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Gróðurfar á fyrirhugaðri leið Kröflulínu 3. 

Náttúrustofa Austurlands 
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Inngangur 

Að beiðni Landsnets hf. kannaði Náttúrustofa Norðausturlands fuglalíf á fyrirhuguðu línustæði 

Kröflulínu 3 sumarið 2012, vegna mats á umhverfisáhrifum. Um er að ræða 220 kV loftlínu og liggur 

línustæðið að mestu samsíða línustæði Kröflulínu 2, frá Kröflu austur að Fljótsdalsstöð.  

Fuglalíf á þessari leið var kannað árið 2001 (Arnþór Garðarsson, 2001) en vegna þess hve langur tími 

var liðinn frá þeim athugunum var ákveðið að kanna aftur fuglalíf á línuleiðinni sumarið 2012. 

Tilgangurinn var einkum að uppfæra eldri upplýsingar en einnig höfðu hugmyndir um línuleguna 

breyst að einhverju leyti. Í þessari skýrslu verður fjallað um niðurstöður fuglarannsókna á línuleiðinni 

árið 2012 og möguleg áhrif línunnar og tengdra framkvæmda á fugla. 
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Aðferðir 

Aðferðafræði 

Eins og áður hefur komið fram, var fuglalíf á fyrirhuguðu línustæði Kröflulínu 3 kannað árið 2001 

(Arnþór Garðarsson, 2001). Þessi athugun er aðferðafræðilega frábrugðin þeirri rannsókn að tvennu 

leyti. Annað lýtur að því svæði sem athugað var. Í fyrri athuguninni var rúmlega helmingur 

línuleiðarinnar frá Kröflu að Fljótsdalsstöð genginn. Stór svæði á þessari leið var örfoka land með afar 

takmörkuðu fuglalífi. Mikil vinna felst í að meta þéttleika fugla með einhverri vissu þar sem þéttleiki 

er mjög lágur. Var því gert ráð fyrir að ekki hefðu orðið miklar breytingar á lífríki fátæklegustu 

svæðanna síðustu ár og þeim sleppt í þessari könnun. Gert er ráð fyrir að á gróðurlitlum svæðum sé 

enn að finna sömu tegundir og sáust árið 2001 og að þéttleiki þeirra sé afar lítill. Aðeins var því 

gengið um gróin svæði í þessari athugun, alls um 25 km.  

Hitt atriðið sem skilur þessa athugun frá þeirri sem var framkvæmd árið 2001 er aðferðafræðin við 

þéttleikamælingu fugla. Árið 2001 var sniðtalningum beitt þar sem öllum fuglum var skipt í tvo flokka 

eftir fjarlægð þeirra frá sniðlínunni sem gengin var. Annars vegar þeir fuglar sem voru innan 50 metra 

frá sniðlínu og hins vegar þeir sem voru utar og engin ytri mörk voru höfð. Skilin milli þessara 

fjarlægðabelta, 50 metra fjarlægðin, var metin sjónrænt án mælitækja. Út frá reikniformúlu sem er 

eins fyrir allar tegundir var þéttleikinn metinn en engin öryggismörk reiknast þá á þær niðurstöður 

(Arnþór Garðarsson, 2001). Í þeirri athugun sem hér er sagt frá var svokallaðri "Distance aðferð" beitt 

en þar er fjarlægð í hvern fugl mæld nákvæmlega með fjarlægðarmæli og þéttleiki fugla ásamt 

öryggismörkum reiknaður út í sérstöku forriti sem gerir ráð fyrir að sýnileiki geti verið mismunandi 

milli tegunda. Aðferðin er nákvæmari (Buckland o.fl., 2001) og hefur í auknum mæli verið tekin upp 

við þéttleikamælingar, bæði hér á landi og erlendis á síðustu árum (sjá t.d. Yann Kolbeinsson og 

Þorkell Lindberg Þórarinsson, 2012; Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2012; Thomas o.fl. 2010). 

Hægt er að nota hvort sem er sniðtalningar eða punkttalningar með "Distance aðferðinni" en 

grundvöllurinn er sá að fjarlægð í hvern fugl sé metinn nákvæmlega. Hér var notast við 

punkttalningar en það er aðferð sem Náttúrustofa Norðausturlands hefur notað síðustu ár við 

mófuglatalningar með góðum árangri (Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson, 2012). 

Kostir punkttalningar eru meðal annars þeir að athugandi þarf ekki að halda fullri athygli nema í 

stuttan tíma í einu á meðan sniðtalningar krefjast fullrar einbeitingar allan tímann sem sniðið er 

gengið. 

Punkttalningarnar voru framkvæmdar þannig að fuglar voru taldir og fjarlægð í þá mæld á ákveðnum 

punktum. Notaður var handsjónauki og fjarlægðarmælir við athuganirnar og niðurstöður færðar á þar 

til gert eyðublað. Atferli fuglanna var einnig skráð og metið hvort um varpfugla væri að ræða eða 

ekki. Fjarlægðin var metin með nákvæmni upp á 1 metra ef fuglinn var innan við 200 metra frá 

athuganda en fuglar utan þeirra marka voru skráðir niður án þess að fjarlægð væri metin 

nákvæmlega. Einnig voru skráðar niður tegundir sem heyrðist í en sáust ekki, til að upplýsingar um 

fuglategundir á svæðinu væru sem bestar. Hver punktmæling tók nákvæmlega 5 mínútur, sem merkir 

að athugandi dvaldi í 5 mínútur á hverjum punkti við athuganir. Fuglar sem sáust fyrir eða eftir 

tímabilið voru ekki notaðir við þéttleikamælingar en voru skráðir niður ef um var að ræða tegundir 

sem annars komu ekki fram á punktinum.  
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Val á staðsetningum fyrir punkta fór þannig að fram að athugandi gekk fyrirfram ákveðna leið sem 

oftast var línuleiðin og punkttalning var þar framkvæmd með 300 metra millibili. Fyrsti punkturinn 

var oftast nær valinn á staðnum og allir punktar þar eftir miðuðust við þann punkt og staðsetning því 

tilviljanakennd. GPS tæki var notað við staðarákvörðun og til þess að halda fjarlægð milli punkta 

nákvæmri.  

Við útreikninga var notast við grunneininguna varppar. Tveir fuglar, sem taldir voru par, voru því 

skráðir sem eitt tilvik inn í gagnagrunn á sama hátt og stakur fugl sem talinn var varpfugl, þó makinn 

sæist ekki. Úrvinnsla á gögnunum fór fram í forritinu Distance sem er sérstaklega hannað til 

þéttleikamælinga lífvera (Thomas o.fl., 2009). Forritið gerir ráð fyrir að allir fuglar sem staðsettir eru á 

punktinum þar sem athugandinn er sjáist, en eftir því sem fjær dregur lækkar hlutfall fugla sem sjást. 

Þetta er þó ekki línulegt, þ.e. hlutfall fugla sem sjást er ekki í beinu línulegu sambandi við fjarlægðina 

frá athuganda. Forritið gefur möguleika á að nota mismunandi líkön til að reikna út þéttleika 

fuglanna. Í þessari rannsókn voru fjögur líkön keyrð í gegnum forritið fyrir hverja fuglategund fyrir sig.  

Líkan 1 miðar við að tíðni stærða sé hálf-normaldreifð, raðliðað með magliðustuðlum Hermites (e. 

Key function= half-normal; series expansion = Hermite polynomial). 

Líkan 2 miðar við að tíðni stærða sé jafndreifð, raðliðað með fjölliðun (e. Key function = uniform; 

series expansion = simple polynomial) 

Líkan 3 miðar við að tíðni stærða sé jafndreifð, raðliðað með kósínus (e. Key function = uniform; 

series expansion = cosine)  

Líkan 4 miðar við að tíðni stærða sé villutíðni, raðliðað með kósínus (e. Key function = hazard-rate; 

series expansion = cosine) 

Fyrir hverja tegund voru líkönin borin saman og heppilegasta líkanið fundið út frá Akaike stuðlinum 

(Akaike, 1974). Það líkan sem fékk lægstan stuðul var notað við útreikninga á þéttleika. Einungis fimm 

tegundir sáust í nægum fjölda til að hægt væri að reikna þéttleika þeirra með réttmætu öryggi. Það 

líkan sem gaf besta raun fyrir hverja tegund fyrir sig má sjá í 1. töflu.  

1. tafla. Líkön sem reyndust best og notuð voru við þéttleikamælingar í Distance forritinu fyrir þær fimm tegundir fugla sem 

sáust í nægum fjölda til að gefa raunhæfar niðurstöður.  

Tegund Líkan nr. Forsendur líkans 

Heiðlóa 2 Tíðni stærða jafndreifð og raðliðað er með fjölliðun 

Spói 2 Tíðni stærða jafndreifð og raðliðað er með fjölliðun 

Lóuþræll 3 Tíðni stærða jafndreifð og raðliðað er með kósínus 

Hrossagaukur 2 Tíðni stærða jafndreifð og raðliðað er með fjölliðun 

Þúfutittlingur 2 Tíðni stærða jafndreifð og raðliðað er með fjölliðun 

 

Í raun skiptir litlu máli hvaða líkan er notað ef gagnasafnið er mjög stórt en fyrir lítil gagnasöfn geta 

mismunandi líkön gefið mjög ólíkar niðurstöður. Þeir fuglar sem sjást næst athuganda hafa mest vægi 

hvað varðar niðurstöður þéttleikamatsins en vægið minnkar svo eftir því sem fuglinn er fjær. Fuglar 

sem eru langt í burtu frá athuganda skipta því litlu máli varðandi þéttleikamatið en geta hins vegar 

valdið erfiðleikum við að láta líkönin falla vel að gögnunum. Af þeim sökum eru fjarlægustu athuganir 

oft felldar burt við útreikninga (Buckland o.fl., 2001). Í þessari rannsókn voru allar athuganir innan200 

metra frá athuganda notaðar við útreikningana.   
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Reynt var að takmarka athuganir við morgna og seinnipart dags en þá er virkni (sýnileiki) fugla 

mest(ur). Einnig hefur veður áhrif, bæði á fugla og eins athugendur. Því var einungis talið þegar 

úrkomulaust var og vindstyrkur undir 6 m/sek.   

Þær þéttleikamælingar sem hér hefur verið lýst henta vel á tegundir sem eru nokkuð jafnt dreifðar 

um tiltölulega einsleitt svæði. Þær gagnast því vel við mælingar á mófuglategundunum, þ.e. 

spörfuglum og vaðfuglum eins og gert er í þessari athugun. Hins vegar er þessi aðferð ekki nothæf til 

að mæla þéttleika fugla sem eru bundnir við ákveðin svæði eins og þá sem verpa í klettum, í vörpum 

eða eru bundnir við vatn. Þéttleikamat var því ekki gert fyrir slíkar tegundir en þær voru skráðar 

skipulega niður þar sem til þeirra sást og heimilda aflað um sjaldgæfar tegundir.  

Til að meta áhrif slóða á fuglalíf voru notaðar upplýsingar frá Verkfræðistofunni EFLU (Brynja Dögg 

Ingólfsdóttir, tölvupóstur 22.11.2013) um flatarmál gróins lands sem talið er að glatist vegna 

slóðagerðarinnar. Engar þéttleikamælingar á fuglum fóru fram á hálf eða lítt grónum svæðum og því 

ekki gerð tilraun til að meta áhrif slóðagerðar á þeim. Ef gróðurhula var 75% eða meiri var svæðið 

talið gróið og fóru allar þéttleikamælingar á fuglum fram á slíku landi. Ekki er búið að 

gróðurkortleggja öll svæði sem slóðar eiga að fara um og vantar 15 – 40% þar upp á, misjafnt eftir 

bútum. Á þeim svæðum var gert ráð fyrir sama hlutfalli lands með 75% gróðurhulu eða meira og á 

þeim svæðum sem búið var að gróðurkortleggja. Við alla útreikninga var gert ráð fyrir að slóðagerð 

raski svæði sem er 5,5 m að breidd, sem er líklegt meðaltal (Brynja Dögg Ingólfsdóttir, tölvupóstur 

22.11.2013), en breidd svæðisins fer eftir landslagi og aðstæðum á hverjum stað. Niðurstöður 

þéttleikamælinga mófugla og heildarflatarmál gróins svæðis sem fara mun undir slóða á hverjum bút 

fyrir sig var notað til meta fjölda para sem missa búsvæði sín. 

Ekki er búið að að staurasetja Kröflulínu að fullu né ákvarða mastursgerð. Þetta hefur áhrif á legu og 

stærð mastursstæða. Áætlað flatarmál mastursstæða er um 0,05 km2. Var gert ráð fyrir að hlutfall 

gróinna svæða sem færu undir stæðurnar væri það sama og á svæðum sem fara undir slóða. Við 

útreikninga á fjölda fugla sem missa munu búsvæði sín vegna mastursstæðna var þessum svæðum 

því slegið saman með slóðum. 

Efnisnámur eru allar fyrirhugaðar á lítt grónum svæðum (sjá Friðrika Marteinsdóttir og Sigfinnur 

Snorrason 2013) og var því ekki reiknaður fjöldi varppara á þeim svæðum sem þær ná yfir. 

Svæðislýsing og fuglatalningarpunktar 

Í athuguninni árið 2001 var leiðinni skipt upp í 5 búta (Arnþór Garðarsson, 2001). Í þessari athugun 

var ákveðið að halda þessari sömu skiptingu, nema hvað bútum 3 og 4 var skeytt saman við úrvinnslu 

vegna fárra athugana á bút 4.    

Bútur 1 er um 19 km langur og nær frá Kröfluvirkjun um Sandabotnaskarð, austur yfir 

Austaraselsheiði og Búrfellshraun að Melstykki. Gróður er mjög rýr í vestasta hluta þessa búts, 

Sandabotnaskarði og Jörundargrjótum, og stór svæði nánast gróðurlaus. Þó hefur einhver 

landgræðsla átt sér stað fyrir austan Sandabotnafjall og þar er mjög rýrt graslendi. Austaraselsheiðin 

er stórþýfður kvistmói þar sem mest áberandi tegundirnar eru fjalldrapi (Betula nana), krækilyng 

(Empedrum nigrum) og gulvíðir (Salix phylicifolia), auk fléttna og mosa (1. mynd). Austast í 

Austaraselsheiði er birki (Betula pubescens) nokkuð áberandi. Í Búrfellshrauni er gert ráð fyrir að 

línan fari um lynggróið hraun sem er tiltölulega slétt og smáþýft. Gróður er þar rýrari en í 

Austaraselsheiði og mest áberandi tegundirnar eru fjalldrapi og krækilyng. Ljóst var að ekki myndi 
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vera mikið fuglalíf á vestasta hluta þessa búts þar sem gróður var takmarkaður og því voru einungis 

framkvæmdar fuglatalningar í Austaraselsheiði (16 punktar) og í Búrfellshrauni (11 punktar). 

Talningar fóru fram þann 12. júní 2012. 

Bútur 2 nær frá Melstykki, suður fyrir Ferjuás og þar til austurs yfir Jökulsá á Fjöllum, þaðan um 

Sauðaskarð og svo til suðausturs, um Sauðahrygg og Dyngjudal, að Kollseyrudal. Þessi leið línunnar er 

að mestu um auðnir þar sem fárra fugla er að vænta. Á nokkrum stöðum fer hún þó yfir lítil 

votlendissvæði, einkum í dalbotnum og lægðum, þar sem fugla er að vænta (2. mynd). Eitt slíkt 

votlendissvæði var kannað en það er í Víðidal skammt norðan fyrirhugaðrar línu. Þetta svæði verður 

notað til viðmiðunar fyrir votlendissvæði á þessum bút. Aðeins voru fuglar taldir á fjórum punktum á 

þessu svæði vegna veðuraðstæðna. Gögnin duga því ekki til þéttleikamælinga en athuganirnar gefa 

hugmynd um hvaða fugla má vænta á votlendissvæðum á þessum bút. Fuglaathuganir fóru fram 

þann 13. júní 2012. 

 
1. mynd. Gróðurfar á Austaraselsheiði einkennist af kvistgróðri þar sem fjalldrapi er ríkjandi tegund en undir eru krækilyng 

auk fléttna og mosa mest áberandi. Horft er austur. 
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2. mynd. Bútur 2 er að mestu örfoka land en gróður fyrst og fremst bundinn við lægðir í landi og votlendissvæði í 

dalbotnum eins og hér í Víðidal. Horft er norður.  

Bútur 3 liggur um Jökuldalsheiði og bútur 4 um Jökuldal, alls um 27 km leið. Kröfulína 3 mun fara til 

suðausturs yfir Kollseyrudal, suður Bjallkolludal og suður fyrir Stóra-Svalbarð, þaðan til suðausturs 

þar sem hún þverar Jökuldal milli Hákonarstaða og Grundar. Leiðin um Jökuldalsheiði einkennist af 

tjörnum og votlendi en á milli eru örfoka melar og rýrt mólendi (3. mynd). Jökuldalurinn er gróinn 

grasgefnu mólendi. Þessir bútar voru sameinaðir við úrvinnslu vegna lítillar sýnastærðar (24 punktar). 

Talningarnar voru framkvæmdar 12. júní 2012.  
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3. mynd. Votlendissvæði á Jökuldalsheiði. 

Bútur 5 liggur um Fljótdalsheiði, alls um 18 km leið. Frá Jökuldal liggur Kröflulína 3 nánast beint í SSA, 

yfir heiðina, í Teigsbjarg og þaðan niður í Fljótsdalsvirkjun. Fljótsdalsheiði liggur í um 600 metra hæð 

og einkennist landslag þar af votlendi með tjörnum og mjög rýru mólendi á milli (4. mynd). Fuglalíf 

var kannað á 21 punkti á suðurhluta heiðarinnar þann 13. júní 2012. 

Til að fá einhverja hugmynd um áflug á línur á Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði var gengið neðan við 

núverandi Kröflulínu og litið eftir dauðum fuglum. Öll hræ sem fundust voru skráð niður en mestar 

líkur eru á að þau séu vegna áflugs. Á báðum heiðum var genginn 1,5 km kafli.  
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4. mynd. Votlendi á Fljótsdalsheiði. 
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Niðurstöður 

Alls sáust 24 tegundir fugla á fyrirhugaðri leið Kröfulínu 3. Af þeim voru 22 sem sáust innan 200 metra 

fjarlægðar frá talningarpunktum. Þær tegundir sem komu oftast fyrir voru heiðlóa, sem sást á 61% 

punkta, þúfutittlingur á 51% punkta og lóuþræll á 32% punkta (2. tafla).  

2. tafla. Fuglategundir sem sáust við fuglaathuganir á fyrirhugaðri línuleið Kröflulínu 3 sumarið 2012. Gefið er hlutfall þeirra 

talningarpunkta þar sem hver tegund sást innan 200 metra frá punkti.  

Tegund Bútur 1 Bútur 2 Bútur 3 og 4 Bútur 5 Allir punktar 

Heiðagæs - Anser brachyrhynchus 0% 50% 33% 0% 13% 
Grágæs - Anser anser 4% 0% 0% 0% 1% 

Álft - Cygnus cygnus 0% 25% 13% 5% 7% 

Stokkönd - Anas platyrhynchos 0% 0% 0% 0% 0% 

Grafönd - Anas acuta 0% 0% 8% 0% 3% 

Urtönd - Anas crecca 0% 25% 8% 0% 4% 

Duggönd - Aythya fuligula 0% 0% 8% 5% 4% 

Hávella - Clangula hyemalis 0% 0% 8% 14% 7% 

Rjúpa - Lagopus muta 4% 0% 0% 0% 1% 

Heiðlóa - Pluvialis apricaria 52% 50% 92% 38% 61% 

Sandlóa - Charadrius hiaticula 0% 0% 0% 0% 0% 

Stelkur - Tringa totanus 0% 25% 8% 0% 4% 

Spói - Numenius phaeopus 11% 0% 21% 0% 11% 

Jaðrakan - Limosa limosa 0% 0% 13% 0% 4% 

Sendlingur - Calidris maritima 0% 0% 4% 0% 1% 

Lóuþræll - Calidris alpina 0% 100% 58% 29% 32% 

Hrossagaukur - Gallinago gallinago 7% 50% 17% 0% 11% 

Óðinshani - Phalaropus lobatus 0% 75% 17% 10% 12% 

Svartbakur - Larus marinus 0% 25% 0% 0% 1% 

Kría - Sterna paradisaea 0% 0% 4% 0% 1% 

Kjói - Stercorarius parasiticus 0% 25% 8% 0% 4% 

Skógarþröstur - Turdus iliacus 7% 0% 0% 0% 3% 

Þúfutittlingur - Anthus pratensis 96% 100% 33% 5% 51% 

Snjótittlingur - Plectrophenax nivalis 0% 0% 0% 10% 3% 

 

Talningarpunktar í þessari athugun voru alls 76 og út frá þeim var hægt að reikna þéttleika fimm 

algengustu tegundanna. Aðrar tegundir voru of fátíðar til að niðurstöður þéttleikamælinga væru 

marktækar. Þéttleiki þriggja tegunda, heiðlóu, þúfutittlings og lóuþræls, var milli 10 og 15 pör/km². 

Hinar tvær tegundirnar, spói og hrossagaukur voru mun strjálli og mældist þéttleiki þeirra um 1 

par/km². Þess ber þó að geta að það lítið sást af spóa og hrossagauk, að niðurstöður ber að taka með 

fyrirvara (3. tafla). Þessar tölur endurspegla ekki þéttleika þessara fuglategunda á allri línuleiðinni, 

heldur aðeins um þau grónu svæði sem farið var um og sambærileg búsvæði. Til þess að fá gleggri 

mynd af fuglalífi á línuleiðinni er rétt að skoða hvern bút fyrir sig.  

3. tafla. Fjöldi para sem sáust innan 200 metra frá mælipunktunum 76. Reiknaður þéttleiki er gefinn sem fjöldi para á 

ferkílómetra. Lágmark og hámark afmarka það bil sem 95% öryggismörk á þéttleikann spanna.  

Tegund Fjöldi Þéttleiki Lágmark Hámark 

Heiðlóa 79 14,6 12,1 17,5 
Spói 9 0,71 0,67 0,75 

Lóuþræll 36 11,5 8,3 15,7 

Hrossagaukur 10 1,23 0,90 1,67 

Þúfutittlingur 59 13,5 11,2 16,3 
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Bútur 1 

Á þessu svæði voru þéttleikamælingar gerðar á tveimur stöðum, 16 punktar á Austaraselsheiði og 11 

í Búrfellshrauni þann 12. júní 2012. Bæði svæðin eru vel gróin lyng- og kvistgróðri. Þúfur eru þó mun 

stærri og kvistgróður meiri í Austaraselsheiði en í Búrfellshrauni. Fuglalíf var einnig kannað við 

Sandabotnaskarð og Sandbotnafjall sama dag þó ekki hafi verið teknar punktmælingar þar, enda lítill 

gróður og fuglalíf mjög takmarkað. Við fuglaathuganir á þessum bút sáust 8 tegundir fugla: 

Grágæs. Varplegur fugl sást á Austaraselsheiði, auk þess sem par flaug yfir athuganda á einum stað. 

Sennilega er grágæsin mjög strjáll varpfugl á svæðinu.  

Rjúpa. Stakur karri sást sitja uppi á hól. Rjúpan er örugglega varpfugl á svæðinu en erfitt getur verið 

að finna rjúpur þegar komið er fram í júní þar sem kvenfuglar liggja á eggjum og karlfuglar eru hættir 

óðalsatferli og halda sig í felum.  

Heiðlóa. Það sáust 16 heiðlóur við punkttalningar, sem gefur þéttleika upp á 8,9 pör/km² (95% 

öryggismörk gefa 7,8 – 10,1 pör/km²). Það gerir hana að næst algengasta varpfugli á því svæði sem 

skoðað var. Hópur af geldlóum var við Sandabotnafjall. 

Spói. Einungis varð vart við 4 spóa við punkttalningar, sem gefur ekki möguleika á að reikna 

þéttleikatölur með einhverju öryggi. Hann er þó greinilega varpfugl á svæðinu, þó strjáll sé.  

Hrossagaukur. Tveir fuglar sáust í punkttalningum. Hann er því til staðar sem varpfugl. 

Kjói. Tveir sáust á flugi við Sandabotnafjall, óvíst um varp. 

Skógarþröstur. Varplegir skógarþrestir sáust á tveimur stöðum í Austaraselsheiði, þar sem kvistgróður 

og runnar voru mestir. Skógarþröstur sást ekki í Búrfellshrauni. Sennilega er hann strjáll varpfugl. 

Þúfutittlingur. Algengasti varpfuglinn á svæðinu. Alls sáust 45 þúfutittlingar á talningarpunktunum 

sem gefur þéttleika upp á 27,3 pör/km² (95% öryggismörk gefa 22,7 – 32,9 pör/km²). Þúfutittlingur 

var algengur bæði á Austaraselsheiði og í Búrfellshrauni. 

Bútur 2 

Farið var um votlendissvæði í Víðidal þann 13. júní 2012. Fuglar voru taldir á 4 punktum til að fá 

viðmið um fjölda en vegna veðuraðstæðna var ekki talið á fleiri punktum. Alls sáust 11 tegundir við 

fuglaathuganirnar. 

Heiðagæs er algengur varpfugl á svæðinu og sáust nokkur hreiður á þeim stutta kafla sem gengið var 

um. Varppör eru talin skipta að minnsta kosti tugum á svæðinu.  

Álftarpar var á svæðinu en ekki við varp. 

Urtandarpar og steggur sáust og er líklegt að um varpfugla sé að ræða. 

Varplegar heiðlóur sáust innan við 200 metra fjarlægðar á þremur stöðum á þeim fjórum punktum 

sem athugað var. Þetta bendir til sæmilegs þéttleika miðað við hæð yfir sjó en sýnastærð engan vegin 

nægileg til að fullyrða nokkuð. 

Stelkur sást einn og stakur og ekki var talið líklegt að hann hafi verið varpfugl.   
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Lóuþræll var algengur á svæðinu og sáust fjórir varplegir innan 200 metra á punktunum þar sem talið 

var, söngur margra annarra heyrðist.  

Einn hrossagaukur var fældur upp en óvíst hvort um varpfugl hafi verið að ræða.  

Óðinshani var algengur á pollum á svæðinu og fannst eitt hreiður. 

Tveir svartbakar flugu yfir og er mjög ólíklegt að um varpfugla hafi verið að ræða.  

Af kjóa sást til eins varplegs pars en auk þess voru a.m.k. tveir stakir fuglar í fæðuleit.  

Þúfutittlingur var algengur og syngjandi víða. Það sáust fimm innan 200 metra frá punktunum sem 

talið var á, sem bendir til mikils þéttleika miðað við hve hátt svæðið liggur yfir sjó.  

Bútar 3 og 4 

Farið var um svæðið og talið á 24 punktum þann 12. júní 2012. Blanda af grónu votlendi og þurrlendi 

gerir þennan hluta þann fuglaríkasta á fyrirhugaðri línuleið en alls sáust 19 tegundir fugla við 

athuganirnar.  

Heiðagæs er algengur varpfugl við votlendið á Jökuldalsheiði og sást talsvert af heiðagæsum á 

svæðinu við fuglaathuganirnar. Bæði var um að ræða varpfugla og hópa geldfugla.  

Álft er varpfugl í votlendinu og fundust tvö hreiður við fuglaathuganir. Fleiri álftir sáust á svæðinu 

sem sennilega voru geldfuglar. 

Af stokkönd sást einn steggur. Ómögulegt er að segja til um varp þessarar tegundar út frá því en hún 

verður að teljast líklegur varpfugl miðað við það búsvæði sem er á Jökuldalsheiði. 

Grafandarpar og stakur steggur sáust. Líklega strjáll varpfugl á svæðinu. 

Urtönd er felugjörn og stygg önd. Það sáust 3 steggir við fuglaathuganirnar og er hún líklega varpfugl 

á svæðinu.  

Duggönd sást á tveimur stöðum og er líklega strjáll varpfugl. 

Hávella er algengur varpfugl á tjörnum og vötnum til heiða og er Jökuldalsheiði þar engin 

undantekning. Hávellur sáust frá fjórum punktum, a.m.k. 7 fuglar.  

Heiðlóa var mjög algeng á svæðinu. Alls sáust 50 heiðlóur innan 200 metra fjarlægðar frá punktum og 

gefur það þéttleika upp á 31,1 par/km² (95% öryggismörk, 26,8 – 36,2 pör/km²).  

Sandlóa er sennilega strjáll varpfugl á gróðurlitlum svæðum. Aðeins heyrðist í einum fugli. 

Stelkar sáust frá tveimur punktum, annar fuglinn æstur og greinilegur varpfugl. Hann er því talinn 

strjáll varpfugl á svæðinu. 

Spói sást víða, eða frá 15 af þeim 24 punktum sem talið var á. Spói er hins vegar áberandi fugl og 

flýgur langt að til að fylgjast með ferðalagi manna. Aðeins var þriðjungur, eða 5 fuglar, talinn vera 

varpfuglar innan 200 metra fjarlægðar sem gerir það að verkum að ekki er hægt að meta þéttleika 

með öruggum hætti.  
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Jaðrakan er varpfugl á svæðinu en samt mun sjaldgæfari en spói. Fimm fuglar sáust í það heila. 

Sendlingar sáust tveir í fæðuleit en óvíst er með varp.  

Lóuþræll er algengur varpfugl á svæðinu. Það sáust 26 fuglar innan 200 m fjarlægðar frá punktunum, 

sem gefur þéttleikann 20,9 pör/km² (95% öryggismörk gefa 15,5 – 28,2 pör/km²).  

Hrossagaukur er varpfugl á svæðinu. Það sáust sjö fuglar innan 200 m fjarlægðar frá punktum. Það 

gefur þéttleikann 2,3 pör/km² (95% öryggismörk eru 2,0 – 2,6 pör/km²). Þrátt fyrir þröng öryggismörk 

er réttast að taka þessa tölu með fyrirvara vegna þess hve fáir fuglar sáust.  

Óðinshani var nokkuð algengur á tjörnum á Jökuldalsheiði en þar sem þessi tegund heldur sig að 

langmestu leyti á tjörnum, þá getur punkttalning ekki gefið rétta mynd af þéttleika fuglsins.  

Kríur sáust frá tveimur samliggjandi punktum. 

Kjóar sáust frá fimm punktum og eru sennilega mjög strjálir varpfuglar. 

Þúfutittlingar innan 200 m fjarlægðar frá punkti voru ekki nema 8 og gefur það þéttleikann 5,5 

pör/km² (95% öryggismörk eru 4,5 – 6,6 pör/km²). Þar sem fáir fuglar liggja til grundvallar ber þó að 

taka þessa tölu með fyrirvara. 

Bútur 5 

Farið var um Fljótsdalsheiði þann 13. júní og fuglar taldir á 21 punkti. Á svæðinu sáust 16 tegundir 

fugla sem sagt verður frá hér á eftir. 

Heiðagæsir sáust fáeinar á svæðinu og eitt hreiður fannst. Hún er því talin strjáll varpfugl á svæðinu.  

Álftir voru víða og að minnsta kosti 3 pör sáust.  

Urtendur eru á svæðinu því það heyrðist í steggjum frá tveimur punktum. 

Duggandarpar sást á tjörn frá einum punkti 

Hávellur sáust frá fimm punktum, alls 10 fuglar.  

Heiðlóur sáust frá öllum punktum en hins vegar voru bara 10 innan 200 m fjarlægðar og reiknaður 

þéttleiki er 7,1 pör/km² (95% öryggismörk eru 6,2 – 8,2 pör/km²).  

Stelkspar, óðalslegt, sást á einum stað. 

Spói sást frá 6 punktum og er greinilega varpfugl á svæðinu. Enginn sást hins vegar innan 200 metra 

fjarlægðar frá punkti og verður hann að teljast mjög strjáll varpfugl. 

Sendlingur heyrðist kalla á tveimur stöðum. Sennilega sjaldgæfur varpfugl. 

Lóuþræll er frekar strjáll varpfugl á svæðinu en 6 fuglar sáust innan 200 metra fjarlægðar frá punkti 

sem er full lítið til að gera þéttleikamat raunhæft.  

Hrossagaukur var við tvo punkta og er því sennilega mjög strjáll varpfugl. 
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Óðinshanar sáust alls 6 og voru þeir með atferli sem benti eindregið til að um varpfugla væri að ræða.  

Kría sást ein í fjarska. 

Kjóar sáust frá þremur punktum en óvíst er um varp. 

Þúfutittlingur sást bara einn á þessum bút og var hann í söngflugi. Hann er því að öllum líkindum 

varpfugl, þó sjaldséður sé. 

Snjótittlingar sáust alls 8 en þar af aðeins 2 innan 200 metra fjarlægðar og því ekki hægt að segja 

neitt um þéttleikann en virðist alla vega algengari en þúfutittlingur.  

Tegundir á válista 

Hvað varðar sjaldgæfa varpfugla og tegundir sem njóta sérstakrar verndar, þá sáust þrjár tegundir 

fugla í þessari athugun sem skráðar eru á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, 2000). Það voru grágæs, grafönd og svartbakur. Að auki sáust válista tegundirnar himbrimi, 

straumönd, gulönd og hrafn í þeirri athugun sem gerð var árið 2001 (Arnþór Garðarsson, 2001). 

Þessar tegundir, að svartbak undanskildum, eru líklega strjálir varpfuglar á línuleiðinni.  

Áflug 

Á 1,5 km kafla sem genginn var undir raflínu á Jökuldalsheiði fundust leifar af 4 gæsum og 1 rjúpu. Á 

jafn löngum kafla á Fljótsdalsheiði fundust leifar af 2 fuglum sem sennilega hafa verið gæsir og 

tveimur rjúpum. Þessi hræ voru öll talin vera innan við ársgömul.  

Námur slóðar og mastursstæði 

Alls fara um 0,856 km² lands undir slóða og mastursstæði. Af þeim eru 0,378 km² sem hafa í það 

minnsta 75% gróðurhulu eða um 44%. Hlutfallslega mest gróið land er á bútum 1 og 5 en bútur 2 

hefur afar litla gróðurhulu (4. tafla)  

4. tafla. Flatarmál lands sem fellur undir slóða og mastursstæði vegna Kröflulínu 3. Flokkað er í tvo flokka eftir gróðurhulu, 

annars vegar algróin svæði sem hafa 75% gróðurhulu eða meiri og hins vegar lítt gróin svæði sem hafa gróðurhulu 50% eða 

minni. Unnið úr gögnum sem fengin eru frá Verkfræðistofnunni EFLU (Brynja Dögg Ingólfsdóttir, tölvupóstur, 22.112013). 

  Heildar- Algróið svæði Lítt gróið svæði 
Bútur flatarmál (km

2
) Hlutfall (%) Flatarmál (km

2
) Hlutfall (%) Flatarmál (km

2
) 

1 0,157 83% 0,130 17% 0,026 
2 0,310 5% 0,016 95% 0,293 
3-4 0,242 42% 0,101 58% 0,141 
5 0,148 88% 0,130 12% 0,017 
Alls 0,856 44% 0,378 56% 0,478 

 

Heildaráhrif vegna búsvæðaskerðingar í tengslum við slóða og mastursstæði á algrónum svæðum á 

leið Kröflulínu 3 samsvarar því að 5,2 heiðlóupör, 2,1 lóuþrælspar og 4,1 þúfutittlingspar missi 

búsvæði sín (5. tafla). Aðrar tegundir eru það strjálar að ekki er hægt að meta búsvæðamissi þeirra 

með öryggi. Þó má segja að þar sem þéttleiki þeirra er lægri en hjá ofangreindum tegundum eru 

áhrifin á færri pör.    
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5. tafla. Fjöldi fugla (pör) á vel grónu landi (>75% gróðurhula) sem fara mun undir slóða og mastursstæði í tengslum við 

Kröflulínu 3.  

 

Heild Bútur 1  Bútar 3 og 4  Bútur 5 
Tegund Pör Pör Öryggismörk  Pör Öryggismörk  Pör Öryggismörk 

Heiðlóa 5,23 1,15 1,01 - 1,31  3,14 2,72 - 3,65  0,93 0,80 - 1,07 

Lóuþræll 2,11 
  

 2,11 1,57 - 2,85  

  Þúfutittlingur 4,11 3,56 2,96 - 4,28  0,55 0,46 - 0,67      

 

Umræður 

Fyrirhuguð Kröflulína 3 fer um nokkuð fjölbreytt búsvæði á leið sinni frá Kröflu að Fljótsdalsvirkjun. 

Stór hluti leiðarinnar er um örfoka land, þar sem lítið er um fuglalíf, en einnig eru þó lífrík 

votlendissvæði á leiðinni. Hafa ber í huga að leið fyrirhugaðrar línu liggur í talsverðri hæð yfir sjó þar 

sem þéttleiki fugla er almennt lágur. Þetta veldur því að mikla vinnu þarf að leggja fram til að ná 

nægum gögnum til að geta metið þéttleika fuglanna með mikilli nákvæmni. Einnig eru líkur á að ekki 

verði vart við sjaldgæfar eða mjög dreifðar tegundir þó þær séu til staðar. Þar sem rannsókn á fuglalífi 

á þessari leið hefur áður farið fram var ákveðið að skoða eingöngu best grónu svæðin, þar sem 

fuglalíf er ríkulegast og auðveldast að ná sem marktækustum þéttleikatölum.   

Víðáttumikið, vel gróið mólendi er aðeins að finna á Mývatnsöræfum (bút 1). Þar er þéttleiki heiðlóu 

og þúfutittlings mjög sambærilegur við það sem gerist almennt í mólendi í Þingeyjarsýslum. 

Náttúrustofa Norðausturlands vaktar mófugla árlega á 105 punktum sem dreifðir eru um 

Þingeyjarsýslur. Niðurstöður fyrir árið 2012 sýna þéttleika heiðlóu 6,8 pör/km² (95% öryggismörk eru 

5,5 – 8,5 pör/km²) og þúfutittlings 29,0 pör/km² (95% öryggismörk eru 25,6 – 32,9 pör/km², NNA - 

óbirt gögn). Í þessari rannsókn var þéttleiki sömu tegunda mjög svipaður á Mývatnsöræfum en hins 

vegar talsvert lægri en rannsóknir frá árinu 2001 á sama svæði. Þá fékkst þéttleiki upp á 48,5 pör/km² 

af þúfutittlingum en 16,0 pör/km² af heiðlóum (Arnþór Garðarsson, 2001). Þessi munur stafar 

sennilega af mismunandi aðferðum við þéttleikmat (sjá nánar í aðferðakafla). Að öðru leyti koma 

fram sömu tegundir í þessari athugun og þeirri fyrri og innbyrðis hlutöll tegunda svipuð.  

Bútur 2 er að mestu örfoka en aðeins var skoðað gróið svæði sem var mýrlent með mörgum 

smátjörnum. Þar sem sýnastærð á þessum bút leyfir ekki þéttleikamat er ekki hægt að bera þéttleika 

saman við niðurstöður rannsókna árið 2001. Að mestu varð vart við sömu tegundir í báðum 

rannsóknum. Árið 2001 sáust reyndar líka snjótittlingar sem ekki sáust nú. Í því sambandi er vert að 

hafa í huga að var farið um mjög lítið svæði að þessu sinni og því ekki víst að strjálir varpfuglar komi 

fram.  

Bútar 3 og 4 bjóða upp á mikinn tegundafjölbreytileika sem er sennilega kominn til af fjölbreyttu 

búsvæði tjarna, mýrlendis og þurrlendis. Ekki var farið um öll sömu svæði og gert var árið 2001 í 

bútum 3 og 4 auk þess sem gögnum úr þessum bútum var skipt í tvennt eftir gróðurlendum á sínum 

tíma, í votlendi og þurrlendi (Arnþór Garðarsson, 2001). Gögnin úr þessari rannsókn leyfa ekki 

skiptingu í mismunandi gróðurlendi og því verður samanburður erfiðari. Sömu tegundir eru í mestum 

þéttleika í báðum athugunum en heiðlóa sker sig verulega út. Í þessari rannsókn reiknast þéttleiki 

31,1 par/km² en árið 2001 fengust mun lægri gildi, eða 16,3 (votlendi) og 10,8 pör/km² (þurrlendi). 

Þessi gildi eru langt neðan við öryggismörk. Erfitt er að segja til um hvað veldur en auk mögulegrar 

fjölgunar heiðlóu á svæðinu milli athugana, gætu mögulegar skýringar einnig verið að ekki var farið 
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um öll sömu svæði og einnig að mismunandi aðferðafræði var beitt í þessum tveimur athugunum. 

Lóuþrællinn var í næst mestum þéttleika (20,9 pör/km²) en árið 2001 var hann í mestum þéttleika 

allra fugla í votlendinu (36,7 pör/km²) en mjög lítið í þurrlendinu (2,2 pör/km²). Þetta getur vel komið 

heim og saman, þar sem mikilla votlendisáhrifa gætti á talningarpunktunum sem talið var frá sumarið 

2012. Hrossagaukur (2,3 pör/km²) og spói (1,6 pör/km²) voru í mjög svipuðum þéttleika og árið 2001 

en þúfutittlingur (5,5 pör/km²) var heldur strjálli en árið 2001. Þá mældist þéttleiki þúfutittlings 13,4 

(votlendi) og 6,8 pör/km² (þurrlendi). Af öðrum tegundum eru óðinshanar og endur algengar á 

tjörnum og er tegundafjölbreytni anda mikil. Þá er talsvert er af heiðagæsum og álftum á svæðinu.  

Á Fljótsdalsheiði (bútur 5) virðist þessi rannsókn sýna nokkurn veginn samskonar fuglalíf og fannst á 

heiðinni árið 2001. Hjá öllum tegundum þremur sem þéttleiki var mældur á, heiðlóu, lóuþræl og 

þúfutittling mældist þéttleiki um helmingi hærri árið 2001. Líklegt er að sá munur stafi af mismunandi 

aðferðafræði milli rannsóknanna. Að öðru leyti voru sömu tegundir að sjást. Þetta heiðaland er með 

mýrum og tjörnum eins og á Jökuldalsheiði en þar sem hæð yfir sjó er talsvert meiri á Fljótsdalsheiði 

er gróður og fuglalíf mun fátæklegra.  

Samtals sáust sjö válistategundir í þessari könnun og þeirri sem framkvæmd var árið 2001. Sex þeirra 

eru taldir strjálir varpfuglar á línuleiðinni. Þó fálka hafi ekki orðið vart í athuguninni þá eru þekkt 5 

fálkasetur á leið línunnar. Öll hreiðurstæði fálkans eru þó lengra en 1 km frá fyrirhugaðri línuleið 

(Arnþór Garðarsson, 2001). Snæuglur hafa sést bæði á Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði en varp á 

þeim slóðum er ekki þekkt. Bæði fálki og snæugla njóta sérstakrar verndar og bannað að raska ró 

þeirra við varpstöðvar. Línuleiðin er ekki talin fara um svæði sem sem eru þessum tegundum 

mikilvæg.    

Áhrif Kröflulínu 3 á fuglalíf munu verða af tvennum toga. Annars vegar er um að ræða 

skammtímaáhrif á meðan á uppbyggingu línunnar stendur og hins vegar langtímaáhrif eftir að 

uppbyggingu líkur. Með skammtímaáhrifum er átt við truflun á varpi fugla vegna umferðar manna og 

tækja um varplönd fugla við uppsetningu línunnar. Fuglar geta verið ítrekað fældir af hreiðrum 

og/eða frá ungum, fjölskyldur jafnvel tvístrast. Þetta getur komið niður á ungaframleiðslu það árið 

þar sem óvörðum eggjum og ungum er hættara við afráni. Auk þess geta litlir ungar og fóstur í 

eggjum drepist vegna kulda ef foreldri getur ekki yljað þeim í einhvern tíma. Þessi skammtímaáhrif 

eru bundin við lítið belti allra næst þeim leiðum sem farið er um. Þar sem þéttleiki fugla á leið 

Kröflulínu 3 er almennt ekki mikill, þá er hér ekki um marga einstaklinga að ræða og áhrif á stofna 

ómælanleg. Þess ber þó að geta að tegundir eru misviðkvæmar. Sumar tegundir, eins og t.d. rjúpan, 

eru þaulsætnar á hreiðri og yfirgefa það ekki fyrr en við lengstu lög og munu framkvæmdir á varptíma 

að öllum líkindum hafa takmörkuð áhrif á þær. Aðrar tegundir eru viðkvæmari og er heiðagæsin 

sennilega sú viðkvæmasta á þessari leið en hún yfirgefur gjarnan hreiður löngu áður en hætta er 

komin í nánd við það. Með því að haga framkvæmdum þannig að vinna við línulögnina fari fram utan 

álegutíma heiðagæsa á votlendissvæðunum á Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði, væri hægt að draga 

verulega út skaða af þessum völdum. Flestar heiðagæsir ættu að vera búnar að klekja í lok júní.  

Langtímaáhrifin sem Kröflulína 3 getur valdið er fækkun fugla vegna áflugs við raflínur. Sú litla 

athugun sem hér var gerð á áflugi fugla sýndi að gæsir og rjúpur eiga á hættu að lenda á raflínum á 

þessari leið. Því miður hefur áflug fugla við raflínur nánast ekkert verið athugað hér á landi. Þó hefur 

ein könnun farið fram sem sýnir að álftum í Flóanum á Suðurlandi er sérstaklega hætt við að fljúga á 

raflínur (Ólafur Einarsson, 1998). Fuglategundir eru misvel í stakk búnar til að koma auga á raflínur og 
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forða sér frá þeim. Sjón fugla er ekki fullkomin og eru flestir fuglar með "blindan blett" í sjónsviði 

sínu, beint upp af höfðinu. Þessi "blindi blettur" er misstór eftir tegundum og fer eftir staðsetningu 

augnanna. Fuglar hafa í gegn um aldirnar ekki þurft að varast hættu af lítt áberandi hlutum beint fyrir 

framan þá þegar þeir fljúga, flestir fylgjast meira með því sem er fyrir neðan og við það er hætta á að 

"blindi bletturinn" vísi fram sem eykur líkur á áflugi, einkum við hluti sem sjást illa eins og raflínur 

(Martin og Shaw, 2010). Þá eiga fuglar sem eru hlutfallslega þungir miðað við yfirborð vængja 

erfiðara með að taka snöggar beygjur á leið sinni til að forðast áflug og verða frekar raflínum að bráð 

(Bevanger, 1998; Janss, 2000). Af íslenskum tegundum er hér um að ræða andfugla og rjúpu. 

Spörfuglar virðast hins vegar vera í minnstri hættu á að fljúga á línur (Rubolini o.fl., 2005). Hversu 

mikið áflug verður á ákveðna raflínu er háð því hve margir fuglar eiga leið um það svæði og eins 

hvaða tegundir. Stór athugun sem tekur til 15 óháðra rannsókna sýnir að 0,21  af hverjum 1.000 

fuglum sem fjúga yfir óvarðar raflínur lenda í árekstri. Ef á línurnar eru settar plötur, veifur eða kúlur 

sem gera þær sýnilegri lækkar áflugið niður í 0,05 af hverjum 1.000 fuglum (Barrientos o.fl., 2011).  

Ef fjöldi fugla sem fannst dauður við raflínur á Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði endurspeglar 

áflugstíðni á því svæði er hægt að margfalda með lengd línunnar á bútum 3 til 5 sem er 45 km. Þá 

fæst að á Jökuldalsheiði, Jökuldal og Fljótsdalsheiði ættu að hafa drepist 90 gæsir og 45 rjúpur á 

u.þ.b. einu ári. Þessar tölur eru settar fram með miklum fyrirvörum, enda einungis um mjög 

takmarkaðar athuganir að ræða og óvíst að þessir 3 km sem skoðaðir voru endurspegli línuleiðina í 

heild. Tölurnar gefa þó einhverja hugmynd um mögulegt umfang áhrifa. Margir óvissuþættir eru 

þarna, til dæmis er erfitt að finna litla fugla, fuglar sem særast geta farið um einhvern veg áður en 

þeir drepast og hræætur eins og refir geta farið með fuglana. Hvað sem því líður er óhætt að álykta 

sem svo að ef af Kröflulínu 3 verður, þá muni hún kosta að minnsta kosti tugi ef ekki hundruð fugla 

lífið árlega og í mestri hættu eru sennilega andfuglar og rjúpur. Í því sambandi er rétt að minna á að 

rekstrartími raflína er einhverjir tugir ára og uppsöfnuð áhrif gætu því orðið þó nokkur. Draga þessar 

takmörkuðu athuganir fram þörfina á því að hér á landi verði gerðar heildstæðar rannsóknir á 

áhrifum raflína á fugla. Gera þyrfti grein fyrir bæði heildar- og staðbundnum áhrifum raflína á 

einstaka tegundir og stofna, til að hægt sé að fjalla um þau með betur upplýstum hætti við mat á 

umhverfisáhrifum.  

Gera má ráð fyrir að áhrif efnistöku á fuglalíf verði hverfandi vegna þess að heildarþéttleiki fugla á 

svo gróðursnauðum svæðum nemur ekki meira en örfáum pörum á ferkílómetra í hæsta lagi. Áhrif 

slóðagerðar og staurastæða á fuglalíf hafa ekki verið rannsökuð hérlendis en ljóst er að gerð slóða og 

staurastæða í tengslum við Kröflulínu 3 mun draga úr flatarmáli gróins lands og þar með rýra búsvæði 

mófugla. Hvort það hafi áhrif á þéttleika eða afkomu þeirra er óljóst. Ef stofnstærð mófugla ræðst af 

aðgengi að grónu landi mun gerð þessara mannvirkja hafa áhrif. Miðað við þéttleika á línuleiðinni og 

stærð mófuglastofna, bæði á lands- og héraðsvísu, má þó gera ráð fyrir að áhrifin séu hverfandi. Þó er 

óvíst að sú nálgun sem hér er notuð við að meta fjölda para sem verða fyrir áhrifum sé örugg. 

Slóðarnir liggja um langan veg og staurastæðin eru fjölmörg. Þessi mannvirki munu því verða innan 

óðala margfalt fleiri para en þeirra sem missa óðal sitt samkvæmt þéttleikaútreikningum. Gera má þó 

ráð fyrir að slóðar og mastursstæði skerði hvert óðal tiltölulega lítið og líklegt að það sem eftir standi 

af óðalinu nægi fuglunum. Það þýðir að gerð slóða og mastursstæða hafi eftir sem áður lítil áhrif. Rétt 

er þó að ítreka mikilvægi þess að haga slóðagerð með þeim hætti að gróið land raskist sem minnst og 

sáð verði í öll svæði sem verði fyrir skerðingu.  
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Samantekt 

Almennt er fuglalíf á leið fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 fábreytt og þéttleiki lágur, enda liggur leiðin um 

hálendi og er gróður heldur takmarkaður á heildina litið. Í megindráttum sýna niðurstöður 

fuglaathugana á leiðinni árið 2012 svipaða tegundasamsetningu og innbyrðis hlutföll fugla og 

rannsóknir árið 2001 gerðu. Mismunandi aðferðafræði gerir hins vegar magnbundinn samanburð 

erfiðan. Fuglaríkustu svæðin eru votlendis- og tjarnasvæði á Jökuldalsheiði og mólendisheiðar í 

Austaraselsheiði og Búrfellshrauni. Minni þéttleiki er á Fljótsdalsheiði og á Möðrudalsöræfum. 

Áhrif búsvæðamissis á fuglalíf vegna slóða, mastursstæða og náma sem fyrirhugaðar eru vegna 

uppbyggingu Kröflulínu 3 eru talin vera hverfandi. Ef línan verður lögð á varptíma getur hún haft áhrif 

á varpafkomu fugla næst línunni og eru heiðagæsir sérstaklega viðkvæmar. Með því að haga 

framkvæmdinni þannig að vinna við línulögnina á lífríkustu svæðunum færi fram eftir að ungar eru 

komnir úr eggjum mætti draga úr þessum áhrifum. Flestir ungar ættu að vera komnir úr eggjum í lok 

júní. Vanhöld vegna truflunar eru þó ekki talin hafa áhrif á stofninn enda gríðarstór og fuglarnir 

langlífir.  

Langtímaáhrif línunnar eru vegna áflugs fugla og er andfuglum (svanir, gæsir, endur) og rjúpum 

hættast við að fljúga á línur. Áhrifin verða mest á þeim svæðum þar sem þessar tegundir eru í 

mestum þéttleika. Þannig yrðu mest áhrif á rjúpur í Austaraselsheiði og Búrfellshrauni en á andfugla á 

Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði. Ljóst er að ef af lagningu Kröflulínu 3 verður, þá mun hún verða 

valdur að dauða fjölda fugla árlega. Stofnar þeirra tegunda sem helst verða fyrir barðinu á línunni eru 

hins vegar mjög stórir á landsvísu og er ekki talið að hún, ein og sér, hafi umtalsverð neikvæð áhrif á 

þá. Það er þó ljóst að sárlega skortir á rannsóknir á umfangi áflugs og áhrifa raflína á fuglastofna.  

Tvær tegundir sem njóta sérstakrar verndar við varpstaði geta verið á línuleiðinni, fálki og snæugla. 

Ekki er þó vitað til að snæugla hafi orpið á svæðinu og fálkar eru mjög strjálir. Ólíklegt er því að þessar 

tegundir verði fyrir truflun eða áföllum vegna Kröflulínu 3. Aðrar válistategundir eru líka fáliðaðar á 

þessari leið og línulögn ekki talin hafa mikil áhrif á þær.  
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Inngangur 
A! bei!ni Eflu hf. kanna!i undirrita!ur enn á n" fyrirhuga! línustæ!i 

Kröflulínu 3 vegna smávægilegra breytinga á línustæ!inu og til a! kanna 
ástand #eirra minja sem skrá!ar voru fyrir 10 og 13 árum (Bjarni F. 
Einarsson 1999 og 2002). Fyrirhuga!ar námur, 29 a! tölu, voru ekki 
sko!a!ar nú, og gengi! út frá #ví a! sta!setning #eirra hafi ekki breyst. 
A.m.k. 50 m brei! skák var könnu! beggja megin vi! línuna og 
umhverfis fyrirhuga!ar námur. Hi! kanna!a línustæ!i nær frá Jökulsá í 
Fljótsdal a! Kröflu vi! M"vatn, samtals um 124 km vegalengd. Fjöldi 
fyrirhuga!ra náma er 29 (sami 2002). 
$ær fornleifar sem á!ur voru skrá!ar í tengslum vi! hina fyrirhugu!u 

línu eru látnar halda sér í fornleifaskránni #ótt hættumati! kunni a! hafa 
breyst vegna færslna á línunni. 

Fari! var í gegnum helstu heimildir svo sem S"slu- og sóknal"singar, 
Jar!abók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, Frásögur um 
fornaldarleifar, Árbók Hins íslenska fornleifafélags og Fornleifaskrá (sjá 
nánar kaflann um heimildir í lok sk"rslu). 

Allar breytingar voru kanna!ar á vettvangi og gengi! úr skugga um 
hvort og hve margar fornleifar kynnu a! finnast á e!a vi! línustæ!i! e!a 
vi! námurnar. 

Vettvangsvinna fór fram dagana 27. – 28. september 2012. Hver 
sta!ur fékk eitt númer og fornleifar, ein e!a fleiri, fengu sitt undirnúmer. 
$annig getur einn sta!ur geymt eina e!a fleiri fornleifar. Í hverju 
sveitarfélagi (hreppi) er byrja! á númer 1. Ein fornleif bættust nú vi! 
skráninguna, nr. 4:1 í Jökuldalshreppi. 

Umbo!sma!ur og umsjónarma!ur verkkaupa var Ólafur Árnason hjá 
Eflu hf.  
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Mynd 1. Yfirlitsteikning me! sta!setningu fornleifa á hinni fyrirhug!u 
línulei! Kröflulínu 3. Myndin er ónákvæm, sérstaklega hva! var!ar 
fornlei!irnar. Sjá nánar me!fylgjandi loftmyndir. (Teikn. Efla hf. Vi!bætur: 
Fornleifafræ!istofan). 
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Skráningin 
Á hinu kanna!a svæ!i eru engar fri!l"star fornleifar. Skv. 

#jó!minjalögum frá 2001 eru allar fornleifar eldri en 100 ára fri!a!ar og 
sumar fri!l"star. $eim má enginn, hvorki landeigandi, framkvæmdaa!ili 
né nokkur annar spilla, granda né úr sta! færa, nema me! leyfi 
Fornleifaverndar ríkisins (10. gr.). $ví eru allar fornleifarnar á svæ!inu, 
sem eldri eru en 100 ára, fri!a!ar skv. lögunum. 

Fri!l"stum fornleifum fylgir 20 m fri!helgt svæ!i út frá ystu s"nilegu 
mörkum #eirra. Um fri!a!ar fornleifar gilda engin sérstök ávæ!i hva! 
#etta var!ar. Sú hef! hefur #ó komist á a! fara ekki of nærri fornleifum 
og taka tillit til e!lis #eirra og #arfa. 

 
Nr. Teg. Fj. Hættumat Hætta Ástand Aldur Minjagildi Var!v.gildi Fri!l"sa? Á a! merkja? 
Jökuldalshreppur 
1:1  Rétt, rúst og var!a 2 Línulögn Lítil Ágætt 1550-1900 Talsv. (6)  Talsv. (6) Nei Nei 
2:1  $jó!lei! 1 Línulögn Lítil Lélegt 1550-1900 Líti! (3)  Líti! (3) Nei Nei 
4:1  Var!a og #jó!lei! 2 Línulögn Lítil Lélegt 1550-1900 Líti! (2) Líti! (2) Nei Nei  
3 sta!ir 5 fornleifar 
 
Fljótsdalshreppur 
1:1  Rústir >2 Línulögn Talsv. Ágætt 1550-1900 Talsv. (5,5)  Talsv. (5,5) Nei Nei  
1 sta!ur >2 fornleifar 
 
Skútusta!ahreppur 
1:1-5 Selsta!a 5 Ekkert Engin Ágætt 1550-1900 Hátt (8) Hátt (8) Nei Já 
 1 Bæjarhóll 1 Ekkert Engin Ágætt 1550-1900 Hátt (8) Hátt (8) Nei Já 
 2 Rúst 1 Ekkert Engin Sæm 1550-1900 Talsv. (6) Talsv. (6) Nei Já 
 3 Rúst 1 Ekkert Engin Ágætt 1550-1900 Talsv. (6) Talsv. (6) Nei Já 
 4 Rúst 1 Ekkert Engin Sæm 1550-1900 Líti! (4) Líti! (4) Nei Já 
 5 Rúst og gar!ur 2 Ekkert Engin Sæm 1550-1900 Talsv. (6) Talsv. (6) Nei Já 
2:1-4 Ey!ib"li 4 Ekkert Engin Ágætt - 1550  Hátt (9) Hátt (9) Já Já 
 1 Skáli 1 Ekkert Engin Ágætt - 1550  Hátt (9) Hátt (9) Já Já 
 2 Rúst (fjós?) 1 Ekkert Engin Ágætt - 1550  Hátt (9) Hátt (9) Já Já 
 3 Rúst 1 Ekkert Engin Ágætt - 1550  Hátt (8) Hátt (8) Já Já 
 4 Rúst 1 Ekkert Engin Ágætt - 1550  Hátt (8) Hátt (8) Já Já 
3:1 Rúst 1 Ekkert Engin Sæm 1550-1900 Líti! (4) Líti! (4) Nei Nei 
4:1-4 Ey!ib"li 4 Landey!. Lítil Sæm 1550-1900 Hátt (8) Hátt (8) Nei Já 
 1 Bæjarhús 1 Landey!. Lítil Ágætt 1550-1900 Talsv. (7) Talsv. (7) Nei Já 
 2 Rúst 1 Landey!. Lítil Lélegt 1550-1900 Talsv. (5,5) Talsv. (5,5) Nei Já 
 3 Rúst 1 Landey!. Lítil Sæm 1550-1900 Talsv. (6) Talsv. (6) Nei Já 
 4 Rúst 1 Landey!. Lítil Lélegt 1550-1900 Talsv. (6) Talsv. (6) Nei Já 
5:1 Fornlei! 1 Landey!.  Mikil Sæm. 1550-1900 Talsv. (6) Talsv. (6) Nei Já 
6:1 Rúst 1 Ekkert Engin Ágætt 1550-1900 Hátt (7,5) Hátt (7,5) Nei Já 
7:1 Fornlei! 1 Landey!1. Lítil Ágætt 1550-1900 Talsv. (5) Talsv. (5) Nei Já  
7 sta!ir 17 fornleifar 

 
Tafla yfir hinar skrá!u fornleifar á fyrirhugu!u línustæ!i Kröflulínu 3. Me! 
li!num Á a! merkja, er átt vi! merkingar á almennum kortum. 

 
Samtals hafa fundist 11 sta!ir me! fornleifum á hinu kanna!a svæ!i 

og er fjöldi einstakra fornleifa meiri en 24. Yfirgnæfandi meirihluti 
#essara fornleifa eru ekki í neinni hættu vegna línulagnarinnar, en #ó eru 
eru einar fornleifar í mikilli hættu, nr. 7:1 í Skútusta!ahreppi. $ær eru #ó 

                                                
1  !essar fornleifar eru einnig í mikilli hættu vegna línulagnarinnar. 
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fyrst og fremst í vi!varandi mikilli hættu vegna landey!ingar. A!rar 
fornleifar sem eru í hættu eru í lítilli hættu vegna línulagnarinnar. 

Eins og komi! hefur fram var línulei!in á!ur sko!u! í tvígang. Sú sem 
nú var sko!u! er lítillega breytt, annarsvegar í Ví!idal og hins vegar 
vestast á lei!inni. Breytingin í Ví!idal hefur engin áhrif á fornleifar meir 
en á!ur var og breytingin vestast fer fjær fornleifum en á!ur og er #ví 
betri hva! fornleifar var!ar. 

 
Ni!ursta!a 

Alls fundust 11 sta!ir me! fleiri en 24 fornleifum á hinu kanna!a 
svæ! sbr. mynd 1. Lei!in er mjög ásættanleg hva! fornleifar var!ar. 

Finnist fornleifar #rátt fyrir allt vi! framkvæmdirnar er bent á 13. gr. 
#jó!minjalaga sem kve!a á um a! láta Fornleifavernd ríkisins vita af 
fundinum eins fljótt og au!i! er. 

Varast ber a! hafa vinnuskúra e!a önnur mannvirki of nálægt 
fornleifum og haga akstri #ungavinnuvéla me! tilliti til fornleifa. 
Væntanlega vegi ber a! setja ni!ur me! tilliti til fornleifanna. 

A! lokinni línusetningu og ger! línuvegar er æskilegt a! fara lei!ina 
aftur og kanna hvort fornleifar finnist á henni e!a vi! hana. Í vissum 
tilfellum var fullkomlega ófært bæ!i ökutækjum og gangandi, sértaklega 
á Fljótsdalshei!i, og #ví mikilvægt a! fara #ar yfir #egar ökufær 
línuvegur hefur veri! lag!ur. $ó engar líkur séu á #ví a! #ar finnist 
fornleifar í hæsta minja- e!a var!veisluflokki, gætu leynst #ar gar!ar og 
minni háttar fornleifar (vör!ur, lei!ir, fjárborgir, mókofar o.s.frv.). 

Í samtölum vi! sta!kunnuga á Mö!ruvöllum eru fornleifar hér og hvar 
á hei!unum og oft á tí!um afar lítlar og ógreinilegar. $etta eru t.d. lítil 
jar!h"si og litlar fjárborgir sem nota!ar voru fyrir fé a! leita sér skjóls í 
undan vondum ve!rum. Slíkar fornleifar sjást oft ekki nema #egar komi! 
er a! #eim úr réttri átt. 
 
Heimildir 
Benjamín Sigvaldason. „$áttur um Sigurgeir „hinn sterka“. Sagna"ættir. I. Bindi.  
 Reykjavík 1950. 
Bjarni F. Einarsson. The Settlement of Iceland; a Critical Approach. Granasta!ir  
 and the Ecological Heritage. Reykjavík 1995.  
Bjarni F. Einarsson. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhuga!rar  
 Kröfluínu 3 frá Fljótsdal a! Kröflu. Fornleifafræ!istofan. Reykjavík 1999. 
Sami. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhuga!rar Kröfluínu 3  
 frá Fljótsdal a! Kröflu. Sk#rsla II: Breytingar á línulei! og námur.  
 Fornleifafræ!istofan. Reykjavík 1999. 
Bjarni F. Einarsson og Magnús Á. Sigurgeirsson. Forkannanir á fornb#linu Hala í  
 Hlí!ardal í $ingeyjars#slu 1994 – 1995. Frumskráning, frumteiknun,  
 prufuholur og  greining gjósku. Reykjavík 1996. 
Eysteinn Tryggvason. „Stöng og önnur ey!ib"li vi! nor!anvert M"vatn.“ Árbók  
 $ingeyinga 1991. 
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Kröflulína 3, 220 kV. Krafla - Fljótsdalur. Jar!fræ!i - námur. Línuhönnun hf. Maí  
 2002. 
Manntal á Íslandi 1845. Nor!ur- og Austuramt. Reykjavík 1985. Pétur Jónsson.  
S#slu- og sóknal#singar. $ingeyjars"slur. Reykjavík 1994.  
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Fylgirit: Loftmyndir og fornleifaskrá 



















Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Hóll?

Nor!ur Múlas"sla Fljótsdalshreppur 7505
1

Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi rústanna "arf leyfi Fornleifaverndar ríkisins til a! raska "eim, Stekkurinn var fyrst skrá!ur 
"ann 28. sept. 2002. Ástand hans var óbreytt, en "ó mun meiri gró!ur, enda er hann nú afgirtur. N# GPS mæling reyndist 
ómöguleg vegna ve!urs. Hnit fengin af loftmynd.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

>2
Fjöldi

E 687555  N 506516
GPS Sta"setning

Landareign

Rústir

Vi! rætur fjalls (Teigsbjargs) í Nor!urdal. Í grasi 
gróinni brekku S undur klettum. Í haga. Um 50 m 
SV af endasstaur Kröflulínu 2.

Lega og sta"hættir

Rústir.

1) Rúst (stekkur?). 
12 x 18 m (ANA - VSV). Veggir úr grjóti og torfi, 
1,5 - 2 m brei!ir og 0,4 - 0,8 m háir. Tvö hólf eru á 
rústinni (hólf A og B). Dyr eru á milli hólfanna og 
út úr hólfi A til austurs. Hugsanlega eru dyr á hólfi
B til su!urs.
Vi! dyr á milli hólfanna er mjög stór kampsteinn a!
vestanver!u. Hólf B hefur hugsanlega haft "ak, en 
ekki víst a! hólf A hafi haft slíkt (ekki ef um stekk 
er a! ræ!a). Hólf B gæti veri! óvenjulega stór 
lambakró (og "á ekki haft "ak).
Gar!lög sjást a! innanver!u í nor!anver!u hólfi B.
Rústin er vel gróin grasi

Ca. 6 m su!ur af 1) er 2):

2) Rúst.
5,5 x 7,5 m (NNV - SSA). Veggir úr grjóti og torfi,
ca. 1 - 1,5 m brei!ir og 0,2 - 0,4 m háir. Dyr eru 
hugsanlega mót austri.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

27,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-2040ZOOMFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

-
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st? Hvenær

<10
Skekkja

Línulögn
Hættumat

Nr

Talsver!
Hætta Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Ísn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Mikil

Einkunn
5,5

Einkunn 2
5,5

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Hákonarsta!aréttHákonarsta!ir

Nor!ur Múlas"sla Jökuldalshreppur 7504
1

Réttin var á!ur í landi Brei!alækjar, en keypt undir land Hákonarsta!a á sí!ari tímum. Réttin var sko!u! aftur "ann 27. sept. 
2012 og var ástandi! óbreytt. Ljósmyndin var tekin "á. GPS mæling á vettvangi reyndist ómöguleg "ennan dag vegna ve!urs.
Hnit fengin af loftmynd. Réttin var fyrst skrá! 26. sept. 1999. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi réttarinnar "arf a! teikna hana 
nákvæmlega og rannsaka me! leyfi Fornlefaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

2
Fjöldi

E 674542  N 525090
GPS Sta"setning

Landareign

Rétt, var!a og rúst

Ca 200 m S af "jó!vegi, ca. 180 m N af Jökulsá á 
Brú og ca. 120 m V af Bygg!alínu. Undir brekku á 
grasi grónum velli í ja!ri túns.

Lega og sta"hættir

Rétt.
45 x 75 m stór (ANA - VSV).
Veggir úr grjóti og torfi á austur kafla, 1 - 2 m 
brei!ir og 0,4 - 1,2 m háir. Átta hólf eru á réttinni og
dyr á "eim öllum (sjá teikn.).
Á einstaka sta! er torf (strengur) ofan á 
grjótveggjunum. Hle!slur vel haldnar.
Hætt var a! nota réttina um 1985.

Ca. 150 m SSV af réttinni, á lágum stalli ni!ur vi! 
ánna, er rúst. Hún er ekki talin í nokkuri hættu og 
var "ví ekki skrá! sérstaklega (var "ó ljósmyndu! 
fyrir sk#rslu). Samkvæmt ábúendum Hákonarsta!a
var hér stekkur, forn. Ekki er muna! til "ess a! hann
hafi veri! nota!ur.

Ofan á stalli nor!an vi! réttina er vör!ubrot.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Ábúendur á Hákonarstö!um.
Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

27,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Cannon  EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

-
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

-
Skekkja

Rafmagnslína
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Ísn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Lítil

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Ví!idalur

Nor!ur Múlas"sla Jökuldalshreppur 7504
2

GPS mæla !yrfti lei"ina nákvæmlega. Ef ekki er hægt a" tryggja öryggi var"anna !arf leyfi Fornleifaverndar ríkisins til a" 
raska !eim og sæta !eim skilmálum sem embætti" kann a" setja. #jó"lei"in var fyrst sko"u" !ann 27. sept. 2002.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 641357  N 553767
GPS Sta"setning

Landareign

#jó"lei"

Ca. 50 m SA af hringvegi (nr. 1). Í blásinni brekku 
undir Kröflulínu 2.

Lega og sta"hættir

!jó"lei".
!ar sem lei"in var sko"u" hjá Kröflulínu 2 sást 
engin gata ári" 2002. Hins vegar sáust vör"ur sem 
vör"u"u lei"ina fram og aftur dalinn (Ví"idal).
Var"an sem er undir rafmagnslínunni er endurhla"in
í seinni tí", en ca. 50 m SSV af henni er fallin var"a
(#ar sem GPS var mælt).
Vi" sko"un 2012 nokku" sunnar sáust vör"ur og #ar
mátti grilla í gamla götu.

1) Var"a: E 641357  N 553767
Um 1,1 x 1,1 m (NV-SA) og 0,6 m há. Var"an er 
fallin. Frá vör"unni má sjá fleiri vör"ur í bá"ar áttir.

2) Var"a: E 641332  N 553857
0,8 x 1 m (N-S) og 0,5 m há. Var"an er fallin.

3) Var"a: E 641326  N 553908
1,2 x 1,5 m (N-S) og 0,5 m há. Var"an er fallin.

L!sing
Teikning/ljósmynd

S!slu- og sóknal!singar. Múlas!slur. Finnur N.
     Karlsson, Indri!i Gíslason og  Pall Pálsson sáu
     um útgáfuna. Reykjavík 2000:110.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Lélegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Líti!
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari
Olympus C-2040ZOOM/Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

475
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st? Hvenær

8
Skekkja

Línulögn
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Líti!
Var"veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Mikil

Einkunn
3

Einkunn 2
3

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Hákonarsta!ir

Nor!ur Múlas"sla Jökuldalshreppur 7504
4

GPS mæla !yrfti lei"ina nákvæmlega. Ef ekki er hægt a" tryggja öryggi vör"unnar !arf leyfi Fornleifaverndar ríkisins til a" 
raska henni og sæta !eim skilmálum sem embætti" kann a" setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

2
Fjöldi

E 687555  N 506516
GPS Sta"setning

Landareign

Var"a

Uppi á holti um 100 m su"ur af !jó"vegi og um 100
m vestur af rafmangslínu (Kröflulínu 2).

Lega og sta"hættir

Var!a og "jó!lei!.
Var"a:
Um 2 m í !vermál og 0,1 - 0,2 m há. Úr grjóti.
Var"an er fallin.

#jó"lei":
Nokkra metra nor"ur af vör"unni er líklega gömul 
!jó"lei" og sjá má vör"ubrot bæ"i til vesturs og 
austurs frá vör"unni.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

27,09.2012
Dags.

Lélegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Líti!
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Cannon  EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

74
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st? Hvenær

6
Skekkja

Línulögn
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Líti!
Var"veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Mikil

Einkunn
2

Einkunn 2
2

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Skar!sselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
1

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi selstö!unnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

5
Fjöldi

E 602378  N 577910
GPS Sta"setning

Landareign

Selsta!a

Ca. 15 m A af malarvegi (a! Kröfluvirkjun) og ca. 
10 m austur af læk. Í grasi grónum hvammi vestan 
undir lágu felli e!a hrygg (Selholti).

Lega og sta"hættir

Selsta!a.
Minjarnar eru á ca. 50 x 80 m stóru svæ!i (NA - 
SV). Rústirnar eru vel grónar og greinilegar. 
Vegasló!i er á milli rústa nr. 3 og 5, en hann liggur 
frá veginum yfir lækinn.
Fleirri rústir gætu leynst á svæ!inu, en snjór huldi 
hluta "ess vi! vettvangskönnun.
Hér hl#tur a! hafa veri! búi! um tíma.

L!sing
Teikning/ljósmynd

#ingeyjars!slur. S!slu- og sóknal!singar Hins
     íslenska bókmenntafélags 1839-1844.
     Reykjavík 1994:123.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

406
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

1-5
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
8

Einkunn 2
8

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Skar!sselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
1

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi selstö!unnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 602384  N 577893
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst (bæjarhóll?)

Á lágum hól undir lágu felli (Selholti) og ca. 25 m V
af læk. Grasi gróinn úthagi.

Lega og sta"hættir

Rúst (bæjarhóll?).
14 x 16 m stór (NV - SA).
Veggir úr torfi og grjóti, 1 - 2,5 m brei!ir og 0,3 - 1
m háir.
Allavega sex hólf eru á rústinni (A - F). Dyr eru á 
hólfum B og C til SA. Á hólfi D eru dyr til N. A!rar
dyr eru vart greinanlegar.
Rústin er vel gróin. Gar!lög sjást a! innanver!u í 
hólfi A og á veggjum hólfsins eru steinar.

12 m VSV af rúst nr. 1 er rúst nr. 2.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

410
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
8

Einkunn 2
8

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Skar!sselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
1

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi selstö!unnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 602364  N 577881
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

Ca. 12 m VSV af rúst nr. 1 og 15 m A af læk.
Grasi gróinn úthagi.

Lega og sta"hættir

Rúst.
4,5 x 8 m stór (NA - SV).
Veggir úr torfi (og grjóti), 1 - 1,5 m brei!ir og 0,3 -
0,5 m háir.
Dyr eru ekki sjáanlegar.
Rústin er vel gróin.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

405
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

2
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Skar!sselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
1

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi selstö!unnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 602381  N 577925
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

18 m N af rúst nr. 1 og ca. 20 m A af læk. Grasi 
gróinn úthagi.

Lega og sta"hættir

Rúst.
5,5 x 15 m stór (NA - SV).
Veggir úr grjóti og torfi, 1 - 1,5 m brei!ir og 0,3 - 
0,5 m háir.
Tvö hólf eru á rústinni (A og B). Dyr á hólfi A til 
NA og á hólfi B til SA.
Gólf í hólfi A er grafi! ni!ur í lítinn hól.
Í SV enda rústarinnar eru "úfur.
Rústin er vel gróin.

11 m N af rúst nr. 3 er rúst nr. 4

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

409
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

3
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Skar!sselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
1

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi selstö!unnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 602384  N 577949
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

11 m N af rúst nr. 3 og 10 m A af læk. Grasi gróinn
úthagi.

Lega og sta"hættir

Rúst.
3 x 5 m stór (NA - SV).
Veggir úr torfi (og grjóti), 0,5 m brei!ir og 0,2 - 0,3
m háir.
Dyr eru ekki sjáanlegar.
Rústin er vel gróin.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Líti!
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

407
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

4
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Líti!
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
4

Einkunn 2
4

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Skar!sselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
1

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi selstö!unnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

2
Fjöldi

E 602365  N 577921
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst og gar!ur

6 m NV af rúst nr. 3 og 25 m NNV af rúst nr. 1.
10 m A af læk. Grasi gróinn úthagi.

Lega og sta"hættir

Rúst og gar!ur.
Rúst..
7,5 x 14 m stór (A - V).
Veggir úr torfi (og grjóti), 1 - 2,5 m brei!ir og 0,2 -
0,6 m háir. 3 hólf eru á rústinni (A - C).
Dyr eru á hólfum A og B til S.
Á hólfi C eru dyr til A.
Rústin er vel gróin.

Gar"ur.
Ca. 1 m frá vestur gafli gengur (tún)gar!ur í átt a! 
læknum, 13 m langur, 1 - 1,5 m brei!ur og 0,2 - 0,3
m hár. Gar!urinn sást ekki liggja me! læknum, né 
handan hans (rofinn af læknum?).

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

409
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

5
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

HaliAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
2

T.h. á ljósmyndinni sést sló!inn fara yfir rúst nr. 4 í mi!línu myndarinnar. Ey!ib"li! var fyrst skrá! #ann 27. okt. 1999. 
Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib"lisins #arf a! rannsaka #a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins
og sæta #eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

4
Fjöldi

E 601975  N 576701
GPS Sta"setning

Landareign

Ey!ib"li

Ca. 150 m austan vi! veginn a! Kröflu í Hlí!ardal, 
u.#.b. 2,2 km su!ur af virkjuninni. Sy!st og yst á 
holti, er heitir Selholt. Upp vi! Selholti!, á milli 
#ess og vegarins, rennur volgur/heitur lækur.
Kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Ey!ib"li.
Rústirnar eru á ca. 50 x 120 m stóru svæ!i (N - S).
Tvær rústanna eru vel greinilegar og vaxnar ví!i, 
lyngi og grasi.
Grafi! var í "rjár rústir á svæ!inu ári! 1995 og 
ni!ursta!an sú a! "arna leynast rústir frá 
landnámsöld, sem hafa fari! í ey!i fyrir ári! 1000.
M.a. fannst skálinn (rúst nr. 1), trúlegt fjós (nr. 2) og
rúst (nr. 3). Mögulega er rúst nr. 4 jar!h#si.
Á sta!num er vegasló!i sem kemur frá 
malarveginum, yfir lækinn og upp á Selholti!. 
Liggur hann fast austan vi! rúst nr. 1, á milli hennar
og hugsanlegs öskuhaugar.

GPS vi! rúst 1).

L!sing
Teikning/ljósmynd

Bjarni F. Einarsson og Magnús Á. Sigurgeirsson. Forkannanir
     á fornb!linu Hala í Hlí"ardal í #ingeyjars!slu 1994 -
     1995. Frumskráning, frumteiknun, prufuholur og greining
     gjósku. Reykjavík 1996.
Eysteinn Tryggvason. „Stöng og önnur ey"ib!li vi"
     nor"anvert M!vatn.“ Árbók #ingeyinga 1991.
Pétur Jónsson. Örnefnaskrá. Handrit, ódagssett. Pétur
     (1898-1972) skrifa"i skránna líklega um 1960.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

-1550
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Já
Fri!l"sa?

415
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

<1000
Í ey"i

1-4
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
9

Einkunn 2
9

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

HaliAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
2

Ey!ib"li! var fyrst skrá! #ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib"lisins #arf a! 
rannsaka #a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta #eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 601975  N 576701
GPS Sta"setning

Landareign

Skáli

Ca. 150 m A af vegi, sy!st og fremst á holti 
(Selholti). Kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Skáli.
Ca. 12 x 22 m stór (NA - SV).
Veggir úr torfi, 1,5 - 2 m brei!ir og 0,3 - 0,5 m háir.
"rjú hólf eru á rústinni (A - C). Dyr eru ekki 
greinanlegar á neinu hólfanna.
Sjálfur skálinn er ca. 7-8 m brei!ur.
Hólf A er stærst og er skálinn. Hólf B liggur 
samsí!a skálanum, vi! N - endann og hólf C liggur
vi! #ennan enda, #vers á hin hólfin.
Rústin var rannsöku! 1995, en #á voru prufuholur 
grafnar í hólf A og B. Á!ur höf!u holur veri! 
grafnar í rústina, en ekki er vita! hver #ar var a! 
verki.
Rústin er vel gróin grasi, lyngi og ví!i.
Ca. 4 m austan vi! skálann er mjög trúlega 
öskuhaugur hússins (e!a rúst?).
Sló!i liggur á milli skálans og öskuhaugarins.

Vi! su!ur enda skálans gæti yngri rúst hafa veri! 
reist ofan í hann (hluta skálans).

32 m SSA af rúst nr. 1 er rúst nr. 2.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Bjarni F. Einarsson og Magnús Á. Sigurgeirsson. Forkannanir
     á fornb!linu Hala í Hlí"ardal í #ingeyjars!slu 1994 -
     1995. Frumskráning, frumteiknun, prufuholur og greining
     gjósku. Reykjavík 1996.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

-1550
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Já
Fri!l"sa?

415
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

<1000
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
9

Einkunn 2
9

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

HaliAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
2

Ey!ib"li! var fyrst skrá! #ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib"lisins #arf a! 
rannsaka #a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta #eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 601977  N 576650
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst (fjós?)

Ca. 150 m A af vegi, sy!st og fremst á holti 
(Selholti). 32 m S af rúst nr. 1. Kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Rúst (fjós?).
Ca. 12 x 18 m stór (NNA - SSV).
Veggir úr torfi, 1,5 - 2,5 m brei!ir og 0,2 - 0,4 m 
háir.
"rjú hólf eru á rústinni (A - C). Dyr eru ekki 
greinanlegar í rústinni. Megin hólfi! (A) er 6-7 m 
breitt.
Hólf A er stærst og gæti veri! sjálft fjósi!. Hólf B 
liggur samsí!a skálanum, vi! N - endann og hólf C 
liggur vi! #ennan enda, #vert á hin hólfin.
Rústin er vel gróin grasi, lyngi og ví!i.
Prufuhola var grafin 1995 í mitt hólf A. Var komi!
ni!ur á gólf í gripahúsi.
Búi! var a! grafa litla holu á!ur, en ekki vita! hver
var #ar a! verki.

4 m A af rúst nr. 2 er rúst nr. 3.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Bjarni F. Einarsson og Magnús Á. Sigurgeirsson. Forkannanir
     á fornb!linu Hala í Hlí"ardal í #ingeyjars!slu 1994 -
     1995. Frumskráning, frumteiknun, prufuholur og greining
     gjósku. Reykjavík 1996.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

-1550
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Já
Fri!l"sa?

411
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

<1000
Í ey"i

2
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
9

Einkunn 2
9

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

HaliAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
2

Ey!ib"li! var fyrst skrá! #ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib"lisins #arf a! 
rannsaka #a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta #eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 602008  N 576643
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

4 m A af rúst nr. 2. Ca. 150 m A af vegi, sy!st og 
fremst á holti (Selholti). Kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Rúst.
Ca 4 m í !vermál, nánast hringlaga.
Veggir úr torfi, ca. 1 - 1,5 m brei"ir og 0,1 - 0,2 m 
háir. Rústin er ógreinileg og mótar illa fyrir hólfi. 
Dyr eru ekki greinanlegar.
Rústin er vel vaxin grasi, lyngi og ví"i.
Rústin gæti veri" leifar af jar"h#si.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

-1550
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Já
Fri!l"sa?

410
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

<1000
Í ey"i

3
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
8

Einkunn 2
8

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

HaliAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
2

Ey!ib"li! var fyrst skrá! #ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib"lisins #arf a! 
rannsaka #a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta #eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 601999  N 576762
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

 Ca. 150 m A af vegi, sunnanlega og framarlega á 
holti (Selholti). 47 m NA af rúst nr. 1. Kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Rúst.
Ca. 7 - 8 m stór (A - V), hring- e!a sporöskjulaga.
Veggir úr torfi 0,3 - 0,4 m háir. Ekki sér móta fyrir 
hólfi og veggja"ykktin ógreinanleg. Dyr sjást engar.
Rústin er vel gróin grasi, lyngi og einstaka ví!i.
Yfir rústina liggur jeppasló!i.
Prufuhola var grafin í rústina 1995.

Efri ljósmyndin tekin 1999.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Bjarni F. Einarsson og Magnús Á. Sigurgeirsson. Forkannanir
     á fornb!linu Hala í Hlí"ardal í #ingeyjars!slu 1994 -
     1995. Frumskráning, frumteiknun, prufuholur og greining
     gjósku. Reykjavík 1996.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

-1550
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Já
Fri!l"sa?

416
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

<1000
Í ey"i

4
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
8

Einkunn 2
8

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Afrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
3

Rústin var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi rústarinnar "arf a! 
rannsaka hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 601869  N 576743
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

Ca. 10 m austur af læk og 8 m vestur af hömrum í 
sunnanver!u Selholti. Kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Rúst.
5 x 7(?) m stór (ANA - VSV).
Veggir úr grjóti og torfi, ca. 1 - 1,5 m brei!ir og 0,3
- 0,6 m háir.
Tvö hólf eru á rústinni (A og B).
Dyr úr hólfi A til S inn í hólf B. Hólf B er opi! til 
su!urs (vantar "ar vegg, sem líklega aldrei hefur 
veri!).
Stórt hraungrjót er í bá!um kömpum á milli 
hólfanna.
Rústin er ógreinileg til nor!urs og vel gróin grasi og
ví!i.
Stekkur?

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Líti!
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

403
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Líti!
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
4

Einkunn 2
4

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

AustaraselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
4

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib#lisins "arf a! 
rannsaka "a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

4
Fjöldi

E 606307  N 575688
GPS Sta"setning

Landareign

Ey!ib#li

Ca. 200 m SA af Bygg!alínu í gró!urvin á blásnu 
holti. Ca. 800 m N af "jó!vegi 1. Í ja!ri 
vatnsverndarsvæ!is (utan vi! gir!ingu) og 
kjarrlendi.

Lega og sta"hættir

Ey!ib"li.
Rústirnar eru á ca. 70 m stóru svæ!i. Er "a! vel 
grói! og m#rlent á köflum. Margir smærri hólar eru
á svæ!inu, sem eru vel grónir og "urrir.
Á sta!num er vatnsupptökusvæ!i og "ar eru nokkrir
steyptir brunnar me! vatnslei!slum sem liggja 
vestur á bóginn.
Flestar rústirnar eru ógreinilegar og hafa líklega 
veri! slétta!ar í seinni tí!. Ni!ur af (S) rúst nr. 1 er 
lítill hryggur sem vel gæti geymt fleirri rústir. Eins 
gætu smáhólarnir geymt rústir.
Frá búsetu á Austaraseli er sagt í Sagna"áttum 
Benjamíns Sigvaldasonar (1950:153-157). $ar segir
frá "ví "egar M#vetningar reyndu a! koma 
ábúendum, Jóni Jónssyni og konu hans Jóhönnu, frá
vegna fátæktar. Óttu!ust M#vetningar a! "au lentu
á framfæri hreppsins.
Ári! 1729 finna tvær selrá!skonur lík ungs drengs, 
sem or!i! haf!i úti. $á er haft í seli í Austaraseli 
(Blanda IV. 1928-31:370).

Ca. 100 m VNV af bæjarstæ!inu er ungt skotbyrgi 
úr grjóti og tvær grjóthrúgur "ar hjá sem eru 

L!sing
Teikning/ljósmynd

Benjamín Sigvaldason. „!áttur um Sigurgeir „hinn
     sterla“.“ Sagna$ættir. I. bindi. Reykjavík 1950.
„Um hvarf pilts í Reykjahlí" 1729. Blanda IV.
     Fró"leikur gamall og n#r. Sögurit XVII.
     Reykjavík 1928-31. Bls. 369-70. Höf. H.!.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

445
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

1-4
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
8

Einkunn 2
8

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

AustaraselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
4

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib#lisins "arf a! 
rannsaka "a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 606324  N 575688
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst-bæjarhús

Á grasi grónum hól, ca. 800 m NNA af "jó!vegi 1 
og ca. 200 m SA af Bygg!alínu. Ca. 35 m A af 
gir!ingu utan um vatnsverndarsvæ!i. M#rlendi.

Lega og sta"hættir

Rúst-bæjarhús.
13 x 18 m stór (NNV - SSA).
Veggir úr torfi og grjóti, 1 - 3 m brei!ir og 0,3 - 0,7
m hári.
Fimm hólf eru á rústinni (A - E). Dyr a!eins 
greinanlegar á hólfi A til ANA. Í hólfi A vir!ist vera
gar!ur sem liggur A - V. Fyrir ofan (nor!an) hólf D
er læg! í vegginn, sem gæti veri! leifar af hólfi e!a
göngum.
Einstök hólf eru grafin ni!ur í hólinn.
Vestur hluti rústarinnar er ógreinilegur og "#f!ur, 
gæti veri! brot úr annari/eldri rúst.
Rústin er vel gróin.
Fast upp vi! rústina a! nor!anver!u er 
bæjarlækurinn í skorningi og kemur hann úr 
uppsprettu nokkra metra fyrir ofan bæinn (vi! 
m#ri).

18 m V af rúst nr. 1 er rúst nr. 2.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

448
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

5
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
7

Einkunn 2
7

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

AustaraselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
4

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib#lisins "arf a! 
rannsaka "a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 606292  N 575673
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

18 m V af rúst nr. 1, sunnan í grónum hól.
Lega og sta"hættir

Rúst.
7 x 11 m stór (ANA - VSV).
Rústin er afar ógreinileg og sennilega búi! a! slétta
yfir hana í seinni tí!. Veggir ca. 1 m brei!ir og 0,1 -
0,3 m háir.
Tvö hólf eru greinanleg (A og B). Engar dyr 
sjáanlegar.
Fjárhús?

5 m N af rúst nr. 2 er rúst nr. 3.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Lélegt
Ástand

1900-
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

446
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

5
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

2
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
5,5

Einkunn 2
5,5

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

AustaraselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
4

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib#lisins "arf a! 
rannsaka "a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 606289  N 575681
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

5 m N af rúst nr. 2, SA í grasi grónum hól.
Lega og sta"hættir

Rúst.
3,5 x 6 m stór (A - V).
Veggir úr torfi (og grjóti), ca. 1 m brei!ir og 0,3 - 
0,4 m háir.
Dyr eru á móti A.
Nor!ur hli!in er grafin inn í hólinn og hóllinn 
nota!ur "ar sem veggur.
Hrútakofi e!a kartöflugeymsla?

4 m NV af rúst nr. 3 er rúst nr. 4.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

446
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

5
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

3
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

AustaraselAfrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
4

Seli! var fyrst skrá! "ann 27. okt. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi ey!ib#lisins "arf a! 
rannsaka "a! me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 606274  N 575684
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

Ca. 4 m NV af rúst nr. 3, efst á grasi grónum hól. 
Ca. 5 m S af skur!i me! vatnslei!slu.

Lega og sta"hættir

Rúst.
9 x 11 m stór (NA - SV).
Veggir úr torfi og grjóti, sennilega 1 - 1,5 m brei!ir
("ar sem greina má "á) og 0,2 - 0,3 m háir.
Form rústarinnar er illgreinanlegt, en hugsanlega eru
"rjú hólf á henni (A - C). Dyr eru á hólfi A til NA.
Rústin er vel gróin.
Teikningin er frjálsleg túlkun á rústinni.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Lélegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

450
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

5
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

4
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

-Afrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
5

Lei!in var ekki sko!u! 2012. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi lei!arinanr "arf a! GPS mæla hana inn nákvæmlega og 
ljósmynda.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

-
GPS Sta"setning

Landareign

Fornlei!

Liggur yfir bæ!i örfoka land, grói! land og hraun. 
Hún liggur frá Reykjahlí!/Hlí!ardalnum í átt a! 
Jökulsá á Fjöllum.

Lega og sta"hættir

Fornlei!.
Liggur frá Reykjahlí!/Hlí!ardal, skammt hjá Kröflu,
a! Jökulsá á Fjöllum. Hún liggur alla "essa "ei! 
nor!an vi! núverandi veg og trúlega einnig nor!an 
vi! var!a!an veg, nr. 7. Var lei!in sko!u! á kafla 
skammt austur af Austaraseli a! Austaribrekku, e!a
a! hraunkannti vestur af henni.
Símalína hefur veri! lög! í lei!ina á kafla "ar sem 
hún kemur a! hraunkantinum. #ar hafa stikur veri! 
settar ni!ur og merktar jar!símanum.
Stundum er lei!in brei! og djúp (a!eins ein rei!gata,
sjá efri ljósmynd), en stundum eru margar rei!götur
hli! vi! hli! (sjá ne!ri ljósmynd).
#ar sem lei!in heldur upp á hrauni! í gegn um liti! 
skar! i kantinum, má grilla í slitna rás í hrauninu 
eftir umfer! manna og d$ra.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

27,10.1999
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Olympus C-820-LFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

-
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

-
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Mikil
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

-Afrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
6

Rústin var fyrst skrá! 27. sept. 1999. Ástandi! nú var óbreytt. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi rústarinnar "arf a! rannsaka 
hana me! leyfi Fornleifaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a! setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 621198  N 574105
GPS Sta"setning

Landareign

Rúst

Í hraunkannti, ofan vi! sléttan og gróinn völl. Ca. 8
m SA af steyptu húsi (Péturskirkju).

Lega og sta"hættir

Rúst.
5,5 x 6,5 m stór (N - S).
Veggir úr grjóti, 1,5 - 2 m brei!ir og 0,6 - 2 m háir 
(a! utanver!u).
Botn rústarinnar er gróinn me! einstaka steinum.
Veggir eru grasi grónir a! ofanver!u, auk "ess sem
V- og A - hli! eru grónar a! utanver!u.
Veggirnir eru a! miklu leyti hla!nir úr hraunhellum.
Su!ur frá rústinni liggur hellulag!ur stígur me! 
hraunkanntinum, ca. 50 m langur. Endar hann í geil
e!a skar!i í hrauninu sem er girt fyrir me! 
grjótgar!i. #arna hl$tur a! vera a!hald.
Upp me! vestur hli! rústarinnar eru tröppur úr 
hraunhellum og liggja "ær í sveig í átt a! 
Péturskirkju (sem bygg! var 1925 af Pétri Jónssyni).
Fjár- e!a hestarétt er NA vi! rústina og í veggjum 
hennar gætu leynst gamlar minjar (hle!slur).
N$tt gripahús er ca. 50 m S af rústinni og vestan og
su!vestan vi! "a! er grjótgar!ur, sem afmarkar 
svæ!i, sennilega rétt.

Rústin hl$tur a! vera forveri Péturskirkju og er 
sennilega gangnamannakofi.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Hátt
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

372
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Ekkert
Hættumat

Nr

Engin
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Hátt
Var"veislugildi

Tímab. hættumat Tímab. hætta

Einkunn
7,5

Einkunn 2
7,5

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

-Afrétt

Su!ur-"ingeyjars#sla Skútusta!ahreppur 6607
7

!jó"lei"in var fyrst sko"u" 27. okt. 1999. Ástandi" nú var óbreytt. GPS mæla #yrfti lei"ina nákvæmlega.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

E 611459  N 575572
GPS Sta"setning

Landareign

Fornlei"

Lei"in liggur sunnan vi" fornlei" nr. 5. Hún liggur 
yfir grói" (grætt) land a" miklu leyti, allavega #ar 
sem hún liggur a" Austaribrekku. Lei"in liggur 
stundum nor"an vi" #jó"veginn (vestast) og 
stundum sunnan vi" hann, en kaflinn vestan vi" 
Jökulsá á Fjöllum er nor"an vi" veginn.

Lega og sta"hættir

Fornlei!.
Öll lei!in frá Námafjalli - Hlí!ardal a! Jökulsá á 
Fjöllum, er vör!u! greinilegum vör!um. Er lei!in 
bílfær a! mestu og hefur trúlega veri! ger! upp til 
aksturs. Vör!urnar hafa veri! ger!ar upp í seinni tí!
(1980-90). Ví!a eru steinar í vegkantinum.
Vi! sko!un kom í ljós a! gamla bílfæra lei!in er 
ekki alltaf samfara hinum gömlu vör!um. "a! er 
me! ö!rum or!um eldri lei! sem hin bílfæra var 
lag! í a! mestu leyti.

Í S#slu- og sóknal#singu er sagt a! lei!in austur 
öræfin a! Grimsstö!um sé vör!u!. "etta gæti vel 
veri! sú lei! sem hér er skrá!.
Um 1880 - 1890 var ger! póstlei! um $etta svæ!i 
og vel gæti hugsast a! sú lei! hafi veri! sú sama og
geti! er um í S#slu- og sóknal#singum.

GPS var mælt $ar sem Kröfulína 2 sker núvernadi 
veg, en $ar mætast núverandi vegur og hinn bílfæri.

L!sing
Teikning/ljósmynd

#ingeyjars!slur. S!slu- og sóknal!singar Hins
     íslenska bókmenntafélags 1839-1844.
     Reykjavík 1994:124.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

28,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Canon EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Já
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

385
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

4
Skekkja

Landey!ing
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey"i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni"ursta"a

Isn 93
Vi"mi"un

Talsvert
Var"veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Mikil

Einkunn
5

Einkunn 2
5

Verk
Krö 3

Hverfi





   Ægisgata 10. 101 Reykjavík s. 551 1395/821 1395. 
 Netfang: fornstofan@fornstofan.is www.fornstofan.is.

Reykjavík, 4. sept. 2013.

Fornleifakönnun á fyrirhugu!um námusvæ!um í tengslum vi! 
Kröflulínu 3 frá Kröflu a! Fljótsdalsstö!

A! bei!ni Verkfræ!istofunnar Eflu 
hf, fyrir hönd Landsnets, kanna!i 
undirrita!ur hvort fornleifar kynnu 
a! leynast á svæ!um "eim sem 
fyrirhugu! eru fyrir námur. Á 
s u m u m s v æ!u m e r "ó u m 
fyrirliggjandi námur a! ræ!a.
 Vi! vettvangskannanir dagana 
28. og 29. ágúst sí!astli!inn komu 
engar vísbendingar í ljós um a! 
fornleifar væru innan takmarka 
námanna, nema vi! námur nr. 4 og 
5 á vi! Austaraselshei!i (enn 
námur e!a n#lega aflag!ar), nr. 23 í 
landi Hákonarsta!a í Fljótsdal. 
 Vi! fyrirhuga!a námu nr. 24 í 
landi Klaustursels í Fljótsdal er 
gar!ur og líklegt a!hald VSV undir 
hólnum sem efni! er í. $essar 
minjar eru óskrá!ar.
 Náma nr. 4 er látin ná nor!ur 
yfir gömlu "jó!lei!ina og líklega 
eru fáeinar vör!ur í uppnámi ef af 
ver!ur. Mælt er me! "ví a! færa 
námuna su!ur fyrir á!urnefnda 
"jó!lei!.

Mynd 1. Horft yfir N-hluta námu nr. 4. Í fjarska 
sést ein var!a. "rjár kynsló!ir sló!a sást á 
myndinni, sá elsti er næstur, #á gamli malar-
hringvegurinn og svo núverandi vegur. (Horft mót 
VSV. Ljósm. BFE).

Mynd 2. Var!an í mi!ri námu nr. 5. Allt nærsvæ!i! 
er raska! og hl$tur var!an a! hafa veri! 
endurhla!in eftir a! námuvinnslu var hætt. (Horft 
mót SSV. Ljósm. BFE).



 Í mi!ri námu nr. 5, sem er n#lega aflög!, stendur var!a, enda hefur 
gamla "jó!lei!in legi! "ar um. Ekki er hægt a! útiloka a! var!an hafi veri! 
endurhla!in á "essum sta!, eftir a! náman var aflög!. Anna! kemur vart til 
greina og "ví hefur var!an ekkert minjagildi. Mælt er me! "ví a! náman 
ver!i ekki stækku! meira til austurs né vesturs og hlífa "annig hinni gömlu 
"jó!lei!.
 Náma nr. 23 mun ey!a a.m.k. einni vör!u (fornleifar nr. 4 í 
Jökuldalshreppi) og hluta af gamalli "jó!lei! (sem geti! er í l#singu 
vör!unnar í fornleifaskrá). $essar fornleifar "arf a! kanna á!ur en til 
námuvinnslu kemur me! leyfi Minjastofnunar Íslands og skilmálum "eim 
sem embætti! kann a! setja. Undir hryggnum sem náman er í, er 
Hákonarsta!arétt (fornleifar nr. 1 í Jökuldalshreppi). Gæta "arf "ess 
sérstaklega a! hún ver!i ekki fyrir hnjaski, en réttin vir!ist ekki vera í 
mikilli hættu.
 Vi! námu nr. 24, er eins og á!ur er geti!, gar!ur og líklegt a!hald e!a 
rétt. Gæta "arf "ess a! "essar fornleifar ver!i ekki fyrir hnjaski. Vir!ast  
fornleifarnar ekki vera í mikilli hættu. 
 Komi fornleifar í ljós vi! framkvæmdir er bent á 24. gr. minjalaga, en 
"ar er öllum "eim sem finna á!ur ó"ekktar fornleifar skylt a! sk#ra 
Minjastofnun Íslands frá fundinum eins fljótt og unnt er.
 Tengili!ur verkkaupa var Ólafur Árnason hjá Eflu hf.

2

Mynd 3. Horft yfir Jökuldal. Hin fyrirhuga!a náma er á hryggnum sem var!an (4:1) er ofan á. "ar 
undir liggur líklega gamla #jó!lei!in inn dalinn a! sunnanver!u. Handan dalsins, #ar sem X er 
merkt inn á myndina er hin fyrirhuga!a náma nr. 24. (Horft mót SA. Ljósm. BFE).



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Hákonarsta!aréttHákonarsta!ir

Nor!ur Múlas"sla Jökuldalshreppur 7504
1

Réttin var á!ur í landi Brei!alækjar, en keypt undir land Hákonarsta!a á sí!ari tímum. Réttin var sko!u! aftur "ann 27. sept. 
2012 og var ástandi! óbreytt. Ljósmyndin var tekin "á. GPS mæling á vettvangi reyndist ómöguleg "ennan dag vegna ve!urs.
Hnit fengin af loftmynd. Réttin var fyrst skrá! 26. sept. 1999. Ef ekki er hægt a! tryggja öryggi réttarinnar "arf a! teikna hana 
nákvæmlega og rannsaka me! leyfi Fornlefaverndar ríkisins og sæta "eim skilmálum sem embætti! kann a setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

2
Fjöldi

E 674542  N 525090
GPS Sta!setning

Landareign

Rétt, var!a og rúst

Ca 200 m S af "jó!vegi, ca. 180 m N af Jökulsá á 
Brú og ca. 120 m V af Bygg!alínu. Undir brekku á 
grasi grónum velli í ja!ri túns.

Lega og sta!hættir

Rétt.
45 x 75 m stór (ANA - VSV).
Veggir úr grjóti og torfi á austur kafla, 1 - 2 m 
brei!ir og 0,4 - 1,2 m háir. Átta hólf eru á réttinni og
dyr á "eim öllum (sjá teikn.).
Á einstaka sta! er torf (strengur) ofan á 
grjótveggjunum. Hle!slur vel haldnar.
Hætt var a! nota réttina um 1985.

Ca. 150 m SSV af réttinni, á lágum stalli ni!ur vi! 
ánna, er rúst. Hún er ekki talin í nokkuri hættu og 
var "ví ekki skrá! sérstaklega (var "ó ljósmyndu! 
fyrir sk#rslu). Samkvæmt ábúendum Hákonarsta!a
var hér stekkur, forn. Ekki er muna! til "ess a! hann
hafi veri! nota!ur.

Ofan á stalli nor!an vi! réttina er vör!ubrot.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Ábúendur á Hákonarstö!um.
Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

27,09.2012
Dags.

Ágætt
Ástand

1550-1900
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Cannon  EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

-
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st?

-
Hvenær

-
Skekkja

Rafmagnslína
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta

-
Í ey!i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni!ursta!a

Ísn 93
Vi!mi!un

Talsvert
Var!veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Lítil

Einkunn
6

Einkunn 2
6

Verk
Krö 3

Hverfi



Fornleifaskrá A!alnr.

Tegund minja

Hákonarsta!ir

Nor!ur Múlas"sla Jökuldalshreppur 7504
4

GPS mæla !yrfti lei"ina nákvæmlega. Ef ekki er hægt a" tryggja öryggi vör"unnar !arf leyfi Fornleifaverndar ríkisins til a" 
raska henni og sæta !eim skilmálum sem embætti" kann a" setja.

S!sla Sveitarfélag

Heiti

2
Fjöldi

E 687555  N 506516
GPS Sta!setning

Landareign

Var!a

Uppi á holti um 100 m su!ur af "jó!vegi og um 100
m vestur af rafmangslínu (Kröflulínu 2).

Lega og sta!hættir

Var!a og "jó!lei!.
Var!a:
Um 2 m í !vermál og 0,1 - 0,2 m há. Úr grjóti.
Var"an er fallin.

!jó"lei":
Nokkra metra nor!ur af vör!unni er líklega gömul 
"jó!lei! og sjá má vör!ubrot bæ!i til vesturs og 
austurs frá vör!unni.

L!sing
Teikning/ljósmynd

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Bjarni F. Einarsson
Skrásetjari

Ljósmynd

27,09.2012
Dags.

Lélegt
Ástand

1550-1900
Aldur

Líti!
Minjagildi

Bjarni F. EinarssonLjósmyndari

Cannon  EOS 550DFilma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Fri!l"sa?

74
M.y.s.

Tákntala

Nei
Fri!l"st? Hvenær

6
Skekkja

Línulögn
Hættumat

Nr

Lítil
Hætta Í ey!i

1
Undirnr.

Tilgáta/Ni!ursta!a

Isn 93
Vi!mi!un

Líti!
Var!veislugildi

Tímab. hættumat
Línulögn

Tímab. hætta
Mikil

Einkunn
2

Einkunn 2
2

Verk
Krö 3

Hverfi



Heimildir
Bjarni F. Einarsson. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum 
 fyrirhuga!rar Kröflulínu 3 frá Fljótsdalsstö! í Nor!urdal a! Kröflu. 
 Sk#rsla III. Fornleifafræ!istofan. Reykjavík 2012.
Fri!rika Marteinssdóttir og Sigfinnur Snorrason. Kröflulína 3. Mat á 
 umhverfisáhrifum. Efnisnámur. Efla. Verkfræ!istofa. Ágúst 2013. 
Lög um menningarminjar. Nr. 80 29. júní 2012.

5
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1. Gögn og rannsóknir 

Undirbúningur vegna byggingar Kröflulínu 3 hefur staðið yfir í um einn og hálfan 
áratug. Á þessum tíma hafa verið farnar nokkrar ferðir um línustæðið til þess að 
skoða jarðfræði svæðisins, horfa eftir sérstæðum landformum og möguleg 
efnistökusvæði afmörkuð (1999 og 2013). Þá var sumarið 2001 gerð jarðkönnun á 
línuleiðinni með því að bora í hluta mastrastæða en í öðrum voru aðstæður metnar 
með sjónmati. Við mat á áhrifum nýrrar háspennulínu, frá Kröflu niður Fljótsdal, á 
jarðmyndanir er stuðst ýmsar fyrirliggjandi heimildir auk gagna úr þessum 
rannsóknarferðum.   

Mynd 1 sýnir fyrirhugaða línuleið. Eins og sjá má liggur hún samsíða núverandi 
byggðalínu Kröflulínu 2, nánast alla leið. 
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Mynd 1-1 Fyrirhuguð línuleið Kröflulínu 3. Leiðin er samsíða Kröflulínu 2 alla leið nema nyrst 
við tengivirki Kröflu. 

Endanleg námukönnun með úttekt á efnisgæðum í einstökum námum og nákvæmu 
magni, ásamt áætlun um frágang náma, hefur ekki verið gerð. Ákvörðun um 
efnistöku úr hverri námu verður tekin á grundvelli nánari athugunar á námunum og 
mati á efnisþörf á hverju svæði, og er þá hægt að skipta efnistökunni á milli náma. 
Efnistakan er einnig háð niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum, og leyfi landeigenda og 
Umhverfisstofnunar. 

Í skýrslunni er gerð grein fyrir beinum áhrifum línulagna á jarðmyndanir og jarðsaga 
svæðisins rakin lauslega. Lögð er áhersla á umfjöllun um jarðfræði og jarðfræðileg 
fyrirbæri á línuleiðum ásamt vá sem tengja má eldsumbrotum eða brotahreyfingum 
og jarðskjálftum.  

2. Grunnástand 

2.1 Jarðsaga svæðisins 

Kröflulína 3 liggur um svæði sem spannar stóran hluta af jarðsögu landsins. Vestast 
liggur línan um virkt eldgosabelti með ungum hraunum. Fyrir austan Jökulsá á 
Fjöllum liggur línan um hálent móbergssvæði sem byggðist upp á ísöld, en þar er 
einnig að finna laus jarðlög af ýmsum toga frá því jökla leysti. Austast á svæðinu 
liggur línan um blágrýtismyndunina, sem er eldri en 3.3 milljóna ára, og hefur mótast 
af meginjöklum ísaldarinnar og síðar frosti. Landslag og jarðmyndanir á línuleiðinni 
eru því mjög fjölbreytileg.  

Virku gosbeltin sem liggja þvert yfir Ísland, eru hluti af hinu mikla sprungukerfi 
(plötuskilum) sem teygir sig eftir endilöngu Atlantshafi og skilur að tvo stærstu 
jarðskorpufleka jarðarinnar; Evrasíu- og Norður-Ameríku-flekann. Þessir flekar 
mjakast hvor frá öðrum að meðaltali um 2 cm á ári. Við þetta tognar jafnt og þétt á 
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jarðskorpunni, en fjöðrun hennar er takmörkuð og gefur hún sig því á 100 - 200 ára 
fresti. Rifnar þá jarðskorpan með eldgosavirkni, jarðskjálftum of sprungumyndun.  

Virk gosbelti eru samsett úr mörgum eldstöðvakerfum, sem flest hver samanstanda 
af megineldstöð nálægt miðju, þar sem eldvirknin er mest, og löngum 
sprungusveimum út frá henni. Í megineldstöðvum gætir mikillar fjölbreytni í gerð 
gosstöðva og þar er yfirleitt að finna háhitasvæði. Tilurð háhitasvæða er rakin til 
kólnandi kviku í kvikuþró, sem talin er vera undir megineldstöðvum, eða til kólnandi 
innskota sem ættuð eru úr þessum kvikuþróm. Bráðin kvika er mjög lengi að kólna 
neðanjarðar vegna einangrunar aðliggjandi bergs.  

Á Norðurlandi liggur virka gosbeltið frá Vatnajökli og norður í sjó í Öxarfirði. Það er 
samsett úr fimm eldstöðvakerfum sem liggja að hluta til samsíða með NNA-SSV 
stefnu. Eldstöðvakerfin eru kennd við megineldstöðvarnar Þeistareiki, Kröflu, 
Fremrináma, Hrúthálsa og Öskju. Línuleið Kröflulínu liggur um megineldstöð Kröflu 
en meginelstöðvarnar hinna kerfanna eru talsvert utan áhrifasvæðis línunnar. Hins 
vegar liggur línuleiðin þvert á sprungureinar allra kerfanna utan Þeistareykja.  

Kröflukerfið er um 90 km að lengd og 5-10 km á breidd. Það nær frá Bláfjalli í suðri 
norður í botn Öxarfjarðar. Tvær goshrinur hafa orðið í eldstöðinni á sögulegum tíma. 
Mývatnseldar stóðu yfir 1724-1729 og Kröflueldar 1975-1984. 

Fremrinámakerfið er meira en 100 km langt og nær sunnan úr Ódáðahrauni, norður 
með Jökulsá á Fjöllum og út með Öxarfirði. Mesta breidd kerfisins er um 10 km. Hlé 
hefur verið á gosum og sprunguvirkni í Fremrinámakerfinu í tæplega 3000 ár. 

Hrúthálsakerfið er meira en 100 km langt og um 7 km breitt. Áður var litið á 
Herðubreiðarfjöll, fjallabálk kerfisins, sem hluta af eldstöðvakerfi Öskju en ummerki 
um háhitakerfi við Hrúthálsa þykja benda til sérstaks eldstöðvakerfis. Engin gosvirkni 
hefur verið í Hrúthálsakerfinu í rúm 2.000 ár. 

Öskjukerfið er í Dyngjufjöllum sem rísa um 700 m yfir nánasta umhverfi. Askja er 
sigketill í þeim miðjum. Sprungusveimur Dyngjufjalla nær 100 km til norðurs frá Öskju 
en til suðurs hverfur hann undir Dyngjujökul. Mikil jarðfræðileg umbrot urðu í 
eldstöðvakerfi Öskju 1874-1875, þá varð þriðja mesta sprengigos á Íslandi á 
sögulegum tíma. Sigketill með Öskjuvatni myndaðist eftir þau umbrot. Síðast gaus í 
Öskju árið 1961 (Kristján Sæmundsson ofl. 2013). 

Í gliðnunarhrinum síðustu árhundruða hafa eldstöðvakerfin í Kröflu og Öskju verið 
einna virkust.  
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Mynd 2-1 Myndin sýnir eldstöðvakerfi í Norðurgosbelti. Sýndir eru sprungusveimar 
(ljosgulir),megineldstöðvar og öskjur með rauðum hringjum (byggt á kortum Kristjáns 
Sæmundssonar o.fl., Náttúruvá á Íslandi 2013). Þá er svæði sem er að mestu er þakið 
hraunum frá nútíma litað með gráu.  

Jarðlög á Kröflusvæðinu hafa verið að hlaðast upp á síðustu skeiðum ísaldar og á 
nútíma og er myndunarsagan talin spanna síðustu 200.000 ár. Gosstöðvar 
eftirjökultíma ná yfir um 40 km en móbergshryggir um tíu km lengra. Í Kröflu er askja 
sem talin er hafa myndast fyrir um 100.000 árum og er um 8-10 km að þvermáli. Í 
tengslum við hana hefur myndast kerfi sprungusveima, sem er um 5- 10 km á breidd 
og nær allt frá Bláfjalli í suðri og norður í botn Öxarfjarðar. Eldstöðvakerfið allt er því 
um 90 km að lengd. Á nútíma, þ.e. á síðustu 10-11.000 árum, hefur Kröflueldstöðin 
verið mjög virk og í ljósi öskulagarannsókna hefur tímabilinu fyrir landnám verið skipt 
í tvö gosskeið með löngu hléi á milli. Eldra skeiðið sem hófst fyrir um 2.500 árum, er 
kennt við Lúdent en hið síðara við Hverfjall. Frá því land byggðist hafa þrjár eldgosa- 
og jarðskálftahrinur gengið yfir í megineldstöðinni Kröflu. Sú fyrsta hefur verið nefnd 
Daleldar, og brunnu þeir fyrir um 1100 árum. Næsta umbrotahrina hefur verið nefnd 
Mývatnseldar, og stóðu þeir yfir á árunum 1724-1729 með eftirhreytum allt til ársins 
1746. Eldarnir hófust með sprengigosi sem myndaði Víti. Í þessum umbrotum rann 
hraun niður í Mývatn og eyddi þremur bæjum. Síðasta hrinan sem nefnd hefur verið 
Kröflueldar, hófst í lok árs 1975 og lauk árið 1989. Í þessari hrinu gliðnaði sprungu-
sveimur allt frá Hverfjalli í suðri, um Kröflu og til norðurs um Gjástykki og Kelduhverfi 
út í Öxarfjörð. Færðust barmar sprungusveimsins í sundur um allt að 8 m. Þessi 
umbrotahrina einkenndist af kvikuhlaupum sem alls urðu 21, þar sem hraunkvika úr 
kvikuþrónni undir Kröflu streymdi út úr þrónni, eftir sprungum neðanjarðar, með 
tilheyrandi landsigi í öskjunni sjálfri.Í flestum tilvikum hljóp kvika til norðurs en í 
tveimur tilvikum til suðurs að Bjarnarflagi. Í þessum kvikuhlaupum náði kvika upp á 
yfirborð í níu skipti. 
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Sprungukerfið sem kennt er við Fremrináma tekur við fyrir austan Kröflukerfið. Miðja 
þess er við Ketildyngju, en þar er engin askja. Kerfið er alls um 120 km langt og um 
15 km á breidd. Grágrýtishraunlög eru ráðandi í Fremninámakerfinu, eftir að kemur 
norður á Austurfjöll. Þau verða fæst rakin til sýnilegra eldvarpa. Nokkrar gígaraðir 
hafa myndast í umbrotum í þessu eldstöðvakerfi, þeirra yngst Kræðuborgir, sem 
mynduðu Búrfellshraun. Hraunið er talið um 3.000 ára gamalt og er mjög þykkt 
helluhraun. Um 5 km austan Kræðuborga er önnur gígaröð sem kallast Rauðuborgir. 
Hún er nokkru eldri en Kræðuborgir eða nálægt 6.000 ára.  

Sprungusveimur Hrúthálsakerfisins er um 7 km breiður og liggur eftir 
Herðubreiðarfjöllum. Hæstu sigstallar eru talsvert yfir 50 m í grágrýti og móbergi og 
yfir 20 m í hraunum. Gígaraðir, misgengi og gjár ná suður fyrir Kollóttudyngju og 
nyrstu eldstöðvar eftirjökultímans eru Hrossaborg og gígar norðan við Hólssel á 
Fjöllum, en missgengi ná norður yfir Laufskálafjallgarð. Kerfið er því allt meira en 100 
km langt. 

Austasta sprungukerfið sem Kröflulína 3 liggur yfir er eldstöðvakerfið sem kennt er 
við megineldstöðina Öskju í Dyngjufjöllum. Sprungukerfið nær um 100 km til norðurs 
en til suðurs hverfur það undir Dyngjujökul. Sprungukerfið er 5 - 20 km breitt. 
Sprungusveimur Öskukerfisins er einn sá lengsti á landinu. Má segja að 
sprungusveimurinn sé þrí- eða öllu heldur tvískiptur til norðurs. Miðhlutinn sneiðir yfir 
Hrúthálsakerfið og er hann því talinn tilheyra því fremur en Öskju. Báðum þessum 
sprungusveimum tilheyra fjölmargir sigstallar sem eru yfir 50 m í grágrýti og geta 
orðið yfir 20 m háir í hraunum. Askja hefur nokkrum sinnum látið á sér kræla á 
þessari öld, síðast árið 1961, en síðasta stórgosið þar var árið 1875. Það var 
gjóskugos sem á fáar hliðstæður á sögulegum tíma hér á landi. Samhliða þessu gosi 
kom a.m.k. sex sinnum upp hraun úr sprungum í Sveinagjá norður frá Dyngjufjöllum. 
Þessi gos í Sveinagjá voru blandgos og virðist þeim hafa svipað til gosanna í Kröflu 
einni öld síðar. Hraunflákinn sem myndaðist í gosunum nefnist einu nafni Nýjahraun 
og er um 30 km2 að flatarmáli. 

Austan Jökulsár á Fjöllum breytir land nokkuð um svip enda hefur það fyrst og fremst 
hlaðist upp og mótast á ísöld. Skiptast þar á móbergshryggir með N-S stefnu, sem 
hlaðist hafa upp við sprungugos undir jökli, og flatlendi þakið jökul- eða árseti. Eftir 
því sem austar dregur verða jarðlögin eldri, berggrunnurinn við Jökulsá er frá síðari 
hluta ísaldar en austan Möðrudalsfjallgarðs er komið inn á berggrunn frá fyrri hluta 
ísaldar. Þar kennir ekki lengur móbergshryggja heldur er berggrunnurinn myndaður 
úr basaltlögum með millilögum úr seti og landslagið er mótað af meginjökli ísaldar og 
skriði hans til norðausturs. Berggrunnurinn er víðast þakinn jökulseti og í setinu eru 
landform sem sýna hörfunarsögu ísaldarjökulsins og þá landmótun sem hefur átt sér 
stað á nútíma. Hörfunarsaga meginjökulsins hefur enn ekki verið rakin nákvæmlega 
á þessum slóðum, en margir jarðfræðingar hafa lýst hlutum af leiðinni og nálægum 
svæðum og er vitnað til þeirra í heimildalista.  

2.2 Lýsing á jarðfræði línuleiðar 

2.2.1 Krafla - Vegasveinar 

Frá nýju tengivirki við Kröflu kemur Kröflulína 3 til með að liggja um Þríhyrningadal til 
suðurs en beygir síðan til austurs og liggur um Sandbotnaskarð milli Sandbotnafjalls 
og Halaskógafjalls. Nyrsti hluti leiðarinnar er ekki endanlega ákveðinn en víðast, 
liggur línuleiðin yfir slétta mela, þ.e. berggrunn hulinn seti. Þegar kemur út úr 
Sandbotnaskarði fer línan, á um eins og hálfs kílómetra kafla, yfir Kröfluhálshraun 
sem rann úr Kröflueldstöðinni fyrir 8-11.000 árum. Þaðan liggur leiðin um blásna, 
ógróna grágrýtismela Jörundargrjóts yfir á Austraselsheiði þar sem er mólendi. Á um 
2 km kafla á Austraselsheiðinni (milli mastra ca. 30-40) þverar línuleiðin hrauntungu 
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úr Búrfellshrauni, um leið og hún þverar þjóðveg 1. Búrfellshraun er upprunnið í 
Kræðuborgum og er talið um 3.000 ára gamalt. Hraunið er mjög þykkt helluhraun, 
hryggjótt, uppbrotið í stórar blokkir og víða erfitt yfirferðar vegna grýttra og úfinna 
hraunrasta sem hlaðist hafa upp í því. Hraunið er talsvert gróið meðal annars 
birkikjarri.  Austan hrauntungu Búrfellshrauns taka Móar við, þokkalega vel gróinn 
grágrýtisfláki frá síðkvarter. 

2.2.2 Vegasveinar – Jökulsá á Fjöllum 

Við Vegasveina beygir línuleiðin til suðausturs og þverar um kílómetra breiða 
hrauntungu Sveinahrauns (milli mastra 48-53). Sveinahraun er upprunnið úr 
gígaröðinni Rauðuborgum og er talið meira en 6000 ára gamalt. Hraunið er að 
stórum hluta hulið lausu seti og sums staðar vel gróið. 

Áfram heldur línuleiðin yfir Mývatnsöræfi alla leið að Jökulsá á Fjöllum. Svæðið er 
þakið víðáttumiklum dyngjuhraunum u.þ.b. 8.000 ára gömlum. Á Mývatnsöræfum 
liggur línustæðið yfir sprungusveima Hrúthálsa- og Öskjukerfanna en þeir einkennast 
af allt af 20 m háum misgengisstöllum í hraunum. Sveinagjá er misgengi og 
gossprunga sem tilheyrir Öskjukerfinu og er lengsta gígaröð landsins 70-80 km löng. 
Víðast hefur runnið hellurhraun frá gjánni en í árið 1875 rann úr gjánni 16-18 km 
langt og 1-3 km breytt mjög úfið apalhraun, svo kallað Nýjahraun og sker það 
Dyngjuhraunsflákana á Mývatnsöræfum. Kröflulína liggur yfir Nýjahraun þar sem það 
er um 1,5 km breitt (milli mastra 56-60). 

Suðaustan við Nýjahraun liggur Kröflulína 3 um gróðurlendi sem kallast Móar og er 
um 1,5 - 2 km á breidd. Þar fyrir austan liggur línan um Króksmelshellur og síðan um 
mikla brotaspildu, sem nær frá Fjallagjá í suðri og allt norður á Öxarfjarðarheiði. 
Línan liggur yfir norðurenda Fjallagjár, þar sem hún er tiltölulega grunn sigdæld. 
Austur af Fjallagjá er landið á stuttum kafla hulið þunnu sandlagi en þar fyrir austan 
kemur aftur í ljós helluhraun allt suðaustur að Ferjuási. 

Línan liggur uppi í suðvestur hlíð móbergsfjallsins Ferjuáss og við suðurenda 
Ferjuássins þverar línan Jökulsá á Fjöllum. 

Jökulsá á Fjöllum er það vatnsfall frá Vatnajökli, sem tíðast hefur hlaupið svo sögur 
fari af. Á forsögulegum tíma eru talin hafa komið nokkur mjög stór hlaup í Jökulsá og 
er talað um a.m.k. tvö þeirra sem hamfarahlaup (líklega fyrir um 2.000 og 3.000 
árum) (Jóhann Helgason 1987). Ummerki þessara hlaupa setja mjög svip á umhverfi 
árinnar. Þar sem farið er yfir Jökulsá á Fjöllum rennur áin í djúpum farvegi þannig að 
venjuleg árflóð ógna ekki línunni. 
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Mynd 2-2 Kröflulína 2 í dyngjuhrauni á Mývatnsöræfum. 

2.2.3 Jökulsá á Fjöllum – Jökuldalsheiði 

Austan Jökulsár á Fjöllum breytir land nokkuð um svip enda eru jarðmyndanir þar frá 
síðari hluta ísaldar. Skiptast þar á móbergshryggir með N-S stefnu, sem hlaðist hafa 
upp við sprungugos undir jökli, og flatlendi þakið jökul- eða árseti. Austan Jökulsár 
liggur línan norðan í móbergshryggnum Lambafjöllum. Síðan tekur við vatnsþvegið 
hraun á u.þ.b. 2 km kafla (milli mastra 119-124). Hraunið, sem talið er frá hlýskeiði 
ísaldar, er unglegt að sjá og svipar til hrauna vestan ár (Jóhann Helgason 1987). 
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Mynd 2-3 Við þverunarstað Lindarár norðan Lambafjalla. Hraunbrúnin sést fyrir myðri mynd. 

Þaðan liggur línan sunnan í móbergshryggnum Rauðanúpi, yfir nafnlausan ávalan 
móbergshrygg, og þverar svo sunnanverðan Víðidal á móts við Sauðaskarð í 
Víðidalsfjöllum. Í botni Víðidals er árset en þykkt jökulset utan í undirhlíðum 
móbergshryggjanna. Farið er yfir Víðidalsfjöllin við sunnanvert Sauðaskarð (milli 
mastra 138-141). Austan Víðidalsfjalla, sem eru móbergsfjöll, liggur línuleiðin að 
mestu á jökulurð, um Dyngjudal og í gegnum Vestari-Möðrudalsfjallgarð, síðan yfir 
Geitasand að Austari-Möðrudalsfjallgarði. Fjallgarðarnir við Víðidal og Möðrudal, og 
allt að Stóra-Svalbarði á Jökuldalsheiði, eru móbergshryggir. Víða eru sethjallar utan 
í fjöllum og í dalbotnum. Þessar myndanir hafa ekki enn verið kortlagðar og tengdar 
saman. Ekki fundust sérstæðar jarðmyndanir utan jökulkers í gríðarstórum sethjalla 
ofan Dyngjudals.  

 

Mynd 2-4 Sethjalli utan í Móbergshrygg við vestanverðan Víðidal. 

2.2.4 Jökuldalsheiði - Fljótsdalur 

Eftir því sem austar dregur eldist berggrunnurinn. Austan Möðrudalsfjallgarðsins er 
komið í myndanir frá fyrri hluta ísaldar og síðan Tertíer. Berggrunnurinn á þessu 
svæði einkennist af basaltlögum með millilögum og er landslagið mótað af meginjökli 
ísaldar og skriði hans til norðausturs. Berggrunnurinn er víðast þakinn jökulseti og er 
allvel gróinn. Í setinu eru landform sem sýna hörfunarsögu ísaldarjökulsins og þá 
landmótun sem hefur átt sér stað á nútíma. Hörfunarsaga meginjökulsins hefur enn 
ekki verið rakin nákvæmlega á þessum slóðum, en margir jarðfræðingar hafa lýst 
hlutum af leiðinni og nálægum svæðum og er vitnað til þeirra í heimildalista. Stuðst 
var við þessar fyrri athuganir við leit að efnisnámum og sérstæðum jarðmyndunum, 
en á línuleiðinni eru margvísleg landform sem tengjast hörfunarsögunni. 
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Mynd 2-5 Í Dyngjudal. Dalurinn er þakinn jökulseti og mótaður af hörfunarsögu 
ísaldarjökulsins. Línustæði Kröflulínu 3 er hægra megin við Kröflulínu 2 á myndinni. 

Á votlendissvæðum á Möðrudalsöræfum og á Jökuldals- og Fljótsdalsheiði fundust 
mikil ummerki um gamlan sífrera. Þarna er um að ræða fyrrum rústir sem nú eru 
orðnar að tjörnum, einnig risastóra melatígla og svæði með frostlyftu grjóti (Þorleifur 
Einarsson 1968). Hvergi varð vart við virkar rústir sem gætu bent til sífrera á svæðinu 
við núverandi loftslag. Hluti þessara landforma mun spillast við slóðagerð og gerð 
plana við möstur, en það er ekki talið koma að sök vegna fjöldans á svæðinu. 

 

Mynd 2-6 Á Jökuldalsheiði. 
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Eftir Jökuldal rennur Jökulsá á Brú, sem í daglegu tali kallast Jökla. Jökla er fyrst og 
fremst jökulá með nokkur dragáreinkenni. Flóð Jökulsár á Brú eru ýmist leysingaflóð 
snemmsumars eða jökulleysingaflóð síðsumars og eru þau álíka algeng (Kristinn 
Guðmundsson, Páll Jónsson 1994). Engin hamfarahlaup eru talin hafa komið í 
Jökulsá á Brú (Haukur Tómasson 1973). Kröflulína 3 þverar Jöklu í djúpu gljúfri og 
hafa flóð í ánni því engin áhrif á línuna. 

 

Mynd 2-7 Kröflulína 3 kemur niður af Jökuldalsheiði vinstra megin við Kröflulínu 2 sem er á 
myndinni. Miklir sethjallar eru utan í jökulsárgilinu. 

Í Fossá sem rennur niður í austanverðan Jökuldal skammt sunnan línunnar, er 
Stuðlafoss með sérlega fallegri stuðlabergsumgjörð. Fossinn er á náttúruminjaskrá.  
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Mynd 2-8 Á Fljótsdalsheiði. Snæfell í baksýn. 

3. Jarðfræðivá 

Stór hluti mannvirkja sem fyrirhugað er að reisa innan athugunarsvæðis liggur um 
landsvæði þar sem hefur orðið jarðhnik eða eldvirkni á nútíma (sl. 10.000 ár). Þetta 
er því mjög virkt svæði og á svæðinu eru margar virkar eldstöðvar. Jarðfræðivá má 
skipta í eftirtalda flokka: vá vegna eldvirkni, vá vegna jökulhlaupa og vá vegna 
höggunar og jarðskjálfta. Í mati á umhverfisáhrifum verður hættumat vegna byggingar 
línunnar. Hér verður fjallað um þá þætti þess sem snúa að hættum af jarðfræðilegum 
toga eða vegna árflóða eða ofanflóða.  

3.1 Vá vegna eldvirkni, höggunar og jarðskjálfta 

Eins og rakið var í kafla 2 liggur Kröflulína 3 yfir virka gosbeltið á Norðurlandi, þar 
sem Evrasíu- og Norður-Ameríkuflekinn færast hvor frá öðrum um 2 cm á ári að 
meðaltali. Þetta gerist þó ekki jafnt og þétt heldur í hrinum á um 100 - 200 ára fresti. 
Þá verður eitthvert eldstöðvakerfið virkt um nokkurra ára eða áratuga skeið með 
tilheyrandi eldvirkni, jarðhræringum og gliðnun um nokkra metra, eins og gerðist í 
Kröflueldum á áttunda og níunda áratugnum.  

Á Norðurlandi eru alls fimm eldstöðvakerfi og liggur Kröflulína 3 um fjögur þeirra, þar 
af tvö sem verið hafa mjög virk á sögulegum tíma, þ.e. eldstöðvakerfin sem kennd 
eru við Kröflu og Öskju. Því er ljóst að víða á leiðinni milli Kröflu og Jökuslár á Fjöllum 
geta orðið eldgos og jarðskorpuhreyfingar. Sagan segir okkur þó að búast megi við 
rólegri tíð í Kröflukerfinu næstu áratugina, en mun meiri óvissa ríkir með Öskju.   

Gliðnunarhrinum fylgir ávallt talsverð skjálftavirkni, en skjálftar verða aldrei mjög stórir 
í slíkum hrinum. Öðru máli gegnir á svokölluðum þverbrotabeltum, þar sem skjálftar 
geta orðið mjög stórir en eitt slíkt belti liggur úti fyrir Norðurlandi, þ. á m. í Öxarfirði. 
Áhrifa slíkra skjálfta gætir á stóru svæði, m.a. á línuleið Kröflulínu 3, en þó varla í 
þeim mæli að línunni stafi ógn af. Tekið er tillit til áhrifa þekktra jarðskjálfta við 
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hönnun háspennulína, og eru til ágætar upplýsingar um áhrif skjálfta á því svæði sem 
línan liggur um. 

Í Kröflueldum komu fram á mælum alls 2.000 skjálftar á fyrsta sólarhringnum, flestir 
mjög smáir. Eftir mánuð höfðu mælst um 250 skjálftar, 3,5 stig á Richter-kvarða eða 
stærri, og þar af 40 sem voru 4,0 stig og stærri. Stærsti kippurinn varð 13. janúar 
1976. Upptökin voru nálægt Kópaskeri og mældist hann 6,3 stig. Í þessari hrinu 
gliðnaði land um allt að 8 metrum og seig um allt að 2 metra.  

Þá getur öskufall frá nálægum eldstöðvum, s.s. Öskju, Kverkfjöllum og Bárðarbungu, 
valdið straumrofi, en ólíklegt verður að teljast að öskufall valdi nema tímabundnum 
rekstrarerfiðleikum á háspennulínunni. 

 

3.2 Vá vegna jökulhlaupa 

Kannað var hvort flóð í Jökulsá á Fjöllum ógni Kröflulínu 3, en Jökulsá er það 
vatnsfall frá Vatnajökli, sem tíðast hefur hlaupið svo sögur fari af. Til Jökulsár falla ár 
undan norðurjaðri Vatnajökuls vestan frá Kistufelli og austur að vatnaskilum Kverkár 
og Sauðár. Fá jökullón hafa myndast við jökuljaðarinn á þessu svæði, fyrir utan 
nokkur smálón í norðvesturjaðri Brúarjökuls. Sumarið 1999 tæmdust tvö þessara 
lóna og benda flóðför við Grímsstaði á Fjöllum til að rennslið hafði orðið allt að 2.500 
m3/s, sem er um 8-falt meðalrennsli á þessum árstíma. Þetta er mesta flóð í Jökulsá 
á Fjöllum frá upphafi mælinga árið 1940. Í Öxarfirði urðu töluverðar skemmdir, bæði á 
landi og mannvirkjum, en flóðið hafði engin áhrif á Kröflulínu 2.  

Í ljósi þess má ætla að öll „venjuleg hlaup“ í Jökulsá á Fjöllum (s.s. leysingaflóð, 
tæming jökullóna, jakastíflur, hlaup í skriðjöklum eins og nú er hafið í Dyngjujökli) 
muni ekki valda skaða á Kröflulínu 3.  

Frá fyrri öldum eru til heimildir um stærri hlaup en þau sem komið hafa síðan 
mælingar hófust. Þessi hlaup virðast ýmist hafa verið stök eða farið mörg saman á 
skömmum tíma. Jóhann Helgason (1987) giskar á að stærðargráða þessara hlaupa 
hafi e.t.v. verið um 10.000 m3/s. Hlaupið árið 1730 er síðasta stórhlaupið, sem 
öruggar heimildir eru til um (Sigurjón Páll Ísakson 1985). 

Ekki eru allir á einu máli um uppruna og orsakir hlaupa í Jökulsá á Fjöllum. Fram til 
þessa hefur ekkert gos sem valdið hefur hlaupi verið nákvæmlega staðsett. Hlaup 
hafa þó gjarnan verið tengd eldvirkni í Grímsvötnum. Jóhann Helgason (1987) dregur 
það reyndar í efa og telur líklegra að megineldstöðvarnar, sem kenndar eru við 
Kverkfjöll og Bárðarbungu (og goskerfi Dyngjuháls – Veiðivatna) í norðanverðum 
Vatnajökli hafi valdið hlaupunum. Jóhann bendir þó á að sprungusveimur gangi til 
norðurs frá Grímsvatnaöskjunni og gjósi norðarlega á henni (sbr. Gjálpargos) geti 
það komið inn á vatnasvið Jökulsár. Einnig leiðir hann líkum að því að gos í Öskju 
geti haft áhrif undir Dyngjujökul og þar af leiðandi valdið hlaupi. Jóhann telur 
Bárðarbungu í austanverðri sprunguþyrpingu Dyngjuháls –Veiðivatna, vera 
hættulegasta svæðið með tilliti til stórhlaupa í Jökulsá á Fjöllum. Langtímahegðun 
þessa eldstöðvakerfis virðist svipuð og t.d. Kröflu megineldstöðvarinnar að því leyti 
að eldvirkni getur varað samfellt yfir langt tímabil, þ.e. 20 - 30 ár með hlauphættu svo 
áratugum skiptir.  

Þá eru ennfremur þekkt svokölluð hamfarahlaup á forsögulegum tíma. Ekki er með 
fullu ljóst hvað olli þessum hamfarahlaupum, en líklega hafa þau stafað af eldgosum 
og/eða tæmingu jökulstíflaðra lóna. Haukur Tómasson o.fl. (1973) hafa reiknað út að 
rennsli þessara hamfarahlaupa hafi verið af stærðargráðunni 400.000 m3/s. Í þeim 
útreikningum er m.a. stuðst við stærð hlaupafarveganna, þverskurðarflatarmál 
gljúfranna o.fl.  
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Í ljósi þess hvernig aðstæður eru við þverun Kröflulínu 3 yfir Jökulsá á Fjöllum virðist 
línan ekki vera í hættu vegna vatnsflóða af eðlilegum orsökum eða vegna eldgosa. 
Hins vegar væri línan væntanlega í hættu ef í ána kæmi hamfarahlaup.  

Línan liggur yfir aðra stóra jökulá sem sprettur undan Vatnajökli, en það er Jökulsá á 
Brú. Línan fer yfir hana í djúpu gljúfri við Hákonarstaði á Jökuldal og verður ekki séð 
að línunni sé nein hætta búin vegna flóða í ánni. Aðrar ár sem línan þverar eru mun 
minni og eru flestar dragár. Í þær geta komið snörp flóð til dæmis í leysingum, en 
með því að staðsetja staurastæður ekki í árfarvegum er línunni ekki hætta búin af 
þeirra völdum. 

Ofanflóð eru ekki þekkt á línuleiðinni. Á mestum hluta leiðarinnar hefur Kröflulína 2 
staðið í yfir 35 ár. Henni hefur ekki verið hætta búin, hvorki af skriðuföllum né 
snjóflóðum svo vitað sé. Ekki eru sagnir um skriðuföll eða snjóflóð þar sem línan 
liggur fram af Teigsbjargi og er þessi hætta því talin lítil. 

3.3 Samantekt 

Samandregnar niðurstöður hættumatsins eru þær að einhverjar líkur séu á því að 
hraunrennsli frá eldgosi á sprungusveimum sem línan liggur yfir geti valdið 
skemmdum á línunni. Sú staðreynd að virkni í Kröflu er nýlokið dregur úr líkum á því 
að gos verði á því sprungukerfi á næstu áratugum. Líftími háspennulínu er aðeins 
augnablik í jarðsögunni auk þess sem stefna hraunstrauma frá eldstöðvum er 
tilviljanakennd og verður því að telja mjög góðar líkur til þess að línan geti gegnt sínu 
hlutverki án þess að skemmast vegna eldgosa. Einnig er talið ólíklegt að öskufall úr 
eldgosum muni valda meiru en skammvinnum rekstrartruflunum. Fullt tillit verður 
tekið til álags af jarðskjálftum við hönnun línunnar. Þá er einnig talið að hægt verði að 
taka fullt tillit til hugsanlegra árflóða við hönnun þannig að ekki verði skemmdir á 
línunni af þeirra völdum. Hætta af skriðuföllum og snjóflóðum er talin mjög lítil. 

Heildarniðurstaðan er því sú að við hönnun línunnar megi taka tillit til þeirra 
áhættuþátta sem gætu orðið af völdum jarðfræðilegra atburða, árflóða og ofanflóða. 

4. Mat á áhrifum – viðmið 

Við mat á áhrifum framkvæmdarinnar á jarðmyndanir eru eftirfarandi viðmið lögð til 
grundvallar: 

 Lög um náttúruvernd nr. 44/9999. 

Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar og skal forðast 
röskun þeirra eins og kostur er:  

a) eldvörp, gervigígar og eldhraun (37. gr.). 

 Velferð til framtíðar, Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun 
til 2020. [Umhverfisráðuneytið 2002] 

 Forgangsmál er að vernda jarðmyndanir og kerfi sem eru sjaldgæf eða 
óvenjuleg á heimsmælikvarða, svo sem dyngjur, eldborgir, gígaraðir, 
móbergsmyndanir, lindassvæði og virkt jöklalandslag; svo og landslag og 
sérstæði fyrirbæri sem eru óvenjuleg í okkar heimshluta og einkennandi fyrir 
landið, t.d. hraun, móbergsfjöll, fossa og hverasvæði (bls. 39). 

 Forgangasmál í verndun jarðmyndana á næstu árum lúta að vernd 
valinna jarðhitasvæða, eldgíga og nútímahrauna, gervigíga og fundarstaða 
sjaldgæfra steina (bls. 40). 

 Æskilegt er að nám jarðefna fari eftir því sem hægt er fram á tiltölulega 
fáum afmörkuðum námasvæðum; fáar og stórar námur hafa minni neikvæð 
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sjónræn áhrif í för með sér en margar litlar, auk þess sem minni hætta er á að 
sérstæði náttúrufyrirbæri verði fyrir skemmdum (bls. 40). 

 Lög og önnur stefnuskjöl sem varða jarðmyndanir 

 Lög um náttúruvernd nr. 44/1999, VI. kafli Nám jarðefna 

 Náttúruminjaskrá 

 Náttúruverndaráætlun 

 

5. Einkenni og vægi áhrifa 

5.1 Háspennumöstur: Undirstöður, plön og slóðagerð 

Þau möstur sem hér um ræðir og áætlað er að nota við framkvæmdina eru: 

 

Mynd 5-1 Möstur fyrir 400 kV háspennulínur. Vinstra megin er stagað V-mastur og til hægri er 
stagað M-mastur. 

 

Mynd 5-2 Möstur fyrir 220 kV háspennulínur. Til vinstri er frístandandi röramastur, í miðjunni 
stagað M-mastur úr stálgrind og til hægri stagað stálröramastur af gerð M. 

 

Mynd 5-3 Hornmöstur fyrir 220 kV og 400 kV. Til vinstri er frístandandi stálgrindarmastur 
(fjórfótungur), í miðjunni er stagað hornmastur (stálgrindarsúlur) og til hægri er stagað 
hornmastur (stálrörasúlur). 
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 Í öllum tilfellum þarf að grafa fyrir undirstöðum mastranna og í einhverjum tilfellum 
líka fyrir stagfestum. Bergboltar eru í flestum tilfellum notaðir fyrir stagfestur þar sem 
því er viðkomið og þarf að bora og grauta fyrir þeim. Til að hífa upp möstrin þarf 
burðarhæft plan, ca. 10 x 10 m nálægt mastursstæði og tengislóða frá aðal línuslóða. 

Í nágrenni hvers masturs mun því verða umtalsvert varanlegt rask á afmörkuðu 
svæði.  

Rask af slóðagerð mun verða í lágmarki þar sem nýlínulögn er samsíða eldri línum 
og   gamlir slóðar koma því til með að nýtast framkvæmdinni. Þar er einungis þörf á 
að gera afleggjara að fyrirhuguðum masturstæðum og ef til vill plön við hvert mastur. 
Þar sem ekki eru slóðar fyrir mun þurfa að leggja nýja slóða inn að og meðfram 
línuleiðum. 

 

Mynd 5-4 Þversnið af dæmigerðri línuslóð.  

Samkvæmt tillögu að matsáætlun verða slóðar um 5 m breiðir, auk fláa 1,5:1, þannig 
að breidd nýrra slóða á svæðinu getur orðið umtalsverð ef slóði er lagður í halla. 

Nýja slóða ætti að leggja þannig að sem minnst rask verði á landi og ef leggja þarf 
slóða yfir mýrlendi eða önnur blaut svæði ætti að nota jarðvegsdúk til að hægt verði 
að fjarlægja ummerki eftir slóða síðar meir. 

Í hraunum ætti að forðast að leggja slóða í jaðri hrauna svo ummerki um stærð og 
útbreiðslu hrauna glatist ekki eða týnist. Forðast ætti líka að leggja slóða í eða við 
hrauntraðir þar sem hrauntraðirnar sýna rennslissögu hrauna og eru auk þess oft á 
tíðum grónar. Alls ekki má leggja slóða í eða við gossprungur, gíga og gervigíga né 
yfir hverasvæði. 

Ljóst er að töluvert magn af efni mun þurfa við nýframkvæmdir á slóðum og viðgerð á 
eldri slóðum.  

5.1.1 Nýjar loftlínur og áhrif af framkvæmdum 

Á fyrstu 25-30 km línuleiðarinnar liggur línuleið Kröflulínu 3 að stóru leyti yfir 
nútímahraun. Samkvæmt lögum um náttúruvernd njóta slík hraun sérstakrar verndar. 
Framkvæmdin mun hafa rask í för með sér á þessum jarðmyndunum sem að hluta til 
er varanlegt. Þeir þættir framkvæmdar sem valda mestum áhrifum á jarðmyndanir 
eru lagning vegslóða og mastursplana, gerð undirstaða og stagfesta 
háspennumastra sem munu að nokkru leyti liggja í nútímahraunum. Rask vegna 
slóðagerðar mun verða í lágmarki þar sem nýlínulögn er að mestu samsíða Kröflulínu 
2 og að miklu leyti hægt að samnýta slóða. Yngstu hraunmyndanirnar sem Kröflulina 
3 liggur yfir eru Búrfellshraun og Nýjahraun. Línan liggur á um 2 km kafla yfir 
hrauntungu sem liggur norður úr meginfláka Búrfellshrauns á sama stað og 
þjóðvegur 1 fer í gegnum hraunið og þar er einnig Kröflulína 2 fyrir. Má segja að þau 
mannvirki sem eru á þessum stað dragi úr þeim áhrifum sem ný línubygging veldur. 
Nýjahraun er mjög úfið og viðkvæmt og torsótt yfirferðar. Þar liggur Kröflulína 2 fyrir 
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en engu að síður þarf að leytast við að halda raski í lágmarki og vernda einstakar 
jarðmyndanir.  

Línustæði Kröflulínu 3 liggur á löngum köflum einnig um vel gróið land. Á 
Möðrudalsöræfum, Jökuldals- og Fljótsdalsheiði er nokkuð um votlendissvæði og 
liggur línan yfir þau. Á þessum svæðum fundust mikil ummerki um gamlan sífrera og 
mun hluti þessara landforma spillast við slóðagerð gerð plana við möstur, en það er 
ekki talið koma að sök vegna fjölda slíkra myndana á svæðinu.  

 

6. Lagning jarðstrengja 

Samkvæmt matsáætlun er lagning 220 kv jarðstrengs áætlaður á einum hluta 
leiðarinnar. Til að koma 220 kv jarðstreng í jörðu þarf að grafa a.m.k. 1,4 m djúpan 
skurð og 2–3 m breiðan. Jafnframt þarf að leggja burðarhæfan slóða meðfram 
endilöngum strengnum. Auk þess má gera ráð fyrir að svæði í kringum uppgröft á 
stengjaleið raskist vegna umferðar vinnuvéla og vegna tippunar á efni. Heildarsvæði 
sem raskast í kringum jarðstreng má því áætla a.m.k. 6-10 m breitt og getur orðið allt 
að 8–12 m breitt á köflum. 

Þar sem strengir eru lagðir yfir gróið land eða sanda er auðvelt að fela 
verksummerkin og landið ætti að geta jafnað sig aftur á nokkrum árum. Ávallt þurfa 
þó að vera slóðar meðfram strengjum til að hægt sé að komast að þeim ef þeir bila. 
Rask í hraunum vegna strenglagningar er hins vegar varanlegt og eru ummerkin 
nokkuð áberandi í landinu. Erfitt er að fela strenginn í landslaginu í hraunum þar sem 
strengir eru í flestum tilfellum lagðir í beina stefnu og erfitt að gera lykkjur á leiðina. 

 

Mynd 6-1Þversnið sem sýnir dæmigerðan frágang 220 kV jarðstrengs með einum leiðara i 
fasa. 
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6.1 Almennt 

Aðstæður fyrir strenglögn frá tengivirki í Fljótsdal að horni á Fljótsdalslínu 2 við 
Brattagerði voru kannaðar haustið 2001. Skoðun hófst við Brattagerði og lauk við 
tengivirkið í Fljótsdal. Leiðin verður merkt inn á loftmyndir í mælikvarða 1:10.000 
þegar þær liggja fyrir. 

Samkvæmt upplýsingum frá Jóni Bergmundssyni verður strengurinn 132 kV, gerður 
úr þremur einleiðurum sem hver um sig er 68 mm í þvermál. Leiðararnir verða lagðir 
saman í þéttu knippi sem bundið er saman. Heildarþvermál strengsins er því tæpir 
200 mm. 

Reiknað er með því að strengurinn verði grafinn á um 1 m dýpi og sandað um 20 sm 
upp fyrir hann þar sem lagður verður aðvörunarborði. 

 

6.2 Athugun á hugsanlegum strengleiðum 

Við Brattagerði eru aðstæður þannig að hornmastrið, sem verður breytt í endamastur 
loftlínunnar að Hryggstekk, stendur á bergkolli ofan við þjóðveginn. Á leiðinni niður að 
ánni er hvergi dýpra en 1 m á klöpp á hugsanlegri leið fyrir streng, og víða grynnra en 
það. Ákjósanleg leið fyrir streng er að fara skáhallt niður brekkuna frá horninu, niður 
fyrir veginn, en þaðan er góð leið á aurum samsíða ánni inn dalinn. Ofan við veginn 
er ekki fær leið vegna kletta. Reikna þarf með sprengingum eða fleygun á um 200 m 
kafla til að koma strengnum niður brekkuna á aurasvæðið. Eftir að komið er niður á 
aurasvæðið koma einkum tvær leiðir til greina inn dalinn að tengivirki í Fljótsdal. 

Fyrri valkosturinn er að þvera Jökulsána mjög fljótlega á eyrum sem þarna eru. 
Reikna má með að djúpt sé á fast og sandbleyta í árbotninum. Ef Kárahnjúkavirkjun 
verður komin í rekstur þegar af framkvæmdum verður getur verið að aðstæður verði 
eitthvað breyttar. Vegna lítils hæðarmunar auranna og yfirborðs Lagarins er ólíklegt 
að áin grafi frá strengnum ef hann er grafinn um 1 m niður í árbotninn. Grafa mætti 
einn og einn ál í einu og veita ánni frá á meðan strenglögn fer fram. Vegna 
sandbleytu gæti þurft að byggja undir vinnuvélar og gæti sú undirbygging þá einnig 
þjónað hlutverki tímabundins flóðgarðs. Eftir að komið er yfir ána verður stefnt á enda 
frárennslisskurðar og honum síðan fylgt að frárennslisgöngum. Þaðan yrði stengurinn 
lagður meðfram vegi inn að tengivirkinu. 

Seinni valkosturinn er að halda áfram í brekkurótum, neðan vegar, inn dalinn 
samsíða ánni. Fara þarf í gegnum skógarreit, en við innri enda hans liggur áin alveg 
upp að klettum í árbakkanum. Við þessa kletta þarf að gera sérstakar ráðstafanir, 
annað hvort að fara yfir klettana með fleygun eða sprengingum, eða þá að veita 
þessari kvísl árinnar frá klettunum og láta strenginn fara í einföldum garði neðan 
klettanna. Þriðji möguleikinn væri að gera öflugan garð með grjótvörn neðan 
klettanna. Innan við klettana halda áfram grónir árbakkar, hugsanlega með smá 
klettahöftum sem þarf að fleyga.  

Næsta hindrun er þar sem Hlíðarhúsakvísl rennur upp að klettum. Þar kemur til 
greina að fleyga skurð meðfram veginum ofan árinnar. Þröngt er á milli vegar og ár 
og vondur kostur að sprengja eða fleyga skurð fyrir strenginn. Hlíðarhúsakvíslin yrði 
síðan þveruð í brúnni sem er þar fyrir innan. Annar valkostur væri að fara með 
strenginn undir ána. Áin er fremur rólegt vatnsfall og auk þess á aurum og grefur sig 
því ekki mikið niður. Þetta er vænlegri kostur.  



 19 

Þegar komið er yfir Hlíðarhúsakvísl eru sléttir aurar meðfram Kelduá og Jökulsá á 
Fljótsdal. Ýmsir valkostir eru við þveranir á þessum ám, sem báðar geta vaxið 
verulega í leysingum. 

Fyrsti valkostur er að þvera Jökulsá í Fljótsdal í núverandi brú. Hún er með tveimur 
burðarbitum og gólfið steypt saman. Stöplar eru 4 og endastöplar. Steypt er upp 
undir gólf ofan á stöplunum. Hönnun festinga þarf að gerast í samráði við hönnuði 
brúarinnar, en líklegasta leiðin er að bora í gegnum veggina ofan á stöplunum. Ekki 
er vitað hversu lengi þessari brú verður haldið við, enda er komin ný brú yfir 
Jökulsána skammt innan við Fljótsbotninn. Einnig kemur til greina að grafa strenginn 
í botninn á Jökulsánni í nágrenni við brúna, en á því eru vankantar vegna mikils 
vatnsaga og væntanlega kröfu um mikið graftardýpi til að tryggja að ekki grafist ofan 
af strengnum. 

Þegar komið er yfir Jökulsána er komið inn á leiðina sem áður var lýst. 

Einnig kemur til greina að leggja strenginn frá Hlíðarhúsakvísl meðfram vegi að brú á 
Kelduá, og síðan yfir ána í brúnni eða grafa hann í árbotninn. Brúin á Kelduá er 
stálbitabrú á 3 miðstöplum og landstöplum. Burður er í tveimur I-bitum með slám á 
milli bita, tveimur í endahöfum og þremur milli miðstöpla. Eðlilegt væri að festa 
strenginn á milli I-bitanna, en semja þarf um það við Vegagerðina. Rennsli Kelduár 
mun ekki aukast við framkvæmdir í Fljótsdal og er því vel gerlegt að grafa strenginn í 
árbotninn ef þess er frekar óskað. Hins vegar er líklegt að brúnni á ánni verði haldið 
við áfram, vegna bæjanna sem eru innan við hana. 

Frá brúnni á Kelduá yrði farið með strenginn samsíða veginum í áttina að bænum 
Langhúsum. Búið er að leggja nýjan veg fram hjá Langhúsum og upp á móts við 
tengivirkið í Norðurdal. Eðlilegast er að fara upp með veginum að austan og nota 
veginn sem varnargarð gagnvart ánni. Á móts við tengivirkið yrði strengurinn grafinn í 
botn Jökulsár í Fljótsdal, sem rennur þar á malareyrum. Eftir virkjun verða breytingar 
á rennsli Jökulsár, en reikna verður með því að í flóðum verði hún ekki minni en nú 
er. 

6.3 Samantekt 

Eins og fram kemur af þessum gögnum er um ýmsar leiðir að velja fyrir strenginn. 
Reiknað er með að grafa verði fyrir honum óháð því hvaða leið verður fyrir valinu, því 
plæging kemur ekki til greina fyrir svo stóran streng. Ekki verður þörf á umtalsverðri 
vegagerð vegna strengsins, heldur verður hann lagður út í grennd við núverandi eða 
fyrirhugaða vegi og slóðir. Dálítil óvissa er bundin við þær aðstæður sem verða á 
aurunum eftir að frárennslisvatn Kárahnjúkavirkjunar bætist við rennsli ánna. 

 

7. Mótvægisaðgerðir 

Ljóst er að framkvæmd sú sem hér er lagt mat á mun hafa rask í för með sér sem er 
varanlegt að hluta til. Ef farið yrði að eftirtöldum mótvægisaðgerðum má hins vegar 
ljóst vera að óþarfa raski mun verða haldið í lágmarki meðan á framkvæmdum 
stendur: 

 Tekið verði tillit til jarðmyndana og umhverfis sem minnst er á í kafla 3 þegar 
staðsetning mastra er valin þannig að sérstökum jarðmyndunum stafi ekki 
ógn af framkvæmdum þeim tengdum.  
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 Til að lágmarka rask á svæðum er eindregið mælst til þess að slóðir og 
masturstæði sem fyrir eru á svæðunum verði notaðir áfram og nýlagningu 
slóða verði haldið í lágmarki í nútímahraunum.  

 Þegar/ef efni er mokað upp úr mastursstæðum eða skurðum fyrir línur skal 
tryggja að ekki verði haugsett yfir svæði sem teljast hafa verndunargildi og að 
almennt verði reynt að halda haugsvæðum í lágmarki með því að moka beint 
á bíla sem haugsetja efni á þar til gerðum haugsvæðum. 

 Til að hindra að mengunarslys verði á framkvæmdasvæði með varanlegum 
afleiðingum á vatnasviði svæðisins er mælst til þess að verktakar og aðrir 
sem vinna á svæðum þar sem berggrunnur er gropinn (í nútímahrauni) 
lágmarki umferð stórra olíubíla á svæðinu. Einnig er mælst til þess að öllum 
tækjum verði lagt á þartilgerðum dúkum sem safna í sig olíu og glussa ef leki 
á sér stað og að olíuhreinsunarútbúnaður sé alltaf til taks nálægt vinnuvélum. 

 Til að tryggja að unnið verði eftir þessu mati ætti reyndur jarðfræðingur að 
koma að eftirliti með framkvæmdunum og jafnvel setja út fyrir nýjum slóðum 
þar sem þeirra er þörf. Það er einnig töluverðar líkur á að við framkvæmdirnar 
komi ýmislegt í ljós sem vert er að vernda án þess að minnst hafi verið á það í 
þessu mati, þar sem svæðið sem um ræðir er ansi stórt og víðfeðmt.  

8. Niðurstöður – áhrif á jarðmyndanir 

Framkvæmdin mun valda varanlegu raski á línuleiðinni en áhrif hennar eru mismikil 
eftir landslagi og umhverfi. Framkvæmdin mun í engum tilvikum raska einstaka 
jarðmyndunum, s.s. gígum eða hrauntröðum, né slítur hún úr samhengi heildarmnd 
sem skapast getur af einstaka jarðmyndunum. Aðaláhrif línunnar eru það rask sem 
mun verða á hraunum frá nútíma, sem njóta sérstakrar verndar, skv. 37. gr. Laga um 
náttúruvernd, vegna slóðagerðar og masturstæða.  

Er það metið að bygging línunnar mun hvergi spilla sérstæðum landformum sem 
ástæða væri til að varðveita. 
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Helstu niðurstöður 
 

Niðurstaðan er sú að Kröflulína 3, á milli Kröflu og Fljótsdalsvirkjunar,  mun hafa talsverð 

neikvæð áhrif á útivist og ferðaþjónustu á svæðinu en á sumum köflum fremur neikvæð 

áhrif (sjá skilgreiningu á bls. 4). Er þar fyrst og fremst um að ræða neikvæða upplifun 

ferðamanna og útivistarfólks vegna sjónrænna áhrifa af 300-350 nýjum háspennumöstrum 

og línum á milli þeirra, alls um 120 km vegalengd.  

 

220 kV Kröflulína 3 er viðbót við núverandi háspennulagnir á Íslandi og  ekkert niðurrif á 

línu kemur á móti. Hún mun hafa talsvert meiri sjónræn áhrif en núverandi 132 kV  

Kröflulína 2 sem fellur mun betur inn í landslagið, auk þess sem línurnar saman munu 

auka á áhrifin. Þá verður slóðagerð talsvert viðamikil, sem kallar á umtalsvert efnisnám, 

og mun gerð þeirra hafa töluvert rask í för með sér, einkum í viðkvæmu hraunlandslagi á 

vestanverðu svæðinu en einnig á viðkvæmu og að mestu allvel grónu landi á 

Jökuldalsheiði, í Jökuldal og á Fljótsdalsheiði. Líklega verður þó sums staðar hægt að 

komast hjá því að leggja slóða eða lagfæra slóða sem fyrir eru við Kröflulínu 2. Talsvert 

rask verður af gerð plana fyrir möstur. 

 

Á móti kemur að nýir línuslóðar munu auðvelda aðgengi að stöðum í nágrenni 

línuleiðarinnar, ef ákveðið verður að leyfa umferð um þá. Geta þeir því nýst til jeppaferða, 

skotveiði og ýmiss konar útivistar, einkum á afréttarlöndum og skotveiðisvæðum á 

Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði.  Slóðarnir munu þó alltaf verða sem  næst línuleið og 

möstrum Kröflulínu 3 og því ekki hægt að taka tillit til óska  útivistarfólks eða skotveiði-

manna um legu þeirra.   

 

Ekki verður séð að  Kröflulína 2 hafi breytt ferðamynstrinu eða dregið úr áhuga ferðafólks 

á að fara til vinsælla áningarstaða þar sem aka þarf undir og meðfram línunni, s.s. að 

Dettifossi,  Herðubreiðarlindum, Öskju eða inn að Snæfelli.  Ekki er líklegt að það breytist 

að marki með tilkomu Kröflulínu 3 sem háspennuloftlínu við hlið Kröflulínu 2 þó 

neikvæð sjónræn áhrif á þeim stöðum sem línan þverar vegi eða liggur meðfram þeim 

muni aukast. Upplifunin af þeim svæðum sem Kröflulína 3 mun liggja um verður því 

neikvæðari en áður fyrir marga en mun tæplega leiða til þess að fólk hætti við að fara þar 

um svo einhverju nemi.  

 

Samkvæmt þessu verða  neikvæð áhrif línuframkvæmdanna mest á útivist og ferða-

þjónustu og framtíðarmöguleika þeirra í nágrenni Möðrudals á Fjöllum og nærri 

Sænautaseli og Ánavatni á Jökuldalsheiði. Á þessum svæðum í nágrenni línuleiðarinnar 

eru jafnframt taldir vera mestu möguleikar á að draga að fleiri ferðamenn og útivistarfólk 

með aukinni þjónustu í framtíðinni (sjá nánar kort 2.4 á bls. 28).   

 

Mest sjónræn áhrif af Kröflulínu 3 við þjóðveg 1 verða á þeim stöðum sem ekið verður 

undir hana og Kröflulínu 2, þ.e. í Búrfellshrauni, í Víðidal og norðan við gatnamótin að 
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Möðrudalsvegi að vestanverðu. Ennfremur þar sem hún þverar Öskjuleið (F88), 

Möðrudalsleið (901), Brúarveg (F907)  og  Austurleið á Fljótsdalsheiði (910). Þá mun 

Kröflulína 3 liggja yfir Jökuldalsveg (923) nálægt býlunum Hákonarstöðum (1,2 km frá) 

og Klausturseli (1,6 km frá) og Stuðlafossi (550 m frá) sem er skammt innan við 

Klaustursel. Á þessum stöðum verður  línan oft vel sýnileg á alllöngum köflum og spillir 

þar útsýni ásamt Kröflulínu 2.1  Þá mun Kröflulína 3  trufla fallega fjallasýn á Mývatns-

öræfum, við Öskjuveg,  á Möðrudalsöræfum og víðar (sjá mynd 2.1 á bls. 7).   

 

Þá er það álit flestra sem tekið hafa þátt í könnunum RRF vegna umhverfismats á 

háspennulínum á undanförnum 12-14 árum (bæði ferðamenn og fagfólk í ferðaþjónustu) 

að stöguð stálgrindamöstur 220 kV háspennulínu falli ekki að landslagi með sama hætti 

og tréstaurar 132 kV háspennulína.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Ekki hafa verið unnar líkanamyndir til að betur megi greina sýnileika Kröflulínu 3 frá vegum og 

slóðum. Mjög æskilegt er að það verði gert.  
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1.0  INNGANGUR 
 

 
 

1.1   Matsforsendur og uppbygging greinargerðar 
 
 

Markmið þessarar greinargerðar er að meta áhrif fyrirhugaðrar 220 kV Kröflulínu 3 á 

útivist og ferðaþjónustu. Línuna er ráðgert að reisa milli Kröfluvirkjunar og Fljótsdals-

virkjunar, alls um 120 km vegalengt og nær alltaf samhliða núverandi Kröflulínu 2. Þessi 

áhrif eru metin í ljósi náttúru og sögu svæðisins, fyrirhugaðs mannvirkis, núverandi stöðu 

útivistar og ferðaþjónustu á svæðinu og sennilegrar þróunar, aðliggjandi 

ferðamannasvæða o.fl. 

 

Tvö hugtök eru talsvert notuð í þessari greinargerð sem ástæða þykir til að skilgreina: 

Ferðaþjónusta. Atvinnugrein sem tekur til fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf 

tengd ferðalögum.  

Útivist. Athafnir einstaklinga úti í náttúrunni (ekki í manngerðu umhverfi). Ekki eru 

allir sammála um hvort telja eigi umferð sérútbúinna farartækja eða vélsleða til 

útivistar. Í þessari greinargerð er slík umferð flokkuð undir útivist.  

 

Í tillögu Landsnets að matsáætlun vegna Kröflulínu 3 segir: 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og 

Austurlandi með betri samtengingu virkjanasvæða þessara landshluta og auka jafnframt 

flutningsgetu, öryggi flutningskerfisins og gæði raforku. Framkvæmdirnar eru jafnframt 

áfangi í styrkingu byggðalínunnar sem er hryggjarstykkið í hinu miðlæga flutningskerfi á 

landinu. 2 
 

Hér á eftir verður lagt mat á líkleg áhrif af Kröflulínu 3 á útivist og ferðaþjónustu og 

jafnframt á áhrifin af þeim tveimur línuhlutum sem Landsnet skilgreinir (Krafla-Jökulsá á 

Fjöllum og Jökulsá á Fjöllum – Fljótsdalur).  Hvorum þeirra verður síðan skipt nánar með 

hliðsjón af ferðaþjónustu og útivistarsvæðum á línuleiðinni. Þannig verður línuleiðinni 

skipt í alls fimm hluta sbr. töflu 1.1.  Auk þess verða bæði aðalvakostur Landsnets og 

valkostur B, á leiðinni Krafla - Austaraselsheiði,  skoðaðir og metnir.  
 

Tafla 1.1                Kröflulína 3 og þeir hlutar línuleiðarinnar sem metnir verða 
 

 

  Krafla - Austaraselsheiði 
  Krafla - Jökulsá á Fjöllum 

Kröflulína 3 

í heild 

  Austaraselsheiði - Jökulsá á Fjöllum 

  Jökulsá á Fjöllum - Möðrudalsfjallgarður eystri 

  Jökulsá á Fjöllum - Fljótsdalur   Möðrudalsfjallgarður eystri - að Jökuldal 

  Jökuldalur - Fljótsdalur 
 

                                                 
2
. Heimild: „Kröflulína3, 220 kV. Mat á umhverfisáhrifum. Drög að tillögu að matsáætlun“. Bls 3, 

nóvember 2012.  
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Í umfjölluninni um ætluð áhrif Kröflulínu 3 á útivist og ferðaþjónustu verður fjallað um 

sýnileika línunnar frá vegum og slóðum innan hvers línuhluta, ferðaþjónustu og útivist í 

nágrenninu og um álit fagfólks í nágrenni línunnar á ýmsum þáttum er snerta svæðin og 

fyrirhugaða línulögn. Framtíðarmöguleikar á sviði ferðaþjónustu og útivistar verða 

reifaðir. Þá verður fjallað um líkleg áhrif Kröflulínu 3 á upplifun, tíðni ferða og 

þróunarmöguleika ferðaþjónustu og útvistar í nágrenninu. Farið verður yfir mögulegar 

mótvægisaðgerðir og loks greint frá niðurstöðum á mati af áhrifum Kröflulínu 3 á 

ferðaþjónustu og útivist.   
 

Í ítarkafla 3.0 verður fjallað um afstöðu ýmissa hópa (almennings á Íslandi, erlendra 

ferðamanna og fagaðila í ferðaþjónustu og útivist) til háspennulína, línuvega og slóða. 

Loks í kafla 4.0 er fjallað um niðurstöður könnunar meðal 29 fagaðila í ferðaþjónustu og 

útivist í nágrenni Kröflulínu 3 sem framkvæmd var síðla árs 2012.   

 

Í niðurstöðunum verða ætluð áhrif einstakra framkvæmdaþátta metin og þar stuðst við 

sjö þrepa mælikvarða, frá +3 til -3, frá því að hafa umtalsverð jákvæð áhrif til þess að hafa 

umtalsverð neikvæð áhrif á ferðaþjónustu og útivist á viðkomandi svæði. Merking 

þrepanna er sem hér greinir:  
 
 

Umtalsverð jákvæð   + 3 

Talsverð jákvæð    + 2 

Fremur jákvæð          + 1 

Engin        0 

Fremur neikvæð  - 1 

Talsverð neikvæð  - 2 

Umtalsverð neikvæð  - 3 
 

Skýrsluhöfundur fer þessa leið þar sem honum þykir ekki allskostar fullnægjandi að 

styðjast við tillögur Skipulagsstofnunar þar sem mælt er með fimm þrepa vægiseinkunn.   

Höfundur telur sjö þrepa mælikvarða (+3 til– 3) skýra betur þau ætluðu áhrif sem 

fyrirhugaðar framkvæmdir muni hafa á þessa þætti. Við matið verður þó ávallt gerður 

samanburður við vægiseinkunn Skipulagsstofnunar sem hér fer á eftir: 3   

 
 

Veruleg jákvæð        VJ    

Talsverð jákvæð       TJ  

Óveruleg        Ó 

Talsverð neikvæð   TN 

Veruleg neikvæð   VN 

 

Í þessum vægiseinkunnum finnst höfundi ekki vera skýr gildismunur á hugtökunum 

„talsverð áhrif“ og „veruleg áhrif“.  Máli sínu til stuðnings á þrískiptingu einkunnar til 

                                                 
3
. „Mat á Umhverfisáhrifum. Leiðbeiningar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi 

umhverfisáhrifa.“ Skipulagsstofnun, desember 2005. Bls. 19.  Hér til viðbótar nefnir Skipulagsstofnun 

hugtakið „óvissa“, þegar ekki er vitað um eðli eða umfang umhverfisáhrifa á ákveðna umhverfisþætti. 
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beggja átta (jákvæð áhrif – neikvæð áhrif) bendir skýrsluhöfundur á þriggja þrepa 

stigbreytingu lýsingarorða í íslensku máli sem er landsmönnum töm; s.s.  jákvæður – 

jákvæðari – jákvæðastur eða neikvæður – neikvæðari – neikvæðastur.  

 

Í töflu sem sýnir mat vegna einstakra hluta línuleiðanna í kafla 2.5 verður því fyrst gerð 

grein fyrir mati skýrsluhöfundar (RG) á áhrifum viðkomandi línuhluta samkvæmt mæli-

kvarðanum + 3 til – 3, en í dálkinum við hliðina verður sýnd vægiseinkunn samkvæmt 

skala Skipulagsstofnunar (SK) og þar notast við áðurnefndar fimm skammstafanir á 

hugtökum stofnunarinnar: VJ, TJ, Ó, TN, VN.   

 
 

1.2   Samantektir og kannanir sem stuðst er við 

 

Áfangaskýrsla Jóns Gauta Jónssonar 2002 
 

Árið 2002 vann Jón Gauti Jónsson landfræðingur áfangaskýrslu fyrir Landsvirkjun um 

áhrif Kröflulínu 3 á útivist og ferðaþjónustu. Sú greinargerð liggur þessari samantekt til 

grundvallar, einkum hvað varðar lýsingu á staðháttum, vegum og ökuslóðum í nágrenni 

fyrirhugaðs línustæðis.  

 

Könnun meðal ferðaþjónustu- og útivistaraðila 2012 
 

Í tengslum við mat á áhrifum 220 kV Kröflulínu 3 á útivist og ferðaþjónustu var 

framkvæmd sérstök könnun undir lok árs 2012 meðal ferðaþjónustu- og útivistaraðila sem 

eru í nágrenni línuleiðarinnar eða sem nýta land í nágrenni við hana og eru með 

höfuðstöðvar í Þingeyjarsýslum eða Múlasýslum.  Alls var leitað til 33 aðila og fengust 29 

gild svör. 

 

Kannanir meðal erlendra ferðamanna  
 

Til að áætla fjölda erlendra ferðamanna í nágrenni línustæðis Kröflulínu 3 (og núverandi 

Kröflulínu 2) er stuðst við könnunina Dear Visitors sem RRF hefur framkvæmt meðal 

erlendra brottfarargesta í Leifsstöð og með Norrænu á Seyðisfirði allt frá árinu 1996 og 

nær stöðugt allt árið frá ársbyrjun 2004 og fram til þessa dags. Þar er m.a. spurt um komur 

ferðamanna í Þingeyjarsýslur og Múlasýslur og á staði innan þeirra, s.s. í Mývatnssveit, að 

Dettifossi, Öskju, Egilsstöðum og Snæfelli.   

 

Kannanir meðal Íslendinga 
 

 

Til að áætla fjölda innlendra ferðamanna í nágrenni línustæðis Kröflulínu 3 er stuðst við 

net- og símakannanir RRF meðal Íslendinga á árabilinu 2009-2012 sem gerðar hafa verið í 

samvinnu við Miðlun ehf og Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  Þar hefur m.a. verið 

spurt um komur landsmanna í Þingeyjarsýslur og Múlasýslur og á staði innan þeirra, s.s. í 

Mývatnssveit, að Dettifossi, Öskju, Egilsstöðum og Snæfelli.   



Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar 2014 

6 

 

Aðrar kannanir á viðhorfum til háspennulína og línuslóða 
 

 

Til að meta möguleg áhrif Kröflulínu 3 er  er jafnframt stuðst við ýmsar kannanir RRF allt 

frá árinu 1996. Í þeim mörgum var m.a. spurt um viðhorf erlendra og innlendra 

ferðamanna og fagfólks í ferðaþjónustu til háspennulína, línuslóða og jarðstrengja. 
 

Í greinargerðinni er jafnframt bent á staði, svæði og menningarminjar í nágrenni 

fyrirhugaðra línuleiða sem nú hafa gildi fyrir útivist og ferðaþjónustu,  eða gætu nýst við 

þróun þeirra í framtíðinni.  
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2.0  KRÖFLULÍNA 3 - áhrif á útivist og ferðaþjónustu 
   

 

 

2.1   Sýnileiki frá vegum og ferðaþjónusta í grennd 
 

Fyrirhuguð Kröflulína 3 mun ekki liggja um verulega fjölsótt ferðamannasvæði en mikil 

umferð er á nokkrum stöðum undir og í grennd við línuna, einkum að sumarlagi. Annars 

vegar um þjóðveg 1 á milli Norðurlands og Austurlands og hins vegar til nokkurra 

fjölsóttra ferðamannastaða. Verður hér gerð grein fyrir þeim svæðum þar sem sést til 

línunnar af hringveginum og aðliggjandi slóðum. 4 Jafnframt verður fjallað um ferða-

þjónustu og áætlaðan fjölda ferðamanna á stöðum og svæðum í nágrenni við línustæðið.  
 

 
 

Mynd 2.1  Á þessu korti eru merktir  inn  helstu staðir og svæði þar sem Kröflulína 3 mun verða sýnileg 

frá vegum eða viðurkenndum slóðum (merkt með rauðum flötum). Við Kröflu er auk þess sýnt hvar lega 

línunnar miðað við  valkost B  mun hafa sjónræn áhrif frá vegi  (blár flötur). 5 
 

3.1.1 AÐALVALKOSTUR: Krafla - Sandabotnaskarð - Austaraselsheiði 
 

Kröfluvegur (863) liggur frá Dalborg að Kröfluvirkjun. Mikil umferð er um þennan veg. 

Línan verður áberandi á 1,5-2 km leið frá tengivirki við Kröflustöð  þar sem hún þverar 

                                                 
4. Texti sá sem hér fer á eftir og lýsir sýnileika línunnar frá vegum og slóðum er að verulegu leyti  

fenginn úr áfangaskýrslu Jóns Gauta Jónssonar:  „Kröflulína 3 - mat á umhverfisáhrifum. Útivist og 

ferðaþjónusta.“ Fyrir Landsvirkjun, Reykjavík 2002.  
5. Kort skannað úr ferðakorti Máls og Menningar 1:600 000. Áttunda útgáfa 2005.  

 Krafla - 
 Hlíðardalur 
 

 Mývatnsöræfi 

 Ferjuás 

 Víðidalur Möðrudalsöræfi 

 Jökuldalsheiði 

 Sænautavatn 
  og Ánavatn 

 Jökuldalur 

  Fljótsdalsheiði 

 Krafla - Sanda - 
 botnaskarð 
  

 B 
  A 
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veginn og þangað til hún hverfur í Sandabotnaskarði. Miðað við aðalvakost Landsnets 

mun Kröflulína 3 sjást í fjarska austan til í Námaskarði þar sem hún fer yfir Kröfluveg og 

inn í Sandabotnaskarð.  Línan mun síðan sjást aftur þegar ekið er austur Búrfellshraun, 

suður af Jörundi þar til ekið er undir hana við Skeiðflöt.  Þessi lega línunnar hefur minni 

sjónræn áhrif frá þjóðvegi 1 en ef línan væri lögð samhliða Kröflulínu 2. Á móti kemur að 

hér verður farið með línuna og línuveg um áður óspillt land í gegnum Sandabotnaskarð,  

Jörundargrjót og að Austaraselsheiði, um 8 km leið.  Þessi lega línunnar hefur þó verið  

samþykkt af sveitarstjórn Skútustaðahrepps og þar vísað í samkomulag við Landsnet um 

að Kröflulína 2 verði flutt þangað líka þegar að endurnýjun hennar kemur. 6   

 
 

2.1.2 VALKOSTUR B:  Krafla - Hlíðardalur - Austaraselsheiði    

 

Miðað við valkost B, að Kröflulína 3 liggi samhliða Kröflulínu 2, þá verður línan mjög vel  

sýnileg austan til í Námaskarði.  Hér mun línan þvera Kröfluveg (863), við Selholt,  á 

svipuðum stað og Kröflulína 2. Hún verður líklega ekki eins áberandi og á bersvæði þar 

sem línuna mun  bera í hlíðar Halaskógafjalls. Kröflulína 3 verður síðan allvel sýnileg 

þegar ekið er austur Búrfellshraun þar til farið er undir hana við Skeiðflöt.7  Ef farið 

verður með Kröflulínu 3 þessa leið verður nauðsynlegt að leggja línuslóða meðfram 

línunni í gegnum hraun, eins og í aðalvalkosti,  þar sem ekki er nú slóði meðfram 

Kröflulínu 2.  Hér verður línan auk þess á lengri kafla á verndarsvæði, bæði í Hlíðardal og 

í grennd við vatnsból Mývetninga, en ef aðalvalkostur verður tekinn.  
 

 

Kröflulína 2 þar sem hún liggur vestan við Kröfluveg og inn Hlíðardal.  

                                                 
6
. Svo segir í fundargerð af 65. fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps frá 22. október 2009, bls. 6: 

„Sveitarstjórn hefur ákveðið að lega Kröflulínu 3 verði um Sandabotnaskarð  eins og sýnt er á uppdrætti 

m.a. vegna minni sjónrænna áhrifa. Þegar kemur að  endurnýjun á Kröflulínu 2, verður hún færð til 

norðurs og mun liggja samsíða  Kröflulínu 3 um Sandabotnaskarð.“  
 

7. 18 af 27 þátttakendum í könnun meðal ferðaþjónustu- og útivistaraðila í nágrenni Kröflulínu 3 árið 

2012 töldu að velja ætti valkost B næst Kröflu, tveir vildu aðalvalkostinn, níu tóku ekki afstöðu og 

merktu við „veit ekki“ (sbr. mynd 4.9). Tveir svöruðu ekki. Þess ber að geta að í könnuninni voru þau 

mistök gerð að ekki var greint frá nálægð valkosts B við vatnsból Mývetninga og að þeim kosti fylgdi 

einnig slóðagerð. Því þarf að varast að taka þessum niðurstöðum bókstaflega.  
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Áætlað er að 270-280 þúsund ferðamenn hafi komið í Mývatnssveit árið 2012, þar af um 85 

þúsund Íslendingar (í talsvert fleiri heimsóknum) og ríflega 190 þúsund erlendir 

ferðamenn. Meðal erlendu gestanna er áætlað að 160 þúsund hafi verið erlendir 

flugfarþegar, 20 þúsund skemmtiferðaskipagestir (um 25% þeirra sem komu á Akureyri 

2012) og yfir 10 þúsund ferðamenn með ferjunni Norrænu. 8 Ferðaþjónustan er að mestu 

bundin við sumartímann en þó hefur vetrarferðamönnun fjölgað umtalsvert á síðustu 

árum og samfara því fjölgar aðilum sem reka ferðaþjónustu allt árið, s.s. Jarðböðin í 

Mývatnssveit, Sel-Hótel Mývatn og fleiri staðir. Talsvert er um  notkun vélsleða og jeppa í 

vetrarferðamennsku á svæðinu en engar skýrar tölur liggja þó fyrir í þeim efnum. 
 

Samkvæmt könnunum RRF fyrir Landsvirkjun sumarið 2000, vegna umhverfismats á 

Bjarnarflagsvirkjun og áforma um stækkun Kröfuvirkjunar,  fóru 63% erlendra sumar-

gesta í Mývatnssveit að Víti við Kröflu og 55% að Hverarönd við Námafjall. Þá fór 

tæplega helmingur Íslendinga á þessa staði í heimsókn sinni í Mývatnssveit. Séu þessar 

niðurstöður framreiknaðar má áætla að 140-160 þúsund ferðamenn hafi árið 2012 haft 

viðdvöl á áhrifasvæði fyrirhugaðrar Kröflulínu 3,  þ.e. við Víti, Leirhnjúk eða Hverarönd 

austan undir Námafjalli. 9 Enn fleiri fóru síðan um þjóðveg 1 án þess að stoppa.  

 

2.1.3 Austaraselsheiði - Mývatnsöræfi - Jökulsá á Fjöllum 
 

Norðurlandsvegur, þjóðvegur 1, liggur um Mývatnsöræfi frá Námaskarði og nánast beint 

austur að Jökulsá á Fjöllum.  Mývatnsöræfi eru ung samfelld háslétta um 350-355 m.y.s. 

þar sem upp af rísa mörg fell og fjöll, gígaraðir og stakir eldgígar. Vestan til er svæðið 

þakið ungum hraunum sum hver þakin jarðvegi. Þegar komið er að Vestaribrekku mun 

Kröflulína 3 verða mjög sýnileg í landslaginu og allt austur fyrir  Vegasveina, eða á um 6 

km kafla. Eftir það  mun hún sjást öðru hverju allt austur undir Skógarholt.  Samkvæmt 

upplýsingum aðila í Mývatnssveit þá nýtur svæðið austan Sandabotnafjalls og norður að 

Eilífi vaxandi vinsælda hestamanna og gangandi fólks. Þá hefur  umferð vélsleða að 

vetrarlagi verið að aukast á þessu svæði.  
 

 
Kröflulína 2 þar sem hún liggur um Mývatnsöræfi sunnan þjóðvegar við Vegasveina. 

                                                 
8. Heimildir: 1) Kannanir RRF meðal erlendra og innlendra ferðamanna. 2) Fjöldatölur frá SBA-

Norðurleið um fjölda erlendra ferðamanna með skemmtiferðaskipum til Mývatnssveitar árið 2012.  

Þetta þýðir að um 25% þeirra um 80 þúsund gesta með skemmiferðaskipum fóru í Mývatnssveit.  
9. Heimild: „Jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi, áhrif á ferðaþjónustu og útivist.“ RRF fyrir Landsvirkjun 

2001. Niðurstöður byggðar á 719 svörum sumar 2000; 590 meðal útlendinga og 129 meðal Íslendinga.  
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Ekið undir Kröflulínu 2 við Ferjuás á Öskjuleið (F88). 
 

Öskjuleið (F88) liggur frá Hrossaborg á Mývatnsöræfum og í Öskju. Þetta er ein 

fjölfarnasta ökuslóð hálendisins. Sunnan í Ferjuási, gegnt Fremri-Grímsstaðanúp mun 

Kröflulína 3 verða áberandi í vestri og stuttu síðar verður ekið undir hana. Hún mun síðan 

hverfa á stuttum kafla en verður aftur áberandi í austri sunnan Ferjuáss þar sem hún 

þverar Jökulsá á Fjöllum. Alls er þetta á um 5 km kafla. Eftir það mun sjást öðru hverju til 

hennar í fjarska einkum þegar komið er frá Herðubreiðarlindum á leið norður. 
 

 

Kröflulína 2 í jaðri Ódáðahrauns vestan Ferjuáss á Öskjuleið (F88). 
 

Mikil umferð er um Mývatnsöræfi, einkum að sumarlagi. Samkvæmt umferðartalningu 

Vegagerðarinnar var umferð þar að jafnaði 756 bílar á sólarhring sumarið 2013 (júní-

september) en 165 bílar að meðaltali aðra daga ársins.10 Það gerir alls um 132 þúsund bíla 

árið 2013, um 70% þeirra að sumarlagi. Sé miðað við tvo farþega í hverjum bíl að jafnaði, 

                                                 
10.  Heimild: Umferðartaling Vegagerðarinnnar. Samantekt frá 4. mars 2014.   

      http://www.vegagerdin.is/media/upplysingar-og-utgafa/r_cross_umferd_2013.pdf 
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fyrir utan bílstjóra, má lauslega áætla að um 400 þúsund manns hafi farið um Mývatns-

öræfi árið 2013. 11   

 

Langfestir þeirra áætluðu 160 þúsund ferðamanna sem skoðuðu Dettifoss á árinu 2013 

lögðu leið sína um Mývatnsöræfi og allir sem fóru um Öskjuveg (F88) í  Herðubreiðar-

lindir, Öskju og Kverkfjöll. Áætlað er að 30 þúsund manns hafi komið að Öskju árið 2013, 

litlu færri í Herðubreiðarlindir og 14 þúsund í Kverkfjöll. Árið 2012 voru um 5 þúsund 

gistinætur í skála og tjöldum við Dreka í Öskju og hafði þá fjölgað um 10% frá árinu 2011.  

Árið 2012 voru um 3 þúsund gistinætur  í og við Sigurðarskála í Kverkfjöllum. Hafa þær 

lítið breyst síðustu ár.  Þá voru um 1.650 gistinætur í og við Þorsteinsskála í Herðubreiðar-

lindum árið 2012, sem er 15% aukning frá 2011. 12 

 

Hér að neðan má sjá áætlaða þróun í gestakomum að Dettifossi, Ásbyrgi, Öskju, Snæfelli 

og Kverkfjöllum 2008-2013, skv. könnunum RRF.  Þannig má sjá að komum ferðamanna 

að Dettifossi hefur fjölgað um tæplega 40% á tímabilinu, mest á milli áranna 2011 og 2012, 

með tilkomu nýs Dettifossvegar. 
    

Mynd 2.2                    Áætlaður fjöldi ferðamanna að Dettifossi, Ásbyrgi,  

 Öskju, Snæfelli og Kverkfjöllum 2008-2013 

                         
                                                 
11

. Samkvæmt umferðarkönnunum Vegagerðarinnar er algengt að nálægt 2,0 farþegar séu í bíl að 

sumarlagi en 1,5 utan sumars. Hér er gert fyrir 2,0 farþegum að jafnaði á ársgrundvelli  þar sem líkur 

eru á að á þessu svæði sé minna um atvinnuökutæki þar sem bílstjóri er einn á ferð en víða annar 

staðar. Þá er orlofsumferð og munur á vetrar og sumarumferð meiri hér en víða á landin.  Æskilegt er 

að framkvæma umferðarkannanir við þjóðveg 1 á Mývatnsöræfum vestan Dettifossvegar og einnig 

austan Jökulsár á Fjöllum til að fá betur úr þessu skorið.  
12. Heimildarmenn: Þórhallur Þorsteinsson, stjórnarmaður hjá Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs  og Hilmar 

Antonsson, formaður Ferðafélags Akureyrar.  
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Drekaskáli við Öskju. 

 

Áætlað er að nálægt 80% gesta að Dettifossi og Öskju árið 2013 hafi verið erlendir 

ferðamennm,  65% gesta í Ásbyrgi og um 60% gesta að Snæfelli og í Kverkfjöllum.  

 

Mynd 2.3          Áætlaður fjöldi og hlutfall innlendra og erlendra ferðamanna   

                             að Dettifossi, Ásbyrgi,  Öskju, Snæfelli og Kverkfjöllum 2013 

                
 

Mývatnsöræfi eru eitt af vinsælustu svæðum á hálendinu í nágrenni Kröflulínu 3. Í því 

sambandi má nefna að 8 af þeim 20 fagaðilum sem þátt tóku í könnun vegna Kröflulínu 3, 

og tóku afstöðu,  settu Mývatnsöræfi eða Búrfellshraun í 1-3 sæti sem sín uppáhaldssvæði 

í nágrenni línuleiðarinnar.  

 

Komur ferðamanna í Herðubreiðarlindir, Öskju og Kverkfjöll eru nær eingöngu bundnar 

við sumartímann en þó er nokkuð um að þangað sé farið á vélsleðum og sérútbúnum 

jeppum að vetrarlagi. Hins vegar hefur veruleg aukning orðið á komum ferðamanna að 

Dettifossi utan sumars, einkum uppá síðkastið með góðum, slitlögðum vegi frá Mývatns-

öræfum og norður með Jökulsá á Fjöllum að vestanverðu.  
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2.1.4 Jökulsá á Fjöllum - Möðrudalsfjallgarður eystri 

 

Á þessu svæði vestanverðu einkennist landslagið af  víðáttumiklum söndum og grágrýtis-

breiðum með stöku fellum, móbergshryggjum og jökulsorfnum grágrýtisdyngjum. Að 

austanverðu einkennist landslagið af löngum móbergsfjallgörðum með dölum og 

slökkum.   

 

Á þjóðvegi 1,  um 2,5 km sunnan Víðidals,  mun sjást til Kröflulínu 3 og ekið verður undir 

hana skömmu áður en farið er yfir Vegaskarð í Víðidalsfjöllum. Á þessum kafla og suður í 

Vegaskarð verður línan nokkuð áberandi, alls á um 4 km kafla.  

 
Kröflulína 2 þverar Víðidal. Kröflulína 3 mun hér liggja um 500 metrum sunnar (aðeins að baki ljósmyndara) 

sökum þrengsla í Sauðaskarði.  
 

Mikil umferð er um þetta svæði, einkum að sumarlagi. Samkvæmt umferðartalningu 

Vegagerðarinnar við veðurstöð á Biskupshálsi, austan Jökulsár á Fjöllum, var umferð þar 

að jafnaði 618 bílar á sólarhring sumarið 2013 (júní-september) en 158 bílar aðra daga 

ársins. Það gerir alls um 114 þúsund bíla árið 2013, um 66% þeirra að sumarlagi. Sé miðað 

við tvo farþega í hverjum bíl að jafnaði, fyrir utan bílstjóra, má lauslega áætla að um 340 

þúsund manns hafi farið um Víðidal árið 2013, eða um 60 þúsund færri en um 

Mývatnsöræfi.   
 

Í Vegaskarði mun Kröflulína 3 verða mjög vel sýnileg og aftur verður ekið undir hana á 

þjóðvegi 1, rétt austan gatmamótanna við Möðrudalsleið (901). Sjást mun til línunnar 

hvort sem ekið er eftir þjóðvegi 1 eða Möðrudalsleið en hún mun í báðum tilvikum hverfa 

eftir 3-4 km akstur.  

 

Umtalsverð umferð er einnig um þetta svæði eftir þjóðvegi 1 því samkvæmt umferðar-

talningu Vegagerðarinnar á Möðrudalsöræfum um Háreksstaðaleið var umferð þar að 

jafnaði 578 bílar á sólarhring sumarið 2013 (júní-september) og 156 bílar aðra daga ársins.  

Það gerir rúmlega 108 þúsund bíla árið 2013, um 65% þeirra að sumarlagi  Því má lauslega 

áætla að 325 þúsund  manns hafi farið um Háreksstaðaleið árið 2013, eða um 75 þúsund 

færri en um Mývatnsöræfi og 15 þúsund færri en um Víðidal. 
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Markviss uppbygging ferðaþjónustu 

hefur orðið í Möðrudal á Fjöllum við 

Möðrudalsleið (901) síðasta áratuginn og 

sem rekin er undir nafninu Fjalladýrð 

(www.fjalladyrd.is) og nú (2014) er 

unnið að stækkun veitingahússins. 

Margt er þar á þjóðlegum nótum og 

efnið í nýbyggingum einkum torf og tré. 

Þau hús eru í burstabæjarstíl, meira að 

segja skýlið fyrir eldsneytisdælur. Þar er 

nú veitingaaðstaða, verslunin Fjallakaffi, 

gott tjaldsvæði, gisting í húsum fyrir 27 

manns, ferðir með leiðsögn, skipulagðar jeppaferðir og matvæli ”beint frá býli.” Í 

Möðrudal er árlega haldin svo kölluð Möðrudalsgleði, Stefáni Jónssyni frá Möðrudal til 

heiðurs, en hann var allt í senn listmálari, harmonikkuleikari og lífskúnstner og kallaði sig 

Stórval.   
 

Möðrudalur er sögulega merkur staður og var öldum saman í þjóðbraut. Auk þess eru 

heimildir um samskipti Möðrudals og Skaftafells um Klofajökul (nú Vatnajökul) á 

þjóðveldisöld, þegar jöklar voru minni en nú og hægt að ríða um skarð í Vatnajökli – þó 

líklega hafi eitthvað þurft að fara um jökul. Ferðaþjónustan í Möðrudal byggir á friðsæld 

og náttúruupplifun sem Kröflulína 3 getur haft neikvæð áhrif á sökum sýnileika í 

nágrenni staðarins þó hún muni tæplega sjást frá bænum í Möðrudal (fjarlægð 4,6 km).  
 

 
Kröflulína 2 norðan Möðrudals. 
 

Í svæðisskipulagi Miðhálendisins eru Möðrudalur og Möðrudalsöræfi sérstaklega 

tilgreind, ásamt svæðinu fram af Bárðardal og afrétti Árnesinga, sem svæði sem þarf að 

kanna rækilega m.t.t. fornminja eins og gert hefur verið í Skagafjarðardölum og 

Brúardölum. Þannig er Möðrudalur eina hálendisbyggðin þar sem engin skipulögð 

Eldsneytisstöðin  í Möðrudal.  

http://www.fjalladyrd.is/
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fornleifaskráning hefur farið fram og er þó vitað um allmargar fornar minjar í nágrenni 

staðarins.  

 
 

Fornleifafræðingar að störfum.  
 

Vitað er að leið Skálholtsbiskupa í vísitasíuferðum til Austurlands lá um Ódáðahraun. Á 

því fékkst staðfesting í leiðangri sem Jón  Sigurgeirsson á Helluvaði í Mývatnssveit stóð 

fyrir árið 1976.  Þó má telja víst að leiðin hafi tekið nokkrum breytingum í aldanna rás, 

m.a. vegna gróðureyðingar og eldsumbrota.  Talið er að farið hafið verið út af 

Sprengisandsleið við Kiðagil. Leiðin hafi síða m.a. legið yfir Jökulsá á Fjöllum við Ferjufjall  

og þaðan í Möðrudal og til byggða að Hofi í Vopnafirði. Vel væri við hæfi að endurvekja 

Biskupaleiðina og gera um leið sögu hennar skil. 

 

Möðrudalur og Möðrudalsöræfi eru eitt helsta svæði á hálendinu í nágrenni Kröflulínu 3 

sem þróa má á sviði útivistar og ferðaþjónustu í framtíðinni.  Í því sambandi má nefna að 

6 af þeim 19 fagaðilum sem þátt tóku í könnun vegna Kröflulínu 3, og tóku afstöðu,  álitu 

Möðrudal/Möðrudalsöræfi þann stað/svæði sem mætti þróa frekar á sviði útivistar og 

ferðaþjónustu og fjórir settu það í 1-3 sæti sem sitt uppáhaldssvæði í nágrenni línuleiðar-

innar.  

 

2.1.5 Möðrudalsfjallgarður eystri - Sænautavatn - að Jökuldal 
 

Á Möðrudalsleið (901) mun aftur fara að sjást til Kröflulínu 3 í fjarska á Grjótgarðshálsi. 

Hún verður þó ekki áberandi fyrr en komið er austur fyrir Sænautavatn. Eftir það mun 

hún verða nokkuð sýnileg í landinu austur á Þrívörðuháls, eða á um 4 km kafla, og vestan 

í hálsinum verður  ekið undir hana. Hún hverfur svo þegar komið er yfir Þrívörðuháls á 

austurleið.  

 

Brúarvegur (F907) liggur til suðurs af vegi um Möðrudalsfjallgarða við Þrívörðuháls, um 

Jökuldalsheiði og að Brú á Jökuldal. Frá Þrívörðuhálsi verður Kröflulína 3 nokkuð 

áberandi í hlíðum Stóra-Svalbarðs, á um 2ja km kafla, en eftir það fjarlægist hún veginn og 

áhrifin minnka allt þar til hún hverfur um mitt Ánavatn. Hún mun liggja nálægt 

norðurenda Ánavatns og verða þar vel sýnileg og þverar Brúarveg (F907) rétt við 

gatnamótin að Möðrudalsvegi (901). 
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Kröflulína 2 fer yfir Brúarveg (F907) við Þrívörðuháls, skammt frá Sænautaseli, rétt við gatnamótin að Möðru-

dalsvegi (901).  Línar fer þarna einnig yfir Möðrudalsveg, örlitlu norðar. 
 

Við Sænautasel, við suðvesturenda 

Sænautavatns hefur nú verið endur-

byggt gamalt heiðarbýli í upprunalegri 

mynd. Frá bænum mun sjást til lín-

unnar bæði í norðri og í hlíðum Stóra-

Svalbarðs en ekki áberandi þar sem 

hún mun hafa fjalllendi í bakgrunni.  Í 

Sænautaseli hófst búskapur árið 1843. 

Þar var búið í um 100 ár, er staðurinn 

fór í eyði. Þegar mest var voru 16 býli 

á Jökuldalsheiði, reist á tímabilinu 

1841-1862. Er sú saga búsetu merki-

legur kafli í sögu svæðisins og einnig á landsvísu. Fljótdalshérað á byggingarnar en 

reksturinn hefur verið í höndum sömu aðila frá upphafi ferðaþjónustu þar árið 1994. Í 

Sænautaseli eru þjóðlegar veitingar á boðstólum, s.s. lummur og heitt súkkulaði, og 

húsdýr  eru á staðnum.  Fyrst voru veitingar í endurbyggðum torfbænum en árið 2002 

bættist við salur í gömlu fjárhúsunum sem tekur 36 í sæti. Í Sænautaseli  er opið frá 1. júní 

- 10. september.  
 

Staðarhaldari áætlar að 3-4 þúsund gestir hafi  komið í Sæanautasel á  sumri hverju á 

síðustu árum en að þeir  hafi verið allt að 5 þúsund þegar mest var um að vera við 

framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun á árunum 2005-2007.13  

 

Góð bleikjuveiði  er í Sænautavatni  (2,3 km2) og koma allmargir þangað til að veiða. Auk 

þess eru sex önnur veiðivötn á Jökuldalsheiði.  Þeirra stærst eru áðurnefnt Ánavatn (4,9 

km2) og Þríhyrningsvatn (4,3 km2) en síðan Matbrunnavötn (tvö vötn - alls 1,2 km2), 

Hnúksvatn (0,7 km2), Þverárvatn (0,6 km2) og Gripdeild (0,2 km2).  
 

                                                 
13. Heimildarmaður: Lilja Hafdís Óladóttir.  

Hluti auglýsingar frá Sænautaseli við gatnamótin heim að 

staðnum við Brúarveg (F907). 
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Þá er Jökuldalsheiðin vinsælt skotveiðisvæði, einkum fyrir hreindýraveiðar en einnig fyrir 

gæs og rjúpu. Því er þar talsverð umferð veiðimanna utan sumartíma og ýmissa vélknú-

inna tækja s.s. jeppa og vélsleða. 
 

Sænautasel og Jökuldalsheiði eru líklega það útivistar- og ferðamannasvæði á hálendinu í 

nágrenni áformaðrar Kröflulínu 3 sem liggur beinast við efla á sviði útivistar og 

ferðaþjónustu í framtíðinni.  Því til stuðnings má nefna að 11 af þeim 19 fagaðilum sem 

þátt tóku í könnun vegna Kröflulínu 3, og tóku afstöðu,  álitu Sænautasel og Jökuldals-

heiði þann stað/svæði sem mætti þróa frekar á sviði útivistar og ferðaþjónustu og 10 settu 

það í 1-3 sæti sem sitt uppáhaldssvæði í nágrenni línuleiðarinnar. Fjarlægð Kröflulínu 3 

frá Sænautaseli verður um 2,7 km.   

 

Sænautasel á Jökuldalsheiði.  
 

Skessugarður er forn jökulgarður sem liggur þvert yfir Grjótgarðsháls rétt vestan við 

Sænautafell, 2,2 km sunnan Möðrudalsleiðar.  Garðurinn er eitt mikilfenglegasta náttúru-

fyrirbæri hér á landi, 6-10 m hár,  gerður úr tröllauknum björgum. Í þjóðsögum segir að 

þarna hafi tvær skessur hlaðið landamerki sín. Þrír af þeim 19 ferðaþjónustu- og 

útivistaraðilum sem þátt tóku í könnun vegna Kröflulínu 3 nefndu Skessugarð sem stað 

sem mætti þróa á sviði útivistar og ferðaþjónustu. Kröflulína 3 mun tæpast hafa áhrif á þá 

möguleika, ef þeir verða bundnir við staðinn sjálfan,  þar sem hún mun liggja austan 

vegarins og í 4,4 km farlægð frá Skessugarði.  
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2.1.6 Jökuldalur - Fljótsdalsheiði - Fljótsdalsstöð 

 

Á Jökuldalsvegi (923), sem liggur af Austurlandsvegi við 

Gilsá og upp að Brú á Jökuldal, verður ekið undir 

Kröflulínu 3,  rúman 1 km fyrir innan Hákonarstaði.  

 

Á um 2 km kafla verður línan mjög áberandi og einnig 

frá bæjunum Klausturseli og Hákonarstöðum.  Þá sést til 

línunnar þar sem hún fer upp á Fljótsdalsheiði, allt frá 

Hnjúksá og nokkuð inn fyrir Eiríksstaði. Línan mun ekki 

spilla sýn til Stuðlafoss þegar komið er nærri honum en 

getur þó virkað truflandi á upplifun af umhverfi fossins í 

heild sinni.  Stuðlafoss er á náttúruminjaskrá.   

 

Að Skjöldólfsstöðum á Jökuldal er rekin ferðaþjónustan Á Hreindýraslóðum. Þar eru 37 

gistirými, tjaldstæði, veitingahús, sundlaug og heitir pottar (www.ahreindyraslodum.is). 

Þar er Hákonarstofa, samatjald úr timbri til minningar um skáldið og skógarbóndann 

Hákon Aðalsteinsson.  Einnig er boðið uppá leiðsögn og nesti fyrir hreindýraveiðimenn.  
 

 
Séð yfir hluta Jökuldals. Næst á myndinni eru útihús frá  Skjöldólfsstöðum og bærinn sjálfur þar fram af. Þjóðvegur 

1 liggur upp til vinstri en Jökuldalsvegur er hér næst.  

 

Samkvæmt Jökuldæla sögu voru bæði Hákonarstaðir og Skjöldólfsstaðir landnámsjarðir, 

svo sem hér greinir: 

Sagan segir að Hákon hafi numið Jökuldal vestan ár frá Teigará inn til jökla og búið á 

Hákonarstöðum [....] Skjöldúlfr, er bjó á Skjöldúlfsstöðum, var annar landnámsmaðr á 

Jökuldal og nam land allt austan megin Jökulsár frá Húsá, innan við Skeggjastaði, upp að 

Hólkná [....] Hákon dýrkaði Þór. Stóð hof hans á felli norðr og upp af Hákonarstöðum. Það 

heitir enn Þórfell. Þangað gekk Hákon hvern morgun, þegar fært var veðr, berhöfðaðr og 

berfættr.  
 

Í Klausturseli er lítill dýragarður sem er vinsæll af yngri kynslóðinni. Þar er einnig gallerí 

með ýmsan varning úr hreindýraskinni. Brúin yfir Jökulsá að Klausturseli er elsta akfæra 

brú landsins og því meðal merkustu  samgönguminja hérlendis.   Hún var  smíðuð í New  

 
 Mastur Kröflulínu 2 í Jökuldal.  

 Stuðlafoss í baksýn. 

http://www.ahreindyraslodum.is/
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York 1906 og sett upp yfir Jökulsá 1908. Brúin var endurnýjuð af Vegagerðinni á árið 2008 

og nokkur fræðsluskilti reist nærri henni.  Á Aðalbóli í Hrafnkelsdal er rekin 

ferðaþjónusta yfir sumartímann með gistingu, tjaldsvæði, veitingum og annarri þjónustu.  

 

Austurleið (910) liggur upp frá Bessastöðum í Fljótsdal og inn á Fljótsdalsheiði að 

Kárahnjúkastíflu og frá henni hliðarvegur niður í Hrafnkelsdal.  Sjást mun til línunnar í 

fjarska nokkru áður en ekið er yfir Bessastaðaá og inn fyrir Hólmavatn. Skammt vestan 

Garðavatns á Fljótsdalsheiði verður ekið undir línuna og verður hún þá á nokkurra km 

kafla talsvert áberandi í landslaginu þar sem landið er mjög flatlent.  

 

Kröflulína 2 á Fljótsdalsheiði. Þarna er lína byggð sem 220 kV. Fjær sést 220 kV stálmastrakafli.  

 

Fljótsdalsheiðin er víðáttumikil og vel gróin, með fjölda vatna. Hún er vinsælt 

skotveiðisvæði.  Því er þar talsverð umferð veiðimanna utan sumartíma og ýmissa vél-

knúinna tækja s.s. jeppa og vélsleða. Í svæðisskipulagi er Fljótsdalsheiðin að hluta skil-

greind sem almennt verndarsvæði og nær svæðið að línunni á stuttum kafla á miðri 

heiðinni, þar sem er mannvirkjabelti á skipulaginu. Veiði er í Bessastaðavötnum (1,4 km2) 

eftir sleppingar,  en hvergi í vötnum á Fljótsdalsheiði frá náttúrunnar hendi.  Aldrei hefur 

verið búið á Fljótsdalsheiði en um hana liggja fornar leiðir milli Fljótsdals og Jökuldals. 

Aðalleiðin lá frá Bessastöðum í Fljótsdal og til norðvesturs að Vegufs. Þar greindust leiðir 

eftir því hvort halda skyldi að Brú og í Hrafnkelsdal eða eftir sýsluveginum um 

 

Brúin yfir Jökulsá hjá Klausturseli. 
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Hákonarstaði, Sænautasel og í Möðrudal. Fyrrnefnda leiðin skiptist eftir því hvort haldið 

skyldi að Vaðbrekku eða Aðalbóli. Ef áningarstaðurinn var Aðalból var farið um 

Fjallaskarð milli Eyvindarfjalls innra og ytra (svo kölluð Aðalbólsleið). Þessi síðastnefnda 

leið er farin í skipulögðum hestaferðum um Vesturöræfi og Snæfellssvæðið. Þessar leiðir 

eru einnig eknar á vel útbúnum ökutækjum, einkum í tengslum við smölun og veiðar á 

haustin. 

 

Á þessum slóðum, en þó einkum í Hrafnkelsdal, er sögusvið Hrafnkels sögu Freysgoða. 

Sérstakt félag um kynningu á Hrafnkels sögu hefur verið starfandi í nokkur ár og m.a. 

gefið Hrafnkels sögu út með nýstárlegum teikningum og kortum,  komið upp vönduðum 

söguskiltum víða á slóð sögunnar, leiðsögn fyrir snjallsíma og staðið fyrir gönguferðum 

og sérstökum Hrafnkels degi um verslunarmannahelgina.  

 

                                     
 

 

 

 

 
 

 
Fræðsluskilti um Hrafnkels sögu við Norðastafell á Fljótsdalsheiði.  

 

Helsta reiðleiðin á þessu svæði liggur úr Fljótsdal, um Fljótsdalsheiði og yfir í 

Hrafnkelsdal. Haldið er fram Hrafnkelsdal, inn Glúmsstaðadal og upp á Vesturöræfi að 

Sauðárkofa. Þaðan er haldið í átt til Snæfells, um Þjófadal og niður með Jökulsá í Fljótsdal 

 

  
   Forsíða  nýlegrar útgáfu af  Hrafnkels sögu Freysgoða. 

   Aftast í bókinni  eru nokkur kort er sýna m.a. 9  tillögur 

   að  gönguleiðum um  slóðir  sögunnar.  Þar á  meðal er  

   gönguleiðin  Vígaslóði  sem  liggur um  Fljótsdalsheiði 

   og  sem  Kröflulína 3 mun þvera.  Jafnframt hafa  verið   

   sett  upp 7 söguskilti og er eitt þeirra á Fljótsdalsheiði.     
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að Laugarkofa við Laugarfell, en eins má fara niður með Kelduá og þaðan niður í 

Fljótsdal.   
 

Í Fljótsdal og umhverfis Lagarfljót er rekin fjölbreytt ferðaþjónusta með Egilsstaði sem 

þjónustumiðstöð. Á því svæði sem nær liggur Fljótsdalsstöð, endastöð fyrirhugaðrar 

Kröflulínu 3,  þ.e. frá Hallormsstað og innúr og á hálendinu ofan við, má nefna eftirtalda 

ferðaþjónustustaði:  
 

 Hallormsstaðskógur og Atlavík. Vinsæll áfangastaður tugþúsunda ferðamanna árlega, 

einkum Íslendinga í tjöldum, fellihýsum og hjólhýsum. 

 Hengifoss. Vinsæll áningarstaður ferðamanna og margir ganga að fossinum.  

 Hótel Hallormsstaður og gistiheimilið Grái hundurinn á Hallormsstað. Mikil uppbygging 

og endurnýjun hefur þar átt sér stað á síðustu árum. Einkum erlendir gestir.  

 Snæfellsstofa: gestastofa og upplýsingamiðstöð Vatnajökulsþjóðgarðs við Skriðuklaustur 

Opnaði sumarið 2010.   

 Skriðuklaustur með Gunnarsstofnun,  Klausturkaffi, sýningum og útiminjasvæði með 

fræðsluskiltum og útsýnispalli.   

 Végarður með sýningum um Kárahnjúkavirkjun og Fljótsdalsstöð.  

 Gistiheimilið Fljótsdalsgrund. 

 Sögu- og kirkjustaðurinn Valþjófsstaður (2 km frá fyrirhugaðri Kröflulínu 3).  

 Góð 38 manna gisting í nýjum og vel útbúnum skála að Laugarfelli (Laugarfell Highland 

Hostel). Þar eru tvær náttúrlegar laugar.   

 Gistiaðstaða í Snæfellsskála og í öðrum skálum Ferðafélags Fljótsdalshéraðs.  
 

Lauslega má áætla að nálægt 50 þúsund ferðamenn hafi lagt leið sína á þetta svæði árið 

2012, þ.e. að Hallormsstað og staði þar inn af í Fljótsdal, talsvert fleiri Íslendingar en 

erlendir ferðamenn.  Umtalsverðir möguleikar á eflingu ferðaþjónustu og útivistar eru í 

Fljótsdal er tengst geta náttúru, sögu og menningu svæðisins.  Kröflulína 3 verður lítt 

áberandi í Fljótsdal og mun ekki sjást frá fjölförnustu ferðamannastöðunum þar.  

 

 

Snæfellsstofa; gestamiðstöð fyrir austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs við Skriðuklaustur í Fljótsdal.   
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2.2   Framtíðargildi þriggja svæða fyrir ferðaþjónustu og útivist 
 

 

Í töflu 2.1 má sjá niðurstöður hóps sem m.a. vann að mati á framtíðargildi nokkurra 

hálendissvæða á sviði ferðaþjónustu og útivistar fyrir Rammaáætlun 1  um nýtingu vatns-

afls og jarðvarma árið 2003. Þar voru m.a. tekin til skoðunar eftirtalin þrjú svæði í 

nágrenni við fyrirhugaða Kröflulínu 3:  Mývatn - Ódáðahraun og Askja – Jökuldalsheiði og 

Brúaröræfi.  Af 22 útivistar- og afþreyingarmöguleikum sem metnir voru þótti gildi 

Mývatns áberandi mest af þessum þremur svæðum.  Á svæðinu Ódáðahraun og Askja 

töldust síðan sex þáttanna eiga mjög mikla framtíð fyrir sér: ljósmyndun - skemmri og lengri 

gönguferðir - fjallgöngur – jarðfræðiskoðun -  jeppaferðir.  Þá taldist hellaskoðun og afþreying 

tengd sögu svæðisins eiga nokkuð mikla möguleika.14  Möguleikar Jökuldalsheiðar og 

Brúaröræfa voru taldir mestir í ljósmyndun – styttri gönguferðum - jeppaferðum - berja- og 

grasatínslu -  sögu og minjum. Þá voru taldir talsverðir möguleikar í lengri göngum - 

hestaferðum - stangveiði/dorgi og skotveiði.     
 

Tafla 2.1                                            Svæði í nágrenni Kröflulínu 3 

    framtíðargildi á sviði útivistar og afþreyingar 
 

 SUMAR  UTAN SUMARS 
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Ljósmyndun 5 5 5 5 5 3 
Náttúruböð 5 1 1 5 1 1 
Ganga: < 1 dag 5 5 5 5 5 5 
Ganga: > 1 dag 3 5 3 5 5 3 
Fuglaskoðun 5 1 1 0 0 0 

Hreindýraskoðun 0 0 1 0 0 1 
Plöntuskoðun  3 1 1 0 0 0 

Jarðfræðiskoðun 5 5 1 5 3 1 
Jöklaferð: akandi 0 1 1 0 1 1 
Jöklaferð: ganga 0 1 1 0 1 1 
Hellaskoðun 3 3 1 3 3 1 
Hestaferðir   3 1 3 0 0 0 

Fjallganga 5 5 1 3 5 1 
Jeppaferðir 3 5 5 3 5 5 
Tína ber/grös   3 1 5 0 0 0 

Stangveiði / dorg 1 1 3 5 1 1 
Skotveiði    1 1 3 1 1 3 
Bátsferðir 3 1 1 1 1 1 
Saga og minjar 5 3 5 5 1 3 
Hjólaferðir 3 1 1 0 0 0 

Snjósleðaferðir 0 0 0 3 1 1 
Skíði 0 0 0 3 1 1 
Samtals 61 47 48 52 40 33 

 
 

Mjög miklir möguleikar 5 

Fremur miklir möguleikar 3 
 

                                                 
14

. Heimild: „Gildi hálendisins fyrir ferðaþjónustu og útivist til 2020. Áhersla á svæðin norðan 

Hofsjökuls, Vatnajökuls og Torfajökulssvæði.“ Unnið fyrir Orkustofnun vegna rammaáætlunar um 

nýtingu vatnsafls og jarðvarma, maí 2003.  Umsjón og samantekt: Rögnvaldur Guðmundsson.    

 
Litlir möguleikar 1 

Á ekki við 0 
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2.3   Áhrif á upplifun, ferðir og þróun ferðaþjónustu og útivistar 
 

 

2.3.1  Áhrifaþættir framkvæmdar  
 

 

Þeir einstöku þættir í framkvæmd sem þessari og ætla má að hafi áhrif á útivist og 

ferðaþjónustu eru einkum þrír: 
 

1. Háspennulínur og möstur:  220 kV háspennumöstur eru mikil mannvirki sem 

hafa ætíð sjónræn áhrif, ekki síst á sléttlendi. Háspennuvírarnir á milli mastra 

skera einnig sjónsviðið.  

2. Línuslóðar og plön fyrir möstur: Nauðsynlegt er að leggja vörubílafæra slóð 

meðfram Kröflulínu 3, að jafnaði 6-7 m breiða séu kantar (fláar) meðtaldir,  til að 

nýta meðan á byggingu stendur en eins til viðhalds og eftirlits eftir að línan er 

komin í rekstur. Núverandi slóð meðfram Kröflulínu 2 er ekki malarborin og því 

þarf að styrkja hana eða leggja nýja. (Má þó hugsanlega sleppa að mestu línuvegi á 

söndunum á Möðrudalsöræfum). Umfang slóðagerðar verður mjög misjafnt eftir 

jarðvegi. Jafnframt þarf að gera um 100 m2  plön við öll möstur. Miðað við 350-400 

m bil á milli mastra verða þau alls 300-350 talsins á línuleiðinni, sem er um 120 

km,  og mastraplön alls 30-34.000 m2. Gera má ráð fyrir að línuslóðar verði talsvert 

lengri en þessir 120 km því ekki er alltaf hægt að leggja þá stystu leið og auk þess 

verður um einhverjar hliðarslóðir að ræða. Slóðir opna ný svæði til umferðar 

ökutækja sem haft geta ýmsar afleiðingar í för með sér, bæði jákvæðar og 

neikvæðar  

3. Efnisnám: Efnistaka vegna byggingar háspennulína og slóðagerðar skilur alltaf 

eftir sig breytingar á landi. Þessu áhrif er yfirleitt hægt að lágmarka með 

skipulögðum vinnubrögðum. Ljóst er að mikið magn efnis þarf til slóðagerðar 

vegna lagningar Kröflulínu 3 og einnig fyllingarefni  að undirstöðum og 

stagfestum.   
 

Þegar metin eru áhrif háspennulagna á útivist og ferðaþjónustu er brýnt að framkvæmdir 

séu skoðaðar sem mest heildstætt, s.s. línulagnir, byggingar, vegir og línuslóðar. 

Rannsóknir á áhrifum framkvæmda á útivist og ferðaþjónustu eru að þessu leyti ólíkar 

rannsóknum á fornleifum, fuglalífi eða gróðurfari því ferðaþjónusta og útivist nýta 

sannarlega þá þætti alla. Útivistarfólk og ferðamenn hafa þannig oft áhuga á fornminjum, 

fuglaskoðun og plöntuskoðun eins og rannsóknir hafa sýnt. Þessir þættir eru hluti af 

heildarupplifun af svæðum og landslagsheildum með öllu sem þeim fylgir (gróður, auðn, 

dýralíf, minjar, náttúrufyrirbrigði o.s.frv.) og markast einkum af sjóndeildarhring 

viðkomandi hverju sinni.   

 

2.3.2  Áhrif á upplifun 
 

 

Skynjun fólks og tilfinning fyrir náttúrunni, landslagi og landslagsheildum er flókin og 

margbreytileg. Auk þess fylgir hjá flestum ákveðin tilfinning fyrir mannvirkjum eða 

þéttbýlisstöðum í grennd, þó þau séu handan við næsta leiti eða dalverpi.   
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Þannig skapar nálægð dæmigerðra 220 kV stagaðra stálgrindamastra (M-mastra), sem 

Landsnet telur líklegast að verði fyrir valinu við lagningu Kröfulínu 3,  aðra tilfinningu hjá 

flestum en 132 kV trémöstur sem láta minna yfir sér í landslaginu.  Enda eru 220 kV 

möstrin að jafnaði um 20 m á breidd og 24 m á hæð (18-32 m). Þau ná því að jafnaði yfir 

480 m2  sjónrænt svið sé horft á langhlið þeirra á meðan hefðbundin 132 kV trémöstur eru 

að jafnaði 10 m á breidd og 12 m á hæð og ná yfir 120 m2.  Þar við bætist að 220 kV 

möstrin skera oftar sjónlínur sökum hæðar sinnar. Þau eru bæði að efni og formi þess eðlis 

að þau falla síður að landslaginu en trémöstur að mati flestra sem tekið hafa þátt í 

könnunum RRF vegna mats á háspennulínum síðustu 12-14 árin. Á móti kemur að þrjú 

132 kV trémöstur þarf fyrir hvert eitt 220 kV stálgrindamastur og því mynda þau fremur 

eins konar "mastragirðingu" sem erfiðara er að sjá í gegnum en stálgrindamöstrin.  

 

Megin áhrifaþættir Kröflulínu 3 felast því í mun stærra mannvirki en núverandi línu. Þá 

geta slóðir meðfram línunni leitt til aukinnar umferðar sem getur haft ýmist jákvæð eða 

neikvæð áhrif í för með sér bæði á náttúru svæðisins og aðra landnýtingu. Það er kostur 

að leggja Kröflulínu 3 nær alfarið samsíða Kröflulínu 2 og að hafa línurnar á einu 

mannvirkjabelti. Hins vegar verða alltaf meiri sjónræn áhrif af tveimur línum en einni.   

 

Vegir og viðurkenndar ökuslóðir munu á alls átta stöðum liggja undir Kröflulínu 3 og eru 

sumar þeirra fjölfarnar, einkum að sumarlagi, eins og hér hefur verið rakið.  Á öllum 

þessum stöðum verður línan mjög áberandi í landslaginu en í flestum tilvikum á 

tiltölulega stuttum kafla vegna staðhátta og landslags. Á einum stað á Norðurlandsvegi,  á 

Mývatnsöræfum á milli Vestaribrekku og Vegasveina,  mun línan trufla sýn til tilkomu-

mikils fjallahrings með Herðubreið í bakgrunni. Ástæðan er sú að landið þarna er 

tiltölulega flatt og nokkuð langt í næstu fjöll. Þá sést víða annars staðar til línunnar eins og 

gerð var grein fyrir í kafla 2.1 en þar háttar í flestum tilvikum þannig til að langt er til 

línunnar eða hún hefur fjallgarð í bakgrunni sem deyfir hin sýnilegu áhrif.  

 

Kröflulína 3 liggur um ræktarlönd í Jökuldal og nærri byggð á virkjunarsvæðinu í Kröflu 

(engin föst búseta) og í Fljótsdal. Að öðru leyti liggur hún um afréttarlönd og óbyggðir. 

Landnotkun á svæðinu er fyrst og fremst bundin við landbúnað en ferðaþjónusta er í 

Möðrudal og Sænautaseli. Kröflulína 3 liggur ekki um fjölsótt ferðamannasvæði.  Í grennd 

við línuna eru hins vegar svæði sem njóta nokkurra vinsælda ferðamanna og útivistar-

fólks þó svo að ósennilegt geti talist að þau muni verða fjölsótt í framtíðinni. Þessi svæði 

eru m.a. Mývatnsöræfum í kring um Jörund, á Jökuldalsheiði í grennd við Sænautavatn 

og Ánavatn og á Fljótsdalsheiði. Þá mun í flestum tilvikum þurfa að aka undir línuna til 

að fara á fjölsótta ferðamannastaði,  s.s. að Dettifossi, Herðubreiðarlindum, Öskju og 

Kverkfjöllum. Þá verður í  þrígang ekið undir Kröflulínu 3 þegar farinn verður þjóðvegur 

1 á milli Mývatns og Möðrudalsöræfa.  Ennfremur þverar hún reiðleið á Mývatnsöræfum, 

gönguleiðir og reiðleiðir meðfram Jökulsá á Fjöllum, á Jökuldalsheiði og  Fljótsdalsheiði. 
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Það er mat skýrsluhöfundar að Kröflulína 3 muni hafa fremur neikvæð áhrif á upplifun 

flestra sem komast í nánd við línuna, einkum á þeim stöðum sem hún liggur yfir vegi og 

slóða eða nálægt þeim.  

 

2.3.3  Áhrif á ferðir og þróunarmöguleika ferðaþjónustu og útivistar 
 

Fæstir sækja í að stunda útivist nærri háspennulínum og líklega enn síður á hálendinu en 

nærri byggð. Nýir línuslóðar samfara lagningu Kröflulínu 3 geta þó bætt aðgengi 

útivistarfólks og ferðamanna að stöðum, að því gefnu að almenn umferð um þá verði 

leyfð. Það mun hins vegar ráðast af samkomulagi Landsnets við hlutaðeigandi land-

eigendur. Líklegt er að bændur í smalamennsku og skotveiðimenn, auk jeppafólks og 

þeirra sem stunda jeppaferðir muni nýta sér slóðana, verði þeir opnir.   

 

Ekki verður séð að  Kröflulína 2 hafi breytt ferðamynstrinu eða dregið úr áhuga ferðafólks 

á að fara til vinsælla áningarstaða, s.s. að Dettifossi,  Herðubreiðarlindum, Öskju eða inn 

að Snæfelli.  Ekki er líklegt að mati skýrsluhöfundar að það breytist að marki með tilkomu 

Kröflulínu 3 sem háspennuloftlínu við hlið Kröflulínu 2 þó neikvæð sjónræn áhrif á þeim 

stöðum sem línan þverar vegi eða liggur meðfram þeim muni aukast umtalsvert.  

 

Hins vegar má telja líklegt að ferðamenn sæki síður í að stunda útivist og ferðaþjónustu á 

svæðum þar sem vel sést til Kröflulínu 3. Getur það haft neikvæð áhrif á framtíðar-

uppbyggingu ferðamannastaða í nágrenni línunnar, s.s. á Möðrudal og við Sænautavatn á 

Jökuldalsheiði, þó áhrifin verði fremur lítil í miðað við núverandi starfsemi á þessum 

stöðum.  Þannig mun Kröflulína 3 geta haft nokkur neikvæð áhrif á uppbyggingu þessara 

staða og hafa neikvæð áhrif á ímynd þeirra og umhverfisins sem er lítt snortið af nútíma 

tæknivæðingu. Margir ferðamenn sækja á hálendið til að komast fjarri ys og þys 

nútímaumhverfis borga og bæja.  Því getur 220 kV háspennulína í grennd spillt þeirri 

upplifun mun meira en núverandi 132 kV Kröflulína 2 gerir og leitt til þess að viðkomandi 

gestir leiti annað. Þá mun Kröflulína 3 liggja í um 550 metra fjarlægð frá Stuðlafossi í 

Jökuldal hefur þar með áhrif á heildarmynd svæðisins í nágrenni hans.   

 

Þrátt fyrir veruleg sýnileg áhrif er það því niðurstaða þessarar greinargerðar að 

staðsetning Kröflulínu 3 við hliðina á Kröflulínu 2 muni ekki hafa veruleg áhrif á fjölda 

þeirra ferðamanna og útivistarfólks sem ákveða að heimsækja svæðið í framtíðinni.  

Undantekningar á því eru helst taldar verða varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Möðrudal á Fjöllum og við Sænautavatn þar sem áhrifin gætu orðið talsverð.  Þá má telja 

líklegt að ferðaskrifstofur sem leggja áherslu á að viðskiptavinir þeirra upplifi sem mest 

ósnortið landslag og víðerni hálendisins muni forðast útivist á þeim stöðum og svæðum 

þar sem línan er vel eða allvel sýnileg.  
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2.4   Mótvægisaðgerðir  
 

Möguleg mótvægisaðgerð vegna Kröflulínu 3 er að leggja núverandi Kröflulínu 2 í jörðu.   

 

Þá er æskilegt að huga vel að litavali háspennumastra Kröflulínu 3 þannig að þau falli sem 

best að litum í landslaginu. Jafnframt að skoða nýja möguleika í útliti og hönnun mastra 

svo sem verið hefur umræðunni á undanförnum árum.  Útlit 220 kV stálgrindamastra 

hefur neikvæð áhrif á marga. Meiri straumlínulögun og/eða "fígúratífari" gæti mildað 

sjónrænu áhrifin.  

 

Ef af framkvæmd verður er mikilvægt að vandað verði til slóðagerðar og tryggt að hún 

valdi ekki landspjöllum s.s. vegna úrrennslis. Farið verði að óskum landeigenda/ábúenda 

varðandi lokun slóða sé þess óskað.  

 

Þá má líta á aukna upplýsingagjöf Landsnets til almennings um þjóðhagslegt mikilvægi 

þess að leggja Kröflulínu 3 og að efla flutningskerfi raforku á Íslandi sem mótvægisaðgerð 

í sjálfu sér. Sama gildir um ýmsa aðra sem að orkumálum koma.   
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2.5   Heildaráhrif Kröflulínu 3 og einstakra línuhluta 
 
 

Niðurstaðan er sú að Kröflulína 3 mun hafa talsverð neikvæð áhrif á útivist og 

ferðaþjónustu á svæðinu en á sumum köflum fremur neikvæð áhrif. Er þar fyrst og fremst 

um að ræða neikvæða upplifun ferðamanna og útivistarfólks vegna sjónrænna áhrifa af 

300-350 nýjum háspennumöstrum og línum á milli þeirra.  
 

220 kV Kröflulína 3 er viðbót við núverandi háspennulagnir á Íslandi og  ekkert niðurrif á 

línu kemur á móti. Hún mun hafa talsvert meiri sjónræn áhrif en núverandi 132 kV  

Kröflulína 2, sem samkvæmt könnunum er talin falla betur inn í landslagið, auk þess sem 

línurnar saman munu auka á áhrifin. Þá verður slóðagerð talsvert viðamikil, sem kallar á 

umtalsvert efnisnám, og mun gerð þeirra hafa töluvert rask í för með sér, einkum í 

viðkvæmu hraunlandslagi á vestanverðu svæðinu en einnig á viðkvæmu og að mestu 

allvel grónu landi á Jökuldalsheiði, í Jökuldal og á Fljótsdalsheiði. Líklega verður þó sums 

staðar hægt að komast hjá því að leggja slóða eða lagfæra slóða sem fyrir eru við 

Kröflulínu 2. Talsvert rask verður af gerð plana fyrir möstur. Á móti kemur að nýir 

línuslóðar munu auðvelda aðgengi að stöðum í nágrenni línuleiðarinnar, ef ákveðið 

verður að leyfa umferð um þá. Geta þeir því nýst til jeppaferða, skotveiði og ýmiss konar 

útivistar, einkum á afréttarlöndum og skotveiðisvæðum á Jökuldalsheiði og Fljótsdals-

heiði.  Slóðarnir munu þó alltaf verða sem  næst línuleið og möstrum Kröflulínu 3 og því 

ekki hægt að taka tillit til óska  útivistarfólks eða skotveiðimanna um legu þeirra.  
 

Samkvæmt þessu verða  neikvæð áhrif línuframkvæmdanna mest á útivist og ferða-

þjónustu og framtíðarmöguleika þeirra í nágrenni Möðrudals á Fjöllum og nærri 

Sænautaseli og Ánavatni á Jökuldalsheiði. Á þessum svæðum í nágrenni línuleiðarinnar 

eru jafnframt taldir vera mestu möguleikar á að draga að fleiri ferðamenn og útivistarfólk 

með aukinni þjónustu í framtíðinni.  

 

Mest sjónræn áhrif af Kröflulínu 3 við þjóðveg 1 verða á þeim stöðum sem ekið verður 

undir hana og Kröflulínu 2, þ.e. í Búrfellshrauni, í Víðidal og norðan við gatnamótin að 

Möðrudalsvegi að vestanverðu. Ennfremur þar sem hún þverar Öskjuleið (F88), 

Möðrudalsleið (901), Brúarveg (F907)  og  Austurleið á Fljótsdalsheiði (910). Þá mun 

Kröflulína 3 liggja yfir Jökuldalsveg (923) og nálægt býlunum Hákonarstöðum (1,2 km 

frá) og Klausturseli í Jökuldal (1,6 km frá) ) og Stuðlafossi (550 m frá) sem er skammt 

innan við Klaustursel. Á þessum stöðum verður  línan oft vel sýnileg á alllöngum köflum 

og spillir þar útsýni ásamt Kröflulínu 2. Þá mun Kröflulína 3  trufla fallega fjallsýn á 

Mývatnsöræfum, við Öskjuveg,  á Möðrudalsöræfum og víðar.   
 

Þá er það álit flestra sem tekið hafa þátt í könnunum RRF vegna umhverfismats á 

háspennulínum á undanförnum 12-14 árum (bæði ferðamenn og fagfólk í ferðaþjónustu) 

að stöguð stálgrindamöstur 220 kV háspennulínu falli ekki að landslagi með sama hætti 

og tréstaurar 132 kV háspennulína.  



Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar 2014 

28 

 

 

 
 

Á mynd 2.4 eru dregnir kassar um línuhlutana fimm í fyrirhugaðri Kröflulínu 3 og hringir 

um svæði innan þeirra. Tölurnar innan hringjanna sýna áætluð áhrif framkvæmdanna á 

ferðaþjónustu og/eða útivist á umræddu svæði, samkvæmt einkunnagjöf í kafla 1.1.  Auk 

þess er vægiseinkunn gefin fyrir línuhlutana í heild.  
 

Mynd 2.4    Mat á áhrifum einstakra línuhluta Kröflulínu 3 og undirhluta þeirra 
                                 á ferðaþjónustu og útivist í nágrenninu 

 

 
 

- 1,5 

 

Jökulsá á Fjöllum - Möðrudalsfjall- 
garður eystri   -1,5 

 

Möðrudalsfjallgarður eystri -
Jökuldalur  -1,4 

 

Austarselsheiði - Jökulsá  á Fjöllum 
-1,3 

 

Krafla-Austarselsheiði 
-1,0  

 

Jökuldalur - Fljótsdalur 
-1,2 

 

- 2 

- 2,0 

- 1,5 

- 1 

- 1,5 

- 1 

- 1,0 

- 1 

- 1,0 

- 1 

- 1,0 

- 1,0 
 

             Talsvert neikvæð áhrif   (-2) 
 
             Fremur/talsvert neikvæð  (-1,5) 
 
             Fremur neikvæð áhrif (-1) 
 

            
 

     Við Grafarlandaá á Öskjuleið (F88). 
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Kröflulína 3 telst munu hafa mest neikvæð áhrif á svæðunum nærri Möðrudal og 

Sænautaseli á Jökuldalsheiði (-2,0). Það mat skýrist allt í senn af mögulegum áhrifum á 

ferðaþjónustuna sem þar er nú rekin, áhrifum á framtíðartækifæri staðanna til vaxtar á 

sviði ferðaþjónustu og útivista og því að ekið mun undir Kröflulína 3 á nokkrum stöðum á 

þessum svæðum.  

 

Mikill munur er á rekstri þessara tveggja staða nú og er starfsemin öll öflugri í Möðrudal, 

þar sem auk veitinga og gistingar er boðið upp á skipulagðar ferðir um nágrennið og 

víðar. Á Jökuldalsheiði eru hins vegar mjög merkilegar minjar um heiðarbúskap sem 

mætti þróa enn frekar á komandi árum og áratugum. Bæði svæðið eru vel til útivistar og 

gönguferða fallin og þá er veiði víða í vötnum á Jökudalsheiði. Ef miðað við núverandi 

starfsemi á þessum stöðum er það mat skýrsluhöfundar að  áhrifin af lagningu Kröflulínu 

3 verði þar fremur lítil, en heldur meiri á Möðrudal en í Sænautaseli sökum þess að þar er 

nágrennið fremur nýtt til starfseminnar.  

 

Hins vegar þarf að hafa í huga að  ferðaþjónustan hefur þróast afar hratt á Íslandi síðustu 

misserin og þá einkum að vetrarlagi. Þannig eru dæmi um allt að áttfalda fjölgun gesta að 

stöðum í Austur-Skaftafellssýslu yfir fjóra dimmustu vetrarmánuðina (nóvember-febrúar) 

á tveggja ára tímabili,  frá vetrinum 2011-2012 og til vetrarins 2013-2014. Sú aukning er 

langt umfram bjartsýnustu spár og ferðaþjónustan þar víða orðin að heilsársatvinnugrein. 

Að sama skapi gæti vel farið svo að norðurljósaskoðun og önnur vetrarupplifun yrði 

vinsæl á Möðrudal innan fárra ára og jafnvel í Sænautaseli í nokkuð lengri framtíð ef gisti-

möguleikar aukast, þrátt fyrir harðari vetur en víða annars staðar. Því er mikilvægt að 

horfa til örrar þróuna ferðaþjónustunnar sem heilsársatvinnugreinar þegar þarfir hennar 

til landnotkunar eru metnar.  

 

Þá verður ekið undir Kröflulínu 3 ásamt Kröflulínu 2 í tvígang með skömmu millibili í 

nágrenni Möðrudals. Fyrst þegar farið er um þjóðveg 1 í Víðidal og síðan á þjóðvegi 1,  

rétt austan gatnamótanna við Möðrudalsleið (901). Línan verður þarna vel eða allvel 

sýnileg á um 8 km kafla, frá því um 2,5 km sunnan við Víðidal og þar til um 4 km austur 

fyrir Vegaskarð.  Í nágrenni Sænautasels verður einnig ekið undir Kröflulínu 3 og Kröflu-

línu 2 á tveimur stöðum með skömmu millibili, annars vegar á Möðrudalsleið (901) og 

hins vegar á Brúarvegi (907) nærri gatnamótum þessara leiða. Síðan verður Kröflulína 3 

áberandi þegar komið er austur fyrir Sænautavatn. Eftir það mun hún verða nokkuð 

sýnileg í landinu austur á Þrívörðuháls og í hlíðum Stóra-Svalbarðs, á um 6 km kafla.  

 

Ástæður fyrir fremur/talsvert neikvæðum áhrifum á þremur öðrum svæðum (-1,5) eru 

neikvæð sjónræn áhrif og truflun á fallegri fjallasýn á Mývatnsöræfum og á Öskjuleið, auk 

þverunar vega og slóða.  Þá munu sjónræn áhrif línunnar verða talsverð þar sem hún 

þverar Jökuldal og liggur nærri ferðaþjónustubænum Klausturseli og Stuðlafossi þar 

skammt innan við.   
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Í eftirfarandi töflu eru dregnar saman niðurstöður um mat á áhrifum helstu línuhluta 

Kröfulínu 3. Heildarniðurstaðan sú að Kröflulína 3 muni á mælikvarða Skipulags-

stofnunar hafa talsverð neikvæð áhrif á útivist og ferðaþjónustu á því svæði sem hún fer 

um.15   

 

Tafla 2.2                Mat á áhrifum Kröflulínu 3 á ferðaþjónustu og útivist 
 

Fyrirhugaðir framkvæmdaþættir RG SK 

Krafla - Sandabotnaskarð - Austaraselsheiði; aðalvalkostur  -1,0 Ó 

Krafla - Hlíðardalur -  Austaraselsheiði;  valkostur B  -1,0 Ó 

Austaraselsheiði - Mývatnsöræfi - Jökulsá á Fjöllum   -1,3 TN 

Jökulsá á Fjöllum - Möðrudalur - Möðrudalsfjallgarður eystri  -1,5 TN 

Möðrudalsfjallgarður eystri - Jökuldalsheiði - Jökuldalur - 1,4 TN 

Jökuldalur - Fljótsdalsheiði - Fljótsdalur - 1,2  Ó 

Krafla - Jökulsá á Fjöllum  -1,2 TN 

Jökulsá  á Fjöllum - Fljótsdalur  -1,4 TN 

Heildaráhrif fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 - 1,3 TN 

 
 

Út frá hagsmunum ferðaþjónustu og útivistar sem gerir mikið út á lítt spillta náttúru og 

landslagsheildir er æskilegast er að nýjar háspennulínur fari í jarðstrengi svo sem kostur 

er og þá sem mest meðfram slóðum eða vegum sem þegar hafa verið lagðir, eins og áður 

hefur verið vikið að. Jafnframt eru það hagsmunir útivistar og ferðaþjónustu að eldri 

háspennulínur fari í jörðu á næstu áratugum. Ýmsar kannanir meðal fagfólks í ferða-

þjónustu, útivistarfólks, almennra ferðamanna og almennings sýna að mikill meirihluti er 

fremur eða mjög neikvæður til háspennulína í lofti og vill fremur jarðstrengi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15. Miðað við sjö þrepa vægiseinkunn RRF sem greint er frá á bls. 4 þýðir einkunnin -1,3 hins vegar 

fremur neikvæð áhrif (fremur neikvæð = - 1,0; talsvert neikvæð = - 2,0). 
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3.0  Afstaða til háspennulína og línuslóða 1996-2012 
 

Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF) hafa  í allmörg skipti frá árinu 1996 spurt 

um afstöðu Íslendinga og erlendra ferðamanna til háspennuloftlína, vega, línuslóða og 

annarra þátta er oft tengjast virkjunarframkvæmdum. Þá hefur RRF alloft leitað eftir 

afstöðu fagfólks í ferðaþjónustu til þessara sömu mannvirkja. Oftast hafa slíkar kannanir 

verið gerðar sem liður í umhverfismati á áhrifum virkjana eða línulagna.   RRF sá einnig 

um kannanir fyrir Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma sumarið 2000 þar sem 

spurt var um álit innlendra og erlendra hálendisfara á mögulegum háspennulínum á lítt 

spilltum hálendissvæðum og um álit ferðamanna á láglendi á háspennulínum á 

hálendinu.  

 

 3.1   Íslendingar  
 

Í sjö skipti hefur RRF framkvæmt kannanir meðal almennings á Íslandi, fólks á ferð um 

landið,  þar sem spurt hefur verið um afstöðu þeirra til háspennuloftlína og í þrígang um 

afstöðu til vega- og slóðagerðar í tengslum við háspennulínu- og virkjanaframkvæmdir. 

 
 

Í fyrstu könnuninni, Góðir Íslendingar ’96, sem framkvæmd var víða um land sumarið 1996 

tóku þátt um 1.050 landsmenn. Af þeim voru 76% mótfallnir háspennulínum  á hálendi 

landsins, þar af 81% kvenna en 72% karla.  Sambærileg spurning var lögð fyrir um 180 

innlenda ferðamenn á Kirkjubæjarklaustri og á Akureyri sumarið 2000 fyrir Rammaáætlun 

um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og þar var niðurstaðan sú að 67% töldu háspennulínur á 

hálendinu óæskilegar.  Þá töldu  91% þeirra 498 Íslendinga sem tóku þátt í könnun af 

sama tilefni á fjórum lítt snortnum hálendissvæðum sumarið 2000 að háspennulínur þar 

væru óæskilegar.   

 

Í fjögur skipti hefur RRF spurt um afstöðu innlendra ferðamanna til háspennulína í 

tengslum við virkjunarframkvæmdir og styrkingu dreifikefis. Fyrst sumarið 2001 vegna 

mats á vatnsaflsvirkjunum í neðri  Þjórsá.   Af 253 svarendum voru 85% neikvæðir til 

háspennulína;  um 94% kvenna en 80% karla.  Nokkru síðar, við lok árs 2001 og byrjun árs 

2002, var sambærileg spurning lögð fyrir um 690 Íslendinga á fjölförnum stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu vegna mats á umhverfisáhrifum Hellisheiðarvirkjunar. Í þeirri 

könnun tóku 81% neikvæða afstöðu til háspennulína.  Í tengslum við umhverfismat á 

Skaftárveitu við Langasjó sumarið 2003 var spurningin síðan lögð fyrir 220 innlenda 

ferðamenn sem voru nærri áhrifasvæði fyrirhugaðra framkvæmda. Þar var því um að 

ræða hálendisfara. Af þeim voru 93% andvígir háspennulínum.  Loks á  Reykjanes-

skaganum sumarið 2007, vegna mats á nýrri Suðurnesjalínu, voru 84% af þeim innlendu 

ferðamönnum sem tóku afstöðu andsnúnir háspennuloftlínum. 16 

                                                 
16

.  Hér eru þeir hlutlausu ekki taldir með, heldur einungis þeir sem ákveðna aftöðu tóku til að auðvelda 

samanburð við fyrri kannanir. 
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Í fjögur skipti hefur RRF spurt um afstöðu innlendra ferðamanna til vega- og slóðagerðar í 

tengslum við línu- og virkjunarframkvæmdir. Fyrst var spurt um þetta sumarið 2001 

vegna mats á vatnsaflsvirkjunum í neðri hluta Þjórsár.   Af 253 svarendum þar voru 73% 

jákvæðir til vega- og slóðagerðar samfara vatnsaflsvirkjunum, mun hærra hlutfall karla en 

kvenna.  Vegna mats á Hellisheiðarvirkjun 2001-2002 voru 68% af 690 svarendum jákvæð 

til vega og slóða samfara gufuaflsvirkjunum. Í könnun vegna Skaftárveitu var hlutfall 

jákvæðra gagnvart vegum og slóðum  mun lægra, eða  59%.  Þar af voru 51% kvenna 

jákvæðar en 64% karla. Á Reykjanesskaganum árið 2007 voru síðan 61% innlendra 

ferðamenna sem afstöðu tóku fylgjandi línuvegum en 39% andvígir (hlutlausir ekki 

meðtaldir). Niðurstaðan er því sú að afstaða almennings á Íslandi til vega- og slóðagerðar 

samfara lagningu háspennuloftlína er mun jákvæðari en til sjálfra línumannvirkjanna.  

 

 3.2  Erlendir ferðamenn 
 

Í sex skipti hefur RRF framkvæmt kannanir meðal  erlendra ferðamanna þar sem spurt 

hefur verið um afstöðu þeirra til háspennulína og þrisvar hefur verið spurt um álit þeirra 

á vega- og slóðagerð í tengslum við virkjunarframkvæmdir. 
 

 

Fyrsta könnunin þar sem RRF innti erlenda ferðamenn eftir áliti þeirra á háspennulínum 

var framkvæmd í uppsveitum Árnessýslu sumarið 1996 og tóku þátt um 220 manns. Af 

þeim voru 91% mótfallnir háspennulínum á hálendi landsins.  Sambærileg spurning var 

lögð fyrir rúmlega 400 erlenda ferðamenn á Kirkjubæjarklaustri og á Akureyri sumarið 

2000 fyrir Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Þar var niðurstaðan sú að 87% 

töldu háspennulínur á hálendinu óæskilegar.  Þá töldu 94% þeirra 734 erlendu ferða-

manna sem tóku þátt í könnun af sama tilefni á fjórum lítt snortnum hálendissvæðum 

sumarið 2000 að háspennulínur þar væru óæskilegar.   

 

Í þrjú skipti hefur RRF spurt um afstöðu erlendra ferðamanna til háspennulína við 

umhverfismat á virkjunum. Í fyrsta skiptið sumarið 2001 vegna mats á vatnsafls-

virkjunum í neðanverðri Þjórsá. Af 143 svarendum þar voru 91% neikvæðir til 

háspennulína.  Í tengslum við umhverfismat  Skaftárveitu við Langasjó sumarið 2003 var 

sama spurningin lögð fyrir 235 erlenda ferðamenn sem voru nærri áhrifasvæði 

fyrirhugaðra framkvæmda. Þar voru 96% svarenda andvígir háspennulínum.  Þar var því 

um að ræða hálendisfara eins og í Rammakönnuninni sumarið 2000 og niðurstöðurnar 

sambærilegar (94% andvígir þá). Loks á Reykjanesskaganum 2007 voru 77% þeirra 

ferðamanna sem afstöðu tóku neikvæðir til háspennulína í tengslum við jarðvarma-

virkjanir, sem er umtalsvert lægra hlutfall en í fyrri könnunum þar sem vatnsaflsvirkjanir 

áttu í hlut. Er mögulegt að jákvætt viðhorf erlendra ferðamanna til jarðvarmavirkjana spili 

þar inn í.  
 

Í þrjú skipti hefur RRF leitað eftir afstöðu erlendra ferðamanna til vega- og slóðagerðar í 

tengslum við línu- og virkjunarframkvæmdir.  Í fyrsta skiptið vegna mats á vatnsafls-
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virkjunum í neðri hluta Þjórsár.  Af 143 svarendum voru 58% jákvæðir til vega- og 

slóðagerðar samfara vatnsaflsvirkjunum. Í könnun vegna Skaftárveitu var hlutfall 

jákvæðra gagnvart vegum og slóðum hins vegar einungis 40% en 60% voru neikvæðir. 

Loks á Reykjanesi 2007 voru 39% jákvæðir en 61% neikvæðir til línuvega samfara 

jarðvarmavirkjunum af þeim sem afstöðu tóku.  

 
 

 3.3   Fagfólk í ferðaþjónustu  
 
 

Í fimm skipti hefur RRF spurt fagfólk í íslenskri ferðaþjónustu um afstöðu til 

háspennulína í tengslum við mat á áhrifum virkjanaframkvæmda á ferðaþjónustu; þ.e. 

forsvarsmenn ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda, félagasamtaka í ferðaþjónustu, 

leiðsögumenn og fulltrúa annarra ferðaþjónustuaðila.   

 

Það var fyrst gert árið 2000 vegna vinnu við umhverfismat á stækkun Kröfluvirkjunar og 

nýrri gufuaflsvirkjun í Bjarnarflagi í Mývatnssveit.  Af 24 svarendum þar voru 88% 

neikvæðir til háspennulína.  Næst vegna umhverfismats á Kárahnjúkavirkjun síðar á árinu 

2000. Af 30 svarendum voru 87% neikvæðir til háspennulína. Þá árið 2006, í tengslum við 

mat á háspennulínum á og frá Hellisheiði, voru allir sem afstöðu tóku neikvæðir til 

háspennulína. Hið saman var uppi á teningnum meðal fagfólks árið 2007, vegna 

Suðurnesjalínu að Helguvík, þ.e. að enginn lýsti sig fylgjandi háspennulínum í tengslum 

við jarðvarmavirkjanir.  Loks árið 2012, í tengslum við Kröflulínu 3, voru 71% þeirra 

hagsmunaðila í ferðaþjónustu og útivist sem afstöðu tóku til háspennulína, mjög eða 

fremur neikvæðir til þeirra en 29% fremur jákvæðir. Þá voru 76% þeirra sem afstöðu tóku 

mjög eða fremur neikvæðir gagnvart háspennumöstrum en 24% fremur jákvæðir.  

 

Í fjögur skipti hefur RRF spurt um afstöðu fagfólks í ferðaþjónustu til vega- og slóðagerðar 

vegna línu- og virkjunarframkvæmda. Í fyrsta skiptið vegna umhverfismats á 

Kárahnjúkavirkjun árið 2000. Af 30 svarendum þar voru 25% neikvæðir til vega- og 

slóðagerðar samfara vatnsaflsvirkjunum en 75% jákvæðir.17  Árið 2006, við mat á 

háspennulínum á og frá Hellisheiði,  og árið 2007 vegna lína frá jarðvarmavirkjunum á 

miðjum Reykjanesskaga var annað uppi á teningnum og 65% af þeim sem afstöðu tóku 

voru neikvæðir til vega og slóða í tengslum við gufuaflsvirkjanir en 35% jákvæðir 

(hlutlausir ekki meðtaldir).  Vera má að hluti skýringarinnar á þessum mikla mun á 

niðurstöðum sé sá að samfara gufuaflsvirkjunum er oftast um að ræða slóðagerð meðfram 

háspennulínum og að mörgum borholum en hins vegar er meira um varanlegar 

vegaframkvæmdir í tengslum við vatnsaflsvirkjanir. Loks árið 2012 í tengslum við 

Kröflulínu 3. Þar voru 65% þeirra hagsmunaaðila í ferðaþjónustu og útivist, sem afstöðu 

tóku, fremur jákvæðir til línuslóða en 35% fremur neikvæðir.  Margir voru hlutlausir.  

 

                                                 
17 . Heimild: „Kárahnjúkavirkjun, áhrif á útivist og ferðaþjónustu“. RRF fyrir Landsvirkjun 2001.  
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3.4   Samanburður á afstöðu til loftlína og jarðstrengja 
 

Ekki verður um það deilt að flutningskerfi raforku er eitt af mikilvægustu grunnkerfum 

landsins og forsendan fyrir umhverfisvænu og tæknivæddu samfélagi. Áður voru raflínur 

inni í bæjum á Íslandi en langt er síðan farið var að leggja þær í jörðu. Nú er um 

helmingur af 11-33 kV kerfinu kominn í jörð og stefna Rarik er að það verði allt komið í 

jörð árið 2035, alls 9.200 km.  Þá eru 5% lína með 66 kV og 132 kV spennu nú í jörðu og 

nánast allar 66 kV nýlagnir eða endurnýjarnir eru nú jarðstrengir.   

 

Umræðan í fjölmiðlum og meðal almennings hefur þó á undanförnum árum mest snúist 

um háspennulínur með 132 kV spennu eða meira, einkum þær sem eru 220kV eða öflugri.  

Sú umræða hefur einatt verið tengd uppbyggingu orkufreks iðnaðar enda línurnar oft 

forsenda fyrir rekstri fyrirtækja í þeim geira, sbr. álverin við Straumsvík, á Grundartanga 

og á Reyðarfirði. Krafa er víða uppi um að þessar öflugu línur fari sem mest  jörðu.  Hjá 

Landsneti eru 132 kV jarðstrengslausnir skoðaðar á styttri vegalengdum þar sem um 

tengingu við einstaka viðskiptavini er að ræða. Þá eru jarðstrengir nú í auknum mæli 

skoðaðir sem valkostur á viðkvæmum stöðum fyrir línur með spennu upp að 220 kV.  Má 

þar nefna ef um er að ræða einstæðar umhverfisástæður eða þétta íbúðabyggð. Þó er það 

enn svo að 220 kV jarðstrengslausn er hvorki talin tæknilega eða kostnaðarlega fýsileg  á 

þessu spennustigi. Það sjónarmið og röksemdir fyrir því virðast þó ekki hafa skilað sér vel 

til almennings. 

 

Þá er ljóst að háspennulínur í lofti hafa ýmsa kosti fram yfir jarðstrengi, ef sjónrænu 

áhrifin eru frátalin, einkum þá að vera mikið ódýrari við háa spennu. Auk þess er enn sem 

komið er auðveldara að eiga við bilanir í loftínum og þær eru á ýmsan annan hátt 

tæknilega einfaldari flutningsmáti raforku en jarðstrengir. Þá valda jarðstrengir 

verulegum og óafturkræfum umhverfisspjöllum, m.a. þar sem farið er um úfin hraun.  
 

Sú þróun að auka hlut jarðstrengja er í takt við  þá afstöðu flestra Íslendinga sem og 

erlendra ferðamanna að nýjar háspennulínur eigi að fara í jörðu.  Kannanir sýna t.d. að 

fremur litlu skiptir hvort fólk er fylgjandi eða andvígt ákveðnum virkjanakostum, það 

telur flest að háspennuloftlínur sem framkvæmdunum tengjast séu óæskilegar og vill þær 

fremur í jörðu.18  Athugasemdir svarenda í könnunum RRF benda jafnframt til að ýmsum 

þyki sanngjarnt að stórnotendur standi undir auknum kostnaði samfara jarðstrengs-

lögnum vegna línulagna sem fyrst og fremst er ætlað að þjónusta þeirra starfsemi. Ekki er 

þó hægt að alhæfa um afstöðu Íslendinga í þeim efnum út frá þeim gögnum. 19 

                                                 
18. Heimildir m.a.: 1) Jarðvarmavirkjun á Hellisheiði, áhrif á útivist og ferðaþjónustu. RRF fyrir Orkuveitu 

Reykjavíkur, ágúst 2002. Bls. 46.  2) Urriðafossvirkjun og Núpsvirkjun. Áhrif á ferðaþjónustu, útivist og 

samfélag. Útgefið af Landsvirkjun í nóvember 2002 (Unnið af RRF). Bls. 42.   
19.  Áhugavert væri að mati skýrsluhöfundar að gera ítarlega úttekt á þessu málefni meðal Íslendinga til 

að skoða hug þeirra betur. Jafnframt að kanna afstöðu þeirra til annarra þátta er varða eflingu 

flutningskerfis raforku á Íslandi í víðu samhengi. 
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Rannsóknir sýna að afstaða fólks til háspennujarðstrengja er almennt jákvæð, öfugt við 

það sem er með háspennuloftlínur. Það sést m.a. á samanburði á fimm könnunum sem 

gerðar voru í tengslum við fyrirhugaða lagningu nýrrar Suðurnesjalínu. Í könnunum RRF 

fyrir Landsnet meðal fagfólks, útivistarfólks og ferðamanna á Reykjanesskaganum árið 

2007 voru settar fram eftirfarandi tvær fullyrðingar um línulagnir sem fólk var beðið að 

taka afstöðu til.  

 Háspennulínur á Reykjanesskaga eiga að vera loftlínur.               

 Háspennulínur á  Reykjanesskaga eiga að vera í jarðstreng. 

71-82% allra þeirra hópa sem tóku þátt í könnunum RRF fyrir Landsnet árið 2007 voru 

mjög eða fremur sammála því að háspennulínur á Reykjanesskaganum ætti að leggja í 

jörðu en  einungis 8-21% voru mjög eða fremur sammála því að  leggja þær sem loftlínur. 

Þetta fylgi við jarðstrengi en andstaða við loftlínur er því mjög afgerandi og munurinn vel 

marktækur. Mesta andstaðan við loftlínur var meðal fagfólks í ferðaþjónustu en síðan 

útivistarfólks af Suðurnesjum.  Fylgi við jarðstrengi og andstaða við loftlínur eykst með 

meiri menntun fólks. Konur eru almennt andsnúnari loftlínum en karlar.  20 

 

Mynd 3.1            Afstaða til fullyrðinga um háspennulínur  á Reykjanesskaganum  

 
Þessu til viðbótar má nefna að í könnun meðal útivistar- og ferðaþjónustuaðila í nágrenni 

fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 árið 2012 voru allir þeir sem afstöðu tóku (21 svarandi) mjög 

eða fremur jákvæðir til háspennujarðstrengja en 28% fremur jákvæði til háspennuloftlína.   

                                                 
20. Þann fyrivara verður að hafa að hér var spurt um línulagnir á Reykjanesskaga. Því er ekki hægt að 
yfirfæra niðurstöðurnar umyrðalaust yfir á línuleið fyrirhugaðrar Kröflulínu 3, frá Kröflu að 
Fljótsdalsstöð.  
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4.0  Fagfólk í ferðaþjónustu og útivist og Kröflulína 3                       

        niðurstöður könnunar 2012  
 

 
 

Hengibrúin (syðri) yfir Jökulsá á Fjöllum 

 
4.1 Framkvæmd og þátttakendur 
 

Könnun vegna Kröflulínu 3 meðal ferðaþjónustu- og útvistaraðila var lögð fyrir 33 aðila 

og fengust 29 gild svör. Í flestum tilvikum var farið með spurningalista til viðkomandi 

aðila og svör fengin strax eða skilið eftir frímerkt umslag til að senda svörin í pósti. Í um 

þriðjungi tilfella var könnunin send í pósti, ásamt skýringarkortum og frímerktu umslagi. 

Gengið var á eftir svörum í tvígang ef þau skiluðu sér ekki.  Sumir þeirra sem svöruðu 

könnuninni voru í forsvari fyrir tvenns konar eða jafnvel þrenns konar ferðaþjónustu, s.s. 

gistingu, veitingar og afþreyingu svo sem sjá má á meðfylgjandi lista:  

Hótel/gistiheimili (10), leiðsögn (7), veitingastaðir (6), tjaldsvæði (5), skipulögð afþreying (4), 

ferðaskrifstofur (4), markaðsstofur (3), bílaleigur (3), gestastofa/sýning (2),  ferðafélög (2).   

Meðal þeirra sem svöruðu voru 23 karlar og 6 konur.  Tveir svarenda voru yngri en 35 ára, 

tólf á aldrinum 36-50 ára , ellefu voru 51-65 ára og fjórir eldri en 65 ára.  Sextán svarendur 

voru með starfsemi í Múlasýslum (flestir á Fljótsdalshéraði),  tíu í Suður-Þingeyjarsýslu og 

þrír í Eyjafirði (Akureyri). Sjá má kannanirnar og skýringarkortin sem þeim fylgdu í 

viðaukum þessarar skýrslu. 

 
4.2 Uppáhaldsstaðir á línuleiðinni 
 

Þátttakendur í könnuninni voru spurðir hvaða staði eða svæði í nágrenni fyrirhugaðs 

línustæðis Kröflulínu 3 þeir mætu mest. Voru þeir beðnir um að nefna allt að fjóra staði í 

mikilvægisröð. 21 Af þeim 20 sem  nefndu sína uppáhaldsstaði nefndu sjö manns fjóra 

staði, fimm nefndu  þrjá og jafn margir tvo en tveir nefndu einn stað.  

 

                                                 
21.  Sjö nefndu enga staði (mest Mývetningar) og einn svaraði ”enga sérstaka”. 
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Í Möðrudal á Fjöllum. 
 

Helmingur þeirra sem nefndu sína uppáhaldsstaði nefndu Sænautasel/Sænautavatn (10) 

en síðan Mývatnsöræfi (4), Möðrudal (4), Lambafjöll (3), Möðrudalsfjallgarð/Möðru-

dalsöræfi (3), Búrfellshraun (3) og Fljótsdalsheiði (3).  

 

Mynd 4.1                              Uppáhaldsstaðir  í nágrenni Kröflulínu 3 
 

         
 

Búrfellshraun er hluti af Mývatnsöræfum og Möðrudalur hluti af Möðrudalsöræfum.  

Þannig að þessi svæði koma á hæla Sænautasels.  

Aðrir staðir sem voru nefndir í eitt skipti sem uppáhaldsstaðir voru: 

Mývatn, Krafla, hverasvæðið við Námaskarð, Jörundur, Sandabotnar, Geldingafell, 

Sandfell, Dettifoss, Grímsstaðir á Fjöllum, Núpaskot, Dyngjudalur, Sauðárgil, Skessu- 

garður, Jökuldalsheiði, Jökuldalur, Botnalækur, landgræðslusvæðið á Jökuldalsheiði, 

Jökulsá á Dal, stuðlagil Jöklu hjá Grund á Jökuldal, leiðin frá Brú á Jökuldal að 

Sænautaselsvegi, Garðavatn, Teigsbjarg, Teigur, Fljótsdalur. 
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4.3 Staðir og svæði sem þróa má á sviði ferðaþjónustu og útivistar 
 

 

 
Við Sænautasel á Jökuldalsheiði. 

 

Þátttakendur í könnuninni voru spurðir hvaða staði eða svæði í nágrenni fyrirhugaðs 

línustæðis Kröflulínu 3 mætti þróa á svið ferðaþjónustu og/eða útivistar.  Nítján svöruðu 

spurningunni en tíu ekki.  Af þeim sem svöruðu nefndu áberandi flestir Sænautasel/ 

Sænautavatn/Jökuldalsheiði (11) en síðan Möðrudal/Möðrudalsöræfi (6), Fljótsdalsheiði 

(4), fjölbreytilegar gönguleiðir (4) og Skessugarð (3).  

 

Mynd 4.2                                  Staðir og svæði í nágrenni  Kröflulínu 3 
                                            sem má þróa á sviði ferðaþjónustu og útivistar    

  
 

Annað sem var nefnt í eitt skipti sem mögulegir þróunarstaðir í nágrenni Kröfulínu 3 voru 

sem hér greinir:  

Gamlar reiðleiðir í nágrenni línustæðisins, vetrarafþreying víða, Krafla, Öskjuleið F88, 

Jökuldalur,  Vegahnjúkur (fjallganga), Geldingafell (fjallganga), Klaustursel, Rangalón, 

Fljótsdalur, Ánavatn, Lambaból, Núpaskot, Sauðárgil, gönguleið á Teigsbjarg, ferðaleið 

yfir Fljótsdalsheiði, gönguleið um Miðfell á Fljótsdalsheiði.  
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Spurt var um átta staði í nágrenni áformaðrar Kröflulínu 3 og hvort viðkomandi hefðu 

stundað þar útivist á síðustu tveimur árum eða farið þar um með ferðamenn. Allir nema 

tveir svöruðu spurningunni. Þar af voru 18 sem svöruðu fyrir eigin útivist en 9 sem  voru 

að þjónusta ferðamenn.    

 

Flestir höfðu stundað  einhverja útivist á Fljótsdalsheiði,  við Möðrudal og í Fljótsdal (13) 

en fæstir á Mývatnsöræfum (11). Af þeim sem fóru um með ferðamenn höfðu flestir farið 

eitthvað með ferðamenn um Jökuldalsheiði (8), og þá líklega helst að Sænautaseli,   en síst 

um Fljótsdal (5).  
 

Mynd 4.3                            Staðir og svæði í nágrenni  Kröflulínu 3 þar sem 
                                           viðkomandi höfðu stundað útivist síðustu tvö árin 
                                                            eða farið um með ferðamenn  

             
 

4.4 Afþreying í nágrenni línustæðis Kröflulínu 3  
 

 

Í könnuninni voru taldar upp sextán tegundir afþreyingar. Spurt var hvort, og þá hversu 

oft, fólk hefði stundað viðkomandi afþreyingu í nágrenni við fyrirhugað línustæði 

Kröfulínu 3 á síðustu tveimur árum, sjálft eða með ferðamönnum.  Allir svöruðu 

spurningunni utan fjórir. Þar af voru sextán sem svöruðu fyrir eigin útivist en níu sem  

voru að þjónusta ferðamenn. Áberandi flestir höfðu stundað bíltúra með styttri göngu- 

ferðum (13),  en síðan jeppaferð og ljósmyndun (9), langa göngu, vélsleða-/skíðaferð eða 

jarðfræðiskoðun (8).  Fæstir höfðu tínt ber (3), farið í reiðhjólaferð, mótorhjólaferð eða 

stangveiði (2) á svæðinu í nágrenni við fyrir hugað línustæði.  
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Af þeim sem voru að þjónusta ferðamenn  höfðu flestir farið með þá í bíltúr með styttri 

göngu í nágrenni  línuleiðarinnar á síðustu tveimur árum (8) en síðan í langa göngu með 

leiðsögn og að skoða menningarminjar (5), jeppaferð, jarðfræðiskoðun og ljósmyndun (4).  

Fæstir fóru með ferðamenn í reiðhjólaferð, hestaferð, stangveiði (1) og enginn í að tína ber, 

í skotveiði eða mótorhjólaferð.  

 

Mynd 4.4                       Afþreying og tíðni hennar í nágrenni  Kröflulínu 3  
                                         síðustu tvö árin -  sjálfur eða með ferðamönnum        

  
Þrír nefndu aðra afþreyingu sem þeir hefðu stundað: landgræðsla á Jökuldalsheiði (í 11 

skipti), leiðsögn vegna hreindýraveiða (hef ekki tölu), göngur og önnur bústörf, netaveiði í 

Ánavatni (20 sinnum).  
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4.5 Ætluð áhrif Kröflulínu 3 á útivist og ferðaþjónustu  
 

 

 
Gönguhópur á ferð.  
 

Þátttakendur í könnuninni voru beðnir um að meta hvort og þá hvaða áhrif Kröflulína 3 

hefði á sjö svæði á línuleiðinni: Kröflu og nágrenni, Mývatnsöræfi, svæðið næst Möðrudal, 

Möðrudalsöræfi, Jökuldalsheiði, Jökuldal, Fljótsdalsheiði og Fljótsdal. Valkostirnir voru:  

Mjög jákvæð - fremur jákvæð - engin áhrif - fremur neikvæð - mjög neikvæð.  Auk þess gátu 

þátttakendur merktu við veit ekki.  23 til 27 tóku afstöðu.  

 

Niðurstaðan er sú að af þeim sem afstöðu tóku töldu flestir að Kröflulína 3 myndi hafa 

neikvæð áhrif á svæðið nærri Möðrudal og síðan á Mývatnsöræfum,  Möðrudalsöræfum 

og á Jökuldalsheiði. Fæstir töldu að áhrif línunnar yrðu neikvæð í Fljótsdal, á 

Fljótsdalsheiði og við Kröflu. Þá töldu tveir að áhrifin yrðu fremur jákvæð á Kröflu-

svæðinu og einn að þau yrðu fremur jákvæð á Fljótsdalsheiði og í Fljótsdal. 22 

 

Mynd 4.5                                               Ætluð  áhrif Kröflulínu 3  
                                                  á útivist og ferðaþjónustu - eftir svæðum  
 

                                                             þeir sem afstöðu tóku 

            
                                                 
22.  2-4 þátttakendur tóku ekki afstöðu til áhrifa Kröflulínu 3 á einstök svæði og merktu við „veit ekki“ og 

einn svaraði ekki þessari spurningu.  
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4.6  Ætluð áhrif Kröflulínu 3 á upplifun ferðamanna 
 

Spurt var hvort svarendur teldu að fyrirhuguð Kröflulína 3 myndi hafa jákvæð, engin eða 

neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna. Allir nema tveir, sem merktu við ”veit ekki”, tóku 

afstöðu til spurningarinnar. Langflestir (21) töldu að línan hefði neikvæð áhrif á upplifun 

ferðamanna, fjórir að hún hefði engin áhrif og tveir að áhrifin yrðu jákvæð. 
 

Mynd 4.6                           Ætluð áhrif Kröflulínu 3 á upplifun ferðamanna 
 

                       

Þeir sem töldu áhrif  línunnar á upplifun ferðamanna verða neikvæð eða jákvæð var boðið 

að útskýra þá afstöðu sína.  Sjónmengun var langoftast nefnd sem hið neikvæða við 

Kröflulínu 3, svo sem sjá má af svörunum hér að neðan (24 svarendur): 

 Sjónmengun á ósnertum öræfum. 

 Aukin sjónmengun. 

 Á svæði Kröflu og við Sænautasel. Sjónmengun og hávaðamengun. 

 Fólki finnst landið fallegt. Verst að sjá þessar línur. 

 Fólk kemur á þetta svæði til að njóta náttúru án manngerðra hluta. 

 Háspennulínurnar eru mikil sjónmengun og sumir finna fyrir óþægindum í nánd við slíkar 

línur. 

 Línur spilla allar ásýnd svæða. Annars er þetta í lagi. 

 Línurnar hafa mjög mikla sjónmengun í för með sér. 

 Mannvirkjagerð á ósnortnu landi er oft fremur neikvæð fyrir upplifun ferðamanna. 

 Minni víðátta, manngert, minni tilfinning fyrir að náttúran sé óskert/ósnert. 

 Neikvæð en þó lítið. Fæstir vilja hafa línur inni á ljósmynd. 

 Sjónmengun. 

 Neikvætt fyrir ákveðinn hóp (vinstri manna). 

 Núverandi Kröflulína 2 hverfur í landið samanborið við stærri möstur Kröflulínu 3. 

 Ósnert náttúra er sá hlutur sem ferðamenn upplifa hvað sterkast. 

 Rask og sjónmengun. 

 Sjónmengun. 

 Sjónmengun sem sést frá vegi. 

 Sjónmengun vegna lína þar sem víðáttur eru ósnortnar.  

 Sjónmengun. Hærri og stærri möstur. 

 Sjónmengun. 

 Sjónræn - spillir útsýni. 

 Sjónræn. Stórar stæður, ekki fallegar í hönnun. 

 Umhverfismengun af miklum línustæðum í annars frekar ósnortinni náttúru 
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Jákvæð áhrif (3 svarendur): 

 Aukið aðgengi með línuvegum fyrir vissar tegundir útivistar, veiði, ljósmyndun, smölun. 

 Umræðu um hreina orku er auðvelt að snúa okkur í hag. Er tvíbent, en allt svæðið opnast betur 

fyrir akandi umferð.  

 Flott mannvirki. Sýna mikla orku. 

 

 

4.7  Ætluð áhrif Kröflulínu 3 á tíðni heimsókna  
 

 
Við Víti í Öskju. 
 

Spurt var hvort svarendur teldu að fyrirhuguð Kröflulína 3 myndi hafa áhrif á tíðni 

heimsókna þeirra eða á tíðni heimsókna ferðamanna að svæðum/stöðum í nágrenni 

línustæðisins. 

 

Flestir töldu að þeir (13) eða ferðamenn (7) myndu koma þangað eftir sem áður og að 

Kröflulína 3 myndi því ekki fæla fólk frá svæðum eða stöðum í nágrenni hennar.  Nokkrir 

álitu þó að Kröflulína 3 myndi hafa áhrif á tíðin heimsókna þeirra (4) og áhrif á tíðni 

heimsókna ferðamanna (2) . Þrír tóku ekki afstöðu og merktu við ”veit ekki”.  

 

Mynd 4.7                             Telur þú að Kröflulína 3 muni hafa áhrif   
                                             á tíðni heimsókna þinna eða ferðamanna  
                                             að stöðum/svæðum í nágrenni línunnar? 
 
 

  
 

Þeir sem töldu að línan hefði áhrif á heimsóknatíðni álitu að þeir eða ferðamennirnir 

kæmu þangað sjaldnar ef af línulögninni yrði.  
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4.8  Afstaða til Kröflulínu 3 og valkosta næst Kröflu  
 

 
Við Hverarönd undir Námafjalli, skammt frá Kröflu. 

 

Spurt var um afstöðu til fyrirhugaðrar Kröflulínu 3. Voru 10 mjög eða fremur andvígir 

línunni, 11  hlutlausir og 7 fremur fylgjandi henni. Einn svaraði ekki spurningunni. 

 

Mynd 4.8                                                  Afstaða til Kröflulínu 3 
 

                   
Í könnuninni var spurt:  

„Í tillögum um legu Kröflulínu 3 er gert ráð fyrir aðalvalkosti næst Kröflu (um Sandabotnaskarð 

og Jörundargrjót). Valkostur B er að línan liggi samhliða núverandi Kröflulínu 2. Hvorn 

valkostinn telur þú betri?“23 
 

Niðurstaðan er sú að átján vildu að leið B yrði fyrir valinu en tveir studdu aðalvalkostinn. 

Níu tóku ekki afstöðu og merktu við „veit ekki. “ 
 

Mynd 4.9                                        Aðalvalkostur eða leið B næst Kröflu 

           þeir sem afstöðu tóku 
 

                                           
                                                 
23

. Í spurningunni voru þau mistök gerð að ekki var greint frá nálægð valkosts B við vatnsból Mývetn-

inga og að þeim kosti fylgdi einnig slóðagerð. Því þarf að varast að taka niðurstöðunum bókstaflega.  
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4.9  Athugasemdir við Kröflulínu 3 
 

Þrettán komu með athugasemdir við línuleiðina en sextán ekki. Athugasemdirnar voru 

sem hér segir:   

 Ef þessi lína þarf að koma verður hún að vera í jörð. 

 Leggja kapal í jörðu. 

 Vil sjá svona línur í jörð. 

 Væri hægt að leggja hana að hluta í jörð? 

 Velja aðalvakost næst Kröflu EF Kröflulína 2 verður einnig færð þangað. Geri mér grein fyrir 

að það þarf að flytja orku þó mannvirkin hafi fremur neikvæð áhrif. 

 Ekki velja aðalvalkost á línuleiðinni næst Kröflu.  

 Ég vil að gamla línan (Kröflulína 2) verði tekin niður. 

 Hafa línustæðið samhliða þeirri gömlu, nota sama mannvirkjabeltið. 

 Krafa um það að möstur verði ekki glansandi. Helst í jarðlit (flestir á ferð á sumrin). Þyrfti að 

halda slóðaleið svolítið frá línu vegna gangandi og ríðandi umferðar. 

 Ljót mannvirki sem skera sjónlínu mjög víða. 

 Verður ekki lögð um land Klaustursels nema komi brú á Jökulsá hjá Klausturseli. Þar sem 

brúin á Jökulsá hjá Klausturseli er orðin safngripur er ljóst að ekki fæst leyfi hjá landeiganda 

Klaustursels til línulagna nema sett verði brú yfir ána sem hæfir umferð vinnuvéla og þeirra 

flutninga sem fylgja stórframkvæmd eins og þessari línulögn. (Aðalsteinn Jónsson). 

 Et stóriðja málið?   

 Illskásti kosturinn.   

 
 
 

4.10  Afstaða til mannvirkja er tengjast háspennulögnum 
 

Í könnuninni var spurt um afstöðu fólks til ferns konar mannvirkja er tengjast 

háspennulögnum: háspennuloftlína, háspennumastra, línuslóða og háspennujarðstrengja.  

 

Flestir, eða þrír af hverjum fjórum, voru mjög eða fremur jákvæðir gagnvart háspennu-

jarðstrengjum en aðrir hlutlausir. Fleiri voru fremur jákvæðir (11) en fremur neikvæðir (6) 

til línuslóða en margir hlutlausir (11). Yfir helmingur (15-16)  var síðan fremur eða mjög 

neikvæður til háspennuloftlína og háspennumastra en hinir fremur jákvæðir (6) eða 

hlutlausir (6-7).     

 

Mynd 4.10                    Afstaða til mannvirkja er tengjast háspennulögnum      
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Viðaukar 
 

 

Kannanir meðal fagfólks í ferðaþjónustu og útivist 2012 

og skýringarkort með þeim 



 

  
 

NB: Þessi könnun var framkvæmd meðal þeirra sem 
stóðu að einhvers konar ferðum um svæðið. 



 

   



 

  
 

NB: Þessi könnun var framkvæmd meðal þeirra 
ferðaþjónustuaðila sem ekki voru með ferðir um 

svæðið,  heldur gisingu, veitingar o.s.frv.  



 

  
 



 

   

Skýringarmynd 1  



 

  

 

Skýringarmynd 2  
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VIÐAUKI 6 - SAUÐFÉ Á AFRÉTTI 

 

Áhrif byggingar háspennulínu á sauðfé í afréttarlöndum 

Ráðgafarmiðstöð landbúnaðarins 

  



 
 

Áhrif byggingar háspennulínu á sauðfé í afréttarlöndum.  

Lagning Kröflulínu 3 frá Kröflu austur í Fljótsdal. 

 

Undirrituðum var falið að skoða áhrif lagningar háspennulínu um afréttarlönd hvað varðar 

sumarbeit sauðfjár og hvað hægt væri að gera til að draga úr áhrifum á framkvæmdatíma. 

Verkbeiðandi er Friðrika Marteinsdóttir jarðfræðingur hjá Verkfræðistofunni Eflu. 

Haft var samband við nokkra bændur á Austur- og Norðurlandi sem reynslu hafa af 

hliðstæðum framkvæmdum og sjónarmið þeirra fengin á því hvað betur hefði mátt fara. 

Einnig var farið yfir Tillögu að matsáætlun frá febrúar 2012 sem unnin var af Verkfræðistofunni 

Eflu og loftmyndir sem henni fylgja. 

Línustæðið og dreifing fjár í afréttum. 

Línustæði KR3 um Fljótsdalsheiði og Klausturselsheiði liggur um algróið svæði, frekar votlent 

og er töluverður fjöldi af fé á því svæði, flest frá Klausturseli, Mælivöllum, Merki, Melum og 

Skriðuklaustri, af þessum fimm bæjum fer um 6500 fjár á fjall, fullorðið og lömb. Því til viðbótar 

er fé á svæðinu frá öðrum bæjum í Fljótsdal og á austanverðum Jökuldal en í mun minna mæli. 

Beit hefst á svæðinu frá 10.-20.júní eftir árferði og eru göngur og réttir á tímabilinu frá 10.-20. 

september.  

Þegar línan er komin yfir Jökulsá á Dal tekur Jökuldalsheiði við. Þar sem línustæði KR3 liggur 

um  um land Hákonarstaða og langt norður í heiði fer línan um þokkalega gróið og fjármargt 

svæði, allt norður að Gestreiðarstaðakvísl, þar sem fé fer að fækka. Þar er fyrst og fremst um 

að ræða fé frá Hákonarstöðum 1, Hákonarstöðum 3 og Skjöldólfsstaðabæjunum tveimur, alls 

um 4700 fjár en einnig um 500 fjár frá öðrum bæjum utar á Jökuldal. Fé frá Eiríksstöðum og 

Brú gengur mest lengra inn til landsins. Beit hefst á svæðinu frá 15.-20.júní eftir árferði og eru 

göngur og réttir á tímabilinu frá 10.-20. september. 

Hvað varðar áhrif á bústofn í Möðrudal þá er línustæðið í útjaðri dreifingarsvæðis þess í 

sumarhögum en fer um gróðursæl svæði sem féð nýtir sér frekar síðsumars. 

Á Mývatnsöræfin eru jafnan um 1800-1900 ær auk lamba á svokölluðum Austurfjöllum sem 

spannar svæðið sem KR3 fer um. Segja má að 10 fjáreigendur eigi þennan bústofn en aðrir 

nýtingaraðilar eru m.a. þeir landeigendur Reykjahlíðar sem ekki eru fjárbændur en eiga 

hagsmuna að gæta gagnvart m.a. skotveiði. Svæðið er víðfemt og opið og ekki er talið að 

áhrifin af framkvæmdum verði mikil á framkvæmdatíma á sauðféð. Fé er yfirleitt sleppt í 

Mellöndin eftir fyrstu viku júnímánaðar og sleppingu dreift á 2-3 vikur. Það er samt alls ekki 

svo að öllu fé sé keyrt þangað, hluta af þessum 1900 fullorðnu kindum er sleppt úr 

heimalöndum í Mývatnssveit og dreifist síðan austur og norður á bóginn að vild. Það er mjög 

árstímabundið hvar féð er hverju sinni, í Mellöndunum er það frekast snemma á sumrin og 



 
svo aftur á haustin, en færir sig inn á mólendið yfir sumartímann. Beitartími er því að jafnaði 

frá fyrstu/annari viku júní og fyrstu göngur eru um mánaðarmót ágúst/september. Sum 

svæðin á Austurfjöllum verða að teljast erfið til smölunar vegna hrauns og kjarrs, m.a. í 

Búrfellshrauni og eru bændur langt fram eftir hausti að smala saman fé. 

 

Sauðfjárveikivarnarlínur. 

Sauðfjárveikivarnarlínur eru tvær, við Jökulsá á Dal og Jökulsá á Fjöllum. Girt hefur verið 

meðfram þeirri fyrr nefndu eftir Kárahnjúkavirkjun, en sú síðarnefnda hefur talist fjárheld og 

eru girðingar og hlið við brýrnar yfir hana. Skilgreind aukavarnarlína vegna sauðfjárveikivarna  

liggur um Jökuldalsheiði en hún er ekki girt. Fjáreigendur eru hins vegar hvattir til að fylgjast 

með hvort fé þeirra sækir mjög yfir þá línu og þá í samgang með búfé sem mögulega er sýkt af 

garnaveiki. Bændum er óheimilt að versla með búfé yfir þessa línu. 

Mjög mikilvægt er að hafa í huga að þar sem um er að ræða varnarlínur búfjársjúkdóma þá ber 

að virða þær. Reynsla frá fyrri framkvæmdum hefur verið á þá leið að framkvæmdaaðilar hafi 

á framkvæmdatíma ekki alltaf gætt þess að loka hliðum og búfé hefur runnið yfir varnarlínur 

þar sem síst skyldi. Þetta mætti leysa með því að setja niður ristarhlið á framkvæmdatíma í 

stað hliða þar sem við á.  

 

Mótvægisaðgerðir vegna mögulegra áhrifa af framkvæmdum. 

Tímasetning framkvæmda: Sauðfé er viðkvæmara fyrir umferð um afréttarlönd fyrri hluta 

sumars þegar vaxtarhraði lambanna er mestur og jafnframt mest hætta á að þau villist undan. 

Því er mikilvægt að stefna að framkvæmdum síðsumars og á haustin. Sauðfé í þröngum dölum 

er líklega viðkvæmara fyrir umferð en þar sem það er á víðernum og lendir frekar á þvælingi 

út fyrir sína hefðbundnu haga. 

Styrkingar á gróðri: Til að minnka áhrifin af umferð á framkvæmdatíma þarf að fara í aðgerðir 

til að styrkja gróður á öðrum en jafnframt nærliggjandi svæðum í stað þeirra sem féð þvælist 

frá og byrja á því sem fyrst vorið 2015. Það tekur gróðurinn amk sumarið til að svara 

áburðargjöf og sáningu og á öðru ári þarf áburðardreifingu á hvert uppgræðslu-/áburðarsvæði 

til að styrkja það í sessi. Einnig þarf tíma til að aðlaga féð að nýju beitarsvæði, hafi það ekki 

verið vinsælt fyrir. 

 Í því samhengi er lagt til að samið verði við t.d. uppgræðslufélög eða bændur sem eru í 

uppgræðslum á viðkomandi svæðum til að nýta sem best fjármagn og staðþekkingu. 

Fjallskil: Nauðsynlegt er að tekið verði tillit til fjallskila á framkvæmdatíma, þ.e. að á auglýstum 

gangnadögum verði vinnu háttað með þeim hætti að ekki trufli smalamennskur. 

 



 
 

Frágangur á línuvegum: Það þarf að liggja fyrir hversu opnir þessir línuvegir verða til framtíðar 

þar sem að vísast er að fleiri en Landsnet leitist við að nota þá og valda þá um leið ónæði í 

afrétti umfram það sem fylgir umræddum framkvæmdum. Best væri að þeir yrðu sem minnst 

opnir almennri umferð þar sem að vitað er að umferð ferðamanna á allskyns farartækjum og 

hestum er ekki minna truflandi en framkvæmdir á framkvæmdatíma og eftirlit með þeim. 

 

Áhrif á hreindýraslóðum: Í samtölum við bændur á Austurlandi þá lögðu þeir mikla áherslu á 

að tekið yrði tillit til aðstæðna á hreindýraslóðum. Þekkt er að hreindýr styggjast við umferð á 

sumrin og geta framkvæmdir á einhverjum tímapunkti fælt þau á milli svæða og þar með 

veiðisvæða. Þetta getur haft veruleg áhrif á hlunnindatekjur þeirra landeigenda sem eiga land 

við framkvæmdasvæðið. Hér er lagt til að rætt verði við hlutaðeigandi landeigendur um hvort 

hægt sé að haga framkvæmdum þannig að sem minnst ónæði skapist, t.d. með því að vinna á 

afmörkuðum svæðum í einu. 

 

Almennt má segja að allt ónæði á landi sem ekki er umferð um að staðaldri verður til þess að 

rennsli kemst á fé og slíkt getur hæglega haft áhrif á afurðsemi fjárins. Í því samhengi má nefna 

að aukin umferð mótorhjóla, bifreiða og hrossa getur haft mikil áhrif í afréttarlöndum. 

Lagt er til að samráð og samtöl eigi sér stað við þá landeigendur sem hagsmuna eiga að gæta, 

fólk kann að meta viðræður og viðleitni til að koma í veg fyrir ágreining um einstaka 

framkvæmdaatriði. 

 

 

Húsavík og Egilsstöðum 12.06.2015 

 

 

Guðfinna Harpa Árnadóttir Ráðunautur 

 

 

María Svanþrúður Jónsdóttir Ráðunautur 
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1 INNGANGUR 
Við undirbúning á mati á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 voru hugsanlegar námur á 

línuleiðinni skoðaðar sumarið 2001. Sigfinnur Snorrason jarðfræðingur og Sigurjón Páll Ísaksson 

mælingamaður skoðuðu aðstæður við fyrirhugaða línuleið og mældu staðsetningu hugsanlegra 

náma með hand-GPS tæki. Um ýmsar aðrar námur voru til upplýsingar frá fyrri ferðum um svæðið. 

Frekari upplýsinga um hugsanlegar námur var síðan aflað haustið 2001, þegar farið var í 

jarðkönnun með borunum í mastrastæði. Sumarið 2013 voru upplýsingar um námur í fyrri 

námuskrá uppfærðar og farin vettvangsferð yfir stærstan hluta línuleiðarinnar til þess að afmarka 

námusvæði betur og kanna möguleika á fleiri námum, sérstaklega á Fljótsdalsheiði. Farin var 

tveggja daga vettvangsferð með línustæðínu. Farið var um Fljótsdalsheiði og Jökuldalsheiði að 

Lindará 1-2 km austan Jöklusár á Fjöllum á sexhjóli. Vestan Jökulsár á Fjöllum var farið að flestum 

námusvæðum á bíl eða gangandi. Námur merktar nr. 6 og 7 voru ekki kannaðar í vettvangsferðinni 

2013. Sýnataka og nákvæm úttekt á magni og efnisgæðum einstakra náma hefur ekki farið fram. 

Ákvörðun um efnistöku úr hverri námu verður tekin á grundvelli nánari athugunar á námunum og 

mati á efnisþörf á hverju svæði, og er þá hægt að skipta efnistökunni á milli náma. Efnistakan er 

einnig háð niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum, og leyfi landeigenda og Umhverfisstofnunar. 

Afmörkun námasvæða er sýnd á yfirlitskortum 01-08 aftast í skýrslunni. 

2 LÍNULEIÐ KRÖFLULÍNU 3 

2.1 Jarðfræði 

Línuleiðin milli Kröflu og Fljótsdals liggur um svæði sem spannar stóran hluta af jarðsögu landsins. 

Vestast liggur línan um virkt eldgosabelti með ungum hraunum. Fyrir austan Jökulsá á Fjöllum 

liggur línan um hálent móbergssvæði sem hlóðst upp á ísöld, en þar er einnig að finna laus jarðlög 

af ýmsum toga frá því að jöklar hopuðu. Austast á svæðinu liggur línan um blágrýtismyndun, sem 

er eldri en 3,3 miljón ára og hefur mótast af meginjöklum síðustu ísaldar og síðar frosti (Þorleifur 

Einarsson 1968). Landslag og jarðmyndanir á línuleiðinni eru því mjög fjölbreytileg og efnisþörf í 

slóðir og aðstæður til efnistöku misjafnar að sama skapi. 

2.2 Efnisþörf 

Bygging Kröflulínu 3 þarfnast efnis til slóðagerðar og í plön við mastursstæði. Í skýrslu sem gefin 

var út árið 2004 var efnisþörfin metin metin 270.000 m3. Efnisþörfin var endurmetin og áætlunin 

uppfærð árið 2013 og var þá efnisþörfin talin talsvert meiri eða um 380.000 m3. Heildarlengd slóða, 

þ.m.t. hliðarslóðar og plön við möstur er áætluð 153 km. 

Við mat á efnisþörf vegna framkvæmdarinnar var línuleið KR3 skipt upp í svæði eða kafla sem 

afmarkast aðallega af landfræðilegum aðstæðum. Efnisþörf hvers kafla fyrir sig var metin og er 

niðurstaðan sett fram í Tafla 2-1. 
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Tafla 2-1.  Mat á efnisþörf vegna slóðargerðar fyrir byggingu Kröflulínu 3. 

Mastursnr. Lengd kafla Kaflaheiti Meðal-
þykkt 

Magn pr. 
lendarm 

Heildar-
magn 

1-26 11.069 Krafla - Austaraselsheiði 0,40 2,30 25.500 

26-46 8.013 Austaraselsheiði - Vegasveinar 0,40 2,30 18.000 

46-109 26.214 Vegasveinar - Jökulsá á Fjöllum 0,40 2,30 60.000 

110-212 48.222 Jökulsá á Fjöllum -Þrívörðuháls 0,25 1,35 65.000 

213-228 7.899 Þrívörðuháls – Stóra Svalbarð 0,50 2,85 22.500 

228-259 17.325 Jökuldalsheiði 0,55 3,15 54.500 

260-314 32.073 Fljótsdalsheiði 0,65 4,00 128.000 

314-324 1.996 Teigsbjarg 0,45 2,50 5.000 

325-326 618 Ofan við Fljótsdalsstöð 0,40 2,30 1.500 

Heild 153.429    380.000 

 

Æskilegt er að efni í slóðir og plön sé sæmilega burðarmikið efni, en ef í harðbakkann slær vegna 

lítils efnisframboðs er mögulegt að slá af kröfum um efnisgæði. Ekki er líklegt að allar þær námur 

sem skoðaðar voru verði nýttar í verkinu, því efnisgæði hafa ekki verið könnuð með töku sýna og 

prófunum á þeim. Einnig á eftir að meta umhverfisáhrif og semja um efnisvinnslu við landeigendur. 

Ber því að líta á þessa samantekt sem hugmyndir um mögulega efnistökustaði. Næsta skref er að 

rannsaka efnisgæði og magn og gera áætlun um námuvinnslu og frágang náma. Afla þarf 

samþykkis sveitarstjórna og Umhverfisstofnunar til efnistöku úr nýjum námum. 

3 NÁMASVÆÐI 

3.1 Almennt 

Mögulegar námur á línuleiðinni sem hér eru til umfjöllunar hafa verið merktar inn á kort, sjá 

teikningu 01-08 aftast í skýrslunni. Í textanum hér á eftir verður línuleiðinni fylgt frá vestri til austurs 

og þeim námum lýst sem skoðar voru. Staðsetning námasvæðanna var mæld inn með GPS 

handtæki. Efnismagn sem hægt er að vinna úr hverri námu er lauslega metið en áætlað er að ekki 

borgi sig að opna námu fyrir minna en 10.000 m3 og að tæplega verði unnið úr einstökum námum 

meira en 50.000 m3. Námusvæðin eru merkt með númerum á meðfylgjandi kort nr. 01 til 08.  
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3.2 Krafla – Austaraselsheiði, möstur 1-26 

Línuleið næst Kröflu er ekki alveg ákveðin og ræðst af staðsetningu 220 kV tengivirkis við Kröflu. 

Hér er gert ráð fyrir að línan liggi um Sandabotnaskarð sem er ný línuleið og ekki samhliða 

núverandi línu Kröflulínu 2.  

Á hálsinum vestan Kröflustöðvar eru sléttir melar síðan gróið land og smáhraun í botni Hlíðardals. 

Austan Sandabotnaskarðs fer línuleiðin um blásna mela og síðan mólendi á Austaraselsheiði. 

Gömul slóð liggur frá Kröflu og um Sandabotnaskarð en engin slóð er þar austan við. Kaflinn er 

þurr og þokkalegur yfirferðar og ætti lágmarks efnisþykkt að vera fullnægjandi í slóðir og plön. 

Efnisþörf á þessu svæði er metin 25.500 m3. 

 Náma 1 3.2.1

Núverandi opin náma LV við Kröflu. Náman er í fíngerðu rauðlituðu gjalli og virðist efnismagn vera 

mikið (> 50.000 m3 í 15.000 m2). Ekki þarf sérstakan frágang umfram það sem telst eðlilegt vegna 

efnistöku úr opinni námu. Sjá teikningu 02 og Mynd 3-1. 

 
Mynd 3-1.  Náma 1 við Kröflustöð. Opin náma sem mikið efni hefur verið tekið úr en umtalsvert efni er 
enn til staðar. 
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 Náma 2 3.2.2

Náman er í jökulruðningshólum skammt frá horni á KR2 sunnan Halaskógafjalls. Jökulruðningurinn 

er nokkuð sendinn og örugglega frostnæmur. Áætlað er að hægt sé að taka þarna um 10.000 m3 úr 

5.000 m2 svæði, án þess að mikil ummerki sjáist eftir í landinu. Hins vegar hefur ekki verið kannað 

hvernig ruðningurinn breytist með dýpi og gæti það haft áhrif á vinnsludýpt og þar með hversu 

auðvelt er að ná þarna miklu efni. Sjá teikningu 02 og Mynd 3-2. 

 

Mynd 3-2.  Náma 2 í jökulruðningsholum í námunda við Kröflulínu 2. 
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 Náma 3 3.2.3

Opin náma nálægt þjóðvegi hjá Landgræðslugirðingu, skammt neðan við línuleiðina og liggur 

lélegur slóði frá námunni upp á línuveginn. Úr þessari námu má taka sand og einnig jökulruðning. 

Hægt væri að vinna ruðninginn með því að taka efnið inn í hæðina og bæri þá lítið á vinnslunni. 

Þarna er hægt að taka mikið efni án þess að valda umtalsverðu raski (> 50.000 m3 úr 15.000 m2). 

Efnisgæði eru þó væntanlega fremur lítil. Sjá teikningu 02 og Mynd 3-3. 

 
Mynd 3-3.  Náma 3 er opin náma skammt frá þjóðvegi og landgræðslugirðingu.  
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3.3 Austaraselsheiði – Vegasveinar, möstur 26-46 

Á þessum kafla liggur línuleiðin samhliða núverandi línu, Kröflulínu 2. Línustæðið liggur um 

mólendi á Austaraselsheiði en þegar kemur austur af heiðinni er farið á stuttum kafla yfir úfið 

Búrfellshraun og síðan aftur um gróið mólendi þar sem grunnt er á slétt hraun. Efnisþörf á þessu 

svæði er metin lítil eða 18.000 m3. 

 Náma 4 3.3.1

Þetta er náma sem Vegagerðin opnaði vegna lagfæringa á þjóðveginum allt austur að Jökulsá á 

Fjöllum. Þessar lagfæringar fóru fram í áföngum um nokkurra ára skeið. Náman er rétt austan við 

Búrfellshraunið, dálítið vestan við afleggjarann að Dettifossi og hefur þar verið tekinn 

jökulruðningur úr grunnri námu. Námunni hefur nú verið lokað og sáð í hana. Ekki er talið fýsilegt 

að enduropna þessa námu. Sjá teikningu 02 og Mynd 3-4. 

 
Mynd 3-4.  Náma 4. Náma er frágengin og ekki gert ráð fyrir að nýta efni úr námunni. 

 Náma 5 3.3.2

Náman er á móts við veðurstöð og þar hefur jökulruðningur verið tekinn úr ásum við þjóðveginn. 

Náman hefur náð yfir stórt svæði og hefur vinnanlegur ruðningur því verið þunnur. Þetta svæði 

hefur verið jafnað og sáð í það en hér virðist vera mögulegt að taka meira efni (ca 10.000 m3 úr 

5.000 m2). Sjá teikningu 02 og Mynd 3-5. 
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Mynd 3-5.  Náma 5. Náman er frágengin en mögulekt er að taka meira efni úr námunni. 

3.4 Vegasveinar - Jökulsá á Fjöllum, möstur 46-109 

Línuleiðin á þessum kafla liggur um Búrfellshraun að Jökulsá á Fjöllum. Slóð er á sléttu, grónu 

hrauni fyrst í stað en fer síðan yfir totu af ungu, úfnu apalhrauni (Nýjahrauni). Austan þess tekur 

aftur við slétt, gróið hraun. Þegar nær dregur ánni minnkar gróðurinn og hraunið verður bert, öldótt 

og sums staðar sandorpið, sjá Mynd 3-6. Farið er yfir Ferjuás áður en komið er að þverun Jökulsár, 

sem er í alldjúpum farvegi. Efnisþörf er metin 60.000 m3. 
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Mynd 3-6.  Horft frá Glæðuási yfir Búrfellshraun og línustæði að Ferjuási. Sjá má lengst til hægri á 
myndinni hvar Kröflulína 2 klifrar upp á Ferjuásinn. 
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 Náma 6 3.4.1

Náman er staðsett í suðurenda jökulruðningshryggjar í stefnu N-S. Vegagerðin tók efni úr 

vegskeringu í norðurenda hryggjarins. Efnismagn er mikiðen ekki er vitað um vinnanleika eða 

efnisgæði í hryggnum. Áætlað er að vinna megi 50.000 m3 úr 20.000 m2 svæði. Sjá teikningu 03 og 

Mynd 3-7.  

 

 

Mynd 3-7.  Náma 6, við Móa. Ekki er til ljósmynd af námunni. Þessar eru fengnar úr Google Earth. 

Vegagerðin hefur einnig unnið efni úr aurum við Hrossaborg og víðar í námunda við Jökulsá, en 

mjög langt er að fara með það efni í línuveginn. Þetta virðist hins vegar vera ágætis malarefni, en 

er e.t.v. nokkuð gróft. 
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 Náma 7 3.4.2

Í hrauninu niður með Jökulsá væri hægt að vinna sand í Fjallagjá. Það er hins vegar ekki sérlega 

gott efni í slóðagerð og fýkur væntanlega fljótt úr uppbyggðum vegi. Því er ekki reiknað með að 

þetta efni verði notað. Sjá teikningu 03 og Mynd 3-8. 

 
Mynd 3-8.  Náma 7, sandur í Fjallagjá. 
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 Náma 8 3.4.3

Hraunið hefur runnið umhverfis ás sem nefnist Glæðuás. Sumsstaðar er móberg í yfirborði utan í 

ásnum en annars staðar kápa af jökulruðningi. Áætlað er að vinna megi 20.000 m3 úr 10.000 m2 

svæði. Sjá teikningu 04 og Mynd 3-9. 

 

 
Mynd 3-9.  Náma 8, utan í Glæðuási. 
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 Náma 9 3.4.4

Við jarðkönnun á Ferjuási kom í ljós að þar er þykk kápa af jökulruðningi eða veðruðu móbergi af 

ágætum gæðum. Þessu efni hefur örugglega skolað niður hlíðarnar í einhverju magni og því er lagt 

til að reyna með efnisnám sunnan undir Ferjuásnum nálægt línunni. Efnið ætti að vera ágæt 

blanda af móbergi með basaltbrotum og sandi í miklu magni. Þetta er náma 9 og er áætlað er að 

vinna megi > 50.000 m3 úr 20.000 m2 svæði. Sjá teikningu 04 og Mynd 3-10. 

 
Mynd 3-10.  Náma 9, sunnan undir Ferjuási. 
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3.5 Jökulsá á Fjöllum – Þrívörðuháls, möstur 110-212 

Jökulsá á Fjöllum – Sauðaskarð: Slóð er á þurrum melum nema í hlíð skammt austan Jökulsár. 

Efnisþörf er lítil, sérstaklega ef verkið er unnið í hagstæðri tíð. 

Sauðaskarð – Dyngja: Slóð er á melum og uppblásnum söndum með fáeinum gróðurrindum inn á 

milli við læki og aðra staði með vatni. Efnisþörf er nokkur. 

Dyngja – Þrívörðuháls: Slóð er á melum en farið er yfir nokkra læki og ár þar sem eru gróðurblettir. 

Efnisþörf er nánast engin á vesturhluta svæðisins en nokkur er austar dregur. 

 

Mynd 3-11.  Á þessu svæði er línustæði og slóð á söndum og uppblásnum melum en gróðurblettir 
eru við ár og læki. 
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 Náma 10 3.5.1

Kannað verður með að opna námu á austurbökkum Jökulsár á Fjöllum, utan í ónafngreindum ási. 

Efnið þar hefur ekki verið kannað en gera má ráð fyrir að þar séu aðstæður svipaðar og við Ferjuás 

vestan árinnar. Lagt er til að kannað verði með efnisnám  norðan undir ásnum nálægt línunni. 

Þetta er náma 10 og er áætlað er að vinna megi u.þ.b. 20.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Sjá 

teikningu 04 og Mynd 3-12. 

 
Mynd 3-12.  Náma 10, á austurbökkum Jökulsár á Fjöllum. 
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 Náma 11 3.5.2

Austan Skarðsár er einnig fyrirhuguð náma í sethjöllum við ána á láglendi sem gætu gefið af sér 

mikið efni, náma 11. Áætlað er að vinna megi 20.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Það er talsvert bratt 

að flytja efnið úr þessari námu upp að línunni og gæti hugsanlega verið betra að nýta efni úr 

lækjargiljum við línuna. Sjá teikningu 04 Mynd 3-13. 

 
Mynd 3-13.  Náma 11, sethjallar austan Skarðsár. 
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 Náma 12 3.5.3

Ef erfitt reynist að fara með efni frá námu 11 að línunni kæmi til greina að opna námu 12 undir 

Rauðanúpi þar sem áætlað er að taka megi 20.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Sjá teikningu 04 og 

Mynd 3-14. 

 
Mynd 3-14.  Náma 12, undir Rauðanúpi. 
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 Náma 13 3.5.4

Í Víðidal eru stórir sethjallar og er náma 13 í einum þeirra nálægt mastri 138. Þar er áætlað að 

mætti taka > 50.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Sjá teikningu 04 og Mynd 3-15. 

 
Mynd 3-15.  Náma 13, í Víðidal. 
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 Náma 14 3.5.5

Austan Sauðaskarðs liggur línan yfir Skarðsá þar sem hún rennur á aurum. Þarna eru talsverðir 

sethjallar og hefur verið unnið efni úr þeim áður. Þar er áætlað að mætti taka 10.000 m3 úr 5.000 

m2 svæði án þess að mikið bæri á efnistökunni í landslaginu. Sjá teikningu 04 og Mynd 3-16. 

 
Mynd 3-16.  Náma 14 við Skarðsá, austan Sauðaskarðs. 
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 Náma 15 3.5.6

Mastur 148 stendur á háum hrygg úr móbergi. Utan í honum austanverðum er talsvert af lausu efni 

sem hægt væri að vinna í slóðagerð. Efnið er að mestu sandur en með nokkru fínefni. Náman er í 

hvarfi frá þjóðvegi. Þarna er áætlað að taka megi 10.000 m3 úr 5.000 m2 svæði án þess að mikið 

bæri á efnistökunni í landslaginu. Sjá teikningu 04 og Mynd 3-17. 

 
Mynd 3-17.  Náma 15, austan í Skarðshrygg. 
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 Náma 16 3.5.7

Við möstur 156 til 157 eru sethjallar norðan við línu sem eru vænlegir til efnistöku. Efni í þeim er 

sennilega skolaður jökulruðningur, e.t.v. jaðarhjallar. Efnisgæði eru óviss, en áætlað magn er 

30.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Sjá teikningu 04 og 05 og Mynd 3-18. 

 
Mynd 3-18.  Náma 16, sethjallar vestan Dyngju. 
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 Náma 17 3.5.8

Vestan við Lindará eru miklir sethjallar utan í hlíð. Þetta eru einhvers konar jaðarhjallar og er 

væntanlega í þeim skolaður jökulruðningur. Þar er áætlað að megi taka >50.000 m3 úr 15.000 m2 

svæði. Efnisþörf á svæðinu er hins vegar í lágmarki og einskorðast við þverun á gróðurlendinu. Því 

er óvíst hvort opna þurfi stóra námu þarna. Sjá teikningu 05 og Mynd 3-19. 

 
Mynd 3-19.  Náma 17, sethjallar vestan Lindarár. 
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 Náma 18 3.5.9

Milli Lindarár og Gestreiðarstaðakvíslar eru mjög víða sethjallar sem hægt er að nota til efnistöku. 

Efnisþörf á þessu svæði er mjög lítil en við þverun Gestreiðastaðakvíslar þarf dálítið efni. Náma 18 

er í hjöllum nálægt ánni. Þar er áætlað að megi taka 20.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Sjá teikningu 

05 og Mynd 3-20. 

 

Mynd 3-20.  Náma 18, sethjallar austan Gestreiðarstaðakvíslar. 
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3.6  Þrívörðuháls – Stóra Svalbarð, möstur 213-228 

Slóð er í fyrstu á þurrum melum, en undir Stóra-Svalbarði er mýrlent og blautt í skriðufæti og djúpir 

skorningar. Slóð þræðir á milli mjög blautra mýra og þurrari stórgrýttra mela. Efnisþörf getur verið 

mjög mikil. Efnisþörf er metin 22.500 m3. 

 Náma 19 3.6.1

Við Stóra-Svalbarð eru miklir sethjallar og er reiknað með að opna námu 19 í þeim. Melur endar 

við mastur 217 og þaðan væri hægt að keyra út á mýrina og í slóð vestan og sunnan undir Stóra-

Svalbarði. Áætlað er að í námunni megi taka 50.000 m3 úr 20.000 m2 svæði. Sjá teikningu 06 og 

Mynd 3-21. 

 

Mynd 3-21.  Náma 19, sethjalli norðan við Botnalæk við Stóra-Svalbarð. 

  



 
  

24 

  

3.7 Jökuldalsheiði, möstur: 228-259 

Á Jökuldalsheiði þræðir slóð milli mjög blautra mýra og þurrari stórgrýttra mela. Efnisþörf er mikil 

og þarf að vanda vel til verka við útsetningu slóðar. Vegslóðinn niður á Jökuldal var lagfærður fyrir 

fáum árum og er í ágætu standi. Til greina gæti komið að flytja efni úr námu 19 í einhvern hluta 

þessarar leiðar. Efnisþörf er metin 54.500 m3. 

 Náma 20 3.7.1

Suður með Stóra-Svalbarði er náma 20 nálægt mastri 225. Náman er í hól úr lausu efni sem er vel 

fallinn til efnistöku. Hann er úr jökulruðningi, sæmilega fínum og hefur verið tekið úr honum efni 

áður. Þar er áætlað að megi taka 20.000 m3 úr 7.500 m2 svæði. Sjá teikningu 06 og Mynd 3-22. 

 

Mynd 3-22.  Náma 20, sethryggur sunnan Stóra-Svalbarðs. 
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 Náma 21 3.7.2

Við Litla-Svalbarð kæmi einnig til greina að taka grófan jökulruðning úr námu 21. Þar er áætlað að 

megi taka 10.000 m3 úr 5.000 m2 svæði. Reiknað er með að náman geti verið erfið í vinnslu vegna 

grófleika efnisins. Sjá teikningu 06 og Mynd 3-23. 

 

Mynd 3-23.  Náma 21.  Sethjallar sunnan undir Litla-Svalbarði. 
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 Náma 22 3.7.3

Þegar komið er austar á heiðina er fyrirhugað að opna námu 22 í mel við mastur 248. Efnið er 

sæmilega fínt að sjá en gæti verið frostnæmt. Áætlað er að taka megi 10.000 m3 úr 5.000 m2 

svæði. Sjá teikningu 06 og Mynd 3-24. 

 

Mynd 3-24.  Náma 22. Melur sunnan Þórfells. 
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 Náma 23 3.7.4

Við Hákonarstaði á Jökuldal er opin náma í sethjöllum neðan vegar, náma 23. Efnið er skolaður 

jökulruðningur. Þar er áætlað að megi taka >50.000 m3 úr 15.000 m2 svæði. Sjá teikningu 07 og 

Mynd 3-25. 

 

Mynd 3-25.  Náma 23. Opin náma sunnan Hákonarstaða á Jökuldal. 
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3.8 Fljótsdalsheiði, möstur 260-314 

Á Fljótsdalheiði þræðir slóðin milli votlendissvæða og lágra ása. Efnisþörf er mikil og þarf að 

staðsetja slóðina með nákvæmni. Gamla slóð upp úr Jökuldal þarf að lagfæra mikið. Efnisþörf er 

metin 128.000 m3. 

 Náma 24 3.8.1

Austan Jökulsár er álitlegur sethjalli nánast undir línustæðinu, náma 24. Efnið er nokkuð gróft. Þar 

er áætlað að megi taka 30.000 m3 úr 10.000 m2 svæði. Sjá teikningu 07 og Mynd 3-26. 

 

Mynd 3-26.  Náma 24, melur sunnan Klaustursels. 
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 Náma 25 3.8.2

Nálægt mastri 269 er nokkuð gróft jökulruðningsholt þar sem reiknað er með að taka efni til 

slóðagerðar. Það er ekki úrvalsefni en er talið nothæft. Úr námunni er áætlað að megi taka 30.000 

m3 úr 15.000 m2 svæði. Sjá teikningu 07 og Mynd 3-27. 

 

Mynd 3-27.  Náma 25, melhryggur við Langöldu. 
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 Náma 26 3.8.3

Nálægt mastri 282 er hár melur sem gefur góða möguleika til efnistöku. Þar er áætlað að megi taka 

>50.000 m3 úr 15.000 m2 svæði. Að þessum stað liggur gamla slóðin yfir heiðina sem fer mun 

austar en línan, framhjá blautustu hlutum heiðarinnar. Efnið í melnum er jökulruðningur sem virðist 

nokkuð grófur. Sjá teikningu 07 og Mynd 3-28. 

 

Mynd 3-28.  Náma 26, sethjallar við Fossgerðismela. 
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 Náma 27 3.8.4

Við horn 291 hjá Sandskeiðskíl eru melar sem hægt er að nota til efnistöku, náma 27. Þeir virðast 

vera nokkuð sendnir en gætu gefið ágætis efni. Þar er áætlað að taka megi >50.000 m3 úr 20.000 

m2 svæði. Gömul slóð liggur að staðnum frá veginum inn að Snæfelli. Sjá teikningu 07 og Mynd 

3-29. 

 

Mynd 3-29.  Náma 27, sethjallar við Sandskeiðskíl. 
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 Náma 28 3.8.5

Mastur 299 stendur á háum mórenuhrygg vestan Bessastaðaár og er þar vænlegt til efnistöku. 

Trúlega er um jökulruðning að ræða, en á þessum slóðum verður allt efni vel þegið. Áætlað er að 

taka megi 10.000 m3 úr 5.000 m2 svæði. Sjá teikningu 08 og Mynd 3-30. 

 

Mynd 3-30.  Náma 28, sethryggur vestan Bessastaðaár. 
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 Náma 29 3.8.6

Við veginn að Snæfelli eru jökulruðningsholt sem hafa á sínum tíma verið notuð í vegagerð. Þarna 

er upplagt að opna aftur námur og flytja efnið í freðmýrarnar beggja vegna þótt það sé ekki fyrsta 

flokks vegagerðarefni. Þarna væri hægt að taka >50.000 m3 úr 20.000 m2 svæði. Sjá teikningu 08 

og Mynd 3-31. 

 

Mynd 3-31.  Náma 29, jökulruðningsmelar við veg yfir Fljótsdalsheiði. 

3.9 Teigsbjarg, möstur 314-324 

 Náma 30 3.9.1

Undir Klaustuhæð u.þ.b. 2 km austan línustæðisins á Teigsbjargi hefur verið haugsett mikið efni úr 

aðkomugöngum Kárahnjúkavirkjunar (addit 1). Búið er að jafna út og sá í efnishaugana en þar ætti 

að vera hægt að fá gott efni í slóð og mastursstæði í miklu magni. Þarna væri hægt að taka 

>50.000 m3 úr 20.000 m2 svæði. Sjá teikningu 08 og Mynd 3-32. 
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Mynd 3-32.  Náma 30, frágengið haugsvæði Addit 1. 

 

3.10 Samantekt 

Í Tafla 3-1 eru teknar saman upplýsingar um námurnar sem fjallað er um í skýrslunni, þ.e. hversu 

mikið efni áætlað er að megi vinna úr hverri námu og borið saman við áætlaða efnisþörf á hverju 

svæði. Gera verður ráð fyrir því að í einhverjum tilfellum þurfi að flytja efni milli svæða. 



 
  

35 

  

Tafla 3-1.   Námur og áætlað efnismagn á hverju svæði. 
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1 INNGANGUR 

Hér er fjallað um möguleika þess að hafa hluta af fyrirhugaðri háspennulínu, 220 kV Kröfulína 3, í 

jarðstreng.  Háspennulínan mun liggja frá tengivirki við Kröfluvirkjun í Mývatnssveit að tengivirki við 

Fljótsdalsstöð í Fljótsdal, alls rúmlega 120 km. Þetta er hluti af gögnum sem fylgir mati á 

umhverfisáhrifum 220 kV Kröflulínu 3.  Áður hefur verið unnin verið skýrsla um verkönnun raflínunnar 

þar sem miðað er við loftlínu alla leið sbr. skýrslu EFLU verkfræðistofu frá 2013 [1].  

Unnið er út frá viðmiðum stjórnvalda um lagningu raflína eins og þau birtast í þingsályktun sem var 

samþykkt 28. maí 2015. Helstu atriði sem eru til skoðunar eru: 

 Hvaða tæknilegu möguleikar eru á að leggja jarðstreng í 220 kV Kröflulínu 3 

 Hvaða áhrif hefur jarðstrengur á afhendingaröryggi og gæði raforku 

 Fellur lagning háspennulínunnar undir viðmið stjórnvalda, skv. þingsályktun frá 28. maí 2015 

sem réttlætir dýrari valkost 

 Samanburður á núvirtum stofnkostnaði fyrir loftlínulausn og jarðstrenglausn 

Það er einungis á stuttum kafla þar sem línan þverar Vatnajökulsþjóðgarð sem línuleið Kröflulínu 3 

fellur undir viðmið stjórnvalda þar sem af umhverfis- og öryggissjónarmiðum skal meta hvort rétt sé 

að nota jarðstreng á viðkomandi línuleið [2].  Til viðbótar við þennan kafla var, í samráði við 

Skipulagsstofnun og sveitarfélög sem línan liggur um, ákveðið að skoða jarðstrengslögn á nokkrum 

köflum til viðbótar þó svo þeir kaflar falli ekki undir áður nefnda stefnu stjórnvalda.  

Mynd 1.1 og tafla 1.1 sýnir þá kafla sem eru til skoðunar varðandi jarðstrengslögn á línuleið  

Kröflulínu 3. 

 

Mynd 1.1. Yfirlitmynd sem sýnir línuleið Kröflulínu 3 og þá staði á línuleiðinni þar sem jarðstrengslausnir eru 

til skoðunar. 
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Tafla 1.1. Jarðstrengskostir sem eru til skoðunar hér. 

Jarðstrengskostur Lýsing 

E1 Jökulsá á Fjöllum 

E2 Jarðstrengur á Jökuldalsheiði 

E3 Jarðstrengur í Jökuldal 

E4 Jarðstrengur á Fljótsdalsheiði 

E5 Valþjófsstaðafjall, jarðstrengur fram af Teigsbjargi 

E6 Valþjófsstaðafjall, 132 kV jarðstrengur meðfram vegi 

 

Í mati á núvirtum stofnkosnaði eru skoðuð áhrif þess að áfangaskipta framkvæmd við lagningu tveggja 

strengsetta, þ.e. að leggja einungis annað strengsettið í upphafi og hafa þá skerta flutningsgetu. Full 

flutningsgeta næst einungis eftir síðari áfanga þegar seinna strengsettið er lagt. Miðað við þá 

reiknivexti sem eru notaðir við núvirðisreikninga fæst töluverð lækkun á núvirtum stofnkostnaði við 

seinkun á síðari áfanga. Því er einnig gerð næmnigreining og skoðað að velja stærri strengsett í upphafi 

og seinka síðari áfanga enn frekar. 
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2 KERFISLÆGAR FORSENDUR 

Í þessum kafla er fjallað um þær raffræðilegu forsendur sem horfa þarf til við skoðun mögulegra 

jarðstrengslausna í 220 kV Kröflulínu 3. 

2.1 Flutningsþörf 

Áætluð flutningsþörf fyrirhugaðrar línu er 550 MVA, á fyrstu árum er flutningsþörfin þó minni.  

Flutningsgeta línunnar er umfram flutningsgetu stærstu XLPE álstrengja í dag, en þeir flytja mest um 

400 – 450 MVA. Koparleiðarar flytja meira en álleiðarar en þeir eru umtalsvert dýrari ásamt því að vera 

þyngri og erfiðari í meðhöndlun og almennt ekki taldir samkeppnishæfir. Til að anna 550 MVA 

flutningsgetu á jarðstreng þarf því tvö strengsett af álstrengjum. Beinast liggur við að velja tvö 

strengsett af 1200 mm2 álstrengjum (2x3x1200 mm2 XLPE) og er flutningsgeta þeirra um 600 MVA. Til 

að lækka núvirtan stofnkostnað kemur til álita að áfangaskipta framkvæmd og leggja fyrst annað 

strengsettið og leggja síðara strengsettið þegar þörf kallar á. Í áfangaskiptri framkvæmd getur verið 

hagkvæmara að velja stærri strengsett (2x3x2000 mm2 XLPE) og seinka þörf á síðari áfanga. 

Við val á jarðstreng eru skoðaðir tveir kostir sem báðir byggja á að leggja tvö strengsett, verkinu er hins 

vegar skipt í tvo verkáfanga. Fyrra strengsettið er lagt í fyrri áfanga en síðara settið í seinni áfanga þegar 

flutningsþörf línunnar kallar á. Kostirnir eru: 

(i) Tvö strengsett með 1200 mm2 XLPE streng (2x3x1200 mm2 XLPE1). Fyrsta strengsettið er 

lagt í upphafi en skoðað er að leggja síðara strengsettið að liðnum 0, 10, 20 eða 30 árum. 

Flutningsgetan eftir fyrri áfanga þegar einungis annað strengsettið er í rekstri er um 300 

MVA en verður um 600 MVA þegar bæði settin verða komin í rekstur. 

(ii) Tvö strengsett með 2000 mm2 XLPE lagskiptum (segmented) streng (2x3x2000 mm2 XLPE). 

Fyrsta strengsettið er lagt í upphafi en síðara strengsettið að liðnum 30 árum. 

Flutningsgetan eftir fyrri áfanga er um 370 MVA en verður um 740 MVA þegar bæði settin 

verða komin í rekstur. 

2.2 Launaflsmyndun og útjöfnunarþörf er meiri í jarðstreng en loftlínu 

Afl í riðstraumskerfi samanstendur af tveimur þáttum, raunafli og launafli. Raunafl er sá hluti aflsins 

sem skilar vinnu, en launafl sveiflast fram og til baka en skilar engri vinnu. Launaflið viðheldur aftur á 

móti segulsviði umhverfis leiðara og segulmögnun tækja sem þurfa á því að halda, s.s. rafmótora og 

aflspenna2. 

                                                           

1 Hér stendur „2“ fyrir tvö strengsett, „3“ stendur fyrir þrjá leiðra í hvoru strengsetti og 1200 mm2 gefur til kynna 
stærð hvers leiðara. 

2 Flutningsgeta raflínu er yfirleitt skráð sem sýndarafl (S) og einingin er MVA og tekur það mið af stærð straumsins 
sem fer um línuna.  Raunaflið (P), sem er með eininguna MW, sem línan flytur er eitthvað minna vegna þess að 
einnig þarf að vera pláss til að flytja svokallað launafl (Q) sem hefur eininguna Mvar.  Launafl verður til vegna 
þétta eða spóluvirkni sem víða eru til staðar í raforkukerfinu svo sem í jarðstrengjum.  Reynt er að halda 
flutningum á launafli í lágmarki og í gjaldskrá Landsnets er miðað við að hlutfall raunafls og sýndarafls í úttekt frá 
flutningskerfinu skuli ekki vera lægra en 0,9. 
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Uppbygging jarðstrengs gerir það að verkum að raffræðileg hegðun hans er talsvert frábrugðin loftlínu. 

Munar þar mestu að jarðstrengur framleiðir margfalt meira launafl, eða 10 – 30 sinnum meira en 

loftlínur á algengum spennustigum hérlendis.  Á því hærri spennu sem línan er rekin, þeim mun meira 

er launaflið, sem vex með öðru veldi spennunnar.  

Launafl hefur tvo megin ókosti í för með sér, sem getur haft takmarkandi áhrif á hversu langa strengi 

er hægt að leggja innan raforkukerfis. Ókostirnir eru eftirfarandi: 

a)    Launafl getur haft neikvæð áhrif á spennustýringu í kerfinu og rekstur þess.  

Að nokkru leyti má draga úr þessu vandamáli með svokölluðum útjöfnunarspólum sem 

„gleypa“ launaflið áður en það fer inn á aðra hluta flutningskerfisins. Þó er ekki hægt að jafna 

út launaflið nema að ákveðnu marki, vegna flókinnar raffræðilegrar hegðunar sem samspil 

útjöfnunarspólanna og rýmdarinnar (þ.e. launaflsframleiðslunnar) í jarðstrengnum getur 

valdið. Ef bilun verður á strengnum þá getur þetta samspil leitt til það mikilla tafa við að 

aftengja strenginn frá kerfinu að skaði getur hlotist af; annað hvort á strengnum sjálfum eða 

öðrum búnaði. 

b)   Launaflið tekur upp flutningsgetu í strengnum. 

Ekki er hægt að draga úr þessu vandamáli með útjöfnunarspólum, enda verður launaflið til inni 

í strengnum, en spólurnar eru eðli sínu samkvæmt, á endum hans.  

 

 
Mynd 2.1. Dæmi um endabúnað ásamt útjöfnunarstöð á mótum jarðstrengs og loftlínu [3]. 
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2.3 Undirsegulmögnun 

Innspýting launafls í raforkukerfi (til dæmis frá löngum jarðstreng á hárri spennu) getur valdið því að 

rekstrarspenna kerfisins hækkar. Þá þarf að huga að því að geta nálægra vinnslueininga, svo sem í 

Kröflu, Þeistareykjum og Fljótsdal, til undirsegulmögnunar sé ekki nýtt til hins ítrasta til að halda 

spennunni niðri. Mikil undirsegulmögnun3 leiðir til hitamyndunar í rótor vélanna sem getur valdið 

skemmdum á þeim. Einnig eru vélarnar ekki fyllilega til taks til spennu-/tíðnistýringar ef truflanir verða 

í kerfinu, t.d. þegar það skiptist upp í tvær eyjar.  

2.4 Skammhlaupsafl í tengipunkti (tengivirki) hefur áhrif á mögulega lengd jarðstrengja 

Styrkur flutningskerfisins (þ.e. skammhlaupsafl) hefur mikið að segja um hve mikil áhrif launafls-

framleiðsla jarðstrengs hefur á spennu kerfisins og rekstur þess. Það er mismunandi eftir staðsetningu 

innan kerfisins hversu langar strenglagnir eru mögulegar. Á Norðausturlandi er styrkur flutnings-

kerfisins lítill (þ.e. lágt skammhlaupsafl) og er það ein helsta ástæða fyrir takmörkun á lengd mögulegra 

jarðstrengskafla á þessu svæði. Fljótsdalur og Krafla eru stífustu punktarnir (þ.e. hæst skammhlaupsafl) 

á Norður- og Austurlandi.  

Með tilliti til hámarksútjöfnunar og spennuþreps fékkst sú niðurstaða að hámarkslengd jarðstrengs alls 

í línunni væri u.þ.b. 15 km fyrir 120 km Kröflulínu 3. Heppilegast er að hafa útjöfnunarstöð sem næst 

strengenda en í þeim jarðstrengskostum Kröflulínu 3 sem krefjast útjöfnunar nægir að reisa hana við 

tengivirkið í Fljótsdal og er miðað við að gera það í öllum valkostum. 

Vert er að hafa í huga að lengd jarðstrengs í einni línu í samtengdu kerfi fyrirhugaðra 220 kV lína 

meginflutningskerfisins á Norðurlandi (Blöndulína 3, Akureyri – Hólasandur og Kröflulína 3) hefur áhrif 

á möguleika jarðstreng í hinum línunum og lagning jarðstrengs á einum stað getur útilokað 

strenglagningu innan annarra lína.  Þá hefur það áhrif á mögulega lengd jarðstrengja innan hverrar línu 

í hvaða röð yrði ráðist í jarðstrengslagnir innan einstakra lína. 15 km jarðstrengur í Kröflulínu 3  dregur 

verulega úr möguleikum á því að hægt sé að leggja jarðstrengi í aðrar fyrirhugaðar 220 kV línur á 

Norðurlandi, þ.e. Blöndulínu 3 og Akureyri - Hólasandur áður en frekari styrkingar í kerfinu hafa átt sér 

stað, til dæmis með fjölgun vinnslueininga eða bættum tengingum milli Suður- og Norðurlands. 

2.5 Áreiðanleiki í meginflutningskerfi 

Meirihluti truflana sem verða á loftlínum eru vegna veðurs og  eðli margra þeirra er að þær ganga yfir 

á skömmum tíma. Dæmi um truflun er samsláttur leiðara (vegna vinds), en við það leysir línan út. 

Varnarbúnaður Landsnets er þannig stilltur að reynt er að setja loftlínur aftur inn sjálfkrafa í kjölfar 

útleysingar. Vegna þessarar endurinnsetningar veldur truflun sem þessi lítilli röskun á rekstri, notandi 

verður e.t.v. var við smávægilegt blikk í ljósi. Endurinnsetningu er hins vegar varasamt að beita ef 

                                                           

3 Vinnslueiningar í raforkukerfinu eru útbúnar búnaði til þess að stýra spennu í kerfinu. Þessi búnaður vinnur 

þannig að hann lætur viðkomandi vinnslueiningu ýmist framleiða launafl til spennuhækkunar (yfirsegulmögnun) 

eða gleypa launafl til spennulækkunar (undirsegulmögnun). 
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langur jarðstrengskafli er í raflínunni, því truflunin getur verið vegna bilunar í strengnum og því myndi 

endurinnsetningin geta valdið frekari skemmdum á strengnum og jafnvel öðrum búnaði. 

Síðustu tíu árin hafa átt sér stað 31 bilun á 220 kV loftlínum í kerfi Landsnets sem jafngildir um 0,37 

bilunum á 100 km á ári og meðallengd þeirra er 297 mínútur sem eru tæpir 5 klst, sjá 

Frammistöðuskýrslu Landsnets [4]. Í þessum fjölda eru sex bilanir sem standa í þrjár mínútur eða 

skemur og fjórar bilanir sem standa lengur en hálfan sólarhring. Loftlínur sem byggðar eru fyrir 132    

kV spennu eru yfirleitt mun veikbyggðari en loftlínur fyrir 220 kV spennu og er það helsta ástæða hærri 

tíðni truflana á fyrrnefndu línunum. Til samanburðar er truflanatíðnin fyrir 132 kV loftlínur í kerfi 

Landsnets um 1,3 bilanir/100 km/ári. 

Viðgerðartími á jarðstreng er að jafnaði lengri en á loftlínu. Finna þarf bilun, grafa niður á hann og 

koma upp viðgerðaraðstöðu áður en sjálf viðgerðin getur hafist. Tölur frá samtökum evrópskra 

flutningsfyrirtækja (ENTSO-E)  [5] segja að meðal viðgerðartími á 220 kV jarðstrengjum sé á bilinu 3 – 

4 vikur og truflanatíðnin sé 0,28  bilanir/100 km/ári. Ef horft er á kerfið á Norðurlöndunum voru 0,23 

bilanir/100 km/ár á 220 kV strengjum árin 2003-2012 en fyrir 132 kV stengi var þessi tala 0,53 

bilanir/100 km/ár [6]. Lítið er um strengi á 220 kV hér á landi en rúmlega 100 km eru af strengjum á 

132 kV spennu. Á síðustu tíu árum hafa orðið tvær bilanir á þessum strengjum sem stóðu í 7-9 daga en 

hafa þarf í huga að viðgerð á 220 kV streng tekur eitthvað lengri tíma en á 132 kV streng vegna þess 

að um flóknari viðgerð að ræða. Telja verður því að fyrrnefndar tölur frá ENTSO-E, um meðallengd 

bilana, séu í lengra lagi þegar strengir eru á aðgengilegu svæði og þeir grafnir niður en þeir ekki steyptir 

í stokk. Í nýlegri valkostaskýrslu fyrir Suðurnesjalínu 2 [7] var talið líklegt að meðallengd truflana þar 

væri 2-3 vikur og þá hafðar til hliðsjónar fyrrnefndar bilanir á 132 kV strengjum tölur ENTSO-E. Í töflu 

2.1 er sýndur tími sem raflínan yrði úr rekstri á 40 ára tímabili ef miðað er við 0,37 bilanir/100km/ári 

og 5 klukkutíma viðgerðartíma fyrir loftlínu og 0,28 bilanir/100km/ári og 14 daga viðgerðartíma fyrir 

jarðstrengs. Hafa þarf í huga að aðstæður á línuleið Kröflulínu 3 eru nokkuð aðrar og aðgengi verra en 

á Suðurnesjum og því líklegt að lengd truflana yrði eittthvað meiri þar. 

Tafla 2.1. Líklegur fjöldi bilana og tími sem raflína gæti verið úr rekstri yfir 40 ára tímabil miðað við tölfræði um 

rekstur raflína. 

  Loftlína Jarðstrengur 

Fjöldi bilana á 40 árum 4,6 bilanir 3,5 bilanir 

Heildartími úr rekstri vegna bilana yfir 40 ár, klst. 23 klst. 1.170 klst. 

3 LAGNING JARÐSTRENGJA 

3.1 Almennt 

Hér er fjallað um atriði varðandi lagningu jarðstrengja sem eiga við alla valkosti. Sértækari atriði sem 

eru mismunandi milli kosta er fjallað um í lýsingu hvers kostar. Ekki er um tæmandi umfjöllun að ræða 

og varðandi frekari upplýsingar um lagningu jarðstrengja á 132 kV og 220 kV spennu er vísað í skýrsluna 

„Lagning jarðstrengja á hærri spennu í raforkuflutningskerfinu“ [3]. Þar er fjallað um val á 132 kV og 

220 kV jarðstrengjum, lagningu þeirra og frágang með tilliti til flutningsgetu, kerfisaðstæðna, 
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áreiðanleika, umhverfis og kostnaðar. Skýrslan byggir á reynslu annarra þjóða, sem standa framarlega 

hvað varðar jarðstrengslagnir, og greinir kosti og galla þarlendra aðferða við íslenskar aðstæður. 

3.2 Lagning strengs í opinn skurð 

Algengasta aðferðin við jarðstrengslögn á hárri spennu er lagning í opinn skurð. Skurðurinn er grafinn 

en ef klöpp er í skurðstæðinu þarf í flestum tilfellum að fjarlægja hana með fleygun eða sprengingum.   

Í þriggja fasa kerfi er hægt að leggja strengina á ólíka vegu. Í Evrópu er algengast að leggja þá annað 

hvort í þétta þríhyrningsuppröðun eða flata uppröðun með bil milli leiðarana. Bil milli leiðaranna veldur 

minni varmaskiptum þeirra á milli en raunin er í þríhyrningsuppröðun. Er því almennt gert ráð fyrir 

þess konar tilhögun við lagningu 220 kV strengja hér á landi. Hefðbundið skurðsnið fyrir eitt sett af 220 

kV er sýnt á mynd 3.1.  

 

Mynd 3.1. Hefðbundið skurðsnið fyrir 220 kV jarðstreng lagðan í flatri uppröðun. Dýpi skurðar og þykkt 

strengjasands fer eftir aðstæðum á lagningarstað.   

Jarðstrengurinn er að öllu jöfnu lagður á u.þ.b. 1 m dýpi. Einleiðarar strengsins eru  dregnir út eftir 

skurðbotninum á rúllum með ákveðnu millibili (sjá mynd 3.2). Strengjasandurinn er þjappaður og síðan 

fyllt yfir með uppgröfnu eða aðfluttu efni. Umframefni þarf að aka brott eða jafna út á staðnum.   
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Mynd 3.2.  Útdráttur háspennustrengja í opinn skurð. 

Varmaviðnám4 jarðvegs og aðstæður í jarðvegi stýra því hversu vel jarðvegurinn flytur varma frá 

strengnum og hafur áhrif á flutningsgetu jarðstrengja. Almennt er varmaviðnám jarðvegs hér á landi 

allhátt samanborið við önnur lönd og það leiðir til lægri flutningsgetu jarðstrengja. Umhverfis leiðarana 

er því lagður sandur (strengsandur) sem þarf að hafa sem lægst varmaviðnám, oft þarf að flytja 

heppilegan sand um nokkra vegalengd. 

Þar sem jarðvegur er ekki burðarhæfur er nauðsynlegt að hafa slóð meðfram skurði vegna efnis-

flutninga og flutninga á strengkeflum. Oftast er hægt að leggja uppgrafið efni úr strengskurði á bakka 

og ef slóð fær að vera til frambúðar, má nota umframefni að mestu meðfram slóðinni. Dæmigert snið 

strengskurðar og vinnuslóðar fyrir eitt strengsett er sýnt á mynd 3.3.  

Þegar lögð eru tvö strengsett þarf fjarlægð milli strengsetta að taka tillit til eftirfarandi þátta: (i) 

lágmarka hættu á skemmd á fyrirliggjandi streng við lagningu síðara strengsetts, (ii) lágmarka hættu á 

að bæði strengsett skaðist samtímis við aðrar ótengdar framkvæmdir, (iii) skerði ekki flutningsgetu 

aðliggjandi strengsetts, (iv) plássþarfar vegna framkvæmdar, (v) persónuöryggi vegna spanáhrifa við 

tengivinnu á streng með aðliggjandi streng í rekstri. Æskilegt er að hafa 10 m fjarlægð milli strengsetta 

þar sem því er viðkomið, þá má nýta plássið milli strengsetta fyrir þjónustuslóð. Ef strengsettin eru 

lögð samtímis, þarf uppgröftur að fara beggja vegna strengskurðanna sem breikkar áhrifasvæði 

strenglagnarinnar. Slíkt snið er sýnt á mynd 3.4. Raskbelti vegna lagningar strengja sem hér eru til 

skoðunar er gefin í töflu 04. 

Tafla 3.1. Raskbelti vegna lagningar strengja sem hér eru til skoðunar. 

Strengur Raskbelti með þjónustuslóð 

Eitt strengsett:  8-14 m 

Tvö strengsett:  12-20 m 

                                                           

4 Varmaviðnám er tregða efnis til að leiða varma og er mælt í einingunni [°K∙m/W]. Mikilvægt er að koma varma 
frá jarðstreng og að efni hafi sem lægst varmaviðnám. 
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Mynd 3.3.  Eitt strengsett með vinnuslóð. 

 

Mynd 3.4.  Tvö strengsett með vinnuslóð á milli strengskurða.  

Á votlendissvæðum má skoða notkun graftrarkassa við strenglagninguna. Kassinn er hengdur aftan í 

skurðgröfu og heldur við óstöðuga skurðbakka meðan strengirnir eru lagðir og sandað umhverfis þá. 

Við þessar aðstæður er nauðsynlegt að hafa burðarmikla slóð meðfram skurðstæðinu.  

 

Mynd 3.5. Jarðstrengur lagður með aðstoð graftrarkassa í dönsku strengverkefni. Hér eru strengir lagðir í 

skurð í kjölfar graftar [8]. 
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3.3 Stefnuborun 

Stefnuborun eða lárétt stefnuborun er hugtak sem er notað yfir borun þar sem borað er nær lárétt 

milli tveggja punkta á yfirborði jarðar. Aðferðin er aðallega notuð til að koma lögnum milli staða án 

þess að raska yfirborði. 

 

Mynd 3.6. Skýringarmynd af stefnuborun.  

 

    

Mynd 3.7. Stefnuborun við Dyradali, vegna lagningar Nesjavallalína 2 (2009). 

Notast er við borkrónur sem senda frá sér merki sem segja til um dýpi, stefnu og halla borkrónunnar. 

Hægt er að stilla borkrónuna þannig að hún leitast við að beygja í þá átt sem þörf er á. Fyrst er boruð 

forhola með grannri borkrónu, t.d. 6“ (150 mm). Þegar borinn er kominn á enda holunnar í 

móttökugryfju, er borkróna tekin af og settur svokallaður rýmari á endann á borstálunum með sama 

þvermáli og endanleg hola. Borstálin eru svo dregin til baka og rýmarinn stækkar þá borholuna eftir 

því sem borstálin eru dregin til baka. Í flestum tilfellum er notast við sérstaka borleðju til að halda 

holunni opinni og til að flytja svarf frá borkrónunni og út, þannig geta nær láréttar borholur í mjúku 

seti haldist opnar. Nær alltaf eru dregin fóðurrör eða ídráttarrör í borholuna sem endanlegar lagnir eru 

dregnar í.  Algengast er að notast sé við Polyethyline (PE) rör. Þessari boraðferð er hægt að beita bæði 

í lausum jarðlögum og í bergi, en þar sem borkrónur eru mismunandi eftir því hvort borað er í bergi 

eða lausu efni, getur það valdið vandræðum ef farið er gegnum mismunandi jarðefni.  

Á Íslandi eru til tæki sem eiga að geta borað um 200-250 m langar borholur með það þvermál sem 

þyrfti fyrir jarðstreng eins og notast yrði við í Kröflulínu 3. 

Líklegt þvermál endanlegrar borholu eða fóðurrörs er á bilinu 450 – 700 mm miðað við að strengirnir 

séu í þríhyrningsuppsetningu.   
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Takmarkandi þáttur í verki sem þessu er núningur milli plaströranna og veggja borholunnar við ídrátt. 

Í lausum jarðlögum hefur ídráttur oft verið erfiður eða misheppnast vegna steina sem falla úr veggjum 

holunnar á milli rýmarans og ídráttarrörsins þar fyrir aftan. Það hefur orðið til þess að rör hafa slitnað 

aftan úr rýmaranum. Sambærileg atvik geta átt sér stað í klapparborun, en þar hafa sprungur helst 

verið til vandræða, þar sem borar hafa festst. Annar takmarkandi þáttur við forborun, sem vert er að 

nefna, er að stýring borsins byggir á að samband haldist við senditæki í borkrónunni. Þar sem þekja yfir 

bornum er mikil er ekki víst að hægt sé að ná öruggu sambandi við borkrónuna. 

Þó svo að stefnuborun sé stýrð borun, eru töluverðar takmarkanir á því hve mikið borinn nær að 

beygja, eða hversu vel hann lætur að stjórn. Gjarnan er miðað við að hægt sé að beygja um 3° á hverju 

borstáli, sem er 3 m langt. Í einhverjum tilfellum er hægt að ná meiri sveigju, en öðrum ekki. Ljóst er 

að þetta veldur takmörkunum á þeim stöðum sem koma til greina við þverun vatnsfarvega, því borinn 

fer ofan í jörðina undir ákveðnu horni og þarf svo að ná upp á hinum bakkanum. Í mörgum tilfellum er 

þetta leyst með því að grafa niður á borkrónuna, eða að bora inn í svokallaða móttökugryfju. 
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4 JARÐSTRENGSKOSTUR E1 - JÖKULSÁ Á FJÖLLUM 

Sá kafli sem hér verður fjallað um varðandi möguleika á að leggja jarðstreng er þar sem raflínan þverar 

Jökulsá á Fjöllum. Hér er metinn kostnaður við fimm útfærslur varðandi þverun Jökulsár á Fjöllum: 

Útfærsla E1-a. Jarðstrengur (2x3x2000 mm2 XLPE) í þverun og að næstu möstrum fyrirhugaðrar 
loftlínu samtals um 1.200-1.300 m (mynd 4.4). Verki er skipt í tvo verkáfanga og 
gert er ráð fyrir að síðara strengsettið komi 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E1-b. Jarðstrengur (2x3x1200 mm2 XLPE) í þverun og að næstu möstrum fyrirhugaðrar 
loftlínu samtals um 1.200-1.300 m (mynd 4.4). Verki er skipt í tvo verkáfanga og 
er skoðað að síðara strengsettið komi 0, 10, 20 eða 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E1-c. Blönduð lausn (2x3x2000 mm2 XLPE), jarðstrengur í þverun en annars loftlína að 
bökkum Jökulsár (mynd 4.5). Verki er skipt í tvo verkáfanga og gert er ráð fyrir að 
síðara strengsettið komi 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E1-d. Blönduð lausn (2x3x1200 mm2 XLPE), jarðstrengur í þverun en annars loftlína að 
bökkum Jökulsár (mynd 4.5). Verki er skipt í tvo verkáfanga og getur síðara 
strengsettið komið 0, 10, 20 eða 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E1-e. Loftlínulausn, skv. aðalvalkosti (mynd 4.1). 

4.1 Staðhættir 

Svæðið sem Kröflulína 3 liggur um frá Mývatnsöræfum að Jökulsá á Fjöllum er þakið víðáttumiklum 

dyngjuhraunum frá nútíma, sums staðar hulin gróðursnauðu sandlagi. Vestan Jökulsár liggur línuleiðin 

um suðvesturhlíð móbergsfellsins Ferjuáss og við suðurenda Ferjuáss þverar línan Jökulsá á Fjöllum. 

Jökulsá á Fjöllum er það vatnsfall frá Vatnajökli, sem tíðast hefur hlaupið svo sögur fari af. Á 

forsögulegum tíma eru talin hafa komið nokkur mjög stór hlaup í Jökulsá og er talað um a.m.k. tvö 

þeirra sem hamfarahlaup (líklega fyrir um 2.000 og 3.000 árum) (Jóhann Helgason 1987). Mörg minni 

hlaup hafa komið í ána, t.d. á 17. og 18. öld, flest tengd umbrotum í Vatnajökli. Ummerki þessara 

hlaupa setja mjög svip á umhverfi árinnar. Þar sem farið er yfir Jökulsá á Fjöllum rennur áin í djúpum 

farvegi þannig að venjuleg árflóð ógna ekki loftlínu. Austan Jökulsár liggur línuleiðin sunnan við 

bunguvaxinn höfða nyrst í Lambafjöllum.  
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Mynd 4.1. Línuleið Kröflulínu 3 innan þjóðgarðs, skv. aðalvalkosti. 

4.2 Útfærsla á strengleið, jarðtæknileg greining 

Við þverun vatnsfalla með jarðstreng koma þrjár aðallausnir helst til greina. 

 Grafa strengi eða ídráttarrör í botninn á ánni. 

 Stefnuborun í lausum setlögum undir árbotninum. 

 Stefnuborun í klöpp undir setinu í farveginum. 

Fyrsti kosturinn, sem er að grafa streng eða rör beint í árbotninn kemur varla til greina á fyrirhuguðum 

þverunarstað Jökulsár á Fjöllum vegna þess hve vatnsmikil áin er og vegna rofhættu. Einna helst er 

hugsanlegt að beita þessari aðferð um 1 km norðan við þverun Kröflulínu 2, þar sem áin breiðir meira 

úr sér. Slík aðgerð yrði engu að síður mjög umfangsmikil, þar sem vinnan þyrfti að fara fram í skjóli af 

varnargarði sem yrði fylltur út í ána og áin þar með þvinguð úr farvegi sínum meðan að lagning 

ídráttarröra með sökkum færi fram. Við þessar aðstæður yrði strengurinn alltaf settur frekar grunnt 

undir árbotninn og því útsettur fyrir rofi og þá mögulegu strengsliti í framhaldinu. Sá kostur að grafa 

strenginn í árbotninn er því ekki talinn ásættanlegur með tilliti til öryggis hans.  

4.2.1 Þverun Jökulsár á Fjöllum með stefnuborun 

Aðstæður við Kröflulínu 2 eru þannig að á bakkanum að vestanverðu er helluhraun frá nútíma en að 

austan eru sand- og malarhjallar við móbergs- eða bólstrabergsöldur. Hraunið situr nær örugglega á 

lausum sandlögum yfir móbergi, en óvíst er hversu þykk þau eru. Því kemur varla til greina að bora í 
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bergi undir farveginum. Vænlegasti kosturinn er því að bora í setinu á árbotninum, ef þykkt þess er 

nægileg, en það er samt sem áður ýmsum vandkvæðum bundið. 

Skammt norðan við þverun Kröflulínu 2 eru sandbakkar austan ár þar sem hægt væri að koma borun 

af stað. Aðstæður að vestanverðu eru mun erfiðari þar sem örðugt er að taka á móti bornum upp í 

gegnum hraunið. Líklega væri hægt að sprengja skáp inn í hraunkantinn, sem næði niður fyrir árbotninn 

og taka á móti bornum í gryfju eða á fyllingu sem næði út í ána. Mjög líklega þyrfti að þétta hraunið og 

fyllinguna framan við til að hægt væri að vinna niðri í gryfjunni. Þar yrði þá einhvers konar samspil af 

hefðbundnum bergþéttingum með borun og grautun í berginu. Til að þétta fyllinguna framan við 

kemur fátt annað til greina en stálþil, sem einnig er nauðsynlegt til að halda gryfjunni stöðugri. 

Valinn staður til stefnuborunar er um 200 m norðan við þverun Kröflulínu 2, þar sem vesturbakki 

árinnar er heldur lægri en í námunda við Kröflulínu 2.  

 

Mynd 4.2. Horft í austur yfir Jökulsá á Fjöllum. Núverandi Kröflulína 2 sést, sem og hugsanleg jarðstrengsleið 

undir árfarveginn. Í forgrunni sést helluhraunið á vesturbakka árinnar. 

Miðað er við, eins og áður sagði, að bora í lausu efni. Boruð lengd yrði nálægt 300 m. Ákveðin áhætta 

fylgir því að hafa rörið í lausum setlögum ef stórt flóð kemur í ána, t.d. samfara eldhræringum í 

Bárðarbungu. Ef lögð eru tvö 1200 mm2 strengsett þarf að bora tvær holur undir ána. Miðað er við að 

hver leiðari verði dreginn í gegnum sérstakt ídráttarrör með þvermál 160 mm, þrjú slík rör yrðu þá í 

hvorri holu eða sex alls. Þá þarf að koma fyrir rörum fyrir jarðvír og ljósleiðara (samskipti og 

hitamæling). Þvermál hvorrar holu yrði um 450 - 700 mm eftir rýmingu. 
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Áætluð borlengd er lengri en íslenskir verktakar hafa borað í lausum jarðefnum hingað til í 

sambærilegu þvermáli. Það er þó ekki tæknilega útilokað að bora þessar holur en það krefst öflugri 

búnaðar en notaður hefur verið hér á landi. Verkefni af þessari stærðargráðu krefst mikils undirbúnings 

og það er nógu stórt til að hægt væri að bjóða það út erlendis.  

Borað er í seti alla leið að hraunjaðrinum sem er á bakkanum vestan megin. Um 10-15 m breiður 

skriðufótur er neðan við hraunhamarinn. Hugsanlega væri hægt að grafa gryfju, sem líklegast þyrfti að 

þétta með stálþili og bergþéttingu, í skriðufótinn til að koma fyrir enda á borholunni. Sprengja þyrfti 

rás í hamarinn til að gera aðgengi og koma jarðstreng upp á hraunkantinn. Strengurinn yrði í steyptum 

stokk upp hraunkantinn. 

 

Mynd 4.3. Langsnið af hugsanlegri þverun undir Jökulsá á Fjöllum. Lóðrétt hæðarýking er fimmföld. 

Langsnið á mynd 4.3 er aðeins til glöggvunar á aðstæðum og hugsanlegri hugmyndafræði sem notuð 

yrði við borunina. Endanleg útfærsla færi eftir jarðfræðiaðstæðum og gera þyrfti jarðkönnun áður en 

endanleg leið yrði valin. Helstu atriði sem þyrfti að skoða eru dýpi árinnar, hreyfingar og rof efnis, 

flóðahætta, þykkt og styrkur setlaga, dýpi á fast set eða klöpp og grunnvatnsstaða.  

Það skal tekið fram að mikil óvissa fylgir svona verki þar sem um er að ræða langa borun og undirlag 

árinnar er ekki þekkt. Óvissa er mikil varðandi rekstraröryggi strengs sem liggur undir jökulá í mjög 

virku jarðfræðilegu umhverfi. Stór flóð geta auðveldlega breytt landslagi árbotnsins umtalsvert á 

skömmum tíma. 

Útfærsla jarðstrengs skv. útfærslu E1-a og E1-b er sýnd á mynd 4.3. Aðstæður til strenglagningar á landi 

á þessum stað eru þokkalegar en að öllum líkindum þarf að flytja að fyllingarefni með fullnægjandi 

varmaleiðandi eiginleika til að hafa næst strengnum. Strengleiðin er aðallega í skriðu yfir móbergi 

beggja megin ár. Líklegt er þó að á köflum þurfi að rippa móberg í skurðbotni. Næst ánni að 

vestanverðu liggur strengleiðin um helluhraun og þarf að sprengja eða fleyga rás í hraunið fyrir 

strenginn. Endi strengsins að austanverðu er á eyri skammt ofan við vatnsborð Jökulsár, og er rofhætta 

þar mikil ef hlaup kemur í ána. 
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Mynd 4.4. Valkostur E1-a þverun Jökulsár á Fjöllum. Jarðstrengur undir Jökulsá er sýndur með gulri slitróttri línu, 

jarðstrengur á landi með rauðri slitrótti línu. Loftlína Kröflulínu 3 er græn lína og Kröflulína 2 er hvít lína.  

Útfærslur E1-c og E1-d fela í sér blandaða leið, þ.e. lögð er loftlína að bakka hvoru megin árinnar og 

jarðstrengur hafður eins stuttur og mögulegt er. Þessi lausn er talin tæknilega lakari en útfærslur E1-a 

og E1-b þar sem nýja loftlínan myndi þvera Kröflulínu 2 beggja megin árinnar, sbr. mynd 4.5. 
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Mynd 4.5. Valkostir E1-b yfir Jökulsá á Fjöllum, blönduð leið. Jarðstrengur undir Jökulsá er sýndur með gulri 

slitróttri línu, loftlína Kröflulínu 3 er græn lína og Kröflulína 2 er hvít lína.  

4.3 Kostnaðargreining 

4.3.1 Almennt 

Kostnaður við stefnuborun og aðgerðir tengdar lögn og frágangi strengs yfir sjálfa þverunina er sá sami 

fyrir útfærslu E1-a og E1-b. Mikilvægt er að hafa í huga varðandi kostnað við þessa valkosti að 

nákvæmni áætlana við gerð loftlínu og lagningu jarðstrengja við hefðbundnar aðstæður er mun meiri 

en nákvæmni áætlunar um kostnað við stefnuborun af þeirri stærðargráðu og við þær aðstæður sem 

hér er rætt um. Sá hluti verksins er án fordæma á Íslandi, þannig að gera verður ráð fyrir mun meiri 

óvissu við þann hluta þessa kostnaðarmats.   

4.3.2 Hagrænar forsendur áætlana: 

 Byggingarvísitala: 130,8 stig 

 EUR: 140 ISK 

 USD: 120 ISK 

 Reiknivextir á byggingartíma: 5,5% 

 Reiknivextir á líftíma: 5,5%5 

                                                           

5 Sjá umfjöllun um reiknivexti á líftíma í Viðauka A. 
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Allar kostnaðartölur eru án virðisaukaskatts. Ein af forsendum kostnaðaráætlana er að verk verði boðið 

út alþjóðlega og að það fáist a.m.k. 3 tilboð í borun undir Jökulsá. Hagrænar forsendur hér á undan 

gilda fyrir kostnaðargreiningu allra valkosta sem til skoðunar eru í þessari skýrslu. 

4.4 Útfærsla E1-a og E1-b.  Jarðstrengur í þverun og að næstu möstrum fyrirhugaðrar 

loftlínu 

Tafla 4.1 sýnir kostnað fyrir útfærslur E1-a og E1-b. Kostnaði er skipt í tvo áfanga, í fyrri áfanga (áfangi-

1) er lagt fyrra strengsettið og í síðari áfanga (áfangi-2) er seinna strengsettið lagt. Gert er ráð fyrir að 

öll undirborun undir árina í útfærslu E1-b sé framkvæmd strax og kostnaður falli á fyrri áfanga, einnig 

er g.r.f. að allur landbótakostnaður falli til í upphafi í báðum útfærslum. Núvirtur stofnkostnaður6 er 

sýndur í töflu 4.2, þar er búið að taka tillit til tímasetningar seinna áfanga og núvirðisreikna 

stofnkostnað. Nokkuð hagræði fæst af því að framkvæma báða áfanga samtímis og reiknað er með 5% 

sparnaði við seinni áfanga í E1-b. Varðandi samtengingu loftlínu og jarðstrengs er gengið út frá því að 

ekki þurfi sérstakt strengendavirki heldur verði jarðstrengur tengdur við loftlínu í 

strengendamöstrunum. 

 

 

Mynd 4.6. Möguleg tenging á einu setti jarðstrengja við loftlínu í strengendamastri. Jarðstrengur kemur upp 

á súlum sem tengjast mastri. Svæðið er ekki afgirt. 

                                                           

6 Núvirtur stofnkostnaður er skilgreindur í Viðauka A. 



                                                                                                                                     
 

Bls. 19 

Tafla 4.1. Jarðstrengslausn. Stofnkostnaður hvers áfanga fyrir útfærslu E1-a og E1-b. 

Kostnaðarþáttur 

Útfærsla E1-a.  
2x3x2000 mm2 XLPE 

Útfærsla E1-b.  
2x3x1200 mm2 XLPE 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk 
tengivinnu(1) 85 85 70 70 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs (2) 160 160 215 40 

Launaflsvirki og endamannvirki (3) 50 30 50 35 

Annar kostnaður (4) 85 55 80 25 

Fjármagnskostnaður (5) 20 20 20 10 

Samtals stofnkostnaður [Mkr]] 400 350 435 180 

Skýringar á forsendum kostnaðarmats: 

1) Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu 

 Einingaverð jarðstrengs og tengiefnis byggja á verðgrunni Landsnets.  

 Aukaefni/varaefni: 400 m af jarðstreng og auka endamúffa. 

 Strengframleiðandi sér um tengingivinna við jarðstreng.  
2) Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs 

 Innifelur alla jarðvinnu og útlögn jarðstrengs en ekki vinnu við samtengingar. Gert ráð fyrir 
erlendum verktaka við borunina. 

3) Launaflsvirki og endamannvirki 

 Ekki er gert ráð fyrir neinu launaflsvirki þar sem strengurinn er einungis 1.300 m að lengd.  
Engin önnur endamannvirki en strengendamöstur sem eru innifalin í verkhluta 3. 

4) Annar kostnaður 

 Annar kostnaður innifelur: Allan nauðsynlegan undirbúning framkvæmdarinnar, vinnu 
ráðgjafa við hönnun verksins og útboð, vinnu Landsnets við verkumsjón og spennuvörslu auk 
landbótakostnaðar. 

5) Fjármagnskostnaður 

 Fjármagnskostnaður sem fellur til við núvirðisreikning á öllum kostnaði fram að því að 
mannvirkið er tekið í rekstur. 
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Tafla 4.2. Núvirtur stofnkostnaður fyrir útfærslu E1-a og E1-b að teknu tilliti til tímasetningar seinni áfanga. 

Útfærsla 
Tímalengd milli 
fyrsta og annars 

áfanga [ár] 

Núvirtur 
stofnkostnaður 

[Mkr] 

E1-a (2x3x2000 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 30 ár 30 470 

E1-b (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö í upphafi 0 584 

E1-b (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 10 ár 10 540 

E1-b (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 20 ár 20 497 

E1-b (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 30 ár 30 471 

4.5 Útfærsla E1-c og E1-d.  Blönduð lausn, jarðstrengur í þverun en annars loftlína að 

bökkum Jökulsár 

Tafla 4.1 sýnir kostnað fyrir útfærslur E1-c og E1-d þar sem kostnaði er skipt í tvo áfanga. Í fyrri áfanga 

(áfangi-1) er lagt fyrra strengsettið og í síðari áfanga (áfangi-2) er seinna strengsettið lagt. Gert er ráð 

fyrir að öll undirborun undir árina sé framkvæmd strax og kostnaður falli á fyrri áfanga, einnig er g.r.f. 

að allur landbótakostnaður falli til í upphafi. Í útfærslu E1-c er gengið út frá því að ekki þurfi sérstakt 

strengendavirki heldur verði jarðstrengur tengdur við loftlínu í strengendamöstrunum (sjá mynd 4.6).  

Í útfærslu E1-d er gert ráð fyrir sérstöku strengendavirki undir loftlínunni við strengendamöstrin.  

Tafla 4.3. Blönduð lausn loftlínu og jarðstrengs. Stofnkostnaður við hvern áfanga fyrir útfærslu E1-c og E1-d. 

Kostnaðarþáttur 

Útfærsla E1-c.  
2x3x2000 mm2 XLPE 

Útfærsla E1-d.  
2x3x1200 mm2 XLPE 

Áfangi 1 
Fyrra 

strengsett 
og loftlína 

Áfangi 2 
Síðara 

strengsett 

Áfangi 1 
Fyrra 

strengsett 
og loftlína 

Áfangi 2 
Síðara 

strengsett 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu 50 50 40 40 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs 125 125 180 10 

Launaflsvirki og endamannvirki 0 30 0 30 

Slóðagerð, jarðvinna og undirstöður (1) 
30 0 30 0 

Efni: Allt efni í loftlínu (2) 
45 0 45 0 

Uppsetning mastra og strenging leiðara (3) 
30 0 30 0 

Sérkostnaður vegna loftlínu (4) 
25 0 25 0 

Annar kostnaður 70 50 95 25 

Fjármagnskostnaður 25 15 25 5 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 400 270 460 110 

Skýringar á forsendum kostnaðarmats: 

1) Allur kostnaður annar en efniskostnaður. 
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2) Stál í möstur, leiðarar, einangrar, tengibúnaður, stagvír og allt annað efni 

 Verð byggja á kostnaðarlíkani fyrir loftlínur. Innifalið í kostnaði við loftlínu, þ.e. hluta 3, er 

kostnaður við strengendamöstur. 

3) Áætlun byggir á kostnðarlíkani fyrir loftlínur og innifelur samsetningu og reisingu mastra ásamt 

strengingu leiðara og öllum frágangi við loftlínuna. 

4) Kostnaður við þverun KR2 á tveimur stöðum og flóðavarnir fyrir strengendamastur austan við 

Jökulsá 

Tafla 4.4 sýnir núvirtan stofnkostnað útfærslna E1-c og E1-d þar sem búið er að taka tillit til 

tímasetningar seinni áfanga og núvirðisreikna kostnað. Nokkuð hagræði fæst af því að framkvæma 

báða áfanga samtímis og reiknað er með 5% sparnaði í seinni áfanga við það.  

Tafla 4.4. Núvirtur stofnkostnaður fyrir útfærslu E1-c og E1-d að teknu tilliti til tímasetningar seinna strengsetts. 

Útfærsla 
Tímalengd milli 
fyrsta og annars 

áfanga [ár] 

Núvirtur 
stofnkostnaður 

[Mkr] 

E1-c (2x3x2000 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 30 ár 30 454 

E1-d (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö í upphafi 0 542 

E1-d (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 10 ár 10 524 

E1-d (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 20 ár 20 498 

E1-d (2x3x1200 mm2 XLPE), áfangi tvö eftir 30 ár 30 482 

4.6 Aðalvalkostur – loftlína, útfærsla E1-e 

Við mat á kostnaði var notast við kostnaðarlíkan Landsnets fyrir loftlínur. Áætlun byggir á magntölum 

verkhannaðs mannvirkis.  Loftlínan sem hér er til skoðunar hefur um 600 MVA flutningsgetu, þó að 

lágmarksmiðmið sé 550 MVA. 

Tafla 4.5. Núvirtur stofnkostnaður loftlínu aðalvalkostar.  

Kostnaðarþáttur Samtals 
Mkr. 

Slóðagerð, jarðvinna og undirstöður 25 

Efni: Allt efni í loftlínu 30 

Uppsetning mastra og strenging leiðara 25 

Sérkostnaður vegna strengingar yfir Jökulsá 5 

Annar kostnaður 
20 

Fjármagnskostnaður 
5 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 110 
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Lengd loftlínukafla samkvæmt aðalvalkosti sem kostnaðarmetinn er til samanburðar við jarðstrengs 

valkostina er 1,4 km langur og innfelur fimm möstur. Fjögur stöguð burðarmöstur eru á kaflanum og 

eitt stagað hornmastur. Grundunaraðstæður eru góðar á kaflanum og ekki er gert ráð fyrir 

umfangsmikilli slóðagerð. Gert er ráð fyrir aukakostnaði vegna strengingar leiðara yfir Jökulsá. 

 

Mynd 4.7. Þverun Jökulsár með loftlínu, útfærsla e. 

4.7 Kostnaðarsamanburður, samantekt 

Tafla 4.6 sýnir samantekt á núvirtum stofnkostnaðir þeirra útfærslna sem voru skoðaðar. Núvirtur 

stofnkostnaður tekur tillit til þess hvort öll framkvæmdin er gerð í upphafi eða hvort seinna 

strengsettið er lagt síðar. Aðalvalkostur er loftlína og fram kemur hlutfall núvirts stofnkosnaðar fyrir 

jarðstrengs útfærslur á móti alaðvalkosti. 
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Tafla 4.6. Núvirtur stofnkostnaður við allar útfærslur, tekið er tillit til þess hvort allt verkið er framkvæmt í einu 

eða hvort verki er skipt í tvo áfanga. 

Útfærsla 

Tímalengd 
milli fyrsta 
og annars 

áfanga 
 

[ár] 

Lengd 
 

loftl./jarðstr 

Flutningsgeta 
[MVA] 

Núvirtur 
stofnkostn. 

Hlutfall 
núvirts 

stofnkostn. á 
móti 

aðalvalkosti  
(E1-e) 

[km/km] 
Í 

upphafi 

Eftir 
seinni 
áfanga 

[Mkr.] 

E1-a, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 1,3 370 740 470 4,3 

E1-b, áfangi tvö í upphafi 0 0 / 1,3 600 600 606 5,5 

E1-b, áfangi tvö eftir 10 ár 10 0 / 1,3 300 600 540 4,9 

E1-b, áfangi tvö eftir 20 ár 20 0 / 1,3 300 600 497 4,5 

E1-b, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 1,3 300 600 471 4,3 

E1-c, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0,9 / 0,4 370 740 454 4,1 

E1-d, áfangi tvö í upphafi 0 0,9 / 0,4 600 600 565 5,1 

E1-d, áfangi tvö eftir 10 ár 10 0,9 / 0,4 300 600 524 4,8 

E1-d, áfangi tvö eftir 20 ár 20 0,9 / 0,4 300 600 498 4,5 

E1-d, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0,9 / 0,4 300 600 482 4,4 

E1-e, aðalvalkostur loftlína 0 1,4 / 0 600 600 110 1,0 

4.8 Niðurstaða 

Niðurstaða skoðunar á lagningu jarðstrengs undir Jökulsá á Fjöllum er eftirfarandi: 

 Niðurstaða kostnaðarmats leiðir í ljós að allar útfærslur jarðstrengslausnanna eru vel yfir 

kostnaðarviðmiðum sem lögð eru til grundvallar í stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

 Þó að óvissuþættir séu margir er talið tæknilega framkvæmanlegt að leggja jarðstreng undir 

Jökulsá á Fjöllum við fyrirhugaðan þverunarstað Kröflulínu 3. 

 Verði ákveðið að hafa ekki sjálfvirka endurlokun á línunni vegna jarðstrengshluta hennar, verða 

lengri truflanir á raflínunni heldur en ættu sér stað ef um hreina loftlínu væri að ræða. Þar sem 

jarðstrengshlutinn er stuttur miðað við heildarlengd línunnar, getur komið til álita að hafa 

sjálfvirka endurlokun. Það eykur hins vegar líkurnar á alvarlegri bilun í strenghlutanum, sem 

getur leitt til langvarandi útitíma á raflínunni í heild. Áhrif á afhendingaröryggi og gæði raforku 

eru því talin neikvæðari sé stuttur jarðstrengskafli í línunni.  

 Jarðstrengur er ekki eins öruggur kostur og loftlína með tilliti til náttúruvár; þannig gætu hlaup 

í Jökulsá á Fjöllum leitt til skemmda á honum. Vegna langs viðgerðartíma strengs, gæti í slíku 

bilanatilviki eða öðrum þurft að reisa loftlínu yfir ána sem neyðarráðstöfun.  

 Kröflulína 3 verður lykiltenging flutningskerfis raforku milli Norður- og Austurlands. Með tilliti 

til rekstraröryggis, er jarðstrengur ekki talinn jafn öruggur valkostur eins og loftlína.  
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5 JARÐSTRENGSKOSTUR E2 - JARÐSTRENGUR Á JÖKULDALSHEIÐI 

Sá kafli sem hér verður fjallað um varðandi möguleika á að leggja jarðstreng er Jökuldalsheiði. Hér er 

metinn kostnaður við tvær útfærslur með jarðstreng (E2-a og E2-b) sem byggjast á að leggja misstóra 

jarðstrengi á þessu svæði. Þriðja útfærslan (E2-c) er loftlínulausn samkvæmt aðalvalkosti. 

Útfærsla E2-a. Jarðstrengur 2x3x2000mm2. Verki er skipt í tvo verkáfanga og gert er ráð fyrir að 
síðara strengsettið komi í seinni áfanga, 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E2-b. Jarðstrengur 2x3x1200mm2 á sama kafla og í útfærslu1. Verki er skipt í tvo 
verkáfanga og getur síðara strengsettið komið 0, 10, 20 eða 30 árum á eftir fyrri 
áfanga. 

Útfærsla E2-c. Loftlínulausn, skv. aðalvalkosti. 

5.1 Staðhættir 

Á Jökuldalsheiði eru víðáttumikil, lítt snortin svæði með miklu víðsýni. Í samráði við Skipulagsstofnun 

var skoðaður sá kostur að leggja línuna í jarðstreng yfir heiðina. Leið Kröflulínu 3 yfir Jökuldalsheiði er 

um 24 km löng. Skoðaður er sá kostur að leggja 15 km langan jarðstreng á nyrðri hluta heiðarinnar, þar 

sem línan liggur niður af Möðrudalsfjallgarði og að Stóra-Svalbarði. Á þessum kafla er fjölfarnasti hluti 

heiðarinnar þar sem Möðrudalsleið og Brúarvegur fara um og Sænautasel er í innan við 3 km fjarlægð 

frá línunni. Þá eru fleiri votlendissvæði sem falla undir verndurn 61. gr. náttúruverndarlaga á 

suðurhluta heiðarinnar sem raskast myndu við jarðstrengslögn. 

 

Mynd 5.1. Valkostur E2, jarðstrengur á Jökuldalsheiði. 
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Berggrunnurinn á Jökuldalsheiði er víðast þakinn jökulseti og er allvel gróinn. Ekki er mikið um klöpp í 

yfirborði en víða eru melhólar með þéttum jökulruðningi og votlendisskvompum inn á milli. Talið er að 

sú aðferð sem henti best til jarðstrengslagnar á Jökuldalsheiði sé lagning strengs í opinn skurð 

samkvæmt hefðbundnum aðferðum.   

5.2 Kostnaðargreining 

Áætlaður stofnkostnaður við hvern verkáfanga í jarðstrengskostum á Jökuldalsheiði er sýndur í töflu 

5.1. Byggt er á sömu hagrænu forsendum og komu fram í kafla 4.3.2. Með jarðstrengskostum E2-a og 

E2-b er nauðsynlegt að reisa útjöfnunarstöð. Hún yrði staðsett við tengivirkið í Fljótsdal.  

Tafla 5.1. Stofnkostnaður tveggja jarðstrengslausna á Jökuldalsheiði. 

Kostnaðarþáttur 

Útfærsla E2-a.  
2x3x2000 mm2 XLPE 

Útfærsla E2-b.  
2x3x1200 mm2 XLPE 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu 770 770 615 615 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs 500 470 475 445 

Launaflsvirki og endamannvirki 165 105 160 105 

Annar kostnaður 185 100 195 95 

Fjármagnskostnaður 80 70 70 60 

Samtals stofnkostnaður [Mkr] 1.700 1.515 1.515 1.320 

 

Loftlínan á umræddum kafla liggur um svæði þar sem gert er ráð fyrir að grundunaraðstæður séu 

fremur hagstæðar framan af en meira er um votlendi þegar sunnar dregur og má þar búast við lakari 

grundunaraðstæðum. Samkvæmt verkhönnun línunnar, er gert ráð fyrir 39 möstrum á kaflanum. Þar 

af eru 2 hornmöstur. Gert er ráð fyrir að öll möstur á kaflanum verði stöguð. 

Tafla 5.2. Núvirtur stofnkostnaður loftlínu aðalvakostar, E2-c. 

Kostnaðarþáttur Samtals 
Mkr. 

Slóðagerð, jarðvinna og undirstöður 260 

Efni: Allt efni í loftlínu 280 

Uppsetning mastra og strenging leiðara 190 

Annar kostnaður 
35 

Fjármagnskostnaður 
40 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 805 

 

Tafla 5.3 sýnir núvirtan stofnkostnaður fyrir allar útfærslur þar sem búið er að taka tillit til 

tímasetningar seinni áfanga og núvirðisreika kostnað. Það fæst nokkuð hagræði af því að framkvæma 

báða verkáfanga samtímis og reiknað er með 7% sparnaði í seinni áfanga við það.  
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Tafla 5.3. Núvirtur stofnkostnaður við allar útfærslur, tekið er tillit til þess hvort allt verkið er framkvæmt í einu 

eða hvort verki er skipt í tvo áfanga. 

Útfærsla 

Tímalengd 
milli fyrsta 
og annars 

áfanga 
 

[ár] 

Lengd 
 

loftl./jarðstr 

Flutningsgeta 
[MVA] 

Núvirtur 
stofnkostn. 

Hlutfall 
núvirts 

stofnkostn. á 
móti 

aðalvalkosti  
( E2-c) 

[ - ] 

[km/km] 
Í 

upphafi 

Eftir 
seinni 
áfanga 

[Mkr.] 

E2-a, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 15,0 370 740 2004 2,5 

E2-b, áfangi tvö í upphafi 0 0 / 15,0 600 600 2743 3,4 

E2-b, áfangi tvö eftir 10 ár 10 0 / 15,0 300 600 2288 2,8 

E2-b, áfangi tvö eftir 20 ár 20 0 / 15,0 300 600 1967 2,4 

E2-b, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 15,0 300 600 1780 2,2 

E2-c, aðalvalkostur loftlína 0 14,8 / 0 600 600 805 1,0 

 

Niðurstaða kostnaðarmats leiðir í ljós að báðar útfærslur jarðstrengslausnanna eru mun dýrari en 

loftlínulausn aðalvalkostar.  
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6 JARÐSTRENGSKOSTUR E3 - JARÐSTRENGUR Í JÖKULDAL 

Sá kafli sem hér verður fjallað um varðandi möguleika á að leggja jarðstreng í Jökuldal. Hér er metinn 

kostnaður við tvær útfærslur með jarðstreng (E3-a og E3-b) á þessu svæði og borið saman við 

aðalvalkost með loftlínu (E3-c): 

Útfærsla E3-a. Eitt sett af jarðstreng, 2x3x2000mm2. Verki er skipt í tvo verkáfanga og gert er ráð 
fyrir að síðara strengsettið komi í seinni áfanga 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E3-b. Tvö sett af jarðstreng, 2x3x1200mm2 á sama kafla og í útfærslu E3-a . Verki er 
skipt í tvo verkáfanga og getur síðara strengsettið komið 0, 10, 20 eða 30 árum á 
eftir fyrri áfanga. 

Útfærsla E3-c. Loftlínulausn, skv. aðalvalkosti. 

 

6.1 Staðhættir 

Samkvæmt mati á sjónrænum áhrifum aðalvalkostar, verða möstur loftlínu vel sýnileg á afmörkuðum 

kafla þar sem línan þverar Jökuldal.  Áhrif línunnar á ásýnd lands á Jökuldal eru því talin talsvert 

neikvæð. Í samráði við Skipulagsstofnun var því skoðaður sá kostur að leggja línuna í jarðstreng þar 

sem línuleiðin þverar dalinn. Helstu tæknilegu erfiðleikarnir á jarðstrengsleiðinni eru þverun Jöklsár á 

Dal, sem rennur í djúpu gljúfri á þverunarstað og lagning strengs um bratta hlíð Fljótsdalsheiðar.  

 

Mynd 6.1. Valkostur E3, jarðstrengur í Jökuldal. 
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Hentugasta lausn við lagingu strengsins í hlíðum Jökuldalsins og að gljúfri beggja megin ár, er 

hefðbundinn opinn skurður. Þar sem strengleiðin upp á Fljótsdalsheiði er brött þarf að gera ráðstafanir 

til að tryggja að jarðvegsrof verði ekki eftir strengstæðinu, til dæmis með því að steypa strenginn 

fastann á lykilköflum og byggja inn höft með jarðvegsnetum til að styðja við jarðveg í skurðstæðinu. 

Ekki er ljóst hvort byggð verður ný brú yfir Jöklu og hefur því bæði verið skoðað að festa strenginn á 

núverandi brú og á nýja brú litlu ofar yfir árgljúfrið. Línuleið að núverandi brú er aðeins lengri, en vegna 

óvissu um byggingu nýrrar brúar er gert ráð fyrir þeirri leið hér. Strengleiðin er þá 9 km löng eða nokkru 

lengri en loftlínuleið sem fer í beina línu yfir dalinn og er 7,5 km.   

Með lagningu jarðstrengs af þessari lengd er nauðsynlegt að reisa útjöfnunarstöð. Heppilegast er að 

hafa hana sem næst strengenda en í þessu tilfelli nægir að reisa hana við tengivirkið í Fljótsdal og er 

ráðgert að gera það í þessum valkosti. 

6.2 Kostnaðargreining 

Líkt og áður, er reiknaður kostnaður fyrir tvær útfærslur jarðstrengja, þ.e. 2x3x2000mm2 og 

2x3x1200mm2, og byggt á sömu hagrænu forsendum og komu fram í kafla 4.3.2. Tafla 6.1 sýnir 

stofnkostnað við hvern áfanga.  

Tafla 6.1. Stofnkostnaður tveggja jarðstrengslausna á Jökuldal. 

Kostnaðarþáttur 

Útfærsla E3-a.  
2x3x2000 mm2 XLPE 

Útfærsla E3-b.  
2x3x1200 mm2 XLPE 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu(1) 480 480 385 385 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs (2) 385 370 370 355 

Launaflsvirki og endamannvirki (3) 165 100 150 100 

Annar kostnaður (4) 180 90 190 90 

Fjármagnskostnaður (5) 60 50 55 45 

Samtals stofnkostnaður [Mkr]] 1.270 1.090 1.150 975 

 

Loftlína til samanburðar við jarðstreng á umræddum kafla liggur um votlent svæði þar sem búast má 

við að grundunaraðstæður séu lakar sem auka kostnað við undirstöður, stagfestur og vegslóðir. Á 

kaflanum er gert ráð fyrir 25 möstrum samkvæmt verkhönnun. Þar af eru tvö fastmöstur. Kostnaður 

loftlínulausnar er sýndur í töflu 6.2 og samanburður á milli kosta er í töflu 6.3. 
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Tafla 6.2. Núvirtur stofnkostnaður aðalvalkostar. 

Kostnaðarþáttur Samtals 
Mkr. 

Slóðagerð, jarðvinna og undirstöður 140 

Efni: Allt efni í loftlínu 150 

Uppsetning mastra og strenging leiðara 95 

Annar kostnaður 
20 

Fjármagnskostnaður 
25 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 430 

 

Tafla 6.3 sýnir núvirtan stofnkostnaðnað fyrir allar útfærslur þar sem búið er að taka tillit til 

tímasetningar seinni áfanga og núvirðisreikna kostnað. Reiknað er með 7% hagræði í seinni áfanga við 

að framkvæma báða verkáfanga samtímis. 

Tafla 6.3. Núvirtur stofnkostnaður við allar útfærslur, tekið er tillit til þess hvort allt verkið er framkvæmt í einu 

eða hvort verki er skipt í tvo áfanga. 

Útfærsla 

Tímalengd 
milli fyrsta 
og annars 

áfanga 
 

[ár] 

Lengd 
 

Loftl./jarðstr 

Flutningsgeta 
[MVA] 

Núvirtur 
stofnkostn. 

Hlutfall 
núvirts 

stofnkostn. á 
móti 

aðalvalkosti  
(E3-c) 

[ - ] 

[km/km] 
Í 

upphafi 

Eftir 
seinni 
áfanga 

[Mkr.] 

E3-a, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 9,0 370 740 1489 3,5 

E3-b, áfangi tvö í upphafi 0 0 / 9,0 600 600 2057 4,8 

E3-b, áfangi tvö eftir 10 ár 10 0 / 9,0 300 600 1721 4,0 

E3-b, áfangi tvö eftir 20 ár 20 0 / 9,0 300 600 1484 3,5 

E3-b, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 9,0 300 600 1346 3,1 

E3-c, aðalvalkostur loftlína 0 7,5 / 0 600 600 430 1,0 

 

Niðurstaða kostnaðarmats leiðir í ljós að báðar útfærslur jarðstrengslausnanna eru mun dýrari en 

loftlínulausn aðalvalkostar.  
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7 JARÐSTRENGSKOSTUR E4 - JARÐSTRENGUR Á FLJÓTSDALSHEIÐI 

Sá kafli sem hér verður fjallað um varðandi möguleika á að leggja jarðstreng er Fljótsdalsheiði. Hér er 

metinn kostnaður við tvær útfærslur með jarðstreng sem byggjast á að leggja misstóra jarðstrengi á 

þessu svæði. Þriðja útfærslan er loftlínulausn samkvæmt aðalvalkosti. 

Útfærsla E3-a. Jarðstrengur 2x3x2000mm2. Verki er skipt í tvo verkáfanga og gert er ráð fyrir að 
síðara strengsettið komi í seinni áfanga 30 árum á eftir fyrra settinu. 

Útfærsla E3-b. Jarðstrengur 2x3x1200mm2 á sama kafla og í útfærslu1. Verki er skipt í tvo 
verkáfanga og getur síðara strengsettið komið 0, 10, 20 eða 30 árum á eftir fyrri 
áfanga. 

Útfærsla E3-c. Loftlínulausn, skv. aðalvalkosti. 

7.1 Staðhættir 

Á Fljótsdalsheiði eru víðáttumikil, lítt snortin svæði með miklu víðsýni líkt og á Jökuldalsheiði. Í samráði 

við Skipulagsstofnun var skoðaður sá kostur að leggja línuna í jarðstreng yfir heiðina. Leið Kröflulínu 3 

yfir Fljótsdalsheiði er um 20 km löng. Skoðaður sá kostur að leggja 15 km langan jarðstreng á syðri 

hluta heiðarinnar frá brún Teigsbjargs og 15 km inn á heiðina, sömu leið og miðað er við í loftlínu 

aðalvalkostsar. Þetta er fjölfarnasti hluti heiðarinnar þar sem Austurleið (Fljótsdalsheiðarvegur) liggur 

þarna um en enginn vegur eða aðkoma er að nyrðri hluta heiðarinnar.  Þá eru fleiri votlendissvæði sem 

falla undir verndurn 61. gr. náttúruverndarlaga á norðurhluta heiðarinnar sem raskast myndu við 

jarðstrengslögn. 

 

Mynd 7.1. Valkostur E4, jarðstrengur á Fljótsdalsheiði. 
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Aðstæður á Fljótsdalsheiði eru í stórum dráttum svipaðar og á Jökuldalsheiði, jökulset yfir berggrunni 

og nokkuð vel gróið. Fljótsdalsheiðin er þó talsvert votlendari en Jökuldalsheiðin. Almennt er gert ráð 

fyrir að leggja strenginn í opinn skurð en á mestu votlendissvæðunum gæti samhliða notkun 

graftrarkassa hentað. 

Með lagningu línunnar í jörð á 15 km kafla er nauðsynlegt að reisa útjöfnunarstöð. Gert er ráð fyrir að 

reisa hana við tengivirkið í Fljótsdal. 

7.2 Kostnaðargreining 

Líkt og áður, er reiknaður stofnkostnaður fyrir tvær útfærslur jarðstrengja, þ.e. 2x3x2000mm2 og 

2x3x1200mm2, sjá töflu 7.1.  

Tafla 7.1. Stofnkostnaður tveggja jarðstrengslausna á Fljótsdalsheiði. 

Kostnaðarþáttur 

Útfærsla E4-a.  
2x3x2000 mm2 XLPE 

Útfærsla E4-b.  
2x3x1200 mm2 XLPE 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Áfangi-1 
Fyrra 

strengsett 

Áfangi-2 
Síðara 

strengsett 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu(1) 770 770 615 615 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs (2) 610 580 590 560 

Launaflsvirki og endamannvirki (3) 160 105 160 105 

Annar kostnaður (4) 200 100 195 95 

Fjármagnskostnaður (5) 85 75 75 65 

Samtals stofnkostnaður [Mkr]] 1.825 1.650 1.635 1.440 

 

Loftlína til samanburðar við jarðstreng á umræddum kafla liggur um votlent svæði þar sem búast má 

við að grundunaraðstæður séu lakar sem auka kostnað við undirstöður, stagfestur og vegslóðir. Á 

kaflanum er gert ráð fyrir 41 mastri samkvæmt verkhönnun. Þar af eru tvö fastmöstur. Veðurfarslegar 

hönnunarforsendur loftlínu á þessum kafla eru strangar og ná hámarki á Teigsbjargi. Kostnaður 

loftlínulausnar er sýndur í töflu 7.2. 

Tafla 7.2. Núvirtur stofnkostnaður loftlínu aðalvalkostar. 

Kostnaðarþáttur Samtals 
Mkr. 

Slóðagerð, jarðvinna og undirstöður 305 

Efni: Allt efni í loftlínu 325 

Uppsetning mastra og strenging leiðara 185 

Annar kostnaður 
40 

Fjármagnskostnaður 
45 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 900 
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Tafla 7.3 sýnir núvirtan stofnkostnaðnað fyrir allar útfærslur þar sem búið er að taka tillit til 

tímasetningar seinni áfanga og núvirðisreiknings á kostnaði. Reiknað er með 7% hagræði í seinni áfanga 

við að framkvæma báða verkáfanga samtímis.  

 

Tafla 7.3. Núvirtur stofnkostnaður við allar útfærslur, tekið er tillit til þess hvort allt verkið er framkvæmt í einu 

eða hvort verki er skipt í tvo áfanga. 

Útfærsla 

Tímasetn. 
áfanga tvö 

 
[ár] 

Lengd 
 

Loftl./jarðstr 

Flutningsgeta 
[MVA] 

Núvirtur 
stofnkostn. 

Hlutfall 
núvirts 

stofnkostn. á 
móti 

aðalvalkosti  
( E4-c) 

[ - ] 

[km/km] 
Í 

upphafi 

Eftir 
seinni 
áfanga 

[Mkr.] 

E4-a, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 15,0 370 740 2156 2,4 

E4-b, áfangi tvö í upphafi 0 0 / 15,0 600 600 2974 3,3 

E4-b, áfangi tvö eftir 10 ár 10 0 / 15,0 300 600 2478 2,8 

E4-b, áfangi tvö eftir 20 ár 20 0 / 15,0 300 600 2129 2,4 

E4-b, áfangi tvö eftir 30 ár 30 0 / 15,0 300 600 1924 2,1 

E4-c, aðalvalkostur loftlína 0 14,7 / 0 600 600 900 1,0 

 

Niðurstaða kostnaðarmats leiðir í ljós að báðar útfærslur jarðstrengslausnanna eru mun dýrari en 

loftlínulausn aðalvalkostar.  
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8 JARÐSTRENGSKOSTUR E5 - VALÞJÓFSSTAÐAFJALL, JARÐSTRENGUR FRAM 

AF TEIGSBJARGI 

Í matsferlinu var, að beiðni sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps, skoðað hvort tæknilega mögulegt væri að 

leggja Kröflulínu 3 í jarðstreng niður Valþjófsstaðafjall að tengivirkinu í Fljótsdal. Skoðaðir voru tvær 

strengleiðir, niður Teigsbjarg sem fjallað er um í þessum kafla og meðfram Bessastaðaá og Austurvegi 

norðar á fjallinu sem fjallað er um í næsta kafla. 

Í úrskurði Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalslína 3 og 4, frá 27. maí 2000, var 

sett það skilyrði að Kröflulína 2, frá tengivirki við Kröflustöð að tengivirki Landsnets við Hryggstekk í 

Skriðdal, yrði flutt og lögð suður eftir Fljótsdalsheiði, fram af Teigsbjargi, að tengivirki í Fljótsdal og 

þaðan í jörð að Brattagerði eigi síðar en árið 2006. 

Í samræmi við þetta skilyrði var Kröflulína 2 rifin frá horni á miðri Fljótsdalsheiði að horni við eyðibýlið 

Brattagerði í Fljótsdal. Í staðinn voru reist 220 kV trémöstur til suðausturs að horni sunnan við 

Garðavatn (7,5 km) og þaðan 220 kV M-stálgrindarmöstur (3,5 km), sambærileg við möstur 

aðalvalkostar Kröflulínur 3, fram af Teigsbjargi. Endamastur við Fljótsdalsstöð er 220 kV „fuglamastur“, 

sömu gerðar og endamöstur Fljótsdalslínu 3 og 4. 

Með tilkomu 220 kV Kröflulínu 3 skapast aðstæður næst Fljótsdalsstöð til að skoða þann möguleika að 

taka Kröflulínu 2 (132 kV línu) niður sem jarðstreng á Valþjófsstaðafjalli, til mótvægis við áhrif 

Kröflulínu 3. Ástæða þessa möguleika er eins og sagt hefur verið frá að austasti hluti Kröflulínu 2 er á 

220 kV möstrum.  Þar með skapast möguleiki til nýta 220 kV möstrin fyrir Kröflulínu 3 en leggja 

Kröflulínu 2 sem jarðstreng að tengivirkinu. Kemur þar til greina að leggja hana sem 132 kV streng sem 

þá hefði sambærilega flutningsgetu og núverandi Kröflulína 2 eða 170 MVA en einnig að leggja 220 kV 

jarðstreng með 275 MVA  flutningsgetu eins og spennuhækkuð Byggðalína. 

Kröflulína 3 tengist því hér inn á endurbyggða hluta Kröflulínu 2, sem verður þá Kröflulína 3 og að 

austasti hluti Kröflulínu 2 verði lagður í jörð.   

Hér er metinn kostnaður við tvo valkosti á þessu svæði: 

Útfærsla E5-a. Eitt sett af 132 kV jarðstreng, 1x3x1200mm2. 

Útfærsla E5-b. Eitt sett af 220 kV jarðstreng, 1x3x1000mm2 á sama kafla og í útfærslu 1. 

8.1 Staðhættir 

Skoðað hvort tæknilega mögulegt væri að leggja Kröflulínu 2 í jarðstreng niður Valþjófsstaðafjall, þ.e. 

frá brún Teigsbjargs niður að tengivirkinu í Fljótsdal. Brún Teigsbjargs er um 450 m ofan við tengivirki 

Fljótsdalssstöðvar, sjá mynd 8.1. Brúnin er girt 50-100 m háum berghömrum en á nokkrum stöðum 

eru skörð í hamravegginn. Til þess að koma jarðstreng niður efsta hluta fjallsins eru þrír möguleikar 

taldir skoðunarverðir: 

1. Stefnubora holu með um 40-45° halla sem kæmi út þar sem hamraveggurinn mætir skriðunni. 

Aðstæður til borunar í gegnum klettabeltið eru á margan hátt ágætar og aðgengi nokkuð gott. 

Einnig þarf að vera aðgengi fyrir tæki í skriðunni við neðri enda borholunnar. Heildarlengd 

borunar myndi vera á bilinu 100-150 m. Vegna hæðarmunar milli enda borholunnar og eigin 
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þyngdar strengsins þarf að steypa strenginn fastann eða leggja með honum stálstreng sem 

festur er við háspennustrenginn. 

2. Leggja steyptan stokk með ídráttarrörum skáhallt niður skarð í klettabrúnina sunnan Kröflulínu  

Strengleið um skarðið sunnan Kröflulínu 2 er um 100-150 m löng. Nákvæm útfærsla af slíkri 

lausn liggur ekki fyrir en festa yrði lagnastokk við hamravegginn með bergboltum. Framkvæma 

yrði þá vinnu að mestu leyti á höndum að öllum líkindum með aðstoð þyrlu. 

3. Færa jarðstrengsleiðina 600-1.000 m til norðurs þar sem klettabeltið nánast fjarar út. Tæpum 

600-1.000 m norðar er efsta klettabrúnin nánast horfin og því hægt að nota sambærilegar 

aðferðir og notaðar eru neðan klettabeltisins alla leið. Strengleiðin lengist en á móti kemur að 

setja þarf minni hlykki á leiðina. 

 

Mynd 8.1. Horft frá tengivirki í Fljótsdal upp Valþjófsstaðafjall.  

Strengleið neðan hamrabeltisins er ekki einföld heldur. Þar er meðalhalli um 32° þannig að þar þarf að 

leggja strenginn í hlykkjum til að ná langhalla vinnuslóða um 11-12° eða 20%. Jarðstrengslögnin þessa 

340 m sem eftir eru niður að tengivirki verður þá 1.735 m löng. Vegna rofhættu er miðað við að 

steyptur verði stokkur umhverfis strenginn. Vegnar samanlagðrar lengdar jarðstrengsleiðarinnar frá 

brún (milli 1.800 og 1.900 m) þarf líklega að vera ein tengihola á leiðinni. 

Talið er tæknilega framkvæmanlegt að leggja jarðstreng niður Valþjófsstaðafjall. Óvissuþáttur varðandi 

lagninguna er þó umtalsverður m.a. þar sem ekki hefur verið lagður jarðstrengur á þetta háu 

spennustigi í skriðu hérlendis. Það er helst lagning á jarðstreng Nesjavallalínu 2, niður bratta brekku 

heim að Nesjavöllum, sem líkist þessum aðstæðum en sú leið var mun styttri og þar var hægt að steypa 

strenginn fastan á móbergi og hrauni samsíða heitavatnspípu. Við slíka aðgerð verður að gera ráð fyrir 

mun meira jarðraski heldur en hér hefur verið rætt um í venjulegum graftrarsniðum. 

Óhjákvæmilega verður verulegt jarðrask í tengslum við svona framkvæmd. Nokkrir minni klettastallar 

standa út úr hlíðinni og er mikilvægt að velja strengleiðina þannig að komist verði sem mest hjá fleygun 

í gegnum þessa stalla. Áætluð breidd svæðis sem fer undir strengskurð og uppgrafið efni sem og 
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sneiðing fyrir vinnuslóð er líklega ekki undir 20 m breitt. Þrátt fyrir að frágangur verði vandaður eins 

og hægt er munu ummerki slíkrar framkvæmdar verða mjög sýnileg.  

8.2 Kostnaðargreining 

Kostnaður er reiknaður fyrir tvær jarðstrengsútfærslur, sjá töflu 8.1.  

Tafla 8.1. Núvirtur stofnkostnaður tveggja jarðstrengsútfærslna fram af Teigsbjargi. 

Kostnaðarþáttur 
Útfærsla E5-a 
1x3x1200mm2 

132 kV 

Útfærsla E5-b 
1x3x1000mm2 

220 kV 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu 65 85 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs 225 225 

Launaflsvirki og endamannvirki 90 120 

Annar kostnaður 75 85 

Fjármagnskostnaður 25 30 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 480 545 

 

Aðalvalkostur gerir ráð fyrir að Kröflulína 2 verði rifin og endurbyggð á um 1,3 km löngum kafla næst 

Fljótsdal, sjá mynd 8.2. Í stað grindarmastra, verði reist röralína, bæði í nýrri línu og í Kröflulínu 3. Um 

er að ræða möstur sem eru umtalsvert þyngri en grindarmöstur en þau eru einnig dýrari í framleiðslu. 

Endamastur Kröflulínu 2 stendur óbreytt og skipt verður út fjórum næstu möstrum frá Teigsbjargi að 

mastri næst endamastri línunnar. Kröflulína 3 verður byggð með samskonar möstrum til samræmis.  

Kostnaður loftlínulausnar er sýndur í töflu 8.2 og samanburður á milli kosta er í töflu 8.3. 
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Mynd 8.2. Á myndinni sést hluti Kröflulínu 2 sem verður endurbyggður. Þrjú möstur af fjórum sem verða tekin 

niður sjást á myndinni ofan við endamastrið. 

Tafla 8.2. Núvirtur stofnkostnaður aðalvalkostar. 

Kostnaðarþáttur Samtals 
Mkr. 

Slóðagerð, jarðvinna og undirstöður 90 

Efniskaup loftlínu 135 

Uppsetning mastra og strenging leiðara 50 

KR2 – loftlína niðurrif (1) 15 

KR3 – endavirki og jarðstrengur inn í tengivirkið (2) 60 

Annar kostnaður 
45 

Fjármagnskostnaður 
25 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 420 

 

Skýringar á forsendum kostnaðarmats: 

1) Gert er ráð fyrir að hægt verði að endurnýta leiðara, einangra og upphengibúnað í þeim kafla 

sem verður tekin niður. 

2) Um 200 m langur jarðstrengur ásamt girðingu utan um endabúnað strengs. 

Nokkur óvissa er kostnað við byggingu loftlínu með röramöstrum. Það gildir um flesta kostnaðarþætti. 

Tafla 8.3. Núvirtur stofnkostnaður þriggja útfærslna sem voru kostnaðarmetnar. 
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Valkostur Lengd 
km 

Flutnings-
geta MVA 

Kostnaður 
Mkr. 

Hlutfall af 
aðalvalkosti 

E5-a  1x3x1200mm2 jarðstrengur – 132 kV 2,0 170 480 1,1 

E5-b 1x3x1000mm2 jarðstrengur – 220 kV 2,0 270 545 1,3 

Aðalvalkostur 2x1,3 550 420 1,0 
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9 JARÐSTRENGSKOSTUR E6 - VALÞJÓFSSTAÐAFJALL, 132 KV JARÐSTRENGUR 

MEÐFRAM VEGI 

Hér er um að ræða aðra útfærslu við að setja núverandi 132 kV Kröflulínu 2 í streng niður 

Valþjófsstaðafjall með Bessastaðaá og vegi. Kröflulína 3 tengist inn á endurbyggða hluta Kröflulínu 2, 

sem verður þá Kröflulína 3 og að austasti hluti Kröflulínu 2 verði lagður í jörð. Hér er eingöngu gert ráð 

fyrir 132 kV 1200 mm2 streng enda er sú strengleið yfir 15 km löng. Helsti ókostur slíkrar útfærslu er 

sá að þá verður spennuhækkun Kröflulínu 2, síðar meir, erfiðleikum bundin. 

9.1 Staðhættir 

Valkosturinn liggur frá Kröflulínu 2 við Bessastaðaá og að Austurleið (vagnr. 910) þar sem hún liggur 

upp á fjallið. Þá liggur strengleiðin meðfram árgljúfrinu þar sem vegurinn fer í hlykkjum niður brattann. 

Þegar komið er niður í Fljótsdalinn liggur strengleiðin meðfram Fljótsdalsvegi (vegnr. 933) og 

Norðurdalsvegi (vegnr. 9340) að tengivirki Fljótsdalsstöðvar, alls um 15,4 km leið.  

 

Mynd 9.1. Valkostir næst Fljótsdal. 

Á jarðstrengsleiðinni eru engar sérstakar tæknilega erfiðar fyrirstöður en þvera þyrfti Bessastaðaá 

tvisvar, á Fljótsdalsheiði og í Fljótsdal. Reikna má með plássleysi vegna annarra lagna í jörð nærri 

frárennslisskurði Fljótsdalsstöðvar.  

Með lagningu línunnar í jörð á 15,4 km kafla er nauðsynlegt að reisa útjöfnunarstöð. Gert er ráð fyrir 

að reisa hana við tengivirkið í Fljótsdal.  
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9.2 Kostnaðargreining 

Kostnaður er reiknaður fyrir einn jarðstrengsútfærslu, sjá töflu 9.1.  

Tafla 9.1. Núvirtur stofnkostnaður jarðstrengs um Valþjófsstaðafjall. 

Kostnaðarþáttur 
1x3x1200mm2 

132 kV 

Innkaup á jarðstreng og tengiefni auk tengivinnu 445 

Jarðvinnusamningur og útlögn jarðstrengs 495 

Launaflsvirki og endamannvirki 75 

Annar kostnaður 170 

Fjármagnskostnaður 50 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 1.235 

Aðalvalkostur er loftlína byggð með grindarmöstrum á 5,3 km löngum kafla til samræmis við Kröflulínu 

2 á sama kafla. Línan byggð með röramöstrum, stöguðum og frístandandi á 1,3 km kafla næst Fljótsdal. 

Kröflulína 2 rifin og endurbyggð á sama kafla, þ.e. næst Fljótsdal. Kostnaður loftlínulausnar 

aðalvalkostar er sýndur í töflu 8.2 og samanburður á milli kosta er í töflu 8.3. 

Tafla 9.2. Núvirtur stofnkostnaður loftlínu aðalvalkostar. 

Kostnaðarþáttur Samtals 
Mkr. 

KR3 – loftlína: efni, vinna og vélar 425 

KR2 – loftlína endurbyggð: efni, vinna og vélar 140 

KR2 – loftlína niðurrif (1) 15 

KR3 – endavirki og jarðstrengur inn í tengivirkið (2) 60 

Annar kostnaður 
95 

Fjármagnskostnaður 
35 

Núvirtur stofnkostnaður samtals 770 

 

Tafla 9.3. Núvirtur stofnkostnaður útfærslna sem voru kostnaðarmetnar. 

Útfærsla Lengd 
km 

Flutnings-
geta MVA 

Kostnaður 
Mkr. 

Hlutfall af 
aðalvalkosti 

E6  1x3x1200mm2 jarðstrengur – 132 kV 15,4 170 1.235 1,6 

Aðalvalkostur loftlína 7,9 (1) 550 770 1,0 
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VIÐAUKI A 

FORSENDUR KOSTNAÐARÚTREIKNINGA 

 

Forsendur útreikninga á núvirtum stofnkostnaði 

Núvirtur stofnkostnaður er mat á öllum kostnaði mannvirkis frá hugmyndastigi og þangað til 

mannvirkið er tekið í rekstur. Hann innifelur meðal annars innkaup á búnaði og verklegar framkvæmdir 

auk afleidds kostnaðar við skipulags- og leyfismál, hönnun, eftirlit og umsjón verkkaupans sem og 

fjármagnskostnað á byggingartíma.  

Óhjákvæmilega er nokkur óvissa í kostnaðarmati og því metur Landsnet heildarkostnað framkvæmda 

almennt með óvissugreiningu. Til einföldunar er kostnaðarmat hér sett fram á einfaldari hátt, 

kostnaðartölur skal hér túlka sem miðgildi áætlana. 

 

Reiknivextir á líftíma 

Útreikningar á kostnaði yfir líftíma mannvirkis byggja á núvirðisreikningum yfir langt tímabil þar sem 

allir útreikningar miða við fast verðlag. Við slíka útreikninga þarf að ákveða hvaða vexti eigi að nota og 

þar sem hér er um að ræða fjárfestingu í innviðum þjóðfélagsins þurfa þeir að endurspegla þarfir 

samfélagsins fremur en vexti á lánamarkaði. Við slíka útreikninga hefur hér á landi yfirleitt verið miðað 

við 5-6% vexti og verður hér miðað við 5,5% vexti. Færa má rök fyrir því að þetta séu háir vextir út frá 

núverandi vaxtastigi í nágrannalöndunum en þá þarf að hafa í huga að vextir eru nú lágir í sögulegu 

samhengi og verið er að horfa á mannvirki með langan líftíma. Hafa þarf í huga að hér er eðlilegt að 

nota „þjóðhagslega“ vexti og þá er þessi tala ekki fjarri slíkum vöxtum víða í nágrannalöndunum en þó 

hafa þeir nýlega verið lækkaðir í Danmörku úr 5% niður í 4%. 

 



Kröflulína 3, 220 kV 
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VIÐAUKI 9 – SÉRFRÆÐIÁLIT – LENGD JARÐSTRENGJA 

 

Sérfræðiálit og lengd jarðstrengja 

Skipulagsstofnun - bréf 

Rafmagnsfræðilegar takmarkanir á lengd jarðstrengja á Norðurlandi 

Hjörtur Jóhannsson - álitsgerð 

 

 




































