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veitur
Þróun byggðar, landnotkun og landnýting á einstökum 

svæðum ræður mestu um skipulagningu og uppbyggingu 
veitukerfa borgarinnar. Meginverkefni veitustofnana 
tengjast því nýrri íbúðarbyggð og atvinnusvæðum, 
auk endurnýjunar eldri lagna. Við mannvirkjagerð á 
vinnslusvæðum vegna jarðhita skal haft samráð við 
Orkuveitu Reykjavíkur.

Veitustofnanir borgarinnar eru sameinaðar í einu 
fyrirtæki, Orkuveitu Reykjavíkur, sem einnig þjónar 
mörgum sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur. 
Veitusvæði fyrirtækisins er afar mismunandi eftir því hvort 
um er að ræða kalt vatn, heitt vatn, fráveitu eða rafmagn.

Við vinnslu deiliskipulags er mikilvægt að huga 
að lagnaleiðum veitna auk lóðar fyrir veitumannvirki 
Orkuveitunnar. Stefna um veitur í aðalskipulaginu nær 
einnig til aðveitukerfis Landsnets í upplandi borgarinnar. Í 
kaflanum er að auki gerð grein fyrir boðveitu og heimildum 
um fjarskiptasenda í borgarlandinu.

Rafveita 
Orkuveita Reykjavíkur sér Reykjavík, Kópavogi, 

stærstum hluta Garðabæjar, Seltjarnarnesbæ og 
Mosfellsbæ fyrir raforku og dreifir henni um öll 
sveitarfélögin. Orkuspárnefnd gerir ráð fyrir að raforkusala 
á núverandi veitusvæði Orkuveitunnar aukist um 66% frá 
2010 til ársloka 2030 (verði 1.787 GWst) og að aflþörf aukist 
um 67% (verði 328 MW). Gert er ráð fyrir að heildarsala til 
heimila aukist um 60%, heildarsala til þjónustufyrirtækja 
um 80% og til iðnfyrirtækja (ekki stóriðju) um 30%. 

Við uppbyggingu aðveitu- og dreifikerfis fyrir 
raforku er sérstaklega tekið mið af þróun byggðar 
og af landnýtingu á einstökum svæðum. Ákvarðanir 
borgaryfirvalda, og annarra sveitarfélaga á veitusvæðinu, 
um staðarval nýrrar íbúðabyggðar, iðnaðar- og 
þjónustusvæða og hugsanlegra orkukrefjandi fyrirtækja 
hafa þannig veruleg áhrif. Meðal helstu framkvæmda 
má nefna: Aðveitustöð við Vesturlandsveg (A8) verður 
endurbætt og 132 kV rofabúnaði komið fyrir innandyra 
í nýrri byggingu. Utanhúss-tengivirki Orkuveitunnar 

og Landsvirkjunar verður þá fjarlægt. Aðveitustöð við 
Borgartún (A3) verður einnig endurbyggð fyrir 132 kV 
gaseinangraðan rofabúnað í stað núverandi búnaðar. 
Á seinni hluta skipulagstímabilsins verða nokkrir 132 
kV jarðstrengir komnir að eðlilegum endingartíma og 
þarfnast þá endurnýjunar. Bygging nýrrar aðveitustöðvar 
við Vatnagarða í Reykjavík (A12) er hugsanleg vegna 
aukins álags við Sundahöfn.

Þétting byggðar næst miðborginni, aukin íbúðarbyggð 
og atvinnustarfsemi í vestur- og austurhluta Reykjavíkur 
(Mýrargata, Örfirisey, Keldur, Köllunarklettsvegur) og 
í Vatnsmýrinni leiðir væntanlega til byggingar nýrrar 
aðveitustöðvar (A14) á síðari hluta skipulagstímabilsins 
en staðarval liggur ekki fyrir. Uppbygging í Vatnsmýrinni 
kallar á hönnun og uppbyggingu á nýju rafdreifikerfi 
á þessu svæði. Þétting byggðar leiðir til þess að 
flutningsgeta rafdreifikerfisins verður víða fullnýtt. Þá þarf 
að styrkja og endurnýja núverandi rafdreifikerfi (strengi, 
spennustöðvar) í grónum hverfum borgarinnar.

Á nýjum sérhæfðum atvinnusvæðum innan 
borgarmarka (Hólmsheiði, Álfsnes, Esjumelar, Keldur) 

þarf að leggja nýtt rafdreifikerfi frá nærliggjandi 
aðveitustöðvum til að geta þjónað þessum svæðum. 
Núverandi aðveitustöð við Esjumela á Kjalarnesi (A10) 
kann að verða stækkuð með sama hætti í samræmi við 
þróun byggðar og atvinnustarfsemi á Álfsnesi. Hækkun 
aðveituspennu í 132 kV er því líkleg á Kjalarnesi og í 
Mosfellsbæ á síðasta hluta skipulagstímabilsins.

Flutningskerfi Landsnets
Á mynd 10 eru sýndar flutningslínur Landsnets 

samkvæmt stefnu aðalskipulagsins. Hér að neðan er gerð 
grein fyrir núverandi línum annars vegar og hins vegar 
fyrirhuguðum breytingum.

Núverandi flutningslínur
132 kV háspennulínur:
KO1 Korpulína 1 / Geitháls-Korpa
NE1 Nesjavallalína 1 / Nesjavellir-Korpa (jarðstrengur 

að hluta)
NE2 Nesjavallalína 2 / Nesjavellir-Geitháls 

(jarðstrengur)
RV1 Rauðavatnslína 1 / Geitháls-A12 (jarðstrengur að 

hluta)
SO2 Sogslína 2 / Írufoss-Geitháls
220 kV háspennulínur:
BR1 Brennimelslína 1 / Brennimelur Hvalfirði-Geitháls
HN1 Hamraneslína 1 / Geitháls-Hamranes í Hafnarfirði 

(tveggja rása) – Rifin þegar þegar Kolviðarhólslína 2 og 
Búrfellslína 3 hafa verið reistar

HN2 Hamraneslína 2 / Geitháls-Hamranes í Hafnarfirði 
(tveggja rása) – Rifin þegar þegar Kolviðarhólslína 2 og 
Búrfellslína 3 hafa verið reistar

SO3 Sogslína 3 / Írufoss-Geitháls
Fyrirhugaðar breytingar á flutningskerfinu.
Vegna áætlana um aukna orkuþörf á suðvesturhorninu 

er fyrirhugað að styrkja raforkuflutningskerfið á 
Suðvesturlandi, frá Brennimel og út á Reykjanesskaga. 
Innan Reykjavíkur felur þetta í sér lagningu Kolviðarhólslínu 
2 (220kV, endurbygging) og Búrfellslínu 3 (400 kV) og 
síðar með aukinni orkuþörf Sandskeiðslínu 1 (400 kV) 
um Húsfellsbruna, samsíða núverandi línu. Sogslína 2 frá 
Sandskeiði að Geithálsi verður rifin. Þegar framkvæmdum 
við Kolviðarhólslínu 2 og Búrfellslínu 3 er lokið verður unnt 

að ráðast í niðurrif Hamraneslína 1 og 2. Vegna þessara 
áforma var gerð breyting á AR2001–2024, staðfest 1. mars 
2010.

Tillaga að aðalskipulagi 2010–2030 gerir ráð fyrir að 
heimilt verði að endurbyggja svokallaða Brennimelslínu 
1 og er hún skilgreind sem 400 kV í stað 220 kV. Það 
felur í sér færslu línunnar að Sandskeiði. Núverandi 
línuleið Brennimelslínu 1, 220 kV, rétt snertir austurjaðar 
Reykjavíkur í fjalllendinu austan við býlið Stardal. Línan er 
þar innan Reykjavíkur á um 1.300 m löngum kafla. Þó að 
línan hafi staðið þarna í áratugi var hún ekki sérstaklega 
tilgreind á þemakorti veitukerfa í aðalskipulaginu 
2001–2024. Innan Reykjavíkur verður endurbyggingu 
línunnar þannig háttað að ný 400 kV lína verður lögð 
um 40 m austan við núverandi línu og eldri línan síðan 
rifin. Línustæðið verður því nánast það sama og nú, en 
nýja línan verður heldur stærri. Í hverjum fasa verða 
tveir leiðarar og notuð verða stöguð stálgrindarmöstur, 
svokölluð V-möstur. Möstrin verða um 6 m breiðari en 
núverandi möstur (+3 m í hvora átt) og um 2–3 m hærri. 
Helgunarsvæði línunnar breikkar því frá því sem nú er. 
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Mynd 9. Rafveita á vegum Orkuveitu Reykjavíkur (bindandi stefna). Mynd 10. Flutningskerfi Landsnets. Línur HN1 og HN2 verða rifnar í kjölfar framkvæmda við Búrfellslínu 3 og Kolviðarhólslínu 2, svo og Sogslínu 2 frá Sandskeiði 
að Geithálsi (bindandi stefna).
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Hitaveita
Orkuveita Reykjavíkur sér Reykjavík, Kópavogi, 

Garðabæ, Hafnarfirði, Bessastaðahreppi og Mosfellsbæ 
fyrir heitu vatni en Mosfellsbær annast eigin dreifingu. 
Með tilkomu Hellisheiðarvirkjunar og nýtingu heits 
vatns sem fellur til við raforkuframleiðslu verður þörfum 
höfuðborgarsvæðisins fullnægt næstu áratugi. Ný 
dælustöð á Reynisvatnsheiði nýtir vatnið frá Hellisheiði sem 
blandast þar vatni frá Nesjavöllum. Álag á lághitasvæðin 
og jarðhitakerfið þar hefur minnkað til muna og ekki er 
talin þörf á jarðhitaleit fyrir höfuðborgarsvæðið á næstu 
árum miðað við óbreytt ástand og núverandi forsendur.

Gert er ráð fyrir sérstakri dælustöð í væntanlegu 
iðnaðarhverfi við Hólmsheiði, en drög að skipulagi á því 
svæði hafa verið til umfjöllunar undanfarin misseri. Styrkja 
þarf flutning vatns á suðursvæðin, þ.e. Garðabæ og 
Hafnarfjörð, verði byggðarþróun hröð þar. Hugsanlega þarf 
að setja dælustöðvar á Suðuræðina þangað eða svera upp 
lagnir. Mikil uppbygging í Vatnsmýrinni kallar á byggingu 
dælustöðva og styrkingu aðliggjandi flutningskerfis. 
Af og til hefur svokallaður „ofanbyggðarvegur“ verið 
til umræðu, þ.e. nýr vegur ofan og austan núverandi 

byggðar á höfuðborgarsvæðinu, og er hann hugsaður 
sem ein af aðalleiðunum út á Reykjanesskaga. Verði af 
slíkri framkvæmd er líklegt að hitaveitan noti tækifærið og 
auki flutningsgetu og -öryggi með því að leggja hitaveitu 
samhliða þeim vegi.

Eitt af þeim jarðhitasvæðum sem Orkuveita 
Reykjavíkur nýtir til orkuöflunar fyrir höfuðborgarsvæðið 
er jarðhitasvæðið í Laugarnesi. Borholur á þessu svæði eru 
meðal annars umhverfis gatnamót Kringlumýrarbrautar 
og Laugavegar/Suðurlandsbrautar. Holurnar á Laugarnesi 
voru upphaflega utan þéttrar byggðar og dreifðust því um 
stórt svæði. Nú er byggðin orðin þétt og holurnar inn á 
milli húsa. Þar með er rými orðið takmarkað til að koma 
að stórum tækjum til að þjóna borholunum. Til þess að 
tryggja áframhaldandi nýtingu þarf skipulag að taka tillit 
til þess að nægilegt rými sé til staðar fyrir borun og viðhald 
á borholum. Nýting þessa svæðis byggist á því að hægt 
verði að bora nýjar holur í stað þeirra sem verða ónothæfar 
af einhverjum orsökum. 

Eftir því sem byggð þéttist og þörf fyrir heitt vatn 
eykst næstu ár og áratugi er gert ráð fyrir aukinni nýtingu 
Hellisheiðar- og Nesjavallavatns inn í höfuðborgina. Til 
þess þarf að leggja stofnæðar inn í borgina og byggja 

nýjar dælustöðvar. Í því skyni er gert ráð fyrir lagningu 
stofnæða þegar notkun á heitu vatni eykst í byggðinni við 
Úlfarsfellshlíðar. Svæðið tengist þá dælustöð við Víkurveg. 
Byggja þarf dælustöð í Úlfarsfellshlíðum og leggja þarf 
frárennslislögn frá Víkurvegsstöð í Gorvík. Auk þessa 
þarf að ljúka tengingu svæðisins við Reynisvatnsheiði. 
Reisa þarf dælustöð við Suðurfell í Breiðholti og leggja 
nýjar aðveitulagnir í hverfinu. Þá þarf að leggja nýja 
aðfærslulögn frá Suðuræð að dælustöð við Selás. Leggja 
þarf aðveituæð frá Reynisvatnsheiði að Fossvogsstöð við 
Brúnaland. Þá þarf að leggja stofnæð frá Bústaðavegi að 
Suðurlandsbraut. Á mynd 11 má sjá hinar fyrirhuguðu 
lagnaleiðir.

Á næstu árum er gert ráð fyrir talsverðri endurnýjun 
flutnings- og stofnæða enda eru þær víða orðnar gamlar, 
bilanir nokkuð tíðar og mikilvægi lagna mikið. Slík 
endurnýjun er fyrirferðarmikil hverju sinni. Mikilvægastar 
eru Reykjaæðar I og II, sem liggja frá Mosfellsbæ að 
Perlunni í Öskjuhlíð, og verður talsverð endurnýjun á 
þeirri leið. Hefðbundin endurnýjun minni dreifilagna og 
heimæða fer eftir sem áður fram samhliða framkvæmdum 
sveitarfélaga og annarra veitustofnana.

Á næstu árum og áratugum er gert ráð fyrir endurnýjun 

geyma og er því brýnt að við mótun skipulags kringum 
geyma, svo sem við Perluna, sé aðgengi og athafnasvæði 
til þessarar endurnýjunar tryggt í samráði við OR. Undir 
tankasvæðunum og að þeim er flókið lagnakerfi sem 
þarfnast athafnasvæðis til reglubundins viðhalds.

Kyndistöðin við Bæjarháls var lögð niður í árslok 2011 
og starfsleyfi hennar skilað inn. Stöðin var tekin í notkun 
1967 og gegndi hún hlutverki topp- og varastöðvar fyrir 
hitaveituna. Stöðin var síðast keyrð á fullu afli veturinn 
1989–1990.

Vatnsveita og vatnsvernd
Orkuveita Reykjavíkur sér Reykjavík, Mosfellsbæ, 

Seltjarnarnesbæ og Álftanesi fyrir köldu vatni, en annast 
dreifingu vatnsins eingöngu í Reykjavík og á Álftanesi. 
Garðabær kaupir vatn fyrir Álftanes.

Framtíðarvatnsból Orkuveitu Reykjavíkur eru 
á Heiðmerkursvæðinu sem er að stórum hluta 
vatnsverndarsvæði. Vatnstaka byggist á tveimur 
grunnvatnsstraumum. Gvendarbrunnar, Jaðar og 
Myllulækur fá vatn úr Elliðavatnsstraumi en Vatnsendakriki 
og Myllulækur úr Kaldárstraumi. Vatnsendakriki er því 
varavatnsból fyrir hin vatnsvinnslusvæðin og öfugt. Gæði 

Óvíst er hvort jarðvírar (eldingavarar) verða á línunni. 
Meðfram núverandi línu er gömul malarslóð sem þarf að 
endurbæta. Breyting á línu sem þessari er tilkynningarskyld 
til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt lögum um mat 
á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000. Vegna þess að um er 
að ræða verulega breytingu á línustæði í Mosfellsbæ og 
í Hvalfjarðarsveit er gert ráð fyrir að línan í heild gangist 
undir mat á umhverfisáhrifum.

Helgunarsvæði raflína
Þegar afmarkað er helgunarsvæði háspennulínu 

skal taka mið af staðlinum IST EN50341 ásamt íslenskum 
viðauka, sbr. reglugerð nr. 586/2004 um lágmarksfjarlægðir 
háspennulína frá öðrum mannvirkjum. Tryggja verður að 
helgunarsvæði háspennulínu sé virt. Í því samhengi þarf 
einnig að hafa í huga að skógrækt er ekki leyfð innan 
helgunarsvæðis. Þá er nauðsynlegt að tryggja greiðan 
aðgang að línum vegna eftirlits, viðhalds og viðgerða. 
Um getur verið að ræða ýmis vélknúin tæki, allt eftir eðli 
verkefna hverju sinni.

neysluvatns á höfuðborgarsvæðinu eru mikil og eru 
ástæður þess meðal annars þær að umhverfi vatnsbólanna 
nýtur verndar og að vatn er sótt í lokaðar 10–140 m djúpar 
borholur í Heiðmörk. Vatnsvinnslan byggist eingöngu á 
ómeðhöndluðu grunnvatni. Það eru brýnir hagsmunir 
höfuðborgarbúa og atvinnustarfsemi hvers konar í 
Reykjavík, meðal annars matvælaframleiðslu, að öruggt 
neysluvatn sé tryggt og að ekki verði þörf á meðhöndlun 
neysluvatns í framtíðinni.

Á næstu árum verður lögð áhersla á verndar- og 
öryggismál vatnstökusvæðanna í Heiðmörk. Uppbygging 
á vatnsöflunarsvæðinu í Heiðmörk suðaustanverðri heldur 
áfram með virkjun holnanna VK2, VK3 og VK4.

Við uppbyggingu íbúðar- og atvinnusvæða á 
þjónustusvæðinu þarf að leggja fyrir köldu vatni. Lagningu 
stofnæðar frá Almannadal að Norðlingaholti lýkur á næstu 
árum. Þá verður lögð æð frá Hringbraut að Loftleiðahóteli 
til styrktar og önnur undir flugbraut við Landhelgisgæslu 
frá Nauthólsvegi að Skeljanesi. Mikil þörf er fyrirsjáanleg 
við endurnýjun heimæða og götulagna.

Á skipulagsuppdráttum eru afmörkuð þrjú stig 
vatnsverndarsvæða umhverfis vatnsból, brunnsvæði 
(VB), grannsvæði (VG) og fjarsvæði sem teygir sig að 
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Mynd 11. Hitaveita á vegum Orkuveitu Reykjavíkur (bindandi stefna). Mynd 12. Svæðisskipulag vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu (bindandi stefna). Mynd 13. Vatnsveita á vegum Orkuveitu Reykjavíkur (bindandi stefna).
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Um 1985 var hafist handa við að byggja upp 
aðalræsakerfi borgarinnar og byggja tilheyrandi dælu- 
og hreinsistöðvar. Lauk því verki árið 2005 og er nú yfir 
99% af íbúum og fyrirtækjum í borginni tengd kerfinu. 
Fráveitukerfið uppfyllir þær kröfur sem til þess eru gerðar í 
lögum og reglugerðum um hreinsun frárennslis. Að þeim 
lögum og reglum óbreyttum eru ekki fyrirsjáanlegar neinar 
umtalsverðar breytingar eða endurbætur á fráveitukerfinu 
á næstu árum. Á skipulagstímabilinu þarf að meta ávinning 
og kostnað við frekari meðhöndlun frárennslisins, bæði 
við hreinsun í miðlægum hreinsistöðvum, núverandi 
stöðvum, og eins við staðbundna hreinsun þar sem 
dregið er úr þeirri mengun sem nú berst í fráveitukerfið frá 
atvinnustarfsemi.

Samhliða uppbyggingu kerfisins hefur verið unnið 
markvisst að endurnýjun og fóðrun eldra lagnakerfis. Sú 
áhersla sem lögð er á þéttingu byggðar í nýju skipulagi 
leiðir hins vegar til þess að flutningsgeta kerfisins verður 

víða ófullnægjandi. Þá þarf að skipta út eldri lögnum og 
auka flutningsgetu bæði innan einstakra hverfa og eftir 
stofnkerfi til hreinsistöðva eða í viðtaka.

Samhliða slíkum endurbótum og einnig þar sem 
götur í eldri byggðum eru endurnýjaðar er rétt að huga 
að því að skilja að ofanvatn og skólp, en víða í eldri 
hverfum borgarinnar er þetta flutt í sömu lögninni. Með 
þessu má draga verulega úr óhreinsuðu skólpi sem veitt 
er í viðtaka, hefja undirbúning að því að mæta frekari 
hreinsunarkröfum og draga auk þess úr álagi á núverandi 
meginkerfi fráveitunnar sem mundi lengja líftíma þess.

Við uppbyggingu á nýjum byggingasvæðum, svo 
sem í Vatnsmýri og í Hólmsheiði, er brýnt að fyrir liggi 
skýr markmið um meðhöndlun á ofanvatni þannig að 
vatnsbúskap svæðanna verði raskað eins lítið og unnt 
er. Samhliða verður mengun lágmörkuð frá umferð og 
starfsemi sem heimil verður á svæðunum.

Boðveita og fjarskiptamöstur
Í aðalskipulaginu er ekki sett fram sérstök stefna 

um gagna- eða boðveitu. Gerð er grein fyrir henni eftir 
atvikum í hverfis- eða deiliskipulagi. Minni mannvirki (sjá 
nánar í kaflanum Landnotkun), svo sem fjarskiptamöstur, 
móttakarar og línulagnir í jörðu, eru heimil utan byggðar, 
svo sem á opnum svæðum (OP), óbyggðum svæðum (ÓB) 
og landbúnaðarsvæðum, en eru háð framkvæmdaleyfi. 
Heimilt er að veita framkvæmdaleyfi fyrir þeim á 
grundvelli aðalskipulagsins þótt viðkomandi mannvirki 
séu ekki tilgreind á uppdráttum þess. Gera skal grein 
fyrir stærri fjarskiptamöstrum í deiliskipulagi. Minniháttar 
fjarskiptasendar og móttakarar eru heimilir ofan á 
hærri byggingum. Almennt skal gera grein fyrir slíku í 
deiliskipulagi. 

Veitumannvirki á öðrum 
landnotkunarsvæðum

Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að skólpdælu- og 
hreinsistöðvum og öðrum minniháttar veitumannvirkjum 
megi finna stað á öðrum landnotkunarsvæðum en 
iðnaðarsvæðum, svo sem á opnum svæðum (OP) og 
strandsvæðum (ST), enda sé þannig staðið að hönnun og 
frágangi að mannvirki falli vel að umhverfinu.

Stofnkerfi veitna, dreifikerfi eftir atvikum og helstu 
veitumannvirki eru sýnd á sérstökum þemakortum og 
er lega þeirra og staðsetning bindandi í aðalskipulaginu. 
Stefna um minniháttar veitumannvirki og dreifikerfi 
er almennt ekki sett fram í aðalskipulagi (sjá nánar í 
kaflanum Landnotkun).
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vatnaskilum (VF), sbr. skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 
Samkvæmt gildandi svæðisskipulagi vatnsverndar eru 
fjarsvæðin annars vegar merkt fjarsvæði A og hins vegar 
fjarsvæði B. 

Heildarendurskoðun vatnsverndar á 
höfuðborgarsvæðinu stendur nú yfir og er gert ráð fyrir að 
henni ljúki á árinu 2014. Að sinni er því ekki gert ráð fyrir 
breytingum á skipulagi vatnsverndar innan Reykjavíkur, að 
því undanskildu að skilgreint er nýtt vatnsverndarsvæði 
umhverfis vatnsból í landi Vallaár á Kjalarnesi, og er því 
ætlað að þjóna sem varavatnsból fyrir Grundarhverfi og 
nágrenni.

Fráveita
Orkuveita Reykjavíkur annast uppbyggingu og rekstur 

fráveitu í Reykjavík og sér auk þess um hreinsun og förgun 
frárennslis frá nágrannasveitarfélögunum Garðabæ, 
Kópavogsbæ, Seltjarnarnesbæ og Mosfellsbæ.

Mynd 14. Fráveita á vegum Orkuveitu Reykjavíkur (bindandi stefna).© Árni Geirsson


	_GoBack

