Hreppa

Heiti virkjunar

Stóra Laxá

Númer í Rammaáætlun 2

Á ekki við

Númer í Rammaáætlun 3

R3141A

Flokkur í R2

Á ekki við

Aðili 1

Landsvirkjun

Aðili 2

Á ekki við

Afl R2 [MW]

Á ekki við Á ekki
við

Afl R3 [MW]

30-35

Orka R2 [GWh/ári]

Á ekki við

Orka R3 [GWh/ári]

180-200

Nýtingart. [klst./ári]

5-6000
Illaverslón

Geldingaverslón

Hámarks flatarmál uppistöðulóns [km ]

6,7

4,6

0,25

1

12,55

Lágmarks flatarmál uppistöðulóns [km2]

1,5

0,5

0,15

0,5

2,65

Hámarks hæð uppistöðulóns yfir sjávarmáli [m]

445

476

448

455

Lágmarks hæð uppistöðulóns yfir sjávarmáli [m]

433

467

446

453

Miðlunarrými [Gl]

50

22

0,3

1,5

73,8

Heildar rúmtak lóna [Gl]

60

28

1

2,5

91,5

Þrep B

Þrep C

Þrep D

Samtals

Stífla A***

Stífla B

Stífla C

Stífla D

Samtals

Lengd stíflna [m]

1420

300

540

230

Hæð stíflna [m]

18

12,5

15

12

Pípa A

Pípa B

Pípa C

Pípa D

Samtals

Göng A

Göng B

Göng C

Göng D

Samtals

Skurður B

Skurður C

Skurður D

Samtals

Farvegur B

Farvegur C

Farvegur D

Samtals

2

2

Flatarmál vatnasvið [km ]

Samtals

355
Þrep A

Fallhæð [m]

Stóru
Leirárveitulón
Laxárveitulón

235

Lengd aðrennslispípu/-a [m]
Lengd frárennslispípu/-a [m]

Lengd aðrennslisganga [km]

2,1

Lengd frárennslisganga[km]

2,5

Hæð þrýstiganga [m]

190
Skurður A

Lengd aðrennslisskurða/-r [km]

0,05

Lengd frárennslisskurða/-r [km]

0,05
Farvegur A

Meðal rennsli í farvegi [m3]

13,5

Lágmarks rennsli [m3]

2 m3/sek

Hámarks rennsli [m3]

75 m3/sek

3

Virkjað rennsli [m ]

15-18 m3/sek
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5.

Teikningar

5.1 Yfirlitskort af virkjunartilhögun, sem hefur verið til skoðunar ásamt áætluðu
framkvæmdasvæði.
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5.2. Veituskurður frá Leirá og veitulón í Laxáfarvegi neðan Helgaskála.
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l
5.3

Illaverslón og helstu stíflur.
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5.4

Staðsetning stöðvarhúss og jarðganga og hugmyndir um pípuvirkjun.
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6. Fyrirliggjandi rannsóknir og gögn.
Eftirfarandi er listi yfir helstu heimildir og rannsóknir vegna fyrirhugaðs virkjunarkosts. (Raðað í
stafrófsröð).
EFLA verkfræðistofa, febrúar 2014, Stóra Laxá, Rannsóknir vegna frumhönnunar.
EFLA/ISOR, maí 2014, Stóra-Laxá – Illagil, Bergrunnskort 1:10.000.
Veðurstofa Íslands, 2009, Líkanreiknaðar rennslisraðir á vatnasviðum Stóru Laxár og Rangár í Fellum.
Verkfræðistofa Suðurlands, 2012, Stóra Laxá, Mögulegur virkjanakostur við Geldingafell og Illaver.
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VIÐAUKI B
EXCELSKJAL FRÁ LANDSVIRKUN: R3141A-01-Stóra Laxárvirkjun

ORKUSTOFNUN
Eyðublað - Grunnupplýsingar
Reitur
Landshluti
Svæði
Heiti virkjunar

R3141A-01 Stóra Laxárvirkjun

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
2
[km ]

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.

1

Leiðbeiningar

R3141A-01 Stóra Laxárvirkjun

ORKUSTOFNUN

21.5.2014

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]
3

Lágmarks rennsli [m ]
3

Hámarks rennsli [m ]
Virkjað rennsli [m3]

2

Leiðbeiningar

R3141A-01 Stóra Laxárvirkjun

ORKUSTOFNUN

21.5.2014

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.
3

Náttúrulegt rennsli í farvegi [m ]

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

3

Leiðbeiningar

ORKUSTOFNUN

R3141A-01 Stóra Laxárvirkjun

21.5.2014

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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Leiðbeiningar

R3141A-01 Stóra Laxá

ORKUSTOFNUN
Grunnupplýsingar (sjá nánar undir Leiðbeiningar)
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]

8.1.2015

Tölulegar upplýsingar skv. leiðbeiningum
Suðurland
Stóra Laxá
R3141A
Landsvirkjun

30-35
180-200
5-6000
Illaverslón

2

6,7
1,5
445
433
50
60
355

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]
2
Flatarmál vatnasvið [km ]
Þrep A

Geldingaverslón Stóru-Laxárveitulón
Leirárveitulón Samtals.
4,6
0,25
1
0,5
0,15
0,5
476
448
455
467
446
453
22
0,3
1,5
28
1
2,5
Þrep B

Þrep C

Stífla A***

235
Stífla B

1420
18

Lengd stíflna [m]
Hæð stíflna [m]
Pípa A

Stífla C
300
12,5

Pípa B

540
15
Pípa C

Samtals.

Stífla D

2490

230
12
Pípa D

Samtals.
0
0

Lengd aðrennslispípu/-a [m]
Lengd frárennslispípu/-a [m]
Göng A
Lengd aðrennslisganga [km]
Lengd frárennslisganga[km]

73,8
91,5

Samtals.

Þrep D

235

Fallhæð [m]

12,55
2,65

Göng B
2,1
2,5
5

Göng C

Göng D

Samtals.
2,1
2,5
Grunnupplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3141A-01 Stóra Laxá
190

190

Hæð þrýstiganga [m]
Skurður A

Skurður B

Skurður C

Skurður D

Samtals.
0,05
0,05

0,05
0,05

Lengd aðrennslisskurða/-r [km]
Lengd frárennslisskurða/-r [km]
Farvegur A
Meðalrennsli í farvegi [m3/s]
Lágmarksrennsli [m3/s]
Hámarksrennsli [m3/s]
Virkjað rennsli [m3/s]

8.1.2015

Farvegur B

13,5
2 m3/sek*
75 m3/sek**
15-18

6

Farvegur C

Farvegur D

Samtals.
13,5
0
0
0

Grunnupplýsingar

R3141A-01 Stóra Laxá

ORKUSTOFNUN

8.1.2015

Tékklisti yfir þau gögn sem eiga að koma fram á korti
Nafn á skjali sem inniheldur kort með umbeðnum upplýsingum
1611-155-28-001-A03-Yfirlitskort.pdf
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

Óvissa er enn um staðsetningar á mannvirkjum. Líkur benda til að efnistökustaðir verða allir innan fyrirhugaðs lóns.
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Upplýsingar á korti

ORKUSTOFNUN

R3141A-01 Stóra Laxá

8.1.2015

Upplýsingar um tíðnidreifingu rennslis (langæislína)

Lýsing á fyrirhuguðum lónum og vatnsborðssveiflum

Meginmiðlunarlón virkjunar verður svokallað Illaverslón með hæstu lónhæð 445 m y.s. og vatnsborðssveifla
verður allt að 12 m. Flatarmál lónsins er um 6,7 km2 og miðlunarrými um 50 Gl. Lónið verður í svokölluðu
Illaveri og afmarkast af lágum ásum að austan- og vestanverðu en litlum stíflum að sunnanverðu en stærsta
stíflan verður í svokölluðu Illagili, en um það rennur í dag afrennsli úr Illaveri.
Umfjöllun um rennsli (Náttúrulegt rennsli, virkjað rennsli, framhjárennsli)

Miðað er við að nánast öllu náttúrulegu rennsli í Leirá ofan veitulónsins í ánni og Stóru+B1 Laxár ofan
veitulóns við Helgaskála verði veitt inn í Illaverslón. Miðað er þó við að við mesta flóðrennsli verði mögueliki
á framhjárennsli niður farveg Laxár framhjá miðlunarlóni, þ.e. þegar rennsli er umfram afköst veituskurðar til
lónsins. Tryggja verður lágrennsli niður farveg Laxár frá veitumannvirkjum að frárennsli virkjunar.
Rannsóknir á vatnafari og lífríki á árunum 2015-16 munu leiða í ljós hvort náttúrulegt vatnasvið neðan
veimannvirkja dugi til að halda uppi nauðsynlegu lágrennsli.B67
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Sérstakar upplýsingar

ORKUSTOFNUN

R3141A-01 Stóra Laxá

8.1.2015

Upplýsingar um aurframburð

Ekki liggur fyrir á þessu stigi hversu mikill aurburður kann að berast inn í miðlunarlón. Af nætrliggjandi
áreyrum að marka er framburður mestmegnis gróf ármöl sem setjast mun til efst í en ólíklegt er að það valdi
vandamálum vegna mikils lónrýmis.
Upplýsingar um ísmyndun

Ekki er á þessu hönnunarstigi unnt að sjá vandamál vegna ísmyndunar við rekstur virkjunarinnar m.a. vegna
þess hve lónrými er mikið. Að vetri til er þó líklegt að ís geti valdið tímabundnum truflunum í veituskurði
Leirár en skurðir verða hannaðir þannig að þeir leggi í mestu frostum, þ.e. rennslishraði þar verði minni en
0,6 m/sek.
Upplýsingar um breyttar forsendur frá Rammaáætlun 2
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Sérstakar upplýsingar

Orkustofnun

R3141A-01 Stóra Laxá

8.1.2015

Upplýsingar sem orkufyrirtæki vilja að liggi fyrir vegna tilhögunar virkjunarkosts til
umfjöllunar vegna Rammaáætlunar 3

Rétt er að benda á að hugmyndir um ofanjarðarvirkjun og stálpípum í stað jarðganga hafa enn ekki verið
skoðaðar sérstaklega m.a. vegna skorts á kortagögnum. Við frumhönnun virkjunarinnar mun verða gerður
samanburður á þessum tveimur valkostum, en önnur tilhögun virkjunar er óháð því hvor þessara útfærslu á veitu
1 til stöðvarhúss verður valin.
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Viðbótar upplýsingar

