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 Inngangur 
Eftirfarandi greinargerð er skrifuð í tengslum við mat á umhverfisáhrifum vegna nýrra veglína 

Þverárfjallsvegar (73) og Skagastrandarvegar (74) og mögulegra efnistökumöguleika fyrir þær 

framkvæmdir.  

Jarðefnadeild Vegagerðarinnar var fengin til að rannsaka svæðið og er greinargerð þessi byggð 

á upplýsingum sem fengust með skoðun loftljósmynda, heimildavinnu, yfirborðskönnun í felti, 

greftri, rannsóknum og borunum.  

Rannsóknir á efnistökumöguleikum, veglínum og skeringum fór að mestu fram árið 2018, en 

nokkrar rannsóknir fóru fram í lok árs 2017 og í janúar 2019.  Einhverjar rannsóknir sem gerðar 

voru á árunum 1998, 2002 og 2003 eru einnig lagðar til grundvallar.  

Grafið var í fyrirhugaðar námur, veglínur og skeringar og sýni send í rannsóknir. Þá var borað 

í brúarstæði við Laxá. Allar gryfju/borholulýsingar og -súlur ásamt frekari niðurstöðum 

rannsókna, s.s. kornakúrfum, styrkleikaprófum og berggreiningum fylgja greinargerðinni í 

viðauka 2. 

Í þessari greinargerð er fyrst fjallað um fyrirhugaðar námur og því næst jarðtæknirannsóknir 

sem farið hafa fram á veglínum og skeringarsvæðum. 

Greinargerðinni fylgja 4 kort. Í viðauka 5 er kort yfir fyrirhuguð námusvæði og í viðauka 6 eru 

3 kort yfir þær rannsóknargryfjur sem grafnar voru á framkvæmdasvæðinu. 

Önnur greinargerð tekur til jarðfræði svæðisins, verndargildi jarðmyndana sem veglínurnar 

koma til með að liggja um og lýsinga á veglínunum.  

 

 Efnistaka – mögulegar námur og verndargildi 
Reiknuð efnisþörf vegna framkvæmdanna er 358.000 m3. Áætlað hefur verið að 131.000 m3 

komi úr skeringum. Hér er gert ráð fyrir að allt að 357.000 m3 geti komið úr námum. 

Efnistökusvæðin eru sjö og hefur hverju þeirra verið gefinn einkennisbókstafur eftir því 

hvernig þau raðast frá suðri til norðurs, sjá mynd 1 og kort í viðauka 5. Þá eru helstu 

upplýsingar fyrir hverja námu settar fram í töflu 1. 

Við umfjöllun um einstök efnistökusvæði er lagt mat á verndargildi þeirra. Við mat á 
verndargildinu var stuðst við verndargildisflokkun Vegagerðarinnar. Verndarflokkunin var 
fyrst sett fram í ritinu Námur efnistaka og frágangur og er hægt að nálgast á vefslóðinni: 
http://www.namur.is/undirbuningur-efnistoku/verndarflokkun-vegag/.  
Flokkunin er einungis leiðbeinandi. Verndargildi einstakra jarðmyndana er huglægt og ræðst 

af ýmsum þáttum s.s. fegurð, fágæti, fjölbreytni, alþjóðlegur mikilvægi og vísindalegu gildi en 

einnig geta jarðmyndanir notið verndar skv. lögum eða friðlýsingu einstakra svæða eða 

myndana. Með verndargildisflokkun er ekki eingöngu metið verndargildi jarðmyndunar 

heldur er einnig tekið mið af því hversu ásættanlegt er að fara í efnistöku á viðkomandi svæði 

að teknu tilliti til ýmissa atriða. Þar er m.a. haft til hliðsjónar hversu viðkvæmt svæðið er og 
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hversu líklegt er að efnistakan muni hafa umhverfisáhrif. Einnig er tekið tillit til hversu auðvelt 

er að ganga frá efnistökusvæðunum. 

Fyrirhuguð efnistökusvæði eru að mestu í jökulárset, en einnig klöpp og jökulruðning. 

Jarðmyndanir sem hróflað verður við vegna efnistöku falla undir 2.-5. verndarflokk 

Vegagerðarinnar. Náma B og hluti námu C liggja innan jaðars fjarsvæðis vatnsverndar og falla 

þar með í 2. verndarflokk (hátt verndargildi), sjá meðfylgjandi teikningu 4. Myndanir sem falla 

undir 3. flokk (meðal verndargildi) gera það vegna sýnileika frá veglínunni. Jarðmyndanir sem 

falla í 4. eða 5. flokk teljast hafa lágt verndargildi og mjög lágt verndargildi. Að frátöldum þeim 

námum sem liggja innan fjarsvæðis vatnsverndar telst efnistakan hafa óveruleg neikvæð áhrif 

á jarðmyndanir svæðisins. Gróðurþekja er allt frá því að vera rýr til góð á áætluðum 

efnistökusvæðum, en svarðlag er hvergi verulega þykkt.  

Af þeim sjö námum sem hér eru listaðar eru tvær á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030. 

Það eru náma D: Urðunarsvæðið Stekkjarvík (setnáma) og náma E: Neðri-Mýrar 

(klapparnáma). Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir sem fæstum en tiltölulega stórum 

efnistökustöðum.  

 

Mynd 1 – Staðsetningar mögulegra efnistökustaða. 
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Tafla 1 - Yfirlit yfir mögulegar námur og helstu upplýsingar um þær. Námurnar raðast frá suðri til norðurs. 

Náma 
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Staða Jarðmyndun Yfirborð Jörð 
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A 
Ennisnáma 

73 
St. 600 

Styrktarlag, fylling 
og fláafleygar 

65 26 3 Gömul Jökuláeyri 
 Melagróður 
og grösugt þýfi 

Enni Nei Nei 

B 
Syðri-Króklágar 

73 
St. 4200 

Fylling og 
fláafleygar 

45 19 2 Ný 
Þveginn 

jökulruðningur og 
jökuláreyri 

Gras og 
melagróður 

Bakkakot 
Liggur innan 
fjarsvæðis 
vatnsverndar 

Nei 

C 
Efraleiti 

73 
St. 4900 

Styrktarlag, fylling 
og fláafleygar 

45 13 2 Ný 
Þveginn 

jökulruðningur og 
jökuláreyri 

Rýr 
melagróður 

Sölvabakki 

Liggur að 
hluta innan 
fjarsvæðis 
vatnsverndar 

Nei 

D 
Urðunarsvæði 

Stekkjarvík 

73 
St. 5700  

Fylling og 
fláafleygar 

110 22 5 Gömul Ós- og jökuláreyri 
Uppgræðsla: 
Strá og 
melgresi 

Sölvabakki Nei Já 

E 
Neðri-Mýrar 

73 
Burðarlag og 
klæðing 

27 25 3 Gömul Klöpp (þóleiít)  Gras 
Neðri-
Mýrar 

Nei Já 

F 
Kollugerðistjörn 

74 
St. 1100 

Styrktarlag, fylling 
og fláafleygar 

40 18 3 Ný Jökuláreyri 
Uppgræðsla: 
Strá 

Syðri-Hóll Nei Nei 

G 
Höskuldsstaðir 

74 
St. 2000 

Fylling og 
fláafleygar 

25 9 4 Ný Malarhjalli 
 Rýr 
melagróður 

Höskulds-
staðir 

Nei Nei 
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 Náma A – styrktarlag, fylling og fláafleygar 
         

  

 
Náman er í landi Ennis og liggur vinstra megin við stöð 600 í um 45 m h.y.s., þétt upp við 
Neðribyggðarveg (741). Náman er ófrágengin, heldur óregluleg að lögun og vatn stendur uppi í 
námubotninum á nokkrum stöðum. Efni hefur ekki verið tekið úr námunni í einhver ár og talsverður 
gróður er í henni. Áætlað er að stækka námuna til vesturs um allt að 26.100 m2. Þar er melurinn sléttur 
og næstum algróinn stráum og öðrum melagróðri. Á hluta svæðisins er þykkara svarðlag með 
grösugum þúfum. 

Náman er í jökuláreyri og efni í henni er vöskuð möl og sandur. Hluta efnisins er hægt að nýta í 
styrktarlag en fylgjast þarf þó með því að hlutfall sands verði ekki of hátt í efri hluta styrktarlagsins. 
Lakara efni er hægt að nýta í fyllingu og fláafleyga. Grafnar voru fimm gryfjur í melinn rétt vestan við 
núverandi námu. Rannsóknaniðurstöður, gryfjulýsingar og -súlur fylgja í viðauka 2. 

Stuttur vegslóði með hliði liggur í námuna af Neðribyggðarvegi (741). Námueigandi er Blönduósbær.  

Vinnsla og frágangur 

Náman verður unnin áfram til vesturs frá núverandi námu og niður um 2,5-3 m, en gætt að því að fara 
ekki niður fyrir vatnsborð. Svarðlag er mjög misþykkt á áætluðu námusvæði, eða allt frá 0,15-0,7 m. 
Frágangur tæki mið af landformum og gróðri á svæðinu og yrði unninn í samráði við eftirlit og 
jarðfræðing Vegagerðarinnar. Fláar skyldu vera aflíðandi, eða hvergi brattari en 1:3. 

Verndargildi 

Um er að ræða jökulárset sem ekki nýtur neinnar verndar. Svæðið er nokkuð vel gróið en svarðlag er 
mjög misþykkt. Rask hefur þegar farið fram og sjónrænt séð yrði til bóta að ganga frá og loka námunni, 
jafnvel þó hún yrði stækkuð fyrst, enda vel sjáanleg frá veglínunni. Sökum sýnileika telst hún hafa 
meðal verndargildi (fellur undir 3. verndarflokk Vegagerðarinnar). Með því að slétta efnistökusvæðið 
út, þannig að það falli vel að umhverfi sínu, verða ummerki efnistökunnar lítil, og líklega minni en þau 
eru við núverandi aðstæður.   

Tafla 2 Náma A:  Ennisnáma 

Jarðmyndun Jökuláreyri 

Staða efnistöku Gömul 

Jörð Enni 

Kynnt landeiganda Nei 

Nýting 
Styrktarlag, fylling og 
fláafleygar 

Veglína 73 

Flatarmál  26.100 m2 

Vinnslumagn  65.000 m3 

Vinnsludýpi  2,5-3 m 

Frágangur  Aðlögun að umhverfi 

Gróðurlendi 
Melagróður og grösugt 
þýfi 

Þekja  90-100% 

Svarðlag  0,15-0,7 m 

Sáning Nei 

Verndargildi  3. flokkur 

Skipulag  Nei 

Náttúruvernd  Nei 
Mynd 2 – Náma A: Ennisnáma (19455). 
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 Náma B – fylling og fláafleygar 
 

   

 

Um er að ræða hjalla sem liggur í um 65 m hæð og er hluti af yfirborðsmiklu tiltölulega sléttu svæði 
sem teygir sig frá stöð 1327 og að stöð 4965. Hjallinn stendur um 3 m hærra en svæðið austan við 
hann sem einkennist af setmyndunum í dauðíslandslagi. Efnið í honum er bæði þveginn jökulruðningur 
og jökulárset. Efnið er blandað silti og neðan við 2 m dýpi komu fram 1-2 m stór grettistök í fjórum af 
sex gryfjum sem grafnar voru í hjallann. Rannsóknaniðurstöður, gryfjulýsingar og -súlur fylgja í viðauka 
2. Afmarkað efnistökusvæði er um 18.500 m2 að stærð og efnið ætlað sem fylling og fláafleygar. 

Slóði liggur frá veglínu í stöð 4284-4288 til hægri að námunni. Um 200 m eru að miðju námunnar frá 
veglínunni og af því liggja um 75 m eftir slóðinni að útjaðri áætlaðs námusvæðis. Sami slóði liggur 
einnig að litlu sumarhúsi sem stendur við tjörn austan við námusvæðið. 

Á loftmynd sést reglulegt munstur á yfirborði sem bendir til þess að reynt hafi verið að græða melinn, 
hvort sem sáning eða áburður hefur verið nýttur. Þar sem gróðurþekja er minnst (einungis um 15%) 
vaxa mosi og lyng, en þar sem gróðurþekja er 100% vex gras og er það tæplega helmingur afmarkaðs 
námusvæðis.  

Vinnsla og frágangur 

Gert er ráð fyrir því að hjallinn verði unninn niður um 2-4 m og þannig lækkaður niður að því landslagi 
sem liggur austan hans. Svarðlag er misþykkt á melnum (0,4-0,8 m). Auðvelt ætti að vera að ganga vel 
frá námunni og laga hana að landslaginu umhverfis þar sem einungis er verið að lækka útkjálka niður 
að nærliggjandi umhverfi. Frágangur tæki mið af landformum og gróðri á svæðinu og yrði unninn í 
samráði við eftirlit og jarðfræðing Vegagerðarinnar. Flái niður í námu af hjallanum mætti vera 1:2.  

Gæta þarf að leiðin að sumarhúsinu haldist greið meðan á vinnslu stendur. 

Verndargildi 

Verndargildi jarðmyndunarinnar telst vera hátt (fellur í 2. verndarflokk Vegagerðarinnar) þar sem 

svæðið er skipulagt sem Vatnsverndarsvæði III (fjarsvæði vatnsbóla) á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 

Tafla 3 Náma B 

Jarðmyndun 
Þveginn jökulruðningur 
og jökuláreyri 

Staða efnistöku  Ný 

Jörð  Bakkakot 

Kynnt 
landeiganda 

Já 

Nýting  Fylling og fláafleygar 

Veglína  73 

Flatarmál 18.500 m2 

Vinnslumagn 45.000 m3 

Vinnsludýpi 2-4 m 

Frágangur  Sjá texta 

Gróðurlendi Gras og melagróður 

Þekja  15-100% 

Svarðlag  0,4-0,8 m 

Sáning Já, eða áburðardreifing 

Verndargildi  2. flokkur 

Skipulag  Nei 

Náttúruvernd Vatnsverndarsvæði III 

Mynd 3 - Náma B: Syðri-Króklágar. 
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2010-2030. Gera þyrfti því viðeigandi ráðstafanir í samræmi við reglugerð um varnir gegn mengun 

vatns nr. 796/1999 og fara eftir starfsleyfisskilyrðum frá heilbrigðisnefnd svæðisins. 

Jökulruðningur og jökulárset nýtur engrar sérstakrar verndar og efnistakan ætti ekki að verða 

áberandi, hvorki meðan á framkvæmdunum stendur, né eftir að þeim lýkur, nema frá sumarhúsi því 

sem hjallinn snýr að. Landeigandi er sáttur við efnistökuna.  

 

 Náma C – styrktarlag, fylling og fláafleygar 
  

  

 
Hægra megin við stöðvarbil 4700-4950 er hjalli með jökulárseti og þvegnum jökulruðningi. Hjallinn er 
í um 61 m hæð yfir sjó og skagar fram eins og tota. Yfirborð hjallans er tiltölulega slétt en landform 
norðan hans eru fingróttir farvegir fornar jökulár, forvera Blöndu. Miðja hjallans hefur verið ræktuð 
upp og er nýtt sem tún. Landeigendur eru hlynntir því að jaðrar hjallans, umhverfis túnið, séu nýttir. Á 
óræktuðum svæðum hans er gróðurþekja lítil eða aðeins um 10-30% af íslenskum melagróðri. Neðri 
hluti brekkunnar niður af hjallanum er þó vel gróin lyngi og öðrum mógróðri.  

Grafnar voru sjö gryfjur í hjallann. Rannsóknaniðurstöður, gryfjulýsingar og -súlur fylgja í viðauka 2. 
Efnið í hjallanum er jökulárset og þveginn jökulruðningur og að hluta til nokkuð gróft. Á yfirborði er 
siltríkara efni. Túnið var steinhreinsað og við jaðra þess sjást nokkrar hrúgur af steinum frá 0,7-1,2 m í 
þvermál, en svo stórir steinar komu ekki upp úr gryfjum á afmörkuðu námusvæði. Svæðið sem áætlað 
er til efnistöku er um 13.000 m2 að stærð og nýtist efnið í styrktarlag, fyllingu og fláafleyga. Nýta þyrfti 
besta efnið í styrktarlag samkvæmt efniskröfum. Lakara efni er austan til í námunni. 

Námuslóð þyrfti að gera frá veglínunni austur að námunni á stöðvarbili 4880-5000. 

Vinnsla og frágangur 

Efnistaka miðast við að tekið verði efni utan af norðausturhlíð hjallans, og hann lækkaður niður að 
nærliggjandi umhverfi, um 4-5 m. Svarðlag á yfirborði hjallans er um 0,3 m að meðaltali, en líklega 

Tafla 4 Náma C 

Jarðmyndun 
Þveginn jökulruðningur 
og jökuláreyri 

Staða efnistöku  Ný 

Jörð  Sölvabakki 

Kynnt 
landeiganda 

Já 

Nýting 
Styrktarlag, fylling og 
fláafleygar 

Veglína  73 

Flatarmál  13.000 m2 

Vinnslumagn  45.000 m3 

Vinnsludýpi 4-5 m 

Frágangur Sjá texta 

Gróðurlendi Rýr melagróður 

Þekja 10-30% 

Svarðlag 0,3 m 

Sáning Nei 

Verndargildi  2. flokkur 

Skipulag  Nei 

Náttúruvernd 
Að hluta innan 
Vatnsverndarsvæðis III 

Mynd 4 - Náma C: Efraleiti. 
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talsvert þykkara í hlíð hjallans. Frágangur tæki mið af landformum og gróðri á svæðinu og yrði unninn 
í samráði við eftirlit og jarðfræðing Vegagerðarinnar. Flái niður í námu af hjallanum mætti vera 1:2. 

Verndargildi 

Verndargildi jarðmyndunarinnar telst vera hátt (fellur í 2. verndarflokk Vegagerðarinnar) þar sem 
áætlað efnistökusvæði liggur að hluta innan Vatnsverndarsvæðis III (fjarsvæði vatnsbóla) á 
Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030. Gera þyrfti því viðeigandi ráðstafanir í samræmi við 
reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999 og fara eftir starfsleyfisskilyrðum frá 
heilbrigðisnefnd svæðisins.  

Efnistakan mun vera vel sýnileg frá nýju veglinunni (þegar keyrt er til suðurs) en sjónræn áhrif ættu að 
vera hverfandi þegar frágangi er lokið. 

 

 Náma D – fylling og fláafleygar 
  

  

 
Vestan við stöð 5500 er sorpurðunarsvæðið við Stekkjavík sem Norðurá bs. rekur. Grafin hefur verið 
stór gryfja í sethjallana fyrir sorpið, en efninu úr gryfjunni var komið fyrir í stórum púða suðaustan við 
urðunargryfjuna. Í frummatsskýrslu Eflu fyrir urðunarsvæðið (2009) og Aðalskipulagi Blönduósbæjar 
(2010-2030) er lögð áhersla á að það efni sem fellur til við vinnslu urðunarsvæðisins verði látið ganga 
fyrir sem efniviður fyrir fyrirhugaðar vegaframkvæmdir.  

Sethjallarnir á þessum stað eru byggðir upp af seti úr bræðsluvatni jökla. Landið er að mestu sléttur 
melur sem hallar lítillega í átt til sjávar. Neðst og næst klöppinni er 15-20 m þykkt lag af hvarfleir sem 
fallið hefur út úr bræðsluvatni jökla í sjó. Setið er hart, lagskipt og mjög fínefnaríkt, aðallega silt og leir 
með einstaka malar/sandlinsum inn á milli. Ofan á hvarfleirnum liggur skálöguð núin möl og sandur 
sem sett hefur verið út í óseyrarumhverfi jökuláa, forvera Blöndu og Laxár. Næst ströndinni er þetta 
lag 5-10 m þykkt. Efst í hjöllunum er svo jökulárset. En jökulár flæmdust um svæðið, grófu sig niður í 
setbunkann og mynduðu jökuláreyrar með lækkandi sjávarstöðu (Hreinn Haraldsson 1975; Þórólfur H. 
Hafstað 1976; Moriwaki 1990; Efla 2009). 

Tafla 5 
Urðunarsvæðið 
Stekkjarvík 

Jarðmyndun  Ós- og jökuláreyri 

Staða efnistöku 
Gömul - efnið hefur 
verið haugsett 

Jörð  Sölvabakki 

Kynnt 
landeiganda 

Já 

Nýting Fylling og fláafleygar 

Veglína  73 

Flatarmál  22.400 m2 

Vinnslumagn  110.000 m3 

Vinnsludýpi  5 m (hæð púðans) 

Frágangur  Aðlögun að umhverfi 

Gróðurlendi Strá og melgresi 

Þekja  30-50% 

Svarðlag  Nei 

Sáning  Já 

Verndargildi  5. flokkur 

Skipulag  Já 

Náttúruvernd  Nei 
Mynd 5 – Náma D: Urðunarsvæðið Stekkjarvík. 
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Grafnar voru tíu gryfjur í efnispúðann. Kornakúrfur, gryfjulýsingar og -súlur fylgja í viðauka 2. Þá vann 
Efla umhverfismat vegna urðunarstaðarins árið 2009 og í tengslum við það voru grafnar fimm gryfjur 
framarlega í sethjallana, nærri ströndinni. Einnig var rætt við kunnuga varðandi hvernig efninu var 
komið fyrir. Stærstur hluti efnisins í púðanum er silt og leir, eða siltblandað efni, sem hangir gjarnan 
saman í þéttum kögglum, og sandur. Efnið innan þess 22.400 m2 svæðis sem afmarkað hefur verið, 
suðaustan til í púðanum, er blanda af silti, sandi og möl. Meginuppistaða í norðvesturhlutanum er silt. 
Mögulega mætti gera ráð fyrir að nýta meira efni úr púðanum, verði breytingar á hönnun sem hafa í 
för með sér aukningu á magni í fyllingum og fláafleygum. Gera má ráð fyrir að það efni yrði erfitt í 
vinnslu í bleytu. Nokkuð stór sandhraukur er nyrst í púðanum, en sá er nýttur af urðunarstaðnum. 
Mold virðist ekki hafa verið tekin af yfirborði og haldið til haga þegar gryfjutakan hófst, heldur er hún 
blönduð innan um efnið í púðanum. Hún er mjög lítill hluti heildarinnar, en gæta þarf þó við vinnsluna 
að moldarblandið fari í fláafleyga, en ekki í fyllingar. 

Búið er að græða upp yfirborð púðans til að minnka fok. Gróðurþekja er líklega um 30-50% að 
meðaltali, en hlíðar púðans eru talsvert vel grónar. Sáð hefur verið harðgerum plöntum sem eiga 
auðvelt með að taka sér bólfestu og binda sandinn og siltið á yfirborðinu, s.s. gras og melgresi, en 
íslenskar plöntur hafa einnig byrjað að koma sér fyrir.  

Vinnsla og frágangur 

Dýpi efnistöku samsvarar þykkt púðans, eða um 5 m. Svarðlag á yfirborði er ekkert að telja, en rótum 
og gróðri (efstu 0,1 m eða svo) þyrfti að ýta til hliðar áður en efnistaka hæfist. Áhersla var lögð á það 
af hendi forsvarsmanna Norðurár að láta núverandi uppgræddar úthlíðar halda sér, en taka efni innan 
úr púðanum, í von um að minnka fok. Verði núverandi hlíðar fjarlægðar til að nýta í 
vegaframkvæmdirnar væri ákjósanlegt að fjarlægja þær síðast til að skapa skjól meðan á efnistöku 
stendur. Gera þarf þá ráð fyrir græða þurfi upp nýjar hlíðar sem myndast á púðanum. Forsvarsmenn 
Norðurár lögðu einnig fram þá ósk að farið yrði inn í púðann um austasta horn hans.  

Enginn slóði sem slíkur liggur að efnistökusvæðinu. Ef reiknað er með að heimreið að urðunarstaðnum 
myndi einnig þjóna sem námuvegur, og að farið yrði inn í púðann um austasta hornið, yrði fjarlægð frá 
stöð 4340 á nýjum Þverárfjallsvegi tæpur kílómetri. 

Samráð skal haft við forsvarsmenn Norðurár bs. um vinnslu og frágang svæðisins.  

Verndargildi 

Um er að ræða manngert landform úr efni sem búið er að færa úr stað. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 
að efnið verði nýtt við vegframkvæmdirnar. Verndargildi er því mjög lágt (5. verndarflokkur 
Vegagerðarinnar).   
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 Náma E – burðarlag og klæðing 
 

 

 
Náman E er storkubergsnáma við Neðri-Mýrar í minni Laxárdals. Náman er staðsett rúmlega 1,1 km 

frá útboðsenda nýs Þverárfjallsvegar við stöð 8500 og liggur fast upp við veginn, enda útvíkkuð skering. 

Klöppin er úr þóleiíti og er sprungin að ofan. Tekin hafa verið sýni reglulega frá því vinnsla hófst í 

námunni og fylgja rannsóknaniðurstöður, gryfjulýsingar og -súlur frá árinu 2002-2017 í viðauka 2. 

Steypustöð Skagafjarðar er námurétthafi og hefur staðfest að geta útvegað það magn sem þarf fyrir 

burðarlag og klæðingu veganna úr námunni, alls um 27.000 m3. 

Vinnsla og frágangur 

Efnistaka verður í framhaldi af núverandi stálvegg sem er 6-8 m að hæð. Tiltölulega stöðug vinnsla á 

sér stað í námunni og kemur hún því til með að standa opin eftir að vinnslu lýkur. 

Verndargildi 

Svæðið telst hafa meðal verndargildi (fellur undir 3. verndarflokk Vegagerðarinnar) þar sem hún blasir 

við frá Þverárfjallsvegi. Náman er inni á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030. 

  

Tafla 6 Náma E 

Jarðmyndun  Klöpp 

Staða efnistöku  Gömul 

Jörð Neðri-Mýrar 

Námurétthafi 
Steypustöð 
Skagafjarðar 

Nýting  Burðarlag og klæðing 

Veglína  73 og 74 

Flatarmál  25.000 m2 

Vinnslumagn  27.000 m3 

Vinnsludýpi  6-8 m 

Frágangur Enginn – náma í notkun 

Gróðurlendi  Gras 

Þekja  100% 

Svarðlag  1,5-2,5 m 

Sáning  Nei 

Verndargildi  3. flokkur 

Skipulag  Já 

Náttúruvernd  Nei 

Mynd 6 – Náma E: Neðri-Mýrar (21369) 
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 Náma F – styrktarlag, fylling og fláafleygar 
 

 

 

Hægra megin við veglínu á stöðvarbili 1050-1250 er sjávarstöðuhjalli með jökulárseti. Yfirborð hans er 
í 60-61 m h.y.s., en hann stendur um 3 m upp yfir umhverfi sitt til suðurs og vesturs. Melurinn er 
tiltölulega sléttur og hefur verið ræktaður upp með áburði og heydreifingu og er yfirborð nokkuð vel 
vaxið stráum þó svarðlag sé ekki þykkt. Náman er fast upp við núverandi veg og myndi taka við af 
skeringu hægra megin vegar.  

Grafnar voru tvær gryfjur í skeringar í hjallann beggja vegna veglínu, og síðan bætt við fjórum gryfjum 
til austurs. Efni í námunni er sandur, möl og steinar. Eitthvað var um silt efst í nokkrum gryfjanna, en 
það er óverulegt. Í þremur gryfjum var nokkuð af grófri möl. Efni í námunni er ætlað í neðri hluta 
styrktarlags, fyllingu og fláafleyga. Nýta þyrfti besta efnið í styrktarlag samkvæmt efniskröfum. 
Niðurstöður rannsókna, gryfjulýsingar og -súlur fylgja í viðauka 2. Afmarkað svæði sem ætlað er til 
efnistöku er um 18.000 m2. 

Vinnsla og frágangur 

Efnistaka yrði útvíkkun á skeringu í hjalla hægra megin veglínu. Hjallinn yrði þar lækkaður niður að 
næsta umhverfi sínu til suðurs, eða um 2-3 m. Ofanafýting er 0,2-0,4 m af yfirborði. Frágangur skal 
taka mið af landformum og gróðri á svæðinu og vera unninn í samráði við eftirlit og jarðfræðing 
Vegagerðarinnar. Flái niður í námu af hjallanum mætti vera 1:2. 

Verndargildi 

Jarðmyndunin sem slík nýtur engar sérstakrar verndar, en þar sem efnistakan yrði vel sýnileg frá vegi 
telst hún hafa meðal verndargildi (3. verndarflokkur Vegagerðarinnar). Sjónræn áhrif ættu þó að vera 
hverfandi þegar frágangi er lokið. 

Vert er að nefna að útvíkkun skeringarinnar með þessum hætti gæti minnkað hættu á snjósöfnun á 
veginum og því verið til mikilla bóta. 

  

Tafla 7 Náma F 

Jarðmyndun Jökuláreyri 

Staða efnistöku  Ný 

Jörð Syðri-Hóll 

Kynnt 
landeiganda 

Já 

Nýting 
Styrktarlag, fylling og 
fláafleygar 

Veglína  74 

Flatarmál  18.000 m2 

Vinnslumagn  40.000 m3 

Vinnsludýpi  2-3 m 

Frágangur  Aðlögun að umhverfi 

Gróðurlendi Strá 

Þekja 80% 

Svarðlag 0,2-0,4 m 

Sáning  Já 

Verndargildi  3. flokkur 

Skipulag  Nei 

Náttúruvernd  Nei 
Mynd 7 – Náma F: Kollugerðistjörn. 
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 Náma G – fylling og fláafleygar 
 

 

 
Náma G er vestan veglínu á stöðvarbili 1900-2200. Náman yrði í fornan malarhjalla sem er sorfinn í 
boga. Grafnar voru fimm gryfjur í og við námuna. Niðurstöður rannsókna, gryfjulýsingar og -súlur fylgja 
í viðauka 2. Efnið er að stærstum hluta sandur með smávegis af möl og steinum og nýtist í fyllingar og 
fláafleyga. 

Hjallinn stendur í 59 m h.y.s. og nær um 5 m upp yfir umhverfi sitt. Yfirborð er slétt en hækkar aðeins 
til móts við stöð 2050. Gróður er mjög rýr, eða aðeins um 5% þekja af stráum og öðrum melagróðri. 

Slóðar liggja bæði neðan við hjallann og eftir brún hans. Færa þyrfti girðingar fyrir námutökuna. Léleg 
girðing liggur í norðaustur-suðvestur gegnum námuna, en girðing sem heldur nautgripum liggur í 
norður-suður eftir brún hjallans. Afmarkað svæði sem ætlað er til efnistöku er um 9.000 m2. 

Vinnsla og frágangur 

Hornið á hjallanum yrði tekið niður um 3-5 m, þannig að hann yrði lækkaður niður að umhverfinu sem 
liggur vestan megin við hjallann. Ofanafýting er lítil ofan á hjallanum, eða 0,1-0,3 m, en er líklega mun 
meiri í hlíð hans, sem er vel gróin. Gengið yrði frá námunni þannig að aflíðandi brún hjallans myndi 
halda sér og mjúkum formum hans fylgt. Frágangur yrði í samráði við eftirlit og jarðfræðing 
Vegagerðarinnar. Flái niður í námu af hjallanum mætti vera 1:2. 

Verndargildi 

Ekki ætti að bera mikið á efnistökunni og jarðmyndunin nýtur engrar sérstakrar verndar. Svæðið 

flokkast því með lágt verndargildi (4. verndarflokkur Vegagerðarinnar).  

Tafla 8 Náma G 

Jarðmyndun Malarhjalli 

Staða efnistöku Ný 

Jörð Höskuldsstaðir 

Kynnt landeiganda Já 

Nýting Fylling og fláafleygar 

Veglína  74 

Flatarmál  9.000 m2 

Vinnslumagn  25.000 m3 

Vinnsludýpi  3-5 m 

Frágangur 
 Aðlögun að 
umhverfi 

Gróðurlendi  Rýr melagróður 

Þekja  5% 

Svarðlag  0,1-0,3 m 

Sáning  Nei 

Verndargildi  4. flokkur 

Skipulag  Nei 

Náttúruvernd  Nei Mynd 8 – Náma G: Höskuldsstaðir. 
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 Jarðtæknirannsóknir – veglína og skeringar  
Grafið var í veglínur og tengingar Þverárfjallsvegar og Skagastrandarvegar, sem og skeringar. 

Efnismagn úr skeringum vegna framkvæmdanna í heild er áætlað 131.000 m3. 32.300 m3 

koma úr skeringum vegna Þverárfjallsvegar og 98.400 m3 úr skeringum vegna 

Skagastrandarvegar. 

Allar niðurstöður rannsókna, gryfjulýsingar og -súlur úr gryfjum í veglínum og skeringum eru í 

viðauka 3. Þá eru yfirlitsmyndir með staðsetningum gryfja í viðauka 6. Sigspá fyrir mýrar sem 

Þverárfjallsvegur og tenging við Refasveitarveg liggja um gerir alls ráð fyrir 10.319 m3 

heildarsigi. Sigspá fylgir greinargerðinni í viðauka 4. 

Hér á eftir er farið yfir skeringar og jarðtæknirannsóknir fyrir hvora veglínu fyrir sig. Við 

lýsingar er lengdarkerfi (stöðvum) veghönnunar fylgt. Í lýsingunni er notað orðalagið hægra 

og vinstra megin við veglínu, sem á við þegar horft er eftir veglínunni til hækkandi 

stöðvamerkingar.  

Í sjálfu vegstæðinu er að finna jökulárset og jökulruðning (bæði þveginn og óþveginn). 

Veglínan fer aðeins yfir klöpp í farvegi Laxár.  

Greinargerð um jarðfræði og jarðmyndanir á svæðinu, sem unnin var samhliða þessari 
greinargerð, tekur nánar til þeirra þátta. 
 

 Þverárfjallsvegur og tengingar  
Veglína nýs Þverárfjallsvegar tengist Hringvegi, þjóðvegi 1, innan við kílómetra norðaustan frá 

Blönduósi og liggur þaðan eftir Refasveitinni endilangri og upp með Laxá þar sem hún 

sameinast hinum eldri Þverárfjallsvegi (744) við mynni Laxárdals, gegnt Njálsstöðum. 

 Skeringar 

Á fyrirhugaðri veglínu Þverárfjallsvegar verða skeringar alls 32.300 m3. Skeringar sem nema 

meira en 1000 m3 eru sundurliðaðar í töflu 2, ásamt efnismagni og áætlun um notkun.  

Mjög lítið er um skeringar á suðurhelmingi Þverárfjallsvegar og er heildarmagn skeringa frá 

upphafi veglínu og að stöð 4600 einungis um 2.500 m3. Skeringar við Þverárfjallsveg eru því 

að lang mestu leyti á norðurhluta hans, eða um 29.800 m3, á stöðvarbili 4600-8500. 

Skeringarefni er mold, sandur, möl og silt og nýtist í fyllingar og fláafleyga, en efni úr skeringu 

á stöðvarbili 5900-6140 kemur að hluta einnig til með að nýtast í neðri hluta styrktarlags. 

Tafla 2 - Sundurliðað magn efnis í skeringum við Þverárfjallsveg. Skeringar með minna efni en 1000 m3 falla undir 

Aðrar skeringar. 

Þ
ve

rá
rf

ja
lls

ve
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r 
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e
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n
ga

r 

Stöðvarbil Áætluð notkun Magn (m3) 

4600-4800 Fyllingar og fláafleygar 4.300 

5900-6140 Styrktarlag, fylling og fláafleygar 11.300 

6660-6940 Fyllingar og fláafleygar 5.900 

7940-8500 Fyllingar og fláafleygar 7.600 

Aðrar skeringar Fyllingar og fláafleygar 3.200 

ALLS: 32.300 
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 Veglína 

Í byrjun, á stöðvarbili 0-660, liggur 

veglínan um heldur slétt svæði - fornar 

jökuláreyrar sem forveri Blöndu 

myndaði við hærri sjávarstöðu. Tvær 

gryfjur voru grafnar í veglínuna, en þar 

að auki voru fimm gryfjur grafnar 

vestan við veglínuna á fyrirhuguðu 

efnistökusvæði við námu A, vestan við 

stöð 600 (sjá mynd 9). Um er að ræða 

sand og möl.  

Á vegkaflanum á stöðvarbili 660-1240 

hækkar veglínan þar sem hún liggur 

utan í hlíð undir fornri strandlínu og 

eftir endilöngu mýrlendi sem nær yfir 

um 70.000 m2 svæði. Þar undir er klöpp 

hulin 1,2-4 m þykkum mó. Sums staðar 

er jökulruðningur eða silt/leir milli 

klapparyfirborðs og mós. Hér var grafið 

mjög þétt eða alls teknar sautján gryfjur 

í veglínu og ein gryfja í nýja tengingu við 

veg 741, sem liggur vestan veglínu og 

niður að Blönduósi, í stöð 50. Fimm sýni 

voru send í rakastigs- og glæðitaps-

mælingu. Út frá þeim niðurstöðum var 

sig áætlað 5.850 m3 á vegkaflanum (sjá 

sigspá í viðauka 4). Heimamenn segja 

að snjór safnist fyrir þarna, hlémegin 

undan hæðinni, neðan við strandhjalla 

sem liggur þarna ofan við.  

Á stöðvarbili 1240-1500 liggur veglínan yfir forna strandlínu sem myndar hjalla sem liggur í 

norðvestur-suðausturstefnu efst í hlíðinni. Ein gryfja var tekin í hjallann. Í honum skiptast á 

siltlinsur og malarlög með sandi.   

Frá stöð 1500 og allt að stöð 4180 liggur veglínan um nokkuð víðáttumikla sléttu í 60-70 m 

h.y.s. Einstaka grettistök sjást á yfirborðinu og stendur eitt þeirra um 90 m vinstra megin við 

miðlínu í stöð 2250. Teknar voru átta gryfjur í veglínu og skeringar á þessum vegkafla. Þar að 

auki var ein gryfja tekin í stöð 300 í nýja heimreið að Bakkakoti (sjá mynd 10). Gryfjurnar eru 

allar mjög svipaðar. Undir moldinni er silt og jökulruðningur en þar undir tekur við möl og 

sandur.  

Á stöðvarbili 4180-4990 er landið mishæðóttara. Veglínan liggur þá ýmist yfir norðurenda 

sléttunnar, jaðar dauðíslandslags með jökulruðningi eða malar/sandefni sett út af jökulá. 

Mynd 9 – Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbilum 0-660, 660-1240 og 
1240-1500. Deiglendiskafli er merktur með grænum útlínum. 
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Dauðísvötn liggja hér sitthvoru megin við 

veglínuna í kringum stöð 4350. Á 

vegkaflanum var grafið á sjö stöðum, 

bæði í veglínu og skeringar (sjá yfirlits-

mynd 11). Ein gryfja var einnig tekin í 

tengingu við Neðribyggðarveg, sem 

heimreið að Svangrund tengist einnig, í 

stöð 200. Þar að auki var grafið nokkuð 

umhverfis þennan vegkafla í efnisleit. Sex 

gryfjur voru grafnar austan við stöð 4200 

þar sem náma B er staðsett, tvær gryfjur 

voru teknar í brún rúmlega 5 m hás hjalla 

rétt vestan við stöð 4810 í framhaldi af 

skeringu, tvær gryfjur voru grafnar í hjalla 

nokkurn spöl vestan við stöð 5000 og loks 

voru grafnar sjö gryfjur austan við stöð ca. 

4900 þar sem náma C er staðsett.  

Frá stöð 4990 og allt að stöð 7700 liggur 

veglínan eftir víðáttumiklum fornum 

jökuláreyrum forvera Laxár og Blöndu (sjá 

myndir 12 og 13), sem gryfjur sýna að 

samanstanda af möl og sandi sem að 

hluta er silthúðað eða með siltlinsum. Á 

stöðvarbili 6400-7050 fer veglínan um 

þrjá vel gróna farvegi sem rofist hafa 

dýpra í eyrarnar. Syðsti állinn, sem liggur 

á stöðvarbili 6400-6470, er deigur í 

botninn á um 20 m kafla. Þar er mór um 

0,9-1,6 m þykkur og lítill lækur seytlar um 

hann í stöð 6420 á möl. Áætlað sig er 

2.470 m3. Miðjuállinn (Votihvammur) 

liggur á stöðvarbili 6700-6780. Hann er 

mjög deigur og mórinn 2,3-3,2 m þykkur. 

Áætlað sig er 632 m3 (vegþykkt áætluð). 

Nyrsti állinn liggur á stöðvarbili 6930-

7020. Hann er vel gróinn en ekki deigur. 

Lækur rennur eftir honum í stöð 6945. Þar 

er 1,15 m moldarlag á yfirborði. Í þessum 

þremur álum er komið dýpra í setbunkann en annarsstaðar á jökuláreyrunum, og neðan við 

móinn og moldina var komið niður á jökulruðning. Alls voru grafnar fjórtán gryfjur í veglínu og 

skeringar á þessum vegkafla. Fimm gryfjur voru grafnar á kaflanum sem nær frá stöð 4995, 

þar sem komið er niður á þessa fornu sanda, og að álunum, en níu gryfjur voru teknar í og milli 

álanna. Fjögur sýni úr miðjuálnum með þykkasta mónum voru send í raka- og 

Mynd 10 – Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbili 1500-4180. 
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glæðitapsmælingu. Samfelld 

skering sem liggur á stöðvarbili 

5880-6140 og telur um 11.300 m3 

kemur að hluta til með að nýtast í 

neðri hluta styrktarlags. Hægt 

væri að víkka skeringuna lítillega 

hægra megin við veglínuna ef efni 

vantar á þessum kafla. Þá var ein 

gryfja grafin í heimreið að 

Sölvabakka í stöð ca. 360. Einnig 

var grafið í efnisleit. Tíu gryfjur 

voru grafnar í námu D, 

efnispúðann við urðunarsvæðið 

að Stekkjarvík, og tvær vestan 

veglínu við stöð 6100.  

Á stöðvarbili 7700-8500 liggur veglínan yfir misþykkan jökulruðning, eftirstöðvar jökulgarðs 

fyrir minni Laxárdals, eða beint á klöpp. Bergið er þétt og jökulruðningurinn því vel blautur ef 

árferði gefur tilefni til. Talsvert hefur verið tekið af gryfjum á þessum kafla í veglínu, skeringar 

eða rétt utan skeringa, og með nokkurra ára millibili (sjá mynd 13). Fjórar holur voru teknar 

1998, tvær 2002 og fjórar 2018. Í öllum gryfjunum kemur fram jökulruðningur á klöpp, eða 

klöpp undir smávegis mold eða lausum klapparbrotum. Sömu sögu segir ein gryfja sem tekin 

var í tengingu við núverandi Skagastrandarveg til norðurs, í stöð 30. Ein gryfja var tekin í 

tengingu við núverandi Skagastrandarveg (Refasveitarveg) til suðurs, í stöð 50, þar sem hún 

liggur upp á við yfir mýri og deiglendi á stöðvarbili 30-65. Þar reyndust vera 2,6 m af mó áður 

en komið var niður á klöpp. Mósýni var tekið og sent í raka- og glæðitapsmælingu. Áætlað sig 

er 804 m3. 

 

Mynd 12 - Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbili 4990-7000. Deiglendiskaflar í álunum eru merktir með grænum útlínum. 

Mynd 11 – Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbilum 4180-4990 og 4990-7700. 
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Mynd 13 – Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbili 7000-8500. Deiglendiskaflar eru merktir með grænum útlínum. 
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 Skagastrandarvegur og tengingar 
Veglína nýs Skagastrandarvegar tengist nýrri veglínu Þverárfjallsvegar í stöð 7380 á 

suðurbakka Laxár. Þaðan liggur hún yfir Laxá, um 800 m neðan við núverandi brúarstæði. 

Veglínan fer upp aflíðandi norðurbakkann, sveigir vestur fyrir Kollugerðistjörn og sameinast 

loks núverandi Skagastrandarvegi (74-02) norðan við Höskuldsstaði. 

 Skeringar 

Á fyrirhugaðri veglínu Skagastrandavegar verða töluverðar skeringar eða alls um 98.400 m3. 

Skeringar sem nema meira en 1000 m3 eru sundurliðaðar í töflu 3, ásamt efnismagni og 

áætlun um notkun.  

Efnismesta skeringin á Skagastrandarvegi nemur 85.600 m3. Hún er í hjallann sem myndar 

suðurbakka Laxár, þar sem veglínan lækkar niður að nýju brúarstæði. Skeringin hægra megin 

veglínunnar kemur til með að ná allt að núverandi Laxárnámu sem er á Aðalskipulagi 

Blönduósbæjar 2010-2030. Um er að ræða fornar jökuláreyrar forvera Laxár og Blöndu og 

samanstendur efnið að mestu úr möl og sandi. Skeringarefnið kemur til með að nýtast í efri 

og neðri hluta styrktarlags, fyllingar og fláafleyga, bæði fyrir Skagastrandarveg og 

Þverárfjallsveg.  

Aðrar skeringar við Skagastrandarveg koma til með að nýtast í fyllingar og fláafleyga við 

veginn. 

Tafla 3 - Sundurliðað magn efnis í skeringum við Skagastrandarveg. Skeringar með minna efni en 1000 m3 falla 

undir Aðrar skeringar. 

Sk
ag

as
tr

an
d

ar
ve

gu
r 

sk
e

ri
n

ga
r 

Stöðvarbil Áætluð notkun Magn (m3) 

80-440 
Styrktarlag, fyllingar og fláafleygar  
(fyrir Skagastranda- og Þverárfjallsveg) 

85.600 

600-800 Fyllingar og fláafleygar 2.200 

1140-1320 Fyllingar og fláafleygar 3.900 

1980-2100 Fyllingar og fláafleygar 3.900 

2900-3300 Fyllingar og fláafleygar 2.500 

Aðrar skeringar Fyllingar og fláafleygar 300 

ALLS: 98.400 

 

 Veglína 

Á stöðvarbili 0-380 liggur veglínan frá Þverárfjallsvegi til norðurs eftir fornum jökuláreyrum 

forvera Laxár. Rétt austan veglínunnar við stöð 350 er Laxárnáma sem er á Aðalskipulagi 

Blönduósbæjar 2010-2030. Nokkuð var grafið í hana 2003 og lenda fjórar af þeim gryfjum 

innan skeringar eða rétt utan skeringar hægra megin veglínu. Grafnar voru þrjár gryfjur í 

skeringu vinstra megin 2018. Um er að ræða sand og möl með einstaka siltlinsum. Í námubotni 

Laxárnámu stendur á nokkrum stöðum uppi vatn og komið var niður á vatnsborð í gryfju í stöð 

260 á skeringarsvæði vinstra megin vegar á 4,8 m dýpi. Þar er skering áætluð 5,5 m djúp. Engar 

aðrar gryfjur komu niður á vatnsborð, en áðurnefndar gryfjur sem grafnar hafa verið á 

svæðinu eru á bilinu 4,2-5,7 m djúpar. Skeringar við veglínuna eru talsvert dýpri og dýpka í 
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áttina að gilbarminum og verða mest um 11,5 m. 

Gera má því ráð fyrir að skeringar nái niður fyrir 

vatnsborð.  

Við stöð 390 er komið að gilbarmi Laxár. Nokkuð 

bratt er niður að ánni og vel gróið en nokkuð 

deigt. Boruð var 21 borhola á suðurbakkanum og 

er fjallað nánar um gilið og holurnar í kafla 3.2.3. 

Efsti hluti gilsins er set en svo er komið niður á 

bólstraberg og móberg. Áin hefur grafið sig niður 

í bergið og rennur á því á stöðvarbili ca. 470-495.   

Frá stöð 500 er komið yfir á norðurbakkann. 

Landinu norðan Laxár hallar aflíðandi í nokkrum 

stöllum upp frá ánni allt að stöð 700. Á þessum 

kafla var grafin ein gryfja. Þar kom fram 

jökulárset, möl og sandur, en silt þar undir. Á 

norðurbakka Laxár voru boraðar 13 holur upp að 

stöð ca. 545 og er fjallað nánar um þær og 

bakkann í kafla 3.2.3.   

Á stöðvarbili 700-1140 liggur veglínan um enn 

frekari jökuláreyrar forvera Laxár sem hafa verið 

rofnar niður í tvo misháa stalla við lækkun 

sjávaryfirborðs. Grafnar voru tvær gryfjur í 

skeringar á þessu stöðvarbili og sýna þær 

jökulárset, sand og möl, en þétt silt þar undir. Vatn 

kemur fram á lagmótunum malar/sands og silts, 

en þau voru neðan skeringadýptar.  

Á stöðvarbili 1140-3300 liggur veglínan fyrst um 

sinn upp á, og til norðurs eftir, fornum 

jökuláreyrum, sjávarstöðuhjalla. Grafnar voru 

fimm gryfjur í skeringar við veglínu á þessu 

stöðvarbili auk þess sem grafið var í efnisleit. 

Fjórar gryfjur voru grafnar í námu F í framhaldi af 

skeringu þar sem farið er upp á hjallann fremst á 

vegkaflanum, hægra megin við stöð 1250. Um er 

að ræða sand, möl og einhverjar siltlinsur. Mölin 

er misgróf. Við stöð 2000 voru grafnar fimm 

gryfjur vestan veglínu í brún hjallans í efnisleit þar 

sem náma G er staðsett. Þar samanstendur 

hjallinn að stærstum hluta úr sandi.  

Mynd 14 - Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbilum 0-
380, 380-700 og 700-1140. 

Mynd 15 - Yfirlitsmynd yfir gryfjur á stöðvarbili 1140-
2400. 
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 Boranir í brúarstæði Laxár 

Boraðar voru 25 borholur í brúarstæði Laxár 20. og 21. ágúst 2018 með borvagni 

Vegagerðarinnar. Staðsetningar holanna má sjá á mynd 16. 

Í töflu 4 koma fram hæðir yfirborðs, þar sem borholurnar voru teknar, ásamt dýpi niður á 

klöpp. Hæðir á yfirborði eru fengnar eftir hæðarmódeli sem unnið var úr lágflugsmyndum frá 

sumrinu 2018. Staðsetningatækið sem notað var til að hnita inn staðsetningu borholanna var 

að ná um 0,7 m nákvæmni að meðaltali í gilinu. Skekkjur gætu komið fram af þessum sökum. 

Tölvuna vantaði í borvagninn í holum LB1-LB10 og eru borloggar úr þeirri tölvu því aðeins 

tiltækir fyrir holur LB11-LB25. Þá voru holur LB1-LB8 teknar með loftbor (farið niður að klöpp) 

en holur LB9-LB25 boraðar með bergbor (farið ofan í klöpp). Í viðauka 3 eru borholulýsingar 

úr jarðtæknikerfi Vegagerðarinnar ásamt loggum úr tölvu borvagns. 

 

Mynd 16 - Staðsetning 25 borhola í brúarstæði við Laxá. Yfirlitsmynd yfir brúarstæðið í vinstra horni 
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Syðri bakkanum hallar talsvert niður að ánni. Hann er að stærstum hluta vel gróinn grasi og 

þýfður. Bleyta kemur fram á nokkrum stöðum í hlíðinni sem er öll frekar deig. Næst ánni er 

aukinn bratti niður þangað sem sér í berg. Ekki var komist að öllum fyrirfram áætluðum 

borholum vegna halla lands eða bleytu.  

Holur LB3, 6, 8 og 9 eru í drullugum/votum pytti. Einnig er blautt svæði ofan við holu LB12.   

Alveg við ána sunnan megin sér í klöpp en engir punktar lentu beint á henni. Klappir sjást við 

yfirborð hærra í gilinu vestan og austan við veglínu. 

Áður en veglínan kemur að gilinu liggur hún yfir fornar jökuláreyrar forvera Laxár og Blöndu 

sem mynda nokkuð víðáttumikla mela. Efsti hluti gilsins (sunnan Laxár) samanstendur því úr 

möl og sandi, en lagmót virðast vera nokkrum metrum neðar í hlíðinni. Þar kemur fram bleyta 

vinstra megin (vestan) við veglínuna með mosa. Innar á melnum, ofan við gilið (sjá mynd 14), 

var gryfja nr. 169-18 grafin í skeringu um 30 m vinstra megin við stöð 380. Í henni sást möl og 

sandur niður á 4,05 m dýpi, en sandur með siltlögum niður á 5,7 m. Svipaða sögu er að segja 

af öðrum gryfjum innar á melunum. Í gryfju 167-18, rétt vinstra megin við stöð 260, var 

vatnsborð í gryfju á 4,8 m dýpi en ekki kom fram vatn í öðrum gryfjum við ána. 

Líklegast liggur jökulruðningur eða silt víðast alveg við klöppina, en bergið sem um ræðir í 

brúarstæðinu er bólstraberg og móberg með bólstrabergsbrotum, sjá mynd 22. 

Fyrirfram gefnir rannsóknapunktar norðan ár voru allir aðgengilegir. Áin rennur á klöpp, og 

norðan ár lenda neðstu holurnar beint á henni, eða að þunnt mosaskæni rétt hylur hana.  

Hola LB14 stendur yst á um 1,9 m háum bergstalli og LB15 stendur í slakka niður af honum, 

sjá mynd 21. Gera ætti ráð fyrir að fleyga niður eða sprengja burt þennan stall.  

Frá stöð 520 er veglínan að koma inn á mela. Þá er moldarblandað malarefni á yfirborði áður 

en komið er niður á klöppina (holur LB19-21). Í holum LB22-25 er möl og grjót ofan á berginu. 

 

  

VIÐAUKI 6



18 
 

Tafla 4 - Hnit borhola, hæðir yfirborðs og dýpi á klöpp. 

* Sjá myndir af staðsetningu holanna á myndum hér á eftir. 

 

  

Hola Hnit Hæð 
Dýpi á 
fasta 

klöpp (m) 
Annað  

Su
ð

u
rb

ak
ki

 L
ax

ár
 

LB1-18 443626.987,581198.721 46.32 4   

LB2-18 443623.118,581201.116 45.40 4   

LB3-18 443618.741,581217.511 40.10 2,25   

LB4-18 443609.554,581223.926 39.12 0,68   

LB5-18 443605.762,581213.315 41.80 2,2   

LB6-18 443608.788,581211.348 41.10 3,2   

LB7-18 443618.933,581195.987 46.00 2,87   

LB8-18 443614.518,581214.080 41.70 1,8   

LB9-18 443615.559,581215.143 41.60 1 Hér kom veikara lag fram aðeins neðar 

LB10-18 443609.912,581223.586 39.25 0,7 
Hér kom veikara lag fram aðeins neðar 
(hörð klöpp á 2,25 m) 

LB11-18 443622.170,581199.126 45.70 3,8   

LB12-18 443619.903,581192.502 46.80 3,7   

N
o

rð
u

rb
ak

ki
 L

ax
ár

 

LB13-18 443585.042,581263.274 36.17 0,04 Smá mosaskæni ofan á klöpp 

LB14-18 443581.033,581261.980 37.31 0 
Holan stendur yst á um 1,9 m háum 
bergstalli - fleyga/sprengja/grafa * 

LB15-18 443577.654,581259.838 36.67 0 
Holan stendur í halla niður af sama 
bergstalli* 

LB16-18 443582.510,581265.860 37.52 0,1 Smá mosaskæni ofan á klöpp 

LB17-18 443579.426,581264.514 37.82 0,05 Smá mosaskæni ofan á klöpp 

LB18-18 443576.370,581262.101 37.55 0,5   

LB19-18 443569.527,581272.742 39.76 0,4   

LB20-18 443576.592,581276.745 38.79 1,1   

LB21-18 443573.001,581274.648 39.48 0,4   

LB22-18 443566.818,581289.866 42.36 0,9   

LB23-18 443561.735,581286.797 43.24 1,8   

LB24-18 443556.581,581290.779 43.61 1,7   

LB25-18 443564.907,581296.750 43.33 0,8   
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Mynd 17 - Brúarstæðið. Staðið í veglínu á efri mel norðan Laxár og horft til suðurs yfir ána og yfir tilvonandi brúarstæði. 
Lagmót virðast vera þar sem dýjamosinn kemur fram í hlíðinni, vinstra megin við veglínu. 

  

Mynd 18 - Brúarstæðið. Staðið í veglínu yst á hjallanum sunnan Laxár og horft til norðurs yfir ána yfir tilvonandi brúarstæði. 
Borinn stendur við holu LB8. 
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Mynd 19 - Brúarstæðið. Staðið í veglínu neðst á norðurbakka og horft yfir Laxá upp suðurbakkann. 

 

Mynd 20 - Brúarstæðið. Staðið í veglínu neðst á suðurbakka og horft yfir á norðurbakkann. 
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Mynd 21 - Bergstallur sem holur LB14 og 15 lenda á. Borinn er staðsettur við holu LB13. Á efri myndinni er horft til vesturs á 
stallinn, en til norðurs (áfram veglínu) á þeirri neðri. 
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Mynd 22 - Bergið í brúarstæðinu – kubbaberg á efri myndinni en bólstrabrotabreksía á þeirri neðri. 
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Mynd 23 - Horft þvert á brúarstæðið til vesturs. 

 

 

 

 

VIÐAUKI 6



24 
 

Viðauki 1 – Heimildir 
Efla 2009. Sölvabakki Blönduósbæ - urðunarstaður og efnistaka. Mat á umhverfisáhrifum. 

Frummatsskýrsla. 152 bls.  

Hreinn Haraldsson 1975. Um laus jarðlög umhverfis Blönduós. Vegagerð ríkisins, 6 bls. 

Landmótun sf. 2010. Blönduósbær. Aðalskipulag 2010-2030. Greinargerð. 

Moriwaki H. 1990. Late- and postglacial shoreline displacement and glaciation in and around the 

Skagi peninsula, northern Iceland. Geographical reports of Tokyo Metropolitian University 25. 81-96. 

Þórólfur H. Hafstað 1976. Blönduós. Neysluvatnsathugun. Orkustofnun OSJKD7610, 13 bls. 

VIÐAUKI 6



25 
 

Viðauki 2 – Námur: Rannsóknir, gryfjulýsingar og -súlur 

Náma A – Ennisnáma 
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Náma B – Syðri-Króklágar 
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Náma C – Efraleiti 
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Náma D – Urðunarstaðurinn Stekkjarvík 
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Náma E – Neðri-Mýrar 
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Náma F – Kollugerðistjörn 
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Náma G – Höskuldsstaðir 
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Viðauki 3 – Veglína: Rannsóknir, gryfjulýsingar og -súlur 

Þverárfjallsvegur 
Gryfjur sem grafnar voru í tengingar raðast fremst, en gryfjur sem grafna voru í veglínu eða skeringar 

raðast eftir stöðvarnúmerum. Staðsetningar allra gryfja eru merktar inn á kort í viðauka 6. 
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Skagastrandarvegur 

Gryfjur og niðurstöður rannsókna 
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Brúarstæði: Borholulýsingar og gögn úr tölvu borvagns 
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Viðauki 4 – Sigspá: Þverárfjallsvegur og Refasveitarvegur 
 

Þverárfjallsvegur                         4.3.2019 

Stöð Fylling Mýrardýpt Skammt.- Langt.- Heildarsig   Mælt sig Flatarmál Rúmmál Sigtími skammtímasigs í dögum   Breidd 

M án sigs m  sig í m sig í m m     m2 m3 30% 50% 70% 90%   undirb. 

660 1,46 1 0,15 0,16 0,31   3,75 74,99 0 0,1 0,3 0,6 OM 15,3 

680 2,4 1,3 0,3 0,18 0,48   7,62 152,42 0,1 0,2 0,5 1 OM 20,9 

700 2,12 1,4 0,3 0,19 0,49   7,28 145,53 0,1 0,3 0,5 1,2 OM 19,2 

720 2,64 1,2 0,3 0,16 0,46   7,73 154,65 0,1 0,2 0,4 0,9 OM 22,3 

740 2,67 1 0,24 0,14 0,39   6,56 131,3 0 0,1 0,3 0,6 OM 22,5 

760 2,64 1,6 0,4 0,2 0,61   10,21 204,11 0,1 0,4 0,7 1,5 OM 22,3 

770 2,63 2,25 0,59 0,26 0,85   14,32  0,2 0,7 1,4 3 OM 22,3 

780 2,62 1,9 0,48 0,23 0,72   11,97 239,44 0,2 0,5 1 2,1 OM 22,2 

800 2,77 1,3 0,33 0,17 0,51   8,75 174,99 0,1 0,2 0,5 1 OM 23,1 

820 2,63 0,6 0,14 0,1 0,24   3,98 79,67 0 0 0,1 0,2 OM 22,3 

840 2,69 0,3 0,07 0,05 0,12   2,12 42,41 0 0 0 0,1 OM 22,6 

860 1,72 0,1 0,01 0,02 0,04     0,51 10,23 0 0 0 0 OM 16,8 

     0,4     1409,74       

Þverárfjallsvegur                             

Stöð Fylling Mýrardýpt Skammt.- Langt.- Heildarsig   Mælt sig Flatarmál Rúmmál Sigtími skammtímasigs í dögum   Breidd 

M án sigs m  sig í m sig í m m     m2 m3 30% 50% 70% 90%   undirb. 

880 2,04 1 0,26 0,14 0,4   5,81 116,1 0 0,1 0,3 0,6 OM 18,7 

900 1,61 2 0,5 0,24 0,74   9,5 190,07 0,2 0,5 1,1 2,4 OM 16,2 

920 1,52 1,5 0,34 0,2 0,54   6,7 134,01 0,1 0,3 0,6 1,3 OM 15,6 

940 1,51 1,4 0,31 0,19 0,5   6,23 124,55 0,1 0,3 0,5 1,2 OM 15,6 

960 1,6 1,3 0,3 0,18 0,48   6,08 121,61 0,1 0,2 0,5 1 OM 16,1 

980 1,45 1,6 0,35 0,21 0,56   6,87 137,3 0,1 0,4 0,7 1,5 OM 15,2 

1000 1,43 2 0,47 0,25 0,72   8,64 172,73 0,2 0,5 1,1 2,4 OM 15,1 

1020 1,32 2,2 0,5 0,27 0,77   8,94 178,9 0,2 0,7 1,3 2,9 OM 14,4 

1040 1,38 2,3 0,54 0,27 0,82   9,7 193,96 0,3 0,7 1,5 3,1 OM 14,8 

1060 1,51 2,3 0,57 0,27 0,84   10,42 208,31 0,3 0,7 1,5 3,1 OM 15,6 

1080 1,51 2,5 0,63 0,29 0,92   11,36 227,12 0,3 0,9 1,7 3,7 OM 15,6 

1090 1,54 2,8 0,73 0,31 1,04   12,98  0,4 1,1 2,2 4,6 OM 15,7 

1100 1,57 2,5 0,64 0,28 0,93   11,72 234,31 0,3 0,9 1,7 3,7 OM 15,9 

1120 2,12 2,3 0,68 0,25 0,93   13,8 276,09 0,3 0,7 1,5 3,1 OM 19,2 

1140 2,3 2,5 0,78 0,26 1,04   16,13 322,64 0,3 0,9 1,7 3,7 OM 20,3 

1160 2,61 2,6 0,86 0,26 1,13   18,78 375,55 0,3 0,9 1,9 4 OM 22,2 

1180 2,96 2,2 0,76 0,23 0,99   17,78 355,51 0,2 0,7 1,3 2,9 OM 24,3 

1200 3,31 1,8 0,63 0,19 0,83   16,07 321,46 0,2 0,4 0,9 1,9 OM 26,4 

1220 4,36 1,7 0,67 0,17 0,85   19,87 397,5 0,1 0,4 0,8 1,7 OM 32,7 

1240 4,11 1,6 0,62 0,17 0,78     17,66 353,2 0,1 0,4 0,7 1,5 OM 31,2 

     0,78    4440,91       
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Þverárfjallsvegur                             

Stöð Fylling Mýrardýpt Skammt.- Langt.- Heildarsig   Mælt sig Flatarmál Rúmmál Sigtími skammtímasigs í dögum   Breidd 

M án sigs m  sig í m sig í m m     m2 m3 30% 50% 70% 90%   undirb. 

6400 4,06 0,5 0,17 0,07 0,24   5,42 108,35 0 0 0,1 0,1 OM 30,9 

6420 11,06 0,9 0,47 0,08 0,55   27,4 548,08 0 0,1 0,2 0,5 OM 72,9 

6440 10,13 1,85 0,95 0,15 1,09   50,36 1007,26 0,2 0,5 1 2 OM 67,3 

6460 4,98 3,1 1,26 0,27 1,53   39,6 791,92 0,5 1,3 2,7 5,7 OM 36,4 

6470 2,29 0,5 0,12 0,08 0,2   3,15  0 0 0,1 0,1 OM 20,2 

6480 2,42 0,1 0,02 0,02 0,05     0,72 14,49 0 0 0 0 OM 21 

     0,69    2470,1       

Þverárfjallsvegur ath. vegþykkt áætluð                       

Stöð Fylling Mýrardýpt Skammt.- Langt.- Heildarsig   Mælt sig Flatarmál Rúmmál Sigtími skammtímasigs í dögum   Breidd 

M án sigs m  sig í m sig í m m     m2 m3 30% 50% 70% 90%   undirb. 

6700 1,5 0,5 0,1 0,09 0,19   2,3 46,08 0 0 0,1 0,1 OM 15,5 

6720 1,5 0,9 0,19 0,14 0,33   4,03 80,68 0 0,1 0,2 0,5 OM 15,5 

6740 1,5 1,85 0,44 0,23 0,67   8,29 165,75 0,2 0,5 1 2 OM 15,5 

6760 1,5 3,1 0,82 0,33 1,15   14,15 283,08 0,5 1,3 2,7 5,7 OM 15,5 

6780 1,5 0,5 0,1 0,09 0,19   2,3 46,08 0 0 0,1 0,1 OM 15,5 

6800 1,5 0,1 0,02 0,02 0,04     0,51 10,17 0 0 0 0 OM 15,5 

     0,43    631,84       

Þverárfjallsvegur ath. vegþykkt áætluð                       

Stöð Fylling Mýrardýpt Skammt.- Langt.- Heildarsig   Mælt sig Flatarmál Rúmmál Sigtími skammtímasigs í dögum   Breidd 

M án sigs m  sig í m sig í m m     m2 m3 30% 50% 70% 90%   undirb. 

7760 1,5 1,8 0,28 0,25 0,54   6,62 198,6 0,2 0,4 0,9 1,9 OM 15,5 

7800 1,5 2,8 0,51 0,34 0,85   10,5 315 0,4 1,1 2,2 4,6 OM 15,5 

7820 1,5 0,5 0,07 0,09 0,16   1,99 39,8 0 0 0,1 0,1 OM 15,5 

7840 1,5 0,1 0,01 0,02 0,04     0,45 9 0 0 0 0 OM 15,5 

     0,54    562,4       

                
                                

                

Refasveitarvegur                         4.3.2019 

Stöð Fylling Mýrardýpt Skammt.- Langt.- Heildarsig Yfirhæð Mælt sig Flatarmál Rúmmál Sigtími skammtímasigs í dögum   Breidd 

M án sigs m  sig í m sig í m m     m2 m3 30% 50% 70% 90%   undirb. 

30 3 1,8 0,53 0,21 0,74   13,42 201 0,2 0,4 0,9 1,9 OM 24,5 

40 3,5 2,1 0,67 0,23 0,9   18,16 272 0,2 0,6 1,2 2,6 OM 27,5 

60 3,5 2,8 0,93 0,28 1,21   24,33 304 0,4 1,1 2,2 4,6 OM 27,5 

65 3 0,5 0,14 0,08 0,22   3,92 20 0 0 0,1 0,1 OM 24,5 

70 1,5 0,1 0,01 0,02 0,04     0,47 7 0 0 0 0 OM 15,5 

     0,74    804       

                

            Áætlað magn vegna sigs 10.319 m3           
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Viðauki 5 – Yfirlitsmynd: Námur VIÐAUKI 6
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Viðauki 6 – Yfirlitsmyndir: Gryfjur 
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