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1 INNGANGUR

1 INNGANGUR
1.1

Almennt

Landsnet áformar að byggja 220 kV tengivirki undir Búrfellslínu 2 í landi Lækjartúns 2 í Ásahreppi,
skammt austan Þjórsártúns. Einnig er áformað að Selfosslína 2 verði sett í jörð á um 16 km löngum
kafla á milli Hellu og Lækjartúns 2. Strengurinn verður allt að 132 kV og mun kallast Lækjartúnslína 2.
Selfosslína 2 verður tengd við tengivirkið með um 1 km jarðstreng. Í kjölfarið verður Selfosslína 2, rifin
á kaflanum frá Lækjartúni að Hellu.
Lagning jarðstrengs er tilkynningarskyld framkvæmd til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu, sbr. lið 10.21 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, þar sem um er að
ræða flutning „á raforku með jarðstrengjum utan þéttbýlis sem eru 10 km eða lengri og eru grafnir
niður eða lagðir í stokk.“
Það er mat framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi óveruleg áhrif í för með sér.
1.2

Landsnet hf.

Hlutverk Landsnets er að annast flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. kafla
raforkulaga nr. 65/2003. Landsnet á og rekur flutningskerfi rafmagns á Íslandi. Til þess teljast flestar
línur sem eru með 66 kV spennu og hærri.
Landsneti eru settar þær skyldur, skv. 1. mgr. 9. gr. ofangreindra laga, að „byggja upp flutningskerfið á
hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku og
stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku“. Landsneti ber jafnframt að tengja allar
dreifiveitur, stórnotendur og stærri virkjanir sem eftir því sækjast við flutningskerfið og stilla saman
raforkuvinnslu og raforkuþörf svo hægt sé að mæta frávikum milli umsaminna kaupa og raforkunotkunar.
1.3

Forsendur

Forsenda fyrirhugaðra framkvæmda er að nauðsynlegt er að styrkja raforkuflutningskerfið austan við
Þjórsá þar sem raforkuþörf á svæðinu hefur aukist á síðustu árum. Núverandi háspennulína frá tengivirki við Hellu að tengivirki við Selfoss er 66 kV loftlína sem tekin var í notkun árið 1947 og hana þarf
að endurnýja.
Búið er að leggja línu milli Hellu og Hvolsvallar í jörð, kallast hún Hellulína 2 og liggur sá strengur meðfram Suðurlandsvegi. Verið er að endurbyggja tengivirki á Hvolsvelli.
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MYND 1. Blá lína sýnir núverandi staðsetningu Selfosslínu 2 milli tengivirkis við Hellu og vestur yfir Þjórsá. Fyrirhuguð staðsetning tengivirkis er innan rauða hringsins (Grunnkort: www.map.is/Landsnet).

1.4

Matskylda framkvæmda

Samkvæmt viðauka 1 með lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum fellur lagning jarðstrengs
undir tl. 10.21 í B-flokk þar sem fjallað er um lagningu „áveitu- eða vatnsstokka um langan veg; loftlínur
til flutnings raforku á verndarsvæðum; lagning niðurgrafinna strengja/lagna 10 km eða lengri utan
þéttbýlis eða óháð vegalengd á verndarsvæðum. Lagning strengja/lagna í vatni/sjó 10 km eða lengri
eða óháð vegalengd á verndarsvæðum“. Í flokki B eru tilgreindar þær framkvæmdir sem kunna að hafa
umtalsverð umhverfisáhrif og eru því tilkynningarskyldar til Skipulagsstofnunar, sem tekur ákvörðun
um hvort meta þurfi umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Landsnet hefur falið EFLU hf. verkfræðistofu
að undirbúa greinargerð til Skipulagsstofnunar með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu.
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2 FRAMKVÆMDALÝSING

2 FRAMKVÆMDALÝSING
Gert er ráð fyrir að jarðstrengur, Lækjartúnslína 2, liggi að mestum hluta meðfram Suðurlandsvegi, í
gegnum Ásahrepp og Rangárþing ytra, frá tengivirki við Hellu að nýju tengivirki í landi Lækjartúns 2.
Lagnaleiðin er um 16 km að lengd. Rúmlega 1 km langur jarðstrengur verður einnig lagður frá tengivirkinu að Selfosslínu 2, í landi Lækjartúns 2, þar sem hún liggur til vesturs.
Fyrirhugað tengivirki er við Búrfellslínu 2, 220 kV. Í tengivirkinu verður raforku frá Búrfellslínu 2 miðlað
í Lækjartúnslínu 2, sem verður allt að 132 kV. Selfosslína 2 mun verða tekin niður á um 14 km kafla frá
mastri 198 að tengivirki á Hellu.
Selfosslína 2 mun verða óbreytt frá Lækjartúni 2 (mastri nr. 198) til vesturs að tengivirki við Selfoss, (sjá
mynd 2).

MYND 2. Myndin sýnir legu fyrirhugaðrar Lækjartúnslínu 2 meðfram Suðurlandsvegi (blá lína) og einnig leið jarðstrengs frá
fyrirhuguðu tengivirki og að Selfosslínu 2, mastri nr. 198. Hvít punktalína sýnir þann hluta Selfosslínu 2 sem verður fjarlægður.
Í viðauka eru uppdrættir sem sýna tillögu að strengleið fyrir Lækjartúnslínu 2 á milli Hellu og Lækjartúns.
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2.1

Jarðstrengur

Jarðstrengurinn er settur saman af þremur einleiðurum, einn fyrir hvern fasa, og hver þeirra um 6-8
cm í þvermál. Víðast hvar er þykk jarðvegshula ofan á jarðmyndunum og því hægt að grafa strenginn
niður langleiðina. Grafinn verður ca. 0,8 m breiður skurður fyrir strenginn, niður á um 1,3 m dýpi, botninn þakinn strengsandi og strengnum komið fyrir á skurðbotninum. Hann er síðan þakinn sandi og
öryggisborði settur yfir til varnar.
Fleyga þarf strenginn niður í klapparhaft í Hárlaugsstaðabrekku og í árfarvegi Rauðalækjar. Á stöku stað
eru sandsteinsklappir sem eru græfar með stórum gröfum. Árbotn Steinslækjar er græfur og því þarf
ekki að fleyga í botn hans. Að lokum verður strengleiðin merkt. Strengleiðin þverar tvo læki, Steinslæk
og Rauðalæk og nokkra vegi. Lagnaleiðin verður í megindráttum sunnan Suðurlandsvegar, frá nýju
tengivirki og austur fyrir Lyngás. Við Lyngás þverar strengurinn Suðurlandsveg og liggur meðfram
honum að tengivirki við Hellu. Við þverun vega verður lögð áhersla á að framkvæmdin hafi sem minnst
ónæði og truflun í för með sér.

MYND 3. Þversnið sem sýnir líklega legu strengs meðfram Suðurlandsvegi, frá Lækjartúni austur fyrir Lyngás.

MYND 4. Þversnið sem sýnir líklega legu strengs meðfram Suðurlandsvegi, frá Lyngási að Hellu.
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2 FRAMKVÆMDALÝSING

MYND 5. Jarðstrengur, skurðsnið fyrir 132 kV streng.

2.2

Tengivirki

Tengivirkið verður steinsteypt að hluta og stálgrindarhús að hluta, líkleg stærð þess er allt að 350 m2
og gert er ráð fyrir að það verði allt að 11 m hátt. Aðkoma verður af Suðurlandsvegi, nokkru austan við
Kálfholtsveg (nr. 288) og um nýjan aðkomuveg.
2.3

Efnistaka og vegir

Efnistaka úr námum verður nokkur því nota þarf sand með góðri varmaleiðni með strengnum og einnig
þarf fyllingarefni vegna byggingar tengivirkisins, vegagerðar og bílastæða við það.
Uppgrafið efni úr skurði er notað til endurfyllingar í skurð og þar sem hægt er í slóða. Gera má ráð fyrir
að flytja þurfi allan strengsand á svæðið þar sem hann þarf að uppfylla kröfur um varmaleiðni. Umframefni sem nemur aðkeyrðum strengsandi er jafnað út yfir skurðstæði eða meðfram slóða þar sem við á.
Aðkeyrð fylliefni verða tekin úr opnum námum sem eru fyrir hendi, skv. gildandi aðalskipulagi og eru
með framkvæmdaleyfi, sett verða skilyrði um slíkt í útboðsgögnum.
TAFLA 1. Áætluð efnisþörf vegna framkvæmda og yfirlit yfir mögulegar námur.
MANNVIRKI

NÁMA

Tengivirki

Þórustaðanáma í Ölfusi.

Tengivirki – Aðkomuvegur og
bílastæði

Krosshóll og Ásmúli í Ásahreppi, Ægissíðufoss í
Rangárþingi ytra.
Krosshóll og Ásmúli í Ásahreppi, Ægissíðufoss í
Rangárþingi ytra.
Þórustaðanáma í Ölfusi eða Dalstorfa í
Rangárþingi eystra.

Jarðstrengur - Vinnuslóð
Jarðstrengur - Strengsandur

TEGUND
EFNIS
Möl

EFNISMAGN
1.000 m3

Möl

3.000 m3

Möl

15.000 m3

Sandur

10.000 m3
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2.3.1

Aðkomuvegur að tengivirki og plan

Gert er ráð fyrir 140-200 m löngum og 6 m breiðum aðkomuvegi að tengivirki, þar sem fyllingin nær
allt að 2 m þykkt á köflum. Stærð á plani gæti orðið allt að 20x30 m og þykkt fyllingar um 2 m. Samráð
hefur verið við Vegagerðina varðandi tengingu vegarins við Suðurlandsveg.

MYND 6. Rauði flákinn er áætluð staðsetning tengivirkis. Einnig er hugmynd að vegtengingu frá Suðurlandsvegi að tengivirkinu. Brúnar línur eru reiðleið og rauðar landamerki.

2.3.2

Vinnuvegir

Slóðagerð verður haldið í lágmarki en þar sem þess gerist þörf verður gerður vinnuslóði meðfram
strengleið, í samráði við landeigendur. Slóðinn verður að jafnaði 30-50 sm þykkur og miðast við 3,5 m
breiðan akstursflöt (sjá mynd 7). Slóðinn verður fjarlægður að framkvæmdum loknum og landið fært
aftur í sem næst fyrra horf, nema landeigendur óski eftir því að slóðinn verði áfram í tengslum við
nýtingu jarðarinnar.

MYND 7. Skýringarmynd af vinnuslóða.
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3 FRAMKVÆMDASVÆÐI

2.4

Niðurrif hluta af Selfosslínu 2

Selfosslína 2 verður tekin niður frá mastri nr. 198 í landi Lækjartúns 2, við Kálfholtsveg (nr. 288) að
tengivirki við Hellu (mastur nr. 371) eða á um 14 km löngum kafla. Engin malarborinn slóði er meðfram
línunni svo notast verður við beltatæki eða annan búnað sem hefur mikið flot og veldur lágmarks
ummerkjum á landi, sem er að mestu tún og móar.
2.5

Lokafrágangur

Þegar verkinu er lokið verður gengið frá yfirborði lands á jarðstrengsleiðinni, umframefni jafnað út og
tól og tæki flutt á brott. Gert er ráð fyrir sáningu í sárin þar sem land er gróið og að tegundaval verði í
samræmi við núverandi gróður. Strengleiðin verður merkt á yfirborði.
Vandað verður til lokafrágangs vegna tengivirkis, bílastæða og lóðar.
2.6

Samráðsaðilar og landeigendur

Jarðstrengsleiðin er að stærstum hluta meðfram Suðurlandsvegi. Samráð hefur verið við Vegagerðina
og landeigendur um útfærslu og staðsetningu jarðstrengsins. Haft hefur verið samráð við landeiganda
vegna byggingar tengivirkis í landi Lækjartúns 2. Einnig hefur verið haft samráð við sveitarfélögin
Ásahrepp og Rangárþing ytra vegna breytinga á aðalskipulagi sveitarfélaganna þar sem verður gert ráð
fyrir jarðstreng í stað loftlínu, auk þess sem skilgreint verði iðnaðarsvæði í landi Lækjartúns 2 í Ásahreppi fyrir tengivirkið. Breytingar á aðalskipulagi sveitarfélanna eru í skipulagsferli. Vegna þverunar
jarðstrengsins yfir Steinslæk og Rauðalæk verður haft samráð við Veiðifélag Þjórsár og Fiskistofu varðandi nánari útfærslu og tímasetningu framkvæmdar til þess að lágmarka möguleg áhrif á umhverfið.

3 FRAMKVÆMDASVÆÐI
Framkvæmdasvæði vegna lagningar jarðstrengs er innan Ásahrepps og Rangárþings ytra og er alls um
16 km að lengd. Tengivirki verður í landi Lækjartúns 2 í Ásahreppi. Skilgreind verður lítil lóð utan um
tengivirkið, auk aðkomuvegar frá Suðurlandsvegi.
3.1

Landslag

Lagnaleiðin liggur að mestu leyti meðfram Suðurlandsvegi en þar eru flatlend svæði með ávölum hæðum og ásum. Tveir brúaðir lækir eru á lagnaleiðinni, Steinslækur og Rauðilækur. Landið er víðast hvar
vel gróið. Sá hluti Selfosslínu 2 sem verður tekin niður liggur um sambærilegt svæði.
Tengivirkið verður byggt austan í svo kallaðri Lónsheiði, landið hallar til austurs og suðausturs, er gróið
mólendi og nýtt til beitar.
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3.2
3.2.1

Náttúrufar
Gróður og vistgerðir

Lagnaleiðin mun liggja að mestu sunnan Suðurlandsvegar og þar af leiðandi hefur jarðvegi og gróðri
þegar verið raskað á meirihluta leiðarinnar.
Landið er að mestu gróið en að hluta raskað næst Suðurlandsvegi. Á 70-80% hluta leiðarinnar liggur
strengleiðin um gras- og mólendi, um 5-10% um ræktað land/tún og 15-20% um mela, sanda og/eða
raskað land. Samkvæmt vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar Íslands eru eftirfarandi vistgerðir á
lagnaleiðunum algengastar; graslendi, mólendi, moslendi, melar- og sandlendi, votlendi og tún og akurlendi1. Á lagnaleið eru ekki vistgerðir sem njóta verndar.
3.2.2

Jarðmyndanir

Berggrunnur á svæðinu er grágrýti, en ofan á þeirri myndun eru allmiklir sandar sem mynduðust fyrir
tilstilli jökla, fallvatna og sjávar í lok síðustu ísaldar. Í árbotni Steinslækjar og Rauðalækjar eru sandsteinsklappir og í Hárlaugsstaðabrekku er grágrýtis- og sandsteinsklöpp. Á þessum stöðum er helst að
vænta varanlegra áhrifa á jarðmyndanir.

MYND 8. Vinstra megin sést fyrirhuguð þverun jarðstrengs yfir Rauðalæk (blá lína) og hægra megin er sýnd lega jarðstrengs í
Hárlaugsstaðabrekku (blá lína). Núverandi loftlína, Selfosslína 2 er sýnd rauð.

3.2.3

Fuglar

Á Suðurlandsundirlendinu eru helstu fuglategundir, bæði stað og farfuglar og þar dvelja fuglar í hópum
vor og haust auk þess sem þar er auðugt fuglalíf á vetrum2. Í mólendi eru þúfutittlingur, spói og heiðlóa
algengustu tegundirnar en rjúpa verpir þar einnig. Á melum og öðrum lítt grónum svæðum verpa

1
2

(Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir ritstjórar 2016).

(Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage
2016).
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sandlóa, tjaldur og jafnvel kjói. Á votlendari svæðum eru lóuþræll, hrossagaukur, stelkur, óðinshani og
jaðrakan algengastir auk ýmissa andfugla3. Vegsvæðið og fyrirhugað framkvæmdasvæði telst vart
mikilvægt búsvæði þessara fuglategund, einkum vegna nálægðar við veg.
3.2.4

Vatnalíf

Tveir lækir eru á fyrirhugaðri lagnaleið jarðstrengs, Steinslækur og Rauðilækur. Steinslækur rennur í
Þjórsá og sýna rannsóknir að sjógengir fiskar gangi upp að fossi neðan Hestheima. Í rannsóknum hafa
fundist laxa og urriðaseiði auk hornsíla. Engar upplýsingar liggja fyrir um veiði en vitað er að áður fyrr
var stunduð sjóbirtingsveiði4. Steinslækur er hluti af Veiðifélagi Þjórsár en skv. munnlegum upplýsingum frá formanni veiðifélagsins eru ekki seld veiðileyfi í hann og ekki til tölur um veiði.
Gert er ráð fyrir að strengurinn verði felldur ofan í farveg Rauðalækjar og að ekki verði varanleg áhrif
á vatnalíf þó áhrifa gæti meðan á framkvæmdum stendur. Litlar upplýsingar eru til um vatnalíf Rauðalækjar. Þó er vitað að í Hrútsvatni, sem hefur afrennsli í neðanverðan Rauðalæk, er áll, urriði og bleikja5.
Ekki er líklegt að segulsvið hafi áhrif á lífríki í lækjunum eða annarsstaðar á lagnaleiðinni.
3.3

Verndarsvæði

Samkvæmt Aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022 og Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010 – 2022 eru
fyrirhugaðar framkvæmdir ekki á verndarsvæði af neinu tagi.
3.4

Fornminjar

Aðalskráningu fornminja í Ásahreppi er lokið og langt komin í Rangárþingi ytra. Samkvæmt niðurstöðum skráninga eru nokkrar þekktar fornminjar innan framkvæmdasvæðisins. Þær minjar sem eru í
innan við 30 m fjarlægð frá jarðstrengnum eru taldar upp í töflu hér að neðan. Upplýsingar um minjarnar eru fengnar úr aðalskráningu fornminja6. Minjarnar eru sýndar á myndum 9 og 10.
TAFLA 2. Þekktar minjar í innan við 30 m fjarlægð frá jarðstrengnum og áhættumat vegna lagningar jarðstrengs.
NR.

JÖRÐ

LÝSING ÚR AÐALSKRÁNINGU

RA366-021

Áshóll

Heimild um beitarhús/fjárskýli. Ekkert
sést til fornleifa.

RA412:017

Brekkur

Mýrarvað. Heimild um vað á Rauðalæk.
Engin ummerki sýnileg.

ÁHRIF AF FRAMKVÆMDUM
Minjar eru í 25 m fjarlægð frá strengnum
og ættu ekki að vera í hættu vegna
framkvæmda.
Ólíklegt er að framkvæmdin hafi áhrif þar
sem ekkert sést til minja.

3

(Einar Ó. Þorleifsson, Jóhann Óli Hilmarsson 2001).

4

(Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson 2008; Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson 2017).

5

(Magnús Jóhannsson 1989).

6

(Sólveig Guðmundsdóttir Beck ritstjóri, o.fl. 2009; Kristborg Þórsdóttir ritstjóri, o.fl. 2014).
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NR.

JÖRÐ

RA413:024

Efri-Rauðalækur

RA413:025

Efri-Rauðalækur

RA413:030

Efri-Rauðalækur

LÝSING ÚR AÐALSKRÁNINGU
Brúin, vegur, brú. Götuslóði yfir mýrarsund, er um 230 m á lengd og 5 m á
breidd.
Kuml, legstaður. Á svokölluðu Miðmundarholti hafa fundist nokkrir gripir. Ekki er
vitað nákvæmlega hvar kumlið fannst.
Holtavegur hinn forni lá eftir Miðmundarholti. Engin ummerki sýnileg.
Garðlag, vörslugarður. Sést á köflum á
svæði sem er um 765x70 m að stærð.
Garðurinn hefur líklega verið vörslugarður en hugsanlega einnig landamerkjagarður.

ÁHRIF AF FRAMKVÆMDUM
Minjar ættu ekki að vera í hættu vegna
framkvæmdanna.

Nákvæm staðsetning ókunn og því óvíst
um áhrif vegna framkvæmdanna.

Hætta er á raski á norðurenda garðsins
vegna framkvæmdanna.

Ef fram koma áður óþekktar fornleifar á framkvæmdartíma, sbr. 24. gr. laga um menningarminjar nr.
80/2012, skal hafa samband við Minjastofnun Íslands og framkvæmd stöðvuð uns fengin er ákvörðun
Minjastofnunar um hvort halda megi framkvæmdum áfram og með hvaða skilmálum. Haft verður
samráð við Minjastofnun vegna framkvæmda í námunda við minjar.

MYND 9. Rauðir punktar eru þekktar minjar í landi Áshóls sem eru í innan
við 30 m fjarlægð frá strengnum. Strengurinn er sýndur sem blá lína.
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MYND 10. Rauðir punktar eru þekktar minjar við Rauðalæk og Fet sem eru í innan við 30 m fjarlægð frá strengnum. Strengurinn er sýndur sem blá lína.

4

HELSTU UMHVERFISÁHRIF FRAMKVÆMDARINNAR

Helstu umhverfisáhrif af lagningu jarðstrengs felast í raski á jarðvegi og gróðurþekju auk mögulegra
áhrifa á búsvæði fugla. Áflug fugla mun heyra sögunni til.
4.1

Gróður og vistgerðir

Helstu umhverfisáhrif af lagningu jarðstrengs felast í raski á gróðurþekju en að framkvæmd lokinni er
gert ráð fyrir að sáð verði í sárið og landið fært í fyrra horf. Þar sem lagnaleiðin verður að mestu leyti
innan helgunarsvæðis vegar er ekki talið að rask á gróðurlendi verði umfangsmikið. Þar sem vikið verður frá vegsvæðinu er farið um gróðurlendi með fremur algengum vistgerðum sem tiltölulega auðvelt
er að græða upp og færa til fyrra horfs. Á lagnaleið eru ekki vistgerðir sem njóta verndar.
Helstu umhverfisáhrif af byggingu tengivirkis felast í raski á gróðurþekju og breytingu á ásýnd. Landið
er mó- og graslendi og hefur verið notað til beitar.
Landsnet telur að áhrif framkvæmdarinnar á gróður og vistgerðir verði óveruleg í ljósi þess að mikilvægi
gróðurs er ekki mikið, gróðurlendi er að miklu leyti raskað og á góða möguleika til þess að ná grunnástandi að nýju.
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4.2

Landslag og ásýnd

Áhrif vegna rasks sem strenglögnin sjálf mun hafa í för með sér breytir ekki miklu um ásýnd eða landslag
svæðisins, þar sem hún liggur að hluta til í röskuðu svæði og/eða fer um land sem nær tiltölulega fljótt
að jafna sig. Helst er að vænta varanlegra áhrifa þar sem strengurinn verður fleygaður í klapparhöft í
Hárlaugsstaðabrekku og við árfarveg Rauðalækjar. Í Hárlaugsstaðabrekku er þunn jarðvegshula ofan á
hallandi klöpp sem auðveldar frágang að loknum framkvæmdum (sjá mynd 8).
Helstu áhrif á landslag verður breytt ásýnd vegna niðurtöku Selfosslínu 2, þegar horft er til suðurs frá
Suðurlandsvegi eða frá bæjum með línuleiðinni. Á þetta við um alla línuleiðina. Um er að ræða 66 kV
tréstauralínu með um 11-12 m háum staurum og liggur línan á löngum kafla meðfram fjölförnum vegum, eða í nálægð við staði þar sem víðsýnt er að línunni.
Einnig munu verða staðbundin áhrif vegna breyttrar ásýndar á því svæði sem fyrirhugað tengivirki mun
rísa. Niðurrif línunnar hefur jákvæð áhrif á ásýnd og landslag svæðisins (mynd 11). Sömuleiðis eru áhrif
á nýtingu landsins jákvæð.

MYND 11. Selfosslína 2 er víða áberandi meðfram Suðurlandsvegi. Myndin er tekin til austurs frá vegi að Ásmundarstöðum.
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MYND 13. Ásýnd tengivirkis og Búrfellslínu 2 (220 kV) þegar Suðurlandsvegur er ekinn til vesturs. (Mynd: Verkís).

MYND 12. Ásýnd tengivirkis og Búrfellslínu 2 (220 kV) þegar Suðurlandsvegur er ekinn til austurs. (Mynd: Verkís).

4.3

Fuglalíf

Lagning jarðstrengs getur haft neikvæð áhrif á búsvæði fugla á framkvæmdatíma, en vegna takmarkaðs
umfangs og nálægðar við veg er líklegt að þau áhrif verði tímabundin og óveruleg. Nokkur tilfelli áflugs
fugla hafa komið upp undanfarin ár. Áflug verður úr sögunni eftir niðurrif línunnar og hefur það jákvæð
áhrif á fuglalíf.

17

4.4

Vatnalíf

Lagning jarðstrengs yfir Steinslæk getur haft neikvæð áhrif á framkvæmdatíma vegna rasks á botni og
gruggs í vatni neðan þess svæðis þar sem strengurinn þverar. Sömuleiðis er reiknað með neikvæðum
áhrif á vatnalíf í Rauðalæk meðan á framkvæmdum stendur. Haft verður samráð við Veiðifélag Þjórsár
og Fiskistofu varðandi nánari útfærslu og tímasetningu framkvæmdar til þess að lágmarka möguleg
áhrif á umhverfið.
4.5

Fornminjar

Staðsetning minja liggur fyrir skv. aðalskráningu fornminja (kafli 3.4). Hugsanlegt er að framkvæmdin
hafi áhrif á garðlag sem er austan við Rauðalæk. Þá er heimild um kuml á Miðmundarholti í landi Fets
en nákvæmari staðsetning er ekki þekkt. Við framkvæmdina verður þess gætt að minjum verði ekki
raskað að óþörfu. Komi í ljós fornminjar á lagnaleiðinni verða framkvæmdir stöðvaðar og haft samráð
við Minjastofnun. Þar sem strengleiðin er að mestu í eða við vegsvæðið þá hefur framkvæmdasvæði
að hluta til verið raskað og þar með mögulegum minjum.
4.6

Samantekt á umhverfisáhrifum og niðurstaða

Í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru talin upp viðmið sem taka skal tillit til
þegar metið er hvort framkvæmd sem fellur undir 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum geti
valdið umtalsverðum umhverfisáhrifum eða ekki. Viðmiðin skiptast í þrjá yfirflokka, þ.e. eðli
framkvæmdar, staðsetningu hennar og eiginleika hugsanlegra áhrifa. Í töflu 3 eru dregnar saman helstu
staðreyndir og upplýsingar sem tengjast framkvæmdinni og skírskotað til þeirra viðmiða sem sett eru
fram í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.
TAFLA 3. Yfirlit yfir umhverfisáhrif m.v. viðmið skv. 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.
Viðmið skv. 2. viðauka laga
um mat á umhverfisáhrifum
Eðli framkvæmdar

18

Helstu upplýsingar sem tengjast framkvæmd




Lagning allt að 132 kV jarðstrengs í skurð. Staðsett meðfram vegi að mestu.
Bygging 220 kV tengivirkis.
Niðurrif Selfosslínu 2 á 14 km löngum kafla.

Staðsetning framkvæmdar

Framkvæmdin er:

Í Ásahreppi og Rangárþingi ytra.

Á svæði sem er gott yfirferðar en með nokkru landslagi.

Að nokkru leyti á svæði sem er þegar raskað vegna fyrri framkvæmda
(lagningar Suðurlandsvegar).

Á svæði sem er gott til frágangs.

Utan verndarsvæða.

Eiginleikar hugsanlegra
áhrifa framkvæmdar





Áhrifa er einna helst að gæta á gróðurþekju og ásýnd.
Rask afturkræft að mestu.
Varanleg jákvæð sjónræn áhrif af niðurrifi Selfosslínu 2 á 14 km löngum kafla.
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5 LEYFI SEM FRAMKVÆMDIN ER HÁÐ
Framkvæmdarleyfi: Ásahreppur og Rangárþing ytra veita framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Landeigendur: Haft verður samband við alla landeigendur á lagnaleiðinni og þeim gerð grein fyrir
fyrirhugaðri framkvæmd og mögulegri útfærslu hennar.
Orkustofnun: Orkustofnun samþykkir kerfisáætlun Landsnets, sbr. 9. gr. a í raforkulögum nr. 65/2003
og reglugerð nr. 870/2016 um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku. Í framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar er fjallað um fjárfestingar sem þarf að ráðast í á næstu þremur árum og tímaáætlun þeirra. Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. raforkulaga ber að tilkynna Orkustofnun um ný flutningsvirki
áður en þau eru tekin í notkun og skal Orkustofnun hafa eftirlit með að slík framkvæmd sé í samræmi
við framkvæmdaáætlun flutningsfyrirtækisins. Leyfi Orkustofnunar þarf fyrir nýju flutningsvirki ef það
er ekki í framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar sem samþykkt hefur verið af Orkustofnun.
Fiskistofa: Leyfi til mannvirkjagerðar (- og fiskvegagerðar) við ár og vötn þarf frá Fiskistofu samkvæmt
lögum nr. 61/2006 um lax og silungasveiði m.s.br.

6 GILDANDI SKIPULAGSÁÆTLANIR
6.1

Aðalskipulag Ásahrepps 2010 – 2022

Í Aðalskipulagi Ásahrepps 2010 – 2022 er framkvæmdasvæðið skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Unnið
er að aðalskipulagsbreytingu vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar þar sem Selfosslína 2 verður tekin út
frá Lækjartúni 2 og austur að sveitarfélagamörkum og jarðstrengurinn, Lækjartúnslína 2, settur inn í
hennar stað. Auk þess verður sett inn nýtt iðnaðarsvæði norðan Suðurlandsvegar í landi Lækjartúns 2,
þar sem gert er ráð fyrir tengivirki. Skipulags- og matslýsing vegna aðalskipulagsbreytingarinnar er í
ferli.

MYND 14. Aðalskipulag Ásahrepps 2010 – 2022. Rauður hringur sýnir staðsetningu fyrirhugaðs tengivirkis.
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Stefna gildandi aðalskipulags kveður á um að nýlagnir, með 33 kV spennu eða lægri, og endurbætur á
raflögnum skuli lagðar í jörð. Sveitarstjórn er hlynnt lagningu jarðstrengja með hærri spennu en 33 kV.
6.2

Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016 – 2028

Í Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 – 2028, sem er í staðfestingarferli, er framkvæmdasvæðið skilgreint sem landbúnaðarsvæði að stærstum hluta. Við Landvegamót er þjónustusvæði og við Rauðalæk
er iðnaðarsvæði sunnan við Suðurlandsveg og íbúðarsvæði norðan við veginn. Við Lyngás er íbúðarsvæði beggja vegna vegarins. Tengivirki við Hellu er innan þéttbýlismarka. Í aðalskipulaginu hefur
Selfosslína 2 verið tekin út af uppdrætti og
jarðstrengurinn, Lækjartúnslína 2, sett inn í
hennar stað.
Stefna gildandi aðalskipulags kveður á um
að nýlagnir, með 33 kV spennu og lægri og
endurbætur á þeim skuli lagðar í jörð. Sveitarstjórn er hlynnt lagningu jarðstrengja
með hærri spennu en 33 kV.
6.3

Deiliskipulag

Unnið verður deiliskipulag fyrir fyrirhugað
tengivirki í landi Lækjartúns 2 í Ásahreppi.
Reiknað er með að deiliskipulagið verði
auglýst um leið og aðalskipulagsbreyting í
Ásahreppi.
MYND 15. Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028.

7

LOKAORÐ

Nauðsynlegt er að styrkja raforkuflutningskerfið austan við Þjórsá þar sem raforkuþörf á svæðinu hefur
aukist á síðustu árum. Helstu áhrif af framkvæmdinni eru að Selfosslína verður tekin niður.
Fyrirhugaður jarðstrengur verður lagður meðfram Suðurlandsvegi að mestu leyti, sem lágmarkar röskun á landi og helgunar á landi undir strenginn. Það er mat framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi
óveruleg áhrif í för með sér. Jákvæð áhrif af framkvæmdinni eru að Selfosslína 2 verður tekin niður á
16 km kafla.
Tengivirki verður byggt skammt frá Suðurlandsvegi og helstu áhrif af því verður staðbundin breytt
ásýnd með tilkomu nýs mannvirkis. Svæðið er í nokkrum halla og því ekki hentugt til ræktunar og því
spillir fyrirhuguð framkvæmd ekki úrvals ræktunarlandi. Tengivirkið verður sýnilegt þeim sem aka
Suðurlandsveg til vesturs og á kafla þeim sem aka Suðurlandsveg til austurs.
Landsnet óskar eftir ákvörðun Skipulagsstofnunar um það hvort lýst framkvæmd sé matsskyld skv.
lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, sbr. 1. viðauka, lið 10.21, með hliðsjón af 2. viðauka.
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Á nokkrum stöðum fylgir strengleiðin ekki Suðurlandsvegi. Myndirnar hér að aftan sýna þessa staði.

MYND 16. Hárlaugsstaðabrekka, þar er strengleiðin fyrir innan girðinguna (t.v.).

MYND 17. Strengleiðin fer suður fyrir bæjarhúsin á Brekkum, eins og Selfosslína sem sést á myndinni.
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MYND 19. Strengleiðin þverar Rauðalæk nokkru sunnan við þorpið.

MYND 18. Strengleiðin liggur sunnan við bæjarhúsin á Feti, til vinstri á myndinni.
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