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1 Inngangur
Á Þjórsár-Tungnaársvæðinu hefur verið rekið viðamikið vatnshæðarmælakerfi um áratuga skeið.
Upphaf samfelldra mælinga á svæðinu má rekja til endurvakins áhuga manna eftir síðari
heimsstyrjöld að nýta vatnsföll landsins til orkuframleiðslu og sem aðalorkugjafa hins nýstofnaða
lýðveldis [1]. Á þeim tíma var mönnum ljós þörfin fyrir samfelldar tímaraðir sem eru ein af
mikilvægari forsendum virkjanaframkvæmda en nágrannaþjóðir Íslands höfðu stundað samfelldar
vatnamælingar allt frá aldamótunum áður. Embætti Raforkumálastjóra var stofnað árið 1946 og
falið umsjón vatnamælinga. Eitt af helstu verkum þess embættis var að hefja samfelldar mælingar
á vatnafari landsins.
Á árunum kringum 1960 voru lagðar fram fjölmargar virkjanaáætlanir sem miðuðust við virkjun
minni sem stærri vatnsfalla, þar á meðal virkjanir í Þjórsá og Hvítá. Virkjun Sogsins var að fullu lokið
árið 1959 en ljóst var að farið yrði í virkjun einhvers af stærri vatnsföllum landsins. Samfelldar
mælingar voru þá nýlega hafnar í stóru vatnsföllunum á hálendi Þjórsár-Tungnaársvæðisins. Árið
1965 var ákvörðun tekin um virkjun Þjórsár við Búrfell og Landsvirkjun stofnuð um þá framkvæmd
sama ár.
Verkefni vatnamælinga heyrðu undir embætti Raforkumálastjóra fram til 1967 en þá færðust
verkefnin yfir til Orkustofnunar sem á því ári var stofnuð. Hlutverk Orkustofnunar var á þeim tíma
m.a. að stunda nauðsynlegar rannsóknir á orkuauðlindum og undirbúa nýtingu þeirra.
Vatnamælingar Orkustofnunar sameinuðust síðan Veðurstofu Íslands þann 1. janúar 2009.
Með auknum fjölda virkjana á Þjórsár-Tungnaársvæðinu og stórauknu eftirlitshlutverki tengdum
þeim, þótti eðlilegt að hlutverk vatnamælinga færðist nær starfseminni á svæðinu. Landsvirkjun
tók því í auknum mæli að sinna mælakerfinu í samstarfi við Vatnamælingar Orkustofnunar. Á síðari
árum hefur Landsvirkjun tekið að mestu leyti yfir rekstur kerfis og úrvinnslu gagna en Veðurstofa
Íslands haft eftirlit með heildarafrennsli af virkjanasvæðinu.
Mælakerfi á Þjórsár-Tungnaársvæðinu hafa tekið miklum breytingum gegnum tíðina vegna
virkjanaframkvæmda og áherslubreytinga samhliða þeim. Eftir því sem fram líða stundir er eðlilegt
að áherslan færist frá auðlindinni sem slíkri og yfir á eftirlits- og umhverfisþætti. Mikilvægt er fyrir
vatnafræðilega úrvinnslu framtíðarinnar að eiga á prenti heilstætt yfirlit yfir mælakerfi í nútíð og
fortíð, sem og tilheyrandi vatnshæðar- og rennslisgögn.
Megin tilgangur þessarar skýrslu er að gefa yfirlit yfir rennslisgæfa mæla sem nú eru í rekstri á
Þjórsár-Tungnaársvæðinu og skoða tilgang þeirra miðað við núverandi stöðu. Í þeirri vinnu felst
meðal annars að gera grein fyrir tilgangi hvers mælis, hvenær mælir hóf rekstur og lítillega fjalla
um rekstur hans, gæði gagna og svo framvegis. Einnig eru teknar saman stuttlega tölfræðilegar
upplýsingar um gagnaraðir hvers mælis þar sem við á.
Yfirlit yfir eldri aflagða mæla er einnig að finna í skýrslunni og staðsetningu þeirra. Þar sem
Vatnamælingar Orkustofnunar sáu að langmestu leyti um úrvinnslu gagna úr mælunum á sínum
tíma hafa frumgögnin og aðrar upplýsingar um mælistaði haldist til varðveislu hjá Orkustofnun og
síðan hjá Veðurstofunni, þ.e. eftir sameiningu Vatnamælinga Orkustofnunar og Veðurstofunnar
árið 2009. Eldri vatnshæðar- og rennslisgögn eru því að stóru leyti í varðveislu hjá Veðurstofunni
en öll nýrri gögn hjá Landsvirkjun.
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2 Yfirlit rennslisgæfra mæla á Þjórsár-Tungnaársvæðinu
Alls voru 14 rennslisgæfir mælar í vatnsföllum í rekstri á virkjanasvæði Þjórsár-Tungnaársvæðisins
árið 2015. Staðsetningu mælanna má sjá á korti í viðauka. Landsvirkjun hefur umsjón með viðhaldi,
mælingum og úrvinnslu gagna úr 13 mælistöðvum og kostar rekstur þeirra. Umfjöllun um þessa 13
mæla er að finna í kafla 3. Veðurstofa Íslands rekur einn vatnshæðarmæli í Þjórsá fyrir Landsvirkjun
og er sá staðsettur við Þjórsártún. Ekki er gerð sérstaklega grein fyrir þeim mæli í skýrslunni.
Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir alla rennslisgæfa vatnshæðarmæla sem eru eða hafa verið í rekstri á
virkjanasvæðinu ásamt rennslisröðum sem til eru úr þessum mælum. Staðsetningu mælanna er að
finna á korti í viðauka. Aflagðir mælar eru ekki til umfjöllunar í þessari skýrslu.
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3 Rennslisgæfir mælar í rekstri
3.1 Þjórsárlón, útrennsli
Vatnshæðarmælirinn í Þjórsárlóni er
staðsettur í lokuhúsinu í Þjórsárstíflu
(mynd 1). Mælirinn hefur verið í rekstri
síðan 1997. Megin tilgangur hans líkt
og með öll helstu miðlunarlón á
svæðinu er að fylgjast með lónhæð
Þjórsárlóns. Mælirinn nýtist þó einnig
til að fylgjast með rennsli úr lóninu um
Þjórsárskurð. Mæligögnum er miðlað
til stjórnkerfis Búrfellsstöðvar og
nýtast þar í daglegum rekstri við
ákvarðanatöku um vinnslu og til
eftirlits með lónhæð Þjórsárlóns og
Mynd 1. Lokuhús Þjórsárlóns og Þjórsárstífla.
rennsli um Kvíslaveitur.

Þjórsá var stífluð suðaustur af Hofsjökli á árunum 1996 og 1997 í 5. áfanga Kvíslaveitu. Við það
myndaðist Þjórsárlón sem er efsta lónið í Kvíslaveitum. Úr lóninu er vatni veitt um Þjórsárskurð í
Hreysiskvísl (Hreysislón). Botnrás Þjórsárstíflu er ætlað að hreinsa aurburð úr Þjórsárlóni en
aurvarsþröskuldur er ofan við inntak Þjórsárskurðar. Botnrásin nýtist einnig við viðhaldsvinnu í
tengslum við Þjórsárskurð. Frá því byrjað var að veita vatni um Þjórsárskurð hefur botnrásin verið
opnuð 10 sinnum og haldið opinni allt frá nokkrum vikum í nokkra mánuði. Aurvarsþröskuldurinn
myndar yfirfall úr lóninu og er hæð hans núllpunktur rennslislykils fyrir mælistaðinn.
Frá því mælirinn í Þjórsárlóni hóf rekstur hefur verið gerður einn rennslislykill út frá rennslismælingum við mælistað. Gerð er grein fyrir smíði rennslislykilsins í skýrslu Landsvirkjunar frá árinu
2011 [2]. Í skýrslunni kemur fram að rennslismælingar nái vel yfir það svið sem mæld vatnshæð í
Þjórsárlóni spannar. Skýrsluhöfundar telja lykilinn góðan en bæta þurfi við mælingum í efri hluta
lykilsviðsins. Svo virðist sem mælingar almennt séð falli vel að lykli en frávik sumra mælinga er
allmikið. Gera má ráð fyrir að ráðandi þversnið sé stöðugt þar sem um steyptan þröskuld er að
ræða og leita þarf því skýringa á frávikum annarsstaðar.

Aðstæður til mælinga á rennslisgæfri
vatnshæð við útfall Þjórsárlóns eru
nokkuð góðar. Truflanir vegna
ísmyndunar eru fremur litlar en ís
getur hlaðist á aurvarsþröskuldinn
yfir vetrartímann (mynd 2). Áhrif
þessa á vatnshæð lónsins virðast ekki
vera
langvinn
og
hreinsast
þröskuldurinn yfirleitt fljótlega.

Mynd 2. Aurvarsþröskuldur Þjórsárlóns.
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Gögnin úr mæliröðinni frá því mælirinn var gangsettur eru nokkuð heilleg og samfelld (mynd 3).
Nokkrar eyður eru í gögnum fram til 2010 en á þeim tíma var skynjararör óvarið og átti til að
skemmast þegar ísa leysti af lóninu. Árið 2010 var ráðist í endurbætur á mæli en þá var skynjari
lagður í rör undir grjótvörn lónsins. Þjórsá er jökulá og er rennsli árinnar því minnst á veturna en
mest á sumrin (mynd 4). Ársmeðalrennsli útrennslis úr Þjórsárlóni á árabilinu 1997-2015 er 24,1
m3/s og staðalfrávik 3,6 m3/s (mynd 4).

Mynd 3. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum við útrennsli Þjórsárlóns.

Mynd 4. Meðal mánaðarrennsli útrennslis Þjórsárlóns ásamt tíðnidreifingu mánaðarrennslis (1997-2015).
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3.2 Stóraversskurður
Rennslisgæfur
vatnshæðarmælir
hefur verið í Stóraverskvísl í
Stóraversskurði síðan 4. september
1984. Mælistöðin stendur á miðri
brúnni yfir Stóraverskvísl við Stóraver
(mynd 5). Fram til ársins 2008 var
rekinn mælir með þrýstiskynjara en sá
fauk á því ári. Þá var settur upp nýr
mælir með tveimur þrýstinemum og
mælistöðin símtengd. Tilgangur
mælinga á rennsli við Stóraver er að
meta heildarinnrennsli úr Kvíslaveitum til Þórisvatns. Mæligögnum er
miðlað til stjórnkerfis Búrfellsstöðvar Mynd 5. Vatnshæðarmælir á brú yfir Stóraverskvísl
og nýtast þar í daglegum rekstri við
ákvarðanatöku um vinnslu og eftirlit.
Stóraversskurður er hluti af áfanga 1 í Kvíslaveitum en framkvæmdir við þann áfanga hófust 6.
ágúst 1980 [3]. Í áfanga 1 fólst að Stóraverskvísl nyrðri, sem áður rann í Svartá, var veitt um skurð
í Stóraverskvísl syðri sem þaðan rennur til Illugaverskvíslar og að lokum til Þórisvatns. Við stíflun
Stóraverskvíslar nyrðri varð Dratthalavatn að miðlunarlóni sem ýmist er kallað sínu upprunalegu
nafni eða Stóraverslón.
Frá því mælirinn við Stóraver hóf rekstur hafa verið
gerðir tveir rennslislyklar fyrir mælistaðinn. Sá síðari var
unninn á árinu 2015 og var notast við rennslismælingar
frá árinu 2009 [4]. Stóraverskvísl fellur á flúðum rétt fyrir
neðan mælinn og er hugsanlegt að breyting hafi orðið á
klöppinni síðla árs 2008 eða fyrri hluta árs 2009. Að öðru
leyti virðist ráðandi þversnið vera nokkuð stöðugt og
rennslislykill góður.
Ókostur mælistaðar felst í því hversu mikil ísmyndun er í
skurðinum yfir vetrartímann og truflast því rennslisgæf
vatnshæð yfirleitt þegar líða tekur á haust. Truflunin varir
megnið af vetrinum og hefur því eina úrræðið til þessa
verið að bora gegnum ís og mæla rennslið þegar slíkar
aðstæður ríkja (mynd 6).
Gögn úr mæliröðinni eru því fremur gloppótt sökum þess
að ístrufluð tímabil frá og með árinu 2003 hafa verið
hreinsuð út úr röðinni (mynd 7). Síðari ár hefur verið
reynt að áætla í vetrartímann en gera mætti slíkar
áætlanir mun nákvæmari með fleiri vetrarmælingum um
ís. Gögn frá 1984 til 2002 hafa ekki verið yfirfarin með
tilliti til ístruflana.
Mynd 6. Borað fyrir rennslismælingu undir
brúnni við Stóraver.
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Mynd 7. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Stóraversskurði.

3.3 Álftafitjakvísl
Rennslisgæfur vatnshæðarmælir hefur
verið í Álftafitjakvísl síðan í október
1984. Tilgangur mælinga á rennsli
Álftafitjakvíslar er að fylgjast með leka
úr Þórisvatni. Ekkert náttúrulegt
ráðandi þversnið er í farveginum og var
því byggð mælistífla í farveginum rétt
ofan við brúna yfir Álftafitjakvísl (mynd
8). Vatnshæðarmælir skráir vatnshæð
ofan yfirfallsins og rennslið um yfirfallið
reiknað út frá vatnshæðinni. Við gerð
rennslislíkans fyrir Þjórsár-Tungnaár- Mynd 8. Vatnshæðarmælir og mælistífla í Álftafitjakvísl.
svæðið árið 2002 var skoðað samband
rennslis Álftafitjakvíslar og vatnshæðar í Þórisvatni [5]. Þar komu í ljós greinileg áhrif
vatnsborðsbreytinga í Þórisvatni.
Þar sem Álftafitjakvísl rennur um steypt yfirfall fylgja útreikningar á rennsli rennslislykli fyrir mæliyfirfallið. Gerðar hafa verið beinar rennslismælingar til að sannreyna reiknaða rennslið og ber þeim
mælingum vel saman. Því er í raun einungis þörf á stökum rennslismælingum og
viðmiðunarmælingum fyrir vatnshæðarnema.
Fyrir kemur á veturna að ís hleðst upp á yfirfallið. Vatnshæðin getur því truflast tímabundið meðan
slíkt ástand varir eða þangað til vatnið sprengir stífluna eða bræðir af sér. Yfirleitt standa þessi
tímabil ekki lengi yfir. Gögnin úr mælinum eru nokkuð samfelld en ekki hefur verið lögð mikil vinna
í að leiðrétta gögnin fyrir ístruflunum (mynd 9).
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Mynd 9. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Álftafitjakvísl.

3.4 Kaldakvísl við Brúarfoss
Mælingar á rennsli í Köldukvísl eiga sér nokkuð
langa sögu en á árunum 1964-1972 var rekinn
brunnmælir við Brúarfoss í þeim tilgangi að
kanna rennsli Köldukvíslar. Með tilkomu
Þórisvatnsmiðlunar árið 1972 var ánni veitt til
Þórisvatns. Rennsli í farveginum við Brúarfoss
er því öllu jöfnu fremur lítið nema þegar rennur
á yfirfalli Sauðafellslóns. Til eru slitrótt
vatnshæðargögn
í
vatnamælingakerfi
Landsvirkjunar frá árinu 1990 en sökum þess
hve lítið vatn er í farveginum eftir árið 1972
náði vatnsborð í brunninn einungis þegar rann
á yfirfalli Sauðafellslóns [6]. Nokkrar tilraunir
hafa verið gerðar til að bæta mælingar á lágri
rennslisgæfri vatnshæð en það var ekki fyrr en
árið 2010 sem sæmilegur mælistaður fannst.
Sá staður er um 300 m ofan við brúna yfir
Köldukvísl (mynd 10). Tilgangur mælinga er
einkum sá að fylgjast með yfirfallsrennsli en
eins að fylgjast með leka og náttúrulegu rennsli
í farveginum.
Frá því nýi mælistaðurinn var tekinn í notkun
hefur verið gerður einn rennslislykill fyrir
mælistaðinn. Við gerð lykilsins var notast við Mynd 10. Vatnshæðarmælir í Köldukvísl ofan við Brúarfoss.
mælingar allt frá árinu 2000 en vatnshæð frá
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eldri mælistað var varpað yfir á nýja staðinn til að hægt væri að nýta eldri rennslismælingar. Sökum
þess hve rennsli í farveginum er oft á tíðum lítið er ekki óvenjulegt að frávik mælinga frá rennslislykli
sé nokkuð.
Lítið rennsli og mikil ísmyndun í farvegi á veturna gerir það að verkum að vatnshæð truflast mikið
yfir vetrartímann. Segja má að frá fyrstu frostnóttum á haustin og fram á vor sé mælistaðurinn
undirlagður af ís og rennlisgæf vatnshæð því ekki marktæk. Mismikil áhersla hefur verið lögð á að
leiðrétta þessi ístrufluðu tímabil en lítil áhersla hefur verið lögð á vetrarmælingar og því lítið til að
byggja á við leiðréttingar (mynd 11).
Mikilvægt er hinsvegar að þekkja rennsli Köldukvíslar enda er hún einn af stærri þáttum náttúrulegs
innrennslis til Sporðöldulóns. Því var ráðist í það verkefni á árinu 2015 að setja upp nýja mælistöð
í Köldukvísl skammt ofan Sporðöldulóns og vonir bundnar við að sú mælistöð myndi skila betri
gögnum. Sá mælistaður reyndist ekki gæfulegur þegar til kastanna kom en tilbúið malarkontról var
óstöðugt og viðkvæmt fyrir flóðaatburðum. Árið 2016 fannst nýr mælistaður í Köldukvísl,
mælistaður sem kenndur er við Klifshagavelli og lofar sá mælistaður góðu.

Mynd 11. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Köldukvísl við Brúarfoss.
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3.5 Tungnaá við Maríufoss
Rennslisgæfur
vatnshæðarmælir
hefur verið í Tungnaá við Maríufoss
síðan 25. nóvember 1988. Stöðin
stendur á vinstri bakka um 50 m ofan
við Maríufoss (mynd 12). Mælistöðin
er framhald af mælistöðinni við
Vatnaöldur sem gangsett var 20.
nóvember 1958, um 2 km ofan við
mælistaðinn við Maríufoss. Helsta
ástæða fyrir flutningi mælistaðar var
ísmyndun í farvegi við Vatnaöldur en
við Maríufoss eru slík vandamál nær
hverfandi [7]. Megin tilgangur
mælistöðvarinnar er
að
skrá
Mynd 12. Vatnshæðarmælir í Tungnaá við Maríufoss.
innrennsli Tungnaár til Krókslóns og
nýtast gögnin þannig í daglegum
rekstri sem og við gerð vinnsluáætlana. Eins nýtast gögnin við gerð mánaðaryfirlits vatnafars en
stöðin skilar einnig langtíma upplýsingum um vatnafar sem nýtast við ýmsa greiningarvinnu.
Tungnaá á upptök sín í Tungnaárjökli. Áin rennur til suðvesturs um hið virka gosbelti milli Veiðivatna
og Langasjávar. Áin tekur beygju til norðvesturs við Austurbjalla og rennur þaðan til Krókslóns. Á
leið sinni frá jökli bætist í ána grunnvatn og lindarrennsli sem er stór hluti heildarrennslis árinnar.
Þrír rennslislyklar hafa verið gerðir fyrir mælistaðinn síðan vatnshæðarmælingar í Tungnaá við
Maríufoss hófust árið 1988. Frá og með árinu 2009 var byrjað að mæla með straumsjá við mælistað
en fyrir þann tíma voru allar mælingar skrúfumælingar (mynd 13). Á svipuðum tíma var ráðist í
endurnýjun mælis við Maríufoss en þar með fékkst einnig nákvæmari skráning á vatnshæð. Nýjasti
lykillinn tekur gildi þann 1. janúar 2009 en mælingar falla almennt mjög vel að lykli og mælistaður
almennt góður [8]. Mælistaðurinn svarar vel vatnshæðarbreytingum en áin rennur þar í stokk milli
hraunkants og Vestur-Bjalla.
Sökum þess hve lindarrennsli árinnar er mikið og farvegur árinnar þröngur við mælistað eru
ístruflanir yfir vetrartímann sáralitlar. Þessar aðstæður gera mælistaðinn sérlega heppilegan til
mælinga á rennslisgæfri vatnshæð auk þess sem ráðandi þversnið er mjög stöðugt. Mæliröðin er
af þessum sökum samfelld og lítið hefur þurft þarf að leiðrétta gögnin yfir vetrartímann líkt og á
sumum mælistöðum (mynd 14).
Tungnaá er að upplagi lindará með
mikinn jökulþátt en dragáreinkenni
koma einnig fram. Sökum þess hve
lindarþátturinn er stór er rennsli jafnt
yfir vetrartímann en eykst til muna
þegar jökulleysing hefst að vori (mynd
15). Stórir flóðtoppar geta komið í
Tungnaá í kjölfar vetrarblota eða
mikilla
rigninga
að
sumri.
Ársmeðalrennsli
Tungnaár
við
Maríufoss er 87,0 m3/s og
staðalfrávik 9,7 m3/s.
Mynd 13. Rennslismælt með straumsjá af kláfi við Vatnaöldur.
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Mynd 14. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Tungnaá við Maríufoss.

Mynd 15. Meðal mánaðarrennsli Tungnaár við Maríufoss ásamt tíðnidreifingu mánaðarrennslis (1988-2015).
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3.6 Tungnaá við Sigöldufoss
Í gagnagrunni Landsvirkjunar eru til
mælingar á rennslisgæfri vatnshæð
í Sigöldugljúfri frá árinu 1983.
Mælir var í fyrstu neðan við
Sigöldufoss en var færður um 500
m ofan við fossinn í janúar 1983 þar
sem bakvatnsáhrifa frá Hrauneyjafosslóni gætti upp að fossinum [9].
Nýi staðurinn reyndist ágætlega til
nokkurra ára en ráðandi þversnið
var grófgerð urð og stórgrýti. Á
árunum 2003-2004 komu nokkur
stór flóð í farveginn og breyttist þá
ráðandi þversnið. Aftur var
mælirinn færður ofar í farveginn Mynd 16. Vatnshæðarmælir í Tungnaá við Sigöldufoss.
þar sem áin rennur út úr gljúfrinu og er það núverandi mælistaður (mynd 16). Þar er ráðandi
þversnið stöðug móbergsklöpp og mælistaður reynst góður. Kláfur er nokkru neðar við mælinn þar
sem rennslismælingar eru gerðar í nær öllum tilfellum.
Tilgangur mælinga á rennsli í Sigöldugljúfri er einkum sá að fylgjast með leka úr Krókslóni en einnig
að mæla það rennsli sem fer á yfirfall Krókslóns. Rennsli í Sigöldugljúfri er að öllu jöfnu mjög stöðugt
en auk lekans úr lóninu kemur fram talsvert lindarrennsli í gljúfrinu. Þegar rennur á yfirfalli
Krókslóns eykst rennsli í farvegi (mynd 17).
Sökum þess hversu erfitt hefur reynst að finna mælinum endanlegan mælistað hafa allmargir
rennslislyklar litið dagsins ljós. Í dag er rennslislykill nr. 5 í gildi. Er hann útgefinn árið 2010 og gildir
frá uppsetningu núverandi mælis. Við gerð lykilsins var notast við 35 rennslismælingar sem þá voru
tiltækar fyrir nýja mælistaðinn.

Mynd 17. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Tungnaá við Sigöldufoss.
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3.7 Tjaldkvísl
Vatnshæðarmælirinn í Tjaldkvísl er
staðsettur rétt ofan við ármót
Köldukvíslar
og
Tjaldkvíslar.
Skammt ofan við mælistaðinn
sameinast Trippagilskvísl og Stóragilskvísl Tjaldkvíslinni. Upphaflegur
tilgangur mælinga á vatnshæð í
Tjaldkvísl var að fylgjast með leka
úr Þórisvatni. Svo virðist þó sem
rennsli í Tjaldkvísl sé einkum háð
grunnvatnsstöðu fremur en stöðu
Þórisvatns. Með tilkomu Búðarhálsvirkjunar og Sporðöldulóns
hefur mælirinn hinsvegar öðlast
nýtt hlutverk en hann gefur ásamt Mynd 18. Vatnshæðarmælir í Tjaldkvísl.
rennsli Köldukvíslar langstærstan
hluta þess náttúrulega innrennslis sem rennur til Sporðöldulóns.
Mælingar á vatnshæð í Tjaldkvísl hófust árið 1975 en þá var mælistaðurinn talsvert ofar í kvíslinni
eða við Lindarkot [10]. Ekki reyndist sá mælistaður gæfulegur vegna þess hve straumhörð áin er á
þeim stað og vatnshæðarbreytingar litlar. Af þessum sökum var mælistaðurinn færður á núverandi
stað árið 1987 og ráðist í gerð garða til að þrengja farveginn. Þannig fékkst gott aðhald að
farveginum og vatnshæðarsveiflur að auki meiri (mynd 18).
Árið 2011 var ráðist í gerð lykils fyrir mælistaðinn og gerð grein fyrir smíði hans í skýrslu
Landsvirkjunar [10]. Þar kemur fram að mælingar falli ekki sérlega vel að lykli. Ástæða fyrir því gæti
verið að við mælinn er stöðug lygna en mælirinn er staðsettur í kverk við fyrrnefndan garð. Eyri
myndast gjarnan í ánni ofan við mælinn sem gæti rofið samband milli vatnshæðar og rennslis um
garðinn. Eins var bent á að rennslismælistaðurinn sé mjög erfiður, bæði grýttur með straumþunga
og iðuköstum.
Tjaldkvísl ásamt Trippagilskvísl og Stóragilskvísl eiga upptök sín í lindum við öldurnar suðvestur af
Þórisvatni. Rennsli er því fremur jafnt yfir árið, ársmeðalrennsli síðustu 28 ára er 10,2 m3/s og
staðalfrávik 0,8 m3/s. Þar sem um lindarvatn er að ræða eru ístruflanir fremur litlar og gögnin þ.a.l.
heilleg (mynd 19).
Undanfarin misseri hafa rennslismælingar verið gerðar með straumsjá um 50 m ofan mælis og
virðist sá staður nokkuð góður til mælinga. Síðustu mælingar voru gerðar við garðinn þar sem ný
brú hefur verið sett og virðast þær mælingar áreiðanlegar. Hægt verður að endurmeta áðurnefnd
frávik mælinga frá lykli þegar búið er að framkvæma nógu margar mælingar á þessum stöðum við
breytilega vatnshæð.
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Mynd 19. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Tjaldkvísl.

3.8 Þjórsá við Dynk
Rennslisgæfur vatnshæðarmælir hefur verið í Þjórsá við Dynk síðan árið 1987. Bilanir og óhagstæð
staðsetning rörs í ánni urðu til þess að heilleg gögn eru fyrst til frá 10. október 1988. Bilanir voru
tíðar á búnaði mælisins í gegnum árin vegna aðstæðna við mælistað. Í stórflóði í desember 2006
reif flóðið með sér röralagnirnar í ánni og hluta af mælibúnaðinum og var því ákveðið að leita betri
staðar [11]. Sá mælistaður fannst árið 2007 um 200 m neðan við fyrri mælistað (mynd 20).
Mælistaðurinn sem hér er til umfjöllunar er síðari staðurinn en ekki er gerður greinarmunur á
mælistöðunum í gagnagrunnskerfi Landsvirkjunar. Því eru gögn frá báðum stöðum geymd undir
sama heiti (Þjórsá Dynkur) í gagnagrunni.
Megin tilgangur mælinga á vatnshæð í Þjórsá er að veita upplýsingar um innrennsli í Sultartangalón.
Mælingarnar gefa einnig mikilvægar upplýsingar um langtímabreytingar á vatnafari og afrennsli af
vatnasviði Þjórsár. Gögnin nýtast þannig í margvíslegum tilgangi. Þjórsá á upptök sín í Hofsjökli. Á
leið sinni til Sultartangalóns falla til
hennar fjölmargar dragár og lindár.
Rennsli árinnar eykst því talsvert frá
upptökum en mælirinn við Dynk
skráir stærsta hluta þess vatns sem
rennur til Sultartangalóns.
Mælistaðurinn við Dynk hefur
reynst vel en ístruflanir að vetri eru
litlar miðað við marga aðra
mælistaði í jökulám. Ráðandi
þversnið virðist auk þess mjög
stöðugt og gera þessir tveir þættir
það að verkum að mæliröðin er
nokkuð samfelld (mynd 21).
Mynd 20. Vatnshæðarmælir í Þjórsá við Dynk.
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Mynd 21. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Þjórsá við Dynk.

Mælingar á rennsli í Þjórsá hafa einkum verið gerðar af kláfi ofan við Gljúfurleitarfoss en kláfurinn
er um 3,7 km neðan við vatnshæðarmælinn við Dynk. Síðari ár hafa straumsjármælingar tekið við
af skrúfumælingum og straumsjármælingarnar einnig gerðar af kláfnum.
Fjórir rennslislyklar hafa verið gerðir síðan vatnshæðarmælingar hófust á neðri staðnum árið 2007.
Endurskoðun á lykli er nýlega lokið og tekur núverandi lykill gildi 19. desember 2007 eða frá þeim
tíma þegar mælirinn var settur upp [12]. Farvegur árinnar er tiltölulega þröngur við mælistað og
svarar vatnshæðarbreytingum vel. Þrátt fyrir þann fjölda rennslislykla sem gerðir hafa verið fyrir
mælistaðinn verður ekki annað sagt en ráðandi þversnið sé stöðugt. Lyklafjöldinn skrifast á aðra
þætti en frávik mælinga frá síðasta lykli eru mjög lítil.
Þjórsá er jökulá að uppruna en til hennar renna dragár og lindár af Gnúpverja- og
Holtamannaafrétti. Grunnrennsli árinnar er allnokkuð en meðalrennsli yfir vetrarmánuðina des-feb
er um 46 m3/s (mynd 22). Að vori þegar snjó tekur að leysa af landi vex áin gjarnan mjög og hefur
júní mánuður sýnt hvað mestan breytileika í rennsli en breytileikinn ræðst að stórum hluta af
snjómagni hverju sinni. Leysing af jökli tekur síðan við í júlí og ágúst.
Ársmeðalrennsli Þjórsár árabilið 1988-2015 er um 106 m3/s og staðalfrávik 14 m3/s. Líkt og fram
kom í kafla 3.1 var Þjórsá stífluð suðaustur af Hofsjökli á árunum 1996 og 1997 í 5. áfanga
Kvíslaveitu. Þar með var efstu kvíslum Þjórsár veitt um Þjórsárskurð og til Þórisvatns. Nokkur
breyting verður á rennslisháttum Þjórsár við þessa framkvæmd en svo virðist sem dregið hafi úr
stærri vorflóðum eftir þetta. Ársmeðalrennsli á tímabilinu 1988-1995 er um 117 m3/s en eftir
Kvíslaveitu 5 eða árabilið 1996-2015 er það um 108 m3/s.
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Mynd 22. Meðal mánaðarrennsli Þjórsár við Dynk ásamt tíðnidreifingu mánaðarrennslis (1988-2015).

3.9 Þjórsá við Norðlingaöldu
Rennslisgæfur vatnshæðarmælir hefur verið í Þjórsá við Norðlingaöldu allt frá árinu 1959 en þá var
settur upp mælir skammt neðan Svartár. Árið 1969 var mælirinn færður á núverandi stað og hóf
þar ritun 20. desember. Tilgangur mælisins var frá upphafi sá að afla upplýsinga um rennsli Þjórsár
við Norðlingaöldu en hugmyndir voru þá uppi um að veita vatni úr farvegi árinnar við Norðlingaöldu
til Þórisvatns. Ýmsar útfærslur á Norðlingaölduveitu hafa verið settar fram í gegnum árin.
Líkt og fram kemur í kafla 3.8 er Þjórsá jökulá að uppruna en til hennar renna dragár og lindár af
Gnúpverja- og Holtamannaafrétti. Mælirinn við Norðlingaöldu er í um 560 m y.s. og vetrarhörkur
við mælistað miklar. Rekstur mælisins hefur því ekki gengið snurðulaust og truflanir af völdum íss
miklar. Ráðandi þversnið reyndist að auki ekki gott og var því hlaðinn upp garður til að halda
stöðugu sambandi vatnshæðar og rennslis. Garðurinn var lagfærður og endurbættur haustið 1982
en sá upphaflegi reyndist of veikur.
Vegna þess hve vatnshæð við mælistað truflast mikið af ís á vetrum reynist hún ekki rennslisgæf
yfir löng tímabil. Til að fylla inn í ístrufluð tímabil var fyrstu árin notast við líkanreikninga. Síðari ár
hefur lítið verið reynt að fylla inn í þessi tímabil en gerðar hafa verið stakar rennslismælingar
gegnum ís á veturna. Með tilkomu vatnshæðarmælis við Dynk hefur ásamt vetrarmælingum við
Norðlingaöldu verið hægt að fylla upp í ístrufluð tímabil við Norðlingaöldu með gögnum frá
mælinum við Dynk.
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Mynd 23. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Þjórsá við Norðlingaöldu.

Í gildi er rennslislykill nr. 5 en sá lykill var gerður árið 1996 eða á þeim tíma þegar Vatnamælingar
Orkustofnunar sáu um rekstur mælistöðvarinnar. Garðurinn sem heldur uppi ráðandi þversniði við
mælinn hefur sýnt sig að vera stöðugur enda hlaðinn með stórgrjóti. Lykillinn virðist hafa haldið sér
í gegnum öll þessi ár sem telst fremur óvenjulegt miðað við gerð vatnsfalls og landfræðilegar
aðstæður. Ekki er að finna neinar greinargerðir eða skýrslur um gerð rennslislykla við
Norðlingaöldu. Rennslismælingar hafa oftast verið gerðar af báti um 2,5 km ofan við mælistað.
Vatnshæðarmælirinn við Dynk er staðsettur um 21 km neðar með ánni en á milli mælanna er stórt
vatnasvið sem leggur til talsvert vatn í vorleysingum. Að vetri virðist sem innrennsli milli mælistaða
sé á bilinu 12-18 m3/s. Gloppótt tímaröð úr vatnshæðarmælinum við Norðlingaöldu gerir það að
verkum að ekki er unnt að reikna út ársmeðalrennsli fyrir mælistaðinn.
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3.10 Þjórsá við Sandafell
Rennslisgæfur
vatnshæðarmælir
hefur verið í Þjórsá við Sandafell frá
árinu 1968 (mynd 24). Áður var
mælirinn staðsettur talsvert neðar í
ánni eða við fossinn Tröllkonuhlaup
en sá síriti var settur upp árið 1959
[13]. Mælirinn við Tröllkonuhlaup
var fluttur til árið 1962 en endaði
síðan við Sandafell árið 1968.
Árið 1973 var sett brú á Þjórsá og
garðar austan megin hennar
skammt neðan við mælinn. Við það Mynd 24. Vatnshæðarmælir í Þjórsá við Sandafell.
breyttist
ráðandi
þversnið
vatnshæðarmælisins. Á árunum 1982-1984 var ráðist í gerð Sultartangastíflu til að hefta ísrek en
ísmyndun í farvegi Þjórsár olli Búrfellsvirkjun talsverðum erfiðleikum í rekstri [14]. Framkvæmdir
við gerð Sultartangavirkjunar hófust árið 1997 og vélar virkjunarinnar gangsettar 1999 og 2000.
Eftir að Sultartangavirkjun tók til starfa skráir mælirinn við Sandafell framhjárennsli virkjunarinnar,
þ.e. það vatn sem fer um botnrás Sultartangalóns að viðbættu því sem rennur um yfirfall stíflunnar
og leka undir hana. Gögnum er miðlað til stjórnkerfis þar sem þau eru m.a. nýtt til stýringar á rennsli
um veitur neðan við Sultartangavirkjun.
Margar rennslismælingar hafa verið gerðar í Þjórsá við Sandafell. Síðasti lykill sem gerður var fyrir
mælistaðinn er lykill nr. 3 í vatnamælingakerfi Landsvirkjunar. Sá var útgefinn í janúar 2011 og gerð
grein fyrir smíði hans í skýrslu Landsvirkjunar [13]. Í skýrslunni er einnig gerð stuttlega grein fyrir
fyrri lyklagerð þegar umsjón mæligagna var í höndum Vatnamælinga Orkustofnunar. Ráðandi
þversnið við mælistað er stöðugt og því rennslislykill mjög stöðugur.
Mjög lítið rennsli er í farvegi Þjórsár við Sandafell á veturna, ísmyndun mikil og vatnshæð því trufluð
stóran hluta vetrar. Rennslið er því leiðrétt yfir vetrartímann en mestu máli skiptir að mælirinn sé
starfhæfur þegar rennsli er um botnrás eða yfirfall Sultartangalóns. Rennslisröðin fyrir mælistaðinn
er sem næst samfelld allt frá 1962 en svo virðist sem ekki hafi verið reynt að fylla upp í ístrufluð
tímabil árin fram að brúarsmíði 1973. Mjög greinilega kemur fram í gögnunum þegar
Sultartangavirkjun er tekin í gagnið en þá fer stór hluti þess vatns sem áður rann um farveginn við
Sandafell gegnum virkjunina.
Vegna ísmyndunar í farvegi Þjórsár við Sandafell getur myndast talsverður jakaburður þegar vatni
er hleypt um botnrás yfir vetrartímann. Skynjararör hafa því verið í nokkurri hættu við slíkar
aðstæður. Haustið 2016 var ákveðið að gera bragarbót í þeim efnum og skábora fyrir skynjararöri
út í farveg rétt ofan við gamla mælistaðinn. Sú aðgerð heppnaðist vel og ætti skynjaraendi að vera
vel varinn í framtíðinni.
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Mynd 25. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Þjórsá við Sandafell.

3.11 Þjórsá við Þjófafoss
Rennslisgæfur vatnshæðarmælir hefur
verið í Þjórsá við Þjófafoss síðan 5.
október 2010. Stöðin stendur á vinstri
bakka um 1 km neðan við Þjófafoss.
Stöðinni er ætlað að mæla allt rennsli
Þjórsár sem ekki fer um vélar í Búrfelli.
Mælirinn veitir þannig mikilvægar
upplýsingar sem nýtast í daglegum
rekstri Búrfellsstöðvar.
Þrenging er í farveginum við mælistað
sem gerir staðinn ákjósanlegan til
mælinga á vatnshæð og rennsli.
Rennslismælingar hafa einkum verið Mynd 26. Vatnshæðarmælir í Þjórsá við Þjófafoss.
gerðar við Hvassatanga, um 2 km neðan
við mæli. Mælingar þar hafa ýmist verið gerðar vaðandi eða af báti. Í miklu vatni dreifist hluti
vatnsins um áreyrar við Hvassatanga og getur því reynst erfitt að mæla allt vatnið. Árið 2014 var
gerð tilraun með að setja upp hringband við sjálfan mælistaðinn til mælinga á rennsli með
straumsjá. Sem slíkur hefur mælistaðurinn vissa annmarka en sambland af mælingum við mælistað
og við Hvassatanga hafa gefið ágætis raun. Einkum virðist ákjósanlegt að mæla lágrennsli við
mælinn en hárennsli við Hvassatanga.
Árið 2015 var ákveðið að ráðast í endurskoðun á rennslislyklum fyrir mælistaðinn [15]. Við
endurskoðunina var gerður nýr lykill fyrir mælistaðinn sem látinn er taka gildi frá því mælirinn var
settur upp.
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Grunnrennsli í farvegi Þjórsár neðan við Þjófafoss er um 5-6 m3/s. Rennsli eykst síðan við Þjófafoss
þegar vatni er hleypt um árlokur og íslokur í gamla farveg Þjórsár. Kostur mælistaðar við Þjófafoss
er sá að mjög lítil ísmyndun er í farvegi og truflast vatnshæðin því sjaldan af völdum íss.
Rennslisröðin úr mælinum er samfelld frá því mælirinn var settur upp árið 2010.

Mynd 27. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Þjórsá við Þjófafoss.
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3.12 Fossá við Hjálp
Rennslisgæfur vatnshæðarmælir hefur verið í
Fossá í Þjórsárdal allt frá því 1958. Í upphafi
var hann reistur ofan gamla vaðsins á vörðuðu
Sprengisandsleiðinni
þar
sem
heitir
Skeiðamannahólmi. Árið 1999 var hann
færður að Rekstrarklifi um 1 km ofan við brúna
yfir Fossá við Búrfell. Þar reyndist farvegur
vera of breiður og vatnshæðarbreytingar því
litlar [16]. Því var mælirinn færður niður fyrir
Hjálparfoss í júní 2002. Reksturinn gekk
ágætlega fram til 2006 þegar mælirinn
skemmdist í flóði. Vatnshæðarmælinum var
komið aftur upp árið 2007 litlu neðar við ána.
Árið 2010 var mælirinn færður aftur um 20 m
ofar við ána.
Mikilvægt er fyrir rekstur Búrfellsstöðvar að
þekkja heildarrennsli frá stöðinni hverju sinni
og nýtast mælingar á Fossá í þeim tilgangi.
Útrennsli frá Búrfellsstöð rennur í farveg Mynd 28. Vatnshæðarmælir í Fossá við Hjálp.
Fossár sem þaðan rennur í gamla
Þjórsárfarveginn. Miklir flóðtoppar geta komið
í Fossá í leysingum.
Eftir að mælirinn var færður árið 2010 kom í ljós að mælingar framkvæmdar þar á eftir féllu illa að
gildandi lykli. Árið 2013 var því ráðist í gerð bráðabirgðalykils út frá mælingum frá 2010 til 2013. Sá
lykill reyndist ekki sérlega vel og var því ákveðið að endurskoða mælingar frá árinu 2010 til dagsins
í dag með tilliti til lyklagerðar [17]. Niðurstaða endurskoðunar gaf tvo gildandi rennslislykla.

Mynd 29. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Fossá við Hjálp.
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3.13 Kálfá
Rennslisgæfur vatnshæðarmælir er í Kálfá rétt
neðan brúar á Gnúpverjavegi um 750 m vestur af
Árnesi (mynd 30). Mælirinn er á vinstri bakka
árinnar. Rekstur hans hófst árið 2004. Nothæf
mæligögn eru hinsvegar ekki til fyrr en frá júní
2009. Tilgangur mælisins er að þekkja rennsli
sem kemur í Þjórsá milli Búrfells og Urriðafoss en
hugsunin er að nýta mælingarnar til að kvarða
rennslislíkan, fylgjast með flóðaatburðum og
meta heildarvatnsmagn af svæðinu. Vatnshiti er
mældur samhliða vatnshæðarmælingu en
Veiðimálastofnun hefur nýtt sér þær mælingar
við fiskrannsóknir í Kálfá.
Tveir rennslislyklar eru í gildi frá því mælirinn hóf
rekstur. Mikil leysingarflóð geta komið í Kálfá og
ráðandi þversnið nokkuð viðkvæmt fyrir slíkum
atburðum enda möl og sandur í farvegi við mæli.
Ókostur mælistaðar er einnig sá að mikil
ísmyndun á sér stað í farvegi við mæli yfir
vetrartímann. Áætla þarf því vatnshæð yfir
stóran hluta vetrarins. Á áætlun er að færa
Mynd 30. Vatnshæðarmælir í Kálfá.
mælinn neðar í ána,eða í hyl við Bólstaðarbrekku
en þar virðast vera mun minni ístruflanir að
vetrinum.
Kálfá er dragá og rennsli árinnar því nokkuð breytilegt eftir tíðarfari. Mæliröð frá mælistað er
samfelld frá árinu 2009 (mynd 31). Ársmeðalrennsli vatnsáranna 2009-2014 er 2,54 m3/s og
staðalfrávik 0,5 m3/s. Talsverð óvissa er í rennsli vetrarins vegna áður nefndra ístruflana.

Mynd 31. Rennslisgögn úr vatnshæðarmælinum í Kálfá.

22

Heimildaskrá
[1] Sigurjón Rist, 1990. Vatns er þörf. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík, 1990.
[2] Landsvirkjun, 2011. Rennslislykill L1.2 í útrennsli Þjórsárlóns. LV-2011/008.
[3] Landsvirkjun, 1986. Kvíslaveita, áfangar 1-4. Lokaframkvæmdaskýrsla. LV-1986/06.
[4] Egill Axelsson, Sigurður P. Ásólfsson, 2015. Gerð rennslislykils nr. 2 í Stóraverskvísl við Stóraver.
Minnisblað, 20.10.2015.
[5] Landsvirkjun, 2010. Rennslislykill L1 í Álftafitjakvísl. LV-2010/106.
[6] Landsvirkjun. Rennslislykill L2 í Köldukvísl við Brúarfoss. Óútgefin skýrsla.
[7] Landsvirkjun, 2011. Rennslislykill 3.1 í Tungnaá við Maríufossa. LV-2011/010.
[8] Egill Axelsson, 2015. Gerð rennslislykils nr. 4 í Tungnaá við Maríufoss. Minnisblað,
20.10.2015.
[9] Landsvirkjun, 2010. Rennslislykill L5 í Tungnaá við Sigöldufoss. LV-2010/027
[10] Landsvirkjun, 2011. Rennslislykill L2.1 í Tjaldkvísl. LV-2011/009.
[11] Landsvirkjun, 2010. Rennslislykill L3 í Þjórsá við Dynk. LV-2010/026.
[12] Egill Axelsson, 2016. Gerð rennslislykils nr. 5 í Þjórsá við Dynk. Minnisblað, 9.5.2016.
[13] Landsvirkjun, 2011. Rennslislykill L3.1 í Þjórsá við Sandafell. LV-2011/005.
[14] Helgi M. Sigurðsson. Vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. VST, Reykjavík, 2002.
[15] Egill Axelsson, Sigurður P. Ásólfsson, 2015. Gerð rennslislykils nr. 3 í Þjórsá við Þjófafoss.
Minnisblað, 17.8.2015.
[16] Landsvirkjun, 2010. Rennslislykill L2 í Fossá við Hjálparfoss. LV-2010/025.
[17] Egill Axelsson, 2015. Gerð rennslislykla 4 og 5 í Fossá við Hjálparfoss. Minnisblað, 22.6. 2015.

23

Viðauki

24

Yfirlitskort af rennslisgæfum mælum á Þjórsár-Tungnaársvæðinu, mælar í rekstri og aflagðir mælar.

25

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik
landsvirkjun.is

landsvirkjun@lv.is
Sími: 515 90 00

