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SAMANTEKT 

Fyrirhugað er að reisa háspennulínu sem er nefnd Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði. 

Sandskeiðslína 1 mun liggja frá tengivirkinu í gegnum land Mosfellsbæjar, Kópavogs og 

Garðabæjar að Hafnarfirði og er forsenda þess að hægt sé að fara í niðurrif á Hamraneslínum 

1 og 2 sem liggja nálægt byggð. Háspennulínan mun liggja um fjarsvæði og grannsvæði 

vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins og kemur einnig nærri brunnsvæði fyrirhugaðs vatnsbóls í 

Mygludölum og því var gert áhættumat fyrir framkvæmdina. 

Borin voru kennsl á helstu hættur og þar var olíumengun sérstaklega tekin fyrir. Líkur og magn 

í mögulegum atburðum sem gætu leitt til olíumengunar var metið. Dreifingarreikningar voru 

framkvæmdir til að sjá hversu mikil mengun gæti skilað sér á brunnsvæði og í drykkjarvatn.  

Þar er ekki reiknað með aðsogi mengunarefna að bergi eða jarðvegi sem er frekar íhaldssöm 

nálgun. Miðað við þá forsendu kemur fram að mengunarslys á viðkvæmum stað með 

hefðbundnu vinnulagi gæti orsakað lyktarmengun og jafnvel lokun á vatnsbóli ef nokkrir tugir 

lítra af jarðefnaolíu færu niður í þeim atburði. Greining á áhættu mögulegra atburða út frá 

líkum og afleiðingum þeirra leiddi í ljós að áhætta í framkvæmd með hefðbundnu vinnulagi 

væri þess vegna ekki ásættanleg án þess að ráðast í áhættuminnkandi aðgerðir. Því þarf að 

ráðast í víðtækar aðgerðir, bæði fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr líkum atburða sem fælu 

í sér mengun og aðgerðir til að draga úr áhrifum atburða ef þeir skyldu eiga sér stað, þ.e. draga 

úr magni olíu í umferð. 

Í fyrstu umferð áhættustýringar voru lagðar til víðtækar áhættuminnkandi aðgerðir í kafla 8.1. 

Í endurmati áhættu eftir þær aðgerðir kom í ljós að áhættan fyrir kranabíl var ekki enn orðin 

ásættanleg. Í annarri umferð voru því frekari áhættuminnkandi aðgerðir lagðar til í kafla 8.3 

og þá er talið að áhættan sé orðin ásættanleg. Það verður því að ráðast í aðgerðir 1-11 og 13-32 

í kafla 8.1 og aðgerðir 33-39 í kafla 8.3. Aðgerð 39 í kafla 8.3 tekur við af aðgerð 12 úr kafla 8.1. 

Gert er ráð fyrir að áhættumatinu verði fylgt eftir með vöktun, eftirliti og endurmati áhættu 

eftir því sem við á. Í slíku endurmati ætti að ganga úr skugga um að allir atburðir séu komnir í 

grænan eða gulan áhættuflokk. Áhættumat er þannig lifandi skjal sem er uppfært jafnóðum í 

samræmi við áherslur í áhættustjórnun. 
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1.1 Almennt um verkefni 

Landsnet vinnur að undirbúningi fyrir að reisingu 220 kV háspennulínu sem verður nefnd 

Sandskeiðslína 1 (SS1) og byggingu tengivirkis á Sandskeiði í Mosfellsbæ (SAN). 

Sandskeiðslína 1 mun liggja frá tengivirkinu í gegnum land Mosfellsbæjar, Kópavogs og 

Garðabæjar að Hafnarfirði. Línan mun liggja samsíða Búrfellslínu 3 frá fyrirhuguðu tengivirki 

á Sandskeiði að Stórhöfða í Hafnarfirði þar sem hún mun þvera Búrfellslínu 3 og liggja að 

Hrauntungum eins og sést á mynd 1. Framkvæmdin er á aðalskipulagi allra viðkomandi 

sveitarfélaga, hefur farið í gegnum mat á umhverfisáhrifum og er í samræmi við 

framtíðaruppbyggingu raforkuflutningskerfisins við höfuðborgarsvæðið. Byggðaþróun á 

höfuðborgarsvæðinu kallar á framkvæmdina því Sandskeiðslína 1 er forsenda þess að hægt sé 

að fara í niðurrif á Hamraneslínum 1 og 2 sem liggja mun nær byggð. Hamraneslínur 1 og 2 

liggja frá Geithálsi að Hamranesi í Hafnarfirði og fara í gegnum brunnsvæði vatnsbóla í 

Gvendarbrunnum, Jaðar og Myllulæk. 

Sandskeiðslína 1 mun liggja um fjarsvæði og grannsvæði vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins og 

kemur einnig nærri brunnsvæði fyrirhugaðs vatnsbóls í Mygludölum. Gerð áhættumatsins er í 

samræmi við 25. gr. samþykktar nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla á höfuðborgar-

svæðinu þar sem kemur fram að fyrir framkvæmdir á grannsvæðum vatnsbólanna þurfi að 

framkvæma áhættumat áður en hægt sé að gefa út starfsleyfi. Í viðauka A má sjá helstu 

greinarnar úr samþykktinni nr. 555/2015. Önnur lög og reglugerðir sem ber að hafa í huga eru 

lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn, 

reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns, reglugerð nr. 796/1999 um varnir 

gegn mengun vatns og reglugerð nr. 35/1994 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi. 
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Verkefnið hefur langan aðdraganda og hefur verið unnið að því í samráði við viðkomandi 

heilbrigðis- og skipulagsyfirvöld um nokkurt skeið ásamt samtökum sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Þetta samráð hófst samhliða undirbúningi mats á umhverfisáhrifum 

fyrir Suðvesturlínur árið 2009 þar sem fjallað var ítarlega um hugsanleg áhrif á vatnsverndar-

svæðin. Áhættumatið byggir m.a. á niðurstöðum þess samráðs og matsferils. Áhersla hefur 

verið á að vinna áhættumatið í samvinnu við helstu leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Í 

upphafi vinnunnar voru haldnir kynningarfundir fyrir einstaka sveitarfélög, fyrir Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og fyrir Umhverfisstofnun. Einnig hafa verið haldnir  

reglulegir samráðsfundir um framkvæmdirnar með öllum helstu hagsmunaaðilum. Við vinnslu 

á þessu áhættumati hefur áfram verið lögð áhersla á samvinnu. Í upphafi áhættumatsins var 

haldinn fundur til að bera kennsl á helstu áhættuþætti í framkvæmd. Þátt tóku aðilar frá 

Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis, Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis, 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Mosfellsbæ, Orkuveitu Reykjavíkur, Vatnsveitu Hafnarfjarðar, 

Verkís, sem sér um verkhönnun, og VSÓ, en á fundi Landsnets og Orkuveitunnar var Guðjón 

Jónsson, sérfræðingur í umhverfismálum hjá VSÓ, tilnefndur sem, ráðgjafi og utanaðkomandi 

rýnir í verkefninu. Í viðauka B eru tilgreindar helstu athugasemdirnar sem komu fram á 

þessum fundum og hvernig brugðist var við þeim. 

Tilgangur þessa áhættumats er að meta áhættuna af framkvæmdum við lagningu 

Sandskeiðslínu 1 og gerð tengivirkis á Sandskeiði gagnvart vatnsvernd á svæðinu og leggja til 

áhættuminnkandi aðgerðir þar sem þeirra gerist þörf.  

 

MYND 1 Yfirlitskort sem sýnir Sandskeiðslínu í samhengi við núverandi línur. Sandskeiðslína 1 er sýnd rauð, núverandi línur 
bláar og endurbyggðar núverandi línur gular (EFLA, 2015a). Núverandi tengivirki eru sýnd með fylltum þríhyrningi 
og áætluð tengivirki með tómum þríhyrningi. 
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1.2 Aðferðafræði 

Á mynd 2 er sýnt flæðirit fyrir helstu þætti áhættustjórnunar og áhættumats sem byggir á 

alþjóðlegum staðli ISO 31000 fyrir áhættustjórnun. Áhættumat felst í því að bera kennsl á 

helstu áhættur, meta líkur á atburðum sem gætu valdi hættu og afleiðingum þeirra. Mat á 

afleiðingum atburða er tvíþætt og skiptist í váhrifamat og áhrifamat. Í váhrifamati (e. exposure 

assessment) er metið hvað fólk yrði útsett fyrir mikilli mengun við tiltekinn atburð, þ.e.a.s. 

váhrif (e. exposure) á fólk eru metin. Í áhrifamati (e. effects assessment) er metið hver áhrifin 

af slíkum váhrifum séu. Þessar niðurstöður eru síðan notaðar í áhættulýsingu þar sem áhættan 

vegna framkvæmdarinnar er metin út frá líkum og afleiðingum atburða og í framhaldinu er 

vægi slíkrar áhættu metið. Út frá því eru lagðar fram tillögur að aðgerðum til að draga úr 

áhættunni. 

Ákveða samhengi
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MYND 2 Flæðirit sem sýnir helstu þætti áhættustjórnunar byggt á alþjóðlegum staðli ISO 31000 fyrir áhættustjórnun. 
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2.1 Jarðfræði 

Línuleiðin liggur aðallega um hraun en einnig um mela og mólendi á holtum. Hraunin sem 

línan liggur um eru nútímahraun, þ.e. hraun sem runnu eftir ísöld yngri en 10.000 ára, og 

söguleg hraun, þ.e. hraun sem runnu eftir landnám yngri en 1200 ára. Framkvæmdasvæðið er 

að mestu á Húsafellsbruna sem er örnefni fyrir nokkur nútímahraun og tvö söguleg hraun frá 

árinu 950. Hraunin í Húsafellsbruna eru á köflum úfin, brotin og þakin mosa en þau eldri eru 

meira gróin. Mikið er um gjótur og niðurföll á svæðinu eins og sést á mynd 3 (EFLA, 2015b). 

Myndir 4, 5 og 6 voru teknar með flygildi og sýna Húsfellsbruna og línuleiðina. Á svæðinu er 

einnig mikið um gossprungur og gjár eins og sést á myndum 7 og 8.  

Í Húsfellsbruna austan og sunnan við Helgafell er mikið um gervigíga, hraunborgir og 

áhugaverðar hraunmyndanir sem sumar hafa verið friðlýstar sem náttúruvætti. Rask vegna 

Sandskeiðslínu 1 verður haldið í lágmarki með því að vera samsíða eldri línu og nota eldri slóða. 

Áætlað rask á nútímahraunum er 9,6 ha sem er aðallega vegna þess að línan víkur til vestur frá 

núverandi Búrfellslínu 3 við Hrauntungur en það svæði er utan verndunarsvæða (EFLA, 

2015b). Nánari lýsingu á jarðfræði og jarðmyndunum á svæðinu má finna í köflum 4.4.3.5 og 

4.4.4.5 í frummatsskýrslu fyrir Suðvesturlínur (EFLA, 2009). 

Í upphaflegri verkhönnun (2007-2008) var gerð jarðvegskönnun fyrir línuleiðina frá 

Sandskeiði að Hrauntungum til þess að kanna grundunaraðstæður. Einungis var hægt að bora 

í masturstæðum þar sem jarðvegur var til staðar og því byggði könnunin ýmist á sjónrænu mati, 

borunum eða á því að reka niður stáltein. Niðurstöður könnunarinnar eru birtar í viðauka C 

þar sem sjá má þykkt lífræns jarðvegs, dýpi niður á burðarhæft efni, dýpi niður á klöpp og dýpi 

niður á grunnvatn (EFLA, 2015a). Þykkt lífræns efnis er mismikil og sumsstaðar engin. Sama 

á við um grunnvatn, sumstaðar er grunnvatnsborð í yfirborði jarðvegs. Ef dýpi niður á 

grunnvatn mældist meira en 5 m hefur það ekki áhrif á grundun og þá er uppgefið dýpi 5 m 

þótt dýpið geti verið mun meira. 

2 STAÐARHÆTTIR 
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Í nóvember 2016 var gerð jarðkönnun innan lóðar fyrirhugaðs tengivirkis við Sandskeiði til að 

kanna jarðgerð á staðnum, ástand klappar og leita að sprungum. Minnisblað um jarðkönnuna 

má sjá í viðauka D. Könnunin fólst í því að grafa fjóra 35 m langa skurði og meta jarðlög og 

klöpp á þremur stöðum í hverjum skurði. Könnunin leiddi í ljós að þykkt jarðlaga (dýpt niður 

á klöpp) á lóðinni var 0,8 m – 3,0 m með eftirfarandi lagskiptingu (Verkís, 2016): Gróðurþekja, 

fokmoldarlag (þykkt: 0,2 – 0,6 m), jökulruðningur (þykkt: 0,5 – 2,5 m) og klöpp. Efsti hluti 

klapparinnar er örlítið frostveðraður en annars er klöppin heilleg. Beggja megin við 

framkvæmdasvæðið eru áberandi brotalínur en ekki fundust ummerki um sprungur í 

skurðunum (Verkís, 2016). Tengivirkið er því staðsett á heilum fleka. 

 

MYND 3 Loftmynd af Húsafellsbruna sem er mosavaxið helluhraun með fjölda niðurfalla og úfnum hraunkollum (EFLA, 
2009). 

 

MYND 4 Flygildismynd af Búrfellslínu 3 sunnan við Húsfell. Horft er til suðvesturs í átt að Húsfelli (nær) og Helgafelli (fjær).  
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MYND 5 Flygildismynd af slóða Búrfellslínu 3. Horft er til suðvesturs átt að Helgafelli. 

 

MYND 6 Flygildismynd af Húsfellsbrúna og Búrfellslínu 3. Horft er til norðausturs. 
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MYND 7 Útsýni suðvestan við Helgafell. Horft er í norðaustur eftir Gullkistugjá (EFLA, 2009). 

 

MYND 8 Jarðminjar við Helgafell. Grænar línur afmarka svæði sem alls ekki ætti að raska. Rauð svæði sýna gosmenjar á 
gossprungum sem einnig ætti ekki að raska. Gular línur afmarka jaðar hrauna. Rauðar línur sýna fyrirhugaðar línur, 
bláar núverandi en appelsínugular línur endurbyggingu línustæðis. Fjólublá brotalína sýnir legu núverandi slóða 
en ljósbláar línur sýna afleggjara sem leggja þarf að fyrirhuguðum möstrum (EFLA, 2009). 
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2.2 Vatnafar og vatnsvernd 

Árið 2015 var gerð heildarendurskoðun á vatnvernd á höfuðborgarsvæðinu (Vatnaskil, 2015) 

og samfara því var gerð samþykkt nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Í endurskoðuninni breyttust m.a. brunnsvæðin og grannsvæðin voru 

stækkuð. 

Sandskeiðslína 1 mun liggja um grannsvæði og fjarsvæði vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins eins 

og sést á mynd 9, það er að segja Fossvallaklif, Gvendarbrunnar og Jaðar, Vatnsendakrikar, 

Myllulækur, Mygludalir og Kaldárbotnar. Línan mun liggja nærri brunnsvæði fyrirhugaðs 

vatnsbóls í Mygludölum sem er á milli Húsfells og Helgafells. 

Vatnsverndarsvæðið sem háspennulínan fer í gegnum einkennist af mikilli úrkomu, lekum 

berggrunni og stuttri dýpt niður á grunnvatn sem gerir það að verkum að mengun sem færi 

niður gæti borist til vatnstökusvæða á tiltölulega stuttum tíma. 

 

MYND 9 Yfirlitskort af vatnsverndarsvæðum ásamt núverandi og fyrirhugaðri háspennulínu (EFLA, 2015b). Nákvæma 
staðsetningu brunnhola í Fossvallaklifum á eftir að ákveða, sjá nánar í viðauka F. 

Fossvallaklif 

Gvendarbrunnar 

og Jaðar 

Myllulækur 

Vatnsendakrikar 

Mygludalir 

Kaldárbotnar 
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3.1 Almennt um framkvæmd 

Framkvæmdin sem um ræðir er bygging tengivirkis á Sandskeiði ásamt Sandskeiðslínu 1 milli 

Sandskeiðs og Straumsvíkur. Mat á umhverfisáhrifum var gert með fleiri verkefnum á svæðinu 

undir samheitinu Suðvesturlínur. Sandskeiðslína 1 mun fylgja núverandi línu, Búrfellslínu 3, 

frá fyrirhuguðu tengivirki á Sandskeiði að Stórhöfða í Hafnarfirði þar sem línan mun þvera 

Búrfellslínu 3 og liggja að Hrauntungum og þaðan til Straumsvíkur. Fyrirhugað er að á 

Hrauntungum verði tengivirki í framtíðinni en það verður ekki tekið fyrir í þessari greiningu. 

Lína mun síðan liggja frá Hrauntungum að álverinu í Straumsvík. Myndir 1, 10, 11 og 12 sýna 

línuleiðina. Yfirlitskort í hærri upplausn má finna í viðauka E. 

Árið 2009 var lokið við mat á umhverfisáhrifum fyrir Suðvesturlínur og þar með talið 

Sandskeiðslínu 1 og tengivirki á Sandskeiði (EFLA, 2009). Samhliða matinu voru mögulegar 

línuleiðir skoðaðar og þar var þessi tiltekna línuleið valin.  

Í frummatsskýrslunni fyrir Suðvesturlínur var gert ráð fyrir þeim möguleika að í framtíðinni 

gæti komið önnur lína sem lægi meðfram hinum línunum tveimur, Sandskeiðslínu 1 og 

Búrfellslínu 3. Engin áform eru um byggingu þeirrar línu nú og því er hún ekki tekin fyrir í 

þessari greiningu. Sandskeiðslína 1 mun leysa af hólmi Hamraneslínur 1 og 2, sem liggja mun 

nær byggð og fara í gegnum brunnsvæði vatnsbólanna í Gvendarbrunnum, Jaðri og Myllulæk. 

Þá verður hægt að fjarlægja Hamraneslínur 1 og 2 og opna upplandið næst byggð á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir aðra nýtingu (EFLA, 2015a). 

Flest möstur í Sandskeiðslínu 1 verða stöguð stálgrindarmöstur nema þar sem plássleysi eða 

aðstæður krefjast annars. Línan verður byggð miðað við 220 kV spennustig en möstrin hönnuð 

þannig að hægt sé að uppfæra þau í 400 kV síðar ef sú þörf skyldi rísa. Hornmöstur eru ýmist 

frístandandi eða stöguð og reist sem 400 kV möstur. Burðarmöstur verða M-möstur og víðast 

hvar með tvöföld krossuð stög (EFLA, 2015a). Á mynd 13 er sýnt stagað stálgrindarmastur 

Sandskeiðslínu 1 til hliðar við Búrfellslínu 3. 

3 FRAMKVÆMD 
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MYND 10 Áætluð Sandskeiðslína 1 sýnd í samhengi við núverandi línur. Horft er frá Hrauntungum til suðvesturs í átt að 
Húsfellsbruna, Stórhöfða, Húsfelli og Helgafelli. Sandskeiðslína er sýnd rauð, núverandi línur sem verða óbreyttar 
eru sýndar bláar og endurbyggðar línur gular (EFLA, 2015a). 

 

MYND 11 Áætluð Sandskeiðslína 1 sýnd í samhengi við núverandi línur. Horft er til suðvesturs yfir Húsfellsbruna að Húsfelli 
og Helgafelli. Sandskeiðslína er sýnd rauð og núverandi línur bláar (EFLA, 2015a). 
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MYND 12 Áætluð Sandskeiðslína 1 sýnd í samhengi við núverandi línur. Horft er frá Hrauntungum til austurs í átt að 
Stórhöfða, Húsfelli og Helgafelli. Sandskeiðslína er sýnd rauð, núverandi línur sem verða óbreyttar eru sýndar 
bláar og endurbyggðar línur gular (EFLA, 2015a). 

 

MYND 13 Stagað stálgrindarmastur í Sandskeiðslínu 1 við hlið núverandi masturs í Búrfellslínu 3 ásamt helgunarsvæði 
hvorrar línu. Mastur Sandskeiðslínu 1 er sýnt til hægri og mastur Búrfellslínu 3 til vinstri.  

Í dag er til staðar línuslóði sem var lagður fyrir núverandi Búrfellslínu 3 og mun hann verða 

nýttur við framkvæmdina en leggja þarf nýja afleggjara og gera mastraplön fyrir nýju línuna.  

Framkvæmdinni við gerð háspennulínu er skipt í tvo fasa. Í þeim fyrri eru slóðar og mastraplön 

útbúin og undirstöðum og stagfestum komið fyrir ásamt tilheyrandi jarðvinnu. 
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Í þeim seinni eru möstrin reist og vírar strengdir upp. Í framkvæmdaáætlun verksins er gert 

ráð fyrir að fyrri fasinn taki 6 mánuði (maí –  október) og sá seinni 8 mánuði (mars – október) 

og því tekur verkið 14 mánuði í heildina (EFLA, 2015a). Gert er ráð fyrir að tengivirki á 

Sandskeiði verði unnið samhliða framkvæmdum við Sandskeiðslínu 1. 

Í frummatsskýrslu Suðvesturlína kom eftirfarandi fram: „Að tilmælum heilbrigðiseftirlits 

Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, til að tryggjavernd vatnsbóla vegna framkvæmdanna, 

verður ekki unnið inni á brunn og grannsvæðum á vetrartíma, þ.e. frá byrjun nóvember til loka 

mars. Þeir þættir framkvæmda sem þetta nær til er niðurrif Hamraneslína 1 og 2 frá Geithálsi 

að Hamranesi og nýlagning Búrfellslínu 3 og Sandskeiðslínu 1, milli Sandskeiðs og 

Hrauntungna.“ (EFLA, 2009).  

Landslag og staðhættir á línuleið Sandskeiðslínu 1 er fremur hagstætt fyrir framkvæmdaaðila 

því land er tiltölulega slétt á stórum köflum og lítið um hliðarhalla sem auðveldar flesta 

verkþætti þar sem vinnuvélar fara um. Slóðinn sem liggur með Búrfellslínu 3 er burðargóður 

en grófur. Hann er fremur efnislítill og yfirleitt ekki uppbyggður nema á stuttum köflum. 

Mikilvægt er að fjölga mætingarstöðum á fyrirliggjandi vegslóða og breikka hann lítillega þar 

sem þurfa þykir. Enn fremur þarf að huga sérstaklega að því að nýjir hliðarslóðar séu nægilega 

breiðir þar sem beygt er af núverandi slóða inn á hliðarslóða. 

Áætluð mannaflaþörf fyrir Sandskeiðslínu 1 er um 40 ársverk sem dreifist á tvö ár. Áætlað er 

að starfsmenn verði mest 50-60 manns í fyrri fasa verkefnis og mest 40-45 í seinni fasa 

verkefnis (EFLA, 2015a). Gert er ráð fyrir að verktaki þurfi lágmarksaðstöðu, þ.e. færanlega 

vinnuskúra með salernis- og kaffiaðstöðu fyrir starfsmenn og geymslu fyrir vinnuföt og 

verkfæri. Ekki er talin þörf á vinnubúðum með gistiaðstöðu vegna nálægðar við 

höfuðborgarsvæðið. Allur úrgangur verður fluttur af vinnusvæðinu til viðurkenndra 

sorpeyðingarstöðva (EFLA, 2015b). 

3.2 Fyrri fasi SS1 – Undirstöður, stagfestur, slóðar og vinnuplön 

Fyrri fasi framkvæmdarinnar felst í eftirfarandi þáttum (EFLA, 2016a): 

 Framleiðsla forsteyptra eininga og stálsmíði 

 Aðstöðusköpun 

 Gröftur á lausum og föstum jarðvegi 

 Ýtuvinna undir slóða 

 Útlagning aðfluttrar fyllingar í slóða, vinnuplön og mastursstæði 

 Borun fyrir og niðursteypa bergbolta 

 Flutningur og niðurlögn forsteyptra eininga 

 Niðurlögn jarðskauta 

 Mælingar og lokafrágangur 



3  FRAMKVÆMD 

 25 

Jarðefni fyrir slóðagerð og plön undir möstur þarf að sækja í námur og einnig fyllingarefni að 

undirstöðum og stagfestum. Áætlað er að sækja efni úr þeim námum sem eru í rekstri í grennd 

við framkvæmdasvæðið, þ.e. Undirhlíðar, Vatnsskarð, Bolaöldur og Lambafell. Í verkhönnun 

er ekki gert ráð fyrir að opna þurfi nýjar námur í tengslum við framkvæmdirnar (EFLA, 2015a).  

Mestan hluta af línuleiðinni, þ.e. frá Sandskeiði að Stórhöfða, er núverandi línuslóða fylgt og 

honum viðhaldið eftir þörfum. Aðflutt efni þarf til að útbúa ný mastraplön og til að leggja 

hliðarslóða upp að þeim. Einnig þarf fyllingarefni upp að undirstöðum og stagfestum sem 

verður aðflutt að hluta til. Áætluð fyllingarefnaþörf fyrir slóða, plön og efni upp að undirstöðum 

og stagfestum er 50.000 m3 fyrir alla línuleiðina (EFLA, 2015a). Þar af þarf 35.000 m3 austan 

við Gvendarselshæð og 15.000 m3 vestan við Gvendarselshæð. Þörfin á fyllingarefni er meiri 

vestast á leiðinni því þar er vikið frá núverandi slóða meðfram Búrfellslínu 3. 

Línuslóða frá Sandfelli að Undirhlíðum verður lokað fyrir almennri umferð ökutækja, í samráði 

við landeigendur og heilbrigðiseftirlit, og merkt sérstaklega, bæði til að lágmarka mögulega 

mengunarhættu á vatnsverndarsvæðum og verja umliggjandi gróður (EFLA, 2015b).  

 

MYND 14 Kennisnið fyrir nýja slóða á framkvæmdasvæði samkvæmt verkhönnun (EFLA, 2015a). 

Jarðvinna fyrir undirstöður og stagfestur felst í greftri og fleygun. Undirstöður verða annað 

hvort forsteyptar og fluttar á staðinn eða staðsteypar. Samkvæmt verkhönnun er gert ráð fyrir 

forsteyptum undirstöðum undir stöguð möstur en staðsteyptum undir frístandandi mastur 

(fjórfótung) við tengivirkið á Sandskeiði. Stagfestur verða annað hvort forsteyptar staghellur 

sem eru grafnar niður eða bergboltar þegar stutt er niður á klöpp. Stagfestur verða helst á formi 

bergbolta en sumsstaðar gæti þurft að grafa forsteyptar staghellur í jörð ef jarðvegsaðstæður 

kalla á það (EFLA, 2015a). 
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Gert er ráð fyrir að eftirfarandi tæki og búnað þurfi í fyrri fasa framkvæmdarinnar (EFLA, 

2016a): 

 Jarðýta 

 Beltagrafa 

 Malarflutningabílar 

 Hjólagrafa 

 Kaffiskúr 

 Salernisaðstaða 

 Fólksflutningabílar 

 Borvagn 

 Smærri gröfur 

3.3 Seinni fasi – Reising mastra, strenging leiðara og jarðvíra 

Seinni fasi framkvæmdarinnar felst í eftirfarandi þáttum (EFLA, 2016a): 

 Framleiðsla efnis í verksmiðjum og flutningur á verkstað 

 Aðstöðusköpun 

 Sameining/samsetning mastra 

 Reising mastra 

 Strenging leiðara og jarðvíra 

 Lokafrágangur 

Gert er ráð fyrir að eftirfarandi tæki og búnað þurfi í fyrri fasa framkvæmdarinnar (EFLA, 

2016a): 

 Traktor 

 Strengingarvélar 

 Vörubíll með krana 

 Kranabíll 

 Kaffiskúr 

 Salernisaðstaða 

 Fólksflutningabílar 

 Smærri beltavélar 
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3.4 Tengivirki á Sandskeiði 

Tengivirki verður í steinsteyptu húsi, 9 x 30 m að stærð, með steyptri plötu. Háspennubúnaður 

tengivirkisins verður af svokallaðri GIS gerð (e. Gas Insulated Switchgear). 

Við gerð jarðskauta tengivirkis þarf að bora dýpri borholu (50-100 m) heldur en fyrir jarðskaut 

mastra og einnig þarf að bora eftir neysluvatni og slökkvivatni því sennilega verður gerð krafa 

um varanlega aðstöðu í tengivirki í starfsleyfi. Þar þarf í báðum tilvikum (jarðskaut og  

neyslu/slökkvivatn) að fylgja sömu reglum og eru gerðar við borun neysluvatnsbrunna. 

Framkvæmd tengivirkis samanstendur af eftirfarandi þáttum þar sem áætlaður tími hvers 

verkþáttar er sýndur í sviga: 

 Færsla á loftlínum (2 mán) 

 Byggingarvirki (9 mán) 

o Jarðvinna, sökklar og undirstöður  

o Steypuvinna bygging 

 Háspennubúnaður 

o Framleiðsla (9 mán) 

o Uppsetning (6 mán) 

 Viðtökuprófanir og tenging lína (1 mán) 

Gert er ráð fyrir að sömu tæki, að kranabíl undanskildum, þurfi við gerð tengivirkis eins og við 

gerð háspennulínu nema með steypubíl til viðbótar.  

3.5 Efnisnotkun 

Í töflu 1 eru teknir saman eiginleikar ýmissa efnishluta í Sandskeiðslínu 1. Í töflu 2 er 

tilgreindur fjöldi mastra af hverri gerð og í töflu 3 eru helstu magntölur teknar saman fyrir 

línuna. Ekki var hægt að setja fram efnisnotkun fyrir tengivirki á Sandskeiði 1 því hún liggur 

ekki ennþá fyrir (Sigurður Guðjónsson, munnleg heimild, 29. nóvember 2016). 

TAFLA 1 Uppbygging og eiginleikar efna í Sandskeiðslínu 1. 

EFNI EIGINLEIKAR 

Leiðarar 
Úr álblöndu og smurðir 

Hámarkshitastig 50°C 

Jarðvírar (næst endum) Úr álblöndu með stálkjarna 

Stagvírar Heitsínkhúðaðir í samræmi við staðla EN 12385, EN 10264 og ISO 7989 

Sinkhúð mastra Samkvæmt staðli EN ISO 1461 

Jarðskaut mastra Úr heitsinkhúðuðum stálborða 

Einangrarar mastra Úr gleri eða sílikon-gerviefni 

Möstur Stálgæði S355 JO samkvæmt stöðlum ÍST EN 10021 og ÍST EN 10025 

Boltar Stálgæði 8.8 samkvæmt staðli ÍST EN 20898 
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TAFLA 2 Fjöldi mastra af hverri gerð í Sandskeiðslínu 1. 

MASTRAGERÐ LÝSING FJÖLDI 

MS Stagað M-mastur 45 

MSJ Stagað M-mastur með jarðvírum 12 

SH Stagað hornmastur 4 

SHJ Stagað hornmastur með jarðvírum 2 

RHJ Frístandandi mastur með jarðvírum 1 

SAMTALS  64 

 

TAFLA 3 Helstu magntölur fyrir Sandskeiðslínu 1. 

HLUTI EINING MAGN 

Steyptar undirstöður og staghellur tonn 514 

Stálhlutir í undirstöður og stagfestur tonn 57 

Fjöldi stagfesta í lausum jarðvegi stk. 14 

Fjöldi stagfesta með bergboltum stk. 240 

Leiðari 774-AL3 km 150 

Jarðvír 127-AL3/134-ST4A km 8,5 

Stagvír 2x22 mm km 14,95 

Stagvír 2x24 mm km 2,75 

Tengibúnaður tonn 18,8 

Einangrar tonn 57,2 
 

3.6 Tækjakostur 

Í töflu 4 er sýnt magn olíu og vökva á helstu vinnutækjunum sem þarf í framkvæmdinni. 

Flutningsgeta tankbíla sem sjá um að koma með dísilolíu inn á framkvæmdasvæði er venjulega 

ekki lægri en 10.000 L en hægt er að setja fram kröfu um hámarksmagn sem má flytja í einu 

(Ingvi Júlíus Ingvason, munnleg heimild, 17. október 2016). Olíudreifing ehf. hefur að hámarki 

fengið að flytja 5500 L inn á Bláfjallasvæðið, sem er sunnar en Sandskeiðslína 1 og liggur um 

grannsvæði og fjarsvæði vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins (Guðmundur Blöndal, munnleg 

heimild, 17. október 2016). Því er miðað við að tankbíll flytji 5500 L af dísilolíu í áhættumatinu 

áður en búið er að ráðast í áhættuminnkandi aðgerðir. 
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TAFLA 4 Helstu tæki sem eru til staðar á verkstað í framkvæmd. *Smurolía, snúningsdrif, akstursdrif og þjöppuolía. **Hefur 
einnig 24 L af DEF vökva (Diesel Exhaust Fluid) sem er blanda af vatni og þvagefni (e. urea) til að lækka NOx 
útblástur. *** Gögn fundust ekki um viðkomandi þátt. **** Gert er ráð fyrir að steypubíll með dælu hafi svipað 
magn dísils og glussar og vörubíll með krana. (Ritchie Specs, 2016a; Ritchie Specs, 2016b; Ritchie Specs, 2016c; 
Ritchie Specs, 2016d; Ritchie Specs, 2016e) (Komatsu, 2012; Komatsu, 2006; Komatsu, 2015; MAN TopUsed, án 
dags.; Palfinger, 2015; Toyota, án dags.; Atlas Copco, 2014). 

GERÐ TEGUND ÞYNGD DÍSILL GLUSSI 
KÆLI-
VÖKVI 

VÉLAROLÍA 
OG DRIFOLÍA* 

SAMTALS 

  [tonn] [L] [L] [L] [L] [L] 

Atlas SmartRoc T40** Borvagn 15,5 370 160 43 51 650 

Komatsu PC450-8 Beltagrafa 43,8 650 250 36 78 1010 

Komatsu PC240-8 Beltagrafa 25,5 400 140 20 37 600 

Komatsu PC210-10 Beltagrafa 23,6 400 370 31 40 840 

Caterpillar 315B L Beltagrafa 16,2 280 190 19 16 510 

Caterpillar D6M LGP Jarðýta 16,9 310 30 48 156 540 

Caterpillar 450E Traktorsgrafa 11 150 100 26 60 340 

Grove TM1275 Kranabíll 82,6 610 1600 *** *** 2210 

MAN TGA 26.390 & 
Palfinger PK27001 

Vörubíll með krana 14,1 600 200 
*** *** 

800 

Steypubíll**** Steypubíll *** 600 200 *** *** 800 

JLB 660 SJ Skotbómulyftari 12,5 150 120 *** *** 270 

Tankbíll Tankbíll *** 5500  *** *** 5500 

Hilux WorkMate Jeppi 5,3 80  *** *** 80 
 

Á vinnutækjum eru olíur og aðrir vökvar sem hafa mismunandi seigju. Í töflu 5 er sýnd 

hreyfifræðileg seigja (e. kinematic viscosity) fyrir ýmsa vökva og olíur. Olíur eru flokkaðar eftir 

mismunandi seigju, til dæmis þá stendur VG 32, VG 46 og VG 68 olía fyrir seigju 32 mm2/s, 46 

mm2/s og 68 mm2/s, hver um sig (The Engineering ToolBox, án dags. a). Dísill er tiltölulega 

þunnfljótandi, glussi er seigari og smurolía er almennt seigari en glussi. Drifolía fyrir 

snúningsdrif og akstursdrif og þjöppuolía svipar helst til vélarolíu í seigju. 

TAFLA 5 Seigja og eðlismassi mismunandi vökva. *Ethylene glycol er frostlögur og venjulega blandaður vatni. (Viscopedia, 
án dags. a; Viscopedia, án dags. b; Chevron, 2007; The Engineering ToolBox, án dags. a; The Engineering ToolBox, 
án dags. b; Engineering for Hydraulics & Pneumatics, án dags.; Wikipedia, 2016b; Wikipedia, 2016a). 

EFNI 
HREYFIFRÆÐILEG 
SEIGJA VIÐ 40°C 

EÐLISMASSI 

 [mm2/s] [kg/m3] 

Vatn 0,66 1000 

Dísilolía 2 – 4,5 830 

Ethylene glycol (hreint*) 8,8 1110 

Glussi 10 – 100 855 – 870 

Smurolía 65 – 160 865 – 870 
 



 

30 

4.1 Helstu áhættuþættir 

Fyrsti þáttur áhættumats er áhættukennsl (e. risk/hazard identification) þar sem borin eru 

kennsl á og lýst helstu áhættuþættum í verkefninu. Þetta tiltekna áhættumat snýr að 

vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins og því er aðeins leitað að þeim þáttum sem gætu 

haft áhrif vatnsból höfuðborgarsvæðins. Eftirfarandi þáttum í byggingu og rekstri 

Sandskeiðslínu 1 og tengivirkis á Sandskeiði mætti velta upp sem mögulegum áhættuþáttum: 

 Olíumengun við framkvæmdir 

o Leki úr vinnutæki eða tankbíl 

o Leki vegna óhapps (vinnutæki eða tankbíll veltur eða rekst í annað vinnutæki) 

o Glussaslanga á vinnutæki springur 

o Leki úr olíukálfi (eldsneytistanki) 

o Leki við áfyllingu  

o Notkun mótaolíu í steypuvinnu tengivirkis 

 Búnaður í tengivirki 

o Olía í spennum og búnaði (á ekki við) 

o Sýra í rafgeymum 

  Sink-, kadmíum- eða blýmengun 

o Tæring á sinkhúð mastra 

 Gerlamengun 

o Leki skólps frá salernum í vinnuaðstöðu 

o Leki skólps frá varanlegri salernisaðstöðu í tengivirki 

o Leki skólps eða seyru vegna óhapps við flutninga 

 Önnur mengun 

o Leki annara vökva á vinnustað 

 

4 ÁHÆTTUKENNSL 
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Mögulegir þættir sem gætu aukið alvarleika eða líkur á ofangreindum áhættuþáttum: 

 Ónóg þjálfun starfsmanna 

 Slæmt veðurfar 

 Lítil eða engin yfirborðsþekja 

 Gömul og illa viðhaldin vinnutæki 

 Fylling á eldsneytistanki og stærð eldsneytistanks 

 Fylling á vinnutækjum og tankbíl 

 Gæði sinkhúðunar 

 Staðsetning vinnuaðstöðu og geymslu vökva 

 Staðsetning þegar leki eða slys verður 

 Tegund rafgeyma 

 Tegund glussa, díselolíu og annarra olía 

4.2 Olíumengun 

Af ofannefndum þáttum er mest hætta talin stafa af atburðum sem leiða til olíumengunar. Eins 

og kom fram í töflu 4 þá er mest magn af dísilolíu og vökvakerfisglussa (e. hydraulic oil) í 

tækjunum og því verður lögð höfuðáhersla á dísil og glussa. Magn mótaolíu er hlutfallslega 

miklu minna heldur en magn glussa og dísilolíu og svo eru til umhverfisvænar mótaolíur 

þannig mótaolía verður ekki tekin fyrir sérstaklega í áhættumatinu. 

Þeir atburðir sem voru teknir sérstaklega fyrir í áhættumatinu eru sýndir í töflu 6. Hverjum 

atburði var síðan skipt upp í fjóra undiratburði fyrir stærð leka (mikið, fremur mikið, fremur 

lítið eða mjög lítið lekur út).  

TAFLA 6 Atburðir sem gætu valdið mengun grunnvatns og eru til skoðunar í áhættumati. *Miðað var við meðalmagn dísel 
og glussa á tæki fyrir flokka af tækjum, þ.e. jarðvinnutæki annars vegar og svo jeppar og smátæki hins vegar. 

TÆKI ATBURÐUR 
DÍSILL Í 
TÆKI [L] 

GLUSSI Í 
TÆKI [L] 

Jarðvinnutæki 

Eitt af jarðvinnutækjum veltur eða lendir í óhappi 

420* 230* Seytlandi leki úr einu af jarðvinnutækjum 

Glussaslanga á einu af jarðvinnutækjunum springur 

Olíubíll 
Olíubíll veltur eða lendir í óhappi þannig að megintankur skaðist 

5500  
Leki við áfyllingar 

Vörubíll með krana 
Vörubíll veltur eða lendir í óhappi 

600 200 
Seytlandi leki úr vörubíl 

Kranabíll 
Kranabíll veltur eða lendir í óhappi 

610 1600 
Seytlandi leki úr kranabíl 

Steypubíll 
Steypubíll veltur eða lendir í óhappi 

600 200 
Seytlandi leki úr steypubíl 

Jeppar og smátæki 
Eitt af smærri tækjum veltur eða lendir í óhappi 

150* 50* 
Seytlandi leki úr einu af smærri tækjum 

Brúsi Skaði á brúsa við flutning eða áfyllingu á smærri tækjum 20  
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4.3 Búnaður í tengivirki 

Þetta tiltekna áhættumat nær aðeins yfir fyrstu áfanga tengivirkis þar sem engir stórir 

aflspennar eru til staðar. Ef framtíðaráfangar fyrir stækkun tengivirkis fela í sér einn eða fleiri 

stóra aflspenna skal sú framkvæmd fara í gegnum sérstakt áhættumat gangvart vatnsvernd. 

Til að komast hjá því að hafa olíu í háspennubúnaði tengivirkisins verður notuð lofttegundin 

SF6, sem er gróðurhúsalofttegund. Sjá nánar viðauka F. Það verður því að öllum líkindum engin 

olía í búnaði tengivirkis.  Æskilegt er þó að rofasalurinn og byggingin öll sé þannig uppbyggð 

að ef vökvi lekur niður á gólf þá sleppi hann ekki út. 

Rafgeymar í tengivirki skulu vera gelrafgeymar til að koma í veg fyrir áhættu af völdum sýru í 

rafgeymum. Þetta er nánar útskýrt í viðauka F.  

4.4 Sinkhúð 

Við vinnslu á sinki fylgir alltaf smávegis af kadmíum og blýi sem gerir það af verkum að í 

sinkhúð er dálítið hlutfall af kadmíum og blýi. Í rannsókn á gróðurskemmdum við 

háspennumöstur Búrfellslínu 3B vegna sinkmengunar voru metnar litlar líkur á að útskolun á 

sinki eða þungmálmum gegnum mosajarðveg geti valdið grunnvatnsmengun (EFLA, 2007). Í 

grófu mölinni undir möstrum mældist hár sinkstyrkur en talið var ólíklegt að mikið af því sinki 

skolist niður í grunnvatn því það var talið vera torleyst sinkhýdroxíð (EFLA, 2007). Lítill eða 

hverfandi hluti af veðruðu sinki getur borist í gegnum gropið hraun rannsóknarsvæðisins og 

því var talin mjög lítil hætta á grunnvatnsmengun (EFLA, 2007). Fræðileg hámarkshækkun á 

sinkstyrk vegna tæringar á sinkhúð var metin í mesta lagi 5 μg/L sem er 0,1-0,2% af leyfilegum 

styrk (EFLA, 2007). Af þessum ástæðum var sinkhúð ekki tekin sérstaklega fyrir í þessu 

áhættumati. 

Í rannsókninni kom þó fram að hafa þurfi strangt eftirlit með gæðum og efnissamsetningu 

sinkhúðar. Efnainnihald húðarinnar þarf að hafa sem hæst sinkhlutfall og lágan styrk blýs og 

kadmíums. Samkvæmt gæðastaðli ÍST EN ISO 1461:1999 fyrir sinkhúðun mega aðskotaefni í 

sinkhúð ekki vera meiri en 1,5% og hámarksstyrkur þeirra skal vera í samræmi við kröfur 

gæðastaðla EN 1179 og ISO 752. Í þeim fyrri (EN 1179) kemur fram að hlutfall blýs má ekki vera 

hærra en 1,4% og hlutfall kadmíums má ekki vera hærra en 0,005% en sá seinni (ISO 752) 

leyfir hærra hlutfall kadmíums (0,2%). Þessi hlutföll eiga við lægsta leyfða gæðaflokk 

sinkhúðunar (98,5% Zn) en þar koma fram fleiri gæðaflokkar sinkhúðar (99,5%, 99,95%, 

99,99% og 99,995% Zn) með tilsvarandi lægri styrk snefilefna. Í hæsta gæðaflokki er 

hámarksstyrkur blýs 0,003% og kadmíums 0,003%.  
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Tæring á nýrri galvanhúð getur verið hröð í raka ef sínkhýdroxíðlag (ZnOH) nær að myndast 

yst því þá molnar úr húðinni (EFLA, 2007). Til að fyrirbyggja þessa tæringu og tryggja hæstu 

gæði sinkoxíðhúðar (ZnO) þarf sinkhúðin að fá nægan tíma til að harðna í myrkri eftir að 

húðunin fer fram (Páll Stefánsson, munnleg heimild, 26. maí 2016). Auk þess þyrfti að tryggja 

að gæði sinkhúðar rýrni ekki við flutning til landsins (EFLA, 2009). 

Gerð var könnun á kostnaði og mögulegum umhverfisáhrifum af því ef möstrin væru máluð til 

að lengja endingu sinkhúðar og ekki var hægt að skera úr um hvort það væri umhverfisbætandi 

aðgerð því í málningu geta verið mengunarefni og við hreinsun á gamalli málningu fellur mikið 

af málingarögnum í nærliggjandi jarðveg og gróður (EFLA, 2016b). Ef viðhalda ætti 

málningunni þyrfti að mála á 10-15 ára fresti (EFLA, 2016b). Það myndi fela í sér áhættu vegna 

aukinnar umferðar vinnutækja á svæðinu og þess vegna er ekki mælt með endurmálun mastra. 

Ef ákveðið væri að mála möstrin einu sinni í byrjun og sleppa því að viðhalda málningunni þá 

væri mikilvægt að velja umhverfisvæna málningu sem hefur ekki heilsuspillandi áhrif fólk ef 

málningaragnir myndu berast í drykkjarvatn. 

4.5 Gerlamengun 

Lágmarka þarf hættu á gerlamengun sem stafar af tímabundinni salernisaðstöðu á 

framkvæmdasvæði annars vegar og af varanlegri salernisaðstöðu í tengivirki hins vegar. Fylgja 

þarf tilmælum heilbrigðisnefndar í báðum tilvikum. Hafa ætti eftirlit með flutningi á seyru og 

lágmarka magnið sem er flutt í hvert skipti. Hafa mætti til hliðsjónar reglur um salernisaðstöðu 

á brunnsvæði sem eru teknar fram í 12. grein samþykktar nr. 555/2015 um verndarsvæði 

vatnsbóla á höfuðborgarsvæðinu: „Salerni og þvottaaðstaða á brunnsvæði er háð leyfi 

heilbrigðisnefndar. Skólpi frá slíkri aðstöðu skal veitt í safntank sem tæmdur skal reglulega. 

Utan um tank og leiðslur skal vera viðurkennd lekavörn með góðri aðstöðu til vöktunar. 

Ennfremur skal flutningsaðili sem annast tæmingar hafa starfsleyfi heilbrigðisnefndar.“  
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Erfitt er að meta tíðni olíuleka og óhappa á framkvæmdasvæði sem gætu leitt til þess að 

olíumengun berist til grunnvatns því stærri atburðir eru fátíðir og ekki eru öll óhöpp skráð. 

Haft var samband við ýmsa aðila sem hafa komið að framkvæmdum á háspennulínum 

undanfarna áratugi, annað hvort í jarðvinnu eða í reisingu og strengingu. Út frá þekktum 

óhöppum og fjölda reistra mastra undanfarin 25 ár var hægt að leggja mat á tíðni óhappa fyrir 

kranabíl, vörubíl með krana og jarðvinnutæki. Nánari umfjöllun má sjá í viðauka G. Fyrir aðra 

atburði voru sérfræðingar innan EFLU fengnir til að leggja gróft mat á tíðni og magn og þar var 

ávallt reynt að gæta varfærni. Atburðirnir í töflu 6 voru teknir fyrir og tíðni þeirra metin, þ.e. 

líkurnar á því að þeir eigi sér stað við gerð eins masturs. Til dæmis væru líkurnar 1% á hvert 

mastur fyrir atburð sem á sér stað einu sinni fyrir hver 100 möstur. Í áhættumati sem Mannvit 

gerðu fyrir Bláfjallasvæðið árið 2011 var miðað við að tankbíll lendi í 0,2 óhöppum á hverja 

milljón km en hér er miðað við tvöfalt hærri líkur því um er að ræða þrönga slóða. 

Hverjum atburði var skipt upp í fjórar hlutfallslegar stærðir af leka (mikið, fremur mikið, 

fremur lítið eða mjög lítið lekur út) og bæði líkur og magn metið fyrir hvern stærðarflokk leka. 

Athugið að magnið í hverjum stærðarflokki er ekki staðlað heldur metið hlutfallslega innan 

hvers atburðar og því er stærðargráðan allt önnur fyrir annars vegar mikinn leka þegar tæki 

lendir í óhappi og hins vegar fyrir mikinn leka þegar það seytlar olía úr tæki. Líkurnar á því að 

atburður eigi sér stað við gerð eins masturs fyrir leka af ákveðinni stærð voru síðan 

margfaldaðar með fjölda mastra til að fá út líkur í framkvæmdinni í heild sinni. Í 

dreifingarreikningum fyrir mengunarslys á línuleiðinni kom fram að ekki stafi hætta af 

framkvæmdum við möstrin sem liggja vestast (möstur 46 – 64) og því var miðað við að fjöldi 

mastra þar sem hætta stafar af olíuslysum sé 50. Dreifingarreikningarnir eru útskýrðir nánar í 

kafla 6.1. Líkur þeirra tækja sem starfa einnig við gerð tengivirkis voru síðan auknar í samræmi 

við aukinn framkvæmdatíma vegna tengivirkisins. Líkur atburða í framkvæmd fyrir steypubíl 

voru byggðar á metnum líkum fyrir vörubíl með krana og viðveru hvers tækis í framkvæmd.  

Líkum var síðan skipt upp í tíðniflokka eins og er sýnt í töflu 8. Líkur og magn dísils og glussa 

sem fer niður í atburði er tekið saman í töflu 7 ásamt flokkun í tíðniflokka samkvæmt töflu 8.  

5 MAT Á LÍKUM ATBURÐA 
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TAFLA 7 Mat á líkum og stærð atburða áður en hefur verið ráðist í áhættuminnkandi aðgerðir. Líkur á að hver atburður eigi 
sér stað við gerð eins masturs var metin. Hverjum atburði var skipt upp í fjóra stærðarflokka leka og líkur og magn 
hvers flokks metin. Út frá því voru líkur á hvert mastur og í framkvæmd metnar og flokkaðar í tíðniflokka í samræmi 
við töflu 8. Mat á líkum og magni atburða var ýmist byggt á fjölda þekktra óhappa í háspennulínuframkvæmdum 
eða á almennri reynslu í jarðvinnu. Í tilviki tankbíls var stuðst við tölfræðileg gögn. 

Tæki Atburður 
Líkur á 
mastur 

Hlutfallsleg stærð leka 
Líkur á 
mastur 

Líkur í 
framkv. 

Tíðni-
flokkur Stærðarflokkur Líkur 

Dísill 
[L] 

Glussi 
[L] 

Ja
rð

vi
n

n
u

tæ
ki

 

Eitt af 
jarðvinnu-

tækjum veltur 
eða lendir í 

óhappi 

0,5% 

Mikið lekur 10% 210 115 0,05% 4% 3 

Fremur mikið lekur 40% 126 69 0,2% 15% 4 

Fremur lítið lekur 40% 42 23 0,2% 15% 4 

Mjög lítið lekur 10% 4 2 0,05% 4% 3 

Seytlandi leki 
úr einu af 
jarðvinnu-

tækjum 

50% 

Mikið lekur 10% 4 2 5% 375% 5 

Fremur mikið lekur 40% 0,8 0,5 20% 1500% 5 

Fremur lítið lekur 40% 0,4 0,2 20% 1500% 5 

Mjög lítið lekur 10% 0,04 0,02 5% 375% 5 

Glussaslanga á 
einu 

jarðvinnutæki 
springur 

10% 

Mikið lekur 10% 0 5 1% 75% 4 

Fremur mikið lekur 40% 0 1 4% 300% 5 

Fremur lítið lekur 40% 0 0,5 4% 300% 5 

Mjög lítið lekur 10% 0 0,1 1% 75% 4 

Ta
n

kb
íll

 

Tankbíl veltur 
eða lendir í 

óhappi 
0,0002% 

Mikið lekur 10% 2750 0 0,00002% 0,0012% 1 

Fremur mikið lekur 40% 1650 0 0,00006% 0,005% 1 

Fremur lítið lekur 40% 550 0 0,00006% 0,005% 1 

Mjög lítið lekur 10% 55 0 0,00002% 0,0012% 1 

Leki við 
áfyllingar 

10% 

Mikið lekur 1% 5 0 0,1% 8% 3 

Fremur mikið lekur 4% 1 0 0,4% 30% 4 

Fremur lítið lekur 5% 0,5 0 0,5% 38% 4 

Mjög lítið lekur 90% 0,1 0 9% 675% 5 

V
ö

ru
b

íll
 m

eð
 k

ra
n

a 

Vörubíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 
0,3% 

Mikið lekur 10% 300 100 0,03% 4% 3 

Fremur mikið lekur 20% 180 60 0,06% 8% 3 

Fremur lítið lekur 20% 60 20 0,06% 8% 3 

Mjög lítið lekur 50% 6 2 0,15% 19% 4 

Seytlandi leki 
úr vörubíl 

10% 

Mikið lekur 1% 5 5 0,1% 13% 4 

Fremur mikið lekur 4% 1 1 0,4% 50% 4 

Fremur lítið lekur 5% 0,5 0,5 1% 63% 4 

Mjög lítið lekur 90% 0,1 0,1 9% 1125% 5 

St
ey

p
u

b
íll

 

Steypubíll 
veltur eða 

lendir í óhappi 
  

Mikið lekur 10% 300 100   1% 3 

Fremur mikið lekur 20% 180 60   3% 3 

Fremur lítið lekur 20% 60 20   3% 3 

Mjög lítið lekur 50% 6 2   6% 3 

Seytlandi leki 
úr steypubíl 

  

Mikið lekur 1% 5 5   4% 3 

Fremur mikið lekur 4% 1 1   17% 4 

Fremur lítið lekur 5% 0,5 0,5   21% 4 

Mjög lítið lekur 90% 0,1 0,1   375% 5 
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Tæki Atburður 
Líkur á 
mastur 

Hlutfallsleg stærð leka 
Líkur á 
mastur 

Líkur í 
framkv. 

Tíðni-
flokkur Stærðarflokkur Líkur 

Dísill 
[L] 

Glussi 
[L] 

K
ra

n
ab

íll
 

Kranabíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 
0,2% 

Mikið lekur 5% 305 800 0,01% 0,5% 2 

Fremur mikið lekur 20% 183 480 0,04% 2% 3 

Fremur lítið lekur 25% 61 160 0,05% 3% 3 

Mjög lítið lekur 50% 6 16 0,10% 5% 3 

Seytlandi leki 
úr kranabíl 

10% 

Mikið lekur 1% 5 5 0,1% 5% 3 

Fremur mikið lekur 4% 1 1 0,4% 20% 4 

Fremur lítið lekur 5% 0,5 0,5 1% 25% 4 

Mjög lítið lekur 90% 0,1 0,1 9% 450% 5 

Je
p

p
ar

 o
g 

sm
át

æ
ki

 

Eitt af smærri 
tækjum veltur 

eða lendir í 
óhappi 

0,5% 

Mikið lekur 10% 75 25 0,05% 5% 3 

Fremur mikið lekur 40% 45 15 0,2% 21% 4 

Fremur lítið lekur 40% 15 5 0,2% 21% 4 

Mjög lítið lekur 10% 2 0,5 0,05% 5% 3 

Seytlandi leki 
úr einu af 

smærri 
tækjum 

50% 

Mikið lekur 1% 5 5 0,5% 52% 4 

Fremur mikið lekur 4% 1 1 2% 207% 5 

Fremur lítið lekur 5% 0,5 0,5 3% 259% 5 

Mjög lítið lekur 90% 0,1 0,1 45% 4661% 5 

Á
fy

lli
n

g 
á 

sm
æ

rr
i t

æ
ki

 

Skaði við 
flutning á 

brúsa 
5% 

Mikið lekur 10% 10 0 0,5% 52% 4 

Fremur mikið lekur 20% 6 0 1% 104% 5 

Fremur lítið lekur 20% 2 0 1% 104% 5 

Mjög lítið lekur 50% 0,2 0 3% 259% 5 
 

 

TAFLA 8 Tíðniflokkar atburða og tilsvarandi líkur í framkvæmd og á hvert mastur. 

TÍÐNI-
FLOKKUR 

LÝSING 
LÍKUR Í 

FRAMKVÆMD 
LÍKUR Á HVERT 

MASTUR  

5 Oftar en einu sinni í framkvæmd > 100% > 2% 

4 10 – 100% líkur í framkvæmd 10 – 100% 0,2 – 2% 

3 1 – 10% líkur í framkvæmd 1 – 10% 0,02 – 0,2% 

2 0,1 – 1% líkur í framkvæmd 0,1 – 1% 0,002 – 0,02% 

1 Minni en 0,1% líkur í framkvæmd < 0,1% < 0,002% 
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Mat á afleiðingum atburða er yfirleitt tvíþætt, annars vegar váhrifamat þar sem váhrif á fólk 

eru metin, þ.e. hvað fólk verður útsett fyrir mikilli mengun, og hins vegar áhrifamat þar sem 

metið er hver áhrifin séu af váhrifunum/útsetningunni. 

Gert er ráð fyrir að í tilviki vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins sé brugðist strax við ef slys á sér 

stað, mælingar séu tíðar og ef mengun mælist yfir mörkum þá sé lokað tímabundið fyrir 

viðkomandi brunn. Áhrif mengunarslyss eru því ekki aðeins heilsufarsleg heldur einnig 

efnahagsleg, þ.e. að loka þurfi tímabundið fyrir brunn. Þess vegna verður ekki aðeins litið til 

heilsufarslegra áhrifa heldur einnig litið til tímans sem tekur fyrir mengun að berast til 

brunnsvæðis og tímann sem það tekur fyrir mengunina að hverfa. 

6.1 Mat á váhrifum/útsetningu 

Umræddir atburðir hafa í för með sér mengun en hún hefur ekki afleiðingar á mannfólk eða 

rekstur vatnsveitu nema að hún berist með vatni, mat, lofti eða öðrum leiðum. Það er að segja, 

það þarf að meta hvað fólk verður útsett fyrir mikilli mengun. Íslenskt nafnorð yfir það að vera 

útsettur fyrir einhverju er nýyrðið „váhrif“ sem er þýðing á enska heitinu „exposure“ og því er 

þetta skref kallað váhrifamat. Í þessu áhættumati er vatnsvernd og drykkjarvatn til skoðunar 

og því er lagt mat á hversu mikil mengun gæti borist í drykkjarvatn fyrir tiltekna atburði. 

Verkfræðistofan Vatnaskil var fengin til að reikna út hvernig mengun myndi dreifast ef slys 

yrði á línuleiðinni (Vatnaskil, 2016). Ýtarlegir dreifingarreikningar voru gerðir fyrir tíu 

viðmiðunarpunkta með 2 km millibili á línuleiðinni frá tengivirki á Sandskeiði til Undirhlíða í 

suðvestri, sjá nánar á mynd 15. Ályktanir voru einnig dregnar fyrir tvo punkta á milli hvers 

viðmiðunarpunkts, samtals 28 punktar. Útreikningarnir voru tvíþættir. Annars vegar var 

mengunarslys skoðað þar sem öll mengun berst samtímis í grunnvatnsleiðarann sem einn púls 

og kannað hvernig hún dreifist og þynnist. Þessir útreikningar voru notaðir til að ákvarða 

hversu mikið mengunin hefur þynnst þegar hún kemur á brunnsvæði, tímann þar til mengun 

berst á brunnsvæði og tímann sem það tekur fyrir mengunina að hverfa af brunnsvæðinu. 
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Hins vegar var skoðað tilvik þar sem fastur styrkur af mengun berst stöðugt með írennsli vatns 

frá yfirborði í grunnvatnsleiðarann í 40 ár með sögulegum veðurfarsbreytileika. Þetta var gert 

til að finna til hvaða svæða mengunin er líklegust að dreifast fyrir áætlaðan veðurfarsbreytileika 

og meta þynningargetu grunnvatnsleiðarans. 

Út frá þessum útreikningum var metin hlutfallsleg lækkun á styrk, þ.e.a.s. hversu stórt hlutfall 

hæsti styrkur á brunnsvæði er af upphafsstyrk þar sem mengun fór niður. Það sem skiptir máli 

í þessu áhættumati er að vita hvernig tiltekinn massi af olíu veldur ákveðnum styrk á nálægu 

brunnsvæði. Því var styrkur á brunnsvæði metinn út frá þeirri hlutfallslegu lækkun á styrk sem 

kemur fram í skýrslu Vatnaskila og er það útskýrt nánar í viðauka H. Niðurstöður úr skýrslu 

Vatnaskila ásamt mati á hæsta styrk á brunnsvæði m.v. 20 L olíuslys má finna í töflu 9. Skýrslu 

Vatnaskila má finna í heild sinni í viðauka I. 

Tíminn þar til mengunar er vart miðast við tímapunktinn þar sem hlutfallsleg lækkun á styrk, 

þ.e. hlutfallið á milli hæsta styrks á brunnsvæði og upphafsstyrks þar sem mengun fór niður, 

fer yfir 10-6 (þynning minni en 1.000.000 föld). Tíminn þar til mengunin er horfin miðast á 

sama hátt við tímapunktinn þar sem hlutfallsleg lækkun á styrk er aftur undir 10-6 (þynning 

meiri en 1.000.000 föld). Athugið að styrkur mengunar getur verið kominn undir 

viðmiðunarmörk áður en þeim tímapunkti er náð því hámarksstyrkurinn varir mun styttra.   

Eina mikilvæga forsendu þarf að gefa sér til að túlka niðurstöðurnar og hún er sú hversu djúpt 

olíumengun nær niður í grunnvatnið frá grunnvatnsyfirborði. Blöndunardýpið hefur mikil 

áhrif á það hver hámarksstyrkur á brunnsvæði verður. Ef dýptin er minnkuð um helming þá 

tvöfaldast útreiknaður hámarksstyrkur á brunnsvæði því mengunin dreifist um helmingi 

minna rúmmál. Niðurstöðurnar eru því mjög næmar fyrir dýptinni. 

Eins og kom fram í töflu 5 í kafla 3.6 þá eru þær olíur sem eru til skoðunar léttari en vatn og 

munu því halda sig ofan á grunnvatnsborði og í efri hluta grunnvatnsleiðarans. Samkvæmt 

tillögu Vatnaskila er miðað við að blöndunardýpi olíunnar sé í kring um 1 m (Vatnaskil, 2017), 

þ.e. að olían dreifist um einn þrítugasta af þykkt leiðarans í líkani Vatnaskila. Talið er að þetta 

sé varfærið mat á blöndunardýpi. 

Athugið að gildin í töflu 9 voru metin út frá því að ekkert aðsog (e. adsorption) yrði á leiðinni 

sem er varfærið mat. Í raunveruleikanum myndi slíkt aðsog eiga sér stað sem gerði það að 

verkum að hámarksstyrkurinn yrði lægri í hverju tilviki fyrir sig og hann kæmi seinna en 

annars. Aðsog breytir samt ekki heildarmagni efnis sem bærist heldur dreifist það einfaldlega 

yfir lengri tíma og ferðast hægar. Tíminn þar til mengunar er vart er því varlega áætlaður og 

sennilega tæki það mengunina lengri tíma að berast en tíminn þar til mengunin er horfin er 

hugsanlega vanmetinn og gæti verið lengri. Aðsog innihaldsefna í dísilolíu er mismunandi sem 

gerir það að verkum að þau gætu skilst að á leiðinni og komið á mismunandi tímum.  
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MYND 15 Yfirlitsmynd yfir línuleið Sandskeiðslínu 1 og viðmiðunarstaðsetningar dreifingarreikninga (Vatnaskil, 2016). 
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TAFLA 9 Niðurstöður úr dreifingarreikningum Vatnaskila fyrir mengun sem berst til grunnvatns á mismunandi stöðum á Sandskeiðslínu 1 ásamt mati á mesta styrk á brunnsvæði m.v. 20 L 
olíuslys. Niðurstöðurnar felast í tímanum sem tekur fyrir mengun að berast til brunnsvæðis, hversu lengi hún er að hverfa af brunnsvæði og hver sé hlutfallsleg lækkun á styrk 
mengunar, þ.e. hlutfallið á milli hæsta styrks á brunnsvæði og upphafsstyrks þar sem mengun fór niður. Tíminn þar til mengunar er vart miðast við tímapunktinn þar sem þynning 
verður minni en 1.000.000 (hlutf. lækkun > 10-6) og tíminn þegar mengun er horfin miðast við tímapunktinn þar sem þynning verður aftur meiri en 1.000.000 (hlutf. lækkun < 10-6). 
Út frá hlutf. lækkun styrks var metið hver hámarksstyrkur á brunnsvæði verður miðað við 20 L olíuslys (17 kg) og að olían dreifist aðeins um efsta 1 m grunnvatnsleiðarans. Nánari 
upplýsingar er að finna í viðauka H. Taflan miðast við að ekki sé búið að ráðast í neinar áhættuminnkandi aðgerðir. Ekki var tekið tillit til aðsogs í jarðvegi eða berggrunni.  

STAÐSETNING 
Á LÍNULEIÐ 

FOSSVALLAKLIF 
GVENDARBRUNNAR OG 

JAÐAR 
VATNSENDAKRIKAR MYLLULÆKUR MYGLUDALIR KALDÁRBOTNAR 
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[dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [ár] 

S1 60 2 10-3 100 90 2 10-4 10 
                

2 

Möstur 1 - 4 60 2 10-3 100 90 2 10-4 10 
                

3 

Möstur 5 - 7 60 2 10-3 100 100 2 10-4 10 
                

3 

S2 60 2 10-3 100 120 2 10-4 10 
                

3 

Möstur 7 - 9 60 2 10-4 10 120 2 10-4 10 
                

3 

Möstur 9 -11 
    

150 2 10-4 10 
                

3 

S3 
    

180 2 10-4 10 
                

3 

Möstur 11 - 13 
    

150 2 10-4 10 120 1 10-6 0,1 
            

3 

Möstur 13 - 16 
    

90 2 10-4 10 60 1 10-5 1 
            

3 

S4 
    

90 2 10-4 10 60 1 10-5 1 
            

3 

Möstur 16 - 18 
    

90 2 10-4 10 40 2 10-4 10 
            

4 

Möstur 18 - 21 
    

90 2 10-4 10 10 2 10-4 10 
            

5 

S5 
    

90 2 10-4 10 10 2 10-3 100 365 5 10-5 1 
        

5 

Möstur 21 - 23     90 3 10-4 10 10 3 10-3 100 365 5 10-5 1         5 

Möstur 23 - 26     180 4 10-4 10 10 3 10-3 100 365 5 10-5 1         5 
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[dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [dag.] [ár] [-] [μg/L] [ár] 

S6     365 4 10-5 1 10 3 10-3 100 365 5 10-5 1         5 

Möstur 26 - 29     365 4 10-6 0,1 10 3 10-4 10 365 5 10-5 1         5 

Möstur 29 - 32                 60 2 10-4 10 90 1 10-5 1 5 

S7                 60 2 10-3 100 90 1 10-4 10 5 

Möstur 32 - 35                 30 2 10-3 100 60 1 10-4 10 4 

Möstur 35 - 37                 5 1 10-3 100 30 1 10-4 10 3 

S8                 5 2 10-3 100 30 1 10-4 10 2 

Möstur 37 - 39                 5 3 10-3 100 20 2 10-4 10 3 

Möstur 39 - 42                 8 5 10-4 10 20 3 10-3 100 5 

S9                 10 5 10-4 10 20 3 10-3 100 5 

Möstur 42 - 46                 10 5 10-5 1 20 3 10-4 10 5 

Möstur 46 - 64                         3 

S10                         2 

Öll línuleið 60 2 1000 100 90 4 100 10 10 3 1000 100 365 5 10 1 5 5 1000 100 20 3 1000 100 5 
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6.2 Mat á áhrifum váhrifa/útsetningar 

Eftir að búið að er að meta váhrif á fólk, þ.e. hversu mikil mengun berst í drykkjarvatn, þarf að 

meta hver áhrifin af þessum váhrifum eru (e. effects assessment; dose-response relationship). 

Það er mismunandi milli mengunarvalda hversu mikið magn veldur tilteknum áhrifum.  

Þetta er hægt að nálgast á magnbundinn hátt (e. quantitative) þar sem afleiðingarnar eru 

reiknaðar nákvæmlega út eða á huglægan hátt (e. qualitative) þar sem afleiðingar eru kannaðar 

með almennari hætti. Nálgunin í þessu mati er blanda af þessum nálgununum (e. semi-

qualitative) þar sem leitast er við að beita útreikningum og síðan er áhrifum stillt upp í  flokka. 

Í reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001 er ekki tilgreindur hámarksstyrkur fyrir díselolíu en 

þó er tilgreint hámarksgildi fyrir bensen, benzo[a]pyrene og fjölhringja arómatísk kolvetni 

(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH). Síðastnefndi flokkurinn er mældur sem summa 

fjögurra tiltekinna PAH efna.  Reglugerðin vísar jafnramt á leiðbeiningar Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar (World Health Organization, WHO) um gæði drykkjarvatns fyrir önnur 

efni sem ekki eru tilgreind í reglugerðinni. 

Leiðbeiningar WHO tilgreina leiðbeinandi mörk fyrir ýmis efni sem standa fyrir þann styrk þar 

sem áhættan af ævilangri inntöku fer ekki yfir þolanleg mörk. Þar er miðað við 60 kg 

einstakling sem drekkur 2 L af vatni á dag í 70 ár og þar er gert ráð fyrir að þolanleg aukning á 

ævilangri áhættu krabbameina sé 10-5 sem samsvarar einu auknu krabbameinstilfelli á hverja 

100.000 manns (WHO, 2011). 

Í leiðbeiningum WHO kemur fram að bragð og lykt finnist af jarðolíuefnum í drykkjarvatni 

áður en þau eru farin að hafa heilsuspillandi áhrif, þ.e.a.s. bragð- og lyktarmörk eru lægri 

heldur en hugsanleg heilsuverndarmörk (WHO, 2011). Það bendir einnig ýmisleg til að 

bragðmörk séu lægri fyrir blöndu af efnum heldur en bragðmörk hvers efnis (WHO, 2011). Af 

þessum ástæðum hefur WHO ákveðið að gefa ekki út leiðbeinandi mörk fyrir dísilolíu í 

drykkjarvatni en tilgreinir þó leiðbeinandi mörk fyrir einstök efni sem finnast í jarðefnaolíum 

eins og bensen, etýlbensen, tólúen, xýlen og benzo[a]pyrene (WHO, 2011). 

Hámarksstyrkur samkvæmt íslensku reglugerðinni, leiðbeinandi mörk WHO, hlutfall efna í 

dísilolíu og eiginleikar þeirra eru sýnd í töflu 11. Áhugavert er að sjá að íslenska reglugerðin er 

almennt strangari en leiðbeinandi mörk WHO, mörk fyrir bensen í reglugerðinni eru tífalt 

lægri en mörk WHO og fyrir benzo[a]pyrene eru mörkin sjötíufalt lægri. 

Í töflu 11 eru einnig sýnd lyktarmörk og bragðmörk efna í drykkjarvatni ásamt leysni og 

skiptingarstuðli milli vatns og lífræns efnis í jarðvegi KOC (e. soil organic carbon-water 

partitioning coefficient). Leysnin gefur til kynna getu efnis til að leysast upp í vatni og ef hún 

er lág þá er efnið ólíklegt til leysast upp í grunnvatnsleiðaranum og myndi frekar fljóta á 

yfirborði hans. 
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Aðsog efna er jafnan metið út frá KOC og hlutfalli lífræns efnis í jarðvegi með jöfnu (1) þar sem 

hærri KOC veldur meira aðsogi að lífrænu efni í jarðveginum. Eins og áður kom fram þá var ekki 

tekið tillit til aðsogs í dreifingarreikningum Vatnaskila og því er aðeins hægt að bera saman 

gildi KOC milli efna til að sjá hvaða efni hafa meira aðsog en önnur. 

 𝐾𝑑 = 𝐾OC ∙ 𝑓OC (1) 

𝐾𝑑: Aðsogsstuðull [L/g] 
𝐾𝑂𝐶: Skiptingarstuðull milli vatns og lífræns efnis í jarðvegi [L/g] 
𝑓𝑂𝐶: Massahlutfall lífræns efnis í jarðvegi 

Það hafa verið gerðar nokkrar greiningar sem tengjast áhættu á olíumengun á 

vatnsverndarsvæð og í þeim greiningum var iðulega miðað við að styrkur olíu undir 0,1 mg/L 

(100 μg/L) væri ásættanlegur (Roosberg & Þorsteinsson, 2002; Stefánsson, Framkvæmd 

vatnsverndar og stjórnun vatnsauðlindar á höfuðborgarsvæðinu, 2005; Mannvit, 2011). Það 

gildi var viðmiðunargildi sem sænska umhverfisstofnunin gaf út í kring um 2002 fyrir mengað 

grunnvatn í grennd við bensínstöðvar (Roosberg & Þorsteinsson, 2002). 

Ef miðað er við 0,1 mg af olíu í lítra af vatni (100 μg/L) og það hlutfall alkýlbensena sem er 

gefið upp í heimild (U.S. Department fo Health and Human Services, 1995) þá væri styrkur 

þeirra 0,0059 mg/L sem er rétt yfir lyktarmörkum fyrir alkýlbensena. Miðað við þau gögn sem 

fundust um lyktarmörk og um hlutfall efna í dísilolíu þá er það fyrsti flokkur efna sem fer yfir 

lyktarmörk og því mætti miða við 100 μg/L sem lyktarmörk fyrir olíu í vatni. Þó er ekki er 

útilokað að raunveruleg lyktarmörk fyrir dísilolíu séu lægri því dísilolía er blanda margra efna. 

Ef miðað er við 0,5 mg af olíu í lítra af vatni (500 μg/L) og það hlutfall benzo[a]pyrene sem var 

gefið upp í heimild (Hall, 1998) þá væri styrkur benzo[a]pyrene 0,00001 mg/L sem er einmitt 

mörkin sem íslenska reglugerðin setur. Miðað við gögn sem fundust um hlutfall efna í dísilolíu 

þá er það fyrsta efnið sem fer yfir mörk íslensku reglugerðarinnar eða leiðbeinandi mörk WHO. 

Út frá ofangreindum atriðum voru skilgreindir nokkrir flokkar áhrifa og eru þeir birtir í töflum 

10 og 12. Þar er búið að flokka magn díselolíu sem færi niður í atburði með tilheyrandi áhrifum 

eftir viðbrögðum sem þyrfti við mismunandi styrk dísilolíu á brunnsvæði. Eins og sást í töflu 9 

þá er minnsta þynning á mengun 10-3 ef litið er til allrar línuleiðarinnar og til allra vatnsbóla 

en sú þynning samsvarar því að styrkur á brunnsvæði verði 100 μg/L ef 20 L af olíu fara niður. 

Í töflu 12 var miðað við þetta gildi á þynningu, þ.e. að slys verði á viðkvæmum stað enda á það 

við nokkuð stóran hluta framkvæmdasvæðisins. Þetta er nánar útskýrt í kafla 6.3.  

TAFLA 10 Varfarið mat á lyktar- og heilsuverndarmörkum fyrir dísilolíu m.v. íslenska reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001 
og upplýsingar um styrk efna í dísilolíu úr (U.S. Department fo Health and Human Services, 1995; Hall, 1998). 

MÖRK STYRKUR OLÍU  TILSVARANDI ATBURÐUR 

Lyktarmörk (vegna alkýlbensena) 100 μg/L Olía fer niður 20 L á viðkvæmum stað 

Íslensk heilsuverndarmörk (vegna benzo[a]pyrene) 500 μg/L Olía fer niður 100 L á viðkvæmum stað 
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TAFLA 11 Efni sem fyrirfinnast í dísilolíu, algengt hlutfall þeirra, mörk og eiginleikar. Sýnd eru leiðbeinandi mörk WHO, 
hámarksstyrkur samkvæmt reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001, leysni, skiptingarstuðull milli vatns og lífræns 
efnis í jarðvegi KOC, lyktarmörk og bragðmörk. *Ef hlutfall var gefið upp á bili þá var hærra gildið tekið. 1 (U.S. 
Department fo Health and Human Services, 1995), 2 (Interstate Technology Regulatory Council [ITRC], 2014), 3 
(Hall, 1998), 4 (WHO, 2011), 5 Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001, 6 (Joy & VanCantfort, 1999). 

EFNI Í DÍSILOLÍU 
HLUTFALL 
Í DÍSEL* 

MÖRK 
WHO4 

MÖRK 
REGLU-
GERÐ5 

LEYSNI6 KOC 6 
MÖRK 
LYKT4 

MÖRK 
BRAGÐ4 

 [%] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [L/g] [mg/L] [mg/L] 

Saturated hydrocarbons 75,3%1       

Paraffins (alkanes) 41,3%1       

Naphthenes (cycloparaffins) 34%1       

Methyl tert-butyl ether (MTBE)      0,015  

Aromatic hydrocarbons 24,7%1       

Monocyclic aromatic hydrocarbons 
(MAH) 

       

Benzene 0,1%2 0,01 0,001 1750 0,059   

Alkylbenzenes 5,9%1     0,005 0,005 

Toluene 0,7%2 0,7  526 0,182 0,024 0,04 

Ethylbenzene 0,2%2 0,3  169 0,363 0,002 0,072 

Xylenes 0,5%2 0,5  175 0,386 0,02 0,3 

Trimethylbenzenes      0,005 0,005 

Indans/tetralins 4,1%1       

Dinaphthenobenzenes/indenes 1,8%1       

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)        

Naphtalenes 
8,2%1 
0,8%2 

      

Naphthalene 0,8%3   31 2   

1-methylnaphthalene 0,46%3     0,005 0,005 

2-methylnaphthalene 0,94%3     0,005 0,005 

Biphenyls/acenaphthenes 2,6%1       

Acenaphthene 0,1%3   4,24 7,08   

Flourenes/acenaphthylenes 1,4%1       

Fluorene 0,09%3   1,98 13,8   

1-methylfluorene 0,07%3       

2-methylfluorene 0,23%3       

Acenaphthylene        

Phenanthrenes 0,7%1       

Phenanthrene 0,15%3       

1-methylphenanthrene 0,04%3       

2-methylphenanthrene 0,05%3       

3-methylphenanthrene 0,16%3       

9-methylphenanthrene 0,055%3       
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EFNI Í DÍSILOLÍU 
HLUTFALL 
Í DÍSEL* 

MÖRK 
WHO2 

MÖRK 
REGLU-
GERÐ4 

LEYSNI5 KOC 6 
MÖRK 
LYKT2 

MÖRK 
BRAGÐ2 

 [%] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [L/g] [mg/L] [mg/L] 

Vísir fyrir PAH efni í reglugerð   0,0001     

Benzo(b)fluoranthene    0,00008 1230   

Benzo(g,h,i)perylene 0,00004%3       

Benzo(k)fluoranthene    0,00162 1020   

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene    0,000022 3470   

Önnur PAH efni        

Anthracene 0,03%3   0,0434 29,5   

2-methylanthracene 0,016%3       

Benzo(a)anthracene 0,004%3   0,0094 398   

Benzo(a)pyrene 0,002%3 0,0007 0,00001 0,0015 1230   

Chrysene 0,001%3   0,0016 398   

3-methylchrysene 0,001%3       

Coronene 0,0001%3       

Dibenzo(a,h)anthracene    0,00249 3800   

Fluoranthene 0,02%3  0,004 0,206 107   

Pyrene 0,016%3   0,135 105   

1-methylpyrene 0,0012%3       

2-methylpyrene 0,0009%3       

 

TAFLA 12 Magnflokkar og tilsvarandi afleiðingar, styrkur olíu í brunni og nauðsynleg viðbrögð. Flokkarnir miða við að slys 
gerist á viðkvæmum stað. Flokkarnir eru byggðir á töflu 10 og umfjöllun hér fyrir ofan. 

ATBURÐUR AFLEIÐING 
STYRKUR 

OLÍU [μg/L] 
VIÐBRÖGÐ ÁHRIF 

MAGN-
FLOKKUR 

Olía fer 
niður 
< 2 L 

Styrkur olíu í brunni er 
talsvert undir heilsu-
mörkum 

1 - 10 Engin 
Hverfandi 

áhrif 
1 

Olía fer 
niður 

2 L - 20 L 

Styrkur olíu í brunni er 
undir heilsumörkum en 
ekki útilokað að lykt 
gæti fundist fyrir atburði 
nær efri mörkum (20 L) 

10 - 100 
Skrá þarf öll atvik og upplýsa 
viðkomandi vatnsveitu. Fylgjast þarf 
með lykt. 

Lítil eða 
nokkur 

áhrif 
2 

Olía fer 
niður 

20 L - 100 L 

Styrkur olíu í brunni fer 
yfir sænsk heilsumörk 
og styrkur alkýlbensena 
fer yfir lyktarmörk 

100 - 500 

Fylgjast þarf vel með styrk og lykt og 
mögulega loka vatnsbóli tímabundið ef 
lykt eða bragð finnst. Vinna þarf skv. 
viðbragðsáætlun viðkomandi vatnsveitu 
um viðbrögð við neysluvatnsmengun. 

Mikil áhrif 3 

Olía fer 
niður  

100 - 1000 L 

Styrkur benzo[a]pyrene 
í brunni fer yfir heilsu-
mörk íslenskrar reglu-
gerðar 

> 500 

Fylgjast þarf vel með styrk og lykt og 
loka vatnsbóli a.m.k. þar til vatn stenst 
kröfur íslenskrar reglugerðar um neyslu-
vatn m.t.t. bensen, bensó[a]pyrene og 
PAH og kröfur WHO um tóluen, xýlen og 
etýlbensen. Vinna þarf skv. viðbragðs-
áætlun viðkomandi vatnsveitu um 
viðbrögð við neysluvatnsmengun. 

Mjög mikil 
áhrif 

4 

Olía fer 
niður 

> 1000 L 

Styrkur fer langt yfir 
heilsumörk 

> 5000 Stórslys 5 
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6.3 Staðsetning á línuleið 

Þau brunnsvæði sem eru ekki í notkun í dag eru Mygludalir og Fossvallaklif (Vatnaskil, 2015). 

Í töflu 14 er búið að taka gildin úr töflu 9 og birta þau fyrir brunnsvæði í notkun annars vegar 

og fyrir öll brunnsvæði hins vegar. Á mynd 16 er línuleiðin sýnd ásamt þeim viðmiðunar-

punktum sem reiknað var með í dreifingarreikningum Vatnaskila. Til einföldunar mætti skipta 

framkvæmdasvæðinu upp í fjögur svæði samkvæmt töflu 13 þar sem möstur eru talin frá 

Sandskeiði til Gvendardalshæðar (mastur 1 er á Sandskeiði). Flokkun svæða byggir aðallega á 

því hversu mikið mengun myndi þynnast ef slys yrði á viðkomandi svæði en í töflunni er einnig 

birtur viðbragðstími og viðvera mengunar. Viðvera mengunar er tekin nánar fyrir í viðauka J. 

Við flokkun svæðanna var bæði litið til brunna í notkun og þeirra sem ekki eru í notkun.  

Á svæði C er þynningin mjög lítil og styrkur á brunnsvæði yrði því 100 μg/L ef 20 L af olíu færu 

niður. Í einum punkti (S8) á svæði C myndi styrkur á brunnsvæði í Mygludölum ná 1000 μg/L 

ef 20 L færu niður en það myndi vara í skamman tíma (40 daga). Á svæði B er þynningin meiri 

og styrkur á brunnsvæði yrði 10 μg/L ef 20 L af olíu færu niður þar. Þynning á svæði A fer eftir 

því hvort áætlað vatnsból í Fossvallaklifum er tekið með eða ekki. Verið er að skoða nánar 

staðsetningu brunnhola við Fossvallaklif og gæti verið að þær færist norðar, sjá nánar í viðauka 

F. Ef þær verða færðar norðar er líklegt að vatnsból Fossvallaklif verði fyrir minni áhrifum ef 

mengunarslys yrði austast á línuleiðinni eða við gerð tengivirkis. Þynning á svæði A er mjög 

lítil ef Fossvallaklif eru tekin með (100 μg/L fyrir 20 L af olíu) en meiri ef Fossvallaklifum er 

sleppt (10 μg/L fyrir 20 L af olíu).  Fyrir svæði D myndi engin mengun berast til vatnsbóla 

samkvæmt dreifingarreikningum Vatnaskila. 

Vegna þess að svæði C þekur meirihluta framkvæmdasvæðisins og þar er þynning mjög lítil 

þykir eðlilegt að almennt sé miðað mjög litla þynningu, þ.e. að styrkur á brunnsvæði yrði 100 

μg/L ef 20 L af olíu færu niður, og tekur tafla 12 mið af þessu. Að sama skapi þykir eðlilegt að í 

grunninn séu sömu kröfur gerðar til svæða A, B og C þó að mengunarslys á svæðum A og B hafi 

hugsanlega minni áhrif en slys á svæði C. 

Ef horft væri framhjá fyrirhuguðu vatnsbóli við Fossvallaklif og eingöngu miðað við 

Gvendarbrunna og Jaðar þá myndi slys á svæði A hafa mun minni áhrif heldur en ef 

Fossvallaklif væru tekin með. Myndir 1-9 í skýrslu Vatnaskila í viðauka I sýna að mengun frá 

svæði A fer ekki beint í gegn um Gvendarbrunna og Jaðar með afgerandi hætti heldur leggst 

mengunarstraumurinn upp að norðurjaðri brunnsvæðisins. Að því gefnu að vatnsból í 

Fossvallaklifum sé ekki komið í notkun mætti þess vegna færa rök fyrir því að ekki sé þörf á 

jafn viðtækum viðbúnaði og aðgerðum til mengunarvarna vegna tímabundinnar mengunar við 

framkvæmdir á svæði A samanborið við svæði C.  Í þessari skýrslu verður þó í grunninn gengið 

út frá því að sömu kröfur séu gerðar á svæðum A, B og C. 

Á svæði D, hins vegar, ætti mengunarslys ekki að hafa áhrif á vatnsból samkvæmt 

dreifingarreikningum Vatnaskila og þar væri því óþarfi að gera sérstakar kröfur. 
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MYND 16 Skipting línuleiðar Sandskeiðslínu 1 í mismunandi svæði. Sjá nánar í töflu 13. Byggt á (Vatnaskil, 2016). 

TAFLA 13 Flokkun línuleiðar í mismunandi svæði. Mengunarslys af gefinni stærð veldur mismiklum styrk á brunnsvæði, 
viðbragðstíminn er mislangur og viðvera mengunar er mislöng eftir svæðum. Sömuleiðis er það mismunandi eftir 
svæðum hvaða vatnsból verða fyrir áhrifum af mengunarslysi. Sýnd er tímalengdin hversu lengi styrkur 500 μg/L 
eða hærri varir á brunnsvæði m.v. 100 L slys. Sama tímalengd gildir fyrir viðveru styrks 100 μg/L m.v. 20 L slys. 
Nánari umfjöllun um viðveru mengunar er í viðauka J. Taflan miðast við að ekki sé búið að ráðast í neinar 
áhættuminnkandi aðgerðir. *Vatnsból er ekki í notkun við gerð skýrslu. **Varfærið gildi miðað við jaðar 
brunnsvæðis. ***Fyrir Mygludali er styrkur stærðargráðu hærri til skamms tíma. 

SVÆÐI 
MÖSTUR 

NR. 
VIÐBRAGÐS
TÍMI [dag.] 

STYRKUR [μg/L] 
m.v. 20 L olíuslys 

STYRKUR [μg/L] 
m.v. 100 L olíuslys 

VIÐVERA [dag.] 
á styrk 500 μg/L 

m.v. 100 L olíuslys  
VATNSBÓL SEM 
VERÐA FYRIR 
ÁHRIFUM Brunns. 

í notkun 
Öll 

brunns. 
Brunns. 
í notkun 

Öll 
brunns. 

Brunns. 
í notkun 

Öll 
brunns. 

A 1 - 9 60 10** 100 50** 500 - 130 
Fossvallaklif* 
Gvendarbrunnar 
Jaðar 

B 9 - 18 40 10 10 50 50 - - 
Gvendarbrunnar 
Jaðar 
Vatnsendakrikar 

C 18 - 46 5 100 100*** 500 500*** 20 - 240 20 - 240 

Gvendarbrunnar 
Jaðar 
Vatnsendakrikar 
Myllulækur 
Mygludalir* 
Kaldárbotnar 

D 46 - 64 Mengun berst ekki til vatnsbóla     
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TAFLA 14 Niðurstöður fyrir brunnsvæði í notkun annars vegar og fyrir öll brunnsvæði hins vegar. Taflan er byggð á töflu 9 
og sýnir tímann sem tekur fyrir mengun að berast til brunnsvæðis og hver sé hlutfallsleg lækkun á styrk mengunar, 
þ.e. hlutfallið á milli hæsta styrks á brunnsvæði og upphafsstyrks þar sem mengun fór niður. Tíminn þar til 
mengunar er vart miðast við tímapunktinn þar sem þynning verður minni en 1.000.000 (hlutf. lækkun > 10-6). Út 
frá hlutf. lækkun styrks var metið hver hámarksstyrkur á brunnsvæði verður miðað við 20 L olíuslys (17 kg) og að 
olían dreifist aðeins um efsta 1 m grunnvatnsleiðarans. Nánari upplýsingar um þá útreikninga er að finna í viðauka 
H. Sýnd er tímalengdin hversu lengi styrkur 100 µg/L varir m.v. 20 L slys. Nánari umfjöllun um viðveru mengunar 
er í viðauka J. Taflan miðast við að ekki sé búið að ráðast í neinar áhættuminnkandi aðgerðir. Ekki var tekið tillit 
til aðsogs í jarðvegi eða berggrunni. 

STAÐSETNING Á 
LÍNULEIÐ 

BRUNNSVÆÐI Í NOTKUN ÖLL BRUNNSVÆÐI 

SVÆÐI 
 

M
en

gu
n

ar
 v

ar
t 

H
lu

tf
al

ls
le

g 

læ
kk

u
n

á 
st

yr
k 

M
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ty
rk

u
r 

á 

b
ru

n
n

sv
. m

.v
. 2

0
 L

 

V
ið

ve
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 1
0

0
 µ

g/
L 

m
.v

. 2
0

 L
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s 

M
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n

ar
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ar
t 

H
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g 

læ
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u
n

 á
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M
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ti
 s

ty
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u
r 

á 

b
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n

sv
. m

.v
. 2

0
 L

 

V
ið

ve
ra

 1
0

0
 µ

g/
L 

m
.v

. 2
0

 L
 s

ly
s 

[dag.] [-] [μg/L] [dag.] [dag.] [-] [μg/L] [dag.] 

S1 - Sandskeið  90 10-4 10 - 60 10-3 100 120 

A 

Möstur 1 - 4 90 10-4 10  60 10-3 100  

Möstur 5 - 7 100 10-4 10  60 10-3 100  

S2 - Suðurlandsvegur 120 10-4 10 - 60 10-3 100 130 

Möstur 7 - 9 120 10-4 10  60 10-4 10  

Möstur 9 -11 150 10-4 10  150 10-4 10  

B 

S3 - Lakheiði 180 10-4 10 - 180 10-4 10 - 

Möstur 11 - 13 120 10-4 10  120 10-4 10  

Möstur 13 - 16 60 10-4 10  60 10-4 10  

S4 - Sandfell 60 10-4 10 - 60 10-4 10 - 

Möstur 16 - 18 40 10-4 10  40 10-4 10  

Möstur 18 - 21 10 10-4 10  10 10-4 10  

C 

S5 - Húsfellsbruni 10 10-3 100 240 10 10-3 100 240 

Möstur 21 - 23 10 10-3 100  10 10-3 100  

Möstur 23 - 26 10 10-3 100  10 10-3 100  

S6 - Húsfellsbruni 10 10-3 100 210 10 10-3 100 210 

Möstur 26 - 29 10 10-4 10  10 10-4 10  

Möstur 29 - 32 90 10-5 1  60 10-4 10  

S7 - Húsfell 90 10-4 10 - 60 10-3 100 50 

Möstur 32 - 35 60 10-4 10  30 10-3 100  

Möstur 35 - 37 30 10-4 10  5 10-3 100  

S8 - Mygludalir 30 10-4 10 - 5 10-3 100 90 

Möstur 37 - 39 20 10-4 10  5 10-3 100  

Möstur 39 - 42 20 10-3 100  8 10-3 100  

S9 - Helgafell 20 10-3 100 20 10 10-3 100 20 

Möstur 42 - 46 20 10-4 10  10 10-4 10  

Möstur 46 - 64         

D 
S10 - Gvendarselshæð         
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Næsta skref á eftir áhættugreiningu er áhættuvægismat þar sem metið er hversu mikil áhætta 

er þolanleg eða ásættanleg. Deila má um hver þolmörk áhættu eiga að vera en í töflu 15 er birt 

sú tillaga að vægismati sem var fylgt í þessu tiltekna áhættumati. Hver atburður af tiltekinni 

stærð og með tiltekna tíðni lendir í ákveðnum áhættuflokki með tilheyrandi lit. 

Áhættuflokkarnir í töflunni eru hugsaðir þannig að ef einn af atburðunum sem voru teknir til 

greina lendir í rauðum flokki þá skal ráðast í víðtækar aðgerðir, bæði fyrirbyggjandi til að 

minnka líkur atburða sem fælu í sér mengun og aðgerðir til að draga úr magni olíu í umferð, 

þ.e. draga úr áhrifum atburða ef þeir skyldu eiga sér stað. Á sama hátt ef einn atburður lendir 

í gulum flokki þá þarf að ráðast í fyrirbyggjandi aðgerðir og/eða aðgerðir til að draga úr áhrifum 

ef það er hagkvæmt miðað við lækkun áhættu. Ef enginn atburður lendir í gulum eða rauðum 

flokki þá þarf ekki að ráðast í sérstakar aðgerðir umfram almennar kvaðir. Hugsunin er sú að 

aðgerðir sem gripið er til ef atburður lendir á rauðu eða gulu lækki áhættuna niður í gult eða 

grænt.  

Ef það kemur síðan í ljós í endurmati áhættu að einn eða fleiri atburðir séu ennþá í rauðum 

áhættuflokki skal skoða þá sérstaklega og ýtarlega. Þá atburði skal vakta og vera sérstaklega á 

varðbergi fyrir og leggja til fleiri aðgerðir til að lækka áhættu þeirra niður í gulan eða grænan 

flokk. 
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TAFLA 15 Tillaga að áhættuflokkafylki þar sem atburður í tilteknum tíðniflokk og magnflokk lendir í ákveðnum áhættuflokk. 
Magnflokkar eru sýndir uppi hægra megin og eru útskýrðir nánar í töflu 12. Tíðniflokkar eru sýndir vinstra megin 
og eru útskýrðir nánar í töflu 8. Áhættuflokkarnir eru sýndir neðst.  

 MAGNFLOKKUR 

< 2 L 2 - 20 L 20 - 100 L 100 - 1000 L > 1000 L 

TÍÐNIFLOKKUR 1 2 3 4 5 

Oftar en einu sinni í 
framkvæmd (>100%) 

5 Gult Gult Rautt Rautt Rautt 

10 - 100% líkur í framkvæmd 4 Grænt Gult Rautt Rautt Rautt 

1 - 10% líkur í framkvæmd 3 Grænt Gult Gult Rautt Rautt 

0,1 - 1% líkur í framkvæmd 2 Grænt Grænt Gult Rautt Rautt 

Minni en 0,1% líkur í 
framkvæmd 

1 Grænt Grænt Gult Gult Rautt 

        

Á
H

Æ
TT

U
 

FL
O

K
K

U
R

 Rautt 
Grípa skal til víðtækra aðgerða til að minnka líkur og draga úr áhrifum atburða. Leitast 
skal við að aðgerðirnar komi öllum atburðum niður í grænan eða gulan flokk. 

Gult 
Grípa þarf til aðgerða til að minnka líkur og draga úr áhrifum atburða ef það er 
hagkvæmt miðað við lækkun áhættu. 

Grænt Ekki sérstakar aðgerðir umfram almennar kvaðir 
 

Út frá mati á magni og líkum atburða í töflu 8, magnflokkum í töflu 12 og áhættuflokkafylki í 

töflu 15 er þá hægt að sjá í hvaða áhættuflokki hver atburður lendir í. Þetta er tekið saman í 

töflu 16. 

Í töflu 16 sést að í öllum atburðum er a.m.k. ein stærð af leka sem fellur undir gulan flokk. Þar 

sést einnig að það eru ekki aðeins fáir heldur fjölmargir atburðir sem falla í rauðan flokk og því 

nauðsynlegt að ráðast í víðtækar aðgerðir, bæði fyrirbyggjandi aðgerðir og aðgerðir til að draga 

úr áhrifum. Atburðir sem lenda í rauðum flokk eru í öllum tilvikum atburðir þar sem tæki veltur 

eða lendir í óhappi og því ættu aðgerðir sérstaklega að miða að því að draga úr líkum eða magni 

slíkra atburða. 

Aðgerðir til að draga úr áhættu í framkvæmdinni eru lagðar til í kafla 8. 
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TAFLA 16 Atburðir ásamt flokkun þeirra í tíðniflokk, magnflokk og áhættuflokk. Hverjum atburði er skipt upp í fjóra 
stærðarflokka leka. Áhættuflokkur er sýndur fyrir hvern stærðarflokk leka og einnig fyrir atburð í heild sinni. Hér 
var áhætta atburða metin miðað við að ekki væri búið að ráðast í áhættuminnkandi aðgerðir. Mat á líkum og 
magni atburða var ýmist byggt á fjölda þekktra óhappa í háspennulínuframkvæmdum eða á almennri reynslu í 
jarðvinnu. 

Tæki Atburður Stærð leka 
Tíðni-

flokkur 

Magnflokkur Áhættuflokkur 

[#] Lýsing 
Fyrir hvern 
lekaflokk 

Fyrir atburð í 
heild 

Ja
rð

vi
n

n
u

tæ
ki

 

Eitt af 
jarðvinnu-

tækjum veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Rautt 
Fremur mikið lekur 4 4 100 - 1000 L Rautt 

Fremur lítið lekur 4 3 20 - 100 L Rautt 

Mjög lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Seytlandi leki úr 
einu af 

jarðvinnu-
tækjum 

Mikið lekur 5 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Fremur lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Glussaslanga á 
einu 

jarðvinnutæki 
springur 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Fremur lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Mjög lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Ta
n

kb
íll

 

Tankbíl veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 1 5 > 1000 L Rautt 

Rautt 
Fremur mikið lekur 1 5 > 1000 L Rautt 

Fremur lítið lekur 1 4 100 - 1000 L Gult 

Mjög lítið lekur 1 3 20 - 100 L Gult 

Leki við 
áfyllingar 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

V
ö

ru
b

íll
 m

eð
 k

ra
n

a 

Vörubíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Rautt 
Fremur mikið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Fremur lítið lekur 3 3 20 - 100 L Gult 

Mjög lítið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Seytlandi leki úr 
vörubíl 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

St
ey

p
u

b
íll

 

Steypubíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Rautt 
Fremur mikið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Fremur lítið lekur 3 3 20 - 100 L Gult 

Mjög lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Seytlandi leki úr 
steypubíl 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 
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Tæki Atburður Stærð leka 
Tíðni-

flokkur 

Magnflokkur Áhættuflokkur 

[#] Lýsing 
Fyrir hvern 
lekaflokk 

Fyrir atburð í 
heild 

K
ra

n
ab

íll
 

Kranabíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 2 4 100 - 1000 L Rautt 

Rautt 
Fremur mikið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Fremur lítið lekur 3 4 100 - 1000 L Rautt 

Mjög lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Seytlandi leki úr 
kranabíl 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Je
p

p
ar

 o
g 

sm
át

æ
ki

 

Eitt af smærri 
tækjum veltur 

eða lendir í 
óhappi 

Mikið lekur 3 3 20 - 100 L Gult 

Rautt 
Fremur mikið lekur 4 3 20 - 100 L Rautt 

Fremur lítið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Mjög lítið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Seytlandi leki úr 
einu af smærri 

tækjum 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Fremur lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Á
fy

lli
n

g 
á 

sm
æ

rr
i t

æ
ki

 

Skaði við 
flutning á brúsa 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 5 2 2-20 L Gult 

Fremur lítið lekur 5 2 2-20 L Gult 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 
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8.1 Áhættuminnkandi aðgerðir 1 

Eins og kom fram í kafla 7 þá falla margir atburðir undir rauðan áhættuflokk og því er ljóst að 

ef framkvæmdin er með hefðbundnu vinnulagi þá fylgir henni töluverð áhætta gagnvart 

vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins. Þess vegna er nauðsynlegt að ráðast í víðtækar 

aðgerðir til að draga úr áhættu vegna framkvæmdarinnar, bæði fyrirbyggjandi aðgerðir sem og 

aðgerðir til að draga úr magni olíu í umferð. Fyrst ber að nefna nokkrar almennar aðgerðir sem 

þarf að framkvæma til að draga úr áhættu, óháð því hversu mikil hún er:  

1. Viðbragðsáætlun: Það þarf að vera viðbragðsáætlun til staðar sem tekur a.m.k. fram 

hvað nákvæmlega skal gera ef slys verður og hverja ber að upplýsa. Viðbragðsáætlun 

skal gerð í samvinnu við Orkuveituna, vatnsveiturnar á höfuðborgarsvæðinu og 

slökkviliðið enda er þar til staðar reynsla í gerð slíkra áætlana. Allir á vinnusvæði eða 

allar vinnuvélar þurfa að vera með hlaðinn síma eða neyðarhnapp til að hægt sé að 

bregðast strax við ef slys verður. Verkkaupi þarf að samþykkja viðbragðsáætlununa. Í 

viðbragðsáætlun þarf að koma fram hvaða búnað á að nota þannig að ef þarf sérstakan 

búnað þá sé hann til staðar. Slík viðbragðsáætlun þarf að minnsta kosti að taka fram 

eftirfarandi skref: 

o Koma í veg fyrir frekara slys 

o Láta vita og ræsa viðbragðsaðila 

o Fjarlægja mengaðan jarðveg með hreinsibúnaði 
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2. Öryggis- heilbrigðis-, og umhverfissáætlun (ÖHU): Við undirbúning 

framkvæmdaleyfis og gerð útboðsgagna skal gera ítarlega umhverfis-, öryggis- og 

heilbrigðisáætlun þar sem tekið verður á þáttum sem lúta að mengunarhættu, öryggi 

og umgengni á framkvæmdatíma. Í slíkri áætlun þarf sömuleiðis að skilgreina ábyrgð á 

málaflokknum hjá viðkomandi verktaka og ábyrgð allra þeirra sem að verkinu koma. 

Hluti slíkrar áætlunar er að gert er áhættumat m.t.t. umhverfis- og öryggismála fyrir 

hvert verkferli á viðkomandi stað.1 

3. Öryggisreglur: Vatnsveitur höfuðborgarsvæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi 

heilbrigðiseftirlit og Skógræktarfélag Reykjavíkur setja öryggisreglur fyrir verktaka og 

aðra sem eiga erindi inn á verndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Þar að auki þurfa slíkar 

umhverfis- og öryggisreglur að taka fram þær áhættuminnkandi aðgerðir sem gerð er 

krafa um. Þær þurfa að vera bæði aðgengilegar og skýrar og þurfa einnig að koma skýrt 

fram í útboðsgögnum. Verkkaupi þarf að samþykkja öryggisreglurnar. 

4. Búnaður til hreinsunar: Öll vinnutæki sem fara inn á vatnsverndarsvæðið þurfa að 

vera útbúin með hreinsibúnaði ef slys ber að höndum, t.d. skóflur, ígleypiefni, 

ísogsmottur, vökvaþétta dúka, tappasett til að stöðva leka og lekabyttur.  

5. Námskeið fyrir verktaka: Halda þarf námskeið um viðbragðsáætlun og umhverfis- 

og öryggisreglur verkefnisins fyrir alla verktaka og aðila sem munu koma inn á 

vatnsverndarsvæðið. Tryggja þarf að til staðar séu túlkar eftir þörfum svo skilaboðin 

komist til skila.  

6. Lekaprófanir og ástandsskoðun: Vinnutæki sem fara inn á verkstað þurfa að fara 

í gegnum lekaprófanir og mengunarskoðun hjá viðurkenndum skoðunaraðila áður en 

komið er inn á vatnsverndarsvæðið. Hafa þarf reglulegt eftirlit með ástandi tækja á 

meðan þau eru á vatnsverndarsvæði. Einnig ætti að gera kröfu um hámarksaldur 

vinnutækja. 

7. Takmörkuð vinna á veturna: Vinna í myrkri og hálku eykur líkur á að tæki lendi í 

óhappi. Það ber að forðast og taka þarf mið af aðstæðum á verksvæði á hverjum tíma. 

Vert er að nefna að í frummatsskýrslu Suðvesturlína kom fram sú mótvægisaðgerð að 

ekki verði unnið á brunn og grannsvæðum á vetrartíma.2 

 

                                                        
1 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: „Við undirbúning framkvæmdaleyfis og gerð útboðsgagna verður gerð 
ýtarleg umhverfis-, öryggis- og heilbrigðisáætlun þar sem tekið verður á þáttum sem lúta að mengunarhættu, öryggi 
og umgengni á framkvæmdatíma.“ (EFLA, 2009) 
2 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: Til að tryggjavernd vatnsbóla vegna framkvæmdanna, verður ekki unnið 
inni á brunn og grannsvæðum á vetrartíma, þ.e. frá byrjun nóvember til loka mars.  Þeir þættir framkvæmda sem 
þetta nær til er niðurrif Hamraneslína 1 og 2 frá Geithálsi að Hamranesi og nýlagning Búrfellslínu 3 og 
Sandskeiðslínu 1, milli Sandskeiðs og Hrauntungna.“ (EFLA, 2009) 
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8. Útboðsgögn: Taka þarf sérstaklega fram kostnaðarliði í útboðsgögnum fyrir 

framkvæmd á ofangreindum aðgerðum svo verktaki taki tillit til þeirra í tilboði. Lýsa 

þarf í útboðsgögnum í hverju kröfur á sviði umhverfis- og öryggismála felast og krefja 

þarf verktaka um að skilgreina ábyrgðaraðila er varðar málaflokkinn.  

Þar sem að nokkrir atburðir féllu undir rauðan áhættuflokk þá nægja ofangreindar aðgerðir 

ekki einar og sér til að draga nægjanlega úr áhættu framkvæmdarinnar og því eru hér fyrir 

neðan fleiri nauðsynlegar aðgerðir. Þær gilda fyrir svæði A, B og C sem lýst var í kafla 6.3 en á 

svæði D er ekki hætta á mengun vatnsbóla og þar eru slíkar aðgerðir ekki nauðsynlegar. Eins 

og kom fram í kafla 7 þá stafar mest hætta af atburðum þar sem tæki veltur eða lendir í óhappi 

og því er forgangsatriði að minnka líkur eða magn í þeim atburðum. Eftirfarandi aðgerðir eru 

því nauðsynlegar á svæðum A, B og C: 

9. Takmörkun á magni og umferð olíu: Takmarka þarf magn af olíu sem er inni á 

vatnsverndarsvæði.3  

10. Hámark á fyllingu vinnutækja: Lágmarka þarf magn dísilolíu á tækjum og annarra 

vökva þar sem það er hægt. Eftirfarandi kröfur eru lagðar til: 

o Vinnutæki séu aldrei með meira magn af dísilolíu en dugar til tveggja daga 

vinnu 

o Vinnutæki séu aldrei með meira en 70% af eldsneytistanki fylltan 

o Vinnutæki séu aldrei meira en 400 L af dísilolíu á eldsneytistanki 

11. Olíuflutningar og áfylling: Áfyllingar á díselolíu fyrir vinnutæki skulu vera á 

eftirfarandi hátt. Öryggistankur er geymdur á fyrir utan grannsvæði vatnsbóla, þ.e. á 

jaðri vinnusvæðis. Þar getur olíubíll komið og fyllt á öryggistankinn, að hámarki það 

magn sem nægir fyrir vinnutækin næstu tvo daga og að hámarki 2000 L. 

Öryggistankurinn er síðan fluttur inn á vinnusvæði til að fylla á vinnutækin þar. Á milli 

áfyllinga skal öryggistankurinn vera geymdur fyrir utan grannsvæði vatnsverndar. 

Aðeins sérstakur dælumaður með ADR réttindi til að flytja hættulegan farm má sjá um 

flutninga á öryggistankinum. Við áfyllingu á vinnutækjum skulu þau koma upp að 

öryggistankinum til að lágmarka ónauðsynlegan flutning á honum. Dæluslöngu 

öryggistanksins má alls ekki draga út fyrir slóða eða plön. 

  

                                                        
3 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: „Til að hindra að mengunarslys verði á framkvæmdasvæði, með 
varanlegum afleiðingum á vatnasviði svæðisins, verður gerð sú krafa að verktakar og aðrir lágmarki umferð með 
olíu á svæðinu, þ.e. ökutækja sem vinna við vega- og slóðagerð og efnisflutninga á svæðum þar sem berggrunnur er 
gropinn. Þetta á einkum við framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, en einnig á kafla frá Kolviðarhóli að Sandskeiði, 
yfir Svínahraun“ (EFLA, 2009) 
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12. Öryggistankur: Olíutankur á vinnusvæði skal vera sérútbúinn öryggistankur með 

tvöfalda vörn gegn leka og útbúinn þannig að dælubúnaður sé fyrir innan ytri kápuna 

til að lágmarka sull og leka. Sum olíufélaganna eiga slíka öryggistanka og hefur t.d. 

Skeljungur lánað slíka tanka út til verktaka (Ingvi Júlíus Ingvason, munnleg heimild, 

17. október 2016). Til að byrja með er lagt til að hámarksstærð tanksins sé 2000 L en í 

endurmati áhættu þarf að ganga úr skugga um að áhættan sé orðin ásættanleg.4 

Tankurinn þarf að vera tryggilega festur á stöðugum vagni, t.d. á litlum vélavagni. 

Vagninn skal vera á 4 hjólum þannig hann sé stöðugur þótt hann sé ekki hengdur aftan 

í annað tæki. Á vinnusvæði má aldrei fara með öryggistank út fyrir slóða eða plön. 

Öryggistankurinn skal vera geymdur fyrir utan grannsvæði vatnsverndar á milli 

áfyllinga. 

13. Olíubíll ekki inn á svæði: Óheimilt er fyrir olíubíl að koma inn á vinnusvæði. Fylla 

skal á öryggistank utan við grannsvæði vatnsverndar. 

14. Eftirlitsmaður öryggis- og umhverfismála: Verkkaupi þarf að ráða a.m.k. einn 

sérstakan eftirlitsmann öryggis- og umhverfismála sem hefur það hlutverk að sjá til 

þess að fyllsta öryggis sé gætt í öllu sem viðkemur olíu og mengun. Hann hefur 

jafnframt það hlutverk að sjá til þess að verktaki framfylgi þeim aðgerðum sem hér eru 

nefndar. Hann skal alltaf vera á vinnusvæði á meðan framkvæmdir standa yfir, þ.e.a.s. 

það skal vera viðvarandi eftirlit eftir öllu sem viðkemur olíu og mengun. Hann skal vera 

viðstaddur við allar áfyllingar og við flutninga öryggistanks.5 

15. Dælumaður með sérþjálfun: Verktaka ber að ráða til sín a.m.k. einn sérstakan 

dælumann með ADR réttindi til að flytja hættulegan farm og hefur hann einn leyfi til 

sjá um flutninga á öryggistanki. Sá dælumaður þarf að standast sömu gæðakröfur og 

Olíudreifing gerir til sinna starfsmanna sem flytja olíu. Dælumaður sér um að flytja 

öryggistank út fyrir grannsvæði vatnsverndar til að fylla á hann því olíubíll hefur ekki 

heimild til að koma inn á vinnusvæðið eins og kemur fram hér fyrir ofan. 

16. Stýring á umferð: Allir sem koma inn á vinnusvæði þurfa að hafa lokið sérstöku 

námskeiði um viðbragðsáætlun og öryggisreglur svæðisins og því þarf að stýra umferð 

á svæðinu með hliði eða tilsvarandi. Hægt væri að hafa hliðið þannig að það opnist með 

fjarstýringu eða síma, svipað og tíðkast við sumarbústaði. Til að gera eftirlit sýnilegt 

væri hægt að hafa innbyggða skráningu í hliðinu, þ.e. skráningartæki (e. datalogger) 

sem safnar saman upplýsingum um hvaða vinnutæki fara í gegnum hliðið og hvenær. 

Önnur leið væri að hafa myndavél með hreyfiskynjara sem tekur mynd í hvert skipti 

sem tæki fer í gegnum hliðið. 

 

                                                        
4 Í endurmati áhættu kom í ljós að 2000 L tankur væri of stór. Hámarksstærð tanksins er því 1000 L. 
5 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: „Einnig verða tryggðar reglulegar skoðunar- og eftirlitsferðir með 
eftirlitsmönnum verkkaupa og sveitarfélaga, fulltrúum Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlita. Gerð verður 
umhverfisúttekt í lok verks í samráði við þessa aðila.“ (EFLA, 2009) 
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17. Stýring á fjölda tækja: Fjölda vinnutækja á vinnusvæði skal haldið í lágmarki til að 

minnka líkur á óhöppum, t.d. þegar vinnutæki mætast á þröngum slóða, og til að fækka 

þeim stöðum þar sem olía er til staðar.  Þó er æskilegt að alltaf séu tæki innan handar 

sem gætu lyft öðru vinnutækjum ef eitt af þeim skyldi velta. Æskilegt er að þau tæki 

sem ekki eru hægfara séu alltaf færð út fyrir grannsvæði vatnsverndar í lok vinnudags 

og þannig gengið frá þeim að illmögulegt sé fyrir óprúttna aðila að nálgast þau. 

18. Malarslitlag á slóðum og plönum: Núverandi slóðar samanstanda einungis af 

burðarlagi og eru án slitlags eins og sást á mynd 14. Burðarlagið er jafnan mjög gropið 

og hleypur olíu auðveldlega í gegnum sig. Gera ætti kröfu um að malarslitlag sé lagt út 

á alla eldri slóða í notkun, alla nýja slóða og ný plön. Í kornastærðardreifingu 

malarslitlaga er hátt fínefnahlutfall til að tryggja bindingu sem gerir það að verkum að 

það er þéttara og hleypir olíu síður í gegn. Þá er hægt að grafa upp og fanga olíu sem 

færi niður við leka eða slys áður en hún sígur í gegnum slóða eða plan. Meiri fínefni á 

slóðum og plönum hefur þann kost til viðbótar að gróður á auðveldar með að ná sér á 

strik eftir framkvæmdir. 

19. Lagfæra fláa slóða: Til að draga úr áhættu á því að vinnutæki velti er nauðsynlegt að 

fláar séu lagaðir og gerðir meira aflíðandi, þ.e. halli a.m.k. 2:1. Að sama skapi ætti að 

gera kröfu um að malarslitlag sé lagt á alla fláa til að minnka lekt í gegn sbr. punktinn 

hér fyrir ofan. Æskilegt er að endurnýta svarðlag sem fellur til í framkvæmdum á fláa. 

20. Tæki séu fyllt á plönum: Vinnutæki skulu ávallt koma upp á slóða eða plön áður en 

þau eru fyllt af öryggistanki til að hafa malarslitlagið undir en ekki opið hraunið. 

Dæluslöngu öryggistanks má ekki fara með út fyrir slóða eða plön. 

21. Betri mætingarútskot: Til að draga úr hættu á að vinnutæki velti eða lendi í óhappi 

á þröngum slóða þarf að hafa mikið af mætingarútskotum, bæði á eldri slóðum og 

nýjum. Þörf er á að fjölga þeim á eldri slóðum. 

22. Umhverfisvæn glussaolía: Á þeim vinnutækjum sem hafa glussakerfi og eru inni á 

vinnusvæði lengur en tvær vikur samtals við framkvæmdir (þ.m.t. borvagnar, fleygar, 

gröfur og vörubíll með krana) ætti að gera kröfu um að skipta út hefðbundinni 

glussaolíu í glussakerfi fyrir umhverfisvæna/vistvæna glussaolíu sem ekki er skaðleg  

fyrir heilsu fólks ef hún kemst í drykkjarvatn. Þá er átt við glussaolíu sem er gerð úr 

plöntuolíu, ekki jarðefnaolíu. Dæmi um slíka vistvæna olíu er Cat Bio Hydo Advanced 

frá Caterpillar (Caterpillar, 2014) (Aðalsteinn Jóhannsson, munnleg heimild, 14. 

október 2016). Einnig er vitað til þess að Hydro Safe framleiði vistvæna glussaolíu 

(Hydro Safe, 2016). Í olíubækling Olís er vökvakerfisolía sem heitir Hydra og á að vera 

hættulaus í vatni og blandast vel við aðrar vökvakerfisolíur (Olís, á.d.). Skógrækt 

Reykjavíkur hefur notað lífrænar glussaolíur á útkeyrslukrönum sínum (Sævar 

Hreiðarsson, munnleg heimild, 11. október 2016). Stutt verðkönnun leiddi í ljós að 

umhverfisvæn glussaolía væri 20-25% dýrari en hefðbundin glussaolía (Haukur 

Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 28. nóvember 2016). 
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23. Lagt á dúkum: Gera ætti þá kröfu að á grann- og brunnsvæðum sé öllum tækjum lagt 

á þar til gerða dúka sem safna í sig olíu og glussa, lekabyttu eða annað samsvarandi sem 

getur gripið leka ef hann skyldi eiga stað. 6  

24. Takmarka aðgang að slóða: Línuslóða frá Sandskeiði að Undirhlíðum skal lokað 

fyrir almennri umferð ökutækja, í samráði við landeigendur og heilbrigðiseftirlit, og 

merkt sérstaklega, bæði til að lágmarka mögulega mengunarhættu á 

vatnsverndarsvæðum og verja umliggjandi gróður.7 

25. GIS búnaður: Gera ætti þá kröfu að tengivirki noti GIS búnað sem er laus við olíu. 

26. Umhverfisvæn mótaolía: Gera ætti þá kröfu að aðeins sé notuð umhverfisvæn og 

vatnsleysanleg mótaolía sem hefur ekki heilsuspillandi áhrif á fólk. 

27. Engir olíufylltir spennar: Þetta tiltekna áhættumat nær aðeins yfir fyrstu áfanga 

tengivirkis þar sem engir stórir aflspennar eru í tengivirki. Stórir aflspennar hafa 

gífurlegt magn af olíu og því skulu framtíðaráfangar fyrir stækkun tengivirkis sem fela 

í sér einn eða fleiri stóra aflspenna fara í gegnum sérstakt áhættumat gangvart 

vatnsvernd. Gera ætti kröfu um að stöðvarnotkunarspennar séu þurrspennar. 

28. Dýpri boranir fylgi reglum fyrir neysluvatnsbrunna: Við borun fyrir 

jarðskautum tengivirkis og borun eftir neysluvatni og slökkvivatni skal fylgja sömu 

reglum og eru gerðar við borun neysluvatnsbrunna.  

29. Gelrafgeymar: Gera ætti þá kröfu að allir rafgeymar í tengivirki séu gelrafgeymar 

þannig að engin hætta sé á grunnvatnsmengun af þeirra völdum. 

30. Gerlamengun: Fylgja þarf tilmælum viðkomandi heilbrigðiseftirlits í sambandi við 

tímabundna salernisaðstöðu á vinnustað og varanlega aðstöðu í tengivirki. 

31. Gæðakröfur til sinkhúðar og eftirlit: Til að minnka dreifingu þungmálma á 

grann- og fjarsvæðum vatnsverndar skal hafa strangt eftirlit með gæðum og 

efnissamsetningu sinkhúðar á möstrum. Efnisinnihald sinkhúðar skal a.m.k. uppfylla 

gæðastaðal ÍST EN ISO 1461 um >98,5% sink, <1,4% blý og <0,2% kadmíum. Einnig 

þarf sinkhúðin að fá nægan tíma til að harðna eftir að húðunin fer fram til að fyrirbyggja 

ótímabæra tæringu.8  

  

                                                        
6 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: „Sett verður sú krafa í útboðsgögn að innan 
grannsvæða verði þar til gerðir dúkar sem safna í sig olíu og glussa, ef leki á sér stað, breiddir 
undir allar vinnuvélar og olíuhreinsunarbúnaður alltaf til taks nálægt þeim.“ (EFLA, 2009). 
7 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: „Á meðan á framkvæmdum stendur og í lok 
framkvæmda verða vegslóðar og línuvegir innan vatnsverndasvæða sérstaklega merktir til að 
koma í veg fyrir óviðkomandi umferð. Línuslóð frá Sandskeiði að Undirhlíðum verður lokað 
fyrir almennri umferð ökutækja, í samráði við landeigendur og heilbrigðiseftirlit, og merkt 
sérstaklega.“ (EFLA, 2009) 
8 Í frummatsskýrslu Suðvesturlína segir: „[…] við kaup eða framleiðslu á háspennumöstrum 
þarf að tryggja hæstu efnagæði galvanhúðar með háu sínkhlutfalli og lágum styrk blýs og 
kadmíns. Galvanhúðun er jafnan til varnar tæringu, en skv. gæðastöðlum er efnasamsetning 
húðarinnar sínk >98%, blý <1,4% og kadmín <0,2%. […] Tæring á nýrri galvanhúð getur verið 
hröð í raka ef sínkhýdroxíðlag nær að myndast yst, en þá molnar úr húðinni. Til að fyrirbyggja 
þessa tæringu þarf að tryggja hæstu gæði sinkoxíðhúðar (ZnO) sem myndast fyrst eftir vinnslu, 
t.a.m. við geymslu afurða, og skolast ekki auðveldlega af. Auk þess þyrfti að tryggja að þessi 
gæði rýrni ekki við flutning til landsins.“ (EFLA, 2009) 
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32. Önnur efni: Á svæðinu er einungis leyft að flytja og nota þau efni sem hafa verið 

fyrirfram samþykkt af eftirlitsmanni öryggis- og umhverfismála. Halda skal nákvæmt 

bókhald um notkun efna á svæðinu. Öll spilliefni skulu geymd á tryggum stað og í lok 

dags skal læsa geymslum og ganga úr skugga um að enginn leki sé á svæðinu. 

Til viðbótar við nauðsynlegu aðgerðirnar sem eru nefndar hér fyrir ofan þá er mælt með 

eftirfarandi aðgerðum til viðbótar: 

 Vistvæn glussaolía á öðrum tækjum: Mælt er með því að vinnutæki sem hafa 

styttri viðveru á vinnusvæði en tvær vikur hafi einnig vistvæna glussaolíu í glussakerfi 

sbr. kröfu hér að ofan. 

 Vistvæn vélarolía/smurolía: Mælt er með því að vélarolíur og smurolíur 

vinnutækja séu vistvænar plöntuolíur þannig að þær séu ekki mengandi fyrir umhverfið 

og koma þá í stað hefðbundinnar vélarolíu af jarðefnalegum uppruna. 

 Dísilolía uppfylli staðla: Aðeins sé notuð sú dísilolía á markaði sem uppfyllir 

ströngustu gæðastaðla sem gilda á Íslandi hvað varðar mengun ef olía berst til 

grunnvatns. 

 Dísilolía með lága mengunarhættu: Aðeins sé notuð sú dísilolía á markaði sem 

hefur lægsta hlutfall arómatískra efna og þá sérstaklega lágt hlutfall PAH efna (sjá kafla 

6.2) til að lágmarka mengunarhættu af dísilolíu.  

 B20 dísilolía: Notuð sé B20 dísilolía sem er blanda sem samanstendur af 20% lífdísil 

(e. biodiesel) og 80%  jarðefnadísil. 

 Nægjanlega stór plön: Plön séu höfð nægjanlega stór til að minnka líkur á að 

vinnutæki velti. 
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8.2 Endurmat áhættu 1 

Lagðar voru til víðtækar aðgerðir í kafla 8.1 sem munu draga úr áhættu framkvæmdar 

umtalsvert. Mikilvægt er að kanna hvort áhættan sé orðin ásættanleg eftir þær aðgerðir og í 

slíku endurmati ætti að ganga úr skugga um að allir atburðir séu komnir í grænan eða gulan 

flokk.  

Hægt er að flokka flesta atburðina sem voru teknir fyrir í áhættumatinu (sjá töflu 6) í annars 

vegar óhapp eða veltu vinnutækis og hins vegar seytlandi leka úr tæki. Aðgerðunum er því skipt 

niður í flokka eftir því hvort þær hafi áhrif á óhöpp, seytlandi leka, líkur atburða eða magn 

atburða. Þá voru sérfræðingar innan EFLU fengnir til að leggja mat á hversu mikið aðgerðirnar 

teknar saman draga úr líkum eða magni atburða. Þetta er birt í töflu 17. Lækkun á líkum og 

magni aðgerða var metin fyrir hvern hóp af aðgerðum en ekki fyrir einstakar aðgerðir að 

undanskildum þeim að hafa öryggistank í stað olíubíls og að setja hámark á fyllingu tækja sem 

teknar voru inn sér. 

Sé litið til aðgerða sem hafa áhrif á magn seytlandi leka þá munu lekaprófanir útiloka gömul 

og illa farin tæki og verktaki verður því að nota nýrri tæki í verkið. Malarslitlag mun grípa og 

binda eða geyma lengi litla seytlandi leka. Með því að leggja tækjum á dúki eða öðru þéttu lagi 

er hægt að stöðva svo gott sem allan leka þegar þau eru ekki í notkun og þá er hægt að greina 

auðveldlega ef tæki tekur að leka. Talið er að þessar aðgerðir muni draga úr magni seytlandi 

leka um helming. 

Sé litið til aðgerða sem hafa áhrif á líkur seytlandi leka þá munu lekaprófanir draga verulega 

úr líkum á slíkum leka. Þar sem eftirlitsmaður hefur fasta viðveru á verkstað verða seytlandi 

lekar uppgötvaðir fljótt og einnig mun árvekni allra aðila á verkstað gagnvart lekum aukast 

með öryggisreglum og umhverfis-, heibrigðis og öryggisáætlun. Með því að stýra fjölda tækja 

og aðgangi að vinnusvæði er komið í veg fyrir alla óþarfa umferð og líkur á leka minnka með 

því að sleppa óþarfa viðveru tækja. Aðgangsstýring tryggir einnig að tæki sem ekki hafa staðist 

lekaprófanir komi ekki inn á vinnusvæði. Með því að leyfa aðeins sérstaklega þjálfuðum 

dælumanni að sjá um áfyllingar minnka líkur á leka við áfyllingar talsvert. Talið er að þessar 

aðgerðir muni draga úr líkum á seytlandi leka um 70%. 

Sé litið til aðgerða sem hafa áhrif á magn olíu í veltu eða öðru óhappi þá mun viðbragðsáætlun, 

námskeið fyrir verktaka og hreinsibúnaður gera það að verkum að hægt verður að koma í veg 

fyrir að stór hluti olíunnar berist til grunnvatns með því að grafa upp jarðveginn samstundis 

og koma honum í viðeigandi förgun eða hreinsun. Malarslitlag spilar þar inn í því það er 

tiltölulega þétt lag og kemur í veg fyrir að olían seytli strax í gegnum slóða eða plan. Hér má þó 

benda á að í sumum tilvikum gæti tæki oltið út af slóða en með því að lagfæra fláa slóða er þeim 

líkum haldið í lágmarki. Auðveldara er að taka eftir olíu í óhappi eða veltu og bregðast strax við 

með hreinsibúnaði heldur en fyrir seytlandi leka. Talið er að þessar aðgerðir muni draga úr 

magni olíu í veltu eða óhappi um 70%. 
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Sé litið til aðgerða sem draga úr líkum á veltu eða óhappi þá munu viðbragðsáætlun, ÖHU-

áætlun, öryggisreglur, námskeið fyrir verktaka, sérstakt skipulag við olíuflutninga, 

eftirlitsmaður og aðgangsstýring auka árverkni allra aðila á verkstað sem mun draga verulega 

úr líkum á því að óhapp á sér stað. Allir aðilar eru meðvitaðir um áhættuna og viðkvæmni 

svæðisins og gæta varúðar í framkvæmdinni. Með því að takmarka vinnu á veturna er dregið 

verulega úr líkum á óhappi því hálka, myrkur og slæmt veðurfar geta stóraukið líkur á óhappi. 

Með því skipulagi við olíuflutninga sem var útskýrt í kafla 8.1 og með því að leyfa aðeins 

sérstaklega þjálfuðum dælumanni að sjá um flutning öryggistanks er dregið verulega úr 

líkunum á óhappi í tengslum við olíuflutninga. Eftirlitsmaður mun gæta þess að aðgerðum sé 

fylgt og ætti að taka eftir hættulegu vinnulagi svo hægt sé að koma í veg fyrir það. Með því að 

stýra aðgangi og fjölda tækja á vinnusvæði er komið í veg fyrir alla óþarfa umferð og líkur á 

óhappi minnka með því að sleppa óþarfa viðveru tækja. Með því að lagfæra fláa eru minnkaðar 

líkurnar á því að tæki velti og þá sérstaklega í því tilviki að tæki velti út af slóða. Betri og fleiri 

mætingarútskot draga að sama skapi úr líkum á því að tæki velti út af slóða því auðveldara 

verður fyrir tæki að mætast og þau þurfa þá ekki að fara út í kant þegar þau mætast. Talið er að 

þessar aðgerðir muni draga úr líkum á veltu eða óhappi um 80%. 

Ofaníburður malarslitlags eykur tímalengd jarðvinnu og því voru líkur á óhöppum í jarðvinnu 

auknar samsvarandi. Fyrir 8-10 cm lag á 3,5 m breiðan og u.þ.b. 20 km langan slóða (austan 

við Gvendarselshæð) og á 46 plön sem eru u.þ.b. 1000 m2 hvert þyrfti u.þ.b. 10.000 m3. Magn 

fyllingarefna austan við Gvendarselshæð (möstur 1-46) eykst því úr 35.000 m3 í 45.000 m3. 

Virkt eftirlit, forvörnum og samtöl á vinnustað hafa mikil áhrif á það hvort að slys verður eða 

ekki í framkvæmd. Ef bornar eru saman tvær framkvæmdir hjá Orkuveitu Reykjavíkur þá urðu 

tvö fjarveruslys í stuttu verki (borun HE58 og HE59) þar sem lítið var um eftirlit en ekkert 

fjarveruslys í annarri talsvert lengri framkvæmd (lagning Hverahlíðarlagnar) þar sem var 

mikið eftirlit, miklar forvarnir og samtöl á staðnum (Þórður Ásmundsson, munnleg heimild, 

23. nóvember 2016). Fyrir þennan einstaka samanburð mætti því segja að líkurnar á slysi hafi 

minnkað um 100%. Svipaða reynslu er finna hjá álverunum þar sem var tekin upp virk öryggis- 

og umhverfisstefna eftir að nokkur alvarleg slys höfðu komið upp. Eftir innleiðinguna hefur 

alvarlegum slysum fækkað verulega, að höfundum vitandi. Auðvitað er ekki hægt að fullyrða 

um árangur af virku og sýnilegu eftirliti, forvörnum og öðrum aðgerðum út frá svo fáum 

gögnum en þau styðja þó það mat að ofangreindar aðgerðir gætu dregið úr líkum um 70-80% 

eða jafnvel meira. 
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TAFLA 17 Áhrif aðgerða á líkur og magn í veltu eða óhappi annars vegar og í seytlandi leka hins vegar. Lækkun á líkum og 
magni var metin fyrir hvern hóp af aðgerðum en ekki fyrir einstakar aðgerðir. Lækkunin var metin af sérfræðingum 
innan EFLU. 

 MAGN LÍKUR 

SEYTLANDI LEKI OG 
ÁFYLLINGAR 

Viðbragðsáætlun 

Hreinsunarbúnaður 

Lekaprófanir 

Malarslitlag 

Lagt á dúkum 

Lækkun: 50% 

ÖHU-áætlun 

Öryggisreglur 

Lekaprófanir 

Eftirlitsmaður ÖHU mála 

Dælumaður með sérþjálfun 

Stýring á fjölda tækja 

Aðgangsstýring 

Lækkun: 70% 

VELTA EÐA ÓHAPP 

 

Viðbragðsáætlun 

Námskeið fyrir verktaka 

Hreinsunarbúnaður 

Malarslitlag 

Lækkun: 70% 

Viðbragðsáætlun 

ÖHU-áætlun 

Öryggisreglur 

Námskeið fyrir verktaka 

Takmörkuð vinna á veturna 

Skipulag við olíuflutninga 

Eftirlitsmaður ÖHU mála 

Dælumaður með sérþjálfun 

Stýring á fjölda tækja 

Aðgangsstýring 

Lagfæra fláa 

Betri mætingarútskot 

Lækkun: 80% 

 

Öryggistankur 

Hámark á fyllingu tækja 

Lækkun tekin 
fyrir sér 

 

Þá er hægt að endurmeta magn, líkur og áhættu atburða og er það gert í töflu 18. Eftir þær 

aðgerðir sem voru nefndar í kafla 8.1 lendir ennþá einn atburður í rauðum áhættuflokki, þ.e. 

velta eða óhapp á kranabíl. Þá sést einnig að enginn atburður lendir lengur í magnflokki 5 (> 

1000 L) og aðeins tveir atburðir lenda í magnflokki 4 (100 – 1000 L), þ.e. velta eða óhapp á 

krana eða öryggistanki. Í áhættustjórnun getur þurft ítranir til að lækka áhættu niður fyrir 

ásættanleg mörk og eins og kom fram í kafla 7 þá er markmiðið koma öllum atburðum niður í 

grænan eða gulan áhættuflokk. Því eru frekari áhættuminnkandi aðgerðir lagðar til í kafla 8.3 

sem miða sérstaklega að því að draga úr áhættu á veltu kranabíls vegna þess að sá atburður er 

enn í rauðum flokki. 
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TAFLA 18 Atburðir ásamt flokkun þeirra í tíðniflokk, magnflokk og áhættuflokk eftir aðgerðir úr kafla 8.1. Hverjum atburði 
er skipt upp í fjóra stærðarflokka leka. Áhættuflokkur er sýndur fyrir hvern stærðarflokk leka og einnig fyrir atburð 
í heild sinni. Hér var áhætta atburða metin miðað við að búið væri að ráðast í áhættuminnkandi aðgerðir úr kafla 
8.1. Mat á líkum og magni atburða var ýmist byggt á fjölda þekktra óhappa í háspennulínuframkvæmdum eða á 
almennri reynslu í jarðvinnu. 

Tæki Atburður Stærð leka 
Tíðni-

flokkur 

Magnflokkur Áhættuflokkur 

[#] Lýsing 
Fyrir hvern 
lekaflokk 

Fyrir atburð 
í heild 

Ja
rð

vi
n

n
u

tæ
ki

 

Eitt af 
jarðvinnu-

tækjum veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 2 3 20 - 100 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 3 3 20 - 100 L Gult 

Fremur lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Mjög lítið lekur 2 1 < 2 L Grænt 

Seytlandi leki 
úr einu af 
jarðvinnu-

tækjum 

Mikið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Fremur lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Glussaslanga 
á einu 

jarðvinnutæki 
springur 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Fremur lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Mjög lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Ö
ry

gg
is

ta
n

ku
r 

Öryggistankur 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Mikið lekur 1 4 100 - 1000 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 1 4 100 - 1000 L Gult 

Fremur lítið lekur 1 3 20 - 100 L Gult 

Mjög lítið lekur 1 2 2-20 L Grænt 

Leki við 
áfyllingar 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

V
ö

ru
b

íll
 m

eð
 k

ra
n

a 

Vörubíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Mikið lekur 2 3 20 - 100 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 3 3 20 - 100 L Gult 

Fremur lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Mjög lítið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Seytlandi leki 
úr vörubíl 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

St
ey

p
u

b
íll

 

Steypubíll 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Mikið lekur 2 3 20 - 100 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 2 3 20 - 100 L Gult 

Fremur lítið lekur 2 2 2-20 L Grænt 

Mjög lítið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Seytlandi leki 
úr steypubíl 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 
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Tæki Atburður Stærð leka 
Tíðni-

flokkur 

Magnflokkur Áhættuflokkur 

[#] Lýsing 
Fyrir hvern 
lekaflokk 

Fyrir atburð 
í heild 

K
ra

n
ab

íll
 

Kranabíll 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Mikið lekur 2 4 100 - 1000 L Rautt 

Rautt 
Fremur mikið lekur 2 4 100 - 1000 L Rautt 

Fremur lítið lekur 2 3 20 - 100 L Gult 

Mjög lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Seytlandi leki 
úr kranabíl 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Je
p

p
ar

 o
g 

sm
át

æ
ki

 

Eitt af smærri 
tækjum veltur 

eða lendir í 
óhappi 

Mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Fremur lítið lekur 3 2 2-20 L Gult 

Mjög lítið lekur 3 1 < 2 L Grænt 

Seytlandi leki 
úr einu af 

smærri 
tækjum 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 5 1 < 2 L Gult 

Á
fy

lli
n

g 
á 

sm
æ

rr
i t

æ
ki

 

Skaði við 
flutning á 

brúsa 

Mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 4 2 2-20 L Gult 

Fremur lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 

Mjög lítið lekur 4 1 < 2 L Grænt 
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8.3 Áhættuminnkandi aðgerðir 2 

Vegna þess að atburðurinn fyrir óhapp á kranabíll lendir ennþá í rauðum áhættuflokki eftir 

þær áhættuminnkandi aðgerðir sem voru lagðar til í kafla 8.1 þá eru hér lagðar til frekari 

aðgerðir sem gilda á svæðum A, B og C og miða sérstaklega að því að draga úr áhættu vegna 

kranabíls: 

33. Hífingarplan: Gera ætti kröfu um að verktaki skili inn hífingarplani fyrir 

samsetningu mastra. Eftirlitsmaður umhverfis- og öryggismála þarf að yfirfara og 

samþykkja hífingarplanið til að verktaki fái leyfi til að hífa. Í hífingarplani þarf fyrir 

hvert mastrastæði að koma fram hvar kraninn verður staðsettur, hvaða þyngd hann 

mun lyfta, hver afstaða hans verður frá mastri og hvernig mastrið verður fest við 

kranann. Staðfesta þarf fyrir hvert mastur að armurinn muni ráða við að hífa mastur. 

Fylgja þarf fyrirmælum framleiðanda kranabílsins til hins ýtrasta og ekki lyfta meiri 

þyngd eða við aðrar aðstæður en kranabíllinn er hannaður fyrir.  Eftirlitsmaður 

umhverfis- og öryggismála þarf að vera viðstaddur við hverja mastrareisingu og hann 

hefur rétt á að stöðva framkvæmdir hvenær sem er ef honum sýnist hætta vera á ferðum 

eða ef ekki er gætt fyllstu varúðar. 

34. Álagspróf kranabíls: Kranabíll þarf að standast átakspróf hjá Vinnueftirlitinu fyrir 

þá þyngd sem hann er gefinn upp fyrir áður en hann er notaður við hífingu mastra. 

Prófið þarf að sjálfsögðu að fara fram fyrir utan vatnsverndarsvæðin. 

35. Sterkir plattar undir fótum kranabíls: Til að dreifa álagi kranabílsins niður í 

undirlag ætti að gera kröfu um að undir hvern fót séu settir sterkir, samsettir plattar. 

Ekki dugar að hafa lausa planka heldur þurfa þeir að vera samsettir og mynda eina heild 

sem getur dreift álaginu í undirlagið og þannig dregið úr líkum á að undirlag gefi sig. 

36. Þjappa öll plön: Gera ætti þá kröfu að öll plön séu þjöppuð til að styrkja undirlagið. 

Þá eru minni líkur á að undirlag gefi sig, hvort sem um er að ræða kranabíl eða vörubíl 

með krana. 

37. Vistvænn glussi á kranabíl: Það er langmest magn af glussa á kranabíl af öllum 

tækjum í framkvæmdinni, um 1600 L. Því er nauðsynlegt að gera þá kröfu að settur sé 

vistvænn glussi á kranabílinn, jafnvel þótt hann hafi stutta viðveru og jafnvel ekki 

samfellda. Ekki er þörf á því að tæma algjörlega allan glussa úr glussakerfinu og láta 

blása út heldur er nóg að skipta um 70% af glussanum út fyrir umhverfisvænan glussa. 

Yfirleitt eru um 70-75% af glussanum í glussakistu (glussageymi) þegar kranabíllinn er 

samantekinn (Haukur Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 28. nóvember 2016) og í því 

tilviki ætti að duga að skipta um glussann á glussakistunni.  

38. Sérstakur viðbúnaður vegna kranabíls í viðbragðsáætlun: Gera þarf sérstakar 

ráðstafanir vegna kranabíls og hífingu í viðbragðsáætlun vegna þess að magn olíu í 

kranabíl er langmest af öllum tækjum.  
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Þó að atburðurinn fyrir óhapp á öryggistanki lendi ekki í rauðum áhættuflokki þá er hann 

ennþá í magnflokki 4 (100 – 1000 L) og því þykir ástæða til að minnka stærð hans. Það eru 

aðallega jarðvinnutækin sem þurfa að vera fyllt inni á vinnusvæði, vörubíll getur auðveldlega 

farið út af svæði fyrir áfyllingar. Jarðvinnutækin eru ekki öll í gangi í einu og því ættu þau 

samtals ekki að þurfa meira en 500 L á dag. Þess vegna er eftirfarandi aðgerð lögð til í sambandi 

við öryggistank: 

39. Hámarksstærð öryggistanks 1000 L: Öryggistankur sem var rætt um í kafla 8.1 

(sjá aðgerð nr. 12) má að hámarki hafa 1000 L dísilolíu en ekki 2000 L. Sömu kröfur 

fyrir öryggistank gilda og þær sem voru settar í aðgerð 12 í kafla 8.1 fyrir utan þessa 

breytingu á hámarksstærð. Eins og þar kom fram þarf tankurinn að vera með tvöfalda 

vörn gegn leka og tryggilega festur á stöðugum vagni. Mynd 17 sýndir dæmi um 1000 L 

öryggistank með tvöfaldri kápu. 

 

MYND 17 Dæmi um 1000 L öryggistank með tvöfalda vörn frá Fuel Proof (Fuel Proof, 2015). 

Á myndum 18 og 19 má sjá hífingu masturs með kranabíl. Athugið að þar er unnið að vetrarlagi 

en vinna verður takmörkuð á veturna fyrir Sandskeiðslínu 1 eins og kom fram í kafla 8.1. 
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MYND 18 Mynd af hífingu masturs með kranabíl. 

 

MYND 19 Myndir af hífingu masturs með kranabíl. 
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8.4 Endurmat áhættu 2 

Lagðar voru til sérstakar aðgerðir fyrir kranabíl og öryggistank í kafla 8.3. Kanna þarf hvort 

áhættan sé orðin ásættanleg eftir þær aðgerðir og ganga úr skugga um að atburðurinn fyrir 

óhapp eða veltu kranabíls sé kominn í grænan eða gulan flokk.  Með því að skipta út 70-75% af 

glussanum út fyrir vistvænan glussa má líta á það sem svo að magn jarðefnaglussa minnki um 

70%. Sérfræðingar innan EFLU voru fengnir til að leggja mat á hversu mikið aðgerðirnar draga 

úr líkum á veltu eða óhappi kranabíls, sjá töflu 19. Eftir sérstakar áhættuminnkandi aðgerðir 

fyrir kranabíl var áhætta óhapps eða veltu kranabíls endurmetin í töflu 20. 

Sé litið til aðgerða sem draga úr líkum á óhappi eða veltu kranabíls þá mun hífingarplan og 

álagspróf draga verulega úr líkum á veltu. Með kröfu um álagspróf er séð til þess að kranabíll 

ráði við það álag sem hann er gefinn upp fyrir og með hífingarplani er séð til þess að hann fari 

ekki yfir það álag. Þá verður ekki farið í reisingu mastra án þess að búið sé að fara vandlega yfir 

að kraninn sé rétt staðsettur, afstaða hans frá mastri rétt og að hann ráði við þyngdina. 

Eftirlitsmaður umhverfis- og öryggismála gætir þess að allt sé rétt gert og hefur rétt á að stöðva 

reisinguna ef ekki er gætt fyllstu varúðar. Dregið er verulega úr líkum á því að undirlag gefi sig 

með því að þjappa öll plön og gæta þess að plattar undir fótum kranabílsins séu sterkir. Með 

sérstökum viðbúnaði vegna kranabíls og reisingar í viðbragðsáætlun er enn frekar dregið úr 

líkum á veltu kranabíls. Talið er að þessar aðgerðir muni minnka líkur á óhappi eða veltu 

kranabíls um eina stærðargráðu, þ.e. um 90%. 

TAFLA 19 Áhrif sérstakra aðgerða fyrir kranabíl á líkur og magn fyrir óhapp eða veltu kranabíls. Lækkun á líkum var metin 
fyrir hóp af aðgerðum en ekki fyrir einstakar aðgerðir. Lækkunin var metin af sérfræðingum innan EFLU. 

 MAGN* LÍKUR 

VELTA EÐA ÓHAPP 
KRANABÍLS 

Vistvænn glussi á kranabíl Lækkun: 70% 

Hífingarplan 

Álagspróf kranabíls 

Sterkir plattar undir fótum 
kranabíls 

Þjappa öll plön 

Sérstakur viðbúnaður vegna 
kranabíls í viðbragðsáætlun 

Lækkun: 90% 

 

TAFLA 20 Flokkun óhapps eða veltu kranabíls í tíðniflokk, magnflokk og áhættuflokk eftir aðgerðir úr köflum 8.1 og 8.3. 
Atburðinum er skipt upp í fjóra stærðarflokka leka. Áhættuflokkur er sýndur fyrir hvern stærðarflokk leka og einnig 
fyrir atburðinn í heild sinni. Hér var áhætta atburðarins var metin miðað við að bæði væri búið að ráðast í  
áhættuminnkandi aðgerðir úr kafla 8.1 og sérstakar aðgerðir fyrir kranabíl úr kafla 8.3.  

Tæki Atburður Stærð leka 
Tíðni-

flokkur 

Magnflokkur Áhættuflokkur 

[#] Lýsing 
Fyrir hvern 
lekaflokk 

Fyrir atburð 
í heild 

K
ra

n
ab

íll
 

Kranabíll 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Mikið lekur 1 3 20 - 100 L Gult 

Gult 
Fremur mikið lekur 1 3 20 - 100 L Gult 

Fremur lítið lekur 1 2 2-20 L Grænt 

Mjög lítið lekur 2 1 < 2 L Grænt 
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8.5 Samanburður áhættu 

Í töflu 21 má sjá samanburð á áhættu, í fyrsta lagi áður en búið er að ráðast í áhættuminnandi 

aðgerðir, í öðru lagi eftir að búið er að ráðast í aðgerðir úr kafla 8.1 og svo í þriðja lagi eftir að 

búið er að ráðast í aðgerðir bæði úr kafla 8.1 og 8.3. Þar sést að bæði þarf að ráðast í aðgerðir 

úr kafla 8.1 og úr kafla 8.3 til að lækka áhættu allra atburða niður í grænan eða gulan flokk.  

TAFLA 21 Samanburður á áhættu atburða eftir því hvaða aðgerðir er búið að ráðast í. Fyrst er sýndur áhættuflokkur áður 
en búið er að ráðast í áhættuminnandi aðgerðir, svo eftir að búið er að ráðast í aðgerðir úr kafla 8.1 og síðan eftir 
að búið er að ráðast í aðgerðir bæði úr kafla 8.1 og 8.3. Hverjum atburði er skipt upp í fjóra stærðarflokka leka. 

Stærð leka Atburður 

Áhættuflokkur  

Atburður 

Áhættuflokkur 

Fyrir 
aðg. 

Eftir aðg. 
úr kafla 

8.1 

Eftir aðg. 
úr köflum 
8.1 og 8.3 

 Fyrir 
aðg. 

Eftir aðg. 
úr kafla 

8.1 

Eftir aðg. 
úr köflum 
8.1 og 8.3 

Mikið lekur Eitt af 
jarðvinnu-

tækjum veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Rautt Gult Gult  

Steypubíll 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Rautt Gult Gult 

Fremur mikið lekur Rautt Gult Gult  Rautt Gult Gult 

Fremur lítið lekur Rautt Gult Gult  Gult Grænt Grænt 

Mjög lítið lekur Gult Grænt Grænt   Gult Grænt Grænt 

Mikið lekur 
Seytlandi leki 

úr einu af 
jarðvinnu-

tækjum 

Gult Gult Gult   

Seytlandi leki 
úr steypubíl 

Gult Grænt Grænt 

Fremur mikið lekur Gult Gult Gult   Grænt Grænt Grænt 

Fremur lítið lekur Gult Gult Gult   Grænt Grænt Grænt 

Mjög lítið lekur Gult Gult Gult   Gult Grænt Grænt 

Mikið lekur 
Glussaslanga 

á einu 
jarðvinnutæki 

springur 

Gult Gult Gult   

Kranabíll 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Rautt Rautt Gult 

Fremur mikið lekur Gult Gult Gult   Rautt Rautt Gult 

Fremur lítið lekur Gult Gult Gult   Rautt Gult Grænt 

Mjög lítið lekur Grænt Grænt Grænt   Gult Gult Grænt 

Mikið lekur 
Tankbíll eða 

öryggistankur 
veltur eða 

lendir í óhappi 

Rautt Gult Gult   

Seytlandi leki 
úr kranabíl 

Gult Gult Gult 

Fremur mikið lekur Rautt Gult Gult   Grænt Grænt Grænt 

Fremur lítið lekur Gult Gult Gult   Grænt Grænt Grænt 

Mjög lítið lekur Gult Grænt Grænt   Gult Gult Gult 

Mikið lekur 

Leki við 
áfyllingar 

Gult Gult Gult   
Eitt af smærri 
tækjum veltur 

eða lendir í 
óhappi 

Gult Gult Gult 

Fremur mikið lekur Grænt Grænt Grænt   Rautt Gult Gult 

Fremur lítið lekur Grænt Grænt Grænt   Gult Gult Gult 

Mjög lítið lekur Gult Gult Gult   Grænt Grænt Grænt 

Mikið lekur 

Vörubíll veltur 
eða lendir í 

óhappi 

Rautt Gult Gult   
Seytlandi leki 

úr einu af 
smærri 
tækjum 

Gult Gult Gult 

Fremur mikið lekur Rautt Gult Gult   Gult Grænt Grænt 

Fremur lítið lekur Gult Gult Gult   Gult Grænt Grænt 

Mjög lítið lekur Gult Grænt Grænt   Gult Gult Gult 

Mikið lekur 

Seytlandi leki 
úr vörubíl 

Gult Gult Gult   

Skaði við 
flutning á 

brúsa 

Gult Gult Gult 

Fremur mikið lekur Grænt Grænt Grænt   Gult Gult Gult 

Fremur lítið lekur Grænt Grænt Grænt   Gult Grænt Grænt 

Mjög lítið lekur Gult Gult Gult   Gult Grænt Grænt 
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Það er ljóst að vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins eru viðkvæm fyrir olíumengun og 

setja þarf ítarlegar kröfur til að fyrirbyggja mengunaráhættu vegna framkvæmdarinnar. 

Mengunarslys á viðkvæmum stað með hefðbundnu vinnulagi gæti orsakað lyktarmengun og 

jafnvel tímabundna lokun á einstaka vatnsbóli ef nokkrir tugir lítra af jarðefnaolíu færu niður 

á þeim stöðum sem næst eru vatnsbólunum. Áhætta í framkvæmd með hefðbundnu vinnulagi 

er þess vegna ekki ásættanleg án þess að ráðast í áhættuminnkandi aðgerðir. Því þarf að ráðast 

í víðtækar aðgerðir, bæði fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr líkum atburða sem fælu í sér 

mengun og aðgerðir til að draga úr áhrifum atburða ef þeir skyldu eiga sér stað, þ.e. draga úr 

magni olíu í umferð. 

Í fyrstu umferð áhættustýringar voru lagðar til víðtækar áhættuminnkandi aðgerðir í kafla 8.1 

sem draga úr áhættu framkvæmdar umtalsvert. Í endurmati áhættu eftir þær aðgerðir kom í 

ljós að áhættan fyrir atburðinn að kranabíll velti eða lendi í óhappi á viðkvæmum stað var ekki 

enn orðin ásættanleg. Í annarri umferð voru því frekari áhættuminnkandi aðgerðir lagðar til í 

kafla 8.3 og þá er talið að áhættan sé orðin ásættanleg. Það verður því að ráðast í aðgerðir 1-11 

og 13-32 í kafla 8.1 og aðgerðir 33-39 í kafla 8.3. Aðgerð 39 tekur við af aðgerð 12 í kafla 8.1. 

Gert er ráð fyrir að áhættumatinu verði fylgt eftir með vöktun, eftirliti og endurmati áhættu 

eftir því sem við á. Í slíku endurmati ætti að ganga úr skugga um að allir atburðir séu komnir í 

grænan eða gulan áhættuflokk. Áhættumat er þannig lifandi skjal sem er uppfært jafnóðum í 

samræmi við áherslur í áhættustjórnun. 

Í áhættumati eru alltaf óvissuþættir til staðar og því verður að beita varúðarreglu, minnka 

áhættu eins mikið og kostur er og fylgjast með og vakta áhættu í framkvæmd. Meðal 

óvissuþátta er aðsog og blöndunardýpi olíu í grunnvatnsgeymi. 
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Dreifingarlíkan sem stuðst var við í greiningunni tók ekki tillit til aðsogs olíu að jarðvegi og 

berggrunni sem er varfærið mat. Olía hefur þann eiginleika að loða við ýmis jarðvegsefni og því 

verður hluti olíunnar eftir í holrýmum. Jarðefnaolíur eru blöndur margra efna sem hvert um 

sig hefur mismunandi aðsogseiginleika og því flókið að taka tillit til þeirra allra. 

Ekki fundust gögn um hversu djúpt olía gæti náð niður í grunnvatnsgeymi en það er breyta sem 

hefur talsverð áhrif á það hver hámarksstyrkur yrði á brunnsvæði ef tiltekið magn af olíu fer 

niður. Það blöndunardýpi sem var valið (1 m) er talið vera varfærin nálgun og heilt yfir er talið 

að forsendur áhættumatsins séu nokkuð íhaldssamar. 

Dreifingarlíkanið sem áhættumatið byggir á notar nýjustu og bestu upplýsingar sem tiltækar 

eru fyrir grunnvatnsstrauma og jarðfræði í kring um höfuðborgarsvæðið. Eins og öll líkön þá 

er það í stöðugri þróun og til að bæta það enn frekar mætti skoða aðsog nánar og hversu djúpt 

olía gæti náð niður í grunnvatnsgeymi. Leitast var við að gæta varfærni á öllum stigum 

áhættumatsins og því ættu niðurstöðurnar að sýna heldur meiri mengun en búast mætti við í 

raun. 
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VIÐAUKI A – GREINAR ÚR SAMÞYKKT NR. 555/2015 

 

Gerð var samþykkt nr. 555/2015 milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem tekið er á 

vatnsvernd fyrir höfuðborgarsvæðið og nær hún til lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, 

Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og Hafnarfjarðar-

kaupstaðar. Greinarnar í samþykktinni eiga ýmist við brunnsvæði, grannsvæði eða fjarsvæði 

vatnsbóla. 

A.1 Brunnsvæði 

Í 5. gr.: „Hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd skipuleggur eftirlit á brunnsvæðum, grannsvæðum og 

fjarsvæð- um samkvæmt samþykkt þessari og hefur umsjón með að viðbragðsáætlanir vegna 

mengunaróhappa séu gerðar.“ 

Í 8. gr.: „Brunnsvæði skal algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð, framkvæmdum og 

starfsemi annarri en þeirri, sem nauðsynleg er vegna vatnsveitunnar.“ 

Í 10. gr.: „Afla þarf leyfis heilbrigðisnefndar til verklegra framkvæmda og skal við þær 

framkvæmdir farið eftir ákvæðum samþykktarinnar. Heilbrigðisnefnd skal setja sértæk 

starfsleyfisskilyrði eftir því sem við á.“ 

Í 11. gr.: „Geymsla á olíu eða efnavörum er óheimil innan brunnsvæðis nema í skamman tíma 

og skal sérstaklega getið um slíkt í tímabundnu starfsleyfi heilbrigðisnefndar.“ 

Í 12. gr: „Salerni og þvottaaðstaða á brunnsvæði er háð leyfi heilbrigðisnefndar. Skólpi frá slíkri 

aðstöðu skal veitt í safntank sem tæmdur skal reglulega. Utan um tank og leiðslur skal vera 

viðurkennd lekavörn með góðri aðstöðu til vöktunar. Ennfremur skal flutningsaðili sem annast 

tæmingar hafa starfsleyfi heilbrigðisnefndar.“ 

Í 14. gr.: „Tæki sem knúin eru jarðefnaeldsneyti skulu hafa staðist lekaskoðun.“ 
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A.2 Grannsvæði 

Í 15. gr.: „Á grannsvæði eru framkvæmdir og starfsemi sem ógnað geta öryggi vatnsöflunar 

bönnuð. Önnur landnot eru einkum til útivistar enda falli þau not að forsendum vatnsverndar.“ 

Í 17. gr.: „Við hönnun og uppbyggingu nýrri og eldri vega á grannsvæðum skal umferðaröryggi 

og mengunarvarnir lagt til grundvallar. Þar sem hætta er á útafakstri og á veghlutum þar sem 

grunnvatnsrennsli er til vatnsbóla skal tryggja fullnægjandi mótvægisaðgerðir.“ 

Í 18. gr.: „Nýja vegi skal ekki leggja á grannsvæði nema mikilvægar ástæður séu fyrir hendi. Þá 

skal að jafnaði ekki leggja bundnu slitlagi, en sé það gert skal nota steinsteypu eða malbik. Við 

allar framkvæmdir þar sem notaðar eru bifreiðar, vinnuvélar eða önnur tæki sem nota olíu af 

einhverju tagi, skal gætt fullnægjandi mengunarvarna. Notkun hálkuhamlandi eða 

rykbindandi efna er háð sam- þykki heilbrigðisnefndar.“ 

Í 19. gr.: „Vegagerð og viðhald vega á svæðinu er háð starfsleyfi heilbrigðisnefndar sem setur 

nánari skilyrði um mengunarvarnir vegna framkvæmdanna. Leyfið skal ná til efna sem nota á 

í vegstæði og til gerðar slitlags sem skal vera steinsteypa eða malbik. Það skal ennfremur ná til 

mengunarvarna svo sem olíunotkunar og lekaskoðana á tækjum, til tímasetningar 

framkvæmda, staðsetningar vinnubúða og annarra atriða er málið kann að varða.“ 

Í 24. gr.: „Á grannsvæði er óheimilt að hefja nýjan eða auka núverandi atvinnurekstur. 

Heilbrigðisnefnd er þó heimilt að víkja frá þessu ákvæði þegar tryggt er að engin hætta sé á 

mengun grunnvatns af völdum starfseminnar.“ 

Í 25. gr.: „Rekstraraðili áformaðra framkvæmda verður að sýna fram á að starfseminni verði 

ekki fundinn annar staður vegna eðlis hennar og að engin hætta sé á mengun. Mannvirkjagerð 

vegna slíkrar starfsemi þarf starfsleyfi heilbrigðisnefndar, að undangengnu áhættumati, áður 

en framkvæmdir hefjast.“ 

Í 32. gr.: „Geymsla á olíu, bensíni og öðrum varasömum efnum er óheimil nema það sé tiltekið 

í tímabundnu starfsleyfi heilbrigðisnefndar. Sama gildir um olíuáfyllingar á tæki og tanka. 

Flutningsaðili slíkra efna skal hafa fullnægjandi viðbragðsáætlun og leyfi heilbrigðisnefndar til 

flutninganna.“ 

Í 33. gr.: „Óheimilt er að nota olíu til húshitunar eða annarrar notkunar þegar rafmagn eða gas 

getur komið í staðinn.“ 

Í 34. gr.: „Við viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. skal gætt sérstakrar varúðar við notkun 

varasamra efna, svo sem fúavarnarefna, olíuefna og annarra sambærilegra efna.“ 
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A.3 Fjarsvæði 

Í 40. gr. (sama og í 17. gr.): „Við hönnun og uppbyggingu nýrri og eldri vega á fjarsvæðum skal 

umferðaröryggi og mengunarvarnir lagt til grundvallar. Þar sem hætta er á útafakstri og á 

veghlutum þar sem grunnvatnsrennsli er til vatnsbóla skal tryggja fullnægjandi 

mótvægisaðgerðir.“ 

Í 41. gr. (svipuð og 19. gr.): „Áður en vegir eru gerðir eða lagðir bundnu slitlagi skal afla 

starfsleyfis heilbrigðisnefndar fyrir framkvæmdinni. Leyfið skal ná til efna, sem nota á í 

vegstæði og til gerðar slitlags sem skal vera steinsteypa eða malbik, til mengunarvarna svo sem 

olíunotkunar og lekaskoðana á tækjum, til tímasetningar framkvæmda, staðsetningar 

vinnubúða og annarra atriða er málið kann að varða.“ 

Í 45. gr.: „Á fjarsvæði er óheimilt að staðsetja mengandi starfsemi án samþykktar 

heilbrigðisnefndar og skal starfsleyfi ekki veitt nema að tryggt sé að grunnvatn mengist ekki, 

starfsemin sé í samræmi við skipulagsáætlanir og önnur ákvæði samþykktar þessarar.“ 

Í 47. gr.: „Aðilar sem hug hafa á framkvæmdum eða rekstri á svæðinu skulu áður en sótt er um 

starfsleyfi til framkvæmda skila til heilbrigðisnefndar áhættumati er nær bæði til framkvæmda 

og reksturs.“ 

Í 50. gr. (sama og 32. gr.): „Geymsla á olíu, bensíni og öðrum varasömum efnum er óheimil 

nema það sé tiltekið í starfsleyfi heilbrigðisnefndar. Sama gildir um olíuáfyllingar á tæki og 

tanka. Flutningsaðili slíkra efna skal hafa fullnægjandi viðbragðsáætlun og leyfi 

heilbrigðisnefndar til flutninganna.“ 

Í 51. gr. (sama og 34. gr.): „Við viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. skal gætt sérstakrar 

varúðar við notkun varasamra efna, svo sem olíu, fúavarnarefna og annarra sambæril. efna.“ 

A.4 Almenn atriði 

Í 70. gr.: „Leita þarf samþykkis heilbrigðisnefnda við staðsetningu lagnaleiða og annarra þátta 

er varða slíkar framkvæmdir. Bygging háspennulína innan vatnsverndarsvæða 

höfuðborgarsvæðisins er starfsleyfisskyld starfsemi. Leyfið skal ná til allra verkþátta svo sem 

verklags, mengunarvarna og tímasetningar framkvæmda.“ 

Í 71. gr.: „Niðurrif háspennulína innan vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins er 

starfsleyfisskyld starfsemi. Leyfið skal ná til allra verkþátta svo sem verklags, mengunarvarna 

og tímasetningar framkvæmda.“ 

Í 72. gr.: „Óheimilt er að veita leyfi fyrir nýjum framkvæmdum og rekstri innan 

vatnsverndarsvæðisins í Bláfjallafólkvangi fyrr en fullnægjandi mótvægisaðgerðir hafa farið 

fram, til að lágmarka mengunarhættu vegna umferðar, að mati heilbrigðisnefndar.“ 



 

 

  



VIÐAUKI B – ATHUGASEMDIR FRÁ SAMRÁÐSFUNDUM 

 

Í töflu 22 eru tilgreindar helstu athugasemdirnar sem komu fram á samráðsfundum í tengslum 

við Sandskeiðslínu 1 og tengivirki á Sandskeiði ásamt því hvernig brugðist var við þeim. 

TAFLA 22 Helstu athugasemdir sem bárust í samráði vegna verkefnisins ásamt viðbrögðum. 

AÐILI ATHUGASEMD SVAR / VIÐBRÖGÐ 

Guðjón Jónsson 
VSÓ 

Gera þarf kröfur til tækjabúnaðar og setja 
takmarkanir. Gera þarf meiri kröfur á 
viðkvæmustu svæðunum. 

Í köflum 8.1 og 8.3 eru gerðar kröfur til 
tækjabúnaðar og takmarkanir settar. Svæðið 
er flokkað eftir viðkvæmni í kafla 6.3 og meiri 
kröfur gerðar á viðkvæmum svæðum. 

Dagur Jónsson 
Vatnsveita Hafnarfjarðar 

Er hægt að færa tengivirki austar? Mikið er 
af gjám norðan við og gömul misgengi 
sunnan við áætlaða staðsetningu 
tengivirkisins. 

Gerð var jarðkönnun fyrir lóð tengivirkis sem 
er farið yfir í kafla 2.1. Vestan megin og 
austan megin við framkvæmdasvæðið eru 
áberandi brotalínur en ekki fundust ummerki 
um sprungur á tengivirkislóðinni (Verkís, 
2016). Núverandi staðsetning er á mjög 
heillegum fleka með jökulruðningi yfir 
klöppinni. Austar við Lyklafell eykst sýnileiki 
mikið með hækkandi landi og ennþá austar 
eru hraunmyndanir. Því er austlægari 
staðsetning ekki endilega betri kostur. 

Dagur Jónsson 
Vatnsveita Hafnarfjarðar 

Taka þarf fram hvaða öryggiskröfur eru 
gerðar til vinnu innan á 
vatnsverndarsvæðum. 

Gerð er krafa um öryggisreglur, 
viðbragðsáætlun, ÖHU-áætlun, sérstaka 
tilhögun við olíuflutninga og fleiri 
áhættuminnkandi aðgerðir í köflum 8.1 og 
8.3 sem miða að því að minnka áhættu af 
völdum vinnu á vatnsverndarsvæðum. 

Dagur Jónsson 
Vatnsveita Hafnarfjarðar 

Huga þarf að hættu vegna aukins aksturs 
jeppa, mótorhjóla og vélsleða. Takmarka 
þarf umferð og loka vel slóðum. 

Gerð er krafa um að línuslóða frá Sandskeiði 
að Undirhlíðum sé lokað fyrir almennri 
umferð ökutækja. Einnig er gerð krafa um 
stýringu á umferð á vinnusvæði. Sjá kafla 8.1. 
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AÐILI ATHUGASEMD SVAR / VIÐBRÖGÐ 

Páll Stefánsson 
Heilbrigðiseftirlit Hafnar-
fjarðar og Kópavogssvæðis 

Það þarf að reikna út hversu lengi mengun 
er að berast í vatnsbólin [og hversu mikil] 
ef óhapp skeður. 

Vatnaskil voru fengin til að meta stysta 
tímann þar til mengunar yrði vart og mesta 
styrk á brunnsvæði fyrir mismunandi tilvik. 
Sjá kafla 6.1 og 6.3. 

Páll Stefánsson 
Heilbrigðiseftirlit Hafnar-
fjarðar og Kópavogssvæðis 

Það skiptir máli hvernig sinkhúðun fer fram 
og hún þarf að fá nægan tíma til að harðna 
í myrkri eftir húðunina. Þetta þarf að taka 
fram í verklýsingu. 

Þetta er tekið fram í kafla 4.4 og viðeigandi 
krafa sett fram fram í kafla  8.1. 

Páll Stefánsson 
Heilbrigðiseftirlit Hafnar-
fjarðar og Kópavogssvæðis 

Mælt er með að sinkhúð sé lökkuð til að 
auka endingartíma hennar.  

Gerð var könnun á umhverfisáhrifum 
málunar mastra og ekki var hægt að skera úr 
um hvort það væri umhverfisbætandi aðgerð 
því í málningu geta verið mengunarefni og 
við hreinsun fellur mikið af málningarögnum. 
Ennfremur felur endurmálun í sér áhættu 
vegna aukinnar umferðar vinnutækja. Sjá 
nánar umræðu í kafla 4.4. 

Páll Stefánsson 
Heilbrigðiseftirlit Hafnar-
fjarðar og Kópavogssvæðis 

Það skiptir máli hvernig Zn blanda er notuð 
út af snefilefnum í blöndunni. Til er blanda 
með 98% Zn, 1,6% Pb og 0,4% Cd en síðan 
er líka til dýrari blanda með 99,9% Zn og 
samsvarandi minni hlutföll af Pb og Cd. 
Betri gæði eru í þeirri síðarnefndu og því er 
hún æskileg. 

Þessu var komið á framfæri í kafla 4.4. 

Jóhanna Björg Hansen 
Mosfellsbær 

Huga verður að frágangi við nýja slóða og 
yfirborðsþekju. 

Gerð er krafa um malarslitlag verði sett á 
mastraplön, slóða og fláa slóða. Malarslitlag 
er fínefnaríkt og auðveldar gróðri að ná sér á 
strik eftir framkvæmdir. Ennfremur er lagt til 
að svarðlag sé endurnýtt á fláa. Sjá kafla 8.1. 

Jóhanna Björg Hansen 
Mosfellsbær 

Vert væri að skoða hvort hnika megi 
staðsetningu tengivirkis til austurs 

Sama svar og við spurningu Dags Jónssonar 
hér fyrir ofan. 
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Hér á eftir kemur jarðvegsmat fyrir Sandskeiðslínu 1 sem var gert til að kanna aðstæður fyrir 

undirstöður mastra línunnar og flokkunarkerfi jarðefna úr verkhönnunarskýrslu (EFLA, 

2015a). 

  

VIÐAUKI C JARÐVEGSMAT FYRIR SANDSKEIÐSLÍNU 1 



 

 

 



Landsnet Jarðvegsmat Sandskeiðslína 1

Skýringar Gæði jarðvegsmats

RHJ - frístandandi strekkmastur U - undirstaða 1 - cobra borað

SHJ - stagað súluhorn S/B - staghella eða bergbolti 2 - hluti borað/hluti ágiskað

VJ - stagað burðarmastur 3 - áætlað á staðnum

VHJ - stagað burðarmastur, horn í hengi 4 - áætlað fjarverandi

Mastur Gerð Staðs. Æskil. grunnv. lífrænt burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp

Gæði 

jarðv.mats

nr. teg.

[m] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1 RHJ 1 U 5.0 1.0 1.4 2.3 12 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

2 U 5.0 1.0 1.4 2.3 12 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

3 U 5.0 1.0 1.4 2.3 12 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

4 U 5.0 1.0 1.4 2.3 12 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

2 VJ 1 U 5.0 0.6 0.6 1.4 10 10 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

2 S/B 5.0 1.8 2.0 3.4 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

3 S/B 5.0 0.6 0.8 1.0 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 2

4 S/B 5.0 1.0 1.2 2.0 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

5 S/B 5.0 1.8 1.8 3.2 10 10 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 2

3 VJ 1 U 5.0 0.8 1.0 3.2 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 1.2 1.4 2.0 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 1.0 1.4 2.0 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 1.0 1.4 2.0 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 1.2 1.6 2.8 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 VJ 1 U 5.0 0.6 0.8 1.2 10 12 30 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 0.8 1.4 1.4 10 10 73 91 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.6 0.6 1.0 10 12 30 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 2.6 2.8 3.6 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 0.6 0.6 1.4 10 10 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 VJ 1 U 5.0 1.0 1.2 1.8 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 1.0 1.2 1.6 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 1.2 1.8 2.6 10 30 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 0.6 0.8 3.5 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 1.0 1.2 2.6 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

220/400 kV Sandskeiðslína 1

- Jarðvegsmat -

Dýpi á Jarðvegsgerð Endurnýting



Landsnet Jarðvegsmat Sandskeiðslína 1

Mastur Gerð Staðs. Æskil. grunnv. lífrænt burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp

Gæði 

jarðv.mats

nr. teg.

[m] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Dýpi á Jarðvegsgerð Endurnýting

6 VJ 1 U 5.0 1.4 1.6 1.6 10 30 91 91 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.6 0.6 1.6 10 10 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 0.6 0.6 1.6 10 10 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 0.6 0.8 1.0 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 0.8 1.0 1.2 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

7 VJ 1 U 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 2

2 S/B 5.0 0.8 0.8 0.8 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 1.2 1.4 1.4 10 12 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 2

8 VJ 1 U 5.0 0.8 1.2 2.0 12 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 1.0 1.4 1.8 12 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 0.5 1.0 1.0 12 12 82 82 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 1.6 2.0 3.0 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 0.6 0.8 1.0 12 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

9 VJ 1 U 5.0 0.5 0.8 1.2 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 1.0 1.2 1.6 10 12 30 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 1.8 2.0 2.2 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 1.2 1.6 3.4 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 0.4 0.8 0.8 10 12 91 91 0.0 0.0 0.8 0.8 1

10 VJ 1 U 5.0 0.6 1.0 1.8 12 12 30 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 0.6 0.8 1.3 12 12 32 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 1.4 1.8 3.2 10 12 32 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 0.4 0.6 0.9 12 12 32 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 0.6 0.6 1.3 12 12 32 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

11 VJ 1 U 3.0 1.4 1.4 2.0 10 10 32 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 3.0 1.0 1.2 2.0 10 12 32 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 2.5 1.6 1.8 2.8 10 12 30 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 3.0 0.8 1.0 1.0 10 12 90 91 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 3.0 1.6 2.2 2.7 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

12 VJ 1 U 2.5 1.6 1.6 3.8 10 10 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 3.0 1.0 1.2 1.3 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 3.0 1.0 1.2 1.9 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 4.0 2.0 2.8 3.7 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 3.0 1.6 1.8 2.2 10 12 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1



Landsnet Jarðvegsmat Sandskeiðslína 1

Mastur Gerð Staðs. Æskil. grunnv. lífrænt burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp

Gæði 

jarðv.mats

nr. teg.
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Dýpi á Jarðvegsgerð Endurnýting

13 VJ 1 U 1.0 0.8 1.0 1.1 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 3.0 0.6 0.7 0.7 10 12 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 3.0 0.8 0.8 0.8 10 10 91 91 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 4.0 0.6 0.8 0.8 10 12 82 82 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 3.0 0.3 0.3 0.3 10 10 31 91 0.0 0.0 0.0 0.8 1

14 VJ 1 U 1.4 1.0 1.2 1.4 12 12 35 72 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 1.0 1.0 1.4 1.4 10 12 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 1.5 0.8 0.9 0.9 10 12 35 72 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 1.0 0.8 1.4 1.7 10 12 35 72 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 1.5 0.5 1.1 1.1 10 12 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

15 VJ 1 U 9.0 2.0 2.8 9.0 10 30 35 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 1.0 3.8 4.8 10 30 35 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

3 S/B 5.0 1.8 3.2 4.0 10 30 35 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 1.2 1.8 6.0 10 30 31 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 7.0 1.6 2.2 7.0 10 30 35 82 0.0 0.0 0.0 0.8 1

16 SHJ 1 U 5.0 0.4 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.0 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

6 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

7 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

8 S/B 5.0 0.0 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

9 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

10 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

11 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

12 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

13 S/B 5.0 0.5 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

14 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

15 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

16 S/B 5.0 0.5 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

17 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3
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17 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

18 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

19 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

20 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

21 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

22 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

23 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3
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24 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

25 VJ 1 U 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

26 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

27 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

28 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

29 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3
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30 SHJ 1 U 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 U 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 U 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

6 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

7 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

8 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

9 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

10 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

11 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

12 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

13 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

14 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

15 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

16 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

17 S/B 0.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

31 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 71 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

32 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

33 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3
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34 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

35 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.0 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

36 VJ 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 3

37 VJ 1 U 5.0 0.5 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.5 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.5 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.0 1.0 1.0 0 73 73 73 0.0 0.8 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.5 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

38 VJ 1 U 5.0 0.5 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.5 0.5 0.5 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.5 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

39 VJ 1 U 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.3 0.5 0.5 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.0 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

40 VHJ 1 U 5.0 0.0 2.0 2.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.4 0.5 0.5 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3
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41 VJ 1 U 5.0 0.0 2.0 2.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.4 1.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.0 2.0 2.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

42 VJ 1 U 5.0 0.0 0.0 0.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.2 0.2 0.2 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.3 0.3 0.3 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.3 2.0 1.0 10 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

43 SHJ 1 U 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 U 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 U 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.3 0.3 0.3 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

6 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

7 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

8 S/B 5.0 0.3 0.3 0.3 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

9 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

10 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

11 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

12 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

13 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

14 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

15 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

16 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

17 S/B 5.0 0.1 0.1 0.1 10 10 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 3

44 VJ 1 U 5.0 0.0 0.0 0.0 10 73 73 73 0.0 0.8 0.8 0.8 3

2 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 73 73 73 0.0 0.8 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 73 73 73 0.0 0.8 0.8 0.8 3

4 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 73 73 73 0.0 0.8 0.8 0.8 3

5 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 73 73 73 0.0 0.8 0.8 0.8 3
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45 VJ 1 U 5.0 1.6 1.8 2.1 12 12 30 73 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 0.6 0.8 0.8 12 12 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 1.0 1.2 1.8 12 12 31 73 0.0 0.0 0.0 0.8 1

4 S/B 5.0 0.6 1.6 1.6 12 71 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 2.0 2.2 2.2 10 12 73 73 0.0 0.0 0.8 0.8 1

46 VJ 1 U 5.0 2.0 2.0 2.2 10 10 31 80 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2 S/B 5.0 3.0 5.0 5.0 10 30 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 S/B 5.0 1.4 1.8 1.8 10 30 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.6 0.6 0.8 10 10 31 80 0.0 0.0 0.0 0.8 1

5 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 10 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 1

47 RHJ 1 U 5.0 0.2 0.4 0.4 10 30 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 3

2 U 5.0 0.2 0.2 0.2 10 10 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 3

3 U 5.0 0.2 0.8 0.8 10 30 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 3

4 U 5.0 0.2 0.2 0.2 10 10 80 80 0.0 0.0 0.8 0.8 3

48 VHJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

49 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

50 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

51 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1



Landsnet Jarðvegsmat Sandskeiðslína 1

Mastur Gerð Staðs. Æskil. grunnv. lífrænt burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp lífrænt yfir burðarh. burðarh. klöpp

Gæði 

jarðv.mats

nr. teg.

[m] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Dýpi á Jarðvegsgerð Endurnýting

52 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

53 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

54 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.0 0.0 0.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

55 VJ 1 U 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

2 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

3 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

4 S/B 5.0 0.1 3.0 3.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

5 S/B 5.0 0.1 2.0 2.0 10 71 72 72 0.0 0.0 0.8 0.8 1

56 SHJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

6 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

7 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

8 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

9 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

10 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

11 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

12 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

13 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

14 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

15 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

16 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

17 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4



Landsnet Jarðvegsmat Sandskeiðslína 1
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Gæði 
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nr. teg.
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Dýpi á Jarðvegsgerð Endurnýting

57 VJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

58 VJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

59 VJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

60 VJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

61 VJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

62 VJ 1 U 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

2 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

3 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

4 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

5 S/B 6.0 0.3 0.3 2.5 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 4

63 TH 1 U 5.0 0.2 2.0 2.0 10 71 71 72 0.0 0.0 0.0 0.8 3



Flokkunarkerfi jarðefna 

Tegund efnis Fl. Rúmþ. 

rakt kN/m3 

Rúmþ. í 

grunnvatni  

Skriðhorn 

Gráður 

Álag á 

klöpp 

  kN/m3 kN/m3  MPa 

Jarðvegur      

Mold 10 12 4   

Mýri 11 11 2   

Setlög      

Silt – mjúkt 20 16 6 30  

Silt – þétt 21 17 7 35  

Silt – hart 22 18 8 35  

Hveraleir 23 11 2 30  

Jökulruðningur      

Fínefnaríkur 30 18 8 30  

Malarkenndur 31 18 8 35  

Grýttur 32 19 9 40  

Skriðuefni - fínefnaríkt 35 17 7 35  

Skriðuefni - gróft 36 18 8 45  

Möl og sandur      

Foksandur 40 13 3 35  

Foksandur 41 15 5 35  

Möl og sandur 50 16 6 35  

Möl og sandur 51 17 7 40  

Möl og sandur 60 18 8 40  

Möl og sandur 61 19 9 40  

Gosefni      

Vikur 70 9 2 40  

Gjall, brunnið hraun 71 10 2 45  

Apalhraunsfylling (1) 72+ 13 3 50  

Apalhraun 72   50 1,5 

Helluhraunsfylling  (1) 73+ 19 9 50  

Helluhraun 73   50 2,0 

Klöpp      

Móberg 80 17 7  2,0 

Jökulberg 82 18 9  2,0 

Berg, sprungið 90 20 10  2,0 

Berg, heillegt 91 20 10  4,0 

(1) Hraun blandað allt að 40% af fínna efni til holufyllingar 

 



VIÐAUKI D – JARÐKÖNNUN Á SANDSKEIÐI FYRIR TENGIVIRKI 

 

Hér á eftir kemur minnisblað um jarðkönnun sem var gerð á Sandskeiði fyrir lóð áætlaðs 

tengivirkis (Verkís, 2016). 
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TENGIVIRKI - SANDSKEIÐ 

JARÐKÖNNUNARSKURÐIR 

Minnisblað 

 

 

VERKNÚMER: 09055-003 DAGS.: 2016-12-30 

VERKHLUTI: 32-1-1 NR.: MB-0205 

HÖFUNDUR: GK   

 

 

1 Jarðgrunnsrannsóknir   

1.1 Tilgangur   

17. nóvember voru grafnir jarðkönnunarskurðir innan lóðar fyrirhugaðs tengivirkis við Sandskeið.  

Tilgangur verks var að kanna jarðgerð á staðnum, ástand klappar og leit að sprungum.    

1.2 Aðstæður á staðnum   

1.2.1 Almennt   

Slóðinn að fyrirhuguðu svæði var grófur og stórsteinóttur en fara þurfti veg í gegnum 

sumarbústaðasvæði þar sem að vatnavextir hindruðu för um veginn meðfram Búrfellslínu 3 að 

Lyklafelli.  Þegar komið var að mælingarstað hafði verið búið að setja út fjóra 35 metra langa skurði. 

Þremur hælum hafði verið komið fyrir í hverju skurðstæði (endi, miðja, endi). Allar upplýsingar voru 

skráðar í feltbók. Staðsetningu jarðkönnunarskurða má sjá á teikningu U14-001.   

1.2.2 Jarðfræðilegar aðstæður   

Eins og sést á mynd 1 er um að ræða grágrýti (ólivín þóleiít) suðvestan við Lyklafell þar sem reisa á 
tengivirkið. Berggrunnurinn er hulinn jökulruðningi að mestu leyti. Þá er slitrótt gróðurþekja sem liggur 
ofan á jökulruðningnum. Áberandi sprungur eru beggja megin við framkvæmdarsvæðið eins og sést á 
teikningu U14-001. Á myndum 2 og 3 eru afstöðukort af framkvæmdarsvæði.  
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Mynd 1 – Berggrunnur svæðis er grágrýti (ólivín þóleiít) suðvestan við Lyklafell 

 
Mynd 2 – Afstöðukort sem sýnir staðsetningu fyrirhugaðs tengivirkis. 

  



 

 

 

09055003-1-MB-0205-Tengivirki_Sandskeið_skurðir.docx FS-014-06 

3/10 
 

 
Mynd 3 – Annað afstöðukort af fyrirhuguðu svæði fyrir tengivirkið. 

1.1 Framkvæmd   

Notast var við 20 tonna beltagröfu í verkið og notuð var skófla með góm til að spilla síður ummerkjum 

um sprungur. Hitastig á mælingarstað var -1° C, vindasamt og snjófok. Fjórir skurðir voru grafnir og 

gekk það hratt og vel fyrir sig. Lýsingar og ljósmyndir úr hverjum skurði má sjá í athuganakafla 1.4. 

Keimlíkar niðurstöður komu úr öllum skurðum (sjá niðurstöðukafla 2).   

Halldór M. Gunnarsson og Iða Brá Vilhjálmsdóttir, starfsmenn Verkís, sáu um að mæla yfirborð á 

staðnum og mæla skurði eftir að greftri var lokið. Þar var hæð mæld niður á klapparyfirborð. Teikning 

U14-002 sýnir snið í skurðina.  
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1.2 Athuganir   

Teknar voru myndir úr öllum fjórum skurðunum. Svo hægt sé að átta sig á staðsetningu mynda var 

skurðunum gefin heiti (A,B,C og D) og sést á teikningu U14 – 001 hvar hver mynd fyrir sig var tekin. 

 

 
Mynd 4 – Skurður A (A1(austur), A2 fyrir miðju og A3 (vestur)).    

Skurður A   

Gróðurþekja og snjór á yfirborði og þar fyrir neðan er 0,2 – 0,4 m þykkt moldarlag.  Við tekur  

jökulruðningur (2,2 m (austurhluta) – 2,0 m (vesturhluta)) niður á klöpp. Jökulruðningurinn er 

fínkornóttari í austurhluta skurðs. Lítið um stóra steina og hnullunga austan megin en  verður 

grófarkornóttari (steinaríkari) til vesturs og við svæði A3 er klöpp sem brotnað hefur vel uppúr (sjá 

mynd 4). 
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Mynd 5 – Skurður B (B1(austur), B2 fyrir miðju og B3 (vestur)).   

Skurður B   

Gróðurþekja og snjór á yfirborði, Moldarlag, 0,3 - 0,5 metra þykkt liggur undir gróðurþekjunni. Þykkt 

lag af jökulruðningi (2,0 m (austurhluta) – 0,7 m (vesturhluta)) nær þaðan niður á klöpp. Klöppin 

hækkar til vesturs. Þá er jökulruðningur grófari í vestari hluta skurðar. Við svæði B2 sést á mynd 5 

hvernig brotnað hefur uppúr klöppinni en klapparbrot  með þvermál 0,4 – 0,6 m sjást greinilega undir 

jökulruðningnum.    
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Mynd 6 – Skurður C (C1(austur), C2 fyrir miðju og C3 (vestur)). 

Skurður C   

Gróðurþekja og snjór á yfirborði, Moldarlag, 0,2 - 0,6 metra þykkt liggur undir gróðurþekjunni. Lag af 

jökulruðningi (1,4 m (austurhluta) – 1,2 m (vesturhluta)) niður á klöpp en klöppin hækkar til vesturs. 

Þá er jökulruðningur grófari austar í skurðinum. Á mynd 6 (svæði C3) sést hvernig brotið er uppúr 

klöppinni. Þar fyrir utan var klöppin mjög heilleg.   
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Mynd 7 – Skurður D (D1(austur), D2 fyrir miðju ogD3 (vestur)).  

Skurður D   

Gróðurþekja og snjór á yfirborði, Moldarlag, 0,3 - 0,5 metra þykkt liggur undir gróðurþekjunni. Þykkt 

lag af jökulruðningi (2,5 m (austurhluta) – 0,5 m (vesturhluta)) niður á klöpp en klöppin hækkar til 

vesturs. Jökulruðningur er mjög fínefnaríkur í austurhluta skurðarins. Samloðun mikil og hátt hlutfall 

af silti. Þá verður jökulruðningurinn mun grófari í vesturhluta  skurðarins. Á mynd 7 sést greinilega 

hækkun klappar til vesturs ef skóflan er notuð til viðmiðunar.   
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2 Niðurstöður   
Lagskipting í gryfjunum var eftirfarandi; 

 Gróðurþekja og snjór á yfirborði.    

 Fokmoldarlag, í kringum 0,2 - 0,6 metrar á þykkt (sjá töflu 1)    

 Jökulruðningur. Kornastærðin í jökulruðningnum var breytileg, alveg frá steina- og 

malarríkum ruðningi niður í fínkorna jökulruðning (sjá töflu 1)   

 Klöpp. Ofan á klöpp var eittvað um brotið hraun en þar undir tók við heilleg klöppin.  Ekki var 

um neinar sprungur að ræða í skurðunum.     

Þykkt jökulruðnings er breytileg eins og sést á sniðum í viðauka (teikning U14-002). Þá sýnir tafla 1 

þykkt jarðlaga úr skurðinum.    

Mynd 8 sýnir hæðarlínur klappar á fyrirhugaðri lóð tengivirkis.   

 

Tafla 1 – Þykkt jarðlaga niður á klöpp 

Skurður A A3 (m) A2 (m) A1 (m) 

Gróðurþekja 0,4 0,2 0,4 

Jökulruðningur 1,6 2,3 1,8 

Samtals 2,0 2,5 2,2 

Skurður B B3 (m) B2 (m) B1 (m) 

Gróðurþekja 0,3 0,3 0,5 

Jökulruðningur 0,7 1,9 2,0 

Samtals 1,0 2,2 2,5 

Skurður C C3 (m) C2 (m) C1 (m) 

Gróðurþekja 0,3 0,4 0,6 

Jökulruðningur 1,2 0,6 1.4 

Samtals 1,5 1,0 2,0 

Skurður D D3 (m) D2 (m) D1 (m) 

Gróðurþekja 0,3 0,3 0,5 

Jökulruðningur 0,5 1,7 2,5 

Samtals 0,8 2,0 3,0 
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Mynd 8 – Hæðarlínur klappar. 
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Viðauki  
Hnitaskrá 



Klapparyfirborð 
 

Nafn Norður Austur Hæð (m y.s.) skýring 

103 374.680.903 400.082.893 196.502 h1 sk botn 

104 374.680.746 400.082.192 196.517 h1 sk botn 

105 374.681.395 400.082.038 196.685 h1 sk botn 

106 374.681.653 400.081.868 195.414 h1 sk botn 

107 374.683.027 400.081.686 195.282 h1 sk botn 

108 374.690.204 400.078.670 196.012 h1 sk botn 

109 374.691.799 400.077.940 195.647 h1 sk botn 

110 374.693.190 400.077.431 196.113 h1 sk botn 

111 374.699.655 400.074.552 195.038 h1 sk botn 

112 374.701.103 400.074.070 195.523 h1 sk botn 

113 374.702.696 400.073.462 195.262 h1 sk botn 

114 374.705.509 400.072.184 195.805 h1 sk botn 

115 374.710.036 400.070.238 194.984 h1 sk botn 

116 374.711.769 400.069.468 195.134 h1 sk botn 

203 374.676.271 400.069.241 195.878 h2 sk botn 

204 374.680.536 400.067.255 196.094 h2 sk botn 

205 374.684.141 400.065.795 196.721 h2 sk botn 

206 374.685.178 400.065.325 196.387 h2 sk botn 

207 374.687.293 400.064.542 196.860 h2 sk botn 

208 374.692.333 400.062.520 196.326 h2 sk botn 

209 374.694.789 400.061.364 195.364 h2 sk botn 

210 374.697.976 400.060.300 194.679 h2 sk botn 

211 374.701.402 400.059.019 194.414 h2 sk botn 

212 374.703.241 400.058.228 194.717 h2 sk botn 

213 374.706.565 400.056.998 194.350 h2 sk botn 

303 374.672.860 400.059.151 195.856 h3 sk botn 

304 374.675.271 400.058.227 195.861 h3 sk botn 

305 374.676.323 400.057.645 196.191 h3 sk botn 

306 374.677.622 400.057.253 196.159 h3 sk botn 

307 374.679.261 400.056.538 196.592 h3 sk botn 

308 374.682.463 400.055.211 196.690 h3 sk botn 

309 374.685.005 400.054.168 196.465 h3 sk botn 

310 374.686.277 400.053.676 196.012 h3 sk botn 

311 374.689.274 400.052.415 196.136 h3 sk botn 

312 374.691.970 400.051.229 195.348 h3 sk botn 

313 374.694.762 400.050.092 195.610 h3 sk botn 

314 374.696.310 400.049.531 195.529 h3 sk botn 

315 374.697.253 400.049.103 195.308 h3 sk botn 

316 374.697.755 400.048.898 195.367 h3 sk botn 

317 374.698.877 400.048.371 195.435 h3 sk botn 

318 374.702.419 400.046.769 194.955 h3 sk botn 



319 374.702.896 400.046.503 195.004 h3 sk botn 

320 374.704.520 400.045.901 194.810 h3 sk botn 

406 374.665.827 400.045.208 195.621 h4 sk botn 

407 374.666.488 400.044.920 195.553 h4 sk botn 

408 374.668.545 400.044.010 196.036 h4 sk botn 

409 374.669.081 400.043.753 196.213 h4 sk botn 

410 374.669.538 400.043.622 196.113 h4 sk botn 

411 374.670.499 400.043.179 195.875 h4 sk botn 

412 374.671.573 400.042.697 196.116 h4 sk botn 

413 374.672.867 400.042.167 195.985 h4 sk botn 

414 374.673.944 400.041.737 196.158 h4 sk botn 

415 374.677.437 400.040.098 195.770 h4 sk botn 

416 374.679.340 400.039.295 195.403 h4 sk botn 

417 374.679.647 400.039.228 195.428 h4 sk botn 

418 374.680.199 400.039.131 195.371 h4 sk botn 

419 374.683.035 400.037.909 194.763 h4 sk botn 

420 374.684.543 400.037.312 194.715 h4 sk botn 

421 374.685.192 400.036.978 194.515 h4 sk botn 

422 374.686.319 400.036.383 194.376 h4 sk botn 

423 374.686.599 400.036.388 194.618 h4 sk botn 

424 374.691.861 400.034.240 194.266 h4 sk botn 

425 374.695.244 400.032.621 193.300 h4 sk botn 

426 374.696.010 400.032.299 193.512 h4 sk botn 

427 374.697.518 400.031.750 193.293 h4 sk botn 

428 374.698.189 400.031.581 193.360 h4 sk botn 

 

Yfirborð 
Nafn Norður Austur Hæð (m y.s.) Skýring 

2 374.697.912 400.033.388 196.591 D3 

3 374.681.905 400.040.328 196.880 D2 

4 374.665.781 400.047.175 196.962 D1 

5 374.672.358 400.061.601 197.281 C3 

6 374.688.440 400.054.643 197.093 C2 

7 374.704.555 400.047.781 196.683 C1 

8 374.708.228 400.057.723 196.915 B3 

9 374.692.156 400.064.524 197.241 B2 

10 374.676.106 400.071.515 197.372 B1 

11 374.681.118 400.084.434 197.395 A3 

12 374.697.250 400.077.545 197.348 A2 

13 374.713.370 400.070.640 197.054 A1 

100 374.688.884 400.078.321 197.455 h1 sk br 

101 374.699.585 400.073.672 197.420 h1 sk br 

102 374.712.222 400.068.302 197.115 h1 sk br 

118 374.713.119 400.069.911 197.215 h1 sk br 



119 374.703.339 400.074.119 197.342 h1 sk br 

120 374.691.700 400.079.288 197.467 h1 sk br 

200 374.680.912 400.066.108 197.497 h2 sk br 

201 374.691.083 400.061.897 197.234 h2 sk br 

202 374.707.451 400.055.729 196.959 h2 sk br 

203 374.708.598 400.056.130 197.099 h2 sk br e 

204 374.708.195 400.057.386 197.004 h2 sk br 

205 374.692.023 400.063.692 197.429 h2 sk br 

206 374.681.716 400.067.755 197.461 h2 sk br 

300 374.680.407 400.055.025 197.244 h3 sk br 

301 374.690.994 400.050.700 197.033 h3 sk br 

302 374.703.160 400.045.274 196.786 h3 sk br 

303 374.691.707 400.052.408 197.163 h3 sk br 

304 374.681.171 400.056.784 197.240 h3 sk br 

400 374.672.002 400.041.516 196.856 h4 sk br 

401 374.686.019 400.035.647 196.745 h4 sk br 

402 374.687.278 400.037.113 196.701 h4 sk br 

403 374.672.562 400.043.354 197.018 h4 sk br 

 





VIÐAUKI E – YFIRLITSKORT 1:100.000 OG 1:20.000 

 

Hér á eftir koma yfirlitskort fyrir Sandskeiðslínu 1 í skala 1:100.000 og 1:20.000 úr 

verkhönnunarskýrslu (EFLA, 2015a). 
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VIÐAUKI F – TENGIVIRKI 

 

F.1 Búnaður 

Í hefðbundnum tengivirkum eru venjulega þrír umhverfisþættir sem horft er til: 

 Olía á spennum og í búnaði 

 Sýra á rafgeymum 

 Gróðurhúsalofttegund SF6 í búnaði 

Stórir aflspennar í tengivirkjum hafa að geyma gífurlegt magn af olíu sem getur hlaupið á 

tugum tonna fyrir hvern spenni. Þar að auki eru þeir yfirleitt hafðir utandyra til að auka 

kælingu. Þetta tiltekna áhættumat nær aðeins yfir reisingu og tengingu 220 kV tengivirkis og 

þar verða engir stórir aflspennar, einungis minni stöðvarnotkunarspennar sem hægt er að fá 

án olíu. Það skal því tekið sérstaklega fram að framtíðaráfangar fyrir stækkun tengivirkis sem 

fela í sér einn eða fleiri stóra aflspenna skulu ávallt fara í gegnum sérstakt áhættumat gangvart 

vatnsvernd. Ef að slíkri stækkun kæmi einn daginn þá er vert að benda á að í Þýskalandi eru til 

aflspennar fyrir allt að 420 kV sem nota grænmetisolíu og eru því talsvert hættuminni 

(Siemens, 2016). 

Annar háspennubúnaður í tengivirkjum en spennar getur einnig innihaldið olíu. Hefðbundinn 

lofteinangraður búnaður inniheldur olíu sem er þó í minna magni en hjá spennum. Í þessu 

tiltekna tengivirki á hins vegar að nota svokallaðan GIS háspennubúnað (Gas Insulated 

Switchgear) þar sem lofttegundin SF6 er notuð til að einangra búnaðinn og er sá búnaður laus 

við alla olíu. 
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Brennisteinshexaflúoríð (SF6) er sérlega öflug gróðurhúsalofttegund og hlýnunarmáttur 

hennar er 23.900 sinnum meiri en koltvísýrings (CO2) miðað við 100 ár á meðan 

hlýnunarmáttur metangass (CH4) er aðeins 21 sinni meiri en koltvísýringur. Ástæðan fyrir 

þessu er að geislunarálag SF6 er sérstaklega hátt og líftíminn hennar í lofthjúpnum er mjög 

langur, um 3200 ár (Umhverfisráðuneytið, 2009). Það þýðir að losun á 1 kg af SF6 út í 

andrúmsloftið jafngildir því að keyra 200.000 km á Volkswagen Polo sem hleypir út 119 g af 

koltvísýringi á hvern kílómetra (Europe's Energy Portal, 2013). Notkun GIS búnaðar getur því 

falið í sér áhrif á loftslagsbreytingar en ætti hins vegar ekki að hafa nein áhrif á grunnvatn og 

fellur því utan við þetta tiltekna áhættumat. 

Tengivirkið verður í steyptri byggingu og í rofasal hennar verður færanlegur brúkrani sem 

verður að öllum líkindum knúninn með rafmagnsmótor.  

Rafgeymar eru með sýru og hún getur annað hvort verið fljótandi eða gelkennd. Til að koma í 

veg fyrir að sýra rafgeyma geti haft nokkur áhrif á grunnvatn skal sú krafa gerð að rafgeymarnir 

séu gelrafgeymar. Slíkir rafgeymar hafa verið notaðir á Íslandi og þar mætti til dæmis nefna að 

Sonnenschein A600 gelrafgeymar var notaður í tengivirki Landsnets í Helguvík (Eggert 

Þorgrímsson, munnleg heimild, 27. október 2016). Hafa þarf samband við framleiðanda og 

ganga úr skugga um að tiltekinn rafgeymir sé þannig að hann geti ekki haft mengandi áhrif á 

grunnvatn. Nauðsynlegt er að hafa lekabakka undir hverjum gelrafgeymi nema hægt sé að sýna 

fram á að viðkomandi gelrafgeymir geti með engu móti mengað grunnvatn. Rafgeymar verða 

staðsettir innandyra, í steinsteyptri byggingu tengivirkisins. 

F.2 Staðsetning 

Áætlað tengivirki á Sandskeiði lendir innan núverandi grannsvæðis áætlaðs vatnsbóls við 

Fossvallaklif. Grunnafmörkun vatnsverndarsvæða er metin út frá aðrennslissvæði brunns og á 

mynd 20 er sýnt aðrennslissvæði fyrir núverandi staðsetningu áætlaðs brunns. Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa hins vegar fengið Vatnaskil til að skoða betur 

mögulega staðsetningu brunnhola við Fossvallaklif. Tvær aðrar staðsetningar hafa verið 

skoðaðar og er aðrennslissvæði þeirra sýnt á myndum 21 og 22. Tengivirki á Sandskeiði mun 

vera staðsett þar sem núverandi raflínur mætast (merkt með rauðum punkti) og eins og sést á 

mynd 20 þá lendir það á jaðri aðrennslissvæðis brunns. En á myndum 21 og 22 sést að ef 

borholurnar verða færðar þá lendir tengivirkið utan við aðrennslissvæði brunns og í því tilviki 

gæti verið að tengivirkið verði utan við grannsvæði vatnsbólsins. Þessi breyting hefur þó ekki 

enn verið gerð og því verður þetta áhættumat að miðast við núverandi staðsetningu áætlaðs 

brunns í Fossvallaklifum. Einnig mætti benda á að olíuslys á Sandskeiði myndi berast til 

Gvendarbrunna og Jaðars eins og kom fram í töflu 9 en styrkurinn yrði þó minni heldur en í 

Fossvallaklifum ef staðsetning brunnhola verður óbreytt. 
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MYND 20 Aðrennslissvæði Fossvallaklifa miðað við núverandi staðsetningu brunnsvæðis (Landsnet, 2016). Áætluð 
staðsetning tengivirkis á Sandskeiði er merkt með rauðum punkti.  

 

MYND 21 Aðrennslissvæði Fossvallaklifa miðað við staðsetningu brunnsvæðis norður af núverandi brunnsvæði (Landsnet, 
2016). Áætluð staðsetning tengivirkis á Sandskeiði er merkt með rauðum punkti. 



 

 

 

MYND 22 Aðrennslissvæði Fossvallaklifa miðað við staðsetningu brunnsvæðis við Selvatn (Landsnet, 2016). Áætluð 
staðsetning tengivirkis á Sandskeiði er merkt með rauðum punkti. 



VIÐAUKI G – MAT Á LÍKUM ATBURÐA 

 

Haft var samband við ýmsa aðila sem hafa tengst framkvæmdum á háspennulínum síðustu 

áratugi, í jarðvinnu eða reisingu og strengingu. Eftirfarandi óhöpp á tækjum komu fram: 

 Kranabíll / glussabómukrani / torfærukrani (35 t) 

o Krani valt tvisvar í fyrsta hluta byggðalínu fyrir norðan í kring um 1975-1976, 

annars vegar þegar snjóundirlag brast og hins vegar þegar verið var að flytja 

hann milli staða. Aðstæður voru slæmar í framkvæmdinni, tækin gömul og 

engir slóðar heldur keyrt á snjónum. 

o Krani valt við gerð Hvalfjarðarlínu (Brennimelslínu) árið 1977. 

o Krani valt við gerð aðstöðunnar á Hamranesi í kring um 1991-1995. 

o Krani valt við reisingu Búrfellslínu 3B í kring um 1992. 

o Krani valt við gerð burðarmasturs í Sultartangalínu 3 í kring um 2002.  

o Glussaslanga krana lak í nýlegri háspennulínuframkvæmd. 

 Bílkrani / vörubíll með krana 

o Þrjú óhöpp þar sem bílkrani gaf lopp og sló til eða stroff slitnaði 

 Jarðvinnutæki 

o Árekstrar verða sárasjaldan, kannski 1-5 árekstrar í gegnum tíðina þó að 

sennilega hafi verið keyrðir tugir þúsunda kílómetra á hverju ári í mörg ár (ein 

heimild). 

o Það er teljandi á fingrum annarar handar að jarðvinnutæki lendi í óhappi eða 

veltu (ein heimild). 

o Á 40 km langri jarðstrengslínuleið valt jarðvinnuvél. 

o Það verða einhver slys í hverju jarðgangaverki og þá sérstaklega glussaslöngur 

en þar eru aðstæður hvað verstar og mun verri en í framkvæmdum við 

háspennulínur. 

 Smærri tæki 

o Jeppar í háspennulínuframkvæmd á Norðurlandi lentu í 4 aðgreindum 

óhöppum. Þar af ultu tveir bílar og einn missti dekk undan bílnum. 
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o Sendiferðabíll bakkaði ofan í djúpa gryfju við gerð Búrfellslínu 3A en engan 

sakaði. 

o Árekstur milli tveggja smærri tækja í einu verki en engan sakaði. 

Eftirfarandi slys á fólki komu fram: 

 Banaslys þegar einangrunarkeðja féll ofan úr turni sem var búið að hífa upp við gerð 

Fljótsdalslínu 2, sennilega í kring um 2007. 

 Banaslys þegar maður varð á milli undirstöðu og tækis við gerð Sigöldulínu 2. 

 Slys þegar maður féll úr 17 m hæð en lifði af við gerð Hrauneyjafosslínu (Sultartangalína 

1) í kring um 1986. 

 Slys þegar stálrör sem vó í kring um 1 tonn valt af búkka eða skurðkanti, rúllaði af stað 

og lenti á manni en maðurinn slapp án mikilla meiðsla. Línuleið við Þeistareyki. 

 Slys þegar klauf á hamri hrökk í sundur og skaust í gegnum hlífðarfatnað manns þegar 

tekið var á móti stagvír. Klaufin olli skurði á hönd mannsins sem þurfti að sauma en 

hann missti ekki úr vinnu. 

 Næstum því slys þegar maður í byggingakrana sofnaði í ölvímu í 40 m hæð við að hífa 

stálbita á vinnusvæðinu að Þeistareykjum árið 2015. Kraninn rakst sem betur fer ekki í 

neitt og engan sakaði. 

 Einhver slys hafa orðið í tengslum við tréstaura þar sem menn eru ólaðir utan um 

staurinn. 

Út frá þessum heimildum hafa kranabílar því oltið 6 sinnum í framkvæmdasögu háspennulína 

á Íslandi frá frumbernsku hennar í kring um 1975. Aðstæður voru öðruvísi á þeim tíma eins og 

sést á því að við gerð byggðalínu var keyrt á snjó en ekki slóðum. Ef miðað er aðeins við síðustu 

25 ár (frá 1990) þá hafa kranabílar oltið tvisvar sinnum við gerð háspennulínu og einu sinni 

við gerð tengivirkis (á Hamranesi). Tengivirkið á Sandskeiði verður steypt en ekki 

stálgrindarhús og því þarf ekki kranabíl við gerð þess. Til að túlka ofangreindar heimildir af 

varfærni er reiknað með að 5 slys hafi orðið á jarðvinnutækjum frá árinu 1990 og að 3 slys hafi 

orðið á vörubíl með krana frá árinu 1990. 

Frá 1990 hafa verið reistar eða endurbyggðar eftirfarandi 220 kV eða 400 kV línur: 

Brennimelslína 1 (endurbygging), Búrfellslínur 2 (endurbygging), 3A og 3B, Fljótdalslínur 3 og 

4, Kolviðarhólslína 1 (endurbygging), Norðurálslínur 1 og 2, Sultartangalínur 1 (endurbygging), 

2 og 3 og Vatnsfellslína 1. Möstrin í þessum línum sem hafa verið reist eftir árið 1990 eru í kring 

um 1100. Miðað við fjölda mastra og þær veltur sem vitað er til að hafa orðið eftir 1990 þá eru 

líkurnar 0,2% á hvert mastur fyrir kranabíl, 0,3% á hvert mastur fyrir vörubíl með krana og 

0,5% á hvert mastur fyrir jarðvinnutæki.  

Myndir 23, 24, 25, 26, 27 og 28 sýna atvikið þegar kranabíllinn valt við gerð burðarmasturs í 

Sultargangalínu 3 sem var rætt hér fyrir ofan. Óhappið varð þegar verið var að reisa eitt af 

fyrstu möstrum línunnar og var rekið til „ókunnugleika“. 
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MYND 23 Velta kranabíls í Sultartangalínu 3. Séð frá enda armsins á krananum. 

 

MYND 24 Velta kranabíls í Sultartangalínu 3. Armurinn hefur lent á mastrinu. 



 

 

 

MYND 25 Velta kranabíls í Sultartangalínu 3. Kranabíllinn fór alveg á hliðina. 

 

MYND 26 Velta kranabíls í Sultartangalínu 3. Hér má sjá að undirlag hefur gefið sig. 
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MYND 27 Velta kranabíls í Sultartangalínu 3. Lausir plankar sem voru undir fótum bílsins eru á víð og dreif. 

 

MYND 28 Velta kranabíls í Sultartangalínu 3. Rauðleitan vökva má sjá á stálplötu vinstra megin fyrir miðja mynd. 
Ef vel er að gáð má sjá að jarðvegurinn er litaður dökkur af vökva undir grind fyrir miðri mynd. 
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Verkfræðistofan Vatnaskil var fengin til að reikna út hvernig mengun myndi dreifast ef slys 

yrði á línuleiðinni (Vatnaskil, 2016). Dreifingarreikningarnir voru gerðir fyrir tíu upptakastaði 

með 2 km millibili á línuleiðinni frá tengivirki á Sandskeiði til Undirhlíða í suðvestri.  

Grunnvatnslíkan Vatnaskila beitir svokallaðri bútaaðferð (e. finite element method, FEM) þar 

sem svæðinu er skipt upp í búta og síðan er reiknað hvernig mengunin dreifist á milli búta í 

hverju tímaskrefi. Bútarnir er mismunandi stórir og hafðir smærri (hærri upplausn) í nágrenni 

við upphafspunktana þar sem mengunin fer niður og við brunna þar sem vatni er dælt upp. 

Næstu reiknipunktar í reikninetinu eru í u.þ.b. 50 m fjarlægð frá upphafspunkti og raðast því 

nokkurn veginn á hring með 50 m geisla (Vatnaskil, 2017). 

Í dreifingarútreikningum Vatnaskila er gert ráð fyrir fastri hæð á grunnvatnsleiðara ℎ = 30 m 

og líkanið reiknar ekki dreifingu í lóðrétta stefnu (Ágúst Guðmundsson, munnleg heimild, 8. 

september 2016). Í líkaninu er gert ráð fyrir að póruhlutfall bergsins sé 𝜙 = 10% (Ágúst 

Guðmundsson, munnleg heimild, 2. september 2016). Rúmmál vatns sem tilheyrir 

upphafspunkti er 𝑉𝑤,0 = 6500 ≅ 7000 m3 (Vatnaskil, 2017).  

Í niðurstöðum Vatnaskila er gefin upp hlutfallsleg lækkun eða þynning á styrk, þ.e.a.s. hversu 

stórt hlutfall hámarksstyrkur á brunnsvæði er af upphafsstyrknum þar sem mengun fór niður. 

Ef upphafsstyrkur er táknaður með 𝐶0 og lokastyrkur á brunnsvæði með 𝐶𝑏 þá er þynningin 
𝐶𝑏

𝐶0
. 

Upphafsstyrkurinn miðast við upphafsvatnsrúmmálið 𝑉0,𝑤 sem rætt var um hér fyrir ofan.  

Í dreifingarútreikningum Vatnaskila er reiknað með upphafsstyrk 𝐶0 = 100
mg

L
 og síðan er 

þynningin 
𝐶𝑥

𝐶0
 gefin, þ.e.a.s. styrkurinn 𝐶𝑥 í punkti 𝑥 er gefinn sem hlutfall af upphafsstyrk 𝐶0. 

Þess vegna skiptir í raun ekki máli hvaða upphafsstyrkur er valinn í líkaninu, það mun alltaf 

skila sama þynningarhlutfalli. 
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En það sem skiptir máli í þessu áhættumati er að vita hvernig tiltekinn massi af olíu veldur 

ákveðnum styrk á nálægu brunnsvæði. Það að gera ráð fyrir upphafsstyrk 𝐶0 = 100
mg

L
 

samsvarar í raun að gera ráð fyrir að massi 𝑚0 fari niður þar sem: 

𝑚0 = 𝐶0 ∙ 𝑉𝑤,0 = 100
mg

L
∙ 6500 m3 ∙

1000 L

m3
∙

kg

106 mg
= 650 kg 

Ef birt þynning er 
𝐶𝑏

𝐶0
= 1000 ppm = 10−3 þar sem 𝐶𝑏 er hámarksstyrkur á brunnsvæði þá er 

𝐶𝑏 = 10−3𝐶0 = 0,1
mg

L
. Þetta þýðir að ef 𝑚0 = 650 kg fara niður og þynningin er 

𝐶𝑏

𝐶0
= 10−3 þá er 

hámarksstyrkur á brunnsvæði 𝐶𝑏 = 0,1
mg

L
. Fyrir þessu má leiða út almenna jöfnu (2): 

 
𝐶𝑏 = 𝐶0

𝐶𝑏

𝐶0
=

𝑚0

𝑉𝑤,0
(

𝐶𝑏

𝐶0
) (2) 

𝐶𝑏: Hámarksstyrkur á brunnsvæði [mg/L]. 
𝐶𝑏

𝐶0
: Þynning (hlutfallsleg lækkun styrks) samkvæmt niðurstöðum Vatnaskila [-]. 

𝑚0: Massi mengunar sem fer niður [mg]. 
𝑉𝑤,0: Upphafsvatnsrúmmál í líkani Vatnaskila [L]. 𝑉𝑤,0 = 6500 m3 = 6,5 ∙ 106 L. 

Þynningin er óháð hæð grunnvatnsleiðarans, sem er fasti, eins og sést hér: 

Þynning =
𝐶𝑥

𝐶0
=

𝑚𝑥
𝑉𝑤,𝑥

⁄

𝑚0
𝑉𝑤,0

⁄
=

𝑚𝑥
𝐴𝑥𝜙ℎ⁄

𝑚0
𝐴0𝜙ℎ⁄

=

𝑚𝑥
𝐴𝑥

⁄

𝑚0
𝐴0

⁄
 

Þess vegna missir þynningin ekki gildi sitt þó að blöndunardýpi mengunar sé minna heldur en 

hæð grunnvatnsleiðarans.  

Nú leysist olía illa upp í vatni og því mætti telja það ólíklegt að hún leysist upp í öllum 

grunnvatnsleiðaranum heldur einungis í efstu metrunum. Samkvæmt tillögu Vatnaskila er 

miðað við að blöndunardýpi olíunnar sé af stærðargráðu ℎ∗ = 1 m (Vatnaskil, 2017). Ímyndum 

okkur massa 𝑚 af olíu og skoðum hvernig styrkurinn breytist ef massinn er leystur upp í aðeins 

efsta hluta grunnvatnsleiðarans. Látum 𝐶 tákna styrkinn ef olían leysist upp í öllum 

grunnvatnsleiðaranum (með hæð ℎ) og látum 𝐶∗ tákna styrkinn ef olían leysist aðeins í efsta 

metranum (dýpt ℎ∗). Þá er 

𝐶∗

𝐶
=

𝑚
𝐴𝜙ℎ∗⁄

𝑚
𝐴𝜙ℎ⁄

, 𝐶∗ = (
ℎ

ℎ∗
) 𝐶 = (

30 m

1 m
) 𝐶 = 30𝐶 

Það er að segja, ef olían leysist aðeins upp í 1/30 af grunnvatnsleiðaranum þá er styrkurinn 30 

sinnum hærri heldur en ef hún myndi leysast upp í öllum leiðaranum. 
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Þetta má nú innleiða í jöfnu (2) á eftirfarandi hátt: 

 
𝐶𝑏 =

𝑚0

𝑉𝑤,0
(

𝐶𝑏

𝐶0
) (

ℎ

ℎ∗
) (3) 

𝐶𝑏: Hámarksstyrkur á brunnsvæði [mg/L]. 
𝐶𝑏

𝐶0
: Þynning (hlutfallsleg lækkun styrks) samkvæmt niðurstöðum Vatnaskila [-]. 

𝑚0: Massi mengunar sem fer niður [mg]. 
𝑉𝑤,0: Upphafsvatnsrúmmál í líkani Vatnaskila [L]. 𝑉𝑤,0 = 6500 m3 = 6,5 ∙ 106 L. 

ℎ: Hæð grunnvatnsleiðara í líkani Vatnaskila [m]. ℎ = 30 m. 
ℎ∗: Blöndunardýpi mengunar í grunnvatnsleiðara [m]. 

Jafna (3) lýsir þá hvernig hægt er að reikna út hámarksstyrk á brunnsvæði út frá massa 

mengunar í slysi og þynningarhlutfalli að teknu tilliti til blöndunardýpis mengunarinnar. 
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Hér á eftir kemur skýrsla verkfræðistofunnar Vatnaskil um dreifingarreikninga fyrir 

Sandskeiðslínu 1. 
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1. Inngangur 

Efla verkfræðistofa vinnur að áhættumati framkvæmda Sandskeiðslínu 1 og tengivirkis á Sandskeiði 

fyrir Landsnet. Hluti af áhættumatinu felur í sér mat á dreifingu mengunar vegna mögulegra olíuslysa 

á framkvæmdatíma Suðvesturlínu. Efla verkfræðistofa leitaði til Vatnaskila og óskaði eftir tillögu að 

útfærslu dreifingarreikninga sem þjónuðu markmiðum áhættumatsins. Vatnaskil lagði fram tillögu í 

framhaldi sem fól í sér mat á þynningargetu grunnvatnsleiðara og dreifingarhraða efnamengunar þar 

sem beitt er grunnvatnslíkani Vatnaskila af höfuðborgarsvæðinu við útreikningana. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir forsendum dreifingarreikninganna skv. tillögu Vatnaskila og niðurstöðum þeirra. 

2. Forsendur 

2.1. Grunnvatns- og yfirborðslíkan 

Grunnvatns- og yfirborðsrennslislíkan Vatnaskila af höfuðborgarsvæðinu á yfir 30 ára þróunarsögu. 

Þróun líkansins hefur verið tekin í misstórum skrefum í gegnum tíðina en undanfarin ár hefur líkanið 

verið endurskoðað miðað við nýjustu gögn árlega fyrir tilstuðla Orkuveitu Reykjavíkur. Einnig hafa stór 

skref í líkanþróunni verið tekin samhliða stærri verkefnum þar sem reiknilíkaninu hefur verið beitt. Í 

gegnum tíðina hefur reiknilíkanið verið nýtt til ýmissa verkefna svo sem við greiningu vatnsverndar-

svæða, við mat á nýjum vinnslusvæðum ferskvatns og áhrifum vinnsluaukningar ferksvatns á umhverfi 

og nærliggjandi vatnsból. Einnig hefur reiknilíkanið verið nýtt til dreifingarreikninga m.a. vegna 

niðurdælingar heitavatns og mögulegra mengunarslysa. Sú aðferðafræði sem nú er beitt við 

dreifingarreikninga var þróuð við heildarendurskoðun vatnsverndar fyrir höfuðborgarsvæðið sem 

Vatnaskil unnu fyrir Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu (SSH) (Vatnaskil, 2015a). 

Grunnvatnslíkanið var síðast endurskoðað haustið 2015 og liggur kvörðun líkansins frá þeirri 

endurskoðun til grundvallar líkanreikningunum nú (Vatnaskil, 2015b). 

2.2. Tilhögun dreifingarreikninga 

Sandskeiðslína 1 sker aðrennslissvæði allra meginvatnstökustaða höfuðborgarsvæðisins. Svæðin eru 

mismunandi útfrá þáttum sem geta haft áhrif á alvarleika hugsanlegra mengunarslysa á framkvæmda-

tíma gagnvart vatnsbólum svæðisins.  Þannig hefur t.a.m. dýpi á grunnvatn, yfirborðsgerð, sprungur, 

grunnvatnshalli og fjarlægð í næsta vatnsból mikið með það að gera hver áhrif mengunarslysa verða á 

vatnsbólin. Því er mikilvægt að horft sé til þess að dreifingarreikningar séu framkvæmdir fyrir nægilega 

mörg tilvik þ.a. greina megi næmni fyrir mismunandi staðsetningu í áhrifum á nærliggjandi vatnsból. 

Til mats á fjölda tilfella var horft á fyrirhugaða línuleið og hún borin saman við útreiknuð aðrennslis-

svæði vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins sem unnin voru við heildarendurskoðun vatnsverndar 

(Vatnaskil, 2015a). Horft var til þess að mengunarslys sem reikna ætti fyrir væru staðsett með því móti 

að dreifingarreikningar næðu til aðrennslissvæða allra vatnsbóla. Dreifingarreikningar eru 

framkvæmdir fyrir 10 tilfelli sem staðsett eru með um 2 km bili á línuleiðinni milli Undirhlíða í suðvestri 

og norðaustur að tengivirki á Sandskeiði, sjá merkt S1 til S10 á mynd 1. 

Meginmarkmið dreifingarreikninganna er tvíþætt.  Annars vegar að gefa mat á flutningstíma 

mengunar frá upptökum sínum við grunnvatnsborð til vatnsbóla, og varanda mengunaráhrifa við 

vatnsból, með vísbendingu um mögulegan styrk mengunarefnis miðað við ætlað magn sem borist 

hefur til grunnvatns.  Hins vegar að meta þynningargetu grunnvatnsleiðarans til að styðja við mat á 

alvarleika mengunarinnar gagnvart vatnstöku á svæðinu, bæði til skemmri og lengri tíma.  Þannig má 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

Vatnaskil skýrsla nr. 16.09   

 9 

t.a.m. meta alvarleika þess gagnvart vatnsbólum ef einhver hluti mengunarefnis kann að berast yfir 

lengri eða skemmri tíma frá mengunarstað að grunnvatnsborði með írennsli úrkomu og leysingu 

snævar.  

Til þess að ná þessum markmiðum eru framkvæmdir tvennskonar dreifingarreikningar fyrir hvern 

viðmiðunarstað mengunarslyss. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að öll mengun berist á sama tíma niður að 

grunnvatnsborði og í framhaldi er reiknað hvernig mengunin dreifist og þynnist með tíma. Útfrá 

þessum reikningum má meta ferðatíma mengunarskýs að vatnsbólum og þar með fá mat á 

viðbragðstíma sem vatnsveiturnar þurfa til þess að geta gert viðeigandi ráðstafanir við vatnsbólin. 

Jafnframt mat á hversu lengi slíkar ráðstafanir þurfi væntanlega að standa yfir meðan mengunin berst 

í gegnum vatnstökusvæðin.  Reiknuð eru tvö tilvik við mat á dreifingu mengunar með tíma fyrir hvern 

viðmiðunarstað, annars vegar þegar að lág grunnvatnsstaða er í Heiðmörk og hinsvegar þegar að 

grunnvatnsstaðan er há. Mikilvægt er að horfa til bæði há- og lágstöðu til að meta næmni svæðanna 

fyrir breyttri grunnvatnsstöðu gagnvart þynningu og dreifingu mengunarskýs.  

Í öðru lagi er þynningargeta grunnvatnsleiðarans metin með því að gera ráð fyrir að tiltekinn fastur 

styrkur mengunarefnis berist með írennsli úrkomu og leysingu snævar til grunnvatnsborðs um 

ótilgreindan tíma en þó þannig að tekið sé tillit til þess mikla veðurfarsbreytileika sem á svæðinu ríkir.  

Þannig eru skilgreind svæði fyrir hvern viðmiðunarstað mengunarslyss, hringlaga með um 50 m geisla 

þar sem mengun skilar sér með írennsli til grunnvatnsborðs. Reikningar eru framkvæmdir yfir 40 ára 

tímabil þar sem veðurfarsbreytileiki undanfarinna 40 ára er notaður sem inntak reikninganna ásamt 

vatnsvinnslu ársins 2014, sem er notuð sem viðmið fyrir öll árin. Með þessu móti er hægt að tíðnigreina 

dreifingu og þynningargetu grunnvatnskerfisins m.t.t. breytilegs veðurfars auk þess sem tekið er tillit 

til núverandi vatnsvinnslu vatnsbólanna. 

Í báðum tilvikum dreifingarreikninga er gert ráð fyrir því að hlutlaust óhvarfgjarnt efni berist til 

grunnvatnsborðs með fastan upphafsstyrk 100 og gert er ráð fyrir að mengun berist beint til 

grunnvatns á upphafsdegi mengunar. Þar sem dýpi á grunnvatn er mikið getur tekið einhvern tíma 

fyrir mengun að berast niður til grunnvatnsborðs, með því að gera ráð fyrir að mengunin berist strax 

til grunnvatnsborðs fæst varfarið mat á viðbragðstíma. Í niðurstöðum er styrkur efnamengunar settur 

fram sem þynning á upphafsstyrk. Þannig samsvarar 1.000.000 föld þynning til hlutfallsstyrks 1 ppm 

miðað við upphafsstyrk. 

3. Niðurstöður dreifingarreikninga 

Hér á eftir er gert grein fyrir niðurstöðum dreifingarreikninganna fyrir hvern viðmiðunarstað og 

áhrifum á nærliggjandi vatnsból með tilliti til viðbragðstíma og þynningar. Niðurstöðurnar eru dregnar 

fram sem jafngildislínur ákveðinnar þynningar frá upphafstyrk mengunar. Horft er til þess að áhrifa 

mengunar sé farið að gæta í ákveðnu Vatnsbóli ef jafngildislína 1.000.000 faldar þynningar (1 ppm) sé 

komin að vatnsbólinu. 

3.1. S1 – Lyklafell tengivirki 

Viðmiðunarstaður S1 er staðsettur vestur af Lyklafelli á Miðdalsheiði. Á myndum 2 til 4 er sýnt hvernig 

dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu grunnvatns 

á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S1. Á mynd 2 sést hvernig 

mengunarskýið þróast hægt ofan Fossvallaklifs fyrstu 30 dagana eftir mengunarslys. Á mynd 3 sést 

hvernig mengunarskýið þróast 60 til 120 daga eftir mengunarslysið. Eftir 60 daga er mengunar farið 
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að gæta í Fossvallaklifi en í kjölfarið þegar að mengunin berst í lek Leitarhraunin berst mengunin mun 

hraðar en fyrstu 60 dagana þ.a. mögulega er farið að gæta áhrifa mengunarslyssins í Gvendarbrunnum 

rúmlega 90 dögum eftir mengunarslysið. Á mynd 4 er sýnd þróun mengunarskýsins hálfu ári til ári eftir 

mengunarslysið. Segja má að mengun sé að mestu leyti horfin ári eftir mengunarslys. Myndir 2 til 4 

sýna mun á dreifingu mengunar eftir því hvort há- eða lágstaða grunnvatns er í Heiðmörk og þá 

sérstaklega efst á svæðinu ofan Fossvallaklifs. Hástaða grunnvatns í Heiðmörk eykur dreifingu 

mengunar til norðurs en við lágstöðu dreifist mengunin meira til suðurs.  

Á mynd 5 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S1 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans, ríflega 40 ár, og svo hvar 

vænta má að jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Sé horft til alls keyrslutímans má 

vænta allt að styrk sem nemur 10.000 faldri þynningu upphafsstyrks við brunnsvæði Gvendarbrunna 

og Jaðars, en ef horft er til 50% tímans er styrkurinn 100.000 falt þynnri en upphafsstyrkur. Við 

Fossvallaklif má vænta styrks sem nemur 1.000 faldri þynningu upphafsstyrks ef horft er til alls 

keyrslutímans en 50% tímans 10 falt meiri þynningu. 

3.2. S2 – Suðurlandsvegur 

Viðmiðunarstaður S2 er staðsettur rétt norður af Suðurlandsvegi á Sandskeiði. Á myndum 6 til 8 er 

sýnt hvernig dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu 

grunnvatns á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S2. Líkt og fyrir 

viðmiðunarstað S1 þróast mengunarskýið hægt fyrstu 60 dagana en þá fer mengunin að berast í 

Leitarhraunið og auk þess að verða vart í Fossvallaklifi. Töluverður munur er á því hvernig mengunin 

berst eftir því hvort há- eða lágstaða grunnvatns er í Heiðmörk, þannig berst mengunin norðar þegar 

hástaða er í Heiðmörkinni og er því fyrr að berast ofan í Leitarhraunin. Áhrifa í Gvendarbrunnum gætir 

nokkuð seinna en í S1 eða nær 120 dögum frá mengunarslysi. Að sama skapi gætir áhrifanna nokkuð 

lengur og má vænta lítillegrar mengunar einu og hálfu ári frá mengunarslysi sem hverfur svo að mestu 

eftir það. 

Á mynd 9 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S2 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Myndin sýnir mjög sambærilegar niðurstöður 

við Gvendarbrunna og í S1 en við Fossvallaklif eru áhrifin minni en í S1 þar sem dreifingin liggur mun 

meira til suðvesturs í átt að Heiðmörk en í S1 vegna sprungna sem hafa SV-NA læga stefnu. 

3.3. S3 – Lakheiði 

Viðmiðunarstaður S3 er staðsettur suðvestur af Suðurlandsvegi á Lakheiði. Á myndum 10 til 12 er sýnt 

hvernig dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu 

grunnvatns á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S3. Mengunin 

berst hægt fyrst um sinn eftir sprungusveimi til suðvesturs frá Sandskeiði inn til Heiðmerkur og breiðir 

þar úr sér um minna lekar jarðmyndanir við Sandfell og Selfjall. Um leið og mengunin berst niður í 

Leitarhraunið berst það greiðlega niður Hólminn og nær til Gvendarbrunna tæplega hálfu ári eftir að 

mengunarslysið á sér stað. Um tveimur árum frá mengunarslysi gætir enn áhrifa frá mengunarslysinu 

við Selfjall og Sandfell og til vesturs sem svo hverfur innan 3 ára. Líkt og fyrir viðmiðunarstaði S1 og S2 

hefur staða grunnvatns í Heiðmörk áhrif á dreifingu og útbreiðslu mengunarinnar með svipuðum hætti 

en ekki jafnmiklum. 
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Á mynd 13 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S3 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Áhrif Sandfells og Selfjalls eru greinileg þar sem 

jafngildislínur 1.000 faldrar þynningar upphafsstyrks liggja eftir jarðmyndunum þegar horft er bæði til 

alls keyrslutímans og 50% keyrslutímans. Við Gvendarbrunna ná þynningarsvæðin lengra inn á 

brunnsvæðið en í tilfellum S1 og S2 með minnst 10.000 falda þynningu ef horft er til alls keyrslutímans 

en 10 falt meiri ef einungis er horft til 50% keyrslutímans. Áhrif mengunarslyss við S3 eru nær engin í 

Fossvallaklif. 

3.4. S4 – Sandfell 

Viðmiðunarstaður S4 er staðsettur milli Sandfells og Selfjalls. Á myndum 14 til 16 er sýnt hvernig 

dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu grunnvatns 

á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S4. Mengunin breiðist 

nokkuð greiðlega út í lek hraunin í Heiðmörkinni, eftir um 60 daga berst mengunin inn á austurhluta 

brunnsvæðisins í Vatnsendakrikum nokkuð fjarri vatnstökusvæðinu sem er vestan við Löngubrekkur. 

Um 90 dögum frá mengunarslysi nær mengunarskýið til Gvendarbrunna. Um einu og hálfu ári eftir 

mengunarslys er mengunin að mestu leiti komin í gegn og nær horfin innan tveggja ára. 

Grunnvatnsstaða í Heiðmörk hefur ekki mikil áhrif á útbreiðslu mengunarinnar. 

Á mynd 17 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S4 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Líkt og í tilfelli S3 hafa Sandfell og Selfjall 

töluverð áhrif á dreifingu og styrk mengunarinnar. Þynningarsvæðið breiðir úr sér til vesturs þar áhrifa 

gætir bæði í Gvendarbrunnum og Jaðri sem og Vatnsendakrikum ef horft er til alls keyrslutímans. Í 

Gvendarbrunnum og Jaðri má vænta hærri styrks á stærri hluta brunnsvæðisins en í tilfellum S1 til S3. 

Í Vatnsendakrikum má vænta allt að 100.000 falda þynningu allan keyrslutímann en sé horft til 50% 

keyrslutímans ná jafngildislínur 100.000 til 1.000.000 faldrar þynningar rétt inn á austurhluta 

brunnsvæðisins. 

3.5. S5 – Húsfellsbruni 

Viðmiðunarstaður S5 er staðsettur um 2 km vestur af Sandfelli. Á myndum 18 til 20 er sýnt hvernig 

dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu grunnvatns 

á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S5. Viðmiðunarstaðsetning 

S5 er ríflega 1200 m suðaustur af brunnsvæðinu í Vatnsendakrikum, því tekur það stuttan tíma fyrir 

mengunina að berast inná brunnsvæðið eða tæpalega 10 daga. Neðan Vatnsendakrika breiðir 

mengunarskýið nokkuð úr sér til norðausturs og hefur borist til Gvendarbrunna innan 90 daga. Eftir 

um 2 ár er mengunin nánast horfin úr Vatnsendakrikum og hverfandi í Gvendarbrunnum og Jaðri en 

hefur þá borist í litlum styrk til Myllulækjar. Eftir 3 ár er mengunin nánast horfin ofan Elliðavatns og 

ætti að vera horfin að mestu leyti innan 5 ára. 

Á mynd 21 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S5 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Hér er farið að gæta áhrifa í nær öllum 

meginvatnstökustöðum höfuðborgarsvæðisins að undanskildum Kaldárbotnum. Mest eru áhrifin í 

Vatnsendakrikum hvað styrk mengunar varðar þar sem vænta má 1.000 falda þynningu upphafsstyrk 

á austasta hluta brunnsvæðisins. Styrkurinn er einnig hár í Gvendarbrunnum og Jaðri þar sem vænta 

má allt að 10.000 falda þynningu upphafsstyrks. Í Myllulæk er farið að gæta áhrifa með allt að 100.000 
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falda þynningu upphafsstyrks sé bæði horft til alls keyrslutímans og 50% keyrslutímans. Nú eru áhrif 

mengunarslyssins búin að ná til Hjallamisgengisins sem leiðir til þess að mengunin berst til suðvesturs 

allt að Krýsuvíkurvegi. 

3.6. S6 – Húsfellsbruni 

Viðmiðunarstaður S6 er staðsettur ríflega 1 km suðaustur af brunnsvæðinu í Vatnsendakrikum. Á 

myndum 22 til 24 er sýnt hvernig dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur 

fyrir há- og lágstöðu grunnvatns á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á 

viðmiðunarstað S6. Á myndunum sést hversu stuttan tíma tekur mengunina að berast að brunn-

svæðinu við Vatnsendakrika, eftir 10 daga hefur mengunin borist að brunnsvæðinu og eftir 30 daga er 

mengunar mögulega farið að gæta í borholum í Vatnsendakrikum. Eins og myndirnar sýna hefur 

ferksvatnsvinnslan í Vatnsendakrikum mikil áhrif á útbreiðslu mengunarinnar sem veldur því að 

útbreiðsla mengunarinnar er væntanlega vanmetin því gera má ráð fyrir að vinnslu ferskvatns í 

Vatnsendakrikum sé hætt þegar að mengunarinnar fer að gæta innan brunnsvæðisins. Ekki er tekið 

tillit til slíks í reikningunum hér. Ári eftir að mengunarslysið á sér stað fer að gæta mengunar í 

Gvendarbrunnum og Jaðri og hálfu ári síðari er farið að gæta mengunar í Myllulæk. Vegna 

skilgreiningar vinnslu í Vatnsendakrikum í útreikningum er ekki ólíklegt að meiri styrkur mengunar gæti 

borist til vatnsbólanna neðar í Heiðmörkinni heldur en niðurstöður dreifingarreikninganna gefa til 

kynna. Mestu áhrif mengunarslysins eru horfin í Vatnsendakrikum að 2 árum liðnum en tekið getur 

allt að 5 ár fyrir mengunina að hverfa að mestu ofan Elliðavatns. 

Á mynd 25 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S6 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Eins og greint er frá í kafla 2.2 er stuðst við 

vatnsvinnslu ársins 2014 fyrir öll ár dreifingarreikninganna til þess að gæta þess að áhrif veðurfars-

breytileika sé megináhrifaþáttur í reikningunum. Því er ekki gert grein fyrir því ef vatnsvinnslu sé hætt 

meðan að mengun sé til staða í vatnsbólunum. Vegna þessa verður dreifingin mjög lítil í tilfelli S6 vegna 

nálægðar við Vatnsendakrika þar sem menguninni er einfaldlega dælt upp í Vatnsendakrikum í 

reikningunum. Því er mikilvægt að horfa til niðurstaða tilfellanna næst S6, S5 og S7, við mat á 

útbreiðslu vegna mengunarslys við viðmiðunarstað S6. Það er því ekki ólíklegt að áhrifin verði bæði 

meiri til suðvesturs en einnig norðaustur.  

3.7. S7 – Húsfell 

Viðmiðunarstaðurinn S7 er staðsettur við Húsfell. Á myndum 26 til 28 er sýnt hvernig dreifing 

mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu grunnvatns á 

mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S7. Mengunin berst hægt til 

vesturs fyrstu dagana og er komin að brunnsvæðinu í Mygludölum eftir 30 daga. Frá Mygludölum berst 

mengunin til norðvesturs í átt að Hjallamisgenginu og tæpum 90 dögum hefur menguninin borist með 

sprungusveimnum til suðvesturs til Kaldárbotna. Styrkur og viðvera mengunarinnar er mest í 

Húsfellinu og nágrenni þess þar sem Húsfellið er móbergsmyndun sem er mun þéttari en hraunin í 

kring. Að ári liðnu er mengunar hætt að gæta í Kaldárbotnum og Mygludölum að mestu leyti en í 

nágrenni Húsfellsins viðhelst mengunin lengi og niður eftir hraununum til sjávar. Mengunin er að 

mestu horfin að 5 árum liðnum. 

Á mynd 29 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S7 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Nú er mengunar hætt að gæta við Elliðavatn og 
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þynningarsvæðið liggur um Húsfell niður til Hjallamisgengisins sem ber mengunina til vesturs í átt að 

Straumsvíkurstraumnum sem ber mengunina til hafs. Styrkur mengunar er mestur við Húsfell og 

nágrenni þess, töluverðs styrks má vænta allt til hafs eða 10.000 faldri þynningu upphafsstyrks. Í 

Vatnsendakrikum má vænta allt að 100.000 faldri þynningu upphafsstyrks vestast á brunnsvæðinu. Í 

Mygludölum má vænta allt að 10.000 faldri þynningu upphafsstyrks sé horft til alls keyrslutímans en í 

Kaldarbotnum ríflega 100.000 faldri þynningu upphafsstyrks. 

3.8. S8 – Mygludalir 

Viðmiðunarstaðurinn S8 er staðsettur rétt ofan Mygludala milli Húsfells og Helgafells. Á myndum 30 

til 32 er sýnt hvernig dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og 

lágstöðu grunnvatns á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S8.  

Viðmiðunarstaðurinn er nálægt brunnsvæðunum í Mygludölum og Kaldárbotnum, vænta má áhrifum 

innan 5 daga í Mygludölum en innan 30 daga í Kaldárbotnum. Hinsvegar á mengunin greiða leið niður 

hraunin og Hjallamisgengið niður í grunnvatnsstrauminn sem berst til Straumsvíkur og því þynnist 

mengunin fljótt út. Áhrif mengunarinnar ættu að mestu að vera horfin í Kaldárbotnum og Mygludölum 

ári eftir að mengunarslysið á sér stað og af vatnasviðinu að tveimur árum liðnum. 

Á mynd 33 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S8 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Vænta má allt að 1.000 falda þynningu 

upphafsstyrks mengunar í Mygludölum en hæst fer styrkurinn í 10.000 falda þynningu upphafsstyrks í 

Kaldárbotnum sé horft til alls keyrslutímans. 

3.9. S9 – Helgafell 

Viðmiðunarstaðurinn S9 er staðsettur við Helgafell. Á myndum 34 til 36 er sýnt hvernig dreifing 

mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- og lágstöðu grunnvatns á 

mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S9. Vegna nálægðar við 

brunnsvæðin í Kaldárbotnum og í Mygludölum berst mengunarskýið fljótt að brunnsvæðunum eða 

nálægt 10 dögum eftir að mengunarslysið á sér stað. Að ári liðnu er mengunin að mestu horfin neðst 

af vatnasviðinu en viðhelst lengi við Kaldárbotna og fer ekki fjarandi í Kaldárbotnum fyrr en að 3 árum 

liðnum. 

Á mynd 37 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S9 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Vænta má styrks mengunar sem nemur allt að 

1.000 faldri þynningu upphafsstyrks í Kaldárbotnum sé horft til alls keyrslutímans en ef horft er til 50% 

tímans er styrkurinn stærðargráðu minni. Í Mygludölum má vænta styrks mengunar sem nemur 

100.000 faldri þynningu upphafsstyrks sé horft til alls keyrslutímans en 50% keyrslutímans berst 

mengun inn á hluta brunnsvæðisins. Vegna þess hve Helgafellið er þétt jarðmyndun er styrkur 

mengunar í Helgafellinu og nágrenni þess nokkuð hár en um leið og mengunin berst í lek hraunin 

neðan Helgafells þynnist hún og berst fljótt til hafs. 

3.10. S10 – Gvendarselshæð 

Viðmiðunarstaðurinn S10 er staðsettur undir Gvendarselshæð suðvestur af Kaldárbotnum. Á myndum 

38 til 40 er sýnt hvernig dreifing mengunar þróast með tíma. Dregnar eru fram jafngildislínur fyrir há- 

og lágstöðu grunnvatns á mismunandi tímum frá því að mengunarslys á sér stað á viðmiðunarstað S10. 

Mengunin berst fljótt frá S10 með Straumsvíkurstraumnum til strandar eða innan 60 daga. Engin 
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neysluvatnsból verða fyrir áhrifum vegna slyssins en vatnsból Rio Tinto Alcan í Straumsvík verður fyrir 

áhrifum innan 60 daga frá upphafi mengunarslyss. Hálfu ári eftir að slysið á sér stað fara áhrif slyssins 

fjarandi og eru horfin á viðmiðunarstaðnum S10. Ári eftir mengunarslysið eru áhrifin horfin að nær 

öllu leyti frá viðmiðunarstað S10 til strandar. 

Á mynd 41 er þynningargeta grunnvatnsleiðarans sýnd fyrir viðmiðunarstað S10 þar sem útmörk 

þynningarsvæða eru sýnd annars vegar þegar horft er til alls keyrslutímans og svo hvar vænta má að 

jafngildislínur mengunar geti legið 50% keyrslutímans. Myndin sýnir bæði hversu fljótt mengunin berst 

en einnig þynningargetu grunnvatnsleiðarans sem er töluverð vegna þess hve Straumsvíkur 

grunnvatnsstraumurinn er sterkur. 

4. Samantekt niðurstaða og umræður 

Hér að framan hafa niðurstöður dreifingarreikninga fyrir tíu viðmiðunarstaði á línuleið Sandskeiðslínu 

1 verið túlkaðar m.t.t. dreifingarhraða, viðveru og væntanlegs styrks mengunar í nærliggjandi 

vatnsbólum. Í töflu 1 eru niðurstöður dreifingarreikninganna settar fram m.t.t. staðsetningar 

mengunarslyss á línuleið og áhrifa á nærliggjandi vatnsból. Þar er settur fram minnsti reiknaði tími sem 

mengun tekur að berast frá viðmiðunarstað til vatnsbóls, mesti tími sem mengunar gætir í viðkomandi 

vatnsbóli auk mesta reiknaða styrks innan brunnsvæðis. Að lokum er dreginn fram tíminn sem áhrif 

mengunarslyss ættu að vera horfin að mestu innan alls vatnasviðsins.  

Niðurstöður reikninganna sýna að alvarleiki mengunarslyss á línuleiðinni er mjög háður staðsetningu 

mengunarslyss þar sem undirliggjandi jarðfræði og nálægð við vatnsból eru ráðandi. Þannig hafa 

láglektarjarðmyndanir mikil áhrif á viðveru mengunar t.a.m. við Húsfell og Helgafell en þar sem lekt er 

há skilar mengunin sér hratt í gegn t.a.m. ofan Hafnarfjarðar að Helgafelli. Einnig hefur staðsetning 

mengunarslyss áhrif á hversu mörg vatnsból verða fyrir áhrifum, þannig getur mengunarslys sem á sér 

stað frá mastri 21 til masturs 29 haft áhrif á Gvendarbrunna og Jaðar, Myllulæk og Vatnsendakrika en 

einnig gæti verið mögulegt að slys á þessu svæði gæti haft áhrif niður til Mygludala og Kaldárbotna þar 

sem ferskvatnsvinnsla í Vatnsendakrikum hefur mikil áhrif á niðurstöður dreifingarreikninganna í tilfelli 

S6. 

Í dreifingarreikningunum er eins og áður segir skilgreind vinnsla í öllum núverandi vatnsbólum með 

hliðsjón af vinnslu ársins 2014. Ekki er reynt að herma viðbrögð vatnsveitna í rekstri vatnsbólanna við 

mögulegu mengunarslysi heldur liggur vinnslan enn til grundvallar þó svo að mengunar sé orðið vart í 

viðkomandi vatnsbóli skv. reikningunum. Áhrif ferskvatnsvinnslu koma t.a.m. greinilega fram í 

Vatnsendakrikum fyrir tilfelli S6 í Húsfellsbruna. Áhrif ferksvatnsvinnslu geta haft tvíþætt áhrif á 

niðurstöður dreifingarreikninganna, annars vegar getur vinnslan stytt ferðatíma mengunarskýs að 

vatnsbóli og hins vegar dregið úr dreifingu og styrk mengunar næst vatnsbóli og neðanstreymis af 

vatnsbólinu. Því má segja að reikningarnir gefi varfærið mat á viðbragðstíma fyrir vatnsból en geti í 

einhverjum tilfellum gefið vanmat á dreifingu og styrk mengunar sér í lagi næst vatnsbólum og 

neðanstreymis af þeim.  

Viðbragðstími til aðgerða í vatnsbólum er æði misjafn og hefur fjarlægð frá vatnsbóli að 

viðmiðunarstað mengunarslyss þar mest áhrif, minnstur er tíminn ef mengunarslys á sér stað ofan 

Mygludala eða Vatnsendakrika. Einnig getur viðbragðstíminn verið lítill í Kaldárbotnum og 

Fossvallaklif. Vegna nálægðar má einnig vænta mesta styrks í Fossvallaklif, Vatnsendakrikum, 

Mygludölum og Kaldárbotnum.  
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Greint er frá áhrifum mengunarslysa í Fossvallaklif og Mygludölum sem eru framtíðarvatnsból og eru 

hér tekin með þar sem þau hafa stöðu í svæðisskipulagi. Ekki þarf að horfa til viðbragðstíma þar 

sérstaklega ef engri vatnstöku hefur verið komið á fót þegar framkvæmdir við Sandskeiðslínu hefjast. 
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Tafla 1. Samantektartafla fyrir dreifingarhraða, viðveru og mesta styrk m.t.t. staðsetningar 

mengunarslyss á línuleið og vatnstökustaða. 
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Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir línuleið Sandskeiðslínu 1 og viðmiðunarstaðsetningar 

dreifingarreikninga. 
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Mynd 2. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S1 eftir 5, 10 og 30 daga frá mengunarslysi. 
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Mynd 3. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S1 eftir 60, 90 og 120 daga. 
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Mynd 4. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S1 eftir hálft ár, 9 mánuði og 1 ár frá 

mengunarslysi. 
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Mynd 5. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S1. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 
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Mynd 6. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S2 eftir 5, 10 og 30 daga frá mengunarslysi. 
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Mynd 7. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S2 eftir 60, 90 og 120 daga frá 

mengunarslysi. 
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Mynd 8. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S2 eftir hálft, 1 og 2 ár frá mengunarslysi. 
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Mynd 9. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S2. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 
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Mynd 10. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S3 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 
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Mynd 11. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S3 eftir 90 daga og hálft ár frá 

mengunarslysi. 
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  Ágúst 2016 
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Mynd 12. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S3 eftir 1 og 2 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 13. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S3.  Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

  Ágúst 2016 
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Mynd 14. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S4 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 15. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S4 eftir 90 daga og hálft ár frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 16. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S4 eftir 1 og 2 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

Vatnaskil skýrsla nr. 16.09   
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Mynd 17. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S4. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

  Ágúst 2016 

 36 

 

Mynd 18. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S5 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 19. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S5 eftir 90 daga og hálft ár frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 20. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S5 eftir 1 og 3 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 21. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S5. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 22. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S6 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 23. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S6 eftir 90 daga og hálft ár frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 24. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S6 eftir 1 og 2 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 25. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S6. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 26. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S7 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 27. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S7 eftir 90 daga og hálft ár frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 28. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S7 eftir 1 og 3 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

Vatnaskil skýrsla nr. 16.09   
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Mynd 29. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S7. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 30. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S8 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 31. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S8 eftir 60 og 120 daga frá mengunarslysi. 

 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 32. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S8 eftir 1 og 2 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

Vatnaskil skýrsla nr. 16.09   
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Mynd 33. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S8. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 34. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S9 eftir 5, 10 og 30 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 35. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S9 eftir 60 og 120 daga frá mengunarslysi. 

 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 36. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S9 eftir 1 ár og 3 ár frá mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 37. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S9. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 38. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S10 eftir 5, 10 og 20 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 39. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S10 eftir 60 og 120 daga frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
   

  Ágúst 2016 

 58 

 

Mynd 40. Dreifing efnamengunar frá viðmiðunarstað S10 eftir hálft ár og 1 ár frá 

mengunarslysi. 



Sandskeiðslína 1 og tengivirki á Sandskeiði (SS1 og SAN) 

Dreifingarreikningar vegna áhættumats framkvæmda 
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Mynd 41. Þynningargeta grunnvatnsleiðara miðað við fastan styrk mengunar í írennsli á 

viðmiðunarstað S10. Breytileiki yfir allan keyrslutímann (efri mynd) og helming hans (neðri 

mynd). 





VIÐAUKI J – VIÐVERA MENGUNAR 

 

Út frá dreifingarkortum úr dreifingarreikningum Vatnaskila (viðauki I) var stillt upp myndum 

29 - 37 sem sýna hvernig styrkur á brunnsvæði vatnsbóla þróast með tíma eftir 20 L olíuslys á 

viðmiðunarpunktum S1-S9. Staðsetningu viðmiðunarpunkta má sjá á mynd 15. Fyrir 100 L 

olíuslys er hægt að fimmfalda (100 L/20 L = 5) styrkinn á myndum 29 - 37  og sömu aðferð má 

beita fyrir aðrar stærðir olíuslyss. Myndirnar miðast við að ekki sé búið að ráðast í neinar 

áhættuminnkandi aðgerðir. Styrkur á myndnum er sýndur á lógaritmískum skala. Upplausn 

gagnanna er hver stærðargráða og því getur toppurinn á ferlunum verið einhverju hærri en er 

sýnt á myndunum.  

 

MYND 29 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S1. 
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Fossvallaklif Gvendarbrunnar og Jaðar Lyktarmörk Heilsumörk

VIÐAUKI J VIÐVERA MENGUNAR 



 

 

 

MYND 30 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S2. 

 

MYND 31 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S3. 
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MYND 32 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S4. 

 

MYND 33 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S5. 
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MYND 34 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S6. 

 

MYND 35 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S7. 
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MYND 36 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S8. 

 

MYND 37 Þróun styrks á brunnsvæðum vatnsbóla m.v. 20 L olíuslys á viðmiðunarpunkti S9. 
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