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SAMANTEKT 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta raforkukerfi landsins, tryggja stöðugleika þess og auka 

flutningsgetu, öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. Núverandi byggðalína sem var reist í 

áföngum frá 1972 til 1984 er 927 km langt 132 kV hringtengt línukerfi sem nær frá Brennimel í 

Hvalfirði að Sigölduvirkjun. Um árabil hafa flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið mikið vanda-

mál í rekstri línunnar og skerðingar á orkuafhendingu eru orðnar tíðari en áður. Nú er svo komið að 

ástandið hamlar atvinnuuppbyggingu, rafvæðingu fiskiðjuvera, og virkni afhendingar raforku á 

landinu.  

Í kerfisáætlun Landsnets fyrir árin 2014-2023 eru settir fram þrír valkostir varðandi tengingu frá 

Suðurlandi til Norðausturlands. Í tveimur valkostum af þeim þremur, sem ætlað er að bæta fyrir 

ofangreinda annmarka í flutningskerfinu er lína um Sprengisand mikilvægur hlekkur. Tenging frá 

raforkuvinnslukjarnanum á Suðurlandi við norðurhluta landsins er talin áhrifaríkasta styrking 

raforkukerfisins í samanburði við aðrar lausnir.  

Til að skoða nánar áhrif af þessari tengingu hefur Landsnet ákveðið að hefja undirbúning mats á 

umhverfisáhrifum fyrir háspennulínu sem ber heitið Sprengisandslína. Framkvæmdin felur í sér 

byggingu nýrrar 220 kV háspennulínu frá fyrirhuguðu tengivirki við Langöldu á Landmannaafrétti að 

fyrirhuguðu tengivirki við Eyjardalsá vestan Bárðardals. Háspennulínur á þessu spennustigi eru 

matsskyldar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 22. tl. 1. viðauka. Þar eru taldar 

upp framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á umhverfisáhrifum.  

Í drögum að tillögu að matsáætlun sem hér liggur fyrir er fyrirhuguðum framkvæmdum, valkostum 

og framkvæmdarsvæði lýst og fjallað um umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum. Jafnframt 

er tilgreint hvaða gögn eru fyrir hendi sem nýtt verða við matsvinnuna og hvaða gagnaöflun er yfir-

standandi eða fyrirhuguð.  

Í frummatsskýrslu verður lagt mat á áhrif framkvæmdar á eftirfarandi þætti: Gróður, fuglalíf, jarð-

myndanir, fornleifar, svæði á náttúruminjaskrá og náttúruverndaráætlun, víðerni, neysluvatn og 

vatnsvernd. Þá verða einnig metin áhrif framkvæmdarinnar á landslag og ásýnd, félagslega og 

hagræna þætti, þ.m.t. samfélag, ferðamennsku, náttúruvá og öryggismál. 

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú birt til kynningar um þriggja vikna skeið, frá 30. október til 20. 

nóvember 2014 á vef Landsnets. Á þessu tímabili gefst umsagnaraðilum og almenningi tækifæri til 

að koma með athugasemdir við tillöguna. Að kynningatíma loknum verða drögin, ásamt athuga-

semdum, send Skipulagsstofnun til umfjöllunar. Senda skal athugasemdir til Gísla Gíslasonar hjá 

Steinsholti sf., Suðurlandsvegi 1-3, 850 Hellu, eða á netfangið gisli@steinsholtsf.is. Merkja skal 

athugasemdir: Sprengisandslína, mat á umhverfisáhrifum. 

 

 

mailto:gisli@steinsholtsf.is
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ORÐSKÝRINGAR 

Í skýrslunni er merking eftirfarandi orða og skammstafanna sem hér segir:  

Aðalskráning fornleifa Skráning fornleifa byggð á heimildum. 

Ársverk Vinnuframlag eins starfsmanns á einu ári. 

Blik (kóróna) Hávaði af rafrænum uppruna, breytilegur eftir veðri, mestur í rigningu og minnstur í 
góðu veðri. Raki í lofti eykur leiðni í loftinu kringum leiðarann og veldur úrhleðslu 
(neista) við yfirborð hans.  

Byggðalína 132 kV háspennuloftlína, sem stjórnvöld létu byggja á árunum 1972-1984 og nær 
nánast hringinn í kringum landið. Er að mestu tréstauralína. 

Byggingarbann Sjá Helgunarsvæði. 

Deiliskráning fornleifa Skráning fornleifa byggð á heimildum ásamt vettvangsskoðun. 

Framkvæmdaraðili Aðili, sem hyggst hefja framkvæmd, sem lög um mat á umhverfisáhrifum ná til.  

Frummatsskýrsla Skýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum sem Skipulagsstofnun 
auglýsir til kynningar. 

Gróður Líffélagið sem plönturnar mynda, án tillits til einstakra tegunda. Oft er notað orðið 
Gróðurfélag. 

Grunnvatn  Vatn sem fyllir sprungur og holrými í berggrunni. 

Haflengd Lárétt vegalengd (bil) milli mastra í línu. 

Helgunarsvæði Svæði undir og við háspennulínu, þar sem bannað er að byggja hús samkvæmt 
reglugerðum. 

Jafnstraumur  Jafnstraumur (DC) er stöðugur straumur, þ.e. sveiflast ekki 50 sinnum á sekúndu 
milli + og ‒, eins og riðstraumur. 

Jarðvír Jarðtengdur vír, sem er efst á möstrum, ofan við leiðara, og ver þá gegn eldingum. 

Kerfisáætlun 
Landsnets 

Áætlun á grunni raforkulaga nr. 65/2003 um nauðsynlega uppbyggingu raforku-
flutningskerfisins til að það geti annað raforkuflutningi miðað við orkuspá, auk 
þeirrar uppbyggingar virkjana sem ráðgerð er á næstu 10 árum. 

Kerfishrun Kerfishrun er ástand sem einkennist af næstum algjöru spennuleysi á ákveðnu 
svæði innan flutningskerfis sem orsakast hefur af útleysingu orkuframleiðslu-
eininga vegna óeðlilegra sveiflna á spennu og/eða tíðni sem urðu þegar neyðar-
ástand (emergency state) var á kerfinu. 

Krossbinding skerma Utan um einangrun jarðstrengja er spunninn leiðari, svokallaður skermur. 
Straumurinn í strengnum spanar upp straum í skerminum sem þarf að leiða til 
jarðar með því að jarðtengja skerminn. Með því að krosstengja skermleiðarana 
með ákveðnu millibili er hægt að lágmarka strauminn sem myndast í skerminum 
og auka þar með flutningsgetu strengsins. 

kV Kílóvolt = 1.000 volt. Volt er mælieining fyrir rafspennu. Kílóvolt er oft notað til að 
gefa til kynna stærð háspennulínu, t.d. 220 kV lína. 

Launafl Afl sem skilar engri orku, en tekur þó upp flutningsgetu í flutningslínum. Launafl er 
í réttu hlutfalli við spennuna í öðru veldi og myndun þess er því meiri sem 
flutningsgeta og spenna er hærri og mun meiri í jarðstrengjum en loftlínu. Í raf-
orkukerfum er oft notuð mælieiningin Mvar. 

Leiðari Margþættur vír, oftast úr áli eða álblöndu, sem notaður er til að leiða rafmagn milli 
staða. 

Mannár Sjá Ársverk.  

Matsáætlun Áætlun framkvæmdaraðila um á hvaða þætti framkvæmdar og umhverfis leggja 
skuli áherslu í frummatsskýrslu og um kynningu og samráð. 

Matsskýrsla Lokaskýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar fram-
kvæmdar og starfsemi sem henni fylgir, ásamt tillögum um mótvægisaðgerðir eftir 
því sem við á. Framkvæmdaraðili ber ábyrgð á gerð matsskýrslu. 

Mótvægisaðgerðir Aðgerðir til að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð umhverfisáhrif. 

MVA Mega-Volt-Amper, margfeldi straums og spennu, oft kallað sýndarafl. Oft notað til 
að tilgreina flutningsgetu háspennulínu. Táknað MVA. 
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MW Megawatt = milljón wött = þúsund kílówött = MVA*cos(φ). Mælieining fyrir raunafl. 
Táknað MW. 

Rafsegulsvið Er í rauninni tvö sjálfstæð svið, rafsvið og segulsvið; í daglegu tali er oft talað um 
þau sem eitt svið. 

Rafspenna Rafkraftur, mælieining Volt (V). 

Rafstraumur Straumur eða flæði rafeinda um leiðara, mælieining Amper (A). 

Rafsvið Svæði þar sem rafkrafta gætir, er háð rafspennu. Mælieining Volt á metra, V/m. 

Rarik Rafmagnsveitur ríkisins. 

Rekstrarspenna Spenna á kerfi eða línu við venjulegar aðstæður. 

Rýmdaráhrif Með rýmdaráhrifum er átt við það þegar leiðari, umlukinn einangrandi efni, er undir 
spennu og spennumunurinn milli leiðara og jarðar myndar launafl. Launaflið er í 
réttu hlutfalli við spennumuninn í öðru veldi. 

Segulsvið Svæði þar sem segulkrafta gætir, er eingöngu háð straumi í leiðara. Mælieining 
tesla, eða míkró-tesla. 

Tengivirki Tengivirki er mannvirki og búnaður sem notaður er til að setja rafmagn inn á 
flutningskerfið eða taka rafmagn út af kerfinu. Helsti búnaður í tengivirkjum eru 
aflspennar, aflrofar, mælaspennar, varnarbúnaður og launaflsbúnaður. 

Umhverfisáhrif Áhrif framkvæmdar og þess sem henni fylgir á umhverfi. 

Útjöfnunarstöð Yfirbyggð virki þar sem eru hýstar spólur sem eyða launafli sem myndast í 
jarðstrengjum. Virkin eru misstór eftir aðstæðum, geta verið um 400 m

2
 að gólffleti 

og um 10 m há.  

V/m Volt á metra, mælieining fyrir rafsvið. 

Yfirtónar Straumur og spenna í raforkukerfi sveiflast lotubundið með grunntíðninni 50 Hz. 
Ýmsar aðstæður í kerfinu geta valdið því að svokallaðir yfirtónar myndast. Yfir-
tónarnir eru lotubundnar sveiflur, með tíðni sem er heilt margfeldi af grunntíðninni. 
Þessar sveiflur, sem eru mun minni en grunnsveiflan, leggjast ofan á grunnsveifl-
una og geta valdið straum- og spennubjögun með óæskilegum áhrifum á rekstur 
raforkukerfisins. 
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1 INNGANGUR 

Landsnet hf. var stofnað árið 2005, á grunni raforkulaga nr. 65/2003 og hefur það hlutverk að ann-

ast flutning raforku og stjórnun raforkukerfisins. Landsnet hefur sérleyfi á flutningi raforku og er háð 

opinberu eftirliti Orkustofnunar, sem m.a. ákvarðar tekjumörk sem gjaldskrá Landsnets byggir á.  

Landsnet hefur ákveðið að hefja undirbúning mats á umhverfisáhrifum fyrir Sprengisandslínu. 

Framkvæmdin felur í sér byggingu nýrrar 220 kV háspennulínu frá væntanlegu tengivirki við Lang-

öldu á Landmannaafrétti, yfir Sprengisand, að fyrirhuguðu tengivirki við Eyjardalsá vestan Bárð-

ardals. Gert er ráð fyrir háspennulínu um þetta svæði í aðalskipulagi þeirra sveitarfélaga sem um 

ræðir, auk þess sem gert er ráð fyrir henni í Svæðisskipulag miðhálendis Íslands 2015. Með mati á 

umhverfisáhrifum er ætlunin að kanna nánar umhverfisáhrif línunnar og leggja mat á kosti um 

leiðarval og útfærslur. 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta raforkukerfi landsins, tryggja stöðugleika þess og auka 

flutningsgetu, öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. Núverandi byggðalína sem var reist í 

áföngum frá 1972 til 1984 er 927 km langt 132 kV hringtengt línukerfi sem nær frá Brennimel í 

Hvalfirði, norður og austur um land og þaðan suður og vestur að Sigölduvirkjun, auk línu úr Hrúta-

firði til Vestfjarða. Um árabil hafa flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið mikið vandamál í 

rekstri hennar og eru skerðingar á orkuafhendingu farnar að vera tíðari. Nú er svo komið að 

ástandið er farið að hamla atvinnuuppbyggingu, rafvæðingu fiskiðjuvera og virkni raforkumarkaðar.  

Fram kemur í kerfisáætlun Landsnets 2014 – 2023 að helstu niðurstöður greiningar á meginflutn-

ingskerfi á Íslandi til næstu 10 ára eru m.a: 

 Styrkja þarf kerfið í öllum framsettum sviðsmyndum1, sérstaklega á landsbyggðinni. 

 Mun sterkari tengingar þarf á milli stærstu orkuvinnslusvæðanna. 

 Styrkingar í 132 kV spennustigi eru óraunhæfar og liggur framtíð meginflutningskerfisins á 

220 kV spennustigi eða hærra 

 Sveigjanleiki til aukningar á flutningsgetu er til staðar í 220 kV kerfinu á SV-landi. 

Í kerfisáætlun eru settir fram þrír kostir varðandi tengingu meginflutningskerfis frá Suðurlandi til 

Norðausturlands í þeim tilgangi að bæta úr þessum annmörkum í flutningskerfinu. Í tveimur af 

þessum þremur valkostum er gert ráð fyrir tengingu þvert yfir landið og þar er lína um Sprengisand 

mikilvægur hlekkur: „Tenging frá raforkuvinnslukjarnanum á Suðurlandi við norðurhluta landsins er 

ein áhrifamesta styrkingarframkvæmd sem gæti verið farið í, sérstaklega ef kostnaður hennar og 

kerfisleg áhrif eru borin saman við tengingar eftir öðrum leiðum. Óstöðugleiki raforkukerfisins er 

tilkominn vegna þess að við truflun í kerfinu geta framleiðslueiningar á Austurlandi og Suðurlandi 

farið að „kasta á milli sín“ afli þegar aflið hefur ekkert nema veikar, mjög langar leiðir að fara eftir 

sem gerir það að verkum að sveiflurnar, sem myndast, dempast ekki eða magnast. Með því að 

bæta við þriðju tengingunni milli þessara landsvæða myndi stöðugleiki aukast með betri dempun í 

kerfinu auk þess að kerfið þyldi mun betur að lína á byggðalínunni færi úr rekstri. Truflun á einni 

                                                
1
 Í kerfisáætlun Landsnets fyrir árin 2014-2023 eru settar fram þær forsendur sem horft er til varðandi þörf á 

uppbyggingu flutningskerfisins. Grunnforsendur kerfisáætlunar eru Raforkuspá og Rammaáætlun en einnig 
er mikilvægt að horfa til þróunar markaðar, þ.e. þess hvar raforkan er notuð á landinu.  

Grunnforsendur kerfisáætlunarinnar voru notaðar til að stilla upp þremur sviðsmyndum til tíu ára. Sviðsmynd 
1, eða hin svokallaða núllsviðsmynd, gerir eingöngu ráð fyrir þróun almenns álags í samræmi við Raforku-
spá. Hinar tvær, Sviðsmyndir 2 og 3 gerðu ráð fyrir nýtingu virkjanakosta úr orkunýtingarflokki Rammaáætl-
unar og mismunandi umfangi, þ.e. 50% og 100% uppsetts afls virkjanakosta. Fyrir Sviðsmyndir 2 og 3 var 
stillt upp mismunandi álagsdreifingartilfellum.  
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línu á byggðalínuhringnum eru aðstæður sem kerfið ræður illa við í dag og eru nú þegar nokkur 

tilfelli þess að kerfishrun2 hafi átt sér stað við slíkar aðstæður vegna óstöðugleika og ójafnvægis í 

framleiðslu og álagi.“ (Kerfisáætlun Landsnets 2014-2023, bls. 42). 

Auk línu um Sprengisand eru aðrar styrkingar í kerfinu nauðsynlegar skv. valkosti A í kerfisáætlun 

Landsnets 2014-2023, þ.e. á kaflanum frá Blönduvirkjun að Fljótsdalsstöð. Þessir kaflar í flutnings-

kerfi Landsnets eru jafnframt nauðsynlegir sé litið til annarra valkosta um styrkingu flutningskerfis-

ins og hafa sumir þeirra kafla hlotið meðhöndlun samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, 

s.s. Blöndulína 3 og Kröflulínur 4 og 5 (áður Hólasandslína 1), eða eru í undirbúningi á frumstigi 

skipulags- eða mats á umhverfisáhrifum. 

Nánar verður fjallað um þessar forsendur framkvæmdarinnar í frummatsskýrslu. 

Matsáætlun og umhverfismat fyrir háspennulínu um Sprengisand er unnið fyrir Landsnet hf. og 

samhliða vinnur Vegagerðin að mati á umhverfisáhrifum fyrir Sprengisandsveg. Í forvinnu við leið-

arval fyrir nýjan Sprengisandsveg og Sprengisandslínu hefur verið lögð áhersla á að hvor fram-

kvæmd taki sem mest tillit til hinnar m.t.t. áhrifa og lögð er áhersla á að Sprengisandslína verði 

sem minnst sýnileg frá væntanlegum Sprengisandsvegi. Gert er ráð fyrir því að við rannsóknir og 

matsvinnu verði litið til þess að samtvinna ferli þessara tveggja framkvæmda, eftir því sem kostur 

er og aðstæður leyfa. Lögð er áhersla á aðalvalkost (A) sem er borinn saman við aðra mögulega 

kosti, þ.á.m. núllkost. Aðalvalkostir fyrir Sprengisandslínu og nýjan Sprengisandsveg eru sýndir á 

korti í viðauka II. 

  

                                                
2
 Sjá skilgreiningu á kerfishruni í orðskýringum. 
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2 STAÐHÆTTIR 

Framkvæmdarsvæðið sem um ræðir er að mestu leyti á miðhálendi Íslands, við vesturjaðar eystra 

gosbeltisins, allt frá Sultartanga norður á milli Hofsjökuls og Tungnafellsjökuls og áfram norður í 

Bárðardal. Framkvæmdasvæðið, rúmt skilgreint, er um 4.000 km² og er að stærstum hluta lítt gró-

ið. 

Hinn eiginlegi Sprengisandur dregur nafn sitt af Sprengi, sandsvæði sem talið er vera vestur frá 

Fjórðungsvatni, því sem næst á hásandinum (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson 

1983; bls. 148). Mörk þess svæðis sem nefndur var Sprengisandur eru mjög óljós, en almennt telst 

hann ná frá Kiðagili suður að Eyvindarveri og vestan frá Þjórsárkvíslum austur að Skjálfandafljóti 

og Jökulkvísl (Hallgrímur Jónasson 1967;15). Norðan Sprengisands, niður undir byggð í Bárðardal 

er land svipað og á sjálfum sandinum, mjög blásið og lítill gróður nema í lægðum og drögum, allt 

þar til kemur niður í Mjóadal og að Íshólsvatni. Þar eru víða þykkar gróðurtorfur þar sem er sterk 

gróðurhula, en hæðir blásnar. Einnig eru drög og gil upp með Skjálfandafljóti víða gróin. Land 

norðan til á afréttinum ber svip af melum og lágum fellum, fremur hallalitlu landi nema niður í dalina 

og niður að Skjálfandfljóti. Fjöll eru fá, nema Tungnafellsjökull við Nýjadal og fjöll við Vonarskarð, 

svo sem Hágöngur. Bárðardalur er einhver lengsti dalur landsins og fremsti bær upp af dalnum, 

Svartárkot, stendur nokkuð hátt, í um 400 m h.y.s. Vestan til í dalnum og utar er Mýri, innsti bær í 

dalnum, í um 300 m.h.y.s. Allmargir bæir eru í dalnum og eiga land upp á hálsa beggja vegna 

hans. Mögulegt áhrifasvæði línumannvirka nær út undir miðjan dal og þar eru ávalir hálsar og 

melar þegar upp úr dalnum kemur. Bárðardalur er vel gróinn á láglendi og upp í hlíðarnar en fjöll 

og hálsar mikið blásin og gróður fylgir dokkum og lægðum. Eyjardalur liggur hátt, suðvestur úr 

miðjum Bárðardal og er nokkuð gróinn, en eftir honum liggur Kröflulína 1 sem fyrirhuguð Sprengi-

sandslína kemur að. 

Á suðurhluta Holtamannaafréttar er land einnig mjög öldótt og gróðursnautt, allt suður að Þóris-

vatni. Víða með Þjórsá eru þó gróðursælar vinjar og einnig víða með Köldukvísl, Tungnaá og á 

Búðarhálsi, en almennt er gróður takmarkaður. Stöku fell eru áberandi í landslagi og má nefna 

Hágöngur, Skrokköldu, Kistuöldu o.fl. 

Á sunnanverðu svæðinu eru virkjanir og ummerki um þær, s.s. miðlunarlón, vegir og línur. Þar mun 

fyrirhuguð lína tengjast inn á fyrirhugað tengivirki við Langöldu sunnan Tungnaár, í gróðurlitlu 

sandorpnu hrauni. 
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3 FRAMKVÆMDIN 

3.1 Aðdragandi – forathugun  

Við endurskoðun á aðalskipulagi Ásahrepps hafa komið fram nýjar forsendur sem m.a. tengjast 

virkjunum, háspennulínum og framtíðarvegi yfir Sprengisand. Gert er ráð fyrir að Sprengisands-

vegur verði ferðamannavegur og að lega Sprengisandslínu taki mið af því að hún hafi sem minnst 

sjónræn áhrif frá alfaraleiðum og áhugaverðum útsýnisstöðum. Þá liggur fyrir vilji sveitarstjórnar 

Þingeyjarsveitar um tilfærslu á legu Sprengisandslínu eins og kemur fram í Aðalskipulagi Þingeyj-

arsveitar 2010-2022. Það var því ákveðið að ráðast í s.k. forathugun og skoða mögulega valkosti 

fyrir staðsetningu háspennulínu og vegar yfir Sprengisand. Einnig voru skoðaðir valkostir fyrir 

virkjanir á svæðinu en þær eru ýmist í biðflokki eða verndarflokki og verður ekki fjallað nánar um 

þær hér. 

Forathugunin var unnin fyrir Landsnet, Landsvirkjun og Vegagerðina. Í forathuguninni voru mis-

munandi valkostir skoðaðir og lagt mat á þá í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 

105/2006. Lagt var mat á eftirtalda valkosti: 

o Valkostir fyrir legu háspennulínu frá virkjunum á Þjórsár-Tungnaársvæðinu að tengivirki á Vallnafjalli í 
Bárðardal. 

o Valkostir fyrir legu Sprengisandsvegar, frá Haldi á Landmannaafrétti og til byggða í Bárðardal. 

Í forathuguninni var lagt mat á 3 kosti 

fyrir legu Sprengisandsvegar og 3 kosti 

fyrir legu Sprengisandslínu. Lagt var 

mat á áætluð umhverfisáhrif hvers 

valkosts, skv. aðferðafræði laga um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Kostirnir voru metnir og skoðað hvort 

þeir hefðu í för með sér umtalsverðar 

breytingar frá núverandi ástandi, þ.e. 

núllkosti. Þessi aðferðafræði leiddi til 

þess að valkostir tóku breytingum í 

vinnuferlinu og í ljós kom hvað hafði 

jákvæðust eða minnst áhrif á þá þætti 

sem voru skoðaðir.  

Niðurstaða forathugunar fyrir línu og 

veg er sýnd á Mynd 1, en hún grund-

vallast ekki síst á sjónrænum áhrifum.  

  

Mynd 1. Aðalvalkostir fyrir Sprengisandslínu (rauð lína) og 
Sprengisandsveg (svört lína) skv. niðurstöðu forathugunar. 
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3.2 Valkostir  

Framkvæmdin sem hér um ræðir felst í nýbyggingu 220 kV háspennulínu, Sprengisandslínu. Gert 

er ráð fyrir að línan liggi frá fyrirhuguðu tengivirki við Langöldu á Landmannaafrétti að framtíðar 

tengivirki við Eyjardalsá vestan Bárðardals í Þingeyjarsveit. Fyrirhuguð framkvæmd er innan sveit-

arfélaganna Rangárþings ytra, Ásahrepps og Þingeyjarsveitar. Mismunandi valkostir fyrir legu lín-

unnar eru sýndir á Mynd 2 til Mynd 5 og á yfirlitskorti í mælikvarðanum 1:600.000 í viðauka 1. 

Meginregla Landsnets er að nota jarðstrengi eins og kostur er, en bæði hérlendis og erlendis eru 

háspennulínur með yfir 100 kV spennu almennt lagðar sem loftlínur. Jarðstrengslausnir eru hins 

vegar jafnan fyrsti valkostur á lægri spennustigum. Þó eru dæmi þess að flutningslínur á hærra 

spennustigi séu lagðar sem jarðstrengir í þéttri íbúðarbyggð eða vegna sérstakra umhverfishags-

muna.  

Við gerð svæðis- og aðalskipulags sveitarfélaganna á hálendissvæðum í lok síðustu aldar var lögð 

áhersla á að hafa línur og vegi sem mest samsíða og í sem þrengstum beltum til að nýta sam-

legðaráhrif framkvæmdanna og að raska eins litlu svæði og kostur er. Síðan hefur orðið viðhorfs-

breyting í þá átt að raflínur eigi að vera sem minnst sýnilegar, sérstaklega á ferðamannasvæðum 

og lítt röskuðum hálendissvæðum. Því byggist leiðaval á því að Sprengisandslína verði sem minnst 

sýnileg frá alfaraleiðum.  

Í mati á umhverfisáhrifum er lagður fram aðalvalkostur fyrir legu línunnar (Leið A). Auk þess verður 

lagt mat á þrjá kosti til viðbótar fyrir legu línunnar; svokallaða Eystri leið (Leið B), leið samkvæmt 

gildandi skipulagsáætlunum (Leið C) og loks Leið D, sem er sama leið og valkostur A, en með 

jarðstreng um miðbik leiðarinnar. Allar þessar leiðir verða bornar saman við núllkost þ.e. þann kost 

að gera ekki ráð fyrir aukinni flutningsgetu í kerfi Landsnets. Þá verður greint frá þeim möguleika 

að styrkja byggðalínu (hringtengingu í byggð) í stað þess að leggja Sprengisandslínu, eins og 

fjallað er um í umhverfisskýrslu Kerfisáætlunar Landsnets 2014-2023. 

Yfirlit um valkosti: 

 Aðalvalkostur (Leið A) 

 Eystri leið (Leið B) 

 Leið samkvæmt gildandi aðalskipulagi (Leið C) 

 Jarðstrengskostur – Leið D (Leið A með jarðstreng á hluta leiðar)  

 Núllkostur  

 Aðrir kostir sem skoðaðir hafa verið í Kerfisáætlun 2014-2023. 

Ekki er útlokað að niðurstaðan verði blanda af tveimur eða fleiri valkostum.  

Við val á línuleið er horft heildstætt á skipulag þess svæðis sem um ræðir, skoðað hvar hentugast 

er að leggja línuna eða strenginn og þannig reynt að lágmarka neikvæð áhrif á náttúru, almenning, 

landeigendur, þróun byggðar, ferðamennsku og aðra landnýtingu. 

Kostunum er lýst nánar í köflum 3.2.1 til 3.2.6. Örnefni sem vísað er til má sjá á kortum í kafla 3.3. 

Þá má í Viðauka II sjá kort yfir aðalvalkost A samanborið við aðalvalkost Vegagerðarinnar varðandi 

væntanlega veglínu yfir Sprengisand. 
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3.2.1 Aðalvalkostur – Leið A 

Leið A er lögð fram sem aðalvalkostur. Gert er ráð fyrir loftlínu sem mun liggja frá nýju tengivirki við 

Langöldu á Landmannaafrétti, þar sem Hrauneyjafosslína 1 og Búðarhálslína 1 mætast. Þaðan 

liggur línan í hlíðum Búðarháls, með Tungnaá, Sporðöldulóni og Köldukvísl, fer síðan austur yfir 

Köldukvísl sunnan við fossinn Nefja og stefnir í ANA að Álftarfitjardrögum og núverandi Sprengi-

sandsvegi. Hún fylgir svo veginum norður undir Þórisós, tekur þar stefnu vestan við Sauðafell, 

Þveröldu og Hnöttóttuöldu og fer milli Hnausavers og Svörtubotna að Skrokköldu.  

Norðan við Skrokköldu fer línan austur fyrir núverandi Sprengisandsleið á kafla, yfir veginn skammt 

vestan við Rauðkoll, og þaðan til norðurs þar sem aftur er farið yfir veginn og síðan í NNA. Línan 

fer yfir Fjórðungskvísl rúmum 6 km vestan við Nýjadal. Hún heldur sömu stefnu fyrst í stað en 

stefnir síðan í norður og fer rétt vestan Fjórðungsvatns í stefnu á Kiðagilsdrög. Hún fylgir þeim og 

núverandi Sprengisandsleið að upptökum Mosakvíslar. Línan fylgir Mosakvísl milli Nýjadrags og 

Sandfells og stefnir norður 

eftir Mjóadal, neðarlega í vest-

urhlíðum hans. 

Við ármót Mjóadalsár og Ytri-

Bótarár sveigir línan lítið eitt til 

vesturs, fer upp úr Mjóadal og 

liggur milli Klukkufjalls og Píla-

grímsfells, og áfram út Vallna-

fjall að tengivirki sem fyrir-

hugað er við Eyjardalsá, vest-

an Bárðardals. Heildarlengd 

aðalvalkosts er um 192 km.  

  

Mynd 2. Aðalvalkostur, leið A, fyrir legu Sprengisandslínu (rauð lína). 
Hvítar línur eru Leiðir V2 og V5 fyrir Sprengisandsleið. Svört lína er 

núverandi Sprengisandsleið.  
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3.2.2 Eystri leið - Leið B 

Leið B er lögð fram til samanburðar við aðalvalkost. Um er að ræða loftlínu sem mun liggja frá 

tengivirki við Langöldu á Landmannaafrétti. Þaðan fylgir hún Hrauneyjafosslínu 1 að Hrauneyja-

fossvirkjun, fer með Sporðöldulóni um Þóristungur, austan Köldukvíslar norður undir Fossabrekkur, 

stefnir þaðan að Álftarfitjardrögum og fylgir Sprengisandsleið að Þórisósi. Línan fer milli Sauðafells 

og Sauðafellslóns vestan Köldukvíslar fram hjá Illugaveri að Austurkrók syðri austan Hnöttóttuöldu.  

Frá Austurkrók syðri stefnir línan NA á milli Skrokköldu og Miðfells og liggur að hluta yfir 

Hágönguhraun. Austan við Skrokköldu beygir leiðin fyrst til NNV og síðan til NNA. Línan liggur yfir 

Fjórðungskvísl talsvert vestar en leið A. Þaðan liggur hún að Vegamótavatni og sveigir þar til NA, 

fer norðan við Fjórðungsvatn að Tjarnardragi og Klyfberadragi um Fljótsdal og með Skjálfandafljóti 

að Ytra-Fljótsgili. Þaðan stefnir línan í norður yfir Kiðagil, fer vestan Kiðagilshnjúks og um Fremri-

Mosa og Mosaslakka uns hún beygir norður eftir Mjóadal, og er framhaldið eins og á leið A. Heild-

arlengd leiðar B er um 195 km. 

 

 

  

Mynd 3. Leið B fyrir legu Sprengisandslínu (gul lína). Hvítar línur eru Leiðir 

V2 og V5 fyrir Sprengisandsleið. Svört lína er núverandi Sprengisandsleið. 
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3.2.3 Gildandi skipulag - Leið C 

Leið C er Sprengisandslína eins og hún er í gildandi Aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022, Aðal-

skipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 og Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015.  

Línan liggur frá fyrirhuguðu tengivirki við Langöldu á Landmannaafrétti. Þaðan fylgir hún Hraun-

eyjafosslínu 1 að Hrauneyjafossvirkjun, um Þóristungur og fer vestur fyrir Köldukvísl norðan Sporð-

öldulóns. Fylgir svo Köldukvísl norður á Klifshagavelli, stefnir þaðan í NA milli Klifshagavallaöldu og 

Skiptingaöldu, fer skammt austan Grjóthöfða og þverar Sprengisandsleið við Grjótakvíslabotna. 

Fer vestan við Þveröldu og Hnöttóttuöldu, um Svörtubotna og stefnir þaðan vestan við Vegamóta-

vatn.  

Frá Vegamótavatni sveigir línan til NA og fer norðan við Fjórðungsvatn í stefnu á Tjarnardrag, 

Klyfberadrag og Fljótsdal. Vestan við Fljótshnjúk stefnir línan til norðurs, fer vestur fyrir Fljótsöldu 

og Kiðagilshnjúk og um Nýjadrag og Fremri-Mosa, milli Tjarnartorfa og Lambatorfa og að Skafhól-

um austan Skjálfandafljóts. 

Þaðan er stefnt til NNA, um 

Suðurárhraun og yfir Suðurá. 

Þar beygir línan til norðurs og 

fer um Hátungur og um hraun 

vestan við Svartá, þverar ána 

austan við bæinn Rauðafell 

og stefnir síðan norður heið-

ina, vestan í Kálfborgarárfelli 

og austan við Brunnvatn. Norð-

ur undir Axartjörn stefnir línan 

til NV, fer vestur yfir Skjálf-

andafljót nokkru norðan gisti-

hússins Kiðagils í Bárðardal 

og að fyrirhuguðu tengivirki 

við Eyjardalsá.  

Á sínum tíma, þegar mælt var 

fyrir línunni (árið 1991), var 

gert ráð fyrir framhaldi hennar 

til Akureyrar. Heildarlengd lín-

unnar yrði um 196 km. 

 

 

  

Mynd 4. Leið C. Sprengisandslína skv. gildandi aðalskipulagsáætlunum 
sveitarfélaganna (blá lína). Hvítu línurnar eru Leiðir V2 og V5 fyrir Sprengi-

sandsleið. Svört lína er núverandi Sprengisandsleið. 
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3.2.4 Jarðstrengskostur – Leið D  

Jarðstrengskostur er leið A, með þeirri breytingu að yfir miðbik leiðar verður línan í jarðstreng. 

Á þessu stigi liggur ekki fyrir nákvæm staðsetning eða lengd jarðstrengs. Í matsáætlun er skilgreint 

belti þar sem jarðstrengskostur verður skoðaður nánar, u.þ.b. frá Skrokköldu í suðri að Kiðagils-

drögum í norðri. Samhliða matsvinnu verður skoðuð möguleg jarðstrengsleið innan þessa beltis. 

Ekki er talið raunhæft eða hægt að færa rök fyrir því að leggja línuna í jörð að öllu leyti, hvorki m.t.t. 

kostnaðar eða tæknilegra þátta, né heldur eru talin rök fyrir því út frá umhverfisáhrifum. 

Kerfisrannsóknir Landsnets hafa leitt í ljós að samanlögð lengd jarðstrengslagna á línuleiðinni í 

heild geti að hámarki numið um 50 km. Lengri jarðstrengir á leiðinni en sem þessu nemur hafa í för 

með sér meiri svokölluð rýmdaráhrif en flutningskerfið þolir. Með rýmdaráhrifum er átt við fram-

leiðslu jarðstrengja á launafli sem leiðir af sér hækkun á spennu, þar sem skammhlaupsafl er lágt 

(skammhlaupsafl er mæli-

kvarði á styrk raforkukerfis). 

Raforkukerfið við norðurenda 

línuleiðarinnar hefur mjög lágt 

skammhlaupsafl sem takmark-

ar lengd línunnar sem unnt er 

að leggja í jörð. Lágt skamm-

hlaupsafl og mikil launafls-

framleiðsla jarðstrengs geta 

einnig valdið því að lægri 

yfirtónar í kerfinu (þ.e. 3. 5. og 

7. yfirtónar) magnist og valdi 

vandkvæðum við rekstur kerf-

isins. Lengri jarðstrengir gætu 

því haft mjög óæskileg áhrif á 

rekstur raforkukerfisins í heild 

og líklegt að tjón myndi hljót-

ast af, sérstaklega við truflan-

ir, rof og innsetningu á línunni. 

Á Mynd 6 er sýnt það belti 

sem kemur til álita fyrir jarð-

streng og grundvallast afmörk-

un beltisins á eftirfarandi þátt-

um:  

  

Mynd 5. Í matsáætlun er tilgreint belti þar sem lagt er til að skoða þann kost 
að leggja Sprengisandslínu í jörð. Innan þessa beltis verður skoðuð nánari 
lega og lengd strengsins (fjólublátt svæði). Hvítar línur eru Leiðir V2 og V5 
fyrir Sprengisandsleið. 
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 Á móts við Skrokköldu er komið norður fyrir þau svæði þar sem önnur mannvirki eru áber-

andi, s.s. vegna veitumannvirkja, og við Kiðagilsdrög fer línan að falla betur að landslagi.  

 Á þessum hluta leiðarinnar er land hvað flatast og því erfiðara að fella línuna að landslagi 

og minnka sýnileika hennar en annars staðar á línuleiðinni.  

 Veðurálag er hvað mest á þessum hluta línuleiðarinnar. 

Miðað er við að línan norðan og sunn-

an jarðstrengsins myndi fylgja aðalval-

kosti (leið A) fyrir Sprengisandslínu (sjá 

kafla 3.2.1). Beltið innifelur þá kosti að 

leggja strenginn:  

 Með núverandi Sprengisands-

vegi að hluta. 

 Meðfram fyrirhuguðum nýjum 

Sprengisandsvegi að hluta. 

 Í nálægð við ljósleiðara sem 

liggur um Sprengisand. 

 Sömu leið og loftlína (leið A) er 

fyrirhuguð. 

Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar 

um mögulegan jarðstreng innan þessa 

svæðis og mismunandi leiðir bornar 

saman. Á vegum Landsnets vinnur 

starfshópur sem hefur það verkefni að 

kanna tæknilega þætti við mögulega 

strenglögn að hluta, til dæmis mögu-

lega lengd m.t.t. tæknilegra, rekstrar-

legra og kostnaðarlegra þátta. Heildar-

lengd er um 192 km og þar af getur 

lengd jarðstrengs orðið að hámarki um 

50 km innan flákans sem sýndur er á 

Mynd 6.  

3.2.5 Núllkostur 

Núllkostur felur það í sér að ekki verði reist háspennulína yfir Sprengisand. Þá yrði ekki um að 

ræða þann ávinning sem stefnt er að og lýst er í kafla 1. Að jafnaði má gera ráð fyrir því að um 

óbreytt ástand verði að ræða á þeim náttúrufarsþáttum sem til skoðunar eru í mati á umhverfis-

áhrifum. Nánari grein verður gerð fyrir jákvæðum og neikvæðum áhrifum núllkosts á náttúrufars-

þætti og samfélag í frummatsskýrslu.  

3.2.6 Aðrir kostir  

Í umhverfismati kerfisáætlunar Landsnets fyrir árin 2014-2023 var lagt mat á umhverfisáhrif mögu-

legra leiða til að uppfylla þörf á styrkingu flutningskerfisins og umhverfisáhrif þeirra borin saman. 

Megin áherslan er lögð á þrjá valkosti um flutningsleiðir raforku:  

A Hálendislína og Norðurland  

B Byggðalína  

C Hálendislína og vesturvængur  

Mynd 6. Leið D. Valkostur A fyrir háspennulínu með jarðstreng 
innan fjólubláa flákans um miðbik leiðarinnar. Hvítar línur eru 
Leiðir V2 og V5 fyrir Sprengisandsleið. Svört lína er núverandi 

Sprengisandsleið. 



Drög að tillögu að matsáætlun  

Steinsholt og EFLA     11 

 

Kostur A 

 

Kostur B 

 

Kostur C 

Mynd 7. Valkostir um styrkingu flutningskerfis Landsnets sem metnir voru í umhverfisskýrslu Kerfisáætlunar 
Landsnets 2014-2023. 

 

Sprengisandslína er hluti af kosti A og C samkvæmt umhverfisskýrslu Kerfisáætlunar 2014-2023.  

Í mati á umhverfisáhrifum fyrir Sprengisandslínu verður gerð samantekt á helstu niðurstöðum 

umhverfisskýrslu kerfisáætlunar Landsnets 2014-2023 hvað varðar aðra kosti. Jafnframt verður 

gerð grein fyrir ástæðum þess að ekki eru lagðar fram lausnir sem byggja á jafnstraumi. 

3.3 Staðhættir og landslag á fyrirhugaðri línuleið 

Í köflum 3.2.1 til 3.2.6 um leiðarval er gefið yfirlit um línuleiðina og valkosti, en í köflum 3.3.1 til 

3.3.6 verða mismunandi möguleikar fyrir legu línunnar sýndir á innrauðri gervitunglamynd. Á nokkr-

um stöðum er möguleiki á að línan geti færst á milli valkosta (leiða), s.s. þar sem leiðir skerast, t.d. 

í námunda við fossinn Nefja (sbr. Mynd 8). Rauð svæði á gervitunglamyndinni sýna gróður og því 

rauðara því meiri og þéttari gróður.  
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3.3.1 Langalda - Nefji 

Byggt verður 220 kV tengivirki við Langöldu á Landmannaafrétti. Tengivirkið verður þar sem 

Búðarhálslína 1 mætir Hrauneyjafosslínu 1. Frá Langöldu að Nefja er nokkur gróður á mögulegum 

línuleiðum. Helsti gróður er á Búðarhálsi meðfram Tungnaá, á Þóristungum og norðan Sporðöldu-

lóns (sjá Mynd 8). Land er fremur slétt.  

 

 

 

  

Mynd 8. Möguleg lega Sprengisandslínu frá tengivirki við Langöldu að Nefja. Leið A er rauð, leið B er gul og leið 
C blá. (Innrauð mynd, gróið land er rautt). Svört lína sýnir núverandi vegi. 
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3.3.2 Nefji – Þórisós/Grjótakvísl 

Á kaflanum frá Nefja norður að Þórisós/Grjótakvísl liggja leiðir A og B á sama stað (rauð og gul lína 

á Mynd 9). Austan Nefja fer línuleiðin um lægð í Kröppuöldum og liggur síðan með Ósöldum og 

Sprengisandsvegi norður undir Þórisós. Lítill gróður er á svæðinu, helst með ám og lækjum.  

Leið C (blá lína) stefnir frá Nefja á Klifshagavelli og síðan upp í öldur vestan Köldukvíslar. Nokkur 

gróður er á Klifshagavöllum. 

 

  

Mynd 9. Möguleg lega Sprengisandslínu frá Nefja að Þórisósi/Grjótakvísl. Leið A er rauð, leið B er gul og leið C 
blá. (Innrauð mynd, gróið land er rautt). Svört lína sýnir núverandi vegi. 
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3.3.3 Þórisós/Grjótakvísl – norður fyrir Skrokköldu 

Leið A og D (rauð lína) liggur um lítt eða ógróið land þar til komið er norður fyrir Hnöttóttuöldu en 

þar eru gróðurteygingar á kafla. Línuleiðin er á kafla við rætur Þveröldu (sjá Mynd 10). Leið B (gul 

lína) fer austur fyrir Sauðafell og er í námunda við Köldukvísl, liggur utan alfaraleiðar um nánast 

ógróið svæði, þ.á.m. yfir vestasta hluta Hágönguhrauns. Leið C (blá lína) fylgir leið A fyrst í stað en 

við Svörtubotna stefnir línan nokkurn vegin mitt á milli Kistuöldu og Kvíslaveitu. Gróðurteygingar 

eru í Svörtubotnum og hér og þar með kvíslum sem renna í Kvíslaveitu. 

  

Mynd 10. Möguleg lega Sprengisandslínu frá Þórisósi/Grjótakvísl norður fyrir Skrokköldu. Leið A er rauð, leið B 
er gul og leið C blá. (Innrauð mynd, gróið land er rautt). Svört lína sýnir núverandi vegi. 
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3.3.4 Skrokkalda – Fjórðungsalda 

Allar leiðirnar liggja um nánast ógróið land, landslag eru ávalar hæðir og tjarnir á stöku stað (sjá 

Mynd 11). Skoðaður verður möguleiki á jarðstrengslausn frá Skrokköldu norður fyrir Fjórðungsöldu.  

  

Mynd 11. Möguleg lega Sprengisandslínu frá Skrokköldu að Fjórðungsöldu. Leið A er rauð, leið B er gul 
og leið C blá. Innan fjólubláa svæðisins verður jarðstrenglausn skoðuð. (Innrauð mynd, gróið land er 

rautt). Svört lína sýnir núverandi vegi.  
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3.3.5 Fjórðungsalda – Fremri-Mosar 

Leið A (og D) liggur að stórum hluta ofan í lægð með núverandi Sprengisandsvegi, þar eru víða 

gróðurteygingar. Leiðir B og C liggja að hluta sömu leið og einnig eru þar víða gróðurteygingar. 

Helsta gróðurlendið er við Kiðagil og í Fremri-Mosum. 

 

  

Mynd 12. Möguleg lega Sprengisandslínu frá Fjórðungsöldu að Fremri-Mosum. Leið A er rauð, leið B er gul og 
leið C blá. Innan fjólubláa svæðisins verður skoðað með jarðstrenglausn. (Innrauð mynd, gróið land er rautt). 
Svört lína sýnir núverandi Sprengisandsleið. 
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3.3.6 Fremri-Mosar - Eyjardalsá 

Frá Fremri-Mosum er leið A, B og D sama um Ytri-Mosa, eftir vesturhlíð Mjóadals og að Eyjardalsá 

þar sem fyrirhugað er að reisa tengivirki. Nokkur gróður er í botni Mjóadals og milli Pílagrímsfells og 

Klukkufjalls.  

Leið C fer austur fyrir Skjálf-

andafljót. Leiðin liggur um 

Suðurárhraun um land 

Svartárkots, Stórutungu, 

Rauðafells og fleiri jarða 

áður en hún þverar Bárð-

ardal nokkru norðan við 

gistihúsið Kiðagil.  

Ekki liggur nákvæmlega 

fyrir hvar endanleg tenging 

verður við Kröflulínu í Eyjar-

dal, norðan Vallnafjalls. 

  

Mynd 13. Möguleg lega 
Sprengisandslínu frá Fremri-
Mosum að Eyjardalsá. Leið A 
er rauð, leið B er gul og leið C 
er blá. (Innrauð mynd, gróið 
land er rautt). Svört lína sýnir 
núverandi vegi. 
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3.4 Lýsing á framkvæmdarþáttum 

3.4.1 Almennt 

Eftirfarandi lýsingu á helstu mannvirkjum Sprengisandslínu er á þessu stigi fyrst og fremst ætlað að 

sýna mannvirkin í megindráttum, en búast má við einhverjum breytingum á fyrirkomulagi meðan á 

matsvinnu og hönnun stendur. Greint verður frá slíkum breytingum í frummatsskýrslu, ef þær liggja 

fyrir þá. Allar magntölur eru áætlaðar og geta breyst. Við hönnun háspennulína er stuðst við 

staðalinn ÍST EN 50341-1:2001 ásamt íslenska þjóðarskjalinu ÍST EN 50341-3-12:2001, 

háspennulínur yfir 45 kV.  

3.4.2 Línugerð og möstur 

Á þessu stigi eru nokkrar gerðir af möstrum til skoðunar fyrir Sprengisandslínu (Mynd 14). Ekki 

hefur verið tekin endanleg ákvörðun um mastragerð og því hugsanlegt að meðan á matsvinnu og 

hönnun stendur komi aðrar mastragerðir til greina. Ekki er víst að allar mastragerðir gangi við öll 

skilyrði um veðurálag og eru mastragerðirnar því kynntar með fyrirvara um nánari skoðun, sem 

getur haft áhrif bæði á mögulegar haflengdir og hæð mastra. Lagt verður mat á mismunandi gerðir 

mastra, einkum með tilliti til sjónrænna áhrifa. 

 

Mynd 14: Mastragerðir sem eru til skoðunar í Sprengisandslínu, 220 kV.  

 

Hæð mastra og haflengd ræðst af mastragerð, spennustigi, gerð leiðara, álagsforsendum og lands-

lagi. Möstrin standa ýmist á einni eða tveimur steyptum undirstöðum. Stöguð möstur eru yfirleitt 

með fjórum eða átta stögum. Dæmigerð meðalhæð stálgrindarmastra með láréttri uppröðun leiðara 

(mastragerð b á mynd 14) er um 25 m, með um 20 m breiðri brú, sem einangrar línunnar hanga í. 
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Reikna má með að hæðarbil þeirrar mastragerðar sé á bilinu 18-34 m (mastragerðir b og c á mynd 

14). Ef notuð yrðu stöguð röramöstur (möstur e og f á mynd 14), má ætla að meðalhæð þeirra sé 

svipuð og í tilviki stagaðra grindarmastra en haflengdir líklega um 10-15% minni. Ef notast yrði við 

lóðrétta uppröðun leiðara (mastragerð d á mynd 14), má ætla að heildarhæð gæti verið á bilinu 30-

45 m. Ef notað verður stagað röramastur eins og sýnt er á mynd 14 (mastragerð a), má reikna með 

að heildarhæð verði á bilinu 28-44 m.  

Hornmöstur geta t.d. verið þrjár stagaðar súlur (sjá  

Mynd 15) á steyptum undirstöðum. Unnið er að útfærslu fleiri gerða mastra.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 15: Hornmöstur. Stagaðar stálgrindarsúlur (a og b), 220 kV.  

 

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir gerð línunnar, mismunandi mastragerðum og bygg-

ingu hennar.  

 

    Mynd 16: Stagað M-röramastur úr Reykjaneslínu 1 (220 kV). Skýring á helstu hugtökum.  

  

a. b. 



Drög að tillögu að matsáætlun  

Steinsholt og EFLA     20 

3.4.3 Jarðstrengur 

Lagning jarðstrengs fer þannig fram að grafinn er um 1,5 m breiður skurður, um 1,2 m að dýpt, ef 

miðað er við strenglögn með einu strengsetti. Þremur strengjum verður komið fyrir með um 30 cm 

millibili, á þjöppuðum sérvöldum fínum sandi. Þar ofan á er settur sérvalinn fínn sandur með góða 

varmaleiðni, þá net til varúðar og aðvörunarborðar til varnar strengnum og síðan fyllt að með 

jarðvegi (sjá  Mynd 17). Verja þarf strenginn gegn úrrennsli og fleiri hættum. Ef flutningsþörf fer yfir 

400 MVA er nauðsynlegt að leggja tvö strengsett. Þá eru grafnir tveir skurðir með nokkurra metra 

millibili.  

Ef strengur er það langur að hann fer að hafa áhrif á spennustýringu flutningskerfisins þarf að eyða 

út svokölluðu launafli, sem myndast í strengnum. Það er gert með launaflsvirki (útjöfnunarstöð) 

sem felst í að spóla (shunt reactor) er tengd við streng. Stærð og umbúnaði spóla svipar til afl-

spenna. Gert er ráð fyrir því að setja þurfi upp launaflsvirki við annan strengenda ef jarðstrengur 

yrði um 25 km langur og við báða strengenda ef lengd hans er um 50 km. Launaflsvirki eru bygg-

ingar, um 400 m2 að grunnfleti og eru um 10 m háar. 

Þar sem burðarhæfni jarðvegs er ekki næg til að koma streng og fyllingarefni að framkvæmdar-

svæðinu þarf að gera slóða meðfram streng. 

 

 

 Mynd 17: Skurðþversnið af dæmigerðum 220 kV jarðstreng með láréttri uppröðun. 

 

3.4.4 Slóðagerð 

Lagning vegslóða er háð mastragerð og því landi sem línan/strengurinn mun liggja um. Gert er ráð 

fyrir að meðfram streng þurfi að vera ökuslóð sem er fær vörubílum á framkvæmdartíma, en í tilviki 

loftlína er nægilegt að fært sé að sjálfum möstrunum. Þar sem línustæði verður í námunda við 

núverandi Sprengisandsleið mun sá vegur nýtast sem megin línuslóð. Jafnframt þarf að gera u.þ.b. 

10x10 m plön við öll möstur, þar sem ekki er burðarhæfur jarðvegur fyrir.  



Drög að tillögu að matsáætlun  

Steinsholt og EFLA     21 

 

Mynd 18: Þversnið sem sýnir athafnasvæði á framkvæmdatíma þar sem jarðvegur er laus í sér. Sniðið sýnir 
lagningu tveggja 220 kV jarðstrengja, þar sem uppbyggð slóð er nauðsynleg. Gert er ráð fyrir að vinnuvegur sé á 
milli skurðstæða og að uppgreftri sé komið fyrir tímabundið beggja vegna. 

 

Gert er ráð fyrir að við valkosti A og D verði núverandi Sprengisandsleið (og aðrir núverandi slóðar) 

nýtt sem megin aðkomu- eða línuslóð á rúmum helmingi leiðarinnar. Við valkost C mun um 20-25% 

Sprengisandsleiðar nýtast sem megin línuslóð og við valkost B mun einungis 15-20% leiðarinnar 

nýtast sem aðkomu- eða línuslóð. Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir lengd línuslóða í 

mismunandi valkostum.  

Breidd núverandi og nýrra slóða er áætluð um 4 metrar sbr. Mynd 18. Landsnet hefur það að mark-

miði að halda slóðagerð í lágmarki. Á þeim svæðum þar sem því verður við komið verður reynt að 

komast af án línuslóða. Á Mynd 19 má sjá dæmigerða línuslóð en taka ber fram að umfang slóða 

er afar mismunandi eftir jarðvegi og aðstæðum á hverju svæði. Í frummatsskýrslu verður áætluð 

lega slóða sýnd á uppdrætti og gerð frekari grein fyrir slóðagerð við mismunandi aðstæður. Einnig 

verður gerð grein fyrir stefnu framkvæmdaraðila um aðgengi almennings að línuvegum, en hún 

verður mótuð í samráði við landeigendur og viðkomandi sveitarfélög.  

 

      Mynd 19: Ljósmynd af dæmigerðri línuslóð, þar sem uppbygging slóðar er óþörf. 
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3.4.5 Efnistaka 

Efni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur og fyllingarefni þarf að undirstöðum og stagfestum. 

Einnig þarf lagnasand með ákveðna varmaleiðandi eiginleika til að leggja með jarðstreng ef sá 

kostur verður fyrir valinu. Gert er ráð fyrir því að samnýta efnistökustaði með Vegagerðinni vegna 

nýs Sprengisandsvegar. Unnin verður námukönnun og gerð grein fyrir mögulegum námum í frum-

matsskýrslu. Efni úr núverandi námum verður nýtt, eftir því sem hægt er. Efnisþörf fyrir fram-

kvæmdina er á bilinu 350-400 þús m3, eftir því hvaða kostur verður fyrir valinu.  

Ef jarðstrengur verður lagður á hluta leiðarinnar þarf sérvalinn (unninn) sand til að leiða varma frá 

strengnum og verður hann ef hægt er, tekinn úr námum í grennd við línuleiðina, en ella fluttur 

lengra að. Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir þeim námum sem verða notaðar, efnis-

magni og frágangi náma eftir notkun.  

3.4.6 Ljósleiðari 

Gert er ráð fyrir þeim möguleika að leggja ljósleiðara með línunni sem nýttur yrði til stýringar í 

flutningskerfinu. Ef lagður yrði jarðstrengur væri ljósleiðari lagður í skurðstæði strengsins. 

3.4.7 Mannaflaþörf og vinnubúðir 

Settar verða upp vinnubúðir fyrir starfsmenn á framkvæmdartíma. Búðirnar verða í nágrenni við 

greiðfæra vegi en á vinnusvæðinu verða færanlegir kaffiskúrar með snyrtiaðstöðu. Í frummats-

skýrslu verður fjallað nánar um fyrirkomulag og mannaflaþörf, eins og kostur er. Á rekstrartíma 

línanna verður um reglubundið eftirlit og viðhald að ræða, sem örfáir menn munu sinna lítinn hluta 

úr ári.  

3.4.8 Frágangur 

Að lokinni lagningu línunnar verða efnisafgangar, umbúðir og annar lauslegur úrgangur hreinsaður 

af svæðinu, jarðrask lagfært til samræmis við umhverfið og jarðvegssár grædd upp þar sem þörf er 

talin á. Frágangur verður í samráði við hlutaðeigandi sérfræðinga/stofnanir, eftir því sem við á. 

Jafnframt verður slóð lagfærð og reynt að gera ráðstafanir til að hindra úrrennsli. Gengið verður frá 

efnistökusvæðum í samræmi við áætlun um efnistökuna og frágang svæðisins að henni lokinni. 

Nánar verður gerð grein fyrir frágangi í frummatsskýrslu. 
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4 AÐRAR FRAMKVÆMDIR - SPRENGISANDSLEIÐ  
 

Vegagerðin fyrirhugar að endurbyggja Sprengisandsleið milli Suður- og Norðurlands, en sú fram-

kvæmd hefur ekki verið tímasett. Vegagerðin gerir ráð fyrir að nýta ýmist núverandi veg og endur-

byggja hann eða leggja nýjan veg. Núverandi vegur á kaflanum frá Sultartangalóni að Mýri í Bárð-

ardal er 219 km langur en nýr vegur verður á bilinu 187-197 km langur. Ýmsir kostir hafa verið 

skoðaðir í samráði við viðkomandi sveitarfélög og Landsnet. Niðurstaðan er að leggja fram 2 

valkosti við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, Leið V2 og Leið V5 og verða þeir bornir 

saman við núllkost. Við endanlegt val á veglínu er mögulegt að blanda leiðunum saman og velja 

Leið V2 á kafla og Leið V5 á öðrum kafla. Við val á veglínu verður horft heildstætt á skipulag svæð-

isins og skoðað hvar hentugast er að leggja veginn þannig að sem minnstur skaði hljótist af fyrir 

náttúru og landslag, fornleifar, útivist og ferðaþjónustu, almenning og landeigendur. Vegagerðin er 

framkvæmdaraðili og ber ábyrgð á mati á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar. 

Í Samgönguáætlun 2011-2022 er gert ráð fyrir fjórum megin hálendisvegum og er Sprengisands-

leið einn þeirra. Sprengisandsleið er skilgreind sem stofnvegur á hálendi. Til stofnvega á hálendi 

teljast vegir sem eru mikilvægir fyrir flutninga og ferðaþjónustu.  

Markmið framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur um og yfir hálendið á milli Suður- og Norður-

lands. Einnig er markmið framkvæmdarinnar að bæta aðgengi almennings að miðhálendinu til úti-

vistar og styrkja þar með ferðaþjónustu á Íslandi.  

Drög að tillögu að matsáætlun liggja fyrir vegna Sprengisandsleiðar. Landsnet og Vegagerðin hafa 

ákveðið að vinna mat á umhverfisáhrifum fyrir verkefnin samhliða. Fyrirtækin standa sameiginlega 

að rannsóknum fyrir mat á umhverfisáhrifum, þ.e. gerð vistgerðarkorta vegna áhrifa á gróður, rann-

sóknum á fuglum, fornleifarannsóknum, og umfjöllun um áhrif á ferðamennsku og útivist, landslag 

og ásýnd. Einnig munu fyrirtækin samræma matsferli framkvæmdanna. Tillögur að matsáætlun og 

frummatsskýrslur verða auglýstar á sama tíma og kynntar á sameiginlegum fundum. Jafnframt 

verður gerð grein fyrir sameiginlegum áhrifum framkvæmdanna í sérstökum kafla í báðum frum-

matsskýrslunum, og gera fyrirtækin ráð fyrir að vinna þá kafla sameiginlega. Loks verður lega aðal-

valkosta beggja framkvæmda sýnd á kortum.  

Gerð verður frekari grein fyrir hugsanlegri veglínu um Sprengisand í sérstökum kafla í frummats-

skýrslu. 
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5 SKIPULAG OG EIGNARHALD  

Fyrirhugað framkvæmdarsvæði er innan eftirtalinna sveitarfélaga: 

 Þingeyjarsveitar. 

 Ásahrepps. 

 Rangárþings ytra.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um landnotkun og stöðu skipulagsmála á og nærri framkvæmdar-

svæðinu. Þá verður skoðað hvort fyrirhuguð framkvæmd, m.v. mismunandi valkosti, samræmist 

gildandi skipulagsáætlunum.  

5.1 Landsskipulagsstefna 

Landsskipulagsstefna 2015-2026 er í vinnslu (www.landsskipulag.is). Í 1. gr. reglugerðar um lands-

skipulagsstefnu nr. 1001/2011 segir: „Markmið landsskipulagsstefnu er að setja fram leiðarljós um 

landnotkun, nýtingu lands og landgæða sem tryggir öryggi og heildarhagsmuni við gerð skipulags-

áætlana og stuðlar að sjálfbærri þróun og skilvirkri áætlanagerð. Þá er landsskipulagsstefnu ætlað 

að stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um landnotkun og nýtingu lands. 

Landsskipulagsstefna skal taka mið af fyrirliggjandi stefnumótandi áætlunum opinberra aðila sem 

varða landnotkun og stöðu og þróun skipulagsmála í landinu. Hún skal jafnframt byggja á markmið-

um skipulagslaga og stefnu stjórnvalda um sjálfbæra þróun. Þá skal landsskipulagsstefna eftir því 

sem við á hafa hliðsjón af svæðis- og aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga.“ 

5.2 Svæðisskipulag  

Fyrirhugað framkvæmdarsvæði Sprengisandslínu liggur innan marka Svæðisskipulags miðhálendis 

Íslands 2015, sem staðfest var árið 1999. Gert er ráð fyrir Sprengisandslínu í svæðisskipulaginu og 

er línuleiðin skv. leið C í þessari matsáætlun (sjá valkost B, Viðauki I). 

Við gildistöku landsskipulagsstefnu fellur svæðisskipulagið úr gildi.  

5.3 Aðalskipulag 

Gert er ráð fyrir Sprengisandslínu í Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 og Aðalskipulagi 

Ásahrepps 2010-2022, sbr. Viðauka I. Gert er ráð fyrir að Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-

2022 verði breytt og gert ráð fyrir Sprengisandslínu.  

Landsnet hefur ásamt Vegagerðinni, óskað eftir því við sveitarfélögin að hafinn verði undirbúningur 

að breytingum á aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna til samræmis við niðurstöðu Forathug-

unar sbr. kafla 3.1 og Viðauka 2 og hafa sveitarfélögin hafið undirbúning breytinga á aðalskipulagi. 

Áformað er að breytingaferlum ljúki eftir að mat á umhverfisáhrifum fyrir Sprengisandslínu liggur 

fyrir.  

5.4 Kerfisáætlun 2014 – 2023 

Í kerfisáætlun er greint frá flutningsþörf meginflutningskerfis raforku á Íslandi næstu 10 árin. Gert er 

ráð fyrir að styrkja þurfi flutningskerfi raforku, sérstaklega á landsbyggðinni. Sterkari tengingar þarf 

milli stærstu orkuvinnslusvæðanna og liggur framtíð meginflutningskerfisins á 220 kV spennustigi 

eða hærra. Samkvæmt niðurstöðum kerfisrannsókna er víða of lítil flutningsgeta í flutningskerfi 

raforku, sérstaklega á landsbyggðinni. Samanburður mismunandi sviðsmynda sýnir að tenging milli 

Suðurlands og norðurhluta landsins er nauðsynleg.  

Sprengisandslína er hluti af valkostum A og C, sem voru til skoðunar í kerfisáætlun 2014-2023. 

Mat á umhverfisáhrifum Sprengisandsleiðar er hluti af því ferli að afla ítarlegri upplýsinga um leiða-

http://www.landsskipulag.is/
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val um Sprengisand, útfærslu mannvirkja og möguleg umhverfisáhrif áður en Landsnet tekur 

ákvörðun um framtíðarstyrkingu flutningskerfisins.  

Í umhverfisskýrslu kerfisáætlunar eru lagðar til margvíslegar aðgerðir og áherslur sem líta þarf til 

við útfærslu, hönnun og legu flutningskerfisins, sem getur dregið úr eða komið í veg fyrir neikvæð 

umhverfisáhrif. Hluti af slíkum aðgerðum er að skoða möguleika á lagningu jarðstrengs á ákveðn-

um svæðum, sé sú lausn tæknilega raunhæf, val á gerðum mastra og að leiðarval taki mið af 

landslagseinkennum og mannvirkjum í nágrenninu. 

Mat á umhverfisáhrifum Sprengisandsleiðar er því í samræmi við kerfisáætlun Landsnets 2014-

2013. 

5.5 Leyfisveitingar 

Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum:  

Orkustofnun: Til byggingar háspennulína sem reknar eru á 66 kV spennu eða hærri þarf Landsnet 

leyfi Orkustofnunar, sbr. 9. grein raforkulaga nr. 65/2003.  

Sveitarstjórnir: Gert er ráð fyrir að sveitarstjórnir Þingeyjasveitar, Ásahrepps og Rangárþings ytra 

veiti framkvæmdaleyfi á grundvelli staðfests skipulags, álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverf-

isáhrifum og leyfis Orkustofnunar, sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Umhverfisstofnun: Fá þarf leyfi Umhverfisstofnunar ef framkvæmdin snertir friðlýstar náttúruminjar.  

Heilbrigðiseftirlit: Sækja þarf um starfsleyfi til viðkomandi heilbrigðiseftirlits vegna nokkurra þátta 

framkvæmdarinnar, svo sem vinnubúða, efnistökustaða o.fl. í samræmi við lög nr. 7/1998 um holl-

ustuhætti og mengunarvarnir.  

Minjastofnun Íslands: Ekki er leyfilegt að raska fornminjum nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. 

5.6 Eignarhald 

Landið sem línan fer um er í eigu einstaklinga og sveitarfélaga en að stærstum hluta liggur hún um 

þjóðlendu. Á undirbúningsstigi var landeigendum gert viðvart um undirbúning rannsókna og fram-

kvæmdar. Áframhaldandi samráð verður um framkvæmdirnar við landeigendur í tengslum við 

matsferlið.  
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6 UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM 

6.1 Mat á umhverfisáhrifum 

Framkvæmdin er matsskyld skv. 22. tölulið í 1. viðauka laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á um-

hverfisáhrifum. Þar eru taldar upp framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á umhverfisáhrifum: 

„Loftlínur utan þéttbýlis til flutnings á raforku með 66 kV spennu eða hærri.”  

Í köflum 6.1.5 til 6.1.7 eru nefndir helstu þættir framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum. 

6.1.1 Umsjón með mati á umhverfisáhrifum 

Landsnet er framkvæmdaraðili og verður eigandi og rekstraraðili Sprengisandslínu. Tillaga þessi 

að matsáætlun er unnin fyrir Landsnet af Steinsholti sf og EFLU Verkfræðistofu hf. Einnig koma að 

verkinu aðrir sérfræðingar s.s. á sviði náttúrufars og fornminja.  

Verkefnisstjórn er sýnd í töflu hér að neðan:  

Aðilar Hlutverk Starfsmenn 

Landsnet Verkefnisstjóri framkvæmdaraðila. Árni Jón Elíasson 

Steinsholt sf. Verkefnisstjóri ráðgjafa og ritstjóri frummats-
skýrslu. 

Gísli Gíslason 

EFLA hf. Verkefnisstjóri ráðgjafa vegna tæknilegra þátta. Ólafur Árnason 
 

 
Tafla 1. Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum. 

Margir sérfræðingar koma að gerð frummatsskýrslunnar, hver á sínu sérsviði og er greint frá þeim í 

köflum 6.4.2 til 6.4.11. 

6.1.2 Tilgangur með tillögu að matsáætlun 

Matsáætlun skýrir á hvaða þætti framkvæmdar og umhverfis verður lögð áhersla á við matsvinn-

una og fjallað um í frummatsskýrslu. Áætlunin er gróf verklýsing fyrir framkvæmdaraðila, Skipu-

lagsstofnun, umsagnaraðila og almenning, til að vinna eftir og fylgjast með því hvort fullnægjandi 

upplýsingar komi fram í frummatsskýrslu um framkvæmd, starfsemi sem henni fylgir, valkosti og 

áhrif á umhverfið. Í tillögu að matsáætlun er gerð grein fyrir framkvæmdinni, framkvæmdar- og 

áhrifasvæði hennar, ásamt þeim þáttum umhverfisins sem taldir eru geta orðið fyrir áhrifum. Í 

tillögu að matsáætlun er því jafnframt lýst hvernig staðið er að rannsóknum og mati á áhrifum. 

6.1.3 Yfirlit yfir matsferlið 

Aðferðin sem beitt er við mat á umhverfisáhrifum er í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum 

nr. 106/2000 m.s.br. og reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. Matsferlið skv. lögun-

um má sjá á Mynd 20. 

Nánari upplýsingar um slíkt matsferli má finna á vef Skipulagsstofnunar, www.skipulagsstofnun.is. 

6.1.4 Tímaáætlun matsferlis og framkvæmdar 

Áætlað er að skila frummatsskýrslu inn til meðferðar Skipulagsstofnunar á fyrri hluta árs 2015 og 

að álit Skipulagsstofnunar á matsskýrslu geti legið fyrir síðla sama ár. 

Framkvæmdir hafa ekki verið tímasettar. 

http://www.skipulagsstofnun.is/
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Mynd 20: Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

 

6.1.5  Háspennulínur 

Möstur, leiðarar og slóðar verða að hluta sýnilegir frá vegum, byggð og útivistarsvæðum. 

Háspennulínur líkt og mörg önnur mannvirki, geta haft áhrif á fuglalíf, gróður, jarðmyndanir og 

fornleifar. Í sumum tilvikum, sérstaklega nærri byggð, geta slík mannvirki haft áhrif á hljóðvist og 

landnotkun vegna byggingarbanns næst línunum. Í tilviki 220 kV háspennulínu er helgunarsvæði 

línu á bilinu 45-70 m. Ýmis önnur landnotkun er þó möguleg í grennd við lagnaleiðir.  

Ef jarðstrengur verður lagður á hluta leiðarinnar, verður óhjákvæmilega eitthvert rask á fram-

kvæmdartíma. Í einhverjum tilfellum þarf að gera slóða meðfram strengstæði og á þeim stöðum þar 

sem burðarefni jarðvegs er lélegt þarf að hafa varanlega slóða meðfram strengstæði. Helgunar-

svæði jarðstrengja á spennustiginu 220 kV er 10-14 m fyrir eitt strengsett og 20-25 m fyrir tvö 

aðskilin strengsett með vegslóð á milli (breidd er háð spennu og útfærslu). Byggja þarf útjöfnunar-

stöðvar við hvorn enda strengs og munu þær verða sýnilegar. 

6.1.6 Jarðrask vegna vegslóða og jarðskauta 

Jarðrask verður við lagningu nýrra vegslóða en það má minnka með því að nota núverandi slóða 

svo sem kostur er, en þar sem þeim sleppir þarf hugsanlega að leggja nýja slóða. Leggja þarf hlið-

arslóða að nýjum mastrastæðum og gera plön við þau, þar sem ekki er burðarhæfur jarðvegur til 

staðar. Jarðskaut eru sett í mastrastæði og línuslóða.  

6.1.7 Efnistaka 

Efni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur. Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og stagfestum 

og verði jarðstrengir á hluta leiðar þarf fyllingarefni með þeim sem hefur góða varmaleiðni. Gerð 

verður grein fyrir áætlaðri efnisþörf og staðsetningu efnistökustaða í frummatsskýrslu. Til að draga 

úr umhverfisáhrifum vegna efnistöku verður reynt að nýta núverandi námur. Einnig er gert ráð fyrir 

að samnýta námur með Vegagerðinni vegna framkvæmdar við Sprengisandsveg. 

6.1.8 Verkþættir á framkvæmdartíma og umferð á rekstrartíma 

Á framkvæmdartíma verður umferð um línuvegi og línustæði og aukin umferð um alfaravegi vegna 

flutnings á efni, vinnuvélum og mannskap. Á rekstrartíma línunnar verður umferð á vegum fram-

kvæmdaraðila um línustæðið einungis til eftirlits og viðhalds, nokkra daga á ári.  

Þá verða vinnubúðir og aðstaða sett upp í nágrenni greiðfærra leiða á svæðinu. Eitthvert rask verð-

ur í tengslum við þá aðstöðu en gert er ráð fyrir að vinnubúðirnar standi á framkvæmdartíma. 

Á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 er sýnt vatnsverndarsvæði í Kiðagilsá, suður af Kiða-

gilshnjúki, grann- og fjarsvæði eru ekki skilgreind. Mikilvægt er að farið sé að þeim ákvæðum sem 
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gilda um umferð innan slíkra svæða svo ekki skapist hætta á mengun af völdum tækjabúnaðar og 

umgengni.  

6.2 Afmörkun framkvæmdarsvæðis 

Framkvæmdarsvæðið er bundið við það svæði sem fer undir flutningsvirkin. Almennt séð ræðst 

stærð framkvæmdarsvæðis að nokkru leyti af eftirfarandi þáttum: 

 Jarðraski sem bundið er við slóða, námur og plön.  

 Jarðraski sem bundið er við jarðstrengsleið þar sem talsverður uppgröftur er á fram-
kvæmdartíma (auk þess sem gera þarf spennujöfnunarstöðvar með ákveðnu millibili). 

 Aðkomuleiðir að línuleiðinni teljast einnig til framkvæmdarsvæðis þar sem tímabundið 
getur verið ónæði af umferð vinnuvéla.  

 Vinnubúðir og vinnuplön teljast til framkvæmdarsvæðis en varanleg aðstaða verður engin 
að framkvæmdum loknum. 

6.3 Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar 

Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum framkvæmdar-

innar gæti, bæði á framkvæmdartíma og á rekstrartíma. Almennt má skipta áhrifasvæði við mat á 

áhrifum háspennulína í þrennt:  

 Bein áhrif á umhverfið: Við afmörkun áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa á gróður, jarðmynd-

anir, fornleifar og fugla er miðað við u.þ.b. 20 metra breitt svæði við línuleiðina. Rannsókn-

arsvæði eru hins vegar skilgreind talsvert rýmra eða um 300 m, þar sem við nánari útfærslu 

á línustæði getur línan hnikast til innan þessa svæðis.  

 Áhrif á landslag og ásýnd: Hluti af mati á áhrifum framkvæmdarinnar felst í því að meta 

áhrif hennar á landslag og ásýnd lands. Áhrifasvæði vegna þessara rannsókna getur verið 

víðfeðmara en vegna beinna áhrifa og fer það eftir eðli framkvæmdar og staðsetningu 

hennar m.t.t. landforma, ökuleiða o.þ.h. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á sýnileika há-

spennulínunnar og áhrif á landslag og ásýnd.  

 Áhrif á samfélag: Áhrifasvæði vegna samfélagslegra þátta getur í mörgum tilvikum verið 

óljóst og einskorðast ekki við ákveðið belti meðfram háspennulínunni. Áhrifasvæði vegna 

landnotkunar einskorðast við helgunarsvæði línunnar, þar sem er svokallað byggingarbann. 

Það er breytilegt (háð haflengd á milli mastra) en er yfirleitt um 45-70 metra breitt belti (þ.e. 

25-35 metrar frá miðlínu til hvorrar handar). Helgunarsvæði jarðstrengja á spennustiginu 

220 kV er 10-14 m fyrir eitt strengsett og 20-25 m fyrir tvö aðskilin strengsett með vegslóð á 

milli (breidd háð spennu og útfærslu). 

 Önnur áhrif á samfélag geta ýmist verið jákvæð vegna styrkingar á grunnkerfi raforku-

flutnings í landinu eða vegna opnunar svæða í kjölfar slóðagerðar. Önnur áhrif á samfélag 

geta einnig verið neikvæð, t.d. vegna sjónrænna áhrifa á ferðamannasvæðum. 
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6.4 Áherslur í frummatsskýrslu  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti umhverfisins sem hugsanlega geta orðið fyrir umtals-

verðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar og þá staði þar sem línan hefur áhrif á ásýnd 

lands. Umfjöllunin mun ná bæði til framkvæmdar- og rekstrartíma. Í þessari tillögu að matsáætlun 

eru kynntir þeir umhverfisþættir sem talin er ástæða til að fjalla um í matsferlinu. Við ákvörðun um 

hvaða þætti skyldi athuga, voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, umhverfisskýrsla kerfisáætlunar 2014-

2023, kröfur í lögum og reglugerðum og samráð haft við helstu umsagnaraðila.  

Við mat á umhverfisáhrifum er unnið eftir lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og reglu-

gerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. Einnig er stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofn-

unar, annars vegar um mat á umhverfisáhrifum og hins vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, 

einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Við mat á vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti er stuðst við 

tiltekin viðmið s.s. stefnumörkun stjórnvalda, alþjóðasamninga, lög og reglugerðir. 

6.4.1 Umhverfisþættir 

Við skilgreiningu umhverfisþátta og vinsun var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um 

flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi, fyrirliggjandi rannsóknir og umhverfisskýrslu 

kerfisáætlunar Landsnets 2014-2023. Sprengisandslína er í námunda við byggð í Bárðardal, en 

þar er stundaður hefðbundinn landbúnaður. Að öðru leyti liggur línan um afréttarlönd og óbyggðir. 

Landnotkun á svæðinu er fyrst og fremst bundin við sauðfjárbeit, ýmis konar útivist og ferða-

mennsku.  

Þar sem línan er víðast hvar langt frá byggð, óháð valkostum um línuleið, er ekki talin ástæða til að 

fjalla um raf- og segulsvið eða hljóðvist.  

Í frummatsskýrslu verður lögð áhersla á eftirtalda þætti: 

 Gróðurfar  

 Fuglalíf 

 Jarðmyndanir  

 Landslag og ásýnd 

 Fornleifar 

 Útivist og ferðaþjónusta  

 Náttúruverndarsvæði og víðerni 

 Vatnsvernd og neysluvatn 

 Náttúruvá og öryggismál 

Hér á eftir verður stuttlega fjallað um hvern þessara þátta, fyrirhugaðar rannsóknir og áætlaða um-

fjöllun í frummatsskýrslu.  

6.4.2 Gróðurfar 

Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og við lagningu jarðskauta, svo og efnistaka, hafa stað-

bundin áhrif á gróður. Við framkvæmdir verður reynt að nýta núverandi vegi og slóða á svæðinu 

sem og að nota efni úr opnum námum þar sem því verður við komið. Almennt er talið að áhrif á 

gróður verði fremur lítil vegna línulagnarinnar, þ.e. að ekki verði veruleg breyting á gróðursam-

félögum eða tegundasamsetningu. Rannsóknir á gróðurfari felast í samantekt og könnun á vist-

gerðum og flóru á hápennuleiðinni, í þeirri viðleitni að skoða leiðir til að hlífa þeim eftir fremsta 

megni. Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) fór í vettvangsferð sumarið 2014 og skoðaði sérstaklega 

leið A með tilliti til flóru og verndargildis svæða. 

NÍ mun gefa út stafrænt kort með vistgerðum fyrir svæðið og gera grein fyrir líklegum áhrifum á 

vistgerðir. Svæðið sem um ræðir er afmarkað á Mynd 21. Skilgreiningar á vistgerðum á miðhálendi 

liggja fyrir og eru kort tilbúin af hluta af hálendinu. Í þessu verkefni verður unnið sérstaklega að skil-

greiningum vistgerða á því svæði sem er utan miðhálendismarkanna. Listi yfir tegundir háplantna 

verða teknar saman út frá fyrirliggjandi gögnum og skráningum sumarið 2014. 



Drög að tillögu að matsáætlun  

Steinsholt og EFLA     30 

Mynd 21. Svæðið sem vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar ná yfir er innan rauða 

rammans. 

Vistgerðir eru afrakstur umfangsmikillar vinnu á vegum NÍ þar sem m.a. var notast við tiltæk 

gróðurkort og aðrar upplýsingar um náttúru svæðisins og einnig farið á vettvang og safnað gögnum 

um gróður, jarðveg, smádýr, fugla og ýmsa umhverfisþætti. Vistgerð endurspeglar m.a. upplýsingar 

um gróðurfélög; lík gróðurfélög eru flokkuð saman í vistgerð og tekið saman hvaða aðrir eiginleikar 

einkenna vistgerðina. Þar má nefna gróðurþekju og hæð gróðurs, tegundasamsetningu og fjöl-

breytni plantna og dýra og jarðvegsgerð. 

Á grundvelli þessarar greiningar voru vistgerðir skilgreindar. Vistgerðakort sýna því ekki aðeins 

gróður heldur gefa einnig upplýsingar um þau umhverfisskilyrði sem þar ráða og hvaða dýra-

tegundir er þar að finna. Með þessum gögnum fæst m.a. yfirlit yfir sérstæðar og sjaldgæfar vist-

gerðir, einkenni þeirra og útbreiðslu. Vistgerðir gefa því mikilvægar upplýsingar um verndargildi 

lands og eru mikilvægar undirstöðueiningar um vernd og nýtingu náttúrunnar.  

Út frá vistgerðarkortum verður fjallað um hvort líklegt sé að háspennulínan hafi áhrif á vistgerðir 

með hátt verndargildi eða áhrif á vaxtarstaði friðlýstra háplantna eða háplantna á válista. Áhrif 

efnistöku og rasks á 

vistgerðir og háplöntur 

verða metin og fjallað 

verður um mótvægis-

aðgerðir eftir því sem 

við á. Finnist votlendi, 

innan áhrifasvæðisins, 

sem er af þeirri stærð-

argráðu að það njóti 

sérstakrar verndar skv. 

37. gr. náttúruverndar-

laga nr. 44/1999, verða 

þau afmörkuð sérstak-

lega og áhrif á þau 

metin.  
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6.4.3 Fuglalíf  

Áhrif á fuglalíf felast aðallega í ónæði af framkvæmdum séu þær í gangi á viðkvæmum varp- eða 

uppeldistíma. Ekki er talið að bein áhrif á fuglalíf verði veruleg vegna slóða og mastursstæða. Þó 

geta mannvirki, sérstaklega línur, skapað hættu fyrir fugla vegna hugsanlegs áflugs. 

Náttúrustofa Norðausturlands fór yfir gögn er varða fuglalíf og kannaði gildi þeirra með vettvangs-

könnun sumarið 2014. Leitað verður upplýsinga hjá Náttúrufræðistofnun Íslands um útbreiðslu 

sjaldgæfra varpfugla. Ef varpsvæði eru innan framkvæmdarsvæðis verður athugað með þær teg-

undir samhliða mófuglatalningu. Fálkasetur verða einnig könnuð í næsta nágrenni rannsókna-

svæðisins þar sem fálkinn getur farið um langan veg til fæðuöflunar.  

Þéttleiki mófugla verður mældur á fyrirfram gefnum sniðum með s.k. „Distance-aðferð“. Gert er ráð 

fyrir að kanna sérstaklega varp heiðagæsa í Mjóadal með því að telja þar heiðagæsir og hreiður. 

Megináhersla verður lögð á umfjöllun um aðalvalkost, leið A en áhrif annarra kosta borin saman við 

hann með notkun fyrirliggjandi gagna um fuglalíf og vistgerðarkorta NÍ, sbr. kafla 6.4.2. Lagt verður 

mat á hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf, m.a. með tilliti til áflugshættu og lagðar fram 

tillögur um mótvægisaðgerðir ef þörf krefur. 

6.4.4 Jarðmyndanir 

Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og efnistaka geta raskað jarðmyndunum sem á einhvern hátt 

þykja sérstæðar eða ástæða er til að vernda. Áhrifin verða fyrst og fremst á laus yfirborðslög. 

Reynt verður að komast hjá raski á sérstæðum jarðmyndunum, þar sem þær kunna að finnast. 

Megináhersla verður lögð á umfjöllun um aðalvalkost, leið A, en einnig verða áhrif hans borin 

saman við aðra valkosti (leiðir). Jarðfræðingar munu fara um svæðið og lýsa jarðfræði þess og 

jarðmyndunum. Í frummatsskýrslu verður jarðmyndunum innan fyrirhugaðra athugunarsvæða lýst, 

ásamt því sem fjallað verður um sérstöðu þeirra og verndargildi, m.a. með tilliti til 37. gr. Náttúru-

verndarlaga nr. 44/1999. Áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar á jarðfræðilega þætti verða metin og 

lagðar til mótvægisaðgerðir eftir því sem nauðsynlegt telst.  

6.4.5 Landslag og ásýnd 

Jarðrask af völdum framkvæmdar getur haft í för með sér áhrif á landslag og ásýnd, en megináhrif 

framkvæmdarinnar verða vegna mastra og leiðara háspennulínunnar. Í frummatsskýrslu verður 

fjallað um áhrif framkvæmdarinnar á landslag og ásýnd.  

Landslag verður flokkað eftir einkennum þess og lagt mat á gildi landslagsheilda og deilisvæða og 

verndargildi þeirra metið. Skipting landslagsheilda í deilisvæði byggir á landslagi, gróðurfari og 

jarðmyndunum. Á grunni þeirra eru deilisvæði metin út frá ákveðnum þáttum og áhrif framkvæmdar 

metin. 

Sýnileiki línunnar verður kortlagður og gerðar verða líkanmyndir af fyrirhugaðri háspennulínu. Leit-

ast verður við að sýna mögulega útfærslu línunnar/strengsins á völdum stöðum í landslagi. Við val 

á sjónarhornum fyrir gerð líkanmynda er leitast við að sýna einkennandi útsýni frá fjölförnum 

stöðum og stöðum sem þykja markverðir vegna útivistar og/eða útsýnis. Staðsetning myndatöku-

staða og sjónarhorn þeirra verða sýnd á korti. 

Við mat á áhrifum á landslag og ásýnd verður greint frá hugsanlegum mótvægisaðgerðum. Við 

útfærslu og hönnun flutningsmannvirkja verður tekið tillit til landslagsgerða. Það felur m.a. í sér 

ákvörðun um tegund og útlit háspennumastra og annarra mannvirkja. Athugunarsvæðið er um-

fangsmeira en vegna beinna áhrifa og afmarkast af 5 km svæði umhverfis línurnar.  



Drög að tillögu að matsáætlun  

Steinsholt og EFLA     32 

6.4.6 Samfélag 

Framkvæmdir hafa ávallt áhrif á nærsamfélagið, bæði á framkvæmdartíma og einnig að honum 

loknum. Á framkvæmdartíma aukast umsvif sem geta haft í för með sér jákvæð áhrif vegna 

þjónustu og atvinnu á svæðinu í tengslum við uppbygginguna. Framkvæmdunum getur jafnframt 

fylgt ónæði sem líklega myndi helst gæta næst byggð í Bárðardal.  

Áhrif á atvinnulíf tengjast bæði meiri möguleikum á iðnaði með meiri raforkuflutningi og afhending-

aröryggi raforku og atvinnumöguleikum og þjónustu í tengslum við línuna og betri veg.  

Bætt vegakerfi tengt línuframkvæmdum bætir aðgengi heimaaðila og annarra að hálendinu, sem 

m.a. kann að nýtast atvinnurekstri, þ.á.m. vegna smölunar. Fjallað verður um landnotkun á línu-

leiðinni í frummatsskýrslu og gefnar upplýsingar um þær jarðir sem framkvæmdirnar snerta. 

6.4.7 Útivist og ferðaþjónusta 

Bættur vegur og háspennulína um Sprengisand kann að hafa áhrif á ýmsa þætti ferðamennsku, 

einkum er talið að línan geti haft sjónræn áhrif á útivistar- og ferðamannasvæðum. Í frummats-

skýrslu verður lagt mat á hugsanleg áhrif framkvæmdar á útivist og ferðaþjónustu. Fjallað verður 

um landnotkun á línuleiðinni í frummatsskýrslu og taldar upp þær jarðir sem farið er um.  

Vegna útivistar og ferðaþjónustu verður fjallað um markverða staði og reynt að leggja mat á nýt-

ingu mismunandi svæða. Steinsholt sf hefur tekið saman yfirlit yfir útivistarmöguleika á Holta-

mannaafrétti. Þar er gerð grein fyrir nokkrum áhugaverðum stöðum á afréttinum ásamt því sem 

staðsetningar göngu- og reiðleiða og veiðistaða eru sýndar á uppdráttum. Rannsóknir og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar stóðu að könnun sumarið 2014, í samvinnu við Steinsholt sf, bæði meðal ferða-

manna á svæðinu og samanburðarhópa utan svæðis. Sambærileg könnun verður gerð meðal 

ferðaþjónustuaðila. Niðurstöður kannana ásamt núverandi stöðu og líklegum áhrifum framkvæmda 

á þróun ferðaþjónustu munu verða kynntar í sérstakri skýrslu ásamt því að gerð verður grein fyrir 

þeim í frummatsskýrslu. 

Gildi deilisvæða skv. landslagsgreiningu, sbr. kafla 6.4.5, verður nýtt til að meta áhrif á auðlindir 

ferðaþjónustunnar og hvaða áhrif framkvæmdir kunna að hafa á ferðamennsku og hvort og þá 

hvaða mótvægisaðgerðir eru mögulegar. Niðurstöður verða kynntar í sérstakri skýrslu og gerð 

grein fyrir þeim í frummatsskýrslu. 

6.4.8 Fornleifar 

Áhrif á fornleifar geta helst orðið af völdum jarðrasks í mastursstæðum, jarðstrengs, vegna slóða-

gerðar og á efnistökustöðum. Það er stefna Landsnets að hliðra mannvirkjum eins og kostur er 

þannig að fornleifum verði ekki raskað. 

Fornleifastofnun Íslands ses. annaðist skráningu á fornminjum sumarið 2014 í og við mögulegar 

línuleiðir. Megináhersla verður lögð á umfjöllun um aðalvalkost, leið A. Gert er ráð fyrir að gerð 

verði deiliskráning fyrir aðalvalkost, leið A og skoðunarsvæði jarðstrengsleiðar, en að gerð verði 

aðalskráning á línuleið sem gert var ráð fyrir í Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022. 

Aðalskráning fornminja hefur farið fram á Holtamannaafrétti auk þess sem nokkrir minjastaðir hafa 

verið skráðir á svæðinu. Ennfremur liggur fyrir kortlagning á vörðum á fornri þjóðleið á Holta-

mannaafrétti.  

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir staðsetningu minja, lagt mat á hættu á raski þeirra vegna 

framkvæmdarinnar og lagðar til mótvægisaðgerðir ef þörf krefur. 
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6.4.9 Víðerni, náttúruminjar og náttúruverndarsvæði 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir verndarsvæðum á og við leið Sprengisandslínu. Fjallað 

verður um svæði á náttúruminjaskrá (7. útgáfa 1996), svæði á náttúruverndaráætlun og jafnframt 

litið til hverfisverndar samkvæmt aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga. Einnig verður fjallað um 

hugsanleg áhrif línuleiða á víðerni.  

Þeir línukostir sem eru til skoðunar liggja hvorki um friðlýst svæði né svæði á náttúruminjaskrá. 

Jarðstrengur kann að liggja um Vatnajökulsþjóðgarð meðfram núverandi Sprengisandsleið, en það 

verður háð vali á strengleið. Áhrif aðalvalkostar (Leið A) á óröskuð víðerni eru óveruleg nema í 

Mjóadal, sbr. einnig yfirlitsmynd af línukostum í Viðauka 1. Gerð verður grein fyrir áhrifum mis-

munandi línuleiða á víðerni í frummatsskýrslu.  

6.4.10 Vatnsvernd og neysluvatn 

Í Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 er vatnsból ofan Stóru-Valla/Kiðagils í Bárðardal. Auk 

þess eru nokkur mikilvæg lindasvæði í nánd við línuleiðir, eins og fram kemur í Svæðisskipulagi 

miðhálendisins Íslands 2015 og aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna. Allar mögulegar línu-

leiðir eru utan vatnsverndarsvæða. Samráð verður haft við viðkomandi sveitarstjórnir og heil-

brigðisnefndir vegna framkvæmdar á svæðinu. 

Mikilvægt er að öll umgengni, umferð og ástand tækjabúnaðar sé eins og best verður á kosið til að 

tryggja að ekki verði óhöpp sem orsaki mengun á neysluvatni. Innan vatnsverndarsvæða gilda 

ákvæði reglugerðar nr. 797/1999 m.s.br. um varnir gegn mengun grunnvatns.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á vatnsvernd. Gerð verður 

grein fyrir þeim þáttum framkvæmdar sem talið er að geti skapað hættu á mengun grunnvatns, 

fjallað um mikilvægi vatnsbóla á viðkomandi vatnsverndarsvæðum og lýst þeim aðgerðum sem 

ráðist verður í til að lágmarka þá hættu, s.s. að tryggja fullnægjandi ástand tækja, tilhögun eftirlits, 

lokun línuslóða fyrir almennri umferð, merkingar vatnsverndarsvæða við línuslóðir og viðbrögð við 

óhappi á vatnsverndarsvæðum. 

6.4.11 Náttúruvá og öryggismál 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir hugsanlegri náttúruvá og öryggismálum ferðamanna. 

Annars vegar verður fjallað stuttlega um náttúruvá, þ.e. þá umhverfisþætti sem geta haft áhrif á 

rekstraröryggi línanna. Hins vegar verður fjallað um hættu sem stafa kann af línum fyrir ferðamenn, 

sérstaklega í vetrarferðum, samhliða því sem þær auka öryggi í vetrarferðum. Í frummatsskýrslu 

verður fjallað um áhættu af völdum línanna og lagðar fram tillögur að mótvægisaðgerðum sé þess 

talin þörf.  

6.4.12 Lífríki veiðivatna 

Ekki er gert ráð fyrir að framkvæmdir hafi áhrif á lífríki veiðivatna en verði framkvæmdir innan 100 

m frá bakka þeirra verður leitað leyfis Fiskistofu, sbr. 33. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 

61/2006. Talið er að áhrif framkvæmdarinnar á annað dýralíf séu óveruleg og ekki er gert ráð fyrir 

að fjalla sérstaklega um þá þætti í frummatsskýrslunni.  
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6.5 Fyrirliggjandi gögn 

Helstu gögn og rannsóknir sem stuðst verður við í matsvinnunni eru eftirfarandi:  

 Skipulagsmál 

 Aðalskipulag Ásahrepps 2010-2022. 

 Aðalskipulag Rangárþings ytra 2010-2022. 

 Aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2010-2022. 

 Svæðisskipulag miðhálendis Íslands 2015. 

 Kerfisáætlun Landsnets 2014 – 2023. 

 Forathugun fyrir vegi línur og virkjanir á Holtamannaafrétti. 

 Forathugun fyrir vegi línur og virkjanir á Bárðdælaafrétti. 

 

 Upplýsingar um verndarsvæði 

 Náttúruverndarráð: Náttúruminjaskrá 7. Útgáfa, 1996.  

 Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2004-2008 og náttúruverndaráætlun 2009-

2013. 

 

 Gróður og fuglalíf 

 Náttúrufræðistofnun Íslands: Vistgerðakort og gróðurkort. 

 

Fornleifar og aðrar menningarminjar 

 Fornleifastofnun Íslands: Aðalskráning fornleifa í Ásahreppi.  

 Svæðisskráning minja í Aðaldal, Kinn og Bárðardal.  

 Fornleifaskráning í Krókdal.  

 Steinsholt sf. Vörður og varðaðar leiðir á Holtamannaafrétti. Samantekt Ingibjargar 

Sveinsdóttur.  

 

 Ferðaþjónusta, útivist og samfélag 

 Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson. Mat á ferðamannasvæðum 

v/rammaáætlunar. 

 Steinsholt sf. Kortlagning útivistarmöguleika á Holtamannaafrétti. 

 Jarðfræðikort NÍ 

  Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson, Karen Pálsdóttir. 

2010. Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni. Unnið fyrir 

Orkustofnun vegna Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Háskóli 

Íslands, Reykjavík. 160 bls. 
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7 KYNNING OG SAMRÁÐ 

7.1 Samráð 

Meðan á undirbúningi matsáætlunar stóð var haft samband við landeigendur og þeir látnir vita af 

yfirstandandi rannsóknum og áformum um frekari rannsóknir og mat á umhverfisáhrifum. Einnig 

var fundað með fulltrúum Skipulagsstofnunar, Ásahrepps, Rangárþings ytra og Þingeyjarsveitar.  

Gert er ráð fyrir því að við umfjöllun Skipulagsstofnunar muni eftirfarandi aðilar veita umsögn: 

 Ásahreppur 

 Rangárþing ytra 

 Þingeyjarsveit 

 Forsætisráðuneytið 

 Umhverfisstofnun 

 Ferðamálastofa 

 Fiskistofa 

 Minjastofnun Íslands 

 Landgræðsla ríkisins 

 Neytendastofa 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 

 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 

 Landsvirkjun 

 Orkustofnun 

 Vatnajökulsþjóðgarður 

 Vegagerðin 

 

Leitað var umsagnar Skipulagsstofnunar um drög að tillögu að matsáætlun áður en þau voru aug-

lýst.  

Landsnet og Vegagerðin stóðu að sameiginlegum kynningarfundi og vettvangsferð um Sprengi-

sand fyrir sveitarfélög og fulltrúa Umhverfisstofnunar og Minjastofnunar Íslands á undirbúningstíma 

tillögu að matsáætlun. Kynningarfundur var haldinn með sveitarfélögunum að Laugalandi í Holtum 

og að Stóru-Tjörnum í Þingeyjarsveit og farið var um Sprengisand þann 20. ágúst 2014.  

Meðan á vinnslu frummatsskýrslu stendur, verður áhersla lögð á áframhaldandi samráð við ofan-

greinda aðila, landeigendur sem og aðra hagsmunaaðila, í samræmi við ákvæði laga um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.  

7.2 Tillaga að matsáætlun 

Tillaga að matsáætlun verður send til Skipulagsstofnunar þegar drög að tillögunni hafa verið kynnt. 

Þaðan verður tillagan send lögbundnum umsagnaraðilum til umsagnar og þurfa svör þeirra að 

berast innan þess frests sem stofnunin veitir. Allir hafa rétt til að senda Skipulagsstofnun skriflegar 

athugasemdir við tillögu að matsáætlun innan gefins frests. Í endanlegri matsáætlun verður gerð 

grein fyrir athugasemdum og ábendingum sem berast og viðbrögð framkvæmdaraðila lögð fram. 

7.3 Kynning á frummatsskýrslu 

Við gerð frummatskýrslunnar verður haft samráð við hagsmunaaðila, Skipulagsstofnun og um-

sagnaraðila í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Áætlað er að skila frum-

matsskýrslu til meðferðar Skipulagsstofnunar í byrjun árs 2015. Niðurstöður matsvinnunnar verða 

kynntar almenningi, í samráði við Skipulagsstofnun, á kynningartíma frummatsskýrslunnar. Frum-

matsskýrslan verður auglýst og gerð aðgengileg á opinberum stöðum auk þess að vera aðgengileg 

á veraldarvefnum.  
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