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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Ólafur Þorkell Stefánsson <olafurs@hsveitur.is>

Sent: föstudagur, 24. júní 2022 13:47

To: Gunnar Kristinn Ottósson; Pálmi Freyr Randversson; 

svanur.g.bjarnason@vegagerdin.is

Subject: Lagning 36kV háspennustrengs frá Fitjum í Ásbrú

Attachments: Algalíf_Lagning 36kV_3x1x800_Framkvæmdarleyfi 24.06.2022.pdf; Umsókn um 

leiðslu á vegsvæði_HS Veitur 24.06.2022_Framkvæmdarleyfi_Undirritað.pdf

Sæl 
 
HS Veitur óska eftir framkvæmdarleyfi fyrir nýju skurðstæði vegna lagningu 36kV háspennustrengs frá 
aðveitustöð HS Veitna á Fitjum að Bogatröð 10 Ásbrú þar sem Algalíf er með sína verksmiðjum. 
 
Skurðstæði lagnaskurðs meðfram Hafnavegi verður 15m frá miðlínu Hafnavegs. 
Þver þarf eftirfarandi götur: 

- Þvera þarf Hafnaveg/Flugvallarbraut og verður borað undir gatnamót fyrir 4x110mm PEH rör.   
- Þvera þarf Ferjutröð við Flugvallarbraut og verður vegurinn rofinn fyrir skurðstæði strengja. 
- Þvera þarf Klettatröð við Flugvallarbraut og verður vegurinn rofinn fyrir skurðstæði strengja. 
- Þvera þarf Ferjutröð í átt að Bogatröð og verður vegurinn rofinn fyrir skurðstæði strengja. 
- Þvera þarf Heiðartröð í átt að Axartröð og verður vegurinn rofinn fyrir skurðstæði strengja. 

 
Meðfylgjandi fylgir teikninga sem sýnir lagnaleið og þverun gatna.  Einnig fylgir með umsókn 
Vegagerða „Umsókn um leiðslu / vinnu á vegsvæði“. 
 
Markmið HS Veitna með þessari framkvæmd er að tryggja að rekstar- og afhendingar öryggi til 
viðskiptavinna á starfssvæði HS Veitna sé með besta móti.   
  
HS Veitur kappkostar að vinna í sátt við umhverfi og hluteigandi aðila. 
  
Með vinsemd og virðingu og von um jákvæð viðbrögð. 
 
 

Kær kveðja, 

Ólafur Þorkell Stefánsson  

Svæðisstjóri Suðurnesjum  

HS Veitur hf, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, Iceland    
Sími/Tel:+354 4225200  | 4225207 | 8605207 |  olafurs@hsveitur.is | www.hsveitur.is | Kynningarbæklingur  
 

 
   

Fyrirvari/Disclaimer 





HS Veitur hf 
Brekkustíg 36_260 Reykjanesbær 
Dags. 24.06.2022 

Aðveitustöð Fitjar (FIT-A)

Lagnaskurður
36kV strengja

Skurðstæði lagnleiðar er 15 m 
frá miðlínu Hafnavegs

Hafnarvegur þveraður - Borað 
verður fyrir rörum undir Hafnarveg

Ferjutröð þveruð. Rjúfa þarf 
veginn fyrir skurðstæði strengja

Klettatröð þveruð. Rjúfa þarf 
veginn fyrir skurðstæði strengja

Ferjutröð þveruð í átt að 
Bogatröð. Rjúfa þarf veginn 
fyrir skurðstæði strengja

Heiðartröð þveruð í átt að 
Axartröð. Rjúfa þarf veginn fyrir 
skurðstæði strengja

Lagnaleið 36kV strengs 
3x1x800mm² Al 

Fitjar - Bogatröð 10 (Algalíf)

Tengiliður HS Veitna hf 
Ólafur Þ. Stefánsson 
Svæðisstjóri rafmagns Suðurnesjum 
GSM 8605207 - olafurs@hsveitur.is




