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SAMANTEKT 
 

Landsnet hf. hyggst byggja upp og styrkja raforkuflutningskerfið á Suðvesturlandi. 
Markmið þessara framkvæmda er að byggja kerfið upp til framtíðar þannig að það verði í 
stakk búið til að mæta framtíðaráformum um orkuflutning á svæðinu, jafnt fyrir 
atvinnustarfsemi og til almannanota.  

Áform um uppbyggingu orkuvera á svæðinu eru ein af meginforsendum Landsnets fyrir 
framkvæmdinni, en áformuð eru orkuver bæði á Hellisheiði og Reykjanesi. Einnig liggur 
fyrir þörf á styrkingu raforkuflutningskerfisins á Reykjanesskaga til að koma í veg fyrir 
truflanir og til að auka afhendingaröryggi raforku á svæðinu. Önnur megin forsenda 
framkvæmdarinnar eru fyrirætlanir um uppbyggingu orkufreks iðnaðar og annarrar 
starfsemi á Suðvesturlandi, s.s. netþjónabúa, álvera og kísilverksmiðju. Eftirspurn 
atvinnulífs á svæðinu eftir orku hefur verið sívaxandi og vinna nú sveitarfélögin að 
uppbyggingu innlendrar atvinnustarfsemi í ljósi minnkandi aflaheimilda, brotthvarfs 
varnarliðsins o. fl. Því þykir ljóst að eftirspurn eftir raforku á eftir að aukast enn frekar á 
næstu árum. 

Í þessum drögum að tillögu að matsáætlun leggur Landsnet fram tillögu að uppbyggingu 
línukerfisins á Suðvesturlandi til mats á umhverfisáhrifum. Stefnt er að því að 
framkvæmdir við línurnar geti hafist haustið 2009 og að þeim verði lokið árið 2012. Þessar 
tímasetningar eru þó einungis til viðmiðunar og ber að taka með fyrirvara. 

Í þessari skýrslu er fyrirhuguðum framkvæmdum og framkvæmdasvæði lýst og fjallað um 
umfang og áherslur matsvinnunnar. Jafnframt er greint frá helstu valkostum sem skoðaðir 
hafa verið og tilgreind fyrirliggjandi gögn sem nýtt verða við matið og hvaða gagnaöflun 
stendur yfir vegna mats á umhverfisáhrifum. 

Í frummatsskýrslu verða áhrif á eftirfarandi umhverfisþætti metin: Gróðurfar, fuglalíf, 
jarðmyndanir, landslag og sjónræna þætti, ferðamennsku og útivist, fornleifar, verndargildi 
svæða á náttúruminjaskrá, vatnsvernd og neysluvatn, landnotkun og skipulag og hljóðvist. 
Einnig verður fjallað um raf- og segulsvið, og áhættu og öryggismál.  

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú kynnt almenningi og hagsmunaaðilum, auk þeirra 
fagstofnana sem hafa lögbundið hlutverk við matsferlið. Drögin eru kynnt um tveggja 
vikna skeið, frá 2. desember 2008 til 16. desember 2008, í samræmi við 14. gr. 
reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Á þessu tímabili geta allir gert 
skriflegar athugasemdir við tillöguna. Að auglýsingatíma loknum verða drögin, ásamt 
þeim athugasemdum sem berast, send Skipulagsstofnun til umfjöllunar.  

Athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun skal senda Ólafi Árnasyni merkt 
Suðvesturlínur. 
 
 
Ólafur Árnason  
Landsnet hf. 
Gylfaflöt 9 
112 Reykjavík 
Netfang: olafura@landsnet.is 
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1 INNGANGUR 

1.1 Almennt  

Landsnet hf. er stofnað á grundvelli raforkulaga sem Alþingi samþykkti á vormánuðum 
2003. Hlutverk Landsnets er að annast flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt 
ákvæðum III. kafla raforkulaga nr. 65/2003. Landsnet á og rekur meginflutningskerfi 
rafmagns á Íslandi. Meginflutningskerfið er að mestu rekið á 220 kV og 132 kV spennu en 
Landsnet á einnig og rekur nokkrar línur með 66 kV og 33 kV spennu. Á Suðvesturlandi 
hafa verið byggðar tvær 400 kV línur þó svo að rekstrarspenna þeirra sé 220 kV. 

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. Landsneti ber jafnframt að tengja allar 
dreifiveitur, virkjanir og stórnotendur sem eftir því sækjast við flutningskerfið og stilla 
saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo hægt sé að mæta frávikum milli umsaminna 
kaupa og raforkunotkunar. Eigendur Landsnets hf. eru Landsvirkjun, Rafmagnsveitur 
ríkisins, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða. 

Hjá Landsneti liggur fyrir að styrkja þarf orkuflutningskerfið á Suðvesturlandi. Við 
undirbúning matsáætlunar hafa ýmsir valkostir verið skoðaðir í samráði við viðkomandi 
sveitarfélög. Sú tillaga sem hér er lögð fram er afrakstur þeirra athugana og samráðs. 
Nánar er greint frá þeim valkostum sem skoðaðir voru í þessu ferli í kafla 2. 
Framkvæmdin felst í nýbyggingu háspennulína, breytingum, tilfærslum eða niðurrifi á 
núverandi línum. Fyrirhugaðar háspennulínur liggja að mestu samsíða eldri línum. 

Í september 2006 voru lögð fram drög að tillögu að matsáætlun fyrir línur frá Hellisheiði að 
Straumsvík. Frá þeim tíma hafa orðið verulegar breytingar á forsendum verkefnisins. 
Verkefnið var jafnframt sameinað öðru sem náði yfir svæði frá Hafnarfirði að Helguvík og 
að Reykjanesvirkjun. Eru því lögð fram ný drög að tillögu að matsáætlun fyrir verkefnið í 
heild sinni þar sem tekið er tillit til breyttra forsendna. Umræddar háspennulínur liggja um 
svæði tólf sveitarfélaga. Þau eru: Sveitarfélagið Ölfus, Mosfellsbær, Reykjavíkurborg, 
Seltjarnarnesbær, Kópavogsbær, Garðabær, Sveitarfélagið Álftanes, Hafnarfjarðarbær, 
Sveitarfélagið Vogar, Reykjanesbær, Grindavíkurbær og Sveitarfélagið Garður. 

1.2 Mat á umhverfisáhrifum 

1.2.1 Matsskylda framkvæmdar 
Framkvæmdin er matsskyld skv. 22. tl. í 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum. 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.”  

1.2.2 Umsjón með mati á umhverfisáhrifum 
Ólafur Árnason er verkefnisstjóri matsvinnunnar fyrir hönd Landsnets. Landsnet hf. hefur 
falið Eflu hf. verkfræðistofu að hafa umsjón með mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar. Verkfræðistofan Efla tekur saman tillögu að matsáætlun og mun 
einnig annast gerð og ritstjórn frummatsskýrslu sem lýsir umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar. Verkefnið er unnið í samstarfi við Landmótun og mynda ofangreindir 
aðilar stýrihóp um matsvinnuna. 



 

2 

Auk starfsmanna Landsnets og ofangreindra ráðgjafarstofa koma þeir sérfræðingar sem 
taldir eru upp í töflu 1.1 einnig að verkefninu. 

Tafla 1.1 Önnur sérfræðiráðgjöf við mat á umhverfisáhrifum.  

Aðilar Hlutverk 

Vistfræðistofan Flóra og gróður 
Jóhann Óli Hilmarsson og Ólafur 
Einarsson 

Fuglalíf 

Fornleifafræðistofan Fornleifaskráning 
Rannsóknir og ráðgjöf 
ferðaþjónustunnar 

Ferðamennska og útivist 

1.2.3 Tilgangur með tillögu að matsáætlun 
Matsáætlun er áætlun um þá þætti framkvæmdar og umhverfis sem lögð verður áhersla á 
við matsvinnuna og fjallað verður um í frummatsskýrslu. Áætlunin er nokkurs konar 
verklýsing fyrir framkvæmdaraðila, Skipulagsstofnun, umsagnaraðila og almenning til að 
vinna eftir og fylgjast með því hvort í frummatsskýrslu komi fram fullnægjandi upplýsingar 
um framkvæmd, starfsemi sem henni fylgir og áhrif á umhverfið. Í tillögu að matsáætlun er 
gerð grein fyrir framkvæmdinni og framkvæmda- 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. 

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú kynnt almenningi, umsagnaraðilum og öðrum sem 
láta sig málið varða. Tillaga að matsáætlun ásamt þeim athugasemdum sem fram koma 
við þessi drög verða svo send Skipulagsstofnun til meðferðar.  

1.2.4 Yfirlit yfir matsferlið 
Mat á umhverfisáhrifum er unnið í samræmi við lög nr. 106/2000 og reglugerð nr. 
1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Matsferlið skv. lögunum má sjá á mynd 1.1. 

Nánari upplýsingar um matsferlið má finna á vef Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. 

1.2.5 Tímaáætlun framkvæmdar og matsferlis 
Áætlað er að skila frummatsskýrslu inn til meðferðar Skipulagsstofnunar í apríl 2009, og 
að álit stofnunarinnar á matsskýrslunni geti legið fyrir í júní 2009. 

Stefnt er að því að framkvæmdir við línurnar geti hafist haustið 2009 og að þeim verði 
lokið um mitt ár 2012. Þessar tímasetningar geta þó breyst. 
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2 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA 

2.1 Tilgangur og markmið 
Landsnet hyggst byggja upp og styrkja raforkuflutningskerfið á Suðvesturlandi. Verkefnið 
tekur til meginflutningskerfisins frá Hellisheiði um Hafnarfjörð suður á Njarðvíkurheiði og 
tenginga virkjana og orkunotenda við það. 

Landsnet telur mikilvægt að við uppbyggingu raforkuflutningskerfisins sé hugsað til 
framtíðar eins og frekast er kostur. Mikilvægt er að geta annað aukinni flutningsþörf í 
framtíðinni með færri línum og stærri. Flutningskerfi með loftlínum skapar grundvöll fyrir 
þess háttar uppbyggingu því kerfið hefur þá nauðsynlegan sveigjanleika til aukningar eða 
aðlögunar án meiriháttar aðgerða með tilheyrandi umhverfisáhrifum og kostnaði.  

Núverandi meginflutningskerfi raforku að og frá Reykjanesskaga er rekið á 132 kV 
spennu og er fulllestað í dag. Virkjanir á Suðurnesjum eru jarðgufuvirkjanir, en þær henta 
illa til að bregðast við sveiflum og til að halda jafnvægi milli framleiðslu og eftirspurnar á 
orkumarkaði. Hefur það stundum valdið vandkvæðum og straumleysi á svæðinu ef 
Suðurnesjalína 1 hefur farið úr rekstri vegna viðhalds eða truflunar. Þá hafa truflanir á 
línunni einnig í för með sér verulegt rekstraróhagræði fyrir Hitaveitu Suðurnesja þar sem 
orkuflutningur frá svæðinu til kaupenda þess fellur niður. Að öðru óbreyttu er því 
aðkallandi að flutningskerfi raforku á Reykjanesskaga sé styrkt. 

Þessu til viðbótar eru í undirbúningi orkuöflunarframkvæmdir á Suðvesturlandi sem kalla 
á aukna flutningsgetu. Á Hellisheiði vinnur Orkuveita Reykjavíkur nú að stækkun 
Hellisheiðarvirkjunar. Undirbúningur er hafinn að nýrri jarðgufuvirkjun við Hverahlíð og í 
áætlunum Landsnets hafa einnig verið skoðaðar mögulegar strengleiðir að Bitrusvæðinu. 
Þá undirbýr Hitaveita Suðurnesja stækkun Reykjanesvirkjunar. Í framtíðinni geta einnig 
aðrir virkjanakostir komið til á Reykjanesskaga sem flutningskerfið kæmi til með að þjóna. 

Önnur mikilvæg forsenda fyrir styrkingu raforkuflutningskerfisins er uppbygging 
iðnaðarsvæða fyrir orkufreka starfsemi. Stefna Landsnets er að flutningskerfið hafi nægan 
sveigjanleika til þess að mæta uppbyggingu athafna- og iðnaðarsvæða á Suðvesturlandi 
sem og annarsstaðar á landinu. Sveitarfélögin á svæðinu vinna nú öll að uppbyggingu 
atvinnulífs í ljósi minnkandi aflaheimilda, brotthvarfs varnarliðsins o.fl. Norðurál hefur hafið 
framkvæmdir við 250.000 tonna álver í Helguvík. Til stendur að reisa netþjónabú á 
Keflavíkurflugvelli, verið er að undirbúa netþjónabú í Sandgerði og í Hafnarfirði og fram 
hefur farið umhverfismat vegna kísilmálmverksmiðju í Helguvík.  

Aukin framleiðsla raforku kallar á viðbótarlínur frá virkjunum og á sama hátt kallar aukin 
úttekt raforku á aukna flutningsgetu til kaupenda. Markmið þeirra framkvæmda sem hér 
eru kynntar er að anna þessari auknu flutningsþörf auk þess að auka afhendingaröryggi 
raforku á svæðinu. Við framkvæmdina verða núverandi línur styrktar og nýjum 
háspennulínum og jarðstrengjum bætt við. Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um 
forsendur flutningskerfisins og tengdar framkvæmdir. 

2.2 Valkostir 

2.2.1 Almennt um undirbúning verkefnisins og valkosti 
Núverandi 220 kV orkuflutningskerfi frá virkjunum á Þjórsár – Tungnaársvæðinu nær að 
tengivirkjum við Geitháls í Reykjavík og Hamranes í Hafnarfirði. Nú er fyrirhuguð 
uppbygging á orkuflutningskerfi á 220 kV spennu um Reykjanesskaga og á 400 kV kerfi 
að nýju tengivirki við Hrauntungur ofan við byggð í Hafnarfirði. Jafnframt þarf að tengja 
kerfið við fyrirhugaða virkjun við Hverahlíð á Hellisheiði og styrkja tengingar frá starfandi 
virkjunum á Reykjanesi og í Svartsengi. Við kerfið tengist svo orkufrek starfsemi, s.s. 
netþjónabú og fyrirhugað álver við Helguvík. Greint er frá þessum tengingum við kerfið 
þar sem upplýsingar liggja fyrir. Til þess að mæta orkuflutningsþörfinni og jafnframt 
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takmarka fjölda háspennulína eins og mögulegt er verður hluti nýja kerfisins byggður sem 
400 kV kerfi, en rekið á 220 kV spennu fyrst um sinn.  

Frá því að undirbúningur að mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar hófst hafa 
forsendur breyst nokkuð. Undirbúningur að styrkingu kerfisins frá Hellisheiði að Hafnarfirði 
hófst árið 2006. Í september 2006 voru lögð fram drög að tillögu að matsáætlun fyrir 
svæðið frá Hellisheiði að Hafnarfirði og Geithálsi og var hún samþykkt í mars 2007. 
Undirbúningur fyrir uppbyggingu raforkukerfisins á Reykjanesskaga var þá skemmra á 
veg kominn. Þessi verkefni hafa nú verið sameinuð í eitt og er í þessari matsáætlun fjallað 
um styrkingu á flutningskerfinu frá Hellisheiði að Hafnarfirði og um Reykjanesskagann.  

Við undirbúning framkvæmdarinnar hefur megináhersla verið lögð á samráð við 
viðkomandi sveitarfélög sem bera ábyrgð á stefnumótun aðalskipulags skv. skipulags- og 
byggingarlögum. Jafnframt hefur verkefnið verið kynnt víða, fyrir leyfisveitendum, 
lögbundnum umsagnaraðilum, landeigendum og hagsmunaaðilum, og leitast við að taka 
mið af athugasemdum sem fram hafa komið. Í samráðsvinnunni við sveitarfélögin hafa 
valkostir þróast og þeim fækkað. Hér er lagður fram til mats á umhverfisáhrifum sá 
valkostur sem sveitarfélögin gera tillögu að í skipulagsáætlunum sínum og fylgir hann í 
megindráttum núverandi kerfi. Jafnframt er í tillögunni gert ráð fyrir umfangsmiklu niðurrifi 
á eldri línum samfara þessari styrkingu. Í heildina er um að ræða nýbyggingu á u.þ.b. 123 
km af loftlínum og 17 km af endurnýjuðum línum í meginflutningskerfinu. Nýjar tengingar 
orkunotenda og virkjana við meginflutningskerfið verða alls 34 km af loftlínum og 33 km af 
háspennustrengjum í jörðu. Á móti verða rifnir 96 km af loftlínum. Í sumum tilfellum er gert 
ráð fyrir að rífa niður línur vegna plássleysis eða kerfistengdra mála en stærsti hluti 
niðurrifsins er lagður til sem mótvægisaðgerð við uppbyggingu nýrra lína.  

Í kafla 2.2.3. er greint frá fyrirhuguðum línuleiðum. Jafnframt er greint stuttlega frá þeim 
valkostum sem verið hafa til skoðunar innan hvers svæðis og ástæðum þess að þeir eru 
ekki lagðir fram til mats á umhverfisáhrifum.  

Núverandi flutningskerfi og heiti á háspennulínum sést á korti 1 í viðauka 1. Fyrirhugaðar 
línur eru sýndar á korti 2 í viðauka 1 og nánar á kortum í viðauka 2. Þar er áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar afmarkað með rauðum línum. Í töflu 2.1. má sjá yfirlit yfir lengd þeirra 
lína sem fjallað verður um í matsvinnunni. Í töflu 2.2. er yfirlit um þær línur sem verða 
fjarlægðar með öllu sem mótvægisaðgerðir. 
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Tafla 2.1 Yfirlit yfir lengdir fyrirhugaðra háspennulína og strengja 

      Lengd [km] 

Línuheiti Upphafspkt. Endapkt. Heild Nýlagt Endurb. Óbr. Jarðstr. 

Hverahlíðarlína 1-2 Hverahlíð Hellisheiði 2 x 1,8    2 x 1,8 

Hellisheiðarlína 1-2 Hellisheiði Kolviðarhóll 2 x 3,9 3,9 2,3 1,6  

Kolviðarhólslína 1 Kolviðarhóll Sandskeið 10,0  10,0    

Kolviðarhólslína 2 Kolviðarhóll Njarðvíkurheiði 60,5 38,0 22,0   

Búrfellslína 3 Sandskeið Hrauntungur 24,0 14,0 1,0 9,0  

Sandskeiðslína 2 Sandskeið Geitháls 7,0   7,0  

Sandskeiðslína 1 Sandskeið Hrauntungur 24,0 24,0    

Ísallínur 3-4 Hrauntungur  Ísal 2 x 3,4 2 x 3,4    

Jarðstrengir Hrauntungur Hamranes 2 x 3,2    2 x 3,2 

Suðurnesjalína 2 Hrauntungur Njarðvíkurheiði  26,0 26,0    

Helguvíkurlína 1&2 Njarðvíkurheiði Helguvík 2 x 11,2 2 x 3,1   2 x 8,1 

Fitjalína 1-2 Njarðvíkurheiði Fitjar 2 x 3,1   3,1 3,1 

Reykjaneslína 1 Reykjanes Njarðvíkurheiði 18,2 3,6  14,6  

Reykjaneslína 2 Reykjanes Njarðvíkurheiði 18,6 18,6    

Tafla 2.2 Yfirlit yfir háspennulínur sem verða fjarlægðar sem mótvægisaðgerðir 

Línuheiti Upphafspkt. Endapkt. Lengd [km] 

Sogslína 2 Írafoss Geitháls 44,4 

Hamraneslínur 1 og 2 Geitháls Hamranes 2 x 15,0 

Búrfellslína 3B Stórhöfði Hamranes 3,8 

Ísallínur 1 og 2 Hamranes Ísal 2 x 2,6 

Suðurnesjalína 1 Hamranes Njarðvíkurheiði 27,3 

Fitjalína 1 Njarðvíkurheiði  Fitjar 3,2 

2.2.2 Jarðstrengir  
Á síðustu árum hefur skapast umræða á hér á landi og í nágrannalöndum okkar um þann 
möguleika að leggja flutningslínur sem jarðstrengi í stað loftlína. Háspennulínur með yfir 
100 kV spennu eru almennt lagðar sem loftlínur hér á landi eins og gert er í 
nágrannalöndum okkar og reyndar um heim allan. Þó eru þess dæmi að flutningslínur séu 
lagðar sem jarðstrengir og er það aðallega gert af öryggisástæðum, eða vegna sérstakra 
umhverfishagsmuna. Sé eingöngu litið til sjónrænna áhrifa á endingartíma línanna væri 
það víða álitlegt að leggja þær í jörð. En frá kostnaðar- og rekstrarsjónarmiði er málið 
talsvert snúnara. Kostnaður, tæknilegir vankantar og minna afhendingaröryggi eru helstu 
ástæður þess að ekki er valið að leggja flutningslínur á hárri spennu í jörð. 

Eins og fram kom í inngangi er Landsneti settar þær skyldur skv. 9. gr. raforkulaga að 
byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, 
áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Til að uppfylla þessa skyldu er ávallt reynt að 
halda kostnaði við uppbyggingu og rekstur flutningsnetsins sem lægstum, því að aukinn 
kostnaður fellur á rafmagnsnotendur í formi hærra raforkuverðs.  
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Við samanburð á kostnaði við lagningu loftlína og jarðstrengja er oft stuðst við verðhlutfall, 
þ.e. hve mörgum sinnum dýrara það er að leggja jarðstreng en loftlínu. Þetta hlutfall er 
bæði háð flutningsspennu og flutningsgetu mannvirkisins eins og sjá má á mynd 2.1.  

 
Mynd 2.1 Verð á jarðstrengjum samanborið við verð loftlína með sambærilega flutningsgetu og 
spennu miðað við verðlag í ágúst 2008. Byggt á áætluðum framkvæmdakostnaði.  

Eins og myndin sýnir er minni munur á kostnaði við loftlínur og jarðstrengi þegar kröfur 
um flutningsgetu eru minni. Sem dæmi má nefna að 220 kV jarðstrengur sem flytja þarf 
rúm 300 MVA1 er fjórum sinnum dýrari en samsvarandi vegalengd af loftlínu, sbr. lóðrétta 
ásinn. Þegar flutningsgetan er orðin 1000 MVA er verðmunurinn orðinn áttfaldur. Eins og 
sjá má á myndinni er margfeldisstuðullinn fyrir 400 kV línur talsvert stærri.  

Til að setja þessar tölur í samhengi við þá framkvæmd sem hér er til umfjöllunar má nefna 
að kostnaður við 220 kV jarðstreng með um 600 MVA flutningsgetu er um 150 mkr/km á 
móti 35 mkr/km fyrir loftlínu með sömu flutningsgetu2. Við 1000 MVA flutningsgetu er 
kostnaður hins vegar 238 mkr/km fyrir jarðstreng og 41 mkr/km fyrir loftlínu. Til viðbótar 
getur komið kostnaður við endavirki þar sem breytt er úr loftlínu í jarðstreng, um 35 mkr. 

Jarðstrengjakerfum á hárri spennu fylgja ýmis tæknileg vandkvæði. Líftími jarðstrengja er 
aðeins um helmingur af líftíma loftlína og sveigjanleiki til breytinga og aðlögunar 
flutningskerfisins að breyttum þörfum er mun minni þegar um er að ræða jarðstrengi. 
Einnig þola loftlínur mun betur yfirlestun en jarðstrengir, sem geta brunnið yfir ef þeir fá á 
sig mikið álag. Að lokum má nefna að mun lengri tíma tekur að gera við jarðstrengi en 
loftlínur, viðgerðartími háspennustrengja getur verið allt að 2 vikur á meðan viðgerðartími 
fyrir loftlínu er almennt talinn í klukkustundum. Það er því mikilvægt að meginflutningslínur 
með mikilli flutningsgetu séu lagðar sem loftlínur til að tryggja afhendingaröryggi raforku. 
Þegar skoðaðir eru möguleikar á jarðstrengjum af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir 
mætti líta til þeirra við lagningu einstakra lína eða línukafla sem eru með minni 
                                                
1   Þó að venja sé að tala um afl í virkjunum í kW og MW, þá er flutningsgeta yfirleitt sett fram í kVA eða 

MVA. Ástæða þess er sú, að allri notkun á raunafli (mælt í kW eða MW) fylgir einhver notkun á launafli 
(mælt í kVAR eða MVAR) sem þarf einnig að flytja að notkunarstað raforkunnar. Raunafl og launafl 
mynda svokallað sýndarafl (mælt í kVA eða MVA) sem endurspeglar þann rafstraum sem notkuninni 
fylgir. Upphitun leiðara af völdum rafstraumsins setur efri mörk á mögulegan flutning og því er sýndaraflið 
eðlilegur mælikvarði á flutningsgetu. Venjulega er raunaflið 5-10% lægra en sýndaraflið.   

2  Miðað við verðlag í ágúst 2008. 
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flutningsgetu eða eru ekki hluti af meginflutningskerfi Landsnets. Þetta á t. d. við um 
tengingu einstakra aðila inn á kerfið.  

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir jarðstrengslögnum, m. a. kostnaði, rekstri 
og áhrifum á hina mismunandi umhverfisþætti í samanburði við loftlínur.  

2.2.3 Fyrirhugaðar línuleiðir 
Framkvæmdirnar ná yfir stórt svæði á Suðvesturlandi, eða frá vestasta hluta Reykjanes-
skaga austur á Hellisheiði. Til hagræðis verður fyrirhuguðum línuleiðum skipt í tíu svæði 
og framkvæmdinni og framkvæmdakostum lýst innan hvers svæðis. Svæðin eru:  

• Hellisheiði að Kolviðarhóli 
• Kolviðarhóll að Sandskeiði 
• Sandskeið að Geithálsi 
• Geitháls að Hamranesi3 
• Sandskeið að Hrauntungum 
• Hrauntungur að Hamranesi og Straumsvík 
• Hrauntungur að Njarðvíkurheiði 
• Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun 
• Njarðvíkurheiði að Fitjum 
• Fitjar að Helguvík 

2.2.3.1 Hellisheiði að Kolviðarhóli 
Búrfellslína 3 (400 kV) liggur nú um Ölkelduháls til suðvesturs að línustæði Búrfellslínu 2 
(220 kV) og Sogslínu 2 (132 kV), rétt norðan þjóðvegar 1 á Hellisheiði. Þaðan liggja 
línurnar að mestu samsíða norðvestur að Kolviðarhóli, en Sogslína 2 fer niður Hellisskarð.  

Á þessu svæði er gert ráð fyrir tengingum frá fyrirhugaðri virkjun við Hverahlíð inn í nýtt 
tengivirki á Hellisheiði. Framlagður valkostur á þessu svæði samræmist breytingu á 
aðalskipulagi Ölfuss. Búrfellslína 2 verður tengd inn í nýtt tengivirki á Hellisheiði og fær 
þaðan nafnið Hellisheiðarlína 1 að tengivirki við Kolviðarhól. Gert er ráð fyrir viðbótarlínu, 
Hellisheiðarlínu 2, frá Hellisheiði að Kolviðarhóli, en að auki verður Sogslína 2 rifin. Engin 
sérstök aðveitustöð verður við Hverahlíðarvirkjun, heldur verður sérhver vélasamstæða 
tengd með jarðstrengjum inn í tengivirkið á Hellisheiði. Því verða lagðir tveir jarðstrengir 
frá Hverahlíðarvirkjun að nýju tengivirki. Þetta verða flutningslitlir strengir og fylgja 
áfangaskiptingu virkjunarinnar4. 

Niðurrif Sogslínu 2 ásamt tengingu Hverahlíðarvirkjunar um jarðstreng er til þess að koma 
til móts við athugasemdir sveitarfélagsins Ölfuss og fleiri aðila og miðar að því að minnka 
sjónræn áhrif og rýma fyrir nýjum línum sem byggðar verða í línugötu Sogslínu 2.  
Í samþykktri matsáætlun fyrir háspennulínur frá Hellisheiði að Straumsvík og Geithálsi var 
gert ráð fyrir að skoðaðir yrðu fleiri loftlínukostir. Eftir fyrrgreindar viðræður er niðurstaða 

                                                
3  Vegna niðurrifs Sogslínu 2 telst línuleiðin frá Sandskeiði að Geithálsi einnig vera framkvæmdasvæði, það 

sama á við um línuleiðina frá Geithálsi að Hamranesi vegna niðurrifs Hamraneslína 1 og 2. Niðurrif 
háspennulína er tilkynningarskyld framkvæmd skv. 13. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000. Framkvæmdin 
mun hafa jákvæð áhrif í för með sér og verður lýst í frummatskýrslu. Sama máli gegnir um Fitjalínu 1, 
Sogslínu 2, Suðurnesjalínu 1 og Búrfellslínu 3B milli Stórhöfða og Hamraness. 

4  Ástæðan fyrir því að lagður er strengur fyrir sérhverja vél er sú að þegar virkjanir komast yfir ákveðna 
stærð er nauðsynlegt að frá þeim liggi fleiri en ein flutningslína til að truflanir á línu leiði ekki til aftengingar 
virkjunar í heild frá kerfinu. Meðan virkjanir eru innan ákveðinna stærðarmarka þolir raforkukerfið að 
missa þær út við línubilun, en við stækkun virkjana þarf að tryggja afhendingaröryggi betur. Í dag liggja 
þessi mörk við u. þ. b. 90 MW. Með ofangreindri lausn er tryggt að við bilun í flutningslínu frá virkjununum 
fer ekki út meira en ein vél í einu, eða 45 MW sem er rekstrarlega ásættanlegt. Ef af Bitruvirkjun verður í 
framtíðinni er hagkvæmara að byggja eitt tengivirki á Hellisheiði og tengja virkjanir við það um jarðstrengi 
en að byggja tengivirki við hvora virkjun og leggja frá þeim loftlínur. 
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Landsnets sú að leggja einungis fram þann kost sem gert er ráð fyrir í tillögu að breytingu 
á aðalskipulagi Ölfuss á þessu svæði. 

Gert er ráð fyrir því að Hverahlíðarlínur, tveir 220 kV jarðstrengir, verði lagðir frá 
Hverahlíðarvirkjun að Suðurlandsvegi, þjóðvegi 1, þvera síðan veginn og fylgja síðan 
þjóðvegi og aðkomuvegi að fyrirhuguðu tengivirki. Eins og fyrr greinir verður Sogslína 2 
rifin. Myndir 2.2. og 2.3. sýna til skýringar tillögu að legu jarðstrengja á 
Hellisheiði.

 
Mynd 2.2 Tillaga að strengleiðum á Hellisheiði. Blár litur sýnir núverandi loftlínur sem ekki verður 
breytt, gulur litur endurbyggðar (breyttar) loftlínur, appelsínugulur litur nýjar loftlínur og grænn litur 
fyrirhugaða jarðstrengi. Hvítur litur sýnir línur sem verða fjarlægðar án þess að önnur komi í 
staðinn. 

 
Mynd 2.3 Yfirflugsmynd sem sýnir legu háspennulína á Hellisheiði. Blár litur sýnir núverandi 
loftlínur sem ekki verður breytt, appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur og grænn litur fyrirhugaða 
jarðstrengi. Hvítur litur sýnir línur sem verða fjarlægðar án þess að önnur komi í staðinn. 

2.2.3.2 Kolviðarhóll að Sandskeiði  
Á línuleiðinni frá Kolviðarhóli að Sandskeiði, liggja nú að mestu samsíða Sogslína 2 (132 
kV), Kolviðarhólslína 1 (220 kV, áður Búrfellslína 2) og Búrfellslína 3 (400 kV). Sá 
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valkostur sem kynntur er á þessari línuleið varð til í samráði við sveitarfélög á svæðinu og 
er niðurrif Sogslínu 2 og sá möguleiki að byggja nýja línu í hluta af línustæði hennar 
forsenda þessa kosts.  

 
Mynd 2.4 Útsýni frá tengivirki við Kolviðarhól yfir Sandskeið í átt að höfuðborgarsvæðinu. 
Tengivirkið er í neðra horni myndarinnar til vinstri. Til vinstri á myndinni er jaðar Svínahraunsbruna. 
Fyrir miðri mynd er Draugatjörn. Blár litur sýnir núverandi loftlínur sem ekki verður breytt, 
appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur og gulur litur loftlínur sem þarf að endurbyggja. Hvítur litur 
sýnir línur sem verða fjarlægðar án þess að önnur komi í staðinn. 

Gert er ráð fyrir að Kolviðarhólslína 1 verði endurbyggð í núverandi línustæði frá 
Kolviðarhóli að nýju tengivirki að Sandskeiði5 (sjá mynd 2.4). Búrfellslína 3 mun standa 
nánast óbreytt að Lyklafelli, síðan endurbyggður stuttur kafli að tengivirki við Sandskeið,  
en þaðan verður byggð ný lína til Hafnarfjarðar.  

Eins og fyrr greinir gerir þessi valkostur ráð fyrir því að Sogslína 2 verði rifin. Ný lína, 
Kolviðarhólslína 2, verður byggð frá Kolviðarhóli að Sandskeiði að mestu leyti í núverandi 
línustæði Sogslínu 2. Við Sandskeið verður Kolviðarhólslína 2 tengd við núverandi línu til 
Hafnarfjarðar (áður Búrfellslínu 3B), sem verður þá síðari hluti Kolviðarhólslínu 2.  

                                                

5  Ekki er hægt að nota núverandi Kolviðarhólslínu 1, þótt línan verði rekin á sömu spennu, vegna þess að 
þörf er á aukinni flutningsgetu línunnar. Núverandi lína er með einn 28,1 mm leiðara í hverjum fasa og 
eru hitaflutningsmörk línunnar rúmlega 300 MVA. Við raforkuflutning um háspennulínu eða jarðstrengi 
tapast hluti orkunnar, þ.e. hluti orkunnar breytist í hitaorku og kemur fram sem upphitun á leiðurunum. Við 
aukinn flutning vex tapið, þannig fjórfaldast það við tvöföldun á flutningi. Núverandi lína er hönnuð fyrir 
40°C leiðarahita, hitni leiðararnir meira síga þeir of langt niður og uppfylla ekki lengur kröfur staðla og 
reglugerða um hæð leiðara yfir jörð. Miðað við rekstrarlegar forsendur í kerfinu, þurfa hitaflutningsmörk 
línunnar að aukast í a.m.k. 900 MVA. Til að ná þessari aukningu þarf að hafa tvo 36 mm leiðara í hverjum 
fasa, auk þess sem æskilegt er að leyfa hærra leiðarhitastig. Hæð upphengipunkta leiðara yfir jörð verður 
aukin til samræmis við aukið leiðarahitastig. Líkleg hæðaraukning er um 1-2 m. Ekki er hægt að breyta 
núverandi möstrum þannig að þau ráði við aukna krafta sem leiða af nýjum leiðurum. Því þarf að reisa ný 
möstur. Út frá rekstrarforsendum kallar ekkert á breytt útlit mastra að öðru leyti en því að möstrin þurfa að 
hækka til samræmis við fyrrgreinda hækkun upphengipunkta yfir jörð. Einnig verða jarðvírar tveir í stað 
eins.  
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2.2.3.3 Sandskeið að Geithálsi  
Á þessum kafla liggja nú að mestu samsíða Sogslína 2 (132 kV) og Kolviðarhólslína 1 
(220 kV, áður Búrfellslína 2). Næst Geithálsi liggur Sogslína 3 (220 kV) á sömu möstrum 
og Kolviðarhólslína 1. 

Gert er ráð fyrir að byggt verði nýtt tengivirki við Sandskeið og að Sogslína 2 verði rifin að 
Geithálsi. Ráðgert er að Kolviðarhólslína 1 standi óbreytt frá Sandskeiði að Geithálsi en 
hljóti nafnið Sandskeiðslína 2 (sjá mynd 2.5). Hamraneslínur 1 og 2 verða rifnar og við 
hlutverki þeirra taka Búrfellslína 3, Kolviðarhólslína 2 og Sandskeiðslína 1. Á þessum 
kafla var áður til skoðunar sá kostur að styrkja Kolviðarhólslínu 1 og nýta þá 
Hamraneslínur 1 og 2 áfram. Ef sá kostur hefði orðið fyrir valinu hefði hlutverk tengivirkis 
við Geitháls aukist. Með tilkomu nýs tengivirkis á Sandskeiði er gert ráð fyrir því að vægi 
tengivirkisins við Geitháls muni minnka í framtíðinni. Með niðurrifi Sogslínu 2 mun línum á 
kaflanum frá Sandskeiði að Geithálsi fækka.  

 
Mynd 2.5 Útsýni frá tengivirki við Geitháls í átt að Hellisheiðarvirkjun. Sjá má hvar leiðirnar 
greinast á Sandskeiði, annars vegar til Hamraness (t.h.) og hins vegar að Geithálsi. Blár litur sýnir 
núverandi loftlínur sem ekki verður breytt og appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur og gulur litur 
loflínur sem verða endurbyggðar. Hvítur litur sýnir línur sem verða fjarlægðar án þess að önnur 
komi í staðinn 

2.2.3.4 Geitháls að Hamranesi 
Á þessu svæði liggja nú Hamraneslínur 1 og 2 (220 kV) á sömu möstrum. Gert er ráð fyrir 
að Hamraneslínur verði fjarlægðar og að nýjar línur á milli Sandskeiðs og Hafnarfjarðar, 
þ. e. Búrfellslína 3, Kolviðarhólslína 2 og Sandskeiðslína 1, taki við hlutverki þeirra. Þessi 
aðgerð er mótvægisaðgerð við uppbyggingu lína ofar í landi sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu. Tillaga Landsnets gerir því ráð fyrir að í framtíðinni verði um eina 
megin leið að ræða fyrir orkuflutning frá Sandskeiði út á Reykjanesskagann. 

2.2.3.5 Sandskeið að Hrauntungum 
Á þessu svæði liggur nú Búrfellslína 3B (220 kV) frá Sandskeiði að Hamranesi við 
Hafnarfjörð. Gert er ráð fyrir að hún skipti um nafn og verði hluti af Kolviðarhólslínu 2. Frá 
nýju tengivirki við Sandskeið er ráðgert að byggja tvær nýjar 400 kV línur samsíða 
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Kolviðarhólslínu 2. Annars vegar er um að ræða framhald af Búrfellslínu 3 og hinsvegar 
nýja línu, Sandskeiðslínu 1 (sjá myndir 2.6 og 2.7). Í Hafnarfirði er gert ráð fyrir að línurnar 
þrjár beygi frá núverandi línuleið við Stórhöfða og liggi þaðan að Hrauntungum. Núverandi 
lína frá Stórhöfða að Hamranesi, þ.e. Búrfellslína 3B, verður rifin í lok framkvæmdatímans 
(sjá mynd 2.9.). Til stendur að byggja nýtt tengivirki í Hrauntungum sem tekur við hlutverki 
tengivirkis í Hamranesi að hluta.  

Athugunarsvæði vegna mats á umhverfisáhrifum verður útvíkkað um 300 metra suður fyrir 
núverandi háspennulínu á svæðinu frá Húsfelli og vestur fyrir Helgafell. Á þessum kafla er 
lagt til að hliðra Kolviðarhólslínu 2 lítillega frá núverandi línustæði til að skapa pláss fyrir 
nýjar línur og leggja nýjar línur norðan hennar, þ.e. Búrfellslínu 3 og Sandskeiðslínu 1. 
Lagt er til að línurnar liggi norðan við núverandi línu til þess að forðast þveranir á línum 
við Sandskeið og til að fara ekki yfir Litluborgir við Helgafell. Jarðrask verður minnkað 
með því að nýta sem mest núverandi slóð á þessu svæði.  

Á þessum kafla var í fyrstu lagt til að reist yrði ein 400 kV lína samsíða Kolviðarhólslínu 2. 
Sú útfærsla miðaðist við að Hamraneslínur 1 og 2 væru áfram í rekstri. Þriðja línan frá 
Sandskeiði að Hrauntungum (Sandskeiðslína 1) er forsenda þess að hægt sé að fjarlægja 
Hamraneslínur 1 og 2. Gert er ráð fyrir að Sandskeiðslína 1, eins og Búrfellslína 3, verði 
byggð fyrir 400 kV spennu. 

 
Mynd 2.6 Útsýni frá Sandskeiði til suðvesturs. Blár litur sýnir núverandi loftlínur sem ekki verður 
breytt, appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur og gulur litur loftlínur sem þarf að endurbyggja. 
Hvítur litur sýnir línur sem verða fjarlægðar án þess að önnur komi í staðinn 
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Mynd 2.7 Útsýni vestur að Húsfelli og Helgafelli yfir Húsfellsbruna. Blár litur sýnir núverandi 
loftlínur sem ekki verður breytt, appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur og gulur litur loftlínur sem 
þarf að endurbyggja. 

2.2.3.6 Hrauntungur að Hamranesi og Straumsvík 
Á Völlunum í Hafnarfirði er tengivirkið Hamranes. Þangað liggja nú Hamraneslínur 1 og 2 
(220 kV) frá Geithálsi og Búrfellslína 3B (220 kV) frá Sandskeiði, sem mun verða síðari 
hluti Kolviðarhólslínu 2. Frá Hamranesi liggja, Ísallínur 1 og 2 (220 kV) að álveri Alcan í 
Straumsvík, Suðurnesjalína 1 (132 kV) að Fitjum í Njarðvík, Hnoðraholtslína 1 (132 kV) 
að Hnoðraholti, og Hafnarfjarðarlína 1 (132 kV) sem liggur að Öldugötu.  

Í Hrauntungum verður byggt nýtt tengivirki. Þaðan er ráðgert að byggja nýjar Ísallínur 3 og 
4 að álveri Alcan í Straumsvík. Í fyrri áfanga framkvæmdarinnar þarf að reisa 
bráðabirgðalínu á milli tengivirkis við Hrauntungur og Hamraness, en hún verður fjarlægð 
þegar að Ísallínur 3 og 4 verða reistar. Gert er ráð fyrir að Ísallínur 1 og 2 verði rifnar.  

Frá Hrauntungum að Hamranesi verða lagðir tveir jarðstrengir, annar 220 kV og hinn 132 
kV. Við lok framkvæmda verður tengivirkið við Hamranes aftengt frá 220 kV kerfi 
Landsnets og verða þá báðir strengirnir reknir á 132 kV spennu.  

Talsverðar viðræður hafa átt sé stað á milli Landsnets og Hafnarfjarðarbæjar um útfærslur 
orkuflutningskerfisins í Hafnarfirði. Upprunalegar áætlanir Landsnets gerðu ráð fyrir því að 
nýjar línur myndu tengjast núverandi tengivirki við Hamranes. Í samræmi við niðurstöður 
úr viðræðum við Hafnarfjarðarbæ er hér lagt til að vægi tengivirkisins við Hamranes verði 
minnkað, Hamraneslínur verða rifnar og flutningskerfi raforku færist fjær bænum. M.v. 
þessa lausn stefnir í að engar loftlínur verði innan íbúðabyggðar austan Krýsuvíkurvegar í 
Hafnarfirði. Gerð verður nánari grein fyrir þessum valkostum í frummatsskýrslu og þeim 
rökum sem færð hafa verið fyrir því að falla frá upprunalegum valkostum.  
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Mynd 2.8 Línuleiðir í Hafnarfirði. Á þessu yfirlitskorti má einnig sjá tilhögun landnýtingar m. v. 
aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025 [2]. 

 
Mynd 2.9 Yfirflugsmynd sem sýnir legu háspennulína í Hafnarfirði. Blár litur sýnir loftlínur sem ekki 
verður breytt, grænn litur jarðstrengi og appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur. Hvítur litur sýnir 
línur sem verða fjarlægðar án þess að önnur komi í staðinn 
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2.2.3.7 Hrauntungur að Njarðvíkurheiði 
Á þessu svæði liggur nú Suðurnesjalína 1 (132 kV). Gert er ráð fyrir að Kolviðarhólslína 2 
og Suðurnesjalína 2 liggi frá Hrauntungum sem 220 kV línur að nýju tengivirki á 
Njarðvíkurheiði. Gert er ráð fyrir að línurnar verði að mestu leyti lagðar samhliða 
núverandi Suðurnesjalínu 1 og að hún verði rifin í lok framkvæmdatímans. Einnig er verið 
að skoða þann möguleika að byggja aðra línuna að hluta í línustæði Suðurnesjalínu 1.  
 

 
Mynd 2.10 Horft yfir Hafnarfjörð í vestur eftir Reykjanesbraut. Appelsínugulur litur sýnir 
fyrirhugaðar loftlínur og grænn litur sýnir fyrirhugaða jarðstrengi. Hvítur litur sýnir línur sem verða 
fjarlægðar án þess að önnur komi í staðinn. 

 
Mynd 2.11 Horft frá Njarðvíkurheiði austur eftir Suðurnesjalínu 2 og Kolviðarhólslínu 2 í átt til 
Hafnarfjarðar. Blár litur sýnir loftlínur sem ekki verður breytt og appelsínugulur litur fyrirhugaðar 
loftlínur. Tengivirki á Njarðvíkurheiði verður skammt utan myndar t.v. 
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Í viðræðum við sveitarfélög var skoðaður sá valkostur að leggja aðra háspennulínuna frá 
Hafnarfirði að Trölladyngju og þaðan að tengivirki við Rauðamel. Jafnframt var skoðað að 
leggja línurnar samsíða ofan við Seltjörn og Snorrastaðatjarnir í stað þess að fylgja 
núverandi legu Suðurnesjalínu 1. Eftir samráð við sveitarfélög á svæðinu er lagt til að 
nýjar línur liggi samsíða núverandi línum. Jafnframt mun umfang loftlína á Njarðvíkurheiði 
verða umtalsvert minna með niðurrifi tengivirkisins við Rauðamel og byggingu nýs 
tengivirkis á Njarðvíkurheiði miðað við aðra kosti sem skoðaðir hafa verið. Nánar verður 
skýrt frá valkostum sem skoðaðir hafa verið á þessu svæði í frummatsskýrslu.  

2.2.3.8 Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun 
Á þessari leið liggja í dag Fitjalína 1 (132 kV) frá tengivirki á Rauðamel að tengivirki á 
Fitjum, og Rauðamelslína 1 (220 kV) frá Reykjanesvirkjun að tengivirki á Rauðamel. 
Virkjun í Svartsengi er einnig tengd við núverandi tengivirki á Rauðamel með 
Svartsengislínu 1 (132 kV).  

Gert er ráð fyrir að tengivirki á Rauðamel verði rifið. Svartsengislína 1 verður tengd 
núverandi Fitjalínu 1 við Rauðamel og sameinaðar línur ganga undir nafninu 
Svartsengislína 1 að nýju tengivirki á Njarðvíkurheiði. Núverandi Rauðamelslína 1 fær 
nafnið Reykjaneslína 1 og verður framlengd að tengivirki á Njarðvíkurheiði. Einnig verður 
byggð ný 220 kV lína, Reykjaneslína 2 frá Reykjanesvirkjun að Njarðvíkurheiði samsíða 
Reykjaneslínu 1.  

 
Mynd 2.12 Yfirflugsmynd, horft er austur yfir Reykjanesvirkjun. Blá lína sýnir núverandi loftlínu og 
appelsínugul lína fyrirhugaða loftlínu. 

2.2.3.9 Njarðvíkurheiði að Fitjum 
Á þessu svæði liggja í dag Fitjalína 1 (132 kV) og Suðurnesjalína 1 (132 kV). Gert er ráð 
fyrir að reistar verði tvær 220 kV loftlínur, Helguvíkurlínur 1 og 2, frá nýju tengivirki á 
Njarðvíkurheiði að Fitjum, samhliða Suðurnesjalínu 1. Reiknað er með að Fitjalína 1 verði 
rifin og lögð í jörð á þessum kafla, til þess að rýma fyrir nýju línunum. Suðurnesjalína 1 
fær nafnið Fitjalína 2 á þessum kafla.  
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Mynd 2.13 Horft yfir Rauðamel að nýju tengivirki á Njarðvíkurheiði. Blár litur sýnir loftlínur sem ekki 
verður breytt, grænn litur jarðstrengi og appelsínugulur litur fyrirhugaðar loftlínur. 

 
Mynd 2.14 Tillaga að legu jarðstrengja frá Fitjum að Helguvík, horft til suðausturs. Grænar línur 
sýna fyrirhugaða jarðstrengi, bláar núverandi loftlínur og appelsínugular línur fyrirhugaðar loftlínur. 
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2.2.3.10 Fitjar að Helguvík 
Frá Fitjum að Helguvík er gert ráð fyrir að lagðir verði tveir 220 kV jarðstrengir, framhald 
Helguvíkurlína 1 og 2. Hugsanlegt er að síðar þurfi að bæta þeim þriðja við. Jafnframt eru 
fleiri strengir í undirbúningi á þessu svæði á 132 kV spennu vegna fyrirhugaðra 
netþjónabúa í Reykjanesbæ og e.t.v. einnig í Sandgerði. Sú strengleið sem sýnd er á 
mynd 2.14 og 2.15 er sett fram með fyrirvara og fremur til skýringar. Verið er að útfæra 
strengleiðir nánar í samráði við Reykjanesbæ. Strengirnir fara um þéttbýlissvæði og falla 
ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum. Því verður ekki fjallað nánar um þessar 
strengleiðir eða aðrar tengingar við meginflutningskerfið í frummatsskýrslu.  

 
Mynd 2.15 Yfirflugsmynd sem sýnir tillögu að legu jarðstrengja að fyrirhuguðu álveri við Helguvík. 
Horft til norðurs. Grænar línur sýna fyrirhugaða jarðstrengi. 

2.2.4 Núllkostur 
Núllkostur felur í sér að flutningskerfi raforku á Suðvesturlandi verði ekki styrkt vegna 
nýrra virkjana og uppbyggingar iðnaðar. Hvorki yrði mögulegt að flytja raforku frá nýjum 
eða stækkuðum virkjunum á Hellisheiði og Reykjanesi, né að byggja upp orkufrekan 
iðnað eða aðra orkufreka starfsemi á svæðinu í þeim mæli sem áætlað er. Ennfremur 
yrðu notendur á Suðurnesjum áfram að búa við skert afhendingaröryggi þar sem bilun 
núverandi Suðurnesjalínu 1 getur leitt til tímabundins rafmagnsleysis (sbr. umfjöllun í kafla 
2.1). Nánar verður fjallað um núllkost í frummatsskýrslu.  

2.3 Lýsing á framkvæmdaþáttum 

2.3.1 Almennt 
Eftirfarandi mannvirkjalýsingar vegna byggingar ofangreindra háspennulína eru á þessu 
stigi fyrst og fremst ætlaðar til glöggvunar, 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 birtar með 
fyrirvara um breytingu. 
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2.3.2 Loftlínur 
Til að gæta samræmis í útliti verða fyrirhugaðar háspennulínur að öllum líkindum af 
svipaðri gerð og þær línur sem fyrir eru á svæðinu, þ.e. stöguð stálgrindarmöstur austan 
Hrauntungna við Hafnarfjörð og stöguð stálröramöstur vestan Hrauntungna. Til skoðunar 
er að reisa 400 kV M-möstur á kaflanum frá Sandskeiði að Hrauntungum til að gæta 
samræmis í mastragerðum, en hagkvæmara er talið að nota V-möstur fyrir 400 kV línur. 
Ennfremur verður kannað hvort aðrar mastragerðir henti betur við sérstakar aðstæður, 
t.a.m. á kaflanum um iðnaðarsvæðið á milli Hrauntungna og álvers í Straumsvík.  

 
Mynd 2.16 Möstur fyrir 400 kV háspennulínur. Vinstra megin er stagað V-mastur og til hægri er 
stagað M-mastur. 

 
Mynd 2.17 Möstur fyrir 220 kV háspennulínur. Til vinstri er frístandandi röramastur, í miðjunni 
stagað M-mastur úr stálgrind og til hægri stagað stálröramastur af gerð M. 

 
Mynd 2.18 Hornmöstur fyrir 220 kV og 400 kV. Til vinstri er frístandandi stálgrindarmastur 
(fjórfótungur), í miðjunni er stagað hornmastur (stálgrindarsúlur) og til hægri er stagað hornmastur 
(stálrörasúlur). 

Fætur mastranna standa á steyptri undirstöðu, leiðarar hanga í einangrunarkeðjum sem 
festar eru neðan í stálgrindar- eða stálröraslá og stög halda mastrinu í skorðum. Við jörð 
tengjast stögin við stagfestur, ýmist grafnar, steyptar staghellur eða boraða og innsteypta 
bergbolta.  

Hornmöstur verða annað hvort frístandandi stálgrindarmöstur (fjórfótungar), eða þrjár 
stagaðar stálgrindar- eða stálrörasúlur sem standa á steyptum undirstöðum (sjá mynd 
2.18) 
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Í línunum verða þrír fasar með ýmist einum eða tveimur leiðurum í hverjum fasa. Í 220 kV 
línum er bil milli fasa 10 m og í burðarmöstrum hanga leiðararnir í um 3 m löngum 
hangeinangrum sem festir eru í þverslá (brú) sem er um 20 m að lengd. Í 400 kV línum er 
bil milli fasa um 12,75 m og leiðarar hanga í um 4 m löngum hangeinangrum sem festir 
eru í 25,5 m langa þverslá (brú). Í 400 kV línunum, Búrfellslínu 3 og Sandskeiðslínu 1 
verða í hverjum fasa tveir leiðarar sem hanga hlið við hlið með 45 cm millibili, en 
svokallaðir sparrar halda þeim aðskildum. Sama er að segja um flestar 220 kV línurnar, í 
þeim verða tveir leiðarar í hverjum fasa, en hugsanlega verður frestað að setja upp seinni 
leiðarann í Hellisheiðarlínum og eldri hluta Kolviðarhólslínu 2. Í Reykjaneslínum 1 og 2 
verður einn leiðari í hverjum fasa. 

Myndir 2.16 til 2.18 sýna möstur með jarðvírseyru en gert er ráð fyrir að jarðvírar verði að 
jafnaði lagðir 1,5 -2 km út frá tengivirkjum og á einstaka heilum línuköflum. Jarðvírar eða 
skjólvírar (skýla fyrir eldingum) eru festir við jarðvírseyru ofan við slá.  

Grafa þarf fyrir stagfestum og undirstöðum, og koma þeim fyrir. Möstrin verða sett saman 
á staðnum, eða flutt á staðinn í einingum. Þau verða síðan reist með krana. Leiðarar og 
jarðvírar verða dregnir út og strengdir í rétta hæð.  

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir gerð línanna og byggingu þeirra.  

 
Mynd 2.19 Stagað M-mastur í Búrfellslínu 3B (220 kV). Skýring á helstu hugtökum. 
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Mynd 2.20 Stagað V-mastur úr Búrfellslínu 3A (400 kV). Skýring á helstu hugtökum. 

2.3.3 Jarðstrengir 
Jarðstrengir eru ekki valkostur í meginflutningskerfi raforku, sbr. umfjöllun í kafla 2. Hins 
vegar kann að vera mögulegt að leggja jarðstrengi með hárri spennu í einstökum línum 
eða línuköflum með minni flutningsgetu, sem ekki eru hluti af meginflutningskerfi 
Landsnets, s.s. við tengingu einstakra aðila við kerfið.  

Ef jarðstrengur er lagður einhvern hluta línuleiðar þá fylgir því nokkurt jarðrask (sjá mynd 
2.21). Leggja þarf slóð, helst nákvæmlega meðfram strengstæðinu. Sé þess nokkur 
kostur er reynt að leggja strengi meðfram vegum sem fyrir eru, svo ekki þurfi að leggja 
nýja vegi með mikilli burðargetu meðfram strengleiðinni. Þetta getur lengt strenglögn sem 
því nemur.  

Fyrirhugað er að flytja raforku frá virkjun við Hverahlíð með 220 kV jarðstrengjum að nýju 
tengivirki á Hellisheiði og frá Fitjum að Helguvík með tveimur 220 kV jarðstrengjum (skv. 
ákvörðun kaupanda raforkunnar). Auk þess er fyrirhugað að leggja Fitjalínu 1 milli 
Njarðvíkurheiðar og Fitja í 132 kV jarðstreng. Þá verða 132 kV Svartsengislína 1 og 
Fitjalína 2 teknar með jarðstrengjum inn í tengivirkið á Njarðvíkurheiði. Tengivirkin við 
Hamranes og Hrauntungur verða tengd saman með tveimur jarðstrengjum á 132 kV 
spennu.  

Strenglögnin fer þannig fram að grafinn er um 1-1,5 m breiður skurður, um 1,5 m að dýpt. 
Þremur einleiðurum er komið fyrir í þríhyrning eða með u.þ.b. 30 cm millibili, annað hvort 
á steyptu undirlagi eða þjöppuðum fínum sandi. Þar ofan á er settur sérvalinn fínn sandur 
með góða varmaleiðni, þá hellur eða steypulag til varnar strengnum og að lokum 
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jarðvegur til uppfyllingar. Verja þarf strenginn gegn úrrennsli og fleiri hættum. Einnig þarf 
að verja þá staði þar sem krossbinding skerma fer fram svo krossbindikassar skaðist ekki 
af umferð um línuveg, snjómoksturstækjum og þess háttar.  

Meðan á lagningu jarðstrengsins stendur og fyrst á eftir verða sjónræn áhrif vegna 
uppgraftrar á allri strengleiðinni. Eftir nokkur ár eru slík ummerki væntanlega horfin í 
grónu landi, en þar sem leggja þarf streng um hraun hverfa ummerkin hinsvegar ekki. Þá 
munu endavirki þar sem farið er úr loftlínu í streng vera vel sýnileg, krossbindikassar 
verða væntanlega lítt áberandi og auðvelt að fela þá með gróðri þar sem það á við. Vegir 
og slóðar þurfa að vera varanlegir, þ.e. þeir standa eftir vegna viðhalds.  

 
Mynd 2.21 Þversnið sem sýnir dæmigerðan frágang 220 kV jarðstrengs með einum leiðara í fasa. 

Til að auka rekstraröryggi Helguvíkurlína 1 og 2 er gert ráð fyrir að grafnir verði tveir 
óháðir skurðir í stað þess að setja tvo strengi í sama skurð. Jarðstrengsleiðin liggur að 
hluta meðfram vegum í Reykjanesbæ. 

2.3.4 Slóðagerð 
Meðfram línunum þarf að vera ökuslóð sem er fær vörubílum. Núverandi slóðir verða 
notaðar eins og kostur er, en frá þeim þarf hins vegar að leggja afleggjara eða hliðarslóðir 
að nýjum möstrum. Jafnframt þarf að gera plan við flest möstur.  

Nauðsynleg breidd núverandi og nýrra slóða er áætluð um 4,5 metrar. Umfang slóða er 
afar mismunandi eftir jarðvegi og aðstæðum á hverju svæði og reynt er eftir föngum að 
halda þeim í lágmarki. Í frummatsskýrslu verður lega slóða, bæði nýrra og núverandi, 
ásamt núverandi og fyrirhuguðum hliðarslóðum, sýnd á korti. Í frummatsskýrslunni verður 
jafnframt gerð frekari grein fyrir slóðagerð við mismunandi aðstæður.  
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Hér fyrir neðan er tilgreind áætluð heildarlengd nýrra slóða annars vegar og hins vegar 
lengd þeirra slóða sem þarf að endurbæta. Þessar tölur eru á þessu stigi settar fram með 
fyrirvara. Greint verður nánar frá lengd slóða í frummatsskýrslu. 

Hellisheiði að Kolviðarhóli 
Ekki þarf mikið af slóðum meðfram jarðstrengjum á Hellisheiði þar sem þeir verða að 
mestu í grennd við vegi, þ.e. vegi Orkuveitunnar á svæðinu við Hverahlíð og síðan 
meðfram Suðurlandsvegi og nýjum aðkomuvegi að tengivirki. Ekki er gert ráð fyrir nýjum 
slóðum á Hellisheiði, en líklega þarf að endurbæta og lagfæra u.þ.b. 1 km af eldri slóðum.  

Kolviðarhóll að Sandskeiði 
Á þessari leið verður núverandi slóð meðfram Búrfellslínu 3 notuð, en hugsanlega þarf að 
lagfæra hana eitthvað (um 10 km kafli). Áætluð lengd afleggjara að nýjum mastrastæðum 
er um 2 km.  

Sandskeið að Geithálsi 
Frá Sandskeiði að tengivirkinu við Geitháls er ekki gert ráð fyrir veglagningu. Fyrirhugað 
er að samnýta veg meðfram Hellisheiðaræð við niðurrif Sogslínu 2 til að minnka rask á 
svæðinu. 

Sandskeið að Hrauntungum 
Frá Sandskeiði að Stórhöfða við Hafnarfjörð verður notuð slóð meðfram núverandi línu. 
Áætluð lengd afleggjara að nýjum mastrastæðum í Búrfellslínu 3, Kolviðarhólslínu 2 og 
Sandskeiðslínu 1 er um 6 km og lengd við endurbætur og viðhald línuslóðar er um 27 km. 
Áætluð lengd nýrra línuslóða er um 4 km, og eru þær einkum á kaflanum frá Stórhöfða að 
Hrauntungum. 

Af öryggisástæðum er fyrirhugað að slóð sem er á bakkanum ofan við Vatnsskarðsnámu 
verði lögð af og nýr vegur lagður sunnan við hrygginn sem núverandi slóð er norðan í. 
Gamli vegurinn er nú á námubrún með a.m.k. 20 m fall ofan í námuna og ekki er pláss er 
fyrir öryggisrið. Nýi vegurinn verður um 1,3 km. 

Hrauntungur að Hamranesi og Straumsvík 
Frá Hrauntungum að tengivirki við Hamranes er áætluð lengd nýrra slóða u.þ.b. 3 km. 
Lengd við endurbætur og viðhald slóða er áætluð um 3 km og áætluð lengd afleggjara að 
nýjum mastrastæðum er um 1 km. Óvíst er hvort hægt verður að nýta að einhverju leyti 
vegi eða götur á svæðinu.  

Hrauntungur að Njarðvíkurheiði  
Á þessari línuleið verður núverandi línuslóð meðfram Suðurnesjalínu 1 notuð að hluta. 
Áætluð lengd nýrra slóða á þessu svæði er um 5 km. Áætluð lengd hliðarslóða að nýjum 
mastrastæðum er um 5 km og áætluð lengd slóða sem þarf að lagfæra er um 23 km. 

Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun 
Á þessari línuleið verður núverandi slóð meðfram Fitjalínu 1 og Rauðamelslínu 1 notuð að 
mestu. Áætluð lengd afleggjara að nýjum mastrastæðum er um 2 km og áætluð lengd 
slóða sem þarf að lagfæra er um 17 km. Áætluð nýlagning slóða er um 3 km. 

Njarðvíkurheiði að Fitjum 
Á þessari línuleið verður núverandi slóð meðfram Fitjalínu 1 notuð. Áætluð lengd 
afleggjara að nýjum mastrastæðum er um 1 km og áætluð lengd þeirra slóða sem þarf að 
lagfæra er um 3 km. 

Fitjar að Helguvík  
Frá tengivirki við Fitjar að álveri í Helguvík er áætluð lengd nýrra slóða u.þ.b. 9 km. 

2.3.5 Efnistaka 
Efni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur. Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og 
stagfestum sem og valið efni (sand) til að setja með jarðstrengjum. Gert er ráð fyrir að efni 
verði tekið úr námum sem eru í rekstri í grennd við framkvæmdasvæðið, þ.e. hjá aðilum 
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sem selja efni. Þær námur sem til greina koma eru til dæmis: Undirhlíðar, Vatnsskarð, 
Bolaöldur, Lambafell, Ingólfsfjall, Afstapahraun, Rauðimelur og Stapafell. Ekki er gert ráð 
fyrir að opna nýjar námur vegna framkvæmdanna.  

Áætlað efnismagn fyrir framkvæmdina í heild sinni er allt að 500.000 m3. Þetta efnismagn 
skiptist á milli einstaka kafla línuleiðanna á eftirfarandi máta: 

Hellisheiði að Kolviðarhóli:    u.þ.b. 50.000 m3 
Kolviðarhóll að Geithálsi:    u.þ.b. 100.000 m3 
Sandskeið að Hrauntungum:    u.þ.b. 75.000 m3 
Hrauntungur að Hamranesi og Straumsvík: u.þ.b. 25.000 m3 
Hrauntungur að Njarðvíkurheiði:   u.þ.b. 75.000 m3 
Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun:  u.þ.b. 50.000 m3 
Njarðvíkurheiði að Fitjum:    u.þ.b. 15.000 m3 
Fitjar að Helguvík:    u.þ.b. 30.000 m3 

Ófyrirséð:      u.þ.b. 80.000 m3 

Þessar tölur eru settar fram með fyrirvara. Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir 
því efnismagni sem þörf verður á við framkvæmdina. 

2.3.6 Mannaflaþörf og vinnubúðir 
Við byggingu ofangreindra lína er mannaflaþörf áætluð 380 ársverk, sem reiknað er með 
að skiptist á 4 ár. Á rekstrartíma línanna verður um reglubundið viðhald að ræða, sem 
örfáir menn munu sinna lítinn hluta úr ári. 

Líklegt er að við byggingu línanna muni starfsmenn hafa svefnaðstöðu í nálægri byggð, 
en á vinnusvæðinu verði færanlegir kaffiskúrar með snyrtiaðstöðu.  

2.3.7 Frágangur 
Að lokinni lagningu ofangreindra lína verða efnisafgangar, umbúðir og annað lauslegt 
hreinsað af svæðinu, jarðrask lagfært og sáð í sár ef þörf er talin á. Frágangur verður 
gerður í samráði við hlutaðeigandi sérfræðinga, s.s. gróðurfræðing eða fornleifafræðing 
eftir því sem við á. Jafnframt verða slóðar lagfærðar og reynt að gera ráðstafanir til að 
hindra úrrennsli í leysingum og stórrigningum. Nánar verður gerð grein fyrir frágangi í 
frummatsskýrslu. 

2.4 Leyfisveitingar 
Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum:  

Iðnaðarráðherra: Til byggingar háspennulína sem reknar eru á 66 kV spennu eða hærri 
þarf Landsnet leyfi iðnaðarráðherra, sbr. 9. grein raforkulaga nr. 65/2003. 

Sveitarstjórnir: Umræddar háspennulínur liggja um tólf sveitarfélög. Þau eru Ölfus, 
Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Álftanes og Hafnarfjörður, 
Reykjanesbær, Grindavíkurbær, Sveitarfélagið Garður og Sveitarfélagið Vogar. Gert er 
ráð fyrir að sveitarstjórnir veiti framkvæmdaleyfi á grundvelli staðfests skipulags, álits 
Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum og leyfis iðnaðarráðherra. 

Heilbrigðiseftirlit: Umræddar línur fara um svæði fimm heilbrigðiseftirlita. Þau eru: 
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis, 
Umhverfisstofa Reykjavíkurborgar, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands og Heilbrigðiseftirlit 
Suðurnesja. 

Sækja þarf um starfsleyfi til viðkomandi heilbrigðiseftirlita vegna nokkurra þátta 
framkvæmdarinnar, svo sem vinnubúða, efnistökustaða o.fl. Einnig eru framkvæmdirnar 
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að hluta innan vatnsverndarsvæða og eru því háðar skilyrðum sem settar eru af 
heilbrigðiseftirlitum varðandi umgengni, ástand tækjabúnaðar o.fl. 

Fornleifavernd ríkisins: Ekki er leyfilegt að raska fornminjum nema með leyfi 
Fornleifaverndar ríkisins.  

Umhverfisstofnun: Fá þarf leyfi Umhverfisstofnunar vegna framkvæmda innan 
Reykjanesfólkvangs og Bláfjallafólkvangs.  

Í samræmi við lög nr. 44/1999 um náttúruvernd þarf að leita umsagnar 
Umhverfisstofnunar áður en gefið er leyfi til framkvæmda innan svæða á 
náttúruminjaskrá, sbr. 38 gr. laganna, og áður en gefið er leyfi til framkvæmda sem 
raskað geta jarðmyndununum og vistkerfum sem njóta sérstakrar verndar, sbr. 37. gr. 
laganna.  

Við hönnun og byggingu háspennulína skal fylgja ákvæðum reglugerðar um raforkuvirki 
nr. 264/1971, með áorðnum breytingum (breyting nr, 1160/2007). 
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3 STAÐHÆTTIR OG SKIPULAG 

3.1 Staðsetning og staðhættir 
Fyrirhugaðar háspennulínur liggja frá tengivirkjum á Hellisheiði og við Kolviðarhól að 
Sandskeiði, þaðan liggja línurnar að Hafnarfirði. Frá Hafnarfirði er fyrirhugað að leggja 
línurnar að nýju tengivirki á Njarðvíkurheiði. Einnig er um að ræða tengingar orkuvera og 
stórnotenda við meginflutningskerfið, þ.e. jarðstrengi frá fyrrihugaðri virkjun við Hverahlíð, 
nýja tengingu við álver í Straumsvík og línur frjá Njarðvíkurheiði, annarsvegar að 
Reykjanesvirkjun og hinsvegar að Helguvík. Við lýsingu á staðsetningu og staðháttum er 
svæðinu skipt í sömu tíu hluta og við lýsingu línuleiða. 

3.1.1 Hellisheiði að Kolviðarhóli 
Austasti hluti framkvæmdasvæðisins er Hellisheiði. Nú þegar liggja á þessu svæði 
Búrfellslínur 2 og 3 og Sogslína 2. Jarðfræði svæðisins og landslag einkennist af 
gosmyndunum sem hafa hlaðist upp á síðasta jökulskeiði og á nútíma. Á Hellisheiði eru 
hraun frá nútíma einkennandi fyrir jarðfræði svæðisins og mosagróður ríkjandi, en gras- 
og blómlendi í dældum. Hellisheiði og Hverahlíð, líkt og önnur svæði í kringum Hengil, eru 
vinsæl til útivistar. Á myndum 2.2 og 2.3 í kafla 2.2.3 má sjá staðhætti og yfirlit yfir 
núverandi og fyrirhuguð línustæði á Hellisheiði.  

3.1.2 Kolviðarhóll að Sandskeiði 
Á mynd 2.4 í kafla 2.2 má sjá núverandi og fyrirhugaðar línuleiðir frá Kolviðarhóli. Nú 
þegar liggja Sogslína 2, Kolviðarhólslína 1 og Búrfellslína 3 nokkurn veginn samsíða á 
þessu svæði, þ.e. frá Kolviðarhóli að Sandskeiði. Á þessum hluta leiðarinnar liggja 
línurnar um slétt gróið land vestan Húsmúla, að hluta yfir Svínahraun en nokkurn spöl frá 
jaðri Svínahraunsbruna. Næst Sandskeiði skiptast á melar og móar. Gróðurfar einkennist 
af graslendi og mosaþembu [13]. Svæðið er að mestu þurrt nema í nágrenni 
Draugatjarnar sem er við Húsmúla rétt norðan núverandi háspennulína.  

3.1.3 Sandskeið að Geithálsi 
Á myndum 2.5 og 2.6 í kafla 2.2. má sjá legu Kolviðarhólslínu 1 og hvernig hún tengist 
aðveitustöðinni við Geitháls. Sogslína 2 liggur rétt sunnan við Kolviðarhólslínu 1. Á 
þessum hluta leiðarinnar, frá þéttavirki við Sandskeið og suður fyrir Selvatn, er land 
hæðótt með mosaþembu og kvistlendi. Frá Selvatni að Geithálsi er graslendi orðið 
áberandi og votlendissvæði að finna í lægðum. Línurnar liggja sunnan Selvatns og 
Kolviðarhólslína 1 liggur rétt sunnan við Sólheimatjörn. Frá Selvatni og að Geithálsi eru 
sumarhús í nágrenni línanna. 

3.1.4 Geitháls að Hamranesi 
Hamraneslínur 1 og 2 liggja á milli tengivirkja við Geitháls og Hamranes í Hafnarfirði. 
Línuleiðin er u.þ.b. 15 km. Línurnar, sem eru á tvírása möstrum, liggja frá Hólmsheiði um 
Heiðmörk og Vífilsstaðahlíð, yfir enda golfvallar við Urriðakot og skógræktarsvæði í 
Gráhelluhrauni, meðfram suðurhlíð Ásfjalls að tengivirki við Hamranes. Á mynd 2.5 má sjá 
legu Hamraneslína 1 og 2 við Geitháls og á myndum 2.8 - 2.10 má sjá legu þeirra í 
Hafnarfirði. 

3.1.5 Sandskeið að Hrauntungum 
Á myndum 2.6 og 2.7 í kafla 2.2 er horft frá Sandskeiði til Helgafells. Kolviðarhólslína 2 
liggur til suðvesturs norðan Fóelluvatna, þverar þjóðveg 1 og fer um skarð rétt vestan 
Sandfells inn á Húsfellsbruna, sem er apalhraun frá sögulegum tíma [6]. Hér liggur línan 
um Bláfjallafólkvang frá Sandfelli og rétt suður og vestur fyrir Húsfell og svo um hluta 
Reykjanesfólkvangs [21, 22]. Sjá má mörk fólkvanganna á kortum viðauka 1 og 2.  
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Á mynd 2.7 í kafla 2.2 má sjá legu núverandi línu yfir Húsfellsbruna og með 
suðausturhlíðum Húsfells og Helgafells. Á myndinni sést jafnframt núverandi línuslóð. 
Þegar nær dregur Helgafelli tekur við Þríhnúkahraun, sem er sléttara helluhraun [6]. 
Línuleiðin liggur svo suður fyrir Helgafell og tekur þar stefnu í átt að Hafnarfirði. 
Kaldárbotnar eru norðvestan Helgafells.  

Þegar komið er vestur fyrir Helgafell liggur línan rétt norðan námu sem nú er starfrækt í 
Undirhlíðum og um Óbrinnishólabruna, sem er apalhraun frá því u.þ.b. 190 f. Kr. [6], að 
tengivirki við Hamranes. Auk námu í Undirhlíðum eru á þessu svæði ýmis ummerki 
núverandi og fyrri landnýtingar s.s. gamalt efnistökusvæði við Óbrinnishóla sem notað 
hefur verið sem skotæfingasvæði, og jarðvegstippur Hafnarfjarðarbæjar.  

3.1.6 Hrauntungur að Hamranesi og Straumsvík 
Frá Hrauntungum í Hafnarfirði liggja fyrirhugaðar línur aðallega í gegnum skipulagt 
iðnaðarsvæði í Kapelluhrauni og raskað hraun. Á mynd 2.8 má sjá fyrirhugaða landnotkun 
á þessu svæði samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Myndir 2.9 og 2.10 sýna línuleiðir 
á yfirflugsmyndum.  

3.1.7 Hrauntungur að Njarðvíkurheiði 
Fyrirhuguð línuleið liggur frá Hrauntungum sunnan byggðar í Hafnarfirði að Suðurnesja-
línu 1 við Hvassahraun og fylgir henni svo að nýju tengivirki á Njarðvíkurheiði. Á þessari 
línuleið liggja línurnar til skiptis um mosavaxið og lyngvaxið hraun og allstaðar um óbyggt 
land. Nær Hafnarfirði og í Afstapahrauni hefur landi verið töluvert raskað með efnistöku. 
Næst Njarðvíkurheiði liggur línan norðan við Hrafnagjá, Snorrastaðatjarnir og Seltjörn (sjá 
myndir 2.11 og 2.13 í kafla 2.2.3).  

3.1.8 Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun 
Nýtt tengivirki á Njarðvíkurheiði er staðsett á grágrýtissvæði með nokkrum gróðri. 
Línuleiðin liggur þaðan meðfram núverandi línu yfir Rauðamel og síðan um mosavaxin 
hraun, milli Stapafells og Þórðarfells. Í Stapafelli er mikil námavinnsla (sjá myndir 2.11 - 
2.13 í kafla 2.2.3).  

3.1.9 Njarðvíkurheiði að Fitjum 
Á þessu svæði liggja línurnar að mestu á hálfgrónum grágrýtismelum (sjá myndir 2.13 og 
2.14 í kafla 2.2.3).  

3.1.10 Fitjar að Helguvík 
Á þessari leið er gert ráð fyrir að lagðir verði tveir jarðstrengir vestan byggðar að 
Helguvík. Einnig er í undirbúningi lagning fleiri strengja á 132 kV spennu vegna 
netþjónabúa í landi Reykjanesbæjar og Sandgerðis. Landi hefur verið raskað mest alla 
jarðstrengsleiðina (sjá myndir 2.14 og 2.15 í kafla 2.2.3).  

3.2 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir 

3.2.1 Svæðisskipulag 
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var staðfest þann 20. desember 2002 af 
umhverfisráðherra. Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er stefnt að því að 
háspennulínum verði ekki fjölgað og frekar horft til þess að leggja háspennustrengi í jörð 
eða auka flutningsgetu núverandi háspennulína með hærri spennu. Að öðru leyti er ekki 
mörkuð sérstök stefna um veitumál og veitur ekki sýndar á svæðisskipulagsuppdrætti.  
Í fylgiriti 5 með svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er fjallað um orku. Þar segir að 
orkunýting og tilheyrandi umhverfisáhrif vegna mannvirkjagerðar haldist í lágmarki innan 
þeirra marka sem raunhæft er af tæknilegum og fjárhagslegum ástæðum. Það sama gildir 
um nýtingu og rekstur mannvirkja og bygginga [15]. 
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Svæðisskipulag vatnsverndarsvæða og vatnsbóla á höfuðborgarsvæðinu. 
Svæðisskipulagsuppdráttur vegna vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu var staðfestur eftir 
lögbundið skipulagsferli 8. febrúar 1999. Skipulagið tekur til 8 brunnsvæða sem virkjuð 
eru í dag og þriggja framtíðarstaða til virkjunar fyrir neysluvatn. Umhverfis brunnsvæðin 
eru jafnframt ákvörðuð grannsvæði og fjarsvæði. Undirbúningur að gerð skipulagsins 
hófst með skipun vinnuhóps um vatnsverndarmál á vegum skipulagsnefnda á 
höfuðborgarsvæðinu 1994. Skilaði vinnuhópurinn ítarlegri skýrslu og tillögum, 
"Endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu," Samtök sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu, júní 1996. Svæðisskipulagið kom í stað skipulagsuppdráttar frá 1981. 

Svæðisskipulag Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, Gerðahrepps og Keflavíkurflugvallar 
1995-2015 var staðfest 1996.  

Svæðisskipulag Suðurnesja 1987-2007 hefur ekki verið staðfest og er ekki bindandi 
skipulagsáætlun skv. skipulags- og byggingarlögum, heldur aðeins leiðbeinandi 
stefnumörkun. 

3.2.2 Aðalskipulag 
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014 var staðfest af umhverfisráðherra þann 4. 
janúar 2005 [8]. Í aðalskipulagi Ölfus er greint frá stofnkerfi rafveitu. Innan Ölfus liggur m. 
a. Búrfellslína 2 (220 kV), Búrfellslína 3A (400 kV) og Sogslína 2 (132 kV). Breytingar á 
aðalskipulagi felast í því að gert verður ráð fyrir nýjum línum og tengivirki. Gert er ráð fyrir 
að Hverahlíðarlínur 1-2 verði lagðar sem jarðstrengir (220 kV) að nýju tengivirki á 
Hellisheiði. Frá því tengivirki að tengivirki við Kolviðarhól mun Búrfellslína 2 fá nafnið 
Hellisheiðarlína 1 og samsíða henni verður byggð ný 220 kV lína, Hellisheiðarlína 2.  

Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í samræmi við aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-
2014 og þarf að breyta því áður en framkvæmdaleyfi er veitt. Búið er að samþykkja að 
færa nýjar línur inn á aðalskipulag, en línurnar fara yfir svæði sem skilgreint er á gildandi 
skipulagi sem opið óbyggt svæði sem og vatnsverndarsvæði II, fjarsvæði vatnsbóla. 
Jafnframt er gert ráð fyrir að Sogslína 2 verði fjarlægð. Tillaga að breytingu á 
aðalskipulagi Ölfuss er til umfjöllunar hjá Skipulagsstofnun. 

Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 var staðfest af umhverfisráðherra 23. apríl 2002.  
Í aðalskipulagi Kópavogs er greint frá stofnkerfi rafveitu. Innan marka Kópavogs liggja 
m.a. Búrfellslína 3A (400 kV) og 3B (220 kV), Kolviðarhólslína 1 (220 kV) og Sogslína 2 
(132 kV) [3]. Breytingar á aðalskipulagi Kópavogs felast í því að austan Lyklafells er gert 
ráð fyrir að Sogslína 2 verði rifin og ný lína, Kolviðarhólslína 2, verði byggð í línustæði 
hennar. Á sama svæði verður Kolviðarhólslína 1 (220 kV) endurbyggð með meiri 
flutningsgetu og Búrfellslína 3 (400 kV) verður óbreytt. 

Ofan við Vatnsendahlíð verða Hamraneslínur 1 og 2 fjarlægðar.  

Við Sandskeið og austan Húsfells liggur Búrfellslína 3B, sem mun breyta um nafn og 
kallast Kolviðarhólslína 2, auk þess sem línan verður endurbyggð með meiri flutningsgetu. 
Lagðar verða tvær nýjar 400 kV línur samsíða Kolviðarhólslínu 2, Búrfellslína 3 og 
Sandskeiðslína 1. Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í samræmi við aðalskipulag Kópavogs 
2000-2012 og þarf að breyta því áður en framkvæmdaleyfi er veitt. Færa þarf nýjar línur 
inn á aðalskipulag en þær fara yfir svæði sem skilgreind eru sem óbyggð svæði sem og 
friðlýst svæði Bláfjallafólkvangs skv. gildandi aðalskipulagi.  

Innan afréttar ofan Lækjarbotna liggja Kolviðarhólslínur 1 og 2 og Búrfellslína 3 um land 
þar sem skipulagi hefur verið frestað. Á þessu svæði er ágreiningur um lögsögu og 
lögsögumörk Kópavogsbæjar, Seltjarnarness og Mosfellsbæjar. 

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2002-2024 var staðfest af umhverfisráðherra 8. júlí 2003. Í 
aðalskipulagi Mosfellsbæjar er greint frá stofnkerfi rafveitu. Innan marka Mosfellsbæjar 
liggur m.a. Búrfellslína 2 (220 kV) , Búrfellslína 3A (400 kV) og 3B (220 kV) og Sogslína 2 
(132 kV) [24]. 
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Breytingar á aðalskipulagi Mosfellsbæjar felast í því að Sogslína 2 verði rifin og ný lína, 
Kolviðarhólslína 2, verði byggð í línustæði hennar frá Kolviðarhóli að Sandskeiði. Gert er 
ráð fyrir að nýtt tengivirki verði reist við Sandskeið. Búrfellslína 2 verður endurbyggð með 
meiri flutningsgetu austan tengivirkisins og fær nafnið Kolviðarhólslína 1. Vestan 
tengivirkisins, alla leið að Geithálsi, verður hún óbreytt en fær nafnið Sandskeiðslína 2.  

Frá Sandskeiði að Hafnarfirði liggur Búrfellslína 3B, sem mun breyta um nafn og kallast 
Kolviðarhólslína 2. Lagðar verða tvær nýjar 400 kV línur, Búrfellslína 3 og Sandskeiðslína 
1, samsíða Kolviðarhólslínu 2. Færa þarf nýjar línur inn á aðalskipulag, en línurnar liggja 
yfir svæði sem skilgreint er á gildandi aðalskipulagi sem opin óbyggð svæði og 
vatnsverndarsvæði I, grannsvæði, og vatnsverndarsvæði II, fjarsvæði.  

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 var staðfest af umhverfisráðherra 20. desember 
2002 [18]. Í aðalskipulagi Reykjavíkur er greint frá stofnkerfi rafveitu. Innan lögsögu 
Reykjavíkur liggja m.a. Kolviðarhólslína 1 (220 kV), Búrfellslína 3B (220 kV), Sogslína 2 
(132 kV) og Hamraneslínur 1 og 2 (220 kV).  

Breytingar á stofnkerfi rafveitu í aðalskipulagi Reykjavíkur felast í því að Sogslína 2 og 
Hamraneslínur 1 og 2 verða rifnar. Búrfellslína 3B fær nafnið Kolviðarhólslína 2 og aukna 
flutningsgetu.  Samhliða henni verða lagðar tvær nýjar 400 kV línur, Búrfellslína 3 og 
Sandskeiðslína 1. Kolviðarhólslína 1 fær nafnið Sandskeiðslína 2 við Geitháls. Fyrirhuguð 
framkvæmd er ekki í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 og þarf að breyta 
því áður en framkvæmdaleyfi er veitt. Færa þarf nýjar línur inn á aðalskipulag, en þær 
munu liggja yfir svæði sem skilgreint er á gildandi aðalskipulagi sem óbyggt svæði og 
vatnsverndarsvæði I, grannsvæði. 

Aðalskipulag Garðabæjar 1995-2015 var staðfest af umhverfisráðherra 17. nóvember 
1997. Í aðalskipulagi Garðabæjar er greint frá stofnkerfi rafveitu. Innan lögsögu 
Garðabæjar liggja m.a. Hamraneslínur 1 og 2 (220 kV) og Búrfellslína 3B (220 kV) [5]. 
Fyrir liggur tillaga að endurskoðun á aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016 sem hefur verið 
auglýst en á eftir að staðfesta.  

Breyting á aðalskipulagi felst því í að Búrfellslína 3B, sem liggur suðaustan Húsfells, fær 
nafnið Kolviðarhólslína 2. Lagðar verða tvær nýjar 400 kV línur (Búrfellslína 3 og 
Sandskeiðslína 1) samsíða Kolviðarhólslínu 2. Hamraneslínur 1 og 2 milli Geitháls og 
Hamraness verða fjarlægðar. Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í samræmi við aðalskipulag 
Garðabæjar 1995-2015 og þarf að breyta því áður en framkvæmdaleyfi er veitt. Færa þarf 
nýjar línur inn á aðalskipulag en þær fara yfir svæði sem skilgreind eru sem óbyggð 
svæði, friðlýst svæði Bláfjallafólksvangs og Reykjanesfólkvangs, sem og 
vatnverndarsvæði, bæði brunnsvæði og grannsvæði. 

Aðalskipulag Álftanes 2005-2024 var staðfest af umhverfisráðherra 19. maí 2006 [23]. 
Búrfellslína 3B, sem bera mun heitið Kolviðarhólslína 2 og nýjar 400 kV línur, Búrfellslína 
3 og Sandskeiðslína 1, liggja að mjög litlu leyti um uppland Álftnesinga, nánar tiltekið við 
Húsfell. Þar hefur skipulagi verið frestað vegna óvissu um eignamörk á umræddu svæði, 
sem er í samræmi við aðalskipulag Grindavíkur 2000-2020 og tillögu að aðalskipulagi 
Garðabæjar 2004-2016. Umrætt svæði mun vera sameiginlegt land Álftaness og 
Garðabæjar. Skógrækt og landgræðsla hefur verið stunduð af Skógræktarfélagi Álftaness 
á hluta þessa sameignarsvæðis um nokkurra ára skeið.  

Aðalskipulag Seltjarnarness 2006-2024 var staðfest af umhverfisráðherra 16. maí 2006. 
Innan afréttar ofan Lækjarbotna liggja Kolviðarhólslína 1 og 2, Búrfellslína 3 og Sand-
skeiðslína 1 um land þar sem skipulagi hefur verið frestað. Á þessu svæði er ágreiningur 
um lögsögu og lögsögumörk Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. 

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025 [2] var staðfest af ráðherra 18. maí 2007. Í 
aðalskipulagi Hafnarfjarðar er greint frá stofnkerfi rafveitu. Innan lögsögu Hafnarfjarðar 
liggja m.a. Hamraneslínur 1 og 2 (220 kV), Hnoðraholtslína 1 (132 kV), Búrfellslína 3B 
(220 kV), Ísallínur 1 og 2 (220 kV) og Suðurnesjalína 1 (132 kV). Breyting á aðalskipulagi 
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felst í því að Búrfellslína 3B fær nafnið Kolviðarhólslína 2. Samhliða henni frá Sandskeiði 
verða lagðar tvær 400 kV línur að Hrauntungum, Búrfellslína 3 og Sandskeiðslína 1. 
Kolviðarhólslína 2 liggur svo áfram að Njarðvíkurheiði. Byggt verður nýtt tengivirki við 
Hrauntungur. Þaðan verður lögð ný lína, Suðurnesjalína 2 (220 kV), samhliða 
Kolviðarhólslínu 2 að Njarðvíkurheiði. Frá Hrauntungum verða lagðar Ísallínur 3 og 4 að 
álveri Ísal við Straumsvík og núverandi Ísallínur 1 og 2 verða fjarlægðar. Tveir jarðstrengir 
verða lagðir milli tengivirkjanna hjá Hrauntungum og Hamranesi. Enn fremur verða 
Harmaneslínur 1 og 2 og Suðurnesjalína 1 rifnar. Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í 
samræmi við núgildandi aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025. Færa þarf nýjar línur inn á 
skipulagið en þær fara yfir svæði sem skilgreint er á aðalskipulagi sem iðnaðarsvæði, 
íbúðarsvæði, óbyggð svæði, vatnsverndarsvæði, opin svæði til sérstakra nota og 
hverfisverndarsvæði. 

Aðalskipulag Vatnsleysustrandarhrepps 1994-2014 var staðfest af ráðherra 16. nóvember 
1994. Í aðalskipulagi Vatnsleysustrandarhrepps 1994-2014 er greint frá stofnleiðum 
rafveitu en innan lögsögu sveitarfélagsins Voga liggur Suðurnesjalína 1. Í lok árs 2008 er 
gert ráð fyrir að aðalskipulag Vatnsleysustrandarhrepps verði fellt úr gildi og við taki 
aðalskipulag Voga 2007-2027. Færa þarf nýjar línur, Suðurnesjalínu 2 og Kolviðarhólslínu 
2 (220 kV), inn á endurskoðað aðalskipulag og taka Suðurnesjalína 1 af skipulagi þar sem 
hún verður rifin. Samkvæmt endurskoðuðu aðalskipulagi fara línurnar um svæði sem 
skilgreind eru sem vatnsverndarsvæði (fjarsvæði), hverfisverndarsvæði, 
náttúruverndarsvæði (friðlýst svæði), efnistökusvæði og óbyggð svæði. 

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 1995-2015. Var staðfest af ráðherra 28. mars 1996. Í 
aðalskipulagi Reykjanesbæjar 1995-2015 er greint frá stofnkerfi rafveitu, en innan 
Reykjanesbæjar er Suðurnesjalína 1 (132 kV), Fitjalína 1 (132 kV) og Rauðamelslína 1 
(220 kV). Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í samræmi við núgildandi aðalskipulag 
Reykjanesbæjar 1995-2015 og þarf að breyta því áður en framkvæmdaleyfi er veitt. 
Fyrirhugaðar línur fara yfir svæði sem í gildandi aðalskipulagi er óskilgreint svæði þar sem 
aðalskipulagið nær einungis yfir þéttbýli. Innan þéttbýlis fara strengir yfir svæði sem 
skilgreint er sem stofnanasvæði, opin svæði til sérstakra nota og óbyggð svæði. 
Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2006-2021 er í vinnslu og er stefnt að því að það komi út í 
lok árs 2008. Þar er gert ráð fyrir nýjum 220 kV háspennulínum þ.e. Suðurnesjalínu 2 og 
Kolviðarhólslínu 2, Reykjaneslínum 1 og 2, Helguvíkurlínum 1 og 2 og nýju tengivirki á 
Njarðvíkurheiði. Suðurnesjalína 1 verður rifin frá sveitarfélagsmörkum að tengivirki á 
Njarðvíkurheiði. Fitjalína 1 verður lögð í jörð frá Njarðvíkurheiði að Fitjum og 
Suðurnesjalína 1 fær nafnið Fitjalína 2 milli tengivirkja í Njarðvíkurheiði og Fitjum. 
Rauðamelslína 1 við Reykjanesvirkjun fær nafnið Reykjaneslína 1.  

Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2005-2025 var staðfest af ráðherra 24. febrúar 2006. Í 
því er greint frá stofnkerfi rafveitu. Færa þarf því nýjar línur á aðalskipulag áður en 
framkvæmdaleyfi er veitt, en Helguvíkurlínur 1 og 2 fara yfir svæði sem skilgreind eru sem 
óbyggt svæði og vatnsverndarsvæði, grannsvæði.  

Aðalskipulag Grindavíkur 2000-2020 var staðfest af ráðherra 17. desember 2002. Greint 
er frá stofnkerfi rafveitu í aðalskipulagi Grindavíkur 2000-2020, en innan sveitarfélagsins 
eru Svartsengislína 1 (132 kV), Fitjalína 1 (132 kV) og Rauðamelslína 1 (220 kV). Breyta 
þarf aðalskipulagi þar sem skilgreindar verða tvær línur, Reykjaneslínur 1 og 2, frá 
Reykjanesvirkjun að sveitarfélagamörkum og tengivirki við Rauðamel verður rifið. Með 
brotthvarfi tengivirkisins fær Fitjalína 1 nafnið Svartsengislína 1 (verður framhald hennar), 
og Rauðamelslína 1 verður hluti Reykjaneslínu 1. Línurnar liggja yfir svæði sem skilgreind 
eru í aðalskipulagi Grindavíkur 2000-2020 sem óbyggð svæði, vatnsverndarsvæði, svæði 
á náttúruminjaskrá og útivistarsvæði.  

Aðalskipulag Gerðahrepps 1998-2018 var staðfest af ráðherra 19. október 1999. Greint er 
frá stofnkerfi rafveitu í aðalskipulagi. Gert er ráð fyrir jarðstrengjum, Helguvíkurlínum 1-2, 
sem fara að hluta um svæði sem skilgreint er sem óbyggð svæði í gildandi aðalskipulagi. 
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Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í samræmi við núgildandi aðalskipulag Gerðahrepps 1998-
2018 og þarf að breyta því áður en framkvæmdaleyfi er veitt. 

3.2.3 Deiliskipulag 
Virkjun á Hellisheiði, deiliskipulag, var samþykkt 24.06.2004 og öðlaðist gildi 20.07.2004. 
Fjórar breytingar hafa verið gerðar, fimmta breytingin er í auglýsingu. Breyta þarf nöfnum 
Búrfellslínu 2 í Hellisheiðarlínu 1 frá tengivirki á Hellisheiði að tengivirki við Kolviðarhól, og 
færa Hellisheiðarlínu 2 og Hverahlíðarlínur 1-2 inn á deiliskipulag.  

Geitháls, Hólmsheiði, Reykjavík – deiliskipulag fyrir tengivirki Landsnets. Fjarlægja þarf 
Hamraneslínur 1 og 2 og Sogslínu 2 úr deiliskipulagi sem samþykkt var 31. okt. 2007.  

Hólmsheiði við Suðurlandsveg - athafnasvæði A3: Deiliskipulag þetta er í vinnslu og er 
fyrirvari á því hvort fyrirhugaðar framkvæmdir verði innan deiliskipulagsmarka atvinnu-
svæðisins. 

Deiliskipulag nýbyggingarsvæða í Hafnarfirði: Deiliskipulag er í samþykkt en færa þarf 
nýjar línur inn á deiliskipulag. 

Deiliskipulag við Undirhlíðar, efnistaka og frágangur. Deiliskipulag er samþykkt en víkka 
þarf út helgunarsvæði lína á deiliskipulagi vegna nýrra lína, Búrfellslínu 3 og 
Sandskeiðslínu 1. Breyta þarf nafni Búrfellslínu 3B í Kolviðarhólslínu 2. 

Deiliskipulag, iðnaðar- og orkuvinnsluvæði Reykjanesi. Á Reykjanesi hefur verið skilgreint 
iðnaðarsvæði um skeið. Mörk þess liggja innan tveggja sveitarfélaga, Reykjanesbæjar og 
Grindavíkur. Í október 2004 var samþykkt deiliskipulag fyrir iðnaðarsvæðið í heild sinni 
sem er sameiginlegt fyrir bæði sveitarfélög. Markmiðið með deiliskipulaginu er að úfæra 
nánar nýtingu á iðnaðar- og orkuvinnslusvæðinu á Reykjanesi sem markað er í 
aðalskipulagi sveitarfélaganna. Færa þarf nýja línu inn á deiliskipulag og breyta nafni 
Rauðamelslínu 1 í Reykjaneslínu 1. 

Helguvík deiliskipulag, 1. áfangi hafnarsvæðis með bráðbirgðatengingu. Samþykkt 19. 
desember 1994. Færa þarf nýjar línur inn á deiliskipulag. 

Helguvík deiliskipulag, iðnaðar- og hafnarsvæði. Samþykkt 19. desember 1994. Færa 
þarf nýjar línur (jarðstrengi) inn á deiliskipulag. 

3.3 Eignarhald 
Megnið af því landi sem farið er um, er í eigu einstaklinga, sveitarfélaga eða annarra 
lögaðila. Háspennulínurnar liggja einnig að hluta um þjóðlendur, skv. úrskurði 
Óbyggðanefndar um þjóðlendur á Suðvesturlandi. 
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4 UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM 

4.1 Þættir framkvæmdar sem valda umhverfisáhrifum 

Hér á eftir verða nefndir helstu þættir framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum. 

4.1.1 Háspennulínur 
Möstur, leiðarar og slóðir hafa sjónræn áhrif í för með sér. Á stórum hluta leiðarinnar 
verða línurnar byggðar samhliða núverandi línum sem þegar setja svip sinn á umhverfið, 
eða byggðar í stað eldri lína sem verða fjarlægðar. Mannvirkin verða sýnileg frá vegum, 
útivistarsvæðum og byggð. Háspennulínur geta einnig haft áhrif á landnotkun, hljóðvist, 
raf- og segulsvið, fuglalíf og gróður, en þessi áhrif verða skoðuð frekar í frummatsskýrslu. 

4.1.2 Jarðrask vegna vegslóða, jarðskauta og jarðstrengja 
Lágmarka má jarðrask með því að nota núverandi slóðir svo sem kostur er og takmarka 
umfang þeirra. Leggja þarf slóðir frá núverandi línuvegum að nýjum mastrastæðum, og 
gera plön við þau. Jarðskaut eru sett í mastrastæði og línuslóðir. Jarðstrengir verða lagðir 
frá nýrri virkjun við Hverahlíð að tengivirki á Hellisheiði, í Hafnarfirði milli Hamraness og 
Hrauntungna, milli Njarðvíkurheiðar og Fitja og frá Fitjum að fyrirhuguðu álveri í Helguvík. 
Reynt verður að fylgja vegum og vegslóðum þar sem mögulegt er til að lágmarka rask og 
auðvelda flutning á efni. Áhrifum jarðrasks vegna framkvæmdanna á jarðmyndanir, 
gróður, vötn, fornleifar o.fl. verða gerð nánari skil í frummatsskýrslu. 

4.1.3 Efnistaka 
Sand þarf að setja í skurði með jarðstrengjum, og möl til slóðagerðar og í plön við möstur. 
Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og stagfestum. Gert er ráð fyrir að efnið verði 
tekið úr námum sem eru í rekstri í grennd við framkvæmdasvæðið, þ.e. hjá aðilum sem 
selja efni. Ekki er gert ráð fyrir að opna nýjar námur vegna framkvæmdanna.  

4.1.4 Verkþættir á framkvæmdatíma og umferð á rekstrartíma 
Á framkvæmdatíma verður umferð um línuvegi og línustæði við flutning 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 og 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. 

4.2 Afmörkun framkvæmdasvæðis 
Framkvæmdasvæðið er bundið við það svæði sem fer undir flutningsvirkin. Umfang 
framkvæmdasvæðis ræðst einna helst af eftirfarandi þáttum: 

• Jarðraski sem bundið er við slóðir, námur og mastrastæði. Slóðagerð meðfram 
núverandi línum er hægt að halda í lágmarki, þar sem línuvegir hafa víðast hvar 
þegar verið gerðir. Hins vegar þarf að leggja hliðarslóðir frá núverandi línuvegum 
að nýjum mastrastæðum þar sem um nýbyggingu lína verður að ræða. Jafnframt 
þarf að leggja nýjan línuveg þar sem línur fylgja ekki núverandi línum. 

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

• Helgunarsvæði línanna, svokölluðu byggingabanni, sem er breytilegt (háð 
haflengd á milli mastra), en er yfirleitt um 50-80 metra breitt belti (þ.e. 25-40 metra 
frá miðlínu til hvorrar handar). Það fellur því að hluta saman við helgunarsvæði 
núverandi lína. 
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4.3 Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar 
Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum 
framkvæmdarinnar gæti, bæði á framkvæmdatíma og á rekstrartíma. Við mat á áhrifum er 
áhrifasvæðinu skipt í fernt: 

• Bein áhrif á umhverfið: Við afmörkun áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa af völdum 
jarðrasks á gróðurfar, jarðmyndanir og búsvæði fugla er miðað við u. þ. b. 100 
metra svæði beggja vegna við línuleiðirnar. Þetta er rýmra en skilgreint 
framkvæmdasvæði.  

• Áhrif á fuglalíf: Við umfjöllun um áhrif á fugla er auk ofangreinds athugunarsvæðis 
horft til stærra svæðis þar sem ástæða þykir til, t.d. vegna áflugshættu. Fuglalíf á 
Fóelluvötnum var því einnig skoðað þó að það svæði liggi utan afmarkaðs 
athugunarsvæðis vegna beinna áhrifa.  

• 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 og áhrif þeirra á landslag og sjónræna þætti.  

• Áhrif á samfélag: Áhrifasvæði vegna áhrifa á samfélagslega þætti, útivist, 
ferðamennsku, atvinnu o.þ.h. getur í mörgum tilvikum verið óljóst og einskorðast 
ekki við ákveðið belti meðfram háspennulínunum. Staðir í nágrenni línanna eru 
skoðaðir sérstaklega í þessu tilliti.  

4.4 Þættir sem lögð verður áhersla á að skoða í frummatsskýrslu 

4.4.1 Almennt 
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 talin er ástæða til að 
athuga, voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, 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 reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. Einnig er stuðst við leiðbeiningar 
Skipulagsstofnunar, annars vegar um mat á umhverfisáhrifum [20] og hins vegar um 
flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa [19]. Við mat á vægi 
áhrifa á einstaka umhverfisþætti er stuðst við tiltekin viðmið s.s. stefnumörkun stjórnvalda, 
lög og reglugerðir, alþjóðasamninga.  

4.4.2 Umhverfisþættir 
Í frummatsskýrslu verður lögð áhersla á eftirtalda þætti:  

• Gróðurfar • Svæði á náttúruminjaskrá 
• Fuglalíf  • Vatnsvernd og neysluvatn 
• Jarðfræði og jarðmyndanir  • Landnotkun og skipulag 
• Landslag og sjónræna þætti • Raf- og segulsvið 
• Útivist og ferðamennsku  • Hljóðvist  
• Áhættu og öryggismál  • Fornleifar 

  

Hér á eftir verður stuttlega fjallað um hvern þessara þátta, rannsóknir og umfjöllun í 
frummatsskýrslu. 
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4.4.3 Gróður og plöntutegundir 
Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og við lagningu jarðstrengja og jarðskauta, geta 
haft áhrif á gróður. Reynt verður eftir fremsta megni að nýta núverandi línu- og jeppaslóðir 
á svæðinu og að nota efni úr opnum námum. Á nokkrum stöðum verður þó farið inn á 
ósnortin svæði, einkum ofan Hafnarfjarðar frá Stórhöfða að Óttarsstöðum.  

Rannsóknir á gróðri á framkvæmdasvæðinu fóru fram sumrin 2006 og 2007. Við úrvinnslu 
voru gróðurlendi afmörkuð og þeim lýst í skýrslu. Gerð var grein fyrir tegundasamsetningu 
og fjölbreytni gróðurlenda og greint frá því hvort sjaldgæfar tegundir eða gróðurlendi væri 
að finna. Einnig var athugað hvort tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista 
Náttúrufræðistofnunar Íslands séu á svæðinu eða hvort þar séu vistkerfi sem njóta 
sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd.  

Áhrif gróðurrasks verða metin. Finnist innan áhrifasvæðisins votlendi sem njóta sérstakrar 
verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, verða þau afmörkuð sérstaklega 
og áhrif á þau metin. Finnist tegundir á válista verða þær hnitsettar og fundarsvæði 
afmörkuð á korti. Enn fremur verður fjallað um áhrif veðrunar á sinkhúð mastra á gróður 
og lagðar fram tillögur að mótvægisaðgerðum ef þörf þykir. 

4.4.4 Fuglar 
Rask vegna framkvæmdanna getur haft áhrif á búsvæði fugla. Til að leggja mat á áhrif á 
fuglalíf fóru fram athuganir á varpfuglum á vettvangi sumrin 2006 og 2007. Á tímabilinu frá 
ágúst til október sömu ár, var enn fremur fylgst með umferð farfugla. Við úrvinnslu er 
sjónum einkum beint að fjölbreytileika og þéttleika varpfugla innan áhrifasvæðis, áhrifum 
á lykil- og ábyrgðartegundir og hvort einhverjir fuglar á válista NÍ finnist á svæðinu. Einnig 
er fjallað um hugsanleg áhrif háspennulínanna á fuglalíf og lagðar fram tillögur um 
mótvægisaðgerðir ef þörf þykir. 

4.4.5 Jarðfræði og jarðmyndanir 
Slóðagerð og jarðvinna í mastrastæðum geta raskað jarðmyndunum sem á einhvern hátt 
þykja verndar verðar eða sérstæðar. Athuganir og vettvangsvinna fóru fram sumar og 
haust árin 2006 og 2007. Í frummatsskýrslu verður jarðmyndunum innan fyrirhugaðs 
rannsóknarsvæðis lýst, ásamt því að fjalla um sérstöðu þeirra og verndargildi m.t.t. 37. gr. 
laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á jarðfræðilega þætti 
verða metin og ef þörf er á lagðar til mótvægisaðgerðir. 

4.4.6 Landslag og sjónrænir þættir  
Jarðrask af völdum framkvæmda getur haft í för með sér áhrif á landslag og sjónræna 
þætti. Helstu áhrif á fyrrgreinda þætti verða þó af völdum mastra og leiðara háspennulína. 
Í frummatsskýrslu verður fjallað um sjónræn áhrif framkvæmdarinnar og áhrif á landslag.  
Í þeim tilgangi verða sýndar líkanmyndir af fyrirhuguðum háspennulínum og lagt verður 
mat á sýnileika línanna. Við val á sjónarhornum fyrir gerð líkanmynda er leitast við að 
sýna einkennandi útsýni frá fjölförnum stöðum, íbúðarbyggð og stöðum sem þykja 
markverðir vegna útivistar eða útsýnis. Við val á þessum stöðum verður m.a. tekið mið af 
því sem fram hefur komið í könnunum á ferðamennsku og útivist. Á þessu stigi máls er 
ljóst að sýndar verða líkanmyndir frá íbúðarhverfum í nágrenni háspennulínanna í 
Hafnarfirði, frá útivistarsvæðum ofan þéttbýlis og frá þjóðvegi 1 þar sem hann liggur frá 
Geithálsi að Kolviðarhóli og áfram austur yfir Hellisheiði og frá Reykjanesbraut. Við kunna 
að bætast líkanmyndir frá fleiri stöðum, komi fram upplýsingar eða ábendingar við gerð 
frummatsskýrslunnar.  

Við mat á áhrifum á landslag og sjónræna þætti verður greint frá mótvægisaðgerðum. 
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4.4.7 Útivist og ferðamennska  
Þó að nýjar háspennulínur verði að mestu samsíða núverandi línum, kann viðbótin að 
hafa áhrif á útivistarnýtingu á svæðinu. Talsverð útivist er á svæðinu, bæði innan 
Reykjanesfólkvangs og á svæðum ofan Hafnarfjarðar, Reykjavíkur, Kópavogs og 
Garðabæjar, einnig á Sandskeiði og Hengilssvæðinu. Loks má nefna nágrenni 
Reykjanesvirkjunar, Seltjörn og Snorrastaðatjarnir. Svæðið er einnig mikið nýtt af 
ferðaþjónustunni, bæði vetur og sumar, vegna nálægðar við höfuðborgarsvæðið og 
Keflavíkurflugvöll. Gerð var könnun meðal útivistarfólks sem nýtir svæðið sem og fagfólks 
í ferðaþjónustu.  

Í frummatsskýrslu verður lagt mat á hugsanleg áhrif framkvæmdanna á útivist og 
ferðamennsku. Könnun á útivist á svæðinu og viðhorfi til línanna fór fram sumrin 2006 og 
2007. Samantekt úr þessari könnun verður lögð til grundvallar við mat á áhrifum á 
ferðamennsku á svæðinu. Fjallað verður um markverða staði og reynt að leggja mat á 
nýtingu mismunandi svæða. Gerð verður nánari grein fyrir niðurstöðum er tengjast 
stöðum og náttúrufyrirbrigðum sem hafa vægi fyrir útivist og ferðaþjónustu. Lagðar verða 
til mótvægisaðgerðir ef þörf þykir. 

4.4.8 Fornleifar 
Séu fornleifar innan svæðisins er hugsanlegt að þær eyðileggist eða verði fyrir raski af 
völdum nýrra línuslóða og mastrastæða. Sumrin 2006 og 2007 kannaði fornleifafræðingur 
fyrirhuguð framkvæmdasvæði og fór í gegnum heimildir, s.s. örnefnaskrár, sýslu- og 
sóknalýsingar og fornleifaskrár.  

Gengið var um áhrifasvæði framkvæmdarinnar og leitað að fornleifum. Þekktar fornleifar 
voru staðsettar með GPS-hnitum og vísbendinga leitað um áður óþekktar minjar í og við 
fyrirhugað línustæði. Við vettvangsvinnu voru allar fornleifar kortlagðar í mælikvarða sem 
er u.þ.b. 1:20.000.  

Í frummatsskýrslunni verður greint frá niðurstöðum þessarar skráningar og lagðar til 
mótvægisaðgerðir ef nauðsynlegt er.  

4.4.9 Svæði á náttúruminjaskrá og náttúruverndaráætlun 
Fyrirhugaðar framkvæmdir eru að hluta innan Bláfjallafólkvangs og Reykjanesfólkvangs. 
Einnig fara fyrirhugaðar háspennulínur og jarðstrengir um svæði á náttúruminjaskrá (7. 
útgáfu frá 1996) og svæði sem lagt hefur verið til að verði friðuð samkvæmt 
náttúruverndaráætlun. 
 
Svæði á náttúruminjaskrá eru eftirfarandi:  

106. Reykjanes, Eldvörp og Hafnaberg, Grindavík, Reykjanesbæ, (áður í Hafnahreppi), 
Gullbringusýslu. (1) Mörk liggja úr Mölvík, um 2 km austan við Háleyjabungu, í 
Þorbjarnarfell og um Lágar og Vörðugjá í Stapafell. Þaðan bein lína í vestur að eyðibýlinu 
Eyrarbæ við norðurenda Hafnabergs. (2) Reykjanesið er framhald Reykjaneshryggjarins á 
landi. Stórbrotin jarðfræði, m.a. gígaraðirnar Eldvörp og Stampar, dyngjurnar Skálafell, 
Háleyjabunga og Sandfellshæð, ásamt fjölda gjáa, sprungna og hrauntjarna. Allmikið 
hverasvæði, fjölskrúðugur jarðhitagróður, sérstæð volg sjávartjörn. Hafnaberg er lágt 
fuglabjarg með fjölmörgum tegundum bjargfugla. Aðgengilegur staður til fuglaskoðunar. 

109. Seltjörn, Snorrastaðatjarnir og hluti Hrafnagjár, Grindavík, Reykjanesbæ (áður 
Njarðvík), Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu. (1) Svæði frá Seltjörn til 
Snorrastaðatjarna, ásamt skógarreitum. Einnig syðsti hluti Hrafnagjár. (2) Gróskumikill 
gróður í Snorrastaðatjörnum. Gróðursælir skógarreitir undir Háabjalla og í Sólbrekkum. 
Mikilvægur áningarstaður farfugla vor og haust. Hrafnagjá er misgengissprunga með 
fjölbreyttum gróðri. Kjörið útivistarsvæði. 
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752. Hengilssvæðið, Ölfushreppi, Grafningshreppi, Árnessýslu. (1) Vatnasvið Grændals, 
Reykjadals og Hengladala ásamt Marardal og Engidal norðan Húsmúla. Að sunnan liggja 
mörk um Skarðsmýrarfjall, Orrustuhól og Hengladalsá að Varmá. (2) Stórbrotið landslag 
og fjölbreytt að jarðfræðilegri gerð, m.a. jarðhiti. 

Á Reykjanesi liggja línur um tvö svæði sem lögð voru fram í tillögum Umhverfisstofnunar 
vegna Náttúruverndaráætlunar 2004 – 2008 [25]. Reykjanes - Eldvörp – Hafnaberg. 
Stærð svæðis er 113,1 km2 og tekur tillit til iðnaðarsvæðis á Reykjanesi. Svæðið er einnig 
eitt fjórtán svæða í þingsályktunartillögu um náttúruverndaráætlun 2004-2008 sem Alþingi 
samþykkti vorið 2004. Rauðimelur sem er 3 km langur malargrandi norðaustur af 
Stapafelli og norðvestur frá jarðhitasvæðinu í Svartsengi. Efnistaka hefur opnað innviði 
malarrifsins og þannig skapað einstakar opnur sem hafa hátt fræðslu og rannsóknargildi. 
Þar má meðal annars lesa breytingar í jarðsögu landsins frá jökulskeiði ísaldar. 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um forsendur þess að svæðin eru friðlýst, skráð á 
náttúruminjaskrá eða tilgreind í tillögum Umhverfisstofnunar að náttúruverndaráætlun. 
Jafnframt verður fjallað um þau ákvæði sem eru í gildi um framkvæmdir innan friðlýstra 
svæða og á hvaða hátt framkvæmdir geta haft áhrif á verndargildi þeirra. Ennfremur 
verður fjallað um svæði sem njóta hverfisverndar í skipulagi og eru innan fyrirhugaðs 
framkvæmdasvæðis. 

4.4.10 Neysluvatn – vatnsvernd 
Fyrirhugaðar línuleiðir liggja um vatnsverndarsvæði innan umdæma Heilbrigðiseftirlits 
Kjósarsvæðis, Umhverfisstofu Reykjavíkur, Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og 
Kópavogssvæðis, Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja. 
Starfandi er sérstök framkvæmdastjórn um vatnsverndarsvæði á höfuðborgarsvæðinu, 
mynduð af framkvæmdastjórum þriggja fyrst nefndu heilbrigðiseftirlitanna. 

Innan vatnsverndarsvæða er farið um svæði sem skilgreind eru sem fjarsvæði, 
grannsvæði og brunnsvæði. 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. Hamraneslínur 1 og 2 fara nálægt Gvendarbrunnum.  

Til er samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, 
Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Sveitarfélagsins Álftaness 
og Hafnarfjarðar. Samþykktin tekur m.a. til framkvæmda, umgengni, nýrra bygginga, 
breytinga, viðhalds og frágangs mannvirkja, umferðar vélknúinna tækja, meðferðar efna 
sem valdið geta mengun, atvinnurekstrar, húsdýrahalds og útivistar. Jafnframt gilda innan 
vatnsverndarsvæða ákvæði reglugerðar nr. 797/1999 um varnir gegn mengun 
grunnvatns.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti framkvæmdar sem talið er að geti skapað 
hættu á mengun grunnvatns. Lýst verður þeim aðgerðum sem ráðist verður í til að 
lágmarka slíka hættu, s.s. að tryggja fullnægjandi ástand tækja, tilhögun eftirlits, lokun 
línuslóða fyrir almennri umferð, merkingar vatnsverndarsvæða við línuslóða og viðbrögð 
við óhappi á vatnsverndarsvæðum. Við þessa umfjöllun verður tekið mið af öryggisreglum 
fyrir verktaka og aðra sem erindi eiga inn á vatnsverndarsvæði Reykjavíkur og nágrennis, 
sem settar eru af vatnsveitum höfuðborgarsvæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi 
heilbrigðiseftirlit og Skógræktarfélag Reykjavíkur. 

4.4.11 Landnotkun og skipulag 
Byggð í Hafnarfirði hefur á síðustu árum nálgast athafnasvæði álversins í Straumsvík og 
tengivirkið við Hamranes. Í Reykjavík er tengivirkið á Geithálsi í grennd við svæði sem 
skoðuð hafa verið m.t.t. hugsanlegrar færslu Reykjavíkurflugvallar. Við undirbúning 
matsáætlunar bárust ábendingar frá framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar um hugsanlega 
tilhögun flugvallar á Hólmsheiði, en engar ákvarðanir hafa verið teknar hvað málið varðar. 
Háspennulínurnar liggja einnig í nágrenni við fyrirhugað atvinnusvæði á Hólmsheiði og 



  

   37 

einnig eru uppi hugmyndir um byggingu fangelsis á því svæði. Heildarstærð hins nýja 
atvinnusvæðis, sem er á mörkum Suðurlandsvegar og Hafravatnsvegar, er um 110 
hektarar. Háspennulínur á Sandskeiði liggja jafnframt í nágrenni flugvallarins á því svæði. 
Verið er að stækka flugvöllinn og til stendur að nota hann sem æfingarflugvöll í 
framtíðinni.  

Í frummatsskýrslunni verður fjallað um stöðu skipulags og áhrif háspennulínanna á 
landnotkun og skipulag.  

4.4.12 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 jarðstrengi og þau borin saman við viðurkennd 
viðmiðunarmörk.  

4.4.13 Hljóðvist 
Frá háspennulínum berst hljóð af tveimur tegundum, annars vegar vindgnauð og hins 
vegar hljóð af rafrænum uppruna. Hið síðarnefnda hljóð 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, en er þó tæpast hærri en hávaðinn í rigningunni sjálfri. Í frummatsskýrslu 
verður fjallað um hljóðstig, gerð grein fyrir áætluðum hljóðstigsgildum og þau borin saman 
við gildi í reglugerð um hávaða nr. 724/2008.  

4.4.14 Áhætta 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, s.s. stækkun flugvallarins á 
Sandskeiði. Í frummatsskýrslu verður fjallað um áhættu af völdum línanna m.t.t. til 
flugumferðar og lagðar fram tillögur að mótvægisaðgerðum sé þess talin þörf. 

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

• Ferðamennska og útivist 
• Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar hefur unnið að rannsóknum 

meðal ferðamanna frá árinu 1991 í ýmsum tilgangi. Þar sem við á verða 
niðurstöður úr þessum rannsóknum nýttar í umfjöllun um áhrif fyrirhugaðra 
línulagna á ferðaþjónustu og útivist í nágrenni þeirra.  

• Skipulagsmál 
• Svæðisskipulag Höfuðborgarsvæðisins 
• Svæðisskipulag Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, Gerðahrepps og 

Keflavíkurflugvallar 1995-2015 
• Svæðisskipulag Suðurnesja 1987-2007 
• Aðalskipulag Reykjanesbæjar 1995-2015 
• Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2005-2015 
• Aðalskipulag Gerðahrepps 1998-2018 
• Aðalskipulag Vatnsleysustrandarhrepps 1994-2014 
• Aðalskipulag Grindavíkur 2000-2020 
• Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025 
• Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-2014 
• Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 
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• Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2002-2024 
• Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 
• Aðalskipulag Garðabæjar 1995-2015 
• Aðalskipulag Álftaness 1993-2013 
• Aðalskipulag Seltjarnarness 2006-2024 
• Virkjun á Hellisheiði, deiliskipulag 
• Deiliskipulag nýbyggingarsvæða í Hafnarfirði 
• Deiliskipulag við Undirhlíðar 
• Deiliskipulag við Geitháls á Hólmsheiði 
• Deiliskipulag, iðnaðar- og orkuvinnslusvæði Reykjanesi 2004 
• Helguvík deiliskipulag 1994 
• Helguvík deiliskipulag, iðnaðar- og hafnarsvæði 1994 

• Upplýsingar um verndarsvæði: 
• Náttúruminjaskrá. Náttúruverndarráð 1996. 
• Auglýsing um friðlýsingu Reykjanesfólkvangs nr. 520/1975 
• Auglýsing um friðlýsingu Bláfjallafólkvangs nr. 173/1985 
• Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2004-2008  
• Reykjanesfólkvangur, upphaf, markmið, framtíð. Skýrsla unnin fyrir 

Reykjanesfólkvang af Sigrúnu Helgadóttur, 2004. 
• Skipulagsáætlanir sveitarfélaganna, upplýsingar um hverfisverndarsvæði. 

• Kort og myndir: 
• Loftmyndir af svæðinu í lit. Hnit hf og Loftmyndir hf. 
• Staðfræðikort LMÍ í mælikvarðanum 1:50.000 og 1:25.000. Landmælingar 

Íslands (LMÍ) 1977-1990. 
• Tölvutæk staðfræðikort LMÍ í mælikvarðanum 1:100.000.  
• Gróður- og jarðakort. Rannsóknarstofnun landbúnaðarins (Rala) 1998. 
• Jarð- og berggrunnskort af Reykjavík og nágrenni. LMÍ o.fl. 1993. 
• Ýmis sérkort. 

• Fornleifar og aðrar menningarminjar: 
• Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar. Fornleifavernd ríkisins.  
• Fornleifaskrár  
• Örnefnaskrár 
 

Auk ofangreindra gagna verður einnig stuðst við gögn sem aflað hefur verið um náttúrufar 
og dýralíf vegna mats á áhrifum virkjana á Hellisheiði. 
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5 KYNNING OG SAMRÁÐ 

5.1 Samráð 

Við undirbúning framkvæmdarinnar hefur megináhersla verið lögð á samráð við 
viðkomandi sveitarfélög sem bera ábyrgð á stefnumótun aðalskipulags skv. skipulags- og 
byggingarlögum. Jafnframt hefur verkefnið verið kynnt víða, fyrir leyfisveitendum, 
lögbundnum umsagnaraðilum, landeigendum og hagsmunaaðilum, og leitast við að taka 
mið af athugasemdum sem fram hafa komið. Þessir aðilar eru: 

• Skipulagsstofnun 
• Umhverfisstofnun 
• Stjórn Reykjanesfólkvangs 
• Stjórn Bláfjallafólkvangs 

• Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 
• Umhverfisstofa Reykjavíkurborgar 
• Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis 
• Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
• Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja 

• Sveitarfélagið Ölfus  
• Mosfellsbær  
• Reykjavíkurborg 
• Garðabær  
• Hafnarfjarðarbær 
• Kópavogsbær 
• Seltjarnarnesbær 
• Sveitarfélagið Álftanes 
• Reykjanesbær 
• Grindavíkurbær 
• Sveitarfélagið Vogar 
• Sveitarfélagið Garður 

• Landeigendur  
• Skógrækt ríkisins 
• Landhelgisgæslan 
• Flugmálastjórn 
• Landvernd 
• Náttúruverndarsamtök Íslands 
• Fisfélagið Sléttan 

 
Á vinnslutíma tillögu að matsáætlun og meðan á vinnslu frummatsskýrslu stendur, verður 
áhersla lögð á áframhaldandi samráð við lögboðna umsagnaraðila, landeigendur sem og 
aðra hagsmunaaðila í samræmi við ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000.  

5.2 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 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum er tveggja vikna frestur 
gefinn til að skila inn athugasemdum við drög að tillögu að matsáætlun. 
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Kynning á tillögunni var auglýst í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, Víkurfréttum, 
Fjarðarpóstinum, Suðurglugganum og Mosfelling. Tillagan er aðgengileg á vef 
verkefnisins www.sudvesturlinur.is, á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is og Eflu, 
www.efla.is.  

Athugasemdafrestur rennur út þann 16. desember 2008. Athugasemdir við drög að tillögu 
að matsáætlun skal senda Ólafi Árnasyni merkt Suðvesturlínur. 
 
Ólafur Árnason  
Landsnet hf. 
Gylfaflöt 9 
112 Reykjavík 
Netfang: olafura@landsnet.is 

5.3 Tillaga að matsáætlun 

Við meðferð Skipulagsstofnunar verður tillaga að matsáætlun send lögbundnum 
umsagnaraðilum til umsagnar. Jafnframt er tillagan auglýst og gerð aðgengileg á 
heimasíðu Skipulagsstofnunar (www.skipulag.is), á vef verkefnisins, 
www.sudvesturlinur.is og á heimasíðym Landsnets og verkfræðistofunnar Eflu. Allir hafa 
rétt til að senda Skipulagsstofnun skriflegar athugasemdir við tillögu að matsáætlun.  

Opin hús verða haldin þar sem tillaga að matsáætlun verður kynnt. 

5.4 Kynning á frummatsskýrslu 

Við gerð frummatsskýrslunnar verður haft samráð við hagsmunaaðila, Skipulagsstofnun 
og umsagnaraðila í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum. Áætlað er að skila 
frummatsskýrslu til Skipulagsstofnunar í apríl 2009. Niðurstöður matsvinnunnar verða 
kynntar almenningi í samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma frummatsskýrslunnar. 
Frummatsskýrslan verður auglýst og gerð aðgengileg á opinberum stöðum, auk þess að 
verða aðgengileg á vefnum. 
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