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EFLA um allt land



Stærri verkefni sem eru í gangi hjá EFLU í 
fráveitumálum



Rennslismælingar des 2016 – ág 2017



Rennslismælingar - meðalrennsli

10,7 l/s

8,3 l/s

8,9 l/s

30,1 l/s



Rennslismælingar 2002 - meðalrennsli

10,7 l/s

8,3 l/s

8,9 l/s

30,1 l/s

3,5 l/s

11,6 l/s

11,9 l/s

35 l/s



Rennslismælingar – 95% rennsli

18 l/s

24 l/s

23 l/s

61 l/s



Rennslismælingar – afköst stöðva

18 l/s

24 l/s

23 l/s

61 l/s

2,3 l/s

7,5 l/s

7,5 l/s



Rennslismælingar – 99% rennsli

24 l/s

36 l/s

36 l/s

94 l/s



Greining á rennslisniðurstöðum 2017



▪ Stærð núverandi hreinsistöðva miðast við 250 l/íbúa/dag

▪ Mælt rennsli í kerfinu er mjög hátt, um 2200 l/ íbúa/dag

▪ Hvað veldur þessu?

- Innleki jarðvatns í lagnirnar

- Bakrás hitaveitu

- Ofanvatn

▪ Um 67% íbúðarhúsnæðis er tengt hreinsun og um 35% fyrirtækja

▪ Afköst hreinsistöðvanna sem komnar eru upp á Egilsstöðum eru 
innan við 20 l/s en til að uppfylla reglugerð þyrftu þau að vera 120 
l/s eða 6 falt meiri

Staðan núna



▪ Ef halda á áfram með þessa stefnu þarf að tvöfalda fráveitukerfið til að 
draga úr vatnsmagni og stækka stöðvarnar

▪ Full tvöföldun fráveitunnar kostar 1000-1400 milljónir

▪ Heildarkostnaður við núverandi hreinsistöðvar er yfir >45 milljónir á ári. 
Þær hafa afköst innan við 20 l/s. Hver verður árlegur kostnaður þegar 
allt hefur verið klárað?

▪ Tvöföldun fráveitunnar á að gerast eftir því sem tækifæri gefast –
samlegð með gatnagerð og endurnýjun annarra veitna

Á að halda í núverandi stefnu í hreinsun?



▪ Líklega væri lendingin að verja um 500 mkr í kerfið og u.þ.b. tvöfalda 
afköst stöðvanna. Þegar stöðin í Egilsstaðavík er komin gæti árlegur 
kostnaður við stöðvarnar verið kominn í >150 mkr á ári m.v. 
núverandi kostnað við hreinsun.

Á að halda í núverandi stefnu í hreinsun?



▪ Í skýrslu Hönnunar (nú Mannvit) frá 2002 var mælt með einni 
miðlægri hreinsistöð sem losaði í Lagarfljót

▪ Í skýrslu Línuhönnunar (nú EFLU) frá 2004 var sú tillaga rýnd og 
staðfest

▪ Í skýrslu Mannvits frá 2012 er fjallað um aðgerðir til að minnka 
vatnsmagn í kerfinu – allt of lítil afköst hreinsistöðva og aðgerða 
þörf

▪ Í skýrslu EFLU frá 2016 er aftur mælt með miðlægri hreinsistöð með 
aðeins breyttu sniði og tvöföldun kerfisins á skynsamlegum hraða

Fyrri tillögur ráðgjafa



Viðtakarnir Lagarfljót og Eyvindará

▪ Sólarhringsrennsli í Lagarfljóti við Lagarfossvirkjun árið 2014 var á 
bilinu 100-770 m3/s, að meðaltali 280 m3/s. 

▪ Meðalrennsli í gegnum Kárahnjúkavirkjun er 110 m3/s 

▪ Minnsta rennsli Lagarfljóts fer ekki mikið neðar en 100 m3/s.

▪ Eyvindará er bergvatnsá og er vatnsmagnið í henni um 11 m3/s 
að meðaltali eða aðeins tæp 4% af rennsli Lagarfljótsins.

▪ Á veturna er oft á tíðum mjög lítið rennsli í Eyvindará, 1-2 m3/s.



Tillaga að uppbyggingu

▪ Hreinsistöð við Melshorn
▪ 3000 m löng dælulögn og útrás út í Lagarfljót
▪ Sniðræsi frá Einbúablá að Melshorni
▪ Sniðræsi frá Söluskála að nesi
▪ Dælulögn frá nesi að Melshorni
▪ Dælulögn og sniðræsi frá Smárahvammi í Fellabæ
▪ Dælulögn og sniðræsi frá Heimatúni
▪ Aðaldælustöð við Lagarbraut (afköst áætluð 30 l/s - ekki mælt)
▪ Þrýstilögn yfir Lagarfljót og inn á kerfið á Egilsstöðum



Lausn fyrir Egilsstaði



Hreinsistöð

▪ Hreinsistöðin fyrir bæði Egilsstaði og Fellabæ hafi afkastagetu um 
200 l/s og hafi eftirfarandi virkni:

- Móttökuþró – tekur stærri aðskotahluti

- Tvær þrepasíur – hreinsa rusl og agnir stærri en 2 mm

- Beltasía – hreinsar jafngilt eins þreps hreinsun skv. skilgreiningu

- Útrennslisbrunnur



Beltasíur

▪ Koma í stað felliþróa

▪ Jafngildir eins þreps 
hreinsun

▪ Mun meiri hreinsun en 
grófhreinsun

▪ Standa sig vel gagnvart 
örplasti – líklega mjög aukin 
notkun í framtíðinni



▪ Reglugerð um fráveitur og skólp:
- Grófhreinsun (þrepasíur): 

- Hreinsun agna til að koma í veg fyrir sjónmengun
- Lækkun BOD5 um <10%
- Lækkun svifagna um <10%

- Eins þreps hreinsun stórar (felliþrær eða beltasíur):
- Lækkun BOD5 um 20% (lífrænt efni)
- Lækkun svifagna um 50%

- Tveggja þrepa hreinsun (lífræn hreinsun):
- Lækkun BOD5 um 70-90%
- Lækkun svifagna um 90%

- Frekari hreinsun en tveggja þrepa (flóknir efnaferlar og íblöndunarefni):
- Lækkun N og P um 80%

- Gerlar færri en 1000 í 100 ml utan þynningarsvæðis í viðtaka (geislun eða dreifing)

Kröfur um hreinsun

Hreinsun örplasts um <<10%

Hreinsun örplasts um 70-80%

Hreinsun örplasts um 70-90%



Dreifing í viðtaka

• Mynd úr skýrslu Vatnaskila frá 
árinu 2002

• Síðan þetta var reiknað hefur 
rennslið í Lagarfljóti aukist mikið



▪ Undirbúningur og hönnun 2016-2018

▪ Dælulögn og útrás Egilsstöðum 2018

▪ Sniðræsi frá Mánabar að Melshorni 2019

▪ Sniðræsi frá Einbúablá að Mánabar 2020

▪ Sniðræsi og dælulögn frá Söluskála að Melshorni 2021

▪ Hreinsistöð Melshorni 2022-2023

▪ Sniðræsi og dælulögn sunnan hreinsivirkis í Fellabæ 2025

▪ Sniðræsi og dælulögn norðan hreinsivirkis í Fellabæ 2026

▪ Dælulögn frá Fellabæ yfir í kerfið á Egilsstöðum 2027

Tillaga að áföngum



▪ Kostnaður við uppbyggingu kerfisins er áætlaður 550 milljónir kr eða 
um 55 milljónir á ári næstu 10 ár.

▪ Rekstrarkostnaður hreinsistöðvar og dælustöðva stofnlagna er 
áætlaður um 25 milljónir kr á ári. 

▪ Miðað við 35 ára meðalendingu þessarar fjárfestingar og 5% 
fjármagnskostnaðar á segja að árlegur kostnaður við þessa breyttu 
áætlun sé um 60 milljónir króna á ári

▪ Þetta er mun lægri kostnaður en við núverandi fyrirkomulag

Kostnaður



Samantekt

Núverandi stefna Tillaga að breyttri stefnu

Kostnaður ➢ 150 mkr á ári
➢ 500 mkr fjárfesting í 

lagnakerfi

60 / 90 mkr á ári
Hæg fjárfesting í lagnakerfi

Hreinsun Mjög góð hreinsun á 
litlum hluta skólpsins og 
meirihlutinn fer alveg 
óhreinsaður framhjá í 
bæði Eyvindará og 
Lagarfljót

Hreinsun eftir uppbyggingu 
skv. nýrri stefnu: Hreinsun á 
öllu skólpi sem jafngildir 
eins þreps hreinsun (20% 
BOD5 og 50% svifagnir) og 
hægt að bæta við lífrænum 
einingum ef vöktun viðtaka 
gefur tilefni til. 


