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SAMANTEKT 
 

Hvað er matsáætlun? 

Í þessu skjali er sett fram tillaga að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum nýrrar 220 kV 

háspennulínu frá Akureyri að Hólasandi. Matsáætlun er verkáætlun fyrir komandi 

umhverfismat. Í tillögunni eru upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmd, framkvæmdasvæði er 

lýst og sagt er frá valkostum, sem búið er að ákveða á þessu stigi að skoða í matinu. Lagðar 

eru fram upplýsingar um umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum, tilgreint hvaða 

fyrirliggjandi gögn verði nýtt við matsvinnuna og hvaða gagnaöflun sé yfirstandandi eða 

fyrirhuguð. 

Tilgangur þess að kynna matsáætlun á vinnslustigi sem „drög að tillögu að matsáætlun“ er að 

leita samráðs við almenning, hagsmunaaðila og sérfræðistofnanir eins snemma í ferlinu og 

kostur er. Er það gert í samræmi við 16. gr. reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum nr. 

660/2015.  

Landsnet óskar eftir viðbrögðum við þessi framlögðu drög. Óskað er eftir ábendingum um 

útfærslu framkvæmdar, fyrirhugaðar áherslur umhverfismatsins og þau gögn sem ætlunin er 

að nýta til að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Jafnframt er óskað eftir ábendingum um 

viðkvæm svæði, sérstaka hagsmuni eða annað er nýst gæti við komandi matsvinnu. 

Framkvæmdin  

Um er að ræða nýbyggingu 220 kV háspennulínu, Hólasandslínu 3, frá Akureyri að Hólasandi. 

Flutningsgeta línunnar verður að lágmarki 550 MVA. Línuleiðin er 70 – 80 km, mislöng eftir 

valkostum og er að stóru leyti samhliða núverandi línu Kröflulínu 1, sem mun standa áfram. Í 

drögum að Kerfisáætlun 2016-2025 er framkvæmdin ein af þeim línuleiðum sem eru 

sameiginlegar þeim fjórum valkostum sem taldir eru uppfylla markmið raforkulaga.  Í áætluninni 

er ráðgert er að framkvæmdir við línuna hefjist árið 2019. 

Framkvæmdin sem um ræðir er matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.  

Tilgangur framkvæmdarinnar 

Tilgangur Landsnets með framkvæmdinni er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- 

og Austurlandi svo það ráði betur við truflanir, auka hagkvæmni í orkuvinnslunni með 

samtengingu virkjanasvæða og þjóna allri uppbyggingu og núverandi starfsemi á Norður- og 

Austurlandi.  

Framkvæmdirnar eru einnig mikilvægar fyrir flutningskerfi landsins í heild sinni þar sem um er 

að ræða mikilvægan hlekk í styrkingu tengsla milli sterkari hluta þess á suðvesturhorninu og 

veikari hluta þess austanlands. Línan mun því bæta afhendingaröryggi raforku á Norður- og 

Austurlandi, bæði til almennra notenda og stórnotenda. 

Valkostir sem skoðaðir verða í umhverfismatinu 

Á matsáætlunarstigi verður ekki lagður fram aðalvalkostur heldur gert ráð fyrir að hann verði 

valinn eftir niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum og sem afrakstur frekara samráðs. Nánari 

upplýsingar um framkvæmdina eru í kafla 2. 

Í þessum drögum eru lagðir fram valkostir varðandi línuleið, loftlínur og jarðstrengi sem að 

lágmarki metnir verða í umhverfismatinu. Mögulega bætast fleiri valkostir við meðan á 

matsvinnunni stendur, t.d. vegna ábendinga sérfræðinga sem vinna við matið eða 

hagsmunaaðila. 
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Línuleið: Gert er ráð fyrir að Hólasandslína 3 liggi samhliða Kröflulínu 1 að mestu, en þó eru til 

skoðunar nokkur frávik frá því sem fjallað verður um í umhverfismatinu. Til skoðunar er línulega 

í Eyjafirði, Bíldsárskarði, Fnjóskadal og á Hólsandi. Ekki liggja fyrir nákvæmir 

staðsetningarkostir á þessu stigi og er því afmarkað belti umhverfis leiðina á þessum stöðum. 

Loftlínur / jarðstrengir: Á tveimur stöðum á línuleiðinni, í Eyjafirði og við þverun verndarsvæðis 

Mývatns og Laxár í Laxárdal, er lagður fram bæði loftlínukostur og jarðstrengskostur. Skoðun 

jarðstrengskosta á þessum stöðum samræmist stefnu stjórnvalda um lagningu jarðstrengja á 

hárri spennu.  

Mastragerðir: Gert er ráð fyrir að reisa línuna á stálmöstrum af M-gerð sem aðalmastur í 

línunni. Bæði verða skoðuð röramöstur og stálgrindarmöstur.  Á þessu stigi hafa ekki komið 

hugmyndir að valkostum um aðrar mastragerðir á tilteknum svæðum.  Komi slíkar hugmyndir 

fram verða þær teknar til skoðunar.  

Þættir umhverfis og samfélags sem lagt verður mat á í umhverfismatinu 

Í frummatsskýrslu verða áhrif framkvæmda á eftirfarandi þætti metin: Gróður, fugla, 

jarðmyndanir, landslag og sjónræna þætti, útivist og ferðamennsku, fornleifar, svæði á 

náttúruminjaskrá og náttúruverndaráætlun, neysluvatn og vatnsvernd, landnotkun og skipulag, 

raf- og segulsvið, áhættu og öryggismál, og hljóðvist. 

Kynningartími þessa skjals er tvær vikur, frá 4. janúar 2017 

Tillaga að matsáætlun er nú kynnt almenningi og hagsmunaaðilum. Drögin eru kynnt um 

tveggja vikna skeið, 4. janúar til 18. janúar 2017, í samræmi við 16. gr. reglugerðar nr. 

660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.  

Hverjir geta gert athugasemd og hvert á að senda þær? 

Allir geta gert skriflegar athugasemdir við tillöguna innan tilgreinds kynningartíma.  

Skriflegum athugasemdum við drög þessi að tillögu að matsáætlun skal skila fyrir 18. janúar 

2016. Athugasemdirnar skal merkja „Hólasandslína 3, 220kV. Drög að tillögu að matsáætlun“ 

og senda á: 

Friðrika Marteinsdóttir  

EFLA verkfræðistofa  

Hofsbót 4a  

600 Akureyri  

Netfang: fridrika.marteinsdottir@efla.is 

 

Hvað er gert við athugasemdir? 

Unnið verður úr innkomnum athugasemdum við drögin og gerðar breytingar á tillögu að 

matsáætlun eftir því sem við á. Því næst verður tillagan send Skipulagsstofnun til umfjöllunar, 

ásamt þeim athugasemdum sem berast og svörum Landsnets. 
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1 INNGANGUR 
 

1.1 Tilgangur þessa skjals 

 Matsáætlun er verkáætlun fyrir komandi matsvinnu  

Í þessu skjali er sett fram tillaga að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum Hólasandslínu 3, 

nýrrar 220 kV háspennulínu frá Akureyri að Hólasandi. Matsáætlun er verkáætlun fyrir komandi 

umhverfismat. Þar eru upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmd, framkvæmdasvæðinu er lýst 

og sagt frá valkostum, sem þegar er ákveðið að skoða í matsferlinu. Lagðar eru fram 

upplýsingar um umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum, tilgreint hvaða fyrirliggjandi gögn 

verði nýtt við matsvinnuna og hvaða gagnaöflun sé yfirstandandi eða fyrirhuguð. 

 Óskað er eftir ábendingum og athugasemdum sem nýst geta við komandi 

umhverfismatsvinnu 

Tilgangur þess að kynna matsáætlun á vinnslustigi sem „drög að tillögu að matsáætlun“ er að 

leita samráðs við almenning, hagsmunaaðila og sérfræðistofnanir eins snemma í ferlinu og 

kostur er. Er það gert í samræmi við 16. gr. reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum nr. 

660/2015.  

Landsnet óskar eftir viðbrögðum við þessa framlögðu tillögu að matsáætlun. Óskað er eftir 

ábendingum um útfærslu framkvæmdar, fyrirhugaðar áherslur umhverfismatsins og þau gögn 

sem ætlunin er að nýta til að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Jafnframt er óskað eftir 

ábendingum um viðkvæm svæði, sérstaka hagsmuni eða annað er nýst gæti við komandi 

matsvinnu. 

 Kynningartími þessa skjals er tvær vikur, frá 4. janúar 2017 

Tillaga að matsáætlun er nú kynnt almenningi og hagsmunaaðilum. Drögin eru kynnt um 

tveggja vikna skeið, 4. janúar til 18. janúar 2017, í samræmi við 16. gr. reglugerðar nr. 

660/2015 um mat á umhverfisáhrifum. 

 Allir geta komið með ábendingar og athugasemdir 

Allir gert skriflegar athugasemdir og við tillöguna innan tilgreinds kynningartíma.  

Skriflegum athugasemdum við drög þessi að tillögu að matsáætlun skal skila fyrir 18. janúar 

2017. Athugasemdirnar skal merkja „Hólasandslína 3, 220kV. Drög að tillögu að matsáætlun“ 

og senda á: 

Friðrika Marteinsdóttir  

EFLA Verkfræðistofa  

Hofsbót 4a  

600 Akureyri  

Netfang: fridrika.marteinsdottir@efla.is  
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 Hvað er gert við athugasemdir? 

Unnið verður úr öllum innkomnum athugasemdum við drögin og gerðar breytingar á tillögu að 

matsáætlun eftir því sem við á. Því næst verður tillagan send Skipulagsstofnun til umfjöllunar, 

ásamt þeim athugasemdum sem berast og svörum Landsnets. 

1.2 Uppbygging þessa skjals 

Uppbygging þessa skjals er eftirfarandi: 

 Í kafla 2 er fjallað um framkvæmdaraðilann sem er ábyrgur fyrir því að meta áhrif 

framkvæmdarinnar á umhverfið, framkvæmdinni sjálfri er lýst ásamt þeim valkostum 

sem á þessu stigi hefur verið ákveðið að skoða.  

 Í kafla 3 er fjallað um staðhætti, skipulag, eignarhald og verndarstöðu lands á 

línuleiðinni.  

 Í kafla 4 er fjallað um matsvinnuna og áherslum í umhverfismatinu er lýst. 

 Í kafla 5 er fjallað um það hvernig Landsnet hyggst standa að áframhaldandi samráði 

og kynningu meðan á matsferlinu stendur.  

2 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA 

2.1 Framkvæmdaaðili er Landsnet hf. 

Landsnet hf. tók til starfa í ársbyrjun 2005, á grunni raforkulaga nr. 65/2003, og hefur það 

hlutverk að annast 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.  

Samkvæmt raforkulögum skal stjórn Landsnets vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum 

sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku, eftir því sem nánar er ákveðið í samþykktum 

þess. Landsneti eru settar þær skyldur skv. 9. gr. ofangreindra laga að byggja flutningskerfið 

upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða 

raforku og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Samkvæmt lögunum ber 

Landsneti jafnframt að tengja allar dreifiveitur, stórnotendur og virkjanir sem uppfylla ákveðin 

skilyrði, við flutningskerfið og stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo hægt sé að mæta 

frávikum milli umsaminna kaupa og raforkunotkunar. 

2.2 Tilgangur og markmið framkvæmdarinnar er að auka gæði, stöðugleika og 

flutningsgetu raforku á svæðis- og landsvísu 

Tilgangur Landsnets með byggingu 220 kV háspennulínu frá Akureyri að Hólasandi er að 

tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi svo það ráði betur við truflanir, að 

auka hagkvæmni í orkuvinnslunni með samtengingu virkjanasvæða og þjóna allri uppbyggingu 

fyrirtækja á Norður- og Austurlandi.  

Framkvæmdirnar eru einnig mikilvægar fyrir flutningskerfi landsins í heild sinni þar sem um er 

að ræða mikilvægan hlekk í styrkingu tengsla milli sterkari hluta þess á suðvesturhorninu og 

veikari hluta þess norðan- og austanlands. Línan mun því bæta afhendingaröryggi raforku á 

Norður- og Austurlandi, bæði til almennra notenda og stórnotenda. Við truflanir í línukerfinu og 

í virkjunum mun orkuafhending til notenda einungis falla niður í undantekningartilfellum. 
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2.3 Framkvæmdin er 220 kV háspennulína frá Akureyri að Hólasandi 

Framkvæmdin sem hér um ræðir felst í nýbyggingu 220 kV háspennulínu, Hólasandslínu 3, frá 

Akureyri að Hólasandi. Flutningsgeta línunnar verður að lágmarki 550 MVA. Í drögum að 

Kerfisáætlun 2016-2025 er framkvæmdin  ein af þeim línuleiðum sem eru sameiginlegar þeim 

fjórum valkostum sem taldir eru uppfylla markmið raforkulaga.  Í áætluninni er ráðgert að 

framkvæmdir við línuna hefjist árið 2019. 

Línuleiðin er 70 - 80 km, mislöng eftir valkostum og er að stóru leyti staðsett samhliða 

núverandi línu Kröflulínu 1, sem mun standa áfram. Um nýja línuleið er að ræða í Eyjafirði og 

á Hólasandi. Línuleiðin er innan fjögurra sveitarfélaga: Akureyrarkaupstaðar, 

Eyjafjarðarsveitar, Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps. 

  

Mynd 2.1. Hólasandslína 3, yfirlitsmynd. Fyrirhuguð línuleið er sýnd með blárri línu. Þar sem loftlína er til skoðunar 

er línan heil en brotalína þar sem jarðstrengur verður metinn. Á nokkrum stöðum liggur endanlegt leiðarval ekki fyrir 

og eru þau svæði afmörkuð með skrástrikun. Núverandi loftlínur eru sýndar með svörtum línum. 

2.4 Valkostir um línuleið og lagningu í lofti eða jörð eru lagðir fram til skoðunar 

í umhverfismatinu auk núllkosts 

Við undirbúning verkefnisins fram að þessu hafa nokkrir valkostir verið skoðaðir í samráði við 

viðkomandi sveitarfélög, flugmálayfirvöld og fleiri. Línuleið og framkvæmdarþættir eru ekki 

fullmótaðir en þau drög sem hér eru lögð fram eru m.a. afrakstur þessara athugana og 

samráðs.  

Ekki er lagður fram aðalvalkostur í tillögu að matsáætlun en í drögunum eru lagðir fram 

valkostir í leiðarvali og lagningarmáta og fleiri valkostir gætu bæst við þegar lengra er liðið á 

matsferlið.  Valkostir felast í útfærslu á legu línu og lagningu línu í jörð á hluta leiðarinnar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að vegna tæknilegra takmarkana er að hámarki hægt að leggja 12 
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km af línunni í jörðu og verða jarðstrengsvalkostir að taka mið af því.  Mögulega munu valkostir 

um mastragerðir á ákveðnum köflum bætast við þegar líður á ferlið. Umfjöllun um forsendur 

fyrir mögulegri lengd jarðstrengja er að finna í kafla 2.4.2.1.  

 

 Leiðarval er til skoðunar í Eyjafirði, á Hólasandi og á öðrum styttri köflum á 

línuleiðinni 

Á nokkrum stöðum liggur nákvæm línuleið ekki fyrir og er í þeim tilfellum tilgreint belti þar sem 

möguleg línustæði verða skoðuð betur í umhverfismatsferlinu. Innan þessara belta gætu bæst 

við valkostir til kynningar í frummatsskýrslu. Við mat á umhverfisáhrifum og samráð samhliða 

því ferli gætu einnig bæst við valkostir, svo sem er varða leiðarval, mastragerðir eða mögulegar 

jarðstrengsleiðir og óskar Landsnet eftir tillögum og athugasemdum í þeim efnum.  

Sjá má þessu afmörkuðu svæði á yfirlitskortum í viðauka 1.  

 Jarðstrengir eru til skoðunar á tveimur stöðum  

Háspennulínur eru ýmist lagðar sem loftlínur eða jarðstrengir. Þó hlutverk beggja sé hið sama 

er eðlismunur þeirra töluverður og því henta loftlínur og jarðstrengir misvel eftir aðstæðum til 

að flytja raforku til notenda. Áætluð flutningsþörf milli Akureyrar og Hólasands er umfram 

flutningsgetu stærstu XLPE álstrengja, en þeir flytja mest um 400 – 450 MVA. Til að anna 550 

MVA flutningsgetu þarf því tvö strengsett af álstrengjum. Við val á jarðstreng koma tveir kostir 

til greina: 

 Jarðstrengur sem uppfyllir fyrirhugaða flutningsþörf frá upphafi, þ.e. tvö strengsett. 

 Jarðstrengur sem hefur allgóða flutningsgetu en uppfyllir ekki áætlaða flutningsþörf. 

Þegar þörf skapast verður öðru strengsetti bætt við. 

Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um val á jarðstrengjum. 

2.4.2.1 Tæknilegar forsendur ráða mögulegri lengd jarðstrengja á leiðinni 

Skammhlaupsafl er mælikvarði á styrk eða stífleika raforkukerfisins og hefur áhrif á mögulega 

lengd jarðstrengja. Því sterkara sem kerfið er (hærra skammhlaupsafl) þeim mun minni áhrif 

hafa ytri þættir, t.d. snöggar álagsbreytingar, á spennuna í kerfinu. Stíft kerfi „gleypir“ líka 

launafl, sem langur jarðstrengur framleiðir, frekar en veikt kerfi og launaflið veldur þá ekki 

jafnmiklu spennurisi. 

Styrkur flutningskerfisins er mismunandi eftir staðsetningu innan kerfisins og hefur því áhrif á 

hversu langar strenglagnir eru mögulegar á hverjum kafla. Á Norðausturlandi er styrkur 

flutningskerfisins lítill (þ.e lágt skammhlaupsafl) og er það ein helsta ástæða fyrir takmörkun á 

lengd mögulegra strengkafla á þessu svæði. Fljótsdalur og Krafla eru stífustu punktarnir (þ.e. 

hæst skammhlaupsafl) á Norður- og Austurlandi, en Rangárvellir sá veikasti. 

Landsnet hefur unnið greiningu á mögulegri lengd jarðstrengja innan meginflutningskerfisins. 

Í greiningunum var miðað við að flutningsgeta jarðstrengskaflanna væri sambærileg við 

flutningsgetu loftlínuhlutanna (þ.e. um 550 MVA). Tvö strengsett (1200 mm2 Al) hafa 

sambærilega flutningsgetu við loftlínuhluta. 

Með tilliti til hámarksútjöfnunar og spennuþreps fékkst sú niðurstaða að hámarkslengd 

jarðstrengs í Hólasandslínu 3 væri u.þ.b. 12 km og er þá miðað við að strengurinn verði lagður 

út frá Akureyri. Gera þarf ráð fyrir útjöfnunarstöð vegna launaflsframleiðslu strengsins, sem 

staðsett yrði í tengivirki á Akureyri. 
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Vert er að hafa í huga að lengd jarðstrengs í einni línu í samtengdu kerfi fyrirhugaðra 220 kV 

lína meginflutningskerfisins á Norðurlandi (Blöndulína 3, Hólasandslína 3 og Kröflulína 3) hefur 

áhrif á mögulegar jarðstrengslengdir í hinum línunum og lagning strengs 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. 12 km 

jarðstrengur í Hólasandslínu 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 Kröflulínu 3 

áður en frekari styrkingar í kerfinu hafa átt sér stað, til dæmis með fjölgun vinnslueininga eða 

bættum tengingum milli Suður- og Norðurlands. Á sama hátt geta jarðstrengslagnir í öðrum 

línum haft áhrif á mögulega lengd jarðstrengskaflans í Hólasandslínu 3.  

Valkostir með tilliti til jarðstrengja verða að taka mið af framangreindum tæknilegum 

takmörkunum og geta því að hámarki falist í 12 km löngum strengjum. 

2.4.2.2 Stefna stjórnvalda um lagningu jarðstrengja eru forsendur fyrir staðsetningu 

jarðstrengsvalkosta 

Á línuleiðinni eru svæði sem falla að viðmiðum í  stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Þar 

kemur fram að í meginflutningskerfi raforku skuli „meginreglan vera sú að notast sé við loftlínur 

nema annað sé talið hagkvæmara eða æskilegra“ en meta skuli „í hverju tilviki fyrir sig hvort 

rétt sé að nota jarðstrengi á viðkomandi línuleið, eða afmörkuðum köflum hennar, á grundvelli 

eftirfarandi viðmiða sem réttlæta þá að dýrari kostur sé valinn: 

1. Ef línuleið er innan skilgreinds þéttbýlis, sbr. skilgreiningu á þéttbýli í 2. gr. 
skipulagslaga, nr. 123/2010. 

2. Ef línuleið er innan friðlands sem verndað er sökum sérstaks landslags, sbr. 53. gr. 
laga nr. 44/1999, um náttúruvernd. 

3. Ef línuleið er við flugvöll þar sem sýnt er að loftlína geti haft áhrif á flugöryggi. 
4. Ef línuleið er innan þjóðgarðs. 
5. Ef línuleið er innan friðlands sem verndað er af öðrum sökum en sérstaks landslags, 

sbr. 53. gr. laga nr. 44/1999, um náttúruvernd. 

Á þessu stigi er lagt til að leggja mat á jarðstrengskosti á tveimur stöðum, það er við Akureyri 

og við þverun Laxárdals.  Við Akureyri liggur loftlínuleið Hólasandslínu 3 innan þéttbýlismarka 

fyrstu tvo kílómetrana næst Kífsá og einnig litlu sunnar þar sem hún þverar Glerárgil. Þá er 

línuleiðin í námunda við Akureyrarflugvöll (sjá mynd 3.1). Jarðstrengskostir þeir sem hafa verið 

til skoðunar liggja alfarið innan þéttbýlismarkanna. Þá hefur umræða farið fram í þjóðfélaginu, 

á vegum skipulags- og hagsmunaaðila, að þar sem loftlínan þverar Eyjafjörð geti hún haft áhrif 

á flugöryggi í aðflugi að Akureyrarflugvelli. 

Þar sem línuleiðin þverar Laxárdal er farið um verndarsvæði Mývatns og Laxár. Staðsetning 

jarðstrengskostanna er sýnd á myndum 3.1 og 3.3. 

2.4.2.3 Lega jarðstrengs og loftlínu í Eyjafirði  

Lega loftlínukosts: Þverun Eyjafjarðar með loftlínu hefur verið til umræðu um árabil. 

Samráðsvinna hefur farið fram við sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaganna tveggja 

sem línuleiðin liggur um, Akureyrarkaupstaðar og Eyjafjarðarsveitar og einnig við 

flugmálastjórn, rannsóknarnefnd flugslysa og ISAVIA. Unnið var áhættumat vegna 

flugumferðar og á grundvelli þess voru fundin mörk þar sem línan gæti legið næst flugvelli með 

tilliti til flugöryggis. Sá valkostur er hér lagður fram til samanburðar við jarðstrengskost.  

Jarðstrengskostur í Eyjafirði: Árið 2014 vann verkefnishópur á vegum Landsnets að 

umfangsmiklu rannsóknarverkefni varðandi lagningu háspennustrengja á Íslandi. Auk 
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starfsmanna Landsnets voru í hópnum sérfræðingar á sviði jarðstrengja og jarðstrengslagna 

frá Íslandi og Danmörku. Í verkefninu var lagning 220 kV strengs við Akureyri sérstaklega 

skoðuð. Kerfislægur möguleiki jarðstrengs á línuleiðinni, leiðarval, lagningaraðferðir og 

kostnaður var skoðaður. Þá hefur umfangsmikil rannsóknarvinna á mögulegum 

jarðstrengsleiðum við Akureyri farið fram á vegum sveitarfélaganna (Akureyrarkaupstaðar og 

Eyjafjarðarsveitar) á svæðinu. Fyrripart árs 2016 var síðan farið í samráðsvinnu með 

skipulagsyfirvöldum í Akureyrarkaupstað og Eyjafjarðarsveit til þess að finna jarðstrengsleið 

sem ásættanleg væri fyrir bæði sveitarfélögin og Landsnet. Árangur þeirrar samvinnu er lagður 

fram í þessari tillögu að matsáætlun sem valkostur, en á nokkrum köflum er endanlegt leiðarval 

enn til skoðunar.  

2.4.2.4 Lega jarðstrengs og loftlínu í Laxárdal  

Lega loftlínukosts: Loftlínukostur þvert yfir Laxárdal fylgir núverandi Kröflulínu 1.   

Þverun Laxár með jarðstreng: Jarðstrengsleið þvert yfir Laxárdal hefur ekki verið skoðuð 

nákvæmlega á þessu stigi. Hugsanlegt leiðarval er í sama línustæði og loftlínukosturinn en allt 

að 300 m neðar í ánni. Þá er gert ráð fyrir að sameinast loftlínunni í austurhlíð dalsins áður en 

landhalli fer að aukast að ráði. Möguleiki er varðar í jarðstrengslögn í Laxárdal verður skoðaður 

nánar í matsferlinu og kynntur í frummatsskýrslu. 

 Núllkostur 

Núllkostur felur í sér að ekki verði reist ný háspennulína frá Akureyri til Hólasands. Þá yrði ekki 

um að ræða þann ávinning fyrir samfélagið sem stefnt er að og lýst er í kafla um tilgang 

framkvæmdar. Til lengri tíma litið má gera ráð fyrir auknu álagi á Norður- og Austurlandi og nú 

þegar annar flutningskerfið ekki álagi þar á mesta álagstíma. Áhrif á náttúrufarsþætti má ætla 

að verði engin. Í frummatssskýrslu verður gerð grein fyrir áhrifum af núllkosti. 

2.5 Lýsing framkvæmdaþátta 

Eftirfarandi lýsing sýnir helstu mannvirki í megindráttum, en búast má við einhverjum 

breytingum meðan á matsvinnu og hönnun stendur. Greint verður frá slíkum breytingum í 

frummatsskýrslu, ef þær liggja fyrir. Allar magntölur eru áætlaðar og geta breyst.   
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 Lýsing á loftlínum 

2.5.1.1 Mastragerð verður annað hvort stöguð stálröramöstur eða stálgrindarmöstur 

Gert er ráð fyrir að loftlínur verði bornar uppi af stöguðum stálmöstrum. Í matsferlinu verða 

skoðuð bæði stálröra- og stálgrindarmöstur. Algengustu möstrin í slíkri línu eru M-möstur eins 

og sýnd eru mynd 2.2. 

 

Mynd 2.2 Stöguð 220 kV, stálmöstur. Vinstramegin er stálröramastur en stálgrindamastur (gitter) hægra megin. 

Meðalhæð mastra er um 24 m með 20 m langri ofanáliggjandi brú, sem upphengibúnaður og 

leiðarar línunnar hanga í. Möstrin standa á tveimur fótum sem eru settir á steyptar undirstöður. 

Stög eru tvö fram og tvö aftur, sem sameinast í stagfestum að framan og aftan. Stagfesturnar 

eru ýmist steyptar staghellur sem grafnar eru niður eða bergboltar sem borað er fyrir og festir 

með sementsvellingi. 

Hornmöstur verða að öllu jöfnu þrjár stagaðar stálsúlur, sem standa á steyptum undirstöðum 

eða bergboltum. Súlurnar eru studdar af níu stögum sem tengjast í steyptar staghellur eða 

bergbolta. Þar sem takmarkað pláss er fyrir stög verða hins vegar notaðir frístandandi 

fjórfótungar með undirstöðu undir hverju horni.  

Grafið er fyrir undirstöðum mastra og stagfestinga. Möstrin eru sett saman úr einingum og 

síðan reist með krana. Þá eru leiðarar og jarðvírar dregnir út og strengdir. Á mynd 2.2 er stagað 

stálröramastur, M-mastur þar sem helstu hlutar mastursins hafa verið merktir inn.  

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir gerð línunnar og byggingu hennar. 
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Mynd 2.3 Stagað M-röramastur og nöfn helstu mastrahluta. 

2.5.1.2 Áætlaður fjöldi mastra er 180-200, eftir því hvaða leið verður valin 

Háspennulínan verður 70 – 80 km löng eftir því hvaða línuleið verður fyrir valinu. Fjöldi 

háspennumastra fer einnig eftir valkostum og þá ekki síst hvort og hvar línan kemur til með að 

vera lögð í jörð. Áætla má að fjöldi mastra verði á bilinu 180 – 200. Jarðskaut eru sett í 

mastrastæði og línuslóðir. 

 Lýsing á jarðstrengjum 

2.5.2.1 Lagning jarðstrengja 

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. Slíkir jarðstrengir samanstanda af þremur einleiðurum. Þessa þrjá leiðara þarf 

að leggja í flata uppröðun og umlykja með varmaleiðandi fylliefni sem flytur í burtu þann hita 

sem strengur í rekstri myndar. Þetta er sérstaklega mikilvægt hér á landi vegna þess að reikna 

má með háu varmaviðnámi jarðvegsins sem fyrir er. Náist ekki að flytja varma nægjanlega vel 

frá strengnum getur hann ofhitnað og eyðilagst, auk þess sem þessi varmamyndun hefur áhrif 

á flutningsgetu strengsins. Fyllt er yfir með uppgröfnu eða aðfluttu efni. Umframefni þarf að 

aka brott eða jafna út á staðnum. 

Í tilfelli Hólasandslínu 3 verða metin umhverfisáhrif af tvenns konar útfærslum. 

(i) Jarðstengur sem uppfyllir fyrirhugaða flutningsþörf frá upphafi, þ.e. tvö strengsett. 

(ii) Jarðstrengur, eitt sett, sem hefur allgóða flutningsgetu en uppfyllir ekki áætlaða 

flutningsþörf. Þegar þörf skapast verður öðru strengsetti bætt við. Ekki er gert ráð 

fyrir að meta umhverfisáhrif af seinna strengsettinu í frummatsskýrslu. 
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Á mynd 2.4 er sýnt dæmigert snið tveggja strengskurða og vinnuslóðar. Lágmarksfjarlægð milli 

strengsetta er sex metrar.   

 

 

Mynd 2.4.  Tvö strengsett (2x1200mm2) með vinnuslóð á milli strengskurða. 

Á þessu stigi er ekki búið að útfæra nákvæmlega þverun vatnsfalla með jarðstreng. Í einhverju 

tilfella gæti þurft að reisa mannvirki til þess að hengja strenginn yfir árgil. 

2.5.2.2 Umfang útjöfnunarstöðvar við tengivirki á Rangárvöllum 

Lagningu 12 km langs jarðstrengs fylgir útjöfnunarstöð og strengendabúnaður. Miðað er við 

að staðsetja slíkan búnað, vegna jarðstrengskosts í Eyjafirði, við tengivirkið á Rangárvöllum. 

Áætla má að hann nái yfir um 300 m2 svæði. 
 

 Umfang slóðagerðar  

Umfang slóðagerðar er háð því hvort línan er í lofti eða jörð og því landi sem línan liggur um, 

bæði landslagi og jarðvegsaðstæðum. Meðfram loftlínu þarf ökuslóð að öllum möstrum sem er 

fær vörubílum en hún getur nokkuð fylgt landslagi milli mastrastæða. Gert er ráð fyrir einbreiðri 

slóð með hliðarslóðum að möstrum sem einnig nýtast sem snúnings- og mætingarstaðir. 

Jafnframt þarf malarplan við hvert mastur. Slóð með jarðstreng þarf að fylgja 

jarðstengslögninni alla leið. Yfirborðsbreidd vinnuslóða verður á bilinu 3,5 - 4,5 metrar auk fláa. 

Landsnet hefur það að markmiði að halda slóðagerð og umfangi slóða í lágmarki miðað við 

aðstæður hverju sinni. 

Meðfram Kröflulínu 1 er slóð sem nýtist þar sem ný lína liggur samhliða. Slóðin er víða léleg, 

en hana er hægt að styrkja með því að bera í hana efni. Í Eyjafirði þarf að leggja nýja slóð óháð 

því hvor kosturinn er valinn. Á mynd 2.5 er sýnt þversnið dæmigerðrar línuslóðar. 
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Mynd 2.5 Snið dæmigerðrar línuslóðar. 

Í frummatsskýrslu verður lega núverandi og nýrra slóða sýnd á korti. Þar verður jafnframt gerð 

grein fyrir umfangi slóðagerðar. 

 Efnisnotkun og efnistaka 

Burðarhæft fyllingarefni þarf til slóðagerðar bæði meðfram loftlínum og jarðstrengjum. Einnig 

þarf efni í plön við möstur loftlína og fyllingarefni að undirstöðum og stagfestum. Jafnframt þarf 

sérstakan sand meðfram jarðstrengjum.  

Efnisþörf hefur ekki verið metin og er háð því hvaða kostir verða fyrir valinu. Mögulega 

efnistökustaði á eftir að skoða og verður það gert samhliða mati á umhverfisáhrifum. Stefnt er 

að því að nota, eins og hægt er, efni úr námum sem þegar hafa verið opnaðar. Einnig verður 

reynt að notast við námur sem eru á skipulagi þeirra sveitarfélaga sem línan liggur um en þær 

eru eftirfarandi:  

 Í Eyjafirði liggur línuleiðin í námunda við nokkur efnistökusvæði sem eru á aðalskipulagi 

Eyjafjarðar 2005-2025. Efnistökusvæði ES 1 í landi Vagla þar sem tekið er efni úr 

farvegi Eyjafjarðarár. Efnistökusvæði ES6 í landi Þverár, þar sem tekið er efni úr 

Þveráreyrum og efnistökusvæði ES7 í landi Ytri-Hóls, þar sem einnig er tekið efni úr 

Þveráreyrum. 

 Í aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 eru efnistökustaðir við Lundsskóg, E-21 og 

E-22, þar sem tekið er efni á áreyrum Fnjóskár. Einnig er efnistökustaður við Eyjadalsá 

í Bárðardal, E-28, þar hefur verið tekið efni úr eyrum Eyjadalsár og á Hólasandi 

efnisnámur E-14 og E-15. 

 Í aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023 eru skilgreind nokkur efnistökusvæði í 

námunda við línustæðið. 301-E við Kollóttuöldu, 302-E við Hrafnabjörg, 303-E við 

Víðidalshnjúk, 304-E á Reykjahlíðarheiði og 312-E við Grænagilsöxl. 

Gerð verður námukönnun þar sem námur á skipulagi í nágrenni framkvæmdarinnar verða 

skoðaðar og möguleikar á nýjum efnistökustöðum, þar sem það reynist nauðsynlegt, verða 

metnir.  

Verði nýjar námur opnaðar, verður fjallað um þær samkvæmt skipulagslögum nr 123/2010 

m.s.br. og lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 ef ekki reynist unnt að fjalla um þær 

í þessu umhverfismati.  

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir þeim námum sem verða notaðar, efnismagni 

og frágangi náma eftir notkun. 

 Frágangur vinnusvæða og raskaðra svæða 

Að lokinni lagningu línunnar verða efnisafgangar, umbúðir og annað lauslegt hreinsað af 

svæðinu, jarðrask lagfært og sáð í sár þar sem þörf er talin á. Frágangur verður í samráði við 

hlutaðeigandi sérfræðinga, s.s. gróðurfræðing og fornleifafræðing eftir því sem við á. Jafnframt 

verður slóð lagfærð og reynt að gera ráðstafanir til að hindra úrrennsli í leysingum og 
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stórrigningum. Gengið verður frá efnistökusvæðum í samræmi við áætlun um efnistöku og 

frágang svæðisins. Nánar verður gerð grein fyrir frágangi í frummatsskýrslu.  

 Mannaflaþörf og vinnubúðir 

Líklegt er að við byggingu línunnar verði settar upp tímabundnar vinnubúðir fyrir starfsmenn. 

Búðirnar verða væntanlega reistar í nágrenni við greiðfæra vegi eða í byggð og þar verði settir 

upp færanlegir kaffiskúrar með snyrtiaðstöðu. Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um 

fyrirkomulag þessara mála og mannaflaþörf, eins og kostur er. 

Á rekstrartíma línunnar verður um reglubundið viðhald að ræða, sem örfáir menn munu sinna 

lítinn hluta úr ári. 

2.6 Hvaða leyfum er framkvæmdin háð? 

Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum: 

 Orkustofnun: Orkustofnun samþykkir kerfisáætlun Landsnets, sbr. 9. gr. a í 

raforkulögum nr. 65/2003 og reglugerð nr. 870/2016 um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu 

flutningskerfis raforku. Í framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar er fjallað um fjárfestingar 

sem þarf að ráðast í á næstu þremur árum og tímaáætlun þeirra en samkvæmt 2. mgr. 

9. gr. raforkulaga ber að tilkynna Orkustofnun um ný flutningsvirki áður en þau eru tekin 

í notkun og skal Orkustofnun hafa eftirlit með að slík framkvæmd sé í samræmi við 

framkvæmdaáætlun flutningsfyrirtækisins. Leyfi Orkustofnunar þarf fyrir nýju 

flutningsvirki ef það er ekki í framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar sem samþykkt hefur 

verið af Orkustofnun. 

 Sveitarstjórnir: Sveitarstjórnir Akureyrarkaupstaðar, Eyjafjarðarsveitar, Þingeyjasveitar, 

Skútustaðahrepps, Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps veita framvæmdaleyfi á 

grundvelli reglugerðar um framkvæmdaleyfi 772/2012, 13. og 14.  gr. skipulagslaga nr. 

123/2010, staðfests skipulags, álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum. 

 Umhverfisstofnun: Umhverfisstofnunar hefur umsjón með leyfisveitingum ef 

framkvæmd snertir friðlýstar náttúruminjar. Ef um er að ræða svæði á náttúruminjaskrá, 

skal leita umsagnar Umhverfisstofnunar. 

 Heilbrigðiseftirlit: Heilbrigðiseftirlit  úthlutar starfsleyfum vegna nokkurra þátta 

framkvæmdarinnar, svo sem vinnubúða, efnistökustaða o.fl. í samræmi við lög nr. 

7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. 

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

Minjastofnunar Íslands. 

3 STAÐHÆTTIR, SKIPULAG OG EIGNARHALD Á LÍNULEIÐINNI 

3.1 Staðhættir á línuleiðinni 

 Akureyri - Fnjóskadalur 

Í tillögu að matsáætlun eru lagðir fram tveir valkostir í Eyjafirði, jarðstrengur og loftlína. 

Jarðstrengskosturinn liggur frá núverandi tengivirki að Rangárvöllum, skammt ofan við bæinn. 

Þaðan liggur strengleiðin samhliða núverandi loftlínum, Kröflulínu 1 og Laxárlínu 1 suður yfir 

Gleraárgil, ofan við hesthúsahverfið og beygir til austurs og niður á flatann norðan við 

Kjarnaskóg en suður fyrir flugvöll. Strengurinn þverar síðan hólma og kvíslar Eyjafjarðarár. 

Ekki er að fullu ljóst hvort strengurinn verður grafinn ofan í farveg árkvíslanna eða hvort hann 
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verður festur á brýr yfir eystri kvíslarnar tvær eða í sérstökum mannvirkjum. Þverunarsvæðið 

sem er til skoðunar er merkt með ljósbláum skástrikum á mynd 3.1 og yfirlitsmynd 1, í viðauka 

1. 

Austan Eyjafjarðaár liggur strengleiðin meðfram vegi og áleiðis upp hlíð Vaðlaheiðar skammt 

sunnan Bíldsár og endar efst í brekkurótum rúmum kílómetra ofan við veg.  Strengleiðin liggur 

í gegnum friðlýstan fólkvang Glerárdals og Glerárgil, sem er svæði á náttúruminjaskrá (508). 

Einnig yfir yfir óshólma Eyjafjarðarár sem eru á náttúruminjaskrá (510) (sjá mynd 3.1 og 

yfirlitsmynd 1, í viðauka 1). 

Loftlínukosturinn gerir ráð fyrir byggingu nýs tengivirkis að Kífsá, tæpum 2 km ofan við 

Rangárvelli. Línuleiðin liggur síðan til suðurs yfir Glerárdal og suður eftir Súlumýrum að Gilsá. 

Þar beygir línuleiðin austur yfir Eyjafjörð að Þverá en síðan eftir hlíð Vaðlaheiðar, ofan við tún 

og u.þ.b. 1,5 km ofan við veg, norður að Bíldsá. Loftlínukosturinn liggur í gegnum friðlýstan 

fólkvang Glerárdals (sjá mynd 3.1 og yfirlitsmyndir 1 og 2, í viðauka 1). 

Línan heldur síðan áfram í lofti upp í Bíldsárskarð og kemur þar að Kröflulínu 1 og þaðan liggja 

línurnar samhliða. Á um eins og hálfs km löngum kafla kemur til greina að Kröflulínu 1 verði 

hliðrað lítillega til þess að koma línunni 3 í betra línustæði með tilliti til ísingarálags (sjá ljósbláa 

skástrikun á mynd 3.1 og korti 1 í viðauka 1. Línustæðið verður skoðað nánar samhliða 

umhverfismatsferlinu og fastmótuð línuleið, auk valkosta, lögð fram í frummatsskýrslu. 

 
Mynd 3.1. Eyjafjörður, loftlínukostir eru með heilli blárri línu en jarðstrengskostir með blárri brotalínu. Ljósblá 
þverstrikuð svæði sýna hvar línuleið er enn í athugun. Græn skástrikun afmarkar svæði á náttúruminjaskrá og rauð 
brotalína sýnir þéttbýlismörk Akureyrar. Stærri kort á loftmyndagrunni eru í viðauka 1. 

Þegar komið er niður í Fnjóskadal liggur línan í lofti suður hlíð Fjósatungufjalls og lækkar sig 

smám saman niður í dalbotninn. Á tæplega 6 km löngum kafla hafa nokkrar línuleiðir verið til 

skoðunar. Ein þeirra snýr að hliðrun Kröflulínu 1, til þess að búa til nýtt línustæði sem hefur 

minni umhverfisáhrif. Það línustæði sem hefur verið til skoðunar er sýnt með ljósblárri 

skástrikun á mynd 3.2 og korti 2 í viðauka 1. Á þessum kafla liggur línustæðið yfir tvö svæði á 

náttúruminjaskrá; Mela við Illugastaði (514) og í útjaðri verndarsvæðis í Bleiksmýrardal (515). 

Mat á umhverfisáhrifum línunnar á þessu svæði auk frekara samráðs við landeigendur, 
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sveitarfélög og aðra er málið varðar, leiðir í ljós hvaða valkostir verða lagðir fram í 

frummatsskýrslu. 

 Fnjóskadalur - Fljótsdalsheiði 

Úr Fnjóskadal liggur línuleiðin samhliða Kröflulínu 1, yfir Hellugnúpsskarð og liggur þar hæst í 

tæplega 600 m hæð yfir sjó.  Í hlíð Vallafjalls liggur línuleiðin niður í Bárðardal meðfram 

Eyjardalsá og þverar Skjálfandafljót á landbúnarsvæði, nokkru ofan við ármót fljótsins og 

Eyjardalsár og Kálfborgarár á austurbakkanum og um 8 km sunnan við Goðafoss. Þá liggur 

línuleiðin í beinni línu yfir Fljótsdalsheiði og fer þar hæst í 350 m hæð yfir sjó (sjá mynd 3.2 og 

kort 2 í viðauka 1).  

 
Mynd 3.2. Hellugnúpsskarð, milli Fnjóskadals og Bárðardals. Dökkblá lína sýnir línuleið nýrrar háspennulínu. 
Ljósblá skástrikun sýnir svæði þar sem línuleiðin er óklár. Stærri kort á loftmyndagrunni eru í viðauka 1. 

 

 Reykjadalur – Hólasandur 

Reykjadalur er þveraður skammt utan innstu bæja í byggð og norðan við Másvatn. Þaðan fer 

línan í beinni stefnu um Laxárdalsheiði og ofan í Laxárdal. Í Laxárdal fer línuleiðin yfir 

náttúrulegan birkiskóg, Varastaðaskóg, sem er á náttúruminjaskrá (523) og verndarsvæði 

Mývatns og Laxár sem er verndað með sérstökum lögum (97/2004) og eldhraun frá nútíma 

sem nýtur sérstakarar verndar laga um náttúrvernd (61. gr. 60/2013). Þá er Laxá ein þekktasta 

veiðiá landsins. 

Í Laxárdal eru tveir kostir til skoðunar, loftlínukostur og jarðstrengskostur en nákvæm línuleið 

beggja lagningarmáta er óklár og verður niðurstaða umhverfismatsins og frekar samráð við 

sérfræðinga og hagsmunaaðila látin ráða því hvaða valkostir verða lagðir fram í 

frummatsskýrslu (sjá mynd 3.3 og kort 4 aftast í matsáætluninni). 

Frá austurbrún Laxárdals að framtíðar tengivirkisstað á Hólasandi þarf að skoða betur hvaða 

línuleið fellur best að landinu og hefur minnst umhverfisáhrif. Niðurstaða mats á 

umhverfisáhrifum og frekara samráð mun leiða í ljós hvaða valkostir verða lagðir fram í 
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frummatsskýrslu en ljósblátt skástrikað belti á mynd 3.3 og á korti 3 í viðauka 1, sýnir það 

svæði sem hefur verið til skoðunar fyrir línustæði. 

 
Mynd 3.3. Reykjadalur, Laxárdalur og Hólasandur. Loftlínuleið er sýnd með dökkblárri línu. Ljósblátt skástrikað 
svæði sýnir hvar nokkrir loftlínukostir eru til skoðunar. Ljósblátt „tíglað“ svæði sýnir hvar loftlínu og jarðstrengskostir 
eru til skoðunar. Stærri kort á loftmyndagrunni eru í viðauka 1. 

3.2 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir á línuleiðinni 

 Svæðisskipulag 

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012 – 2024 var staðfest árið 2013. Þar kemur fram um 

flutningsleiðir raforku:  

 „Tryggja skal flutningsleiðir raforku að Eyjafirði og milli landshluta til þess að sjá 

almenningi og atvinnulífi fyrir nægri orku til daglegra nota. 

 Lega og gerð flutningslína raforku skal taka mið af umhverfi, flugöryggi og verndun 

góðs ræktunarlands. 

Fyrir liggja drög að legu nýrra flutningslína (132 kV og hærri spennu). Unnið er að stefnumótun 

á landsvísu um kosti við gerð flutningslína raforku og áhættugreiningu m.t.t. flugöryggis á 

Akureyrarflugvelli. Stefnt er að því að flutningsleiðir raforku með 132 kV og hærri spennu verði 

skilgreindar í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar. Ekki eru forsendur á þessu stigi til þess að ganga 

frá legu þeirra og gerð í svæðisskipulaginu í heild. Þegar tillögur og skipulagskostir liggja fyrir 

skulu þeir metnir með hliðsjón af áhrifum á samfélag og umhverfi og tillaga um gerð og legu 

auglýst sem breyting á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024. Skilgreindar flutningsleiðir 

raforku í gildandi aðalskipulagi hvers sveitarfélags halda gildi sínu þar til ákvörðun er tekin um 

breytingar.“ 

 Aðalskipulag 

Framkvæmdin er ekki á aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 (1) og Eyjafjarðarsveitar 2005-

2025 (2). 
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Framkvæmdin er á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 – 2022 (3) og aðalskipulagi 

Skútustaðahrepps 2011 – 2023 (4).  

3.3 Eignarhald á landi 

Framkvæmdin liggur um land sem er í eigu einstaklinga, sveitarfélaga eða annarra lögaðila, 

þ.m.t. þjóðlendur. Áform um framkvæmdirnar verða kynntar landeigendum í tengslum við 

matsferlið. 
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5 MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM  

5.1 Forsendur mats á umhverfisáhrifum 

5.1.1.1 Tilgangur mats á umhverfisáhrifum 

Mat á umhverfisáhrifum er ferli þar sem á kerfisbundinn hátt eru metin þau áhrif sem 

framkvæmd kann að hafa á umhverfið, áður en tekin er ákvörðun um hvort umrædd 

framkvæmd skuli leyfð. Mat á umhverfisáhrifum er unnið í samræmi við lög nr. 106/2000 með 

sama nafni. Markmið laganna er að:  

a. að tryggja að áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmd, sem kann vegna staðsetningar, 

starfsemi sem henni fylgir, eðlis eða umfangs að hafa í för með sér umtalsverð 

umhverfisáhrif, hafi farið fram mat á umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar, 

b. að draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar, 

c. að stuðla að samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið 

varða vegna framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna, 

d. að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna 

og mótvægisaðgerðir vegna þeirra og gefa almenningi kost á að koma að 

athugasemdum og upplýsingum áður en álit Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmdar liggur fyrir 

5.1.1.2 Af hverju er framkvæmdin háð mati á umhverfisáhrifum 

Í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum er listi yfir framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati 

á umhverfisáhrifum. Í tölulið 3.08 í viðaukanum er þessi gerð framkvæmda nefnd („3.08. 

Loftlínur til flutnings á raforku með 66 kV spennu eða hærri.“). 

5.2 Hverjir vinna umhverfismatið?  

Landsnet hf. er skylt að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Fyrirtækið hefur falið EFLU 

hf. verkfræðistofu að hafa umsjón með mati á umhverfisáhrifum og einnig koma að 

matsvinnunni fjölmargir sjálfstæðir sérfræðingar, hver á sínu sérsviði. Þessir aðilar eru 

Náttúrustofa Austurlands, Náttúrustofa Norðausturlands, Veiðimálastofnun og Rannsóknir og 

ráðgjöf ferðaþjónustunnar. Greint er nánar frá hlultverki þeirra í kafla 5.6. Tafla 5.1 skýrir 

verkefnisstjórn matsins.  

 
Tafla 5.1 Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum. 

Aðilar Hlutverk Starfsmenn 

Landsnet Verkefnisstjóri framkv.aðila Árni Jón Elíasson 

EFLA hf. Verkefnisstjóri ráðgjafa Ólafur Árnason 

EFLA hf. Ritstjóri frummatsskýrslu Friðrika Marteinsdóttir 

5.3 Tillaga að matsáætlun, fyrsta af tveimur meginstigum þar sem hægt er að 

gera athugasemdir 

Matsferlinu má í grófum dráttum skipta í tvennt, annars vegar vinnu áætlunar um gerð 

umhverfismatsins sem er kynnt í matsáætlun og hins vegar vinnslu umhverfismatsins sjálfs 
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sem kynnt er í frummatsskýrslu. Almenningi og umsagnaraðilum gefast nokkur tækifæri til að 

leggja fram athugasemdir eða ábendingar í matsferlinu.  

 Matsáætlun: Óskað er eftir ábendingum fyrir komandi matsferli  

Það er mikilvægt fyrir framkvæmdaraðila að fá sem fyrst fram ábendingar og umræðu um 

hvernig á að standa að mati á fyrirhugaðri framkvæmd.  Ábendingar um mögulega valkosti, 

umhverfisþætti sem tilefni er til að legga leggja til grundvallar í matinu eða upplýsingar um 

grunnástand svæðisins eru dæmi um gagnlegar upplýsingar í upphafi matsferiilsins. 

Tillaga að matsáætlun er fyrsta skref matsferilsins, en í henni er að finna áætlun um þá þætti 

framkvæmdar og umhverfis sem lögð verður áhersla á við matsvinnuna og fjallað verður um í 

frummatsskýrslu. Áætlunin er nokkurs konar verkáætlun fyrir framkvæmdaraðila, 

Skipulagsstofnun, umsagnaraðila og almenning til að vinna eftir og fylgjast með hvort 

fullnægjandi upplýsingar muni komi fram í frummatsskýrslu um framkvæmd, starfsemi sem 

henni fylgir og áhrif á umhverfið. Í tillögu að matsáætlun er gerð grein fyrir framkvæmdinni, 

þeim valkostum sem á því stigi hafa komið til umræðu  og framkvæmda- og áhrifasvæði, 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. 

Tillaga að matsáætlun er kynnt tvisvar.  Í fyrra skiptið sem drög að tillögu að matsáætlun skv. 

16. gr. reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015, sem gerir ráð fyrir að 

framkvæmdaraðili leiti samráðs eins snemma og kostur er.  Tillagan sem hér er kynnt er drög 

að tillögu matsáætlunarinnar og gefst almenningi og umsagnarðaraðilum tækifæri til að senda 

Landsneti athugsemdir. 

Þegar Landsnet hefur unnið úr þeim ábendingum sem berast við drögin verður tillagan send til 

Skipulagsstofnunar, sem kynnir hana á vef sínum og leitar eftir umsögnum.  Að loknum fjögurra 

vikna kynningartíma tekur Skipulagsstofnun ákvörðun um matsáætlunina. Stofnunin getur 

fallist á matsáætlunina með athugsemdum, sem verða þá hluti af matsáætlunni.  Það þýðir að 

Landsnet þarf að vinna umhverfismatið í samræmi við tillöguna sem fyrirtækið lagði fram og 

þær athugsemdir sem Skipulagsstofnun gerir í ákvörðun sinni. 

 Frummatsskýrsla: Óskað verður eftir athugasemdum og ábendingum við 

niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum 

Mat á umhverfisáhrifum á að veita yfirsýn yfir grunnástand umhverfis án framkvæmdar og sýna 

hvaða breytingar geti orðið ef af framkvæmd verður. Í frummatsskýrslu er fylgt eftir þeim 

rannsóknum og athugunum sem framkvæmdar voru vegna mats á umhverfisáhrifum og greint 

var frá í matsáætlun. Ef vikið er frá matsáætlun í frummatsskýrslunni þarf framkvæmdaaðili að 

gera nákvæma grein fyrir því í hverju frávikið felst og rökstyðja það sérstaklega. 

Þegar athugasemdir og umsagnir hafa borist við frummatsskýrslu er þeim svarað. Svörin eru 

skrifuð inn í lokaskýrslu, s.k. matsskýrslu sem svo er send til Skipulagsstofnunar. 

Skipulagsstofnun veitir svo álit sitt á mati á umhverfisáhrifum byggt á matsskýrslu.  

Sveitarstjórnum ber að taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar við útgáfu 

framkvæmdaleyfa. 

Aðferðum sem beitt er við mat á umhverfisáhrifum eru í samræmi við lög um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. og reglugerð nr. 660/2015. Matsferlið skv. lögunum má 

sjá á mynd 5.1. Nánari upplýsingar um matsferlið má finna á vef Skipulagsstofnunar, 

www.skipulag.is. 

 

http://www.skipulag.is/
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Mynd 5.1 Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br.
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5.4 Þættir framkvæmdar sem valda umhverfisáhrifum 

Hér verða fjallað lauslega um helstu þætti framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum. 

 Háspennulínur 

Möstur og leiðarar hafa sjónræn áhrif í för með sér og öllum mastrastæðum fylgir plan. 

Mannvirkin verða sýnileg að hluta frá vegum, útivistarsvæðum og byggð, en eru meðfram 

núverandi línu á stórum hluta leiðarinnar. Háspennulínur geta haft áhrif á fuglalíf, gróður og 

fornleifar. Í sumum tilvikum, sérstaklega nærri byggð, geta þær haft áhrif á hljóðvist. 

Byggingabann (sjá mynd 5.2) er næst línunum og hafa þær þannig áhrif á landnotkun vegna 

helgunarsvæðis næst línunum. Í kringum háspennulínur er raf- og segulsvið. 

 
Mynd 5.2 Skýringarmynd af byggingarbanni við möstur, tveggja samhliða háspennulína. Hægra megin er 220 kV 
lína eins og sú sem hér er lögð fram til mats en vinstra megin tréstauralína sambærileg núverandi Kröflulínu 1. 

 Jarðstrengir 

Sár eftir strengskurð hefur sjónræn áhrif. Strengleið yfir Eyjafjörð verður sýnileg frá vegum og 

byggð en minni umferð er við strengleið í Laxárdal. Aðstæður til þess að græða upp sárið eftir 

strengskurðinn skiptir þó ekki síður máli, hvort farið er í gegnum ræktað land, tún eða skógrækt, 

ósnortið land eða jafnvel nútíma hraun. Helgunarsvæði  fyrir eitt sett jarðstrengs er að jafnaði 

12 - 14 m breitt, en 20 – 25 m fyrir tvöfalt. Þar ríkir byggingabann en ýmis önnun landnotkun 

er möguleg. Jarðtengdur skermur í jarðstrengjum stöðvar rafsviðið þannig að ekkert rafsvið 

mælist yfir strengnum. Segulsvið yfir jarðstreng nær hærra gildi en er undir sambærilegri 

loftlínu. Segulsviðið minnkar þó hraðar til hliðanna. 

    

Mynd 5.3. Frágangur eftir jarðlagnir er misauðveldur eftir aðstæðum.  
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 Vinnuslóð 

Byggingu háspennulína fylgir lagning vinnuslóðar, hvort sem línan er í lofti eða í jörð. Draga 

má úr jarðraski með endurbótum á fyrirliggjandi slóðum og troðningum, en þar sem þeim 

sleppir þarf að leggja nýjar slóðir. Slóð sem fylgir loftlínu getur fylgt landslagi milli mastrastæða 

en slóð með jarðstreng þarf að fylgja strengskurðinum alla leið og því nýtist fyrirliggjandi 

vinnuslóð ekki eins vel í með jarðstrengslögn. Leggja þarf hliðarslóðir að öllum mastrastæðum 

loftlínu. Línuslóðir þurfa að vera varanleg mannvirki til þess að hægt sé að sinna viðhaldi á 

líftíma mannvirkisins.  

 Efnistaka 

Burðarhæft fyllingarefni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur, mismikið eftir útfærslum. 

Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og stagfestum. Til að draga úr skerðingu á gróðri vegna 

efnistöku verður reynt að nota efni úr opnum námum. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir 

áætlaðri efnisþörf og staðsetningu efnistökustaða. Sjá nánar í kafla 2.5.4. 

 Verkþættir á framkvæmdatíma og umferð á rekstrartíma 

Á framkvæmdatíma verður umferð um línuslóðir og línustæði og aukin umferð um alfaravegi 

vegna flutnings á efni, vinnuvélum og mannskap. Á rekstrartíma línunnar verður umferð á 

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

Framkvæmdasvæðið liggur að hluta um vatnsverndarsvæði. Því er mikilvægt að farið sé að 

þeim ákvæðum sem gilda um umferð innan slíkra svæða svo ekki skapist hætta á mengun af 

völdum tækjabúnaðar og umgengni. 

Afmörkun framkvæmdasvæðis: 

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

stærð framkvæmdasvæðis að nokkru leyti af eftirfarandi þáttum: 

 Jarðraski sem bundið er við mastrastæði, strengskurð, slóðir og námur.  

 Núverandi aðkomuleiðir að línuleiðinni teljast einnig til framkvæmdasvæðis þar sem 

tímabundið getur verið ónæði af umferð vinnuvéla. 

 Truflun á framkvæmdatíma, s.s. vegna umferðar vinnuvéla, sem bundin er við næsta 
nágrenni línanna og aðkomuleiðir. 

 Helgunarsvæði línanna, svokölluðu byggingabanni, sem er breytilegt eftir því hvort 
um er að ræða jarðstreng eða loftlínu og er einnig háð haflengd á milli mastra. 
Byggingabannsvæði loftlínanna er yfirleitt um 50-80 m breitt belti (þ.e. 25-40 metra 
frá miðlínu til hvorrar handar). Það fellur því að hluta saman við helgunarsvæði 
núverandi lína og verður þannig samtals 87 – 110 m breitt þar sem tvær línur liggja 
samhliða. Byggingabannsvæði jarðstrengs er yfirleitt um 12 - 14 m breitt en ef um er 
að ræða tvö strengsett verður helgunarsvæðið 20 – 25 m. 

5.5 Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar 

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

framkvæmdarinnar gæti, bæði á framkvæmdatíma og á rekstrartíma. Almennt má skipta 

áhrifasvæði við mat á áhrifum vegna háspennulína í þrennt:  

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

jarðmyndanir, fornleifar og fugla er miðað við u.þ.b. 100 metra breitt svæði við 

línuleiðirnar. Þetta er rýmra en skilgreint framkvæmdasvæði. Við nánari útfærslu á 

línustæði getur línan hnikast til innan þessa svæðis. Á nokkrum köflum línuleiðarinnar, 

sem eru afmarkaðir með ljósblárri skástrikun á myndum 3.1, 3.2 og 3.3, er 
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athugunarsvæði er varðar línustæði stærra en almennt á línuleiðinni þar sem óvissa er 

um endanlega legu línunnar. 

 Áhrif á landslag og sjónræna þætti: Hluti af mati á áhrifum framkvæmdarinnar felst í því 

að meta áhrif hennar á landslag og sjónræna þætti. Áhrifasvæði vegna þessara 

rannsókna getur verið víðfeðmt og fer það eftir eðli framkvæmdar og staðsetningu 

hennar m.t.t. til landforma, gróðurfars o.þ.h. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á 

sýnileika háspennulínanna með útreikningum á sýnileika mastra í landlíkani. Almennt 

er gert ráð fyrir að sjónrænna áhrifa geti gætt innan 5 km svæðis umhverfis línuna.  

 Áhrif á samfélag: Áhrifasvæði vegna landnotkunar einskorðast við helgunarsvæði 

línunnar, svokallað byggingarbann. Það er breytilegt (háð haflengd á milli mastra) en 

er yfirleitt um 50-80 metra breitt belti (þ.e. 25-40 metrar frá miðlínu til hvorrar handar). 

Áhrifasvæði vegna annarra samfélagslegra þátta getur í mörgum tilvikum verið óljóst 

og einskorðast ekki við ákveðið belti meðfram háspennulínunum. Þau geta ýmist verið 

jákvæð vegna styrkingar á grunnkerfi raforkuflutnings í landinu eða vegna opnunar 

svæða í kjölfar slóðagerðar. Önnur áhrif á samfélag geta þótt neikvæð, t.d. vegna áhrifa 

á upplifun innan útivstarsvæða, sbr. áhrif á sjónræna upplifun. 

5.6 Umhverfisþættir sem lagt er til að mat verði lagt á 

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

umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar, bæði á framkvæmdatíma 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, 

kröfur í lögum og reglugerðum og reynsla af fyrri matsverkefnum höfð til hliðsjónar. Þessi tillaga 

er nú lögð fram til samráðs við fagstofnanir, almenning og hagsmunaaðila. 

Í frummatsskýrslu er gert ráð fyrir að leggja áhersla á eftirtalda þætti: 

 Gróður 

 Fugla 

 Vatnalíf 

 Jarðmyndanir 

 Landslag og sjónræna þætti 

 Útivist og ferðamennsku 

 Fornleifar 

 Svæði á náttúruminjaskrá 

 Vatnsvernd og neysluvatn 

 Landnotkun og skipulag 

 Áhrif á heilsu og öryggi  

 

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

umfjöllun í frummatsskýrslu.  

Til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á einstaka umhverfisþætti verða lagðar til 

grundvallar matsspurningar fyrir hvern umhverfisþátt, viðmið úr stefnuskjölum stjórnvalda, 

lögum og reglugerðum, fyrirliggjandi gögn og ný sem aflað verður í matsferlinu. Mat á 

einkennum og vægi áhrifa  mun byggja á leiðbeiningum Skipulagsstofnunar þar um. 
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 Gróður 

5.6.1.1 Áhrif framkvæmdar 

Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og við lagningu jarðskauta, strenglagning og efnistaka 

geta haft staðbundin áhrif á gróður. Það ræðst að viðkvæmni gróðursvæða hversu varanleg 

áhrifin verða.  

5.6.1.2 Matsspurningar 

 Hversu mikil verður bein röskun á gróðursvæðum/vistkerfum? 

 Hversu varanleg verða áhrif framkvæmdarinnar á gróður? 

 Hvaða gróðurfélög eru á áhrifasvæði framkvæmdarinnar? Eru þau fágæt? 

 Verða áhrif á vistkerfi sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd. 

 Verða áhrif á bakkagróður sem skv. 62. gr. laga um náttúruvernd skal leitast við að 

viðhalda. 

 Finnast sjaldgæfar tegundir, eða tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista 

Náttúrufræðistofunar Íslands (NÍ) innan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar? 

5.6.1.3 Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir 

Náttúrustofa Austurlands gerði úttekt á gróðurfari á loftlínuleiðinni árið 2012.  Sambærilegum 

gögnum verður aflað sumarið 2017 fyrir jarðstrengsleiðina.  

5.6.1.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Starfsmenn Náttúrustofu Austurlands gengu stærstan hluta fyrirhugaðra línuleiða og kortlögðu 

gróður. Ekki var farið um Hólasand en þar voru nýtt gögn um gróður frá Náttúrustofu 

Norðausturlands (frá 2012). Þá var ekki var gengið yfir ræktuð lönd í Eyjafirði.  

Í gróðurlýsingu voru gróðurlendi og gróðurþekja skráð. Gróðri er lýst samkvæmt gróðurlykli 

Steindórs Steindórssonar, þ.e. gróður er skráður eftir ríkjandi og/eða einkennandi 

plöntutegundum.  

Í tegundaskráningu voru tegundir háplantna skráðar. Litið var eftir sjaldgæfum og friðlýstum  

tegundum og tegundum á válista og staðsetning þeirra skráð. 

5.6.1.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif á gróður og 

plöntutegundir, varanleika áhrifa og fjallað verður um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Í 

frummatsskýrslu verður áhersla lögð á að meta bein áhrif, þ.e. rask vegna framkvæmdarinnar, 

á gróður.  

Votlendi, bakkagróður, birkiskógar eða önnur vistkerfi sem njóta verndar skv. 61. og 62. gr. 

laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, og kunna að vera innan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar, 

verða afmörkuð sérstaklega, áhrif á þau metin og leiðir kannaðar til að hlífa þeim. 

 Fuglar 

5.6.2.1 Áhrif framkvæmdar 

Bein áhrif framkvæmdanna á fugla eru vegna áflugs á línur og vegna skerðingar á búsvæðum 

vegna mastrastæða, jarðstrengslagna og vinnuslóða. Þá geta fuglar orðið fyrir ónæði á 

framkvæmdatíma sérlega ef framkvæmt er á viðkvæmum varp- eða uppeldistíma. 
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5.6.2.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Hver eru hugsanleg áhrif háspennulína á fuglalíf, bæði á búsvæði og vegna áflugs? 

 Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á lykil- og ábyrgðartegundir fugla á 

áhrifasvæðinu? 

 Hver eru hugsanlega áhrif framkvæmdarinnar á fugla á válista N.Í? 

5.6.2.3 Fyrirliggjandi gögn 

Náttúrustofa Norðausturlands gerði vettvangsathuganir á varpfuglum í grennd við línustæði 

fyrirhugaðrar línu frá Akureyri að Hólasandi, árin 2012, 2013 og 2016. 

5.6.2.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Notast var við punkttalningar. Úrvinnsla á gögnum fer fram með forritinu Distance þar sem lagt 

er mat á þéttleika fugla á ákveðnum svæðum.  

Jafnframt er stuðst við vöktun á áflugi við Laxá en þeirra gagna hefur verið afla frá árinu 2015 

og birt í skýrslu sem gefin var út í nóvember 2016 (5). 

5.6.2.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif á fugla, og fjallað verður 

um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Í frummatsskýrslu verður áhersla lögð á að meta bein 

áhrif framkvæmdarinnar, einna helst þau sem verða vegna beins rasks á búsvæði fugla sem 

og vegna áflugs á línur. Einnig verður fjallað um truflun á framkvæmdatíma.. Í umfjöllun 

frummatsskýrslu er gert er ráð fyrir að skipta svæðinu upp m.t.t. búsvæðagerða og lýsa 

einkennum hvers þeirra með tilliti til fuglalífs. 

 Vatnalíf 

5.6.3.1 Áhrif framkvæmdar 

Þeir jarðstrengskostir sem eru til skoðunar kalla á þverun Eyjafjarðarár og Laxár.  Nokkuð 

inngrip er um að ræða ef grafa þarf skurð í ábotninn og ef til vill veita ánni tímabundið meðan 

á framkvæmdum stendur. Framkvæmdin getur haft áhrif á búsvæði laxfiska, seiði og 

uppeldisskilyrði.   

5.6.3.2 Matsspurningar  

Matinu er ætlað að svara:  

 Hvaða áhrif verða á búsvæði, uppeldisskilyrði og seiði? 

 Hver eru hugsanleg áhrif á laxfiska á framkvæmda- og rekstrartíma strengs? 

 Hver geta áhrifin orðið á veiðihagsmuni? 

5.6.3.3 Fyrirliggjandi gögn 

Sérfræðingar Veiðimálastofnunar könnuðu mögulega þverunarstaði jarðstrengja sumarið 

2016, gerðu þar seiðarannsóknir og mat á búsvæðum.  

5.6.3.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Vettvangsrannsóknir við Eyjafjarðará og Laxá: 

1. Staðhættir á framkvæmdarstað skoðaðir. 

2. Búsvæðamat: Árbotninn á framkvæmdastað metinn með tilliti uppeldisskilyrða fyrir 

seiði laxfiska.   
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3. Seiðarannsóknir. Mat gert á þéttleika seiða, aldri, vexti, fæðu og tegundasamsetningu.  

5.6.3.5 Framsetning frummatsskýrslu  

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif á vatnalíf og 

veiðihagsmuni, og fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Í frummatsskýrslu verður 

áhersla lögð á að meta bein áhrif framkvæmdarinnar, einna helst þau sem verða vegna beins 

rasks á búsvæði fiska og veiði. 

 Jarðmyndanir 

5.6.4.1 Áhrif framkvæmdarinnar 

Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum, strenglagning og efnistaka geta raskað jarðmyndunum 

sem á einhvern hátt þykja verndar verðar eða sérstæðar. Áhrifin verða fyrst og fremst á laus 

yfirborðslög. 

5.6.4.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Hversu umfangsmikið er áhrifasvæðið m.t.t. áhrifa á jarðmyndanir? Hér er einnig litið til 

efnistökasvæða og slóðagerðar. 

 Hvaða jarðmyndanir eru innan framkvæmdasvæðisins línu og efnistökusvæða? Eru 

þær fágætar?  Verða áhrif á jarðmyndanir sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um 

náttúruvernd? 

5.6.4.3 Fyrirliggjandi gögn 

Við umfjöllunina verður notast við útgefin kort af jarðfræði svæðisins og loftmyndir.  

5.6.4.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Farið verður um svæðið og það kannað af jarðfræðingi. Jarðmyndanir á yfirborði verða 

kortlagðar og fjallað um verndargildi þeirra. Athuganir og vettvangsvinna verða í umsjón EFLU 

verkfræðistofu. 

5.6.4.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif á jarðmyndanir, og 

fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Í frummatsskýrslu verður jarðmyndunum á 

línuleiðinni lýst, ásamt því að fjalla um sérstöðu þeirra og verndargildi m.t.t. 61. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd. Bein áhrif framkvæmdanna á jarðmyndanir verða metin og lagðar til 

mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. 

 Landslag og sjónrænir þættir 

5.6.5.1 Áhrif framkvæmdarinnar 

Áhrif framkvæmdarinnar eru bein sjónræn áhrif, áhrif á landslag og áhrif á upplifun af 

viðkomandi svæði. Framkvæmdin liggur á stærstum hluta leiðarinnar samsíða eldri línu, 

Kröflulínu 1, sem nú þegar setur svip á umhverfið. 

5.6.5.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Frá hvaða svæðum, stöðum og leiðum mun línan sjást og hversu mikið? 

 Hverjir eru það sem helst munu sjá mannvirkin? 
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 Hvernig mun framkvæmdin líta út frá ákveðnum sjónarhornum, þ.m.t. vinsælum 

ferðaleiðum og áningarstöðum? 

 Hvaða einkennir landslag á svæðinu? Hvaða landslagsheildir er þar að finna? 

 Hvert er gildi landslagsins? 

 Hvaða áhrif hefur framkvæmdin á gildi landslags? 

5.6.5.3 Fyrirliggjandi gögn 

Við flokkun landslagsheilda og mat á gildi þeirra verður m.a. litið til fyrirliggjandi gagna um 

náttúrufar, jarðmyndanir, landnýtingu og verndargildi. Einnig verður horft til viðhorfskannana 

sem gerðar voru í tengslum við mat á áhrifum á útivist og ferðamennsku, o.fl. Þá verða nýtt 

kortagögn um landform og vatnafar. 

Ljósmynda af svæðinu var aflað sumarið 2016 og verða þær nýttar við matið.  

5.6.5.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Lagt verður mat á gildi landslagsheilda út frá einkennum landslags, eiginleikum þess m.t.t. 

forma, lita, lína og áferðar, verndargildis og þeirra viðhorfa sem fram koma í könnun á áhrifum 

á útivist og ferðamennsku meðal heimamanna, ferðamanna og ferðaþjónustuaðila.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um sjónræn áhrif framkvæmdarinnar og áhrif á landslag. Í þeim 

tilgangi verða gerðar líkanmyndir af fyrirhuguðaðri háspennulínu. Við val á sjónarhornum fyrir 

gerð líkanmynda er leitast við að sýna einkennandi útsýni frá fjölförnum stöðum, íbúðabyggð 

og stöðum sem þykja markverðir vegna útivistar eða útsýnis.  Mat verður lagt á hversu mikil 

breyting verður á ásýnd og landslagi einstaka landslagsheilda frá núverandi ástandi. 

Sýnileiki línanna verður reiknaður út með notkun ArcGis hugbúnaðar.  

5.6.5.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif og fjallað um 

mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.  Auk texta, verður gerð grein fyrir niðurstöðum matsins í 

frummatsskýrslu með eftirtöldum hætti: 

 Sýnileikakort. 

 Afmörkun landlagsheilda á korti og greint frá gildi þeirra. 

 Ljósmyndir. 

 Líkanmyndir sem sýna mannvirkin eftir að þau hafa verið sett inn á ljósmyndir. 

Greint frá mótvægisaðgerðum sem ætlað er að draga úr áhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar 

á landslag og sjónræna þætti. 

 Útivist og ferðamennska 

5.6.6.1 Áhrif framkvæmdarinnar 

Háspennulínan kann að hafa áhrif á útivist fólks svo sem í ásókn að áningastöðum, 

ferðaleiðum og útivistarsvæðum, þar sem sjónrænna áhrifa framkvæmdarinnar gætir. Auk 

þess getur slóðagerð hafa áhrif á útivist og ferðamennsku. 

5.6.6.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Hvar á áhrifasvæði framkvæmdarinnar eru markverðir áningarstaðir, ferðaleiðir eða 

útivistarsvæði? 

 Eru  ferðaþjónustuaðilar að nýta þessi svæði í sinni þjónustu? 
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 Hvernig munu mannvirkin hafa áhrif á ferðamennsku og útivist? 

5.6.6.3 Fyrirliggjandi gögn 

Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar vann úttekt á áhrifum á ferðamennsku og útivist árið 

2012 og hefur jafnframt safnað gögnum um ferðamennsku á svæðinu síðan þá. Einnig voru 

gerðar viðbótarkannanir sumarið 2016.  

5.6.6.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar öfluðu gagna með þrennum hætti. Í fyrsta lagi er litið 

til gagna sem fyrirtækið hefur safnað síðustu árin í könnun sem ber heitið Dear Visitors. Þar 

eru ferðamenn á leið úr landi spurðir út í áfangastaði og reynslu sína af ferðinni. Í öðru lagi er 

byggt á spurningakönnun meðal heimamanna og ferðaþjónustuaðila um nýtingu svæðisins og 

í þriðja lagi var framkvæmd könnun haustið 2016 meðal ferðamanna á Norðurlandi.  

5.6.6.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Í frummatsskýrslu verður lagt mat á hugsanleg áhrif framkvæmdanna á útivist og ferða-

mennsku. Fjallað verður um markverða staði og reynt að leggja mat á nýtingu mismunandi 

svæða.  

Áhrif framkvæmdarinnar á útivist og ferðamennsku verða fyrst og fremst tengd sjónrænum 

áhrifum. Lagðar verða til mótvægisaðgerðir ef þörf þykir.  

 Fornleifar 

5.6.7.1 Áhrif framkvæmdarinnar 

Áhrif framkvæmdarinnar á fornleifar afmarkast fyrst og fremst af beinu raski vegna 

framkvæmdarinnar. Stefna Landsnets er að hliðra mannvirkjum eins og kostur er þannig að 

fornleifum verði ekki raskað. Hætta á raski getur helst orðið í mastrastæðum, við 

jarðstrengsskurði, við slóðagerð og á efnistökustöðum. 

5.6.7.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Eru þekktar fornleifar á áhrifasvæði framkvæmdanna? 

 Stafar fornleifum hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum? 

5.6.7.3 Fyrirliggjandi gögn 

Nýttar verða útgefnar heimildir, s.s. örnefnaskrár, sýslu- og sóknalýsingar og fornleifaskrár.  

5.6.7.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Fornleifafræðingur frá Fornleifafræðistofunni, hefur kannað fyrirhugað framkvæmdasvæði árin 

2012 og 2016. Gengið var um athugunarsvæðið og leitað að fornleifum. Þekktar fornleifar 

staðsettar með GPS-hnitum og leitað að áður óþekktum minjum í og við fyrirhugað línustæði. 

Allar fornleifar verða kortlagðar í mælikvarða sem er u.þ.b. 1:20.000. 

5.6.7.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Í frummatsskýrslunni verður greint frá niðurstöðum skráninga, lagt mat hveru mikil hætta 

skapast á að merkar minjar raskist og lagðar til mótvægisaðgerðir ef nauðsynlegt er.  
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 Svæði sem njóta verndar 

5.6.8.1 Áhrifasvæði/rannsóknarsvæði. 

Í Laxárdal fer línuleiðin yfir náttúrulegan birkiskóg, Varastaðaskóg, sem er á náttúruminjaskrá 

(523) og verndarsvæði Mývatns og Laxár sem verndað er með sérstökum lögum (97/2004). 

Línuleiðin liggur yfir eldhraun frá nútíma sem nýtur sérstakarar verndar laga um náttúrvernd. 

og þverar Laxá sem er ein þekktasta veiðiá landsins. 

Framkvæmdin (loftlínuvalkostur) liggur um fólkvang í Glerárdal, sem friðlýstur var þann 6. júní 

2016.  

5.6.8.2 Áhrif framkvæmdarinnar 

Framkvæmdin kann að hafa áhrif á þá þætti sem eru forsendur friðunar eða verndargildis hvers 

svæðis.  

5.6.8.3 Matsspurningar 

 Matinu er ætlað að svara því hvort, og þá hvernig, framkvæmdin hafi áhrif á forsendur 

verndar eða verndargildis viðkomandi svæða.  

5.6.8.4 Fyrirliggjandi gögn 

Byggt er á útgefnum gögnum um friðlýsingar eða verndargildi, s.s. náttúruminjaskrá, ákvæði 

hverfisverndar eða laga um náttúruvernd.  

5.6.8.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um forsendur þess að svæðin eru skráð á náttúruminjaskrá. 

Jafnframt verður fjallað um þau ákvæði sem eru í gildi um framkvæmdir innan slíkra svæða og 

á hvaða hátt framkvæmdir geta haft áhrif á verndargildi þeirra. Fjallað verður um 

náttúrufyrirbæri sem njóta verndar skv. lögum um náttúruvernd. Ennfremur verður fjallað um 

svæði sem njóta hverfisverndar í skipulagi og eru innan fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis.  

 Vatnsvernd og neysluvatn 

5.6.9.1 Áhrif framkvæmdarinnar 

Framkvæmdin liggur í námunda við vatnsmiklar lindir í vestanverðu Bíldsárskarði. Lindirnar 

gætu nýst til viðbótar fyrir Vatnsveitu Kaupvangssveitar. Í dag er hún mjög lítið nýtt, en hugsuð 

sem viðbót. Sérstakt samráð verður haft við sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar og viðkomandi 

heilbrigðiseftirlit vegna þessa. Þá liggur línuleiðin yfir vatnsverndarsvæði Mývatns og Laxár í 

Laxárdal. Því er mikilvægt 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.  

5.6.9.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Hvar á áhrifasvæði framkvæmdarinnar eru vatnsverndarsvæði? 

 Hvaða þættir framkvæmdar geta skapað hættu vegna vatnsverndar? 

 Hversu mikil er sú áhætta. 
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5.6.9.3 Fyrirliggjandi gögn 

Skipulagsáætlanir sveitarfélaganna á línuleiðinni, þar er umfjöllun um vatnsverndarsvæði og 

þau afmörkuð. 

5.6.9.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum rannsóknum en byggt á útgefnum gögnum um vatnsból.  

5.6.9.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti framkvæmdar sem talið er að geti skapað hættu 

innan vatnsverndarsvæða og lagt mat á mengunarhættu við vatnsból. Þá verður lýst þeim 

aðgerðum sem ráðist verður í til að lágmarka þá hættu. 

 Áhrif á samfélag;  

5.6.10.1 Áhrif framkvæmdarinnar  

Óháð því hvaða valkostur verður fyrir valinu mun línan fara um landsvæði, í Eyjafirði, 

Fnjóskadal , Bárðardal og Reykjadal þar sem fólk hefur fasta búsetu. Á þessum stöðum er að 

mestu stundaður hefðbundinn landbúnaður en einnig er um að ræða nágrenni við 

frístundabyggð og útivistarsvæði. Línan liggur einnig um beitilönd, afréttarlönd og óbyggðir. 

5.6.10.2 Matsspurningar 

Matinu er ætlað að svara: 

 Hvernig samræmist framkvæmdin núverandi landnýtingu?  

 Hvernig samræmist framkvæmdin þeirri stefnu sem sett er fram í aðalskipulagi 

sveitarfélaganna?  

5.6.10.3 Fyrirliggjandi gögn 

Aðalskipulög sveitarfélaganna á línuleiðinni. Í skipulagsáætlunum sveitarfélaga er lögð fram 

stefna viðkomandi sveitarfélags um þróun byggðar og landnotkunar, m.a. með tilliti til 

efnahagslegra og félagslegra þarfa auk þess að eiga hafa heilbrigði íbúa og öryggi að 

leiðarljósi.  

5.6.10.4 Aðferðafræði rannsókna og mats 

Ekki verður í frummatsskýrslunni lagt beint sérfræðilegt mat á samfélagsleg áhrif 

línulagnarinnar. Mat á áhrifum á útivist og ferðaþjónustu og veiðihlunnindi snertir hins vegar 

samfélagslega þætti.  Sjá nánar í köflum 5.6.3  um vatnalíf og 5.6.6 um útivist og 

ferðamennsku. 

5.6.10.5 Framsetning í frummatsskýrslu 

Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um stöðu skipulags og á hvaða hátt mismunandi 

valkostir hafa áhrif á landnotkun og skipulag.  

 Áhrif á heilsu og öryggi 

Raf og segulsvið: Við háspennulínur er bæði raf- og segulsvið. Umræður um áhrif rafsviðs og 

segulsviðs á lífverur hafa verið talsverðar á undanförnum árum og gerðar hafa verið rannsóknir 

víða um lönd.  

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir áætluðum gildum raf- og segulsviðs í kringum 

fyrirhugaðar háspennulínur og þau borin saman við viðurkennd viðmiðunarmörk, t.d. frá 

Evrópusambandinu.  
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Hljóðvist: Frá háspennulínum berst hljóð af tveinnum toga, annars vegar vindgnauð og hins 

vegar hljóð af rafrænum uppruna. Hljóð af rafrænum uppruna er vart merkjanlegt á lágri 

spennu, en kemur fram þegar spenna hækkar og við viss veðurskilyrði. Í góðu veðri þegar 

mestar líkur eru á að fólk sé utanhúss, þá er hávaðinn minnstur. Hávaðinn verður mestur í 

mikilli rigningu. 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um hljóðstig, gerð grein fyrir áætluðum hljóðstigsgildum og þau 

borin saman við gildi í reglugerð um hávaða nr. 933/1999.  

Áhættu- og öryggismál: Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir hættumati og öryggismálum. 

Fjallað verður stuttlega um náttúruvá, þ.e. þá umhverfisþætti sem geta haft áhrif á 

rekstraröryggi línanna. Einnig verður hugað að öðrum áhættuþáttum. Í frummatsskýrslu verður 

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

talin þörf.  

5.7 Fyrirliggjandi gögn 

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

 Skipulagsmál 

 Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018 

 Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 

 Aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2010-2022 

 Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2010-2022 

 Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 

 Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2002-2014 

 Upplýsingar um verndarsvæði 

 Náttúruverndarráð: Náttúruminjaskrá 7. útgáfa (6) 

 Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2004-2008. 

 Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2009-2013. 

 Forleifar og aðrar menningarminjar: 

 Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 frá 

Fljótsdal að Kröflu. Bjarni F. Einarsson, 1999.  
 Fornleifanefnd, 1990: Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar.  

 Fornleifaskrár. 

 Örnefnaskrár. 
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6 KYNNING OG SAMRÁÐ 

6.1 Samráð 

Á meðan á undirbúningi tillögu að matsáætlun stendur verður vakin athygli eftirfarandi aðila á 

málinu og eftir atvikum boðið upp á frekari kynningar á því. Þessir aðilar eru:  

 Skipulagsstofnun 

 Umhverfisstofnun 

 Heilbrigðiseftirlit   

 Flugmálayfirvöld 

 Akureyrarkaupstaður 

 Eyjafjarðarsveit 

 Þingeyjarsveit 

 Skútustaðahreppur 

 Fljótsdalshérað 

 Fljótsdalshreppur 

 Landeigendur 



  

 

Á meðan á vinnslu frummatsskýrslu stendur, verður áhersla lögð á áframhaldandi samráð við 

ofangreinda aðila, bæði lögboðna umsagnaraðila, landeigendur sem og aðra hagsmunaaðila 

í samræmi við ákvæði laga um mat á umhverfissáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.  

6.2 Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun 

Almenningi, hagsmunaaðilum og lögbundnum umsagnaraðilum gefst nú tækifæri til að kynna 

sér framkvæmdina og koma með athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun áður en þeim 

verður skilað inn til Skipulagsstofnunar til formlegrar umfjöllunar. Í samræmi við 16. gr. 

reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum er tveggja vikna frestur gefinn til að skila 

inn athugasemdum við drög að tillögu að matsáætlun.  

Kynning á drögum að tillögu að matsáætun var auglýst í Fréttablaðinu, Dagskránni á Akureyri 

og í Eyjafirði, Hlaupastelpunni í Þingeyjarsveit og Mýflugunni í Skútustaðahreppi og birtist 

auglýsingin í ölum þessum miðlum miðvikudaginn 4. janúar 2017. Tillagan er aðgengileg á vef 

Landsnets, www.landsnet.is og EFLU verkfræðistofu, www.efla.is.  

Athugasemdarfrestur rennur út þann 18. janúar 2017. Athugasemdir við drög að tillögu að 

matsáætlun skal merkja „Akureyri - Hólasandur, 220 kV. Drög að tillögu að matsáætlun.“ og 

senda á:  

Friðrika Marteinsdóttir 

 EFLA Verkfræðistofa 

 Hofsbót 4 

 600 Akureyri 

 Netfang: fridrika.marteinsdottir@efla.is  

 

6.3 Tillaga að matsáætlun 

Eftir að Landsnet hefur uppfært tillögu að matsáætlun með hliðsjón af athugasemdum sem 

berast við drög tillögunnar verður tillaga að matsáætlun verður send til Skipulagsstofnunar. 

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. Að kynningartíma loknum 

tekur Skipulagsstofnun ákvörðun um matsáætlunina með eða án athugasemda.  

 

6.4 Kynning á frummatsskýrslu 

Þegar Landsnet hefur lagt mat á umhverfisáhrif í samræmi við endanlega matsáætlun er gerð 

grein fyrir niðurstöðum matsins í frummatsskýrslu. Áætlað er að skila frummatsskýrslu til 

meðferðar Skipulagsstofnunar í byrjun árs 2018. Niðurstöður matsvinnunnar verða kynntar 

almenningi í samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma frummatsskýrslunnar. 

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

aðgengileg á veraldarvefnum.  

 

  

http://www.landsnet.is/
http://www.efla.is/
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