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Skagafirði, 17. nóvember 2022

Umsókn um styrk vegna áframhaldandi framkvæmda við lagningu stofnlagnar hitaveitu frá Langhúsum í 
Fijótum að Hrolleifsdal.

Framkvæmdir 2022

Í apríl á þessu ári var auglýst útboð í lagnaefni fyrir áætlaðar framkvæmdir á árinu 2022. Snögglega breyttust 
horfur á mörkuðum, verð á stáli allt að þrefaldaðist og horfur á mörkuðum voru mjög slæmar. Í framhaldinu tóku 
Skagafjarðarveitur ákvörðun um að í stað þess að hefja framkvæmdir við lagningu veitunnar á árinu var 
fjármunum varið til innkaupa á lagnaefni og er í dag búið að fjárfesta í nálægt helmingi stofnlagnarinnar. Efnið er 
nú þegar komið til landsins og bíður lagningar á næstu 2 árum.

Stutt ágrip af verkefnislýsingu

Verkefnið felst í því að leggja 17,3 km stofnlögn hitaveitu frá Langhúsum í Fljótum að minni Hrolleifsdals á 
Höfðaströnd og tengjast þannig holu við Langhús í Fljótum. Í dag er búið að leggja hitaveitu úr Hrolleifsdal í Hofsós 
um Óslandshlíð að Neðra-Ási í Hjaltadal. Samkvæmt framkvæmdaáætlun Skagafjarðarveitna er áætlað að leggja 
hitaveitu í Deildardal, Viðvíkursveit og þann hluta Hjaltadals sem eftir stendur, auk þess sem nauðsynlega þarf að 
styrkja veituna í Hrolleifsdal þar sem að gæfni svæðisins leyfir ekki frekari vatnstöku. Afkastamæling borhola í 
Hrolleifsdal sýnir að afköst virkjanasvæðisins eru minni en áætlað var í fyrstu. Af þeim sökum er stefnt að því að 
nýta borholu í Fljótum til hitaveituvæðingar svæðisins þar sem það þykir öruggasta og hagkvæmasta leiðin til að 
tryggja hitaveitu þess hluta Skagafjarðar sem raunhæft er að ráðast í slíkar framkvæmdir fyrir.

Tilgangur og markmið

Tilgangurinn er að hitaveituvæða svæði í austanverðum Skagafirði sem ekki nýtur hitaveitu í dag. Mikil 
uppbygging búsetu hefur átt sér stað í kjölfar hitaveituvæðingar í dreifbýli í Skagafirði undanfarna áratugi. Það 
hefur sýnt sig að lagning hitaveitu styrkir búsetuskilyrði og stuðlar að uppbyggingu í hinum dreifðu byggðum. 
Markmiðið er að 90% heimila á umræddu svæði í austanverðum Skagafirði muni hita hús sín upp með heitu vatni 
árið 2023/2024. Það stuðlar að auknum lífsgæðum íbúa svæðisins, sparar raforkunotkun og styður þar með við 
samdrátt í útstreymi gróðurhúsalofttegunda og að Ísland nái loftslagsmarkmiðum sínum.

Væntanlegur árangur og áhrif verkefnisins

Árangur verkefnisins felst í því að öll heimili í Deildardal, Viðvíkursveit og Hjaltadal í Skagafirði munu eiga þess 
kost að tengja hús sín við heitt vatn og eiga þar með kosta á ódýrri og öruggri húshitun. Umrætt svæði hefur búið 
við langvarandi fólksfækkun og tiltölulega einhæft atvinnulíf. Þar sem hitaveituvæðing hefur átt sér stað annars 
staðar í Skagafirði og á Íslandi hefur hún skilað bættum búsetuskilyrðum, auknum lífsgæðum og uppbyggingu og 
fólksfjölgun á viðkomandi svæðum. Framkvæmdin á því að geta stuðlað að varanlegum og verulega jákvæðum 
áhrifum á þróun byggðar og búsetu og geta ýtt undir aukinn fjölbreytileika starfa á svæðinu.

Gott dæmi um jákvæð áhrif hitaveituvæðingar í Skagafirði, svæðið á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks sjá 
meðfylgjandi kort „Borgarsveit" og „Sveitir kringum Varmahlíð", má sjá yfir 20 ára tímabil hitaveitu um miðbik 
Skagafjarðar:
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Taflan sýnir þróun fjölda notenda á svæði milli Varmahlíðar og Sauðárkróks frá árinu 2001 - 2021

Samtals Íbúðarhús Sumarhús Annað/útihús

Fjöldi veitna des 2001 78 63 6 9

Fjöldi veitna des 2021 168 107 15 46

Aukning frá 2001 90 44 9 37

215% 170% 250% 511%

Skagafjarðarveitur, 
útbreiðsla hitaveitu. 
Gráskyggð svæði 
eru þau svæði sem 
mun nást að ljúka 
eftir að tenging við 
Langhúsaveitu lýk- 
ur. Einnig mun 
tenging holunnar 
auka rekstraröryggi 
Hofsósveitna og 
stuðla að því að 
nægt heitt vatn 
verði til uppbygg- 
ingar á Hofsósi og 
nágrenni. Þarna 
hefur þurft að grípa 
til skömmtunar
vegna skorts á heitu 
vatni og er það 
oftast gert með því 
að loka sundlaug- 
inni tímabundið. 
Rauð breið lína 
merkir lagnaleið 
nýrrar lagnar milli 
Langhúsa og Hrol- 
leifsdals.
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Framkvæmdalýsing, verk- og tímaáætlun

Heildarframkvæmd verksins mun að öllum líkindum taka 3 ár en sótt er um viðbótarstyrk vegna stofnlagnar frá 
Langhúsum að Hrolleifsdal. Stofnlögnin verður 125mm einangruð stállögn sem soðin er saman og lögð í skurð. 
Að auki þarf að byggja eina dælustöð við stofnlögnina við bæinn Fell í Sléttuhlíð og aðra dælustöð við Mýrarkot 
og vinna að tengingu lagnarinnar við núverandi dælustöð við Langhús í Fljótum.

Gert er ráð fyrir að lagningu stofnlagnar verði skipt á árin 2023 og 2024. Unnið verður að lagningu stofnlagnar 
yfir sumartímann hvort ár.

Kostnaður

Heildarkostnaður við verkið er um 351 milljónir án vsk. og skiptist með eftirfarandi hætti:

17,3 km stofnlögn frá Langhúsum að Hrolleifsdal - kostnaðaráætlun, (Verkfræðistofan Stoð ehf)
Magn Eining Ein. verð Samtals

Efniskostnaður, DN125 stállögn 2022 lokið 8.500 m 8.700 74.000.000

Efniskostnaður, DN125 stállögn 2023 8.800 m 10.000 88.000.000
Vinnukostnaður, jarðvinna suða á lögn o.fl. 17.300 m 6.830 118.200.000
Dælustöð við Mýrarkot 1 heild 20.800.000 20.800.000
Dælustöð við Fell 1 heild 20.800.000 20.800.000
Dælur og stýrikerfi í dælustöð Langhúsum 1 heild 15.300.000 15.300.000
Hönnun og umsjón 1 heild 14.200.000 14.200.000

Samtals 351.300.000

Fjármögnun

Sótt er um styrk að upphæð 88 m.kr. fyrir árið 2023. Önnur fjármögnun er á hendi Skagafjarðarveitna.

Þess má geta að fyrir tilstuðlan framkvæmda við hitaveitulagningu í Skagafirði á vegum Skagafjarðarveitna á 
undanförnum árum, sem nema á fjórða milljarð króna, sparar ríkissjóður um 100 m.kr. á hverju ári í formi lægri 
niðurgreiðslu vegna húshitunar með rafmagni, eins og sjá má á eftirfarandi útreikningum frá Benedikti 
Guðmundssyni hjá Orkusjóði á Akureyri.

Taflan hér að ofan sýnir þróun fjárfestinga og niðurgreiðsla fyrir árin 2002 - 2019 í Skagafirði, heimild frá Orkusjóði.

Sveitarfélagið 
Skagafjörður

Nidurgreidd 
notkiui

Fjöldi 
notenda

Núvirði 
niðurgreidslna ni.kr.

Niðurgreiðslur húshitunar Skagafirði 2002 13,03 410 117,01
Niðurgreiðslur að lokinni hitaveituvæðingu 1,92 75 17,24
Sparnaður ríkissjóðs 11,11 335 99,77

Það er því Ijóst að fjárfesting ríkissjóðs til stuðnings framangreindu verkefni mun halda áfram að skila sér með 
beinum hætti til baka til ríkissjóðs í formi lægri niðurgreiðslu vegna húshitunar með rafmagni, auk þess sem 
allnokkur sparnaður verður í raforkukerfinu sem veitir svigrúm til nýtingar raforku annars staðar.

3

mailto:skagafjordur@skagafjordur.is
http://www.skagafjordur.is

