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MÁLEFNI  

Viðbótarupplýsingar vegna umsóknar Landsnets um framkvæmdaleyfi til Kópavogsbæjar 

 
Meðfylgjandi eru umbeðnar viðbótarupplýsingar, sbr. minnisblað VSÓ dags. 21 júní 2017.  

 

• Lengd Sandskeiðslínu 1 í landi Kópavogs 7,4 km 

• Lengd Sandskeiðslínu 1 í landi Kópavogs með úrskurði 10,63 km 

• Lengd nýrra vegslóða vegna framkvæmda í landi Kópavogs 940 m 

• Tafla 1 í framkvæmdaleyfisumsókn breytist þá þannig að lengd í landi Kópavogs verður 10,63 km og fjöldi 
mastra verður 28 

• Hjálagt eru yfirlitskort í kvarðanum 1:20.000 með eftirfarandi þekjum: 
o Afmörkun vatnsverndar 
o Fornminjar 
o 5 m hæðarlínur 

• Nútímahraun innan lands Kópavogs eru á kaflanum frá Sandfelli alla leið að Húsfelli þar sem mörk Kópavogs 
og Garðabæjar liggja. Kort af náttúruverndarsvæðum er að finna í innsendum gögnum, m.a. matsskýrslu 
Landsnets.  

• Mótvægisaðgerðir vegna ásýndar: Frá því að álit Skipulagsstofnunar lá fyrir hefur Landsnet unnið áfram að 
hönnun línunnar. Eftirfarandi hefur verið gert til að draga úr áhrifum á ásýnd:  

o Til að minnka sýnileika hennar hefur mastragerð verið breytt til að hún samræmist útliti Búrfellslínu 
3B (BÚ3B) sem þegar er á svæðinu, þ.e. ákveðið var að notast við M-möstur í stað V-mastra.  

o Tekin ákvörðun um að staursetja línuna í takt við BÚ3B.  
o Við hönnun línunnar var hæð hennar stillt af í samræmi við BÚ3B en gert ráð fyrir þeim möguleika að 

hana megi hækka ef hún verður spennuhækkuð í 400 kV í framtíðinni.  

• Valkostir og stefna stjórnvalda:  
o Vísað er til meðfylgjandi skýrslu, kafla 5, þar sem gefið er yfirlit um samræmi við stefnu stjórnvalda 

um lagningu jarðstrengja á hárri spennu og skoðun á Sandskeiðslínu sem jarðstreng. 
 
 
Meðfylgjandi:  

• Yfirlitskort 

• Breytingar á flutningskerfinu við höfuðborgarsvæðið. Fyrirhugaðar framkvæmdir 2017-2019, dags í febrúar 
2017.  






















