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SAMANTEKT
Um framkvæmdina
Vegagerðin, í samráði við Reykjavíkurborg, áformar breikkun Vesturlandsvegar á um 9 km kafla milli
Varmhóla og Hvalfjarðarvegar. Um er að ræða breikkun Vesturlandsvegar í 2+1 veg ásamt gerð þriggja
hringtorga, þ.e. við Móa, Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg. Samhliða breikkuninni verður
vegtengingum fækkað og í staðinn gerðir hliðarvegir ásamt reiðstígum og stígum fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur. Markmið framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur og auka umferðaröryggi
vegfarenda.
Mat á umhverfisáhrifum
Framkvæmdin er í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir og hefur áður farið í gegnum
tilkynningarferli til ákvörðunar um matsskyldu hjá Skipulagsstofnun, þar sem hún var metin háð
umhverfismati. Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt töluliði 10.07 í 1. viðauka laga um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000, en samkvæmt töluliðnum eru nýir tveggja akreina vegir með
framúrakstursrein og vegir með fjórar akreinar eða fleiri ávallt háðir mati á umhverfisáhrifum.
Frummatsskýrslu þessari er ætlað að varpa ljósi á fyrirhugaða framkvæmd, grunnástand umhverfis fyrir
framkvæmdir og möguleg umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Metin voru áhrif framkvæmdarinnar á;
landnotkun, gróður og vistlendi, fuglalíf, landslag og ásýnd, menningarminjar, hljóðvist og
umferðaröryggi. Umhverfisáhrif voru metin með hliðsjón af samþykktri matsáætlun og þeim
rannsóknum sem unnar hafa verið í tengslum við matið.
Helstu niðurstöður
Landnotkun
Framkvæmdin mun hafa í för með sér varanleg áhrif á landnotkun þess svæðis sem fer undir breikkun
Vesturlandsvegar og hliðarvegi. Áhrifin eru að mestu óafturkræf. Svæðið sem verður fyrir áhrifum er
að stórum hluta innan veghelgunarsvæðis núverandi Vesturlandsvegar og hliðarvegir sem eru fyrir
utan það svæði eru að miklu leyti nú þegar til staðar. Vegurinn mun liggja um opin svæði og
landbúnaðarland sem er einkennandi fyrir svæðið í heild sinni. Hefðbundinn landbúnaður hefur verið
á undanhaldi á Kjalarnesi og því ekki um að ræða land sem hefur mikið gildi sem landbúnaðarland.
Áhrif á landnotkun eru metin óverulega neikvæð.
Gróður og vistlendi
Framkvæmdin hefur í för með sér umfangsmikið rask á gróðri sem að stóru leyti hefur þegar verið
raskað með vega-, lagna- og skurðagerð, einkum tún og akurlendi. Gera má ráð fyrir varanlegum
neikvæðum áhrifum á gróður sem lendir undir vegum og stígum, alls um 27 ha landsvæði. Áhrif á
gróður utan þess svæðis ættu að vera tímabundin og gróður yfirleitt fljótur að jafna sig. Framkvæmdin
hefur engin áhrif á votlendi eða sjaldgæfar plöntutegundir sem njóta verndar en getur haft lítilsháttar
staðbundin neikvæð áhrif á bakkagróður við Blikdalsá. Við framkvæmdir verður leitast við að
endurnýta svarðlag og lágmarka áhrif á bakkagróður. Ef óhjákvæmilegt reynist að raska skjólbelti milli
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Skriðu og Esjubergs verður skjólbeltið flutt út fyrir rasksvæðið, eða nýtt skjólbelti gróðursett til að draga
úr sviptivindum. Áhrif á gróður og vistlendi eru metin nokkuð neikvæð.
Fuglalíf
Helstu áhrif framkvæmdarinnar á fugla tengjast árekstrarhættu við bíla en almennt eru taldar meiri
líkur á að fuglar verði fyrir bílum þar sem mikil umferð er um mikilvæg búsvæði þeirra. Þar sem
framkvæmdin gengur út á að breikka núverandi Vesturlandsveg og hliðarvegir fylgja að mestu eldri
vegum ættu þessi áhrif að vera þegar komin fram en áhættan getur aukist lítillega við breikkun
Vesturlandsvegar þar sem fjölgun akreina stækkar hættusvæðið. Framkvæmdin er talin hafa lítil áhrif
á verndargildi mikilvægs fuglasvæðis á Kjalarnesi og válista- og ábyrgðartegundir fugla á svæðinu. Áhrif
á fuglalíf eru metin óverulega neikvæð.
Landslag og ásýnd
Þeir sem helst munu sjá framkvæmdina eru vegfarendur sem leið eiga um Vesturlandsveg, íbúar á
svæðinu og útivistarfólk. Almennt liggur vegurinn í nokkurri fjarlægð frá bæjum og vinsælum
ferðamannastöðum. Sökum þess að vegurinn liggur fremur lágt í landinu verður hann einna helst
sýnilegur frá hærri stöðum eins og verið hefur. Landslag sem raskast hefur ekki hátt gildi þar sem um
er að ræða fremur einsleitt landbúnaðarland sem þegar hefur verið raskað með vegagerð eða staðsett
er í mikilli nálægð við núverandi veg. Heilt yfir eru áhrif á landslag og ásýnd talin nokkuð umfangsmikil
með tilliti til umfangs svæðisins og fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum. Áhrifin eru staðbundin og að
mestu afturkræf. Framkvæmdin mun ekki hafa áhrif á svæði sem njóta verndar vegna landslags eða
ásýndar og mun ekki hafa neikvæð áhrif á landslag sem getið er um í markmiðum náttúruverndarlaga
og skipulagslaga. Áhrif á landslag og ásýnd eru metin nokkuð neikvæð.
Menningarminjar
Framkvæmdin hefur engin áhrif á friðlýstar minjar en kemur til með að raska sjö af 29 skráðum
fornleifum. Um er að ræða þrjár leiðir, túngarð, tún, hesthús og vað. Ekki reyndist unnt að staðsetja
þrjár af þessum fornleifum í vettvangsathugun þar sem ummerki um þær voru horfin.
Framkvæmdasvæðið skarast einnig við 15 m friðhelgunarsvæði sex annarra fornleifa en með
mótvægisaðgerðum, s.s. framkvæmdaeftirliti og merkingum, ætti að vera unnt að komast hjá því að
raska þeim. Þá kemur framkvæmdin til með að raska sjö minjum sem ekki teljast til fornleifa. Áhrif á
menningarminjar eru metin nokkuð neikvæð.
Hljóðvist
Breikkun vegarins mun hafa áhrif til hækkunar á hljóðstigi. Hljóðstig mun hækka mest þar sem
umferðarhraði verður hækkaður og þar sem koma nýir hliðarvegir. Eftir framkvæmdir verður hljóðstig
yfir viðmiðunarmörkum á 1. hæð við 7 hús og 2. hæð við 4 hús miðað við umferð árið 2016, ef ekki
verður gripið til mótvægisaðgerða. Með mótvægisaðgerðum verður hins vegar unnt að ná hljóðstigi
undir mörk reglugerðar um hávaða. Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða eru áhrif á hljóðvist metin
óverulega neikvæð að framkvæmdum loknum. Hins vegar má gera ráð fyrir að íbúar næst veginum geti
orðið fyrir ónæði á framkvæmdatíma.
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Umferðaröryggi
Á þeim kafla Vesturlandsvegar sem hér er til skoðunar eru tæplega 30 vegamót, tengingar og þveranir
auk þess sem umferðin er öll á 1+1 vegi án aðskilnaðar milli akstursstefna. Að meðaltali fara rúmlega
9 þúsund ökutæki um veginn á degi hverjum. Aðskilnaður akstursstefna, fjölgun akreina í sömu átt,
fækkun vegtenginga og bygging hringtorga eru allt aðgerðir sem draga úr líkum á umferðarslysum.
Sama gildir um uppbyggingu hliðarvega og undirganga undir Vesturlandsveg fyrir innansveitarumferð
og aðra en akandi vegfarendur. Áhrif á umferðaröryggi eru metin verulega jákvæð.
Öllum er heimilt að senda inn umsagnir og athugasemdir við frummatsskýrslu
Frummatsskýrsla þessi er kynnt almenningi um sex vikna skeið. Markmiðið er að fá athugasemdir og
umsagnir um niðurstöður umhverfismats. Öllum er heimilt að senda Skipulagsstofnun skriflegar
athugasemdir innan gefins frests. Að loknum kynningartíma er matsskýrsla unnin. Þar verður að finna
niðurstöðu framkvæmdaraðila á mati á umhverfisáhrifum breikkunar Vesturlandsvegar, að teknu tilliti
til þeirra athugasemda og umsagna sem berast á kynningartíma. Skipulagsstofnun tekur matið til
umfjöllunar og byggir álit sitt á endanlegri matsskýrslu. Rafræn skýrsla er aðgengileg á vefslóðinni
www.efla.is.
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1 INNGANGUR

1 INNGANGUR
1.1

Um framkvæmdina

Vegagerðin, í samráði við Reykjavíkurborg, áformar breikkun Vesturlandsvegar á um 9 km kafla milli
Varmhóla og Hvalfjarðarvegar (Mynd 2.1). Um er að ræða breikkun Vesturlandsvegar í 2+1 veg ásamt
gerð þriggja hringtorga, þ.e. við Móa, Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg. Samhliða breikkuninni verður
vegtengingum fækkað og í staðinn gerðir hliðarvegir ásamt reiðstígum og stígum fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur. Heildarlengd hliðarvega er um 11,7 km, þar af verða lagðir um 9,8 km af nýjum
hliðarvegum. Vegurinn liggur um Kjalarnes, fámennasta hverfi Reykjavíkur.
Greinargerð þessi nær til þess kafla Vesturlandsvegar sem gert er ráð fyrir í samþykktri
þingsályktunartillögu fyrir samgönguáætlun 2019-2023. Framkvæmdin er í samræmi við gildandi
skipulagsáætlanir.
Frummatsskýrsla þessi fjallar um mat á umhverfisáhrifum vegna breikkunar Vesturlandsvegar.
Tilgangur frummatsskýrslu er að leggja mat á umhverfisáhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar og að veita
almenningi, umsagnaraðilum og öðrum hagsmunaraðilum tækifæri til að mynda sér skoðun á
efnistökum umhverfismatsins og koma athugasemdum á framfæri.

MYND 1.1 Yfirlitsmynd af Kjalarnesi. Sjá má m.a. Vesturlandsveg og Grundarhverfi.
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1.2

Matsskylda framkvæmdarinnar

Framkvæmdin fellur undir flokk A samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum og er því ávallt
matsskyld, sbr. tl. 10.07 í 1. viðauka laganna, þar segir: „Nýir tveggja akreina vegir með
framúrakstursrein og vegir með fjórar akreinar eða fleiri“.
Áður hafði framkvæmdin farið í gegnum tilkynningarferli til ákvörðunar um matsskyldu til
Skipulagsstofnunar, þar sem framkvæmdin var metin háð mati á umhverfisáhrifum. Ákvörðun
stofnunarinnar lá fyrir þann 11. júní 2019 og þar segir [1]:
„Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð
framkvæmd geti haft í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem
tilgreind eru í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Því skal framkvæmdin háð mati
á umhverfisáhrifum.“ Að auki kemur fram að: „Framkvæmdin er tilkynnt af Vegagerðinni
til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og lið 13.02 í 1. viðauka í lögum um mat á
umhverfisáhrifum. Við nánari skoðun við meðferð málsins telur Skipulagsstofnun
hinsvegar að framkvæmdin falli undir tl. 10.07 og 13.01 og skuli því háð mati á
umhverfisáhrifum.“
Matið er unnið samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 [2] og reglugerð um mat á
umhverfisáhrifum nr. 660/2015 [3].
1.3

Matsferlið til þessa

Framkvæmdin var ákvörðuð matsskyld af Skipulagsstofnun eftir að stofnunin hafði tekið tilkynningu
um matsskyldu til skoðunar. Tilkynningin og ákvörðun Skipulagsstofnunar setti matsferlinu ákveðinn
ramma sem unnið er út frá, þ.e. varðandi umhverfisþætti sem taka þarf til skoðunar o.s.frv. Nánar er
fjallað um ákvörðunina í kafla 4.5.
Nú þegar hafa verið gefin út drög að tillögu að matsáætlun [4] og voru þau opin öllum til athugasemda
í tvær vikur frá 5. – 19. september 2019. Drögin voru auglýst í Fréttablaðinu þann 5. september (sjá
nánar í kafla 6.1). Í framhaldi af því var gefin út tillaga að matsáætlun [5] sem hefur farið í gegnum
umsagnarferli Skipulagsstofnunar. Leitaði Skipulagsstofnun umsagna um matsáætlunina og samþykkti
hana í kjölfarið. Frummatsskýrsla þessi er unnin samkvæmt samþykktri matsáætlun.
Frummatsskýrslunni er ætlað að varpa ljósi á fyrirhugaða framkvæmd, grunnástand umhverfis fyrir
framkvæmdir og möguleg umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Umhverfisáhrif voru metin með hliðsjón
af samþykktri matsáætlun og þeim rannsóknum sem unnar hafa verið í tengslum við matið.
1.4

Athugasemdir og næstu skref

Þegar frummatsskýrslu hefur verið skilað inn til Skipulagsstofnunar hefur stofnunin tvær vikur til að
taka hana til athugunar. Í kjölfarið fá umsagnaraðilar þrjár vikur og almenningur sex vikur til að skila
inn umsögnum og athugasemdum. Þegar athugasemdir og umsagnir hafa borist við frummatsskýrslu
er þeim svarað. Svörin eru skrifuð inn í lokaskýrslu, svokallaða matsskýrslu, sem svo er send til
Skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnun veitir svo álit sitt á mati á umhverfisáhrifum byggt á matsskýrslu.
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1 INNGANGUR

Sveitarstjórnum ber að taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar við útgáfu
framkvæmdaleyfa. Að því loknu er framkvæmdaleyfið auglýst og er þá í einn mánuð hægt að kæra
framkvæmdaleyfið.
1.5

Uppbygging þessa skjals

Uppbygging þessa skjals er með eftirfarandi hætti:
•
•
•
•
•
•
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Í kafla 2 er fjallað um framkvæmdasvæðið.
Í kafla 3 er framkvæmdinni lýst.
Í kafla 4 er greint frá aðferðafræði við mat á umhverfisáhrifum.
Í kafla 5 er gerð grein fyrir grunnástandi þeirra umhverfisþátta sem voru skoðaðir og áhrif
framkvæmdarinnar á þá metin.
Í kafla 6 er gerð grein fyrir samráði og kynningu.
Í kafla 7 er tekin saman niðurstaða umhverfismatsins.

2 FRAMKVÆMDASVÆÐIÐ
2.1

Staðsetning og staðhættir

Framkvæmdasvæðið nær yfir um 9 km kafla Vesturlandsvegar og er að miklu leyti innan skilgreinds
veghelgunarsvæðis vegarins. Kaflinn nær frá Varmhólum (þar sem fyrirhugað er að Sundabraut tengist
Vesturlandsvegi) að vegamótum Vesturlandsvegar og Hvalfjarðarvegar (mynd 2.1). Á umræddum kafla
eru tæplega 30 vegamót, tengingar og þveranir. Á stærstum hluta vegarins er leyfður hámarkshraði 90
km/klst. en á stuttum kafla við Grundarhverfi er 70 km/klst. hámarkshraði.
Framkvæmdasvæðið liggur um Kjalarnes, sem er fámennasta hverfi Reykjavíkur en jafnframt það
stærsta að flatarmáli. Hverfið samanstendur af Grundarhverfi og dreifbýli sem nær frá Kollafirði og inn
í Hvalfjörð. Á svæðinu hefur hefðbundinn landbúnaður verið á undanhaldi á undanförnum árum en
matvælaframleiðsla í auknum mæli verið bundin við þauleldi.
Frá Hvalfjarðarvegi að Esjubergi er flatlendi upp frá ströndinni þar sem skiptast á ræktarlönd, móar og
mýrar. Ofan Vesturlandsvegar taka undirhlíðar Esju við. Þar eru grónar skriður og stórar aurkeilur
áberandi undir klettum sem skornir eru af giljum og gljúfrum.
Samkvæmt vistgerðakorti Náttúrufræðistofnunar Íslands eru tún og akurlendi ríkjandi vistgerðir innan
framkvæmdasvæðisins [6]. Á kafla við Sjávarhóla (í Hofsvík), er að finna setfjöru [7]. Frá afleggjaranum
að Bakka og að vegamótum við Hvalfjarðarveg eru vistlendin melar og sandar ríkjandi [6].
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2 FRAMKVÆMDASVÆÐIÐ

MYND 2.1 Yfirlitskort þar sem sýnd er staðsetning þess vegkafla sem er til skoðunar.

Innan framkvæmdasvæðisins er Blikdalsá. Áin rennur úr Blikdal, austan Vesturlandsvegar, niður í sjó.
Blikdalsá liggur skammt frá bænum Melgerði og um 200 metrum norðan við núverandi vigtunarplan á
Vesturlandsvegi. Í dag er ánni beint í ræsi sem liggur undir Vesturlandsveg og þaðan fer hún undir brú
og út í sjó. Brúin er í slæmu ástandi og lokuð fyrir vélknúinni umferð.
Jarðmyndanir á svæðinu njóta ekki sérstakrar verndar en aðallega er þar að finna laus jarðlög. Auk
lausra jarðlega er á takmörkuðum köflum að finna þóleiít basalt, ólivínþóleiít í stafla og grágrýtisfláka
[8]. Við bæinn Sjávarhól, nálægt núverandi Vesturlandsvegi eru urðarhólar sem hafa myndast úr
berghlaupi úr efstu fjallsbrúnum Esju. Ummerki um berghlaup má finna víðar við Esjurætur.
2.2

Náttúruvernd

Hofsvík er á framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár vegna fjöruvistgerða. B-hluti er
framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár, þ.e. skrá yfir þær náttúruminjar sem Alþingi hefur ákveðið að
setja í forgang um friðlýsingu eða friðun á næstu fimm árum. Í lögunum er lögð áhersla á að byggja upp
skipulegt net verndarsvæða til að stuðla að vernd líffræðilegrar fjölbreytni, jarðfræðilegrar fjölbreytni
landsins og fjölbreytni landslags [7].
Svæðið nær frá Grundarhverfi suður undir Þaravík og er um 70 ha að flatarmáli. Svæðinu er lýst á
eftirfarandi hátt í umfjöllun Náttúrufræðistofnunar Íslands [7]: „Efst í fjörunni er grófur sandur og möl,
en neðar skiptast á klappir, leir og mór. Brimasemi er að jafnaði nokkur. Varnargarður er við
fjörukambinn um miðbik svæðisins og vegur þar upp af. Mikið fuglalíf er á svæðinu árið um kring.
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Byggðakjarni Grundahverfis er nyrst við svæðið en sunnar er nokkur landbúnaður. Útivist er talsvert
stunduð á svæðinu.“ Helstu ógnir svæðisins felast í frekara raski og uppfyllingum í fjörunni. Mun því
fyrirhuguð verndun ýta undir mikilvægi þess að takmarka rask á fjörunni. Engin vernd nær yfir Hofsvík
í dag. Eins og áður segir liggur Vesturlandsvegur á stuttum kafla við Hofsvík. Þar er einnig að finna
áningarstað sem er nýttur af þeim sem fara í Kollafjörð í kajak.
Hofsvík er einnig hluti af stærra svæði sem Náttúrufræðistofnun Íslands hefur skilgreint sem mikilvægt
fuglasvæði. Umrætt svæði gengur undir nafninu Kjalarnes og nær yfir um 800 ha af strönd og
grunnsævi milli Kollafjarðar og Hvalfjarðar. Mikið fuglalíf er þar árið um kring. Þar er fjöldi straumanda
jafnframt yfir alþjóðlegum verndarviðmiðum [9].

MYND 2.2 Fjörumór í Hofsvík.

2.3

Minjar

Unnin var fornleifaskráning samhliða gerð deiliskipulags fyrir Vesturlandsveg sem samþykkt var árið
2018 [10]. Skráningin nær til þess vegakafla sem hér er fjallað um. Alls voru 68 minjastaðir skráðir innan
úttektarsvæðisins sem nær 50 m frá ystu brún fyrirhugaðs Vesturlandsvegar 2+1, hliðarvega eða
annarra stíga. Úttektarsvæðið var almennt frá 200 – 300 m breitt. Fornleifaskýrsluna má finna í viðauka
C, þar er m.a. að finna hættumat á minjum vegna fyrirhugaðra framkvæmda og lýsingu á einstaka
minjum. Mat er lagt á áhrif framkvæmdarinnar á minjar í kafla 5.5.
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2.4
2.4.1

Náttúruvá
Ofanflóðahætta

Árið 2014 vann Veðurstofa Íslands hættumat vegna ofanflóða fyrir Kjalarnes, neðan Esjuhlíða frá Stekk
í austri og rétt norðvestan við Skrauthóla (Mynd 2.3). Niðurstöður voru birtar í skýrslunni
„Ofanflóðahættumat fyrir Kjalarnes neðan Esjuhlíða“. Hættumatið tekur til snjóflóða, krapaflóða,
aurskriðna, grjóthruns, berghlaups og annars framskriðs úr hlíðum, svo og aurblandaðra krapa- og
vatnsflóða í bröttum farvegum. Áhætta af völdum snjóflóða er talin vera minni en af völdum skriðufalla
og er svæðið undir Esjuhlíðum á Kjalarnesi meðal þekktustu skriðusvæða landsins. Almennt er
úrkomusamt og hvasst á Kjalarnesi og er hvassviðrið hvað mest þegar veður stendur úr geiranum milli
norðausturs og austurs en einnig getur verið staðbundið hvassviðri í öðrum áttum. Eingöngu er fjallað
um hættumat fyrir íbúðarhús í niðurstöðum ofanflóðahættumatsins sem liggja innan hættusvæðis. Það
er í samræmi við reglugerð nr. 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða sem fjallar aðeins um nýtingu
hættusvæða m.t.t. íbúðar- og atvinnuhúsnæðis þar sem hætta er að fólk dvelji til lengri tíma innan
svæðis. Hættusvæði C nær yfir um 1 km af Vesturlandsvegi, neðan Skrauthóla, Vindheima og
Sjávarhóla.

MYND 2.3 Kort vegna hættumats fyrir ofanflóð á Kjalarnesi (Veðurstofan, 2015).

2.4.2

Sviptivindar

Veðurstofa Íslands hefur unnið stutta úttekt af veðurfari á Kjalarnesi og voru niðurstöður birtar í
skýrslunni „Kjalarnes – stutt úttekt á vindafari“. Þar kemur fram að á Kjalarnesi er mun
hvassviðrasamara en annarsstaðar við höfuðborgarsvæðið. Truflanir á umferð vegna veðurs á
Kjalarnesi eru því talsvert tíðari en gengur og gerist í öðrum hverfum höfuðborgarsvæðisins.
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Sviptivindar eru algengir og þeir geta skapað umtalsverða hættu fyrir umferð á svæðinu og hafa
aðstæður skapast þannig að grípa hefur þurft til ráðstafana til að tryggja öryggi vegfaranda með því að
loka hluta vegarins. Hvassviðrin og hviður eru mestar í áttum sem standa af Esjunni og einnig í
austlægum áttum. Áttageirar hvassviðranna geta verið áberandi þröngir. Sú staðreynd ætti að gefa
upplýsingar sem nýtast við hönnun umferðarmannvirkja og vindvarna. Í úttektinni kemur einnig fram
að sú tilfinning sé meðal kunnugra á Kjalarnesi að dregið hafi eitthvað úr vindi í hverfinu og við
Vallárbyggð með vaxandi gróðri [11].
Í greinargerðinni [11] kemur einnig fram að: „Ýmsum spurningum er ósvarað varðandi staðsetningu
umferðarmannvirkja og framtíðarbyggðar með tilliti til vinds. Áhrifamáttur skjólbelta við vegi er ekki
vel þekktur hérlendis, en mælingar í þéttbýli og utan þess benda þó til þess að áhrif víðáttumikillar
byggðar séu umtalsverð og sömuleiðis benda mælingar til þess að hávaxinn gróður dragi einnig úr vindi
þó útbreiðsla hans sé ekki mikil.“

21

3 UM FRAMKVÆMDINA

3 UM FRAMKVÆMDINA
3.1

Tilgangur og markmið

Umferð á Vesturlandsvegi hefur aukist mikið á undanförnum áratugum og töluvert af slysum hafa orðið
á veginum. Megintilgangur framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur og auka umferðaröryggi á
Vesturlandsvegi. Aðskilnaður akstursstefna, fækkun vegtenginga ásamt öðrum útfærsluatriðum mun
koma til með að stuðla að því markmiði. Framkvæmdaraðili er Vegagerðin, í samráði við
Reykjavíkurborg, sem einnig sér um að þjónusta veginn.
3.2
3.2.1

Lýsing framkvæmdar
Lega

Framkvæmdin er á um 9 km kafla Vesturlandsvegar milli Varmhóla, þar sem fyrirhugað er að
Sundabraut tengist Vesturlandsvegi, og vegamóta Vesturlandsvegar og Hvalfjarðarvegar.
Hringvegurinn verður breikkaður með nýrri akrein/akbraut samhliða núverandi vegi. Auk þess verða
gerðir nýir hliðarvegir, aðrir hliðarvegir bættir og gerðir
göngu-, hjóla- og reiðstígar.
Framkvæmdasvæðið miðast almennt við það landsvæði sem fyrirhugað er að nýta undir
framkvæmdina. Á mynd 3.1 til mynd 3.3 má sjá yfirlitsmynd af framkvæmdinni.
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MYND 3.1 Yfirlit yfir fyrirhugaðar framkvæmdir vegna breikkunar Vesturlandsvegar á kaflanum milli Varmhóla og Hofsvíkur. Stærra kort má finna í viðauka B.
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MYND 3.2 Yfirlit yfir fyrirhugaðar framkvæmdir vegna breikkunar Vesturlandsvegar á kaflanum við Hofsvík. Stærra kort má finna í viðauka B.
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MYND 3.3 Yfirlit yfir fyrirhugaðar framkvæmdir vegna breikkunar Vesturlandsvegar á kaflanum norðan Hofsvíkur, að afleggjara í Hvalfjörð. Stærra kort má finna í viðauka B.
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3.2.2

Breikkun

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 2+2 vegi til framtíðar1 nema á tæplega kílómetra löngum kafla á móts við
Grundarhverfi. Þar er 1+1 vegur í deiliskipulagi og ekki var gert ráð fyrir vegriði milli akstursstefna. Nú
er hins vegar gert ráð fyrir að breikka veginn til að koma fyrir vegriði milli akreina. Við nánari útfærslu
eftir gerð deiliskipulags er áætlað að breikka veginn á öllum framkvæmdarkaflanum en mismikið eftir
svæðum. Vegna jarðvegsaðstæðna og væntanlegs sigs núverandi vegar ef nýr vegur er lagður of
nálægt, þá þarf að vera með breiðara miðdeili en áætlað var í deiliskipulagi. Þar sem jarðvegsaðstæður
eru góðar er hægt að hafa þversniðið þröngt, með 3 m miðdeili, en þar sem jarðvegsaðstæður eru
verstar þarf að vera með aðskilnað um 10 m milli akstursstefna. Þá verða tvær akreinar í suðurátt alla
leið (núverandi vegur) nema á móts við Grundarhverfi og mögulega á kafla nálægt Hvalfjarðarvegi. Í
norðurátt verða þrír kaflar með tveimur akreinum, hver kafli um 1,4 km langur. Heildarbreidd nýs vegar
milli axla eftir framkvæmd verður þá frá 22 m til um 29 m, nema á kaflanum við Grundarhverfi þar sem
breidd verður um 13 m ef breikkað verður fyrir miðjuvegriði.

MYND 3.4 2+1 vegur með heildarbreidd 22 m m.v. framtíðar A22 2+2 þversnið.

Staðsetning hliðarvega ræðst fyrst og fremst af breidd öryggissvæða og miðar við fulla breikkun í 2+2
veg í framtíðinni án þess að færa þurfi hliðarvegi. Miðað er við að hliðarvegir verði að jafnaði ekki nær
en 12 m frá Vesturlandsvegi, annars þarf að skoða hvort vegrið þurfi á milli. Núverandi hliðarvegir verða
nýttir eins og kostur er. Við breikkun Vesturlandsvegar þarf að lengja ræsi yfir Blikdalsá og skoða hvort
göngu- og hjólastígur verði samhliða vegi yfir ræsið eða á sér brú austan við. Auk þess þarf að huga að
þverun árinnar vegna hliðarvegar vestan Vesturlandsvegar. Þverun Blikdalsár verður unnin í samráði
við Fiskistofu.
Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er breytilegt eftir framkvæmdaþáttum (Tafla 3-1). Núverandi breidd
Vesturlandsvegar er um 10 m en eftir breikkun verður hún um 22-29 m. Vegurinn verður því breikkaður
að jafnaði um 12 - 19 m en ætla má að um 10 - 13 ha svæði fari undir breikkun Vesturlandsvegar, þ.e.
miðdeili, akbrautir og axlir. Svæði sem fer undir breikkun Vesturlandsvegar er að stærstum hluta svæði
sem er afmarkað á milli hliðarvega og Vesturlandsvegar. Þar sem eingöngu liggur fyrir frumhönnun
verksins er ekki hægt að áætla nákvæmlega röskun lands s.s. vegna fláa, öryggissvæða, hliðarvega og
stíga. Veghelgunarsvæði stofnvega er 30 m frá miðlínu til beggja átta, samtals 60 m og er því
1
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Gert er ráð fyrir að Vesturlandsvegur geti breikkað í 2+2 veg frá framtíðartengingu við Sundabraut og að Hvalfjarðarvegi.
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áhrifasvæði breikkunar Vesturlandsvegar að öllu leyti innan veghelgunarsvæðis núverandi vegar og
deiliskipulagsmarka. Þó miðdeili Vesturlandsvegar verði breikkað á löngum köflum vegna slæmra
jarðvegsaðstæðna þá er nú gert ráð fyrir minni lágmarksbreidd milli Vesturlandsvegar og hliðarvega en
gert var í deiliskipulagi. Hliðarvegir eru því að mestu ennþá áætlaðir í sömu legu og gert var í
deiliskipulaginu en verða mögulega á köflum færðir utar. Þeir verða þó áfram vel innan
deiliskipulagsmarka og öryggissvæði þeirra einnig.
TAFLA 3-1 Mesta breikkun á kennisniði vegna framkvæmda við breikkun Vesturlandsvegar metið út frá hönnunargögnum á
deiliskipulagsstigi.
FRAMKVÆMDAÞÁTTUR

LENGD (KM)

BREIDD RASKS (M)

RASK (ha)

9

19

13

Hliðarvegir

9,8

10

9,8

Göngu- og hjólastígar

2,2

5

1,1

Reiðstígar

6,9

5

3,45

Samtals

27,9

Breikkun Vesturlandsvegar

27,4

Á mynd 3.6 má sjá snið fyrir breikkun vegarins.
3.2.3

Meiri breikkun miðdeilis vegna lagna

Stofnlagnir Veitna liggja fjallsmegin meðfram núverandi Vesturlandsvegi frá Varmhólum og síðan með
Esjuvegi þar sem hann klofnar frá, fyrir utan rafstreng sem fylgir Vesturlandsvegi að Grundarhverfi.
Þessir stofnar eru allir nýir, lagðir eftir árið 2000, og eru í uppnámi vegna þessarar framkvæmdar. Þeir
eru viðkvæmir fyrir sigi, mismikið og stállögn hitaveitu líklega mest. Kostnaður við endurnýjun þessara
stofna hleypur á hundruðum milljóna, allt upp í milljarð. Til skoðunar er hvort hægt sé að breikka
miðdeili meira þannig að ekki þurfi að koma til færslu þessara lagna á kaflanum milli Varmhóla og Móa,
við þetta þarf ekki að færa lagnir Veitna á þessum kafla, sjá mynd 3.5. Um leið þyrfti að færa hliðarvegi
nær deiliskipulagsmörkum, en þó ekki nær en svo að öryggissvæði þeirra (5 m) sé innan
deiliskipulagssvæðis. Á kaflanum frá Móum að Saltvík verður nauðsynlegt að færa lagnir Veitna yfir í
hliðarveg fjallsmegin. Breikkunin er innan þess svæðis sem hefur verið afmarkað sem mögulegt
rasksvæði og hefur því lítil áhrif á niðurstöðu umhverfismatsins.

MYND 3.5 Snið breikkunar. Sniðið sýnir 2+2 veg með 11,6 m miðdeili ásamt hliðarvegum. Línur undir 2+2 vegi eru áhrifalínur
sigs sem sýna að sig mun ekki hafa áhrif á núverandi lagnir Veitna.
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Hliðarvegur
Vegtegund C9

Hliðarvegur
Vegtegund C9

2+1 Vegur
Vegtegund B15,5/ með breiðari miðdeili 3,0 m

2+1 Vegur
Vegtegund B15,5/ með breiðari miðdeili 3,0 m

MYND 3.6 Snið breikkunar. Efra sniðið sýnir 2+1 veg með 10 m miðdeili ásamt hliðarvegum. Neðra sniðið sýnir 2+1 veg með 5 m miðdeili ásamt hliðarvegum.
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Hliðarvegur
Vegtegund C9

Stígur

Reiðvegur
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3.2.4

Vegamót

Þrjú hringtorg verða á vegkaflanum. Hringtorgin eru á vegamótum við Móa, Grundarhverfi og
Hvalfjarðarveg. Hringtorgin verða fjögurra arma með einni akrein. Ytra þvermál torganna er að
lágmarki 50 m. Gert er ráð fyrir að hægt sé að breikka aksturssvæði hringtorganna í tvær akreinar með
því að minnka miðeyjuna.
3.2.5

Hliðarvegir

Samhliða breikkun Vesturlandsvegar verða lagðir hliðarvegir (sjá mynd 3.1 til mynd 3.3). Vegtengingum
verður fækkað og gengið út frá því að hliðarvegir anni og safni saman umferð utan Vesturlandsvegar.
Tengjast svo hliðarvegirnir Vesturlandsvegi um vegamót, s.s. hringtorg. Núverandi vegir verða nýttir
eins og kostur er og þeir endurbættir og aðlagaðir eftir þörfum.
Í eftirfarandi töflu er tekið fram hvort að tilgreindur vegur sé nýr eða verði endurbættur við
framkvæmdina. Allir hliðarvegirnir falla samkvæmt deiliskipulagi undir vegtegundina C9. Breidd
hliðarveganna gerir ráð fyrir því að hægt verði að nota hluta af breidd hliðarvega sem hjólareinar eins
og segir í grein 5.3 í greinargerð deiliskipulags. Verið er að skoða nánar útfærslu hliðarvega m.t.t.
fjármagns sem úthlutað hefur verið í verkið og umferðaröryggis allra vegfarendahópa. Heildarlengd
hliðarvega er um 11,7 km. Þar af er m.a. gert ráð fyrir að nýta núverandi Esjuveg (Tafla 3-2: Sörlagerði
- Vallá) í óbreyttri mynd. Hönnun nýrra hliðarvega er enn á frumstigi. Mögulega verða einhverjir
hliðarvegir lagðir með minni breidd.
TAFLA 3-2 Upplýsingar um hliðarvegi. Staðsetningu stöðva Vesturlandsvegar má sjá í viðauka B. Í töflunni vísar vestan/austan
til þess hvoru megin Vesturlandsvegar hliðarvegur liggur. Staða vísar til þess hvort um sé að ræða nýjan veg (N),
uppfærslu á eldri vegi (U) eða notast eigi við eldri veg óbreyttan (Ó).
STAÐSETNING

STÖÐ VESTURLANDSVEGAR

LENGD [M]

VESTAN/
AUSTAN

FYRIR

STAÐA

1.320

Vestan

Bíla/hjól

N

Móaberg-Móar

18300

-

19620

Móar-Saltvík

19620

-

20540

920

Vestan

Bíla/hjól

N

Varmhólar-Esjuberg

18300

-

19620

1.320

Austan

Bíla/hjól

N

Esjuberg-Sörlagerði

19620

-

20660

1.040

Austan

Bíla/hjól

N/U

Sörlagerði-Vallá

20660

-

22500

1.840

Austan

Bíla/hjól

Ó

Vallá-Grundarhverfi

22620

-

23020

400

Vestan

Bíla/hjól

N

Litla Vallá-Grundarhverfi hringtorg

23000

-

23700

700

Austan

Bíla/hjól

N

Grundarhverfi hringtorg-Arnarhamar

23700

-

25560

1.860

Austan

Bíla/hjól

N

Langholt-Hvalfjarðarvegur

24980

-

27240

2.260

Vestan

Bíla/hjól

N

Umferð á hliðarvegum verður að mestu fyrir aðkomu að einstaka húsum jafnframt því að þar mun öll
umferð gangandi og hjólandi fara um. Hliðarvegir verða tengdir saman með stígum þannig að
vegfarendur eigi þar greiða leið án þess að þurfa að blandast umferð vélknúinna ökutækja. Vegfláar
verða með hefðbundnu sniði og í samræmi við veghönnunarreglur.
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3.2.6

Hámarkshraði

Hámarkshraði Vesturlandsvegar (skiltaður hraði) er í dag 90 km/klst. að undanskildu Grundarhverfi þar
sem hann er 70 km/klst. Eftir breikkun skal hámarkshraði á öllum veginum vera 90 km/klst. Þar með
talinn kafli í gegnum Grundahverfi. Í dag eru þrjár tengingar inn á vegkaflann í gegnum Grundahverfi,
þessum tengingum verður lokað. Einnig verður kaflinn breikkaður um 3,0 m og sett verður vegrið milli
akstursstefna. Við þessar aðgerðir er réttlætanlegt að hækka hámarkshraða á vegkafla í gegnum
Grundarhverfi til jafns við hámarkshraða á öðrum vegköflum. Skiltaður hámarkshraði á hliðarvegum
verður 70 km/klst.
3.2.7

Göngu-, hjóla- og reiðstígar

Gert er ráð fyrir að hjólandi vegfarendur noti hliðarvegi og að ekki verði gerður sérstakur göngu- og
hjólastígur nema þar sem engir hliðarvegir eru fyrirhugaðir. Nýir stígar eru í heildina um 2,2 km (sjá
mynd 3.1 til mynd 3.3).
Skv. deiliskipulagi liggur reiðvegur með hliðarvegum að réttinni við Arnarhamar, þar sem hann
sameinast gömlu þjóðleiðinni í Esjuhlíðum. Í heildina er áætlað að reiðstígar verði um 6,9 km (sjá mynd
3.1 til mynd 3.3). Til skoðunar er að reiðvegur verði færður upp að Esjurótum. Það gæfi meiri möguleika
á plássi til framtíðar fyrir aðskilinn göngu- og hjólastíg með hliðarvegum.
3.2.8

Undirgöng

Undirgöng fyrir útivistarumferð undir Vesturlandsveg eru áætluð á fimm stöðum, þar af á fjórum
stöðum fyrir reiðmenn (sjá mynd 3.1 til mynd 3.3). Ein undirgöng fyrir gangandi umferð eru þegar
komin við Grundarhverfi og verða þau óbreytt. Undirgöng fyrir bæði gangandi og ríðandi verða við
Móaberg, Esjuberg, Saltvíkurveg og við hestaíþróttasvæðið vestan Arnarhamars. Við nýjan hliðarveg
sunnan við Vallá verða akfær undirgöng sem tengjast Vallargrund.
3.2.9

Áningarstaðir og vigtarplan

Við Vesturlandsveg er gert ráð fyrir tveimur áningarstöðum, líkt og í dag. Í suðurhluta Hofsvíkur verður
áningarstaður fyrir ökumenn sem aka í suðurátt. Við vigtarplanið rétt við Arnarhamar verður
áningarstaður fyrir ökumenn sem aka í norðurátt. Útfærsla áningarstaða verður í samræmi við
hönnunarkröfur Vegagerðarinnar. Núverandi vigtarplan sem staðsett er við Arnarhamar er ekki
samkvæmt gildandi reglum Vegagerðarinnar um slíka staði. Vigtarplanið verður stækkað (lengt) og
gerðar að- og fráreinar í samræmi við gildandi reglur og viðmið.
Við Hofsvík er fyrirkomulag áningarstaðar þannig að ekki verður beint rask á fjörunni, þ.e. ekki þarf að
gera landfyllingu eða slíkt út í fjöruna. Á mynd 3.7 má sjá útfærslu áningarstaðar í Hofsvík þar sem tekið
hefur verið tillit til fjörunnar í Hofsvík.
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MYND 3.7 Útfærsla á áningarstað við Hofsvík. Á myndinni má einnig sjá núverandi lóðamörk (rauð brotalína).

3.2.10 Biðstöðvar strætisvagna
Ekki er gert ráð fyrir biðstöð strætisvagna við vegkaflann. Strætisvagnar munu aka út af Vesturlandsvegi
við Esju og Grundarhverfi og stoppa þar við biðstöðvar.
3.2.11 Framkvæmdatími
Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að verkefnið gæti verið boðið út síðsumars 2020 og framkvæmdir
hefjist haustið 2020. Þar sem undirlag vega er mikið til á misþykkum mýrarjarðvegi þá verða fergingar
stór verkhluti. Fergingar munu hefjast í byrjun verks og má reikna með að þær þurfi 6 – 12 mánuði til
að ná fram sigi, áður en hægt verður að leggja yfirlög vega. Reikna má með að meginþungi
framkvæmdar verði árin 2021 og 2022 og vonandi næst að ljúka frágangi sumarið 2023.
3.3

Umferðaróhöpp

Framkvæmdin er drifin áfram af kröfu um aukið umferðaröryggi. Umferð hefur aukist mikið og árið
2018 urðu tvö banaslys á vegkaflanum sem til stendur að breikka. Bæði banaslysin voru með þeim
hætti að bílar úr gagnstæðum áttum skullu saman. Því er talið mikilvægt að aðskilja akstursstefnur til
að lágmarka hættu á framanákeyrslum en slík slys eru næstalgengasta tegund alvarlegra slysa og
banaslysa á Íslandi [12]. Samhliða breikkun Vesturlandsvegar verður vegamótum fækkað og hringtorg
sett á þrenn vegamót. Umferð innan sveitarinnar verður færð inn á hliðarvegi og gangandi og hjólandi
umferð mun færast yfir á sömu hliðarvegi eða þar til gerða stíga. Fimm undirgöng munu lágmarka þörf
gangandi og ríðandi vegfarenda til að þvera veginn. Öll þessi atriði fela í sér aukið umferðaröryggi fyrir
alla vegfarendur í umferðinni.
Mat á núverandi umferðaröryggi er unnið úr gögnum um umferðaróhöpp2 og umferð á
framkvæmdasvæðinu 2010-2017. Upplýsingar eru fengnar frá Vegagerðinni nema annað sé tekið fram.

2

Gerður er greinarmunur á umferðaróhöppum og slysum. Óhöpp eru öll óhöpp óháð því hvort einhver meiðist en slys eru þau óhöpp þar
sem einhver meiðist.
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Eins og áður segir eru úrbætur á umferðaröryggi ein af forsendum framkvæmdarinnar. Nánar er fjallað
um áhrif framkvæmdarinnar á umferðaröryggi í kafla 5.7.
3.4

Akandi umferð

Að jafnaði er meiri umferð um Vesturlandsveg yfir sumarmánuðina en vetrarmánuðina (Tafla 3-3).
Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni hefur umferð aukist um 5-13% á ársgrundvelli frá árinu 2014.
Frá Þingvallavegi að Brautarholtsvegi jókst ársdagsumferð úr 8.300 í 8.800 ökutæki/sólarhring milli
áranna 2016 og 2017. Ársdagsumferð frá Brautarholtsvegi að Hvalfjarðarvegi jókst einnig milli áranna,
eða úr 7.100 í 7.700 ökutæki/sólarhring.
TAFLA 3-3 Yfirlit yfir umferð á Vesturlandsvegi árið 2017 (upplýsingar frá Vegagerðinni).

Þingvallavegur að
Brautarholtsvegi
Brautarholtsvegur að
Hvalfjarðarvegi

3.5

ÁRSDAGSUMFERÐ
(ÖKUTÆKI/SÓLARHRING)

SUMARDAGSUMFERÐ
(ÖKUTÆKI/SÓLARHRING)

VETRARDAGSUMFERÐ
(ÖKUTÆKI/SÓLARHRING)

8.800

11.000

6.800

7.700

9.900

5.900

Efnisþörf, efnistaka og efnislosun

Í framkvæmdina þarf efni í vegfyllingar, burðarlög og slitlög (Tafla 3-4). Nær það til efnisþarfar vegna
breikkunar Vesturlandsvegar auk gerðar vegamóta, hliðarvega, og göngu-, hjóla- og reiðstíga. Hafa þarf
í huga að um grófa áætlun er að ræða þar sem endanleg hönnun vegarins liggur ekki fyrir. Við
útreikninga á efnisþörf er stuðst við hefðbundnar þykktir veguppbyggingar. Gert er ráð fyrir að tippur
verði innan framkvæmdasvæðisins en efni úr honum verði nýtt jafnóðum við framkvæmd eins og
kostur er. Burðarhæft efni verður notað í veguppbyggingu en annað efni verður m.a. nýtt í frágang.
Það umframefni sem ekki nýtist verður haugsett utan framkvæmdasvæðis. Haugsetningarsvæði eru
hugsuð í nálægum námum, með fyrirvara um að það semjist við námueigendur og leyfi sveitarfélaga.
Annars vegar er horft til námu Esjuberg undir Brúarhömrum við Varmhóla (Mynd 3.8) og hins vegar
námu við Blikdalsá (Mynd 3.9). Haugsetning er því hugsuð á landi sem þegar hefur verið raskað. Gera
má ráð fyrir að um þriðjungur til helmingur af uppgröfnu efni verði endurnýtt í framkvæmdinni. Það
þýðir að 70.000 – 90.000 m3 af uppgröfnu efni verður haugsett til frambúðar í námum.
TAFLA 3-4 Gróf áætlun á efnisþörf vegna framkvæmda.
SKÝRING

EINING

132.000

m3

Styrktarlag

89.000

m3

Burðarlag

37.500

m3

Burðarlagsmalbik

205.500

m2

Slitlag

263.000

m2

Malarfylling

198.000

m3

Mulningur

6.700

m2

Malbik á stíg

6.700

m2

Uppgrafið efni
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Verkið verður boðið út og er krafa um að bjóðendur geri grein fyrir því hvar efnistaka muni eiga sér
stað. Skilyrði er að efnistaka fari fram í námum sem hafa viðeigandi leyfi fyrir slíkri starfsemi. Efnistakan
er því háð því að efnistökustaðir hafi farið í gegnum matsferli laga um mat á umhverfisáhrifum nr.
106/2000 (efnistaka fellur undir tl. 2.01 – 2.04 í 1. viðauka laganna) til að fá viðeigandi leyfi.

MYND 3.8 Náma, Esjuberg undir Brúarhömrum, efni til haugsetningar.
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MYND 3.9 Náma við Blikdalsá (Ártúnsá).

3.6

Jarðtækni

Gerðar hafa verið samtals yfir 240 tilraunaboranir við hlið núverandi Vesturlandsvegar, í veglínu
áætlaðra og núverandi hliðarvega og við þá staði þar sem ný undirgöng og brýr eru áætlaðar. Tiltækar
rannsóknir í núverandi veglínu frá 1973 og 1974 og einnig frá árinu 2009 sýna að um er að ræða töluvert
mismunandi jarðtæknilegar aðstæður á vegkaflanum. Viðbótarannsóknir sem gerðar voru haustið
2019 styðja við niðurstöður eldri rannsókna. Stór hluti nýrra vegkafla fer yfir mýrarsvæði sem mun síga.
Annars staðar fer vegurinn yfir mela. Nauðsynlegt verður að fergja í vegstæði á mýrarsvæðum. Ferging
felur í sér að sett er yfirþyngd á jarðveg til að flýta sigi jarðvegs og minnka þar með langtímasig. Eftir
því sem mýrin er þykkari þarf að gera ráð fyrir meiri fergingu.
Mynd 3.10 sýnir áætlað dýpi á fast í veglínu miðað við fyrirliggjandi boranir.
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MYND 3.10 Yfirlitsmynd, áætlað dýpi á klöpp í veglínum, byggt á fyrirliggjandi rannsóknum. Búast má við talsverðu sigi á
rauðum og appelsínugulum svæðum af völdum ferginga.

Til eru gögn um sig í tilraunafyllingu sem gerð var árið 1973 við Varmhóla (stöð 18050 – sjá viðauka B).
Einnig var sig mælt við Hofsvík (stöð 22360) við gerð vegarins 1982. Efniseiginleikar mýrarjarðvegarins
á fyrirhuguðum vegkafla eru breytilegir og því erfitt að ákvarða sig með nákvæmni, einnig er þykkt
mýrarlags mismunandi. Silt er að finna á 2 til 10 m dýpi á hluta veglínu. Sigið í silti er hlutfallslega mun
minna en í mýrinni. Sig í silti tekur þó lengri tíma en sig í mýrarjarðvegi. Sigreikningar sýna að þegar
þykkt mólags er orðin 8 m eða meira má búast við að fergja þurfi með meira en 3 m af efni. Það rímar
við mælingar sem voru framkvæmdar árið 1982 við Hofsvík (stöð 22360), en þar voru um 9 m niður á
fastan botn og á einum mánuði var sig í miðju vegar um 4 m.
Áætluð lega nýs Vesturlandsvegar er um 1 m yfir núverandi landi, magn fergingar miðar við að ná fram
sigi sem verður vegna slíks álags og einnig vegna álags frá umferð. Miðað er við að eftir að sigi er lokið
sé hæð fyllingar/fergingar a.m.k. 0,5 m yfir áætlaðri legu vegar.
Ferging fer fram í áföngum og bíða þarf í nokkra mánuði á milli hvers áfanga, á þessu stigi er ekki búið
að taka afstöðu til þess hversu lengi nauðsynlegt er að bíða áður en næsti áfangi fergingar hefst.
Meirihluti sigs kemur fram á nokkrum vikum en gera má ráð fyrir að ferging taki allt að eitt ár. Gert er
ráð fyrir að sá hluti fergingar sem sígur verði eftir sem fylling og að umframfargi verði keyrt í burtu og
notað í fyllingar á öðrum köflum.
Í vegstæði hliðarvega eru aðstæður svipaðar. Sjá má á borunum og gryfjum sem teknar voru í Esjuvegi
að burðarlag er misþykkt. Burðarlag var 1 m þykkt á svæði þar sem 9 m voru niður á fast og 0,5 m þykkt
á svæði þar sem 4 m voru á fast. Vegurinn hefur sigið og efni verið keyrt í hann til að jafna út sigið. Gera
má ráð fyrir að sig verði ekki eins mikið í núverandi hliðarvegum eins og í nýjum vegum en þó nóg til
að ferging verði nauðsynleg því bæði þarf að breikka vegina og hækka legu þeirra.
Sigáhrifasvæði fergingar vegna vega er áætlað um 2-3 m út fyrir fláafót og gera þarf ráðstafanir vegna
lagna sem liggja innan þess svæðis. Mögulegt er að fergja fyrir bæði hliðarvegum og hluta af nýjum
akbrautum á Vesturlandsvegi á sama tíma. Ef ekki er fergt fyrir hliðarvegum og Vesturlandsvegi á sama
tíma er hægt að nýta umframfarg, sem ekki sígur ofan í mýri og verður að fyllingu, sem farg í næsta
áfanga.
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3.7

Lagnir og strengir

Talsvert er um lagnir og strengi í jörðu sem taka þarf tillit til við breikkun Vesturlandsvegar. Um er að
ræða nýjar eða nýlegar lagnir og strengi á stórum köflum. Eigendur lagna og strengja innan vegkaflans
á Vesturlandsvegi eru Veitur, Míla og Gagnaveitan. Tegundir þessara lagna og strengja eru:
•
•
•

Hitaveita, vatnsveita, rafveita, fráveita – Veitur
Ljósleiðari, parstrengir – Míla
Ljósleiðari – Gagnaveitan

Á fyrsta hluta vegkaflans frá Varmhólum að kaflanum þar sem Esjuvegur greinist frá Vesturlandsvegi
eru lagnir og strengir staðsett um 4-8 m frá fláafæti austan núverandi vegar. Þessi kafli er um 2,5 km
langur. Mikið er um matvælaframleiðslu á þessu svæði og því mikilvægt að gæta varúðar við fergingar
og lagningu nýs vegar. Meta þarf sérstaklega hvort lagnir og strengir geti yfir höfuð verið staðsettar
áfram í núverandi legu, eða hvort breikkunin á Vesturlandsvegi kalli á flutning þessara lagna.
Frá kaflanum þar sem Esjuvegur greinist frá Vesturlandsvegi og upp að bænum Vallá eru allar lagnir og
strengir staðsett beggja vegna Esjuvegar. Þar með taldar stofnlagnir hitaveitu og vatnsveitu, ásamt
háspennustrengjum og dreifistöðvum.
Stofnlagnir hitaveitu og vatnsveitu enda við Grundarhverfi. Eftir Grundarhverfi liggja háspennustrengir
um loftlínu utan deiliskipulagssvæðis að stærstu leyti vestan Vesturlandsvegar. Dreifilagnir vatns- og
hitaveitu eru einnig í svipaðri legu í jörð en nærri Vesturlandsvegi. Huga þarf sérstaklega að þessum
lögnum þar sem nýr hliðarvegur vestan Vesturlandsvegar hefst um 1,5 km norðan Grundarhverfis, en
þær gætu lent nærri þeim vegi.
Í viðauka E er að finna nánari lýsingu á staðsetningu lagna ásamt lagnakortum með núverandi lögnum
og strengjum.
3.8

Frágangur

Vandað verður til verka við frágang svæða sem þarf að raska við framkvæmdina. Gengið verður út frá
því að lágmarka rask á gróðri og jarðvegi. Að auki verður hugað að því að lágmarka vindálag á lausan
jarðveg. Frágangur verður útfærður í samræmi við verklagsreglur Vegagerðarinnar. Í útboðsgögnum
verður greint frá nánari upplýsingum um hvernig haga skuli frágangi vegkanta, fyllinga og skeringa. Við
frágang skal raskað svæði aðlagað og mótað að landslagi og umhverfi. Gert er ráð fyrir því að halli
vegfláa verði á bilinu 1:3-1:4 og að sáð verði í þá. Fyllt verður í skurði sem lenda innan öryggissvæða
vega ef hægt er. Landmótun við stoðveggi, brýr og undirgöng verða hönnuð í samráði við
landslagsarkitekt, sem og frágangur og möguleg gróðursetning.
3.9

Valkostir

Þar sem um breikkun á núverandi Vesturlandsvegi er að ræða er ekki talin þörf á að skoða aðra valkosti
en þann sem hefur verið lýst. Eftir samþykki deiliskipulags hefur verið unnið að útfærslu þessarar
breikkunar og nú er miðað við að miðdeili Vesturlandsvegar verði breiðara en þar var gert ráð fyrir
vegna jarðvegsaðstæðna (sjá kafla 3.2.2), en á móti mjókkar svæðið milli Vesturlandsvegar og
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hliðarvega. Fyrirhuguð er minniháttar breyting á deiliskipulagi vegna þessa. Vegsvæðið er áfram allt vel
innan deiliskipulagsmarka. Við hönnun breikkunarinnar hefur verið tekið tillit til staðhátta til að
lágmarka áhrif. Hönnun hliðarvega hefur miðað að því að lágmarka rask en á sama tíma að fækka
tengingum við veginn og auka umferðaröryggi. Jafnframt hefur verið leitast við að sneiða að hjá
einstökum minjum. Til að lágmarka áhrif framkvæmdar fylgir lega hliðarvega eldri vegum þar sem þess
er kostur. Hliðarvegirnir falla undir vegtegundina C9. Breidd hliðarveganna gerir ráð fyrir því að hægt
verði að nota hluta af breidd hliðarvega sem hjólareinar. Eftirstandandi for- og verkhönnun snýr
einkum að því hvort unnt sé að halda kostnaði við framkvæmdina innan fjárheimilda með aðgerðum
eins og að fresta byggingu hluta hliðarvega eða minnka breidd þeirra. Vegagerðin telur ekki að annar
valkostur fyrir hliðarvegi en sá sem lýst hefur verið geti uppfyllt markmið framkvæmdarinnar.
Núllkostur felur í sér að ekki verði farið út í fyrirhugaðar framkvæmdir, þ.e. að ástandið haldist óbreytt.
Hann miðast því við að Vesturlandsvegur verði ekki breikkaður og engar úrbætur gerðar á veginum
með það í huga að bæta umferðaröryggi og greiða fyrir samgöngum en í töluverðan tíma hefur legið
fyrir að þörf er á úrbótum á veginum.
3.10 Leyfi sem framkvæmdin er háð
Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum:
•
•
•
•

Framkvæmdaleyfi Reykjavíkurborgar skv. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerðar nr.
772/2012 um framkvæmdaleyfi.
Leyfi frá Fiskistofu skv. 1. mgr. 33. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 vegna þverunar
Blikdalsár.
Leyfi Minjastofnunar Íslands skv. lögum nr. 80/2012 um menningarminjar ef raska þarf minjum
og ef áður ókunnar minjar koma í ljós við framkvæmdir.
Starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Reykjavikur skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir m.s.br. og reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr.
550/2018 vegna tímabundinnar haugsetningar á framkvæmdatíma.

3.11 Samræmi við skipulag
Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er landið allt skipulagsskylt og skulu framkvæmdir vera í
samræmi við gildandi skipulagsáætlanir [13]. Þannig skal framkvæmdaleyfi vera í samræmi við
aðalskipulag og eftir atvikum einnig við deiliskipulag. Framkvæmdaleyfi skal enn fremur vera í samræmi
við svæðisskipulag þar sem það liggur fyrir. Vegaframkvæmdir eru einnig háðar gildandi
samgönguáætlun.
3.11.1 Samgönguáætlun
Þingsályktunartillaga um samgönguáætlun 2019-20333 og fimm ára samgönguáætlun (aðgerðaáætlun)
fyrir tímabilið 2019-20234 voru samþykktar á Alþingi í febrúar 2019 [14]. Samgönguáætlun byggist á
3
4

https://www.althingi.is/altext/149/s/0928.html
https://www.althingi.is/altext/149/s/0927.html
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lögum um samgönguáætlun nr. 33/2008. Annars vegar er gerð samgönguáætlun til fimmtán ára og
hins vegar til fimm ára þar sem tilgreindar eru framkvæmdir fyrir fyrsta tímabil stefnunnar. Lög kveða
á um að samgönguáætlunin sé endurskoðuð á minnst þriggja ára fresti [15].
Matsferlið nær til þess hluta Vesturlandsvegar sem er innan samþykktrar þingsályktunartillögu um
samgönguáætlun 2019-2023. Þar er lagt til að hafnar verði framkvæmdir við gerð 2+1 vegar á Kjalarnesi
árið 2019, á þeim 9 km kafla sem hér er fjallað um. Áætlað er að framkvæmdin fari fram á árunum
2019-2023 (miðað við fjármögnun). Ekki er gert ráð fyrir frekara fjármagni til framkvæmda á þessu
svæði á 2. og 3. tímabili þingsályktunartillögunnar, þ.e. á árunum 2024-2033. Samkvæmt fyrirliggjandi
tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2020-2034 er gert ráð fyrir 4.000 millj. kr. í
veginn á tímabilinu 2020-2024 [16].
TAFLA 3-5 Upplýsingar úr fimm ára samgönguáætlun sem tilgreinir hvernig fjármunum er skipt á milli ára vegna
framkvæmdarinnar.
KAFLANR.

KAFLAHEITI

LENGD KAFLA (KM)

f5-f6

Um Kjalarnes

9,0

EFTIRSTÖÐVAR
KOSTNAÐAR 1.1.2019
(MILLJ. KR.)
3.200

2019

2020

2021

2022

200

600

1440

960

3.11.2 Landsskipulag
Í landsskipulagsstefnu 2015-2026 er sett fram stefna um að skipulag landnotkunar feli í sér samþætta
stefnu um byggðarþróun í þéttbýli og dreifbýli með áherslu á greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur
og fjölbreyttan ferðamáta. Einnig kemur fram að skipulagsgerð sveitarfélaga eigi að stuðla að greiðum
samgöngum innan skilgreindra vinnusóknar- og þjónustusvæða meginkjarna, með styrkingu byggðar
að leiðarljósi [17].
3.11.3 Svæðisskipulag
Samkvæmt núgildandi svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 (Höfuðborgarsvæðið 2040)
er vegurinn skilgreindur sem meginstofnvegur. Á þessum meginstofnvegi skal hugað sérstaklega að
greiðu og öruggu flæði einka- og þungaumferðar [18].
3.11.4 Aðalskipulag
Í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefnt að uppbyggingu Vesturlandsvegar með það að
markmiði að auka umferðaröryggi og greiða fyrir umferð. Gert er ráð fyrir breikkun vegarins þar sem
stefnt er að 2+1 vegi og fækkun tenginga við Vesturlandsveg með gerð hliðarvega. Þörf fyrir mislæg
vegamót og breytingu í 2+2 veg skal vera metin út frá aukningu umferðar í framtíðinni. Einnig kemur
fram að markmið fyrir borgarhlutann Kjalarnes er endurskipulagning Vesturlandsvegar með mislægum
vegamótum í framtíðinni og að samgöngur verði öruggari, greiðari og vistvænni [19].
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3.11.5 Deiliskipulag
Unnið hefur verið deiliskipulag fyrir Vesturlandsveg, „Vesturlandsvegur frá Leirvogsá að
Hvalfjarðarvegi“. Skipulagið var samþykkt þann 7. júní 2018 í Borgarráði Reykjavíkur og með auglýsingu
í B-deild Stjórnartíðinda þann 3. júlí 2018 [20]. Samhliða deiliskipulagi voru gerðar breytingar á
nærliggjandi deiliskipulagsáætlunum vegna skipulagsmarka. Deiliskipulagið nær frá Leirvogsá að
Hvalfjarðarvegi og nær því til lengri vegkafla en umhverfismatið. Áætlanir eru um frekari framkvæmdir
á veginum, m.a. stendur til að breikka hann í heild sinni í 2+1 veg. Ekki liggur fyrir, að svo stöddu,
hvenær öllum framkvæmdum í samræmi við deiliskipulagið verður lokið en slíkar ákvarðanir byggja á
samgönguáætlun hverju sinni. Eins og áður segir eru ekki frekari framkvæmdir á Vesturlandsvegi innan
samgönguáætlunar sem nær til ársins 2033. Unnin var umhverfisskýrsla fyrir deiliskipulagið á grundvelli
laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 [21]. Í matinu voru möguleg umhverfisáhrif af framfylgd
deiliskipulagsins metin og var þar heildar framkvæmdin frá Leirvogsá að Hvalfjarðarvegi til umfjöllunar.
Umsagnir frá lögbundnum umsagnaraðilum bárust á auglýsingartíma og var umhverfisskýrsla uppfærð
m.t.t. þeirra. Sjá má deiliskipulagsuppdrátt í viðauka A.
Eftir að hafa fengið frekari gögn um jarðtæknilegar aðstæður á svæðinu og staðsetningu lagna hefur
hönnun verið breytt miðað við það sem lagt var upp með í upphafi. Því þarf að fara í minniháttar
breytingar á deiliskipulagi, m.a. vegna aukinnar breiddar miðdeilis á hluta kaflans.
3.11.6 Framtíðarsamgöngur
Vesturlandsvegur spilar mikilvægt hlutverk í samgöngum til og frá höfuðborgarsvæðinu og mun gera
það til frambúðar. Núverandi áform áætla að vegkaflinn sem um ræðir muni tengjast Sundabraut þar
sem gert er ráð fyrir að hún þveri Kollafjörð. Mun Vesturlandsvegur frá Varmhólum að Hvalfjarðarvegi
því anna þeirri umferð sem fer um Sundabraut. Áætla má að með tilkomu Sundabrautar muni umferð
um Vesturlandsveg áður en komið er að vegamótum fyrirhugaðrar Sundabrautar og Vesturlandsvegar
(við Varmhóla) minnka, þ.e. við Esjumela út Kollafjörð og að Varmhólum. Mun því breikkun vegarins á
kaflanum sem er til umræðu í þessari tilkynningu stuðla að hagkvæmari samgöngutengingum við
fyrirhugaðar samgönguframkvæmdir höfuðborgarsvæðisins til langs tíma litið.
Ljóst er að framkvæmdir sem nú eru á skipulagsáætlunum, líkt og Sundabraut og Vesturlandsvegur (frá
Esjumelum að Varmhólum), munu koma til með að tengjast Vesturlandsvegi til framtíðar. Á þessu stigi
eru áformin þó á áætlunarstigi og því ekki unnt að fjalla um framkvæmdirnar með nákvæmum hætti.
Felur það m.a. í sér að ekki liggja fyrir næg hönnunargögn eða endanlegar ákvarðanir um útfærslu og
framkvæmd þeirra. Þar af leiðandi eru þær framkvæmdir ekki hluti af þeirri framkvæmd sem hér er til
umfjöllunar.
3.12 Eignarhald á landi
Innan framkvæmdasvæðisins er að finna land sem er í eigu ýmissa aðila, s.s. einstaklinga og
sveitarfélagsins. Haldnir hafa verið kynningarfundir (samhliða deiliskipulagsgerð) með þeim aðilum og
öðrum hagsmunaaðilum [22]. Í því kynningarferli hafa áform breikkunar Vesturlandsvegar verið kynnt.
Áform um framkvæmdirnar hafa einnig verið kynnt í tengslum við matsferlið.
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4.1

Forsendur mats á umhverfisáhrifum

Mat á umhverfisáhrifum er ferli þar sem á kerfisbundinn hátt eru metin þau áhrif sem framkvæmd
kann að hafa á umhverfið, áður en tekin er ákvörðun um hvort umrædd framkvæmd skuli leyfð. Mat á
umhverfisáhrifum er unnið í samræmi við lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð
um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Markmið laganna er [23]:
•

•
•
•

að tryggja að áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmd, sem kann vegna staðsetningar, starfsemi
sem henni fylgir, eðlis eða umfangs að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, hafi farið
fram mat á umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar,
að draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar,
að stuðla að samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið varða vegna
framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna,
að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna og
mótvægisaðgerðir vegna þeirra og gefa almenningi kost á að koma að athugasemdum og
upplýsingum áður en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar liggur
fyrir.

Mat á umhverfisáhrifum felst í að spá fyrir um og leggja vægi á möguleg áhrif sem framkvæmd kann
að hafa á umhverfi sitt, með tilliti til hvernig og hversu mikið hún mun mögulega breyta grunnástandi.
Margvíslegar aðferðir eru til að vega og meta umhverfisáhrif, en ekki er til staðar nein viðurkennd
aðferð sem sannmælst hefur verið um að nota. Flestar aðferðirnar ganga út á að vega með ýmsum
hætti saman umfang framkvæmdarinnar og gildi og viðkvæmni viðkomandi umhverfisþáttar/svæðis.
Það er mismunandi eftir aðferðum með hvaða hætti grunnástand og áhrif eru lögð fram í matinu og
getur meðal annars verið gert með því að nota töluleg gildi, tákn, hugtök eða litamerkingar [24] [25].
Mikilvægt er að mat á umhverfisáhrifum byggi á fyrirframgefnum viðmiðum fyrir hvern umhverfisþátt.
Það ræðst af umhverfisþættinum, umfangi framkvæmdar og staðsetningu hennar hvaða viðmið er
réttast að leggja á vogarskálar matsins hverju sinni. Þá er mikilvægt að aðferðafræðin sem er beitt við
umhverfismatið sé gegnsæ, þannig að augljóst sé hvernig komist var að rökstuddri niðurstöðu um vægi
áhrifa [26]. Óháð því hvaða aðferð er beitt þarf að hafa í huga að matið getur sjaldnast byggst á
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auðmælanlegum viðmiðum eða breytum með skýr forspárgildi og niðurstaðan verður því að einhverju
marki matskennd.
Stuðst er við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, annars vegar um mat á umhverfisáhrifum [27] og hins
vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa [28]. Rétt er að geta þess
að í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar kemur fram að þrátt fyrir tillögur sem þar eru um hugtakanotkun
fyrir vægiseinkunnir hafi aðilar sem koma að matinu eftir sem áður frjálsar hendur til að nota önnur
hugtök með viðeigandi rökstuðningi [27].
Ætlunin er að aðferðin varpi á skýran hátt ljósi á hvernig komist er að niðurstöðu um vægi áhrifa af
framkvæmdum á einstaka umhverfisþætti. Leitast er við að viðmiðin sem lögð eru til grundvallar
hverjum umhverfisþætti séu skýr og undirbyggi rökstuðning fyrir niðurstöðunni sem sýnd er með
myndrænni framsetningu.
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir helstu viðmiðum fyrir mat á grunnástandi umhverfisþátta,
helstu viðmiðum fyrir mat á einkennum áhrifa og hvernig staðið er að mati á vægi áhrifa. Nánari
upplýsingar um aðferðafræði við mat á einstökum umhverfisþáttum er að finna í viðeigandi köflum.
4.2

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar

Aðferðafræðin sem notuð er við mat á umhverfisáhrifum þessarar framkvæmdar byggir í grunninn á:
•
•

Viðmiðum fyrir grunnástand umhverfisþátta (t.d. gróðurs, fugla eða fornminja).
Viðmiðum fyrir einkenni áhrifa (t.d. varanleiki, bein eða óbein áhrif) vegna framkvæmdarinnar
á viðkomandi umhverfisþátt.

Viðmið fyrir einstaka umhverfisþætti eru breytileg en öll eiga þau það sameiginlegt að hafa verið mótuð
með hliðsjón af 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Eftir atvikum taka þau jafnframt mið af
niðurstöðum sérfræðinga, lögum og öðrum útgefnum opinberum gögnum/viðmiðum sem eiga við um
viðkomandi þátt.
Grunnástand einstakra umhverfisþátta á hverju svæði var metið á fimm þrepa skala. Við matið var
gjarnan horft til mikilvægis umhverfisþáttarins á viðkomandi stað. Þannig var t.d. mikilvægi
umhverfisþátta metið hátt ef þeir nutu lögbundinnar verndar eða opinberir aðilar/sérfræðingar töldu
þá hafa hátt verndargildi. Að sama skapi var mikilvægi umhverfisþátta metið lægra ef ekkert slíkt átti
við. Við mat á grunnástandi var einnig gjarnan horft til viðkvæmni umhverfisþáttarins, þ.e. getu hans
til að ná grunnástandi að nýju. Þar sem horft var til fleiri en eins viðmiðs var heildargildi grunnástands
metið með hliðsjón af öllum viðmiðum.
Með hliðsjón af eðli framkvæmdar var einnig lagt mat á einkenni áhrifa hennar á einstaka
umhverfisþætti innan svæðis á tíu þrepa skala, allt frá miklum jákvæðum áhrifum til mikilla neikvæðra
áhrifa. Við matið var gjarnan horft til beinna og óbeinna áhrifa framkvæmdarinnar á viðkomandi
umhverfisþátt og varanleika áhrifa. Þar sem horft var til fleiri en eins viðmiðs var heildargildi áhrifa
metið með hliðsjón af öllum viðmiðum.
Við mat á því hversu mikil áhrif framkvæmdin gæti haft í för með sér var vegin saman greining á
grunnástandi og helstu einkennum áhrifa sem hlotist geta af framkvæmdinni á viðkomandi
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umhverfisþátt. Niðurstöður greiningarinnar má setja inn í vægiseinkunnagraf, sem byggir á fyrirmynd
frá norsku Vegagerðinni. Það ræðst af viðmiðum hvers umhverfisþáttar hvaða mælikvarðar eru settir
á ása grafsins. Á grundvelli samspils grunnástands og einkenna áhrifa fæst mat á vægi áhrifanna,
svokallaðra vægiseinkunna. Dæmi um framsetningu vægismats má sjá á mynd 4.1.

MYND 4.1 Dæmi um framsetningu á niðurstöðu umhverfismats. Viðmið fyrir grunnástand og áhrif eru breytileg eftir
umhverfisþáttum.

Í þessari aðferðafræði er búið að skilgreina viðeigandi viðmið fyrir grunnástand hvers umhverfisþáttar
sem tekinn er til mats til að meta gildi þess og viðkvæmni fyrir breytingum. Jafnframt er búið að setja
viðmið fyrir einkenni og umfang áhrifa af framkvæmdinni (sjá viðmið á x og y ás á mynd 4.1). Viðmiðin
fyrir hvorn ás eru nokkur og er hvert þeirra kvarðað á skalanum lítið til mikið. Niðurstaða matsins, þ.e.
vægiseinkunn fyrir áhrif á hvern umhverfisþátt, er svo heildarsamantekt af þessum undirliggjandi
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viðmiðum. Sú samantekt byggir á mati sérfræðinga. Hún er ekki meðaltal heldur er lagt mat á innbyrðis
vægi þessara viðmiða á hvorum ás fyrir sig.
Á mynd 4.1 er endanleg vægiseinkunn skurðpunktur á mati á viðkvæmni grunnástands (x-ás) og
umfangi áhrifa (y-ás). Til að einfalda framsetningu niðurstaðna hefur vægiseinkunnum verið skipt í
flokka á bilinu engin áhrif yfir í veruleg áhrif til einföldunar í umræðu um niðurstöðu umhverfismatsins.
Litakvarðinn á mynd 4.1 sýnir þetta róf.
Skilgreining á mismunandi flokkum vægiseinkunna er eftirfarandi:
Vægi áhrifa telst verulega neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni er mikið og umfang áhrifanna er mikið, sökum
stærðar þess svæðis sem verður fyrir áhrifum eða fjölda einstaklinga. Vægi telst einnig verulega
neikvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er talið miðlungs til mikið og umfang áhrifanna eru mikil, eða
öfugt.
Vægi áhrifa telst talsvert neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni vegna gildis eða næmni er miðlungs eða miðlungs til
mikið og umfang áhrifanna er miðlungs eða miðlungs til mikið, sökum stærðar þess svæðis sem verður
fyrir áhrifum eða fjölda einstaklinga. Vægi telst einnig talsvert neikvætt þar sem gildi umhverfisþáttar
er talið miðlungs til mikið eða mikið og umfang áhrifanna eru miðlungs, eða öfugt.
Vægi áhrifa telst nokkuð neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni vegna gildis eða næmni er lítið til miðlungs og umfang
áhrifanna er lítið til miðlungs, sökum stærðar þess svæðis sem verður fyrir áhrifum eða fjölda
einstaklinga. Vægi telst einnig nokkuð neikvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er talið miðlungs eða
mikið og umfang áhrifanna eru lítil til miðlungs, eða öfugt.
Vægi áhrifa telst óverulega neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni vegna gildis eða næmni er lítið og umfang áhrifanna
eru lítil, sökum stærðar þess svæðis sem verður fyrir áhrifum eða fjölda einstaklinga. Vægi telst einnig
óverulega neikvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er miðlungs eða mikið og umfang áhrifanna eru lítil,
eða öfugt.
Framkvæmdin hefur engin áhrif á tiltekinn umhverfisþátt. Í sumum tilvikum geta aðstæður hagað því
þannig að framkvæmdin snertir viðkomandi umhverfisþátt ekki að neinu leyti.
Vægi áhrifa telst óverulega jákvætt þegar framkvæmdin leiðir til jákvæðra breytinga á grunnástandi
þar sem saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni vegna gildis eða næmni er lítið og umfang
áhrifanna eru lítil, sökum stærðar þess svæðis sem verður fyrir áhrifum eða fjölda einstaklinga. Vægi
telst einnig óverulega jákvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er miðlungs eða mikið og umfang
áhrifanna eru lítil, eða öfugt.
Vægi áhrifa telst nokkuð jákvætt þegar framkvæmdin leiðir til jákvæðra breytinga á grunnástandi þar
sem saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni vegna gildis eða næmni er lítið til miðlungs og
umfang áhrifanna er lítið til miðlungs, sökum stærðar þess svæðis sem verður fyrir áhrifum eða fjölda
einstaklinga. Vægi telst einnig nokkuð jákvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er talið miðlungs eða
mikið og umfang áhrifanna eru lítil til miðlungs, eða öfugt.
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Áhrifin eru talsvert jákvæð þegar framkvæmdin leiðir til jákvæðra breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni vegna gildis eða næmni er miðlungs eða miðlungs til
mikið og umfang áhrifanna er miðlungs eða miðlungs til mikið, sökum stærðar þess svæðis sem verður
fyrir áhrifum eða fjölda einstaklinga. Vægi telst einnig talsvert jákvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er
talið miðlungs til mikið eða mikið og umfang áhrifanna eru miðlungs, eða öfugt.
Áhrifin eru verulega jákvæð þegar framkvæmdin leiðir til jákvæðra breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi umhverfisþáttar og viðkvæmni er mikið og umfang áhrifanna er mikið, sökum
stærðar þess svæðis sem verður fyrir áhrifum eða fjölda einstaklinga. Vægi telst einnig verulega
neikvætt þar sem gildi umhverfisþáttar er talið miðlungs til mikið og umfang áhrifanna eru mikil, eða
öfugt.
Jafnframt eru skilgreiningar eftirfarandi hugtaka höfð til hliðsjónar við matið og er þau í samræmi við
leiðbeiningar Skipulagsstofnunar [28]:
Bein áhrif sem gera má ráð fyrir að framkvæmd eða áætlun muni hafa á tiltekna umhverfisþætti. Önnur
áhrif á umhverfisþætti sem eru ekki bein afleiðing framkvæmdar eða áætlunar, eru sögð óbein áhrif.
Áhrifin geta komið fram í tiltekinni fjarlægð í tíma og/eða rúmi og verið afleiðing samspils mismunandi
þátta sem má þó rekja til framkvæmdarinnar eða áætlunarinnar. Óbeinum áhrifum er einnig hægt að
lýsa sem afleiddum áhrifum.
Varanleg áhrif eru áhrif sem talin eru að framkvæmd eða áætlun muni hafa til frambúðar á tiltekna
umhverfisþætti, þ.e. með tilliti til æviskeið núlifandi manna og komandi kynslóða. Hins vegar eru áhrif
sem talið er að framkvæmd eða áætlun muni hafa tímabundið á tiltekna umhverfisþætti, þ.e. í nokkrar
vikur, mánuði eða ár, sögð tímabundin áhrif.
Afturkræf áhrif eru áhrif framkvæmda eða áætlunar á tiltekna umhverfisþætti, sem líta má á að séu
þess eðlis að áhrifanna hætti að gæta eftir tiltekinn tíma og að raunhæft sé eða unnt að gera ráð fyrir
að hægt sé að færa í sama eða svipað horf og áður en kom til framkvæmda. Gera verður ráð fyrir að
áhrifin séu afturkræf á a.m.k. tímaskala núlifandi manna en afturkræf áhrif geta einnig verið háð því að
ummerki séu fjarlægð innan ákveðins tíma, t.d. ef um er að ræða áhrif á lífríki. Áhrif sem í eðli sínu fela
í sér að tilteknir umhverfisþættir verða fyrir varanlegri breytingu eða tjóni vegna framkvæmdar eða
áætlunar sem ekki er raunhæft að afturkalla, eru sögð óafturkræf áhrif.
Samlegðaráhrif er notað yfir bæði samvirk og sammögnuð áhrif. Felst það í áhrifum mismunandi þátta
framkvæmdar eða áætlunar sem hafa samanlagt tiltekin umhverfisáhrif eða sem jafnvel magnast upp
yfir tiltekið tímabil. Þetta getur einnig varðað áhrif sem fleiri en ein framkvæmd eða áætlanir hafa
samanlagt eða sammagnað á tiltekinn umhverfisþátt eða tiltekið svæði.
Umtalsverð áhrif eru veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki er
hægt að fyrirbyggja eða bæta úr með mótvægisaðgerðum.
4.3

Umsjón með mati á umhverfisáhrifum

Vegagerðin hefur falið EFLU hf. verkfræðistofu að hafa umsjón með mati á umhverfisáhrifum.
Verkefnisstjórn matsvinnunnar annast Jón Ágúst Jónsson fyrir hönd EFLU verkfræðistofu og Anna Elín
Jóhannsdóttir fyrir Vegagerðina. Einnig kom Jón Ágúst Jónsson (líffræðingur) að skoðun á votlendi. Þá
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sáu Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir (fornleifafræðingar hjá Borgarsögusafni
Reykjavíkur) um rannsókn á menningarminjum svæðisins.
TAFLA 4-1 Verkefnaaðilar og hlutverk þeirra við mat á umhverfisáhrifum.
AÐILI
Vegagerðin

HLUTVERK
Verkefnisstjóri framkvæmdaraðila

STARFSMAÐUR
Anna Elín Jóhannsdóttir

EFLA hf.

Verkefnisstjóri ráðgjafa og ritstjóri
frummatsskýrslu

Jón Ágúst Jónsson

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Menningarminjaskráning

Anna Lísa Guðmundsdóttir
Margrét Björk Guðmundsdóttir

4.4

Yfirlit um matsferlið

Matsferlinu má í grófum dráttum skipta í tvennt, annars vegar vinnu áætlunar um gerð
umhverfismatsins sem er kynnt í tillögu að matsáætlun og hins vegar vinnslu umhverfismatsins sjálfs
sem kynnt er í frummatsskýrslu. Almenningi og umsagnaraðilum gefast nokkur tækifæri til að leggja
fram athugasemdir eða ábendingar í matsferlinu. Á mynd 4.2 má sjá yfirlit á ferli mats á
umhverfisáhrifum.

MYND 4.2 Ferli mats á umhverfisáhrifum samkvæmt. lögum nr. 106/2000 m.s.br.

4.5

Samantekt á ákvörðun um matsskyldu framkvæmdarinnar

Í tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu var fjallað um þá umhverfisþætti sem talið var að gætu
orðið fyrir áhrifum vegna framkvæmdarinnar. Í tilkynningunni var mat lagt á eftirfarandi umhverfis–
þætti: Landnotkun, náttúrufar, landslag og ásýnd, minjar, hljóðvist og umferðaröryggi. Gerð var
greining á raski á vistgerðum, byggð á vistgerðakorti Náttúrufræðistofnunar Íslands, sérstök greining á
breytingu á hljóðvist vegna framtíðarumferðar á veginum og aðstæður skoðaðar á svæðinu.
Í ákvörðun Skipulagsstofnunar kom fram að auka þurfi umfjöllun um rask vegna hliðarvega og stíga.
Einnig að gera þurfi betur grein fyrir staðsetningu og fyrirkomulagi haugsetningarsvæða á

45

framkvæmdatíma og efnistökusvæðum sem nýtt verða við framkvæmdirnar. Einnig kom fram að leggja
þurfi frekara mat á hljóðvist og áhrif mótvægisaðgerða á þeim stöðum þar sem hávaði fer yfir
viðmiðunarmörk. Að lokum var bent á að fjalla þurfi ítarlegar um hugsanleg áhrif á votlendisskika á
leiðinni og fjöruvistgerðir við Hofsvík, þar sem gert er ráð fyrir því að hafa áningarstað.
Talsverðra gagna hefur því þegar verið aflað við undirbúning greinargerðar með tilkynningu til
ákvörðunar um matsskyldu og ýmis sjónarmið og upplýsingar komið fram í umsögnum fagstofnana.
Jafnframt eru tiltekin atriði í ákvörðun Skipulagsstofnunar um hvar auka þurfi umfjöllun eða afla frekari
gagna til að leggja mat á áhrif framkvæmdarinnar. Við undirbúning matsáætlunar var byggt á þessari
vinnu þegar ákvarðað var hvað skuli leggja áherslu á í matinu.
4.6

Frávik frá matsáætlun

Í tillögu að matsáætlun var gert ráð fyrir að nota Esjuveg sem hjáleið á verktíma og byggja hann upp
þannig að hann geti tímabundið tekið við umferð af Hringveginum. Við frekari hönnun hefur verið fallið
frá því. Að öðru leyti er frummatsskýrsla þessi unnin samkvæmt samþykktri tillögu að matsáætlun.
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Í þessum kafla er gerð grein fyrir mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Í matinu er fjallað um
þá þætti umhverfisins sem voru taldir geta orðið fyrir umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna
framkvæmdanna á framkvæmda- eða rekstrartíma.
5.1

Landnotkun

5.1.1
5.1.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Með breikkun Vesturlandsvegar og gerð hliðarvega fer meira landsvæði undir samgöngumannvirki og
veghelgunarsvæði. Það takmarkar aðra nýtingu þessa sama lands í framtíðinni svo lengi sem
samgöngumannvirkin eru til staðar.
5.1.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Landsvæði sem fer undir samgöngumannvirki og svæði sem lendir innan veghelgunarsvæðis.
5.1.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Mun framkvæmdin breyta landnotkun á svæðinu?
b. Munu áhrif vegna breyttar landnotkunar verða neikvæð?
5.1.1.4

Viðmið

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á landnotkun eru eftirfarandi:
•
•

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 – 2030.
Deiliskipulag Vesturlandsvegar frá Leirvogsá að Hvalfjarðarvegi.
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5.1.1.5

Gögn og rannsóknir

Við matið er stuðst við fyrirliggjandi gögn. Þar er helst fjallað um skilgreiningu framkvæmdasvæðisins
og aðliggjandi svæða í gildandi skipulagsáætlunum.
5.1.2

Grunnástand

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er landnotkun á aðliggjandi svæðum að mestu
skilgreind sem landbúnaðarsvæði en einnig er að finna opin svæði, íbúðarsvæði, iðnaðarsvæði og
efnistökusvæði. Á mynd 5.1 má sjá hvernig Kjalarnes og Vesturlandsvegur er skilgreindur á
skipulagsuppdrætti aðalskipulags Reykjavíkur.

MYND 5.1 Skipulagsuppdráttur Kjalarness úr aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030.

5.1.3

Lýsing á umhverfisáhrifum

Landsvæði sem fer undir breikkunina er að mestu innan núverandi veghelgunarsvæðis
Vesturlandsvegar sem er 30 m til beggja átta frá miðlínu. Svæðið er nú þegar bundið þeim
takmörkunum sem gilda innan veghelgunarsvæða, t.d. byggingarbanns o.þ.h. Hliðarvegir og stígar
verða að hluta til utan þess svæðis, sér í lagi þar sem gert er ráð fyrir að Vesturlandsvegur geti breikkað
frekar í framtíðinni. Munu þeir liggja um svæði sem eru skilgreind sem opin svæði og landbúnaðarland.
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Framkvæmdin mun hafa í för með sér varanleg áhrif á landnotkun þess svæðis sem fer undir breikkun
Vesturlandsvegar og hliðarvegi. Áhrifin eru að mestu óafturkræf. Svæðið sem verður fyrir áhrifum er
að stórum hluta innan veghelgunarsvæðis núverandi Vesturlandsvegar og hliðarvegir sem eru fyrir
utan það svæði eru að miklu leyti nú þegar til staðar, t.d. við Ljárdal og Sjávarhóla. Vegurinn mun liggja
um opin svæði og landbúnaðarland sem er einkennandi fyrir svæðið í heild sinni. Landbúnaður hefur
verið á undanhaldi á Kjalarnesi og því ekki um að ræða land sem hefur mikið gildi. Í stað landbúnaðar
hefur verið uppgangur í matvælaframleiðslu sem bundin er við þauleldi á svæðinu.
Sumarið 2018 var samþykkt nýtt deiliskipulag fyrir Vesturlandsveg frá Mosfellsbæ að Hvalfirði.
Skipulagsmörkin fylgja veghelgunarsvæði Vesturlandsvegar að mestu og ná yfir allan Vesturlandsveg,
hringtorg, undirgöng og að langmestu hliðarvegi. Þar sem hliðarvegur lendir ekki innan
deiliskipulagssvæðisins fylgir hann núverandi Esjuvegi fram hjá Ljárdal og Sjávarhólum.
Líkt og áður segir er landbúnaður á undanhaldi á Kjalarnesi og því hafa framangreindar framkvæmdir
minni áhrif en ella. Uppbygging íbúðarhúsnæðis og fólksfjölgun á Kjalarnesi kallar á öruggari
samgöngur til Reykjavíkur og spilar tvöföldun Vesturlandsvegar þar lykilhlutverk. Leiða má líkur að því
að aukið umferðaröryggi á Vesturlandsvegi og hliðarvegir fyrir hægari innansveitarumferð muni líklega
gagnast heimamönnum meira en það landbúnaðarsvæði sem glatast í framkvæmdunum.
5.1.4

Mótvægisaðgerðir

Ekki er talin þörf á mótvægisaðgerðum vegna áhrifa framkvæmdarinnar á landnotkun m.a. þar sem
breikkunin er að stórum hluta innan veghelgunarsvæðis Vesturlandsvegar. Þau svæði sem verður
raskað eru ekki þess eðlis að finna þurfi önnur landsvæði undir sambærilega notkun.
5.1.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða framkvæmdaraðila að breytt landnotkun vegna
framkvæmdarinnar hafi óverulega neikvæð áhrif á landnotkun, sbr. skilgreiningu á vægiseinkunnum í
kafla 4.2.
5.2

Gróður og vistlendi

5.2.1
5.2.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Vega- og stígagerð fylgir jarðrask sem hefur bein áhrif á gróðurfar. Haugsetning getur einnig haft áhrif
á gróðurfar.
5.2.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Áhrifasvæði fyrir gróður og vistgerðir er að mestu bundið við framkvæmdasvæðið, þ.e. það svæði þar
sem vænta má beins rasks á gróður.
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5.2.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a.
b.
c.
d.

Hversu mikil verður bein röskun á gróðursvæðum/vistlendum?
Hversu varanleg verða áhrif framkvæmdarinnar á gróður og vistlendi?
Hvaða gróðurfélög eru á áhrifasvæði framkvæmdarinnar? Eru þau fágæt?
Finnast sjaldgæfar tegundir, eða tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista
Náttúrufræðistofnunar Íslands innan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar?
e. Hvaða vistgerðir og vistlendi eru á áhrifasvæði framkvæmdarinnar? Hvert er verndargildi
þeirra?
f. Verða áhrif á vistkerfi sem njóta verndar skv. 61 - 62. gr. laga um náttúruvernd?
5.2.1.4

Viðmið

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á gróður og vistlendi eru
eftirfarandi:
•
•
•

•

•
•
•
•

•
5.2.1.5

Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands yfir plöntur.
1. og 2. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 um sérstaka vernd tiltekinna vistkerfa og jarðminja,
þ.e. a) votlendissvæði 2 ha eða stærri og b) sérstæðir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar
og leifar þeirra þar sem eru m.a. gömul tré.
6. gr. laga um skógrækt nr. 3/1955: „Í skógum eða kjarri má hvorki höggva tré né runna á annan
hátt en þann, að höggvið sé innan úr, þannig, að skógurinn eða kjarrið sé grisjað, enda sé það
gert í samráði við skógarvörð. Ekkert svæði má rjóðurfella nema með samþykki
skógræktarstjóra, og þó því aðeins, að sá, sem heggur, skuldbindi sig til þess að breyta landinu
í tún eða græða upp skóg að nýju á öðru jafnstóru svæði og hafa byrjað á því innan tveggja
ára.“
Samningur um líffræðilega fjölbreytni sem öðlaðist gildi á Íslandi 1994.
Bernarsamningurinn um villtar plöntur og dýr og búsvæði þeirra í Evrópu.
Ramsarsamningurinn um votlendi sem hefur alþjóðlegt verndargildi, einkum fyrir fugla.
Áhrif á vistgerðir og búsvæði. Í stefnumörkun stjórnvalda til 2020 segir að viðhalda beri
fjölbreytileika tegunda og vistgerða, og forðast eins og kostur er að skerða frekar votlendi,
birkiskóga og önnur lykilvistkerfi.
Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54 um vistgerðir á Íslandi.
Gögn og rannsóknir

Við matið er stuðst við vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar Íslands [29]. Samhliða því er fjölrit
Náttúrufræðistofnunar Íslands um vistgerðir á Íslandi notað til þess að afla upplýsinga um m.a.
verndargildi vistgerða [6]. Flatarmál vistlenda og vistgerða er reiknað í ArcMap landupplýsingakerfinu
út frá vistgerðagögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Til þessa að kanna tilvist sjaldgæfra tegunda, tegunda sem hafa verið friðlýstar og/eða settar á válista
Náttúrufræðistofnunar Íslands innan áhrifasvæðis framkvæmda var haft samband við
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Náttúrufræðistofnun Íslands. Stofnunin býr yfir gagnagrunni með upplýsingum um staðsetningu
sjaldgæfra tegunda á landinu. Einnig fór líffræðingur í vettvangsferð um svæðið haustið 2019 og
kannaði votlendi við framkvæmdasvæðið.
5.2.2

Grunnástand

Gróðurfar svæðisins ber þess merki að hafa verið mótað af mannavöldum. Frá Varmhólum norður fyrir
Grundarhverfi liggur Vesturlandsvegur að mestu um framræst land en þegar nær dregur Hvalfirði verða
náttúruleg vistlendi, s.s. gras-, mos- og mólendi, meira áberandi (Mynd 5.2). Samkvæmt
vistgerðagögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands eru aðrar landgerðir og graslendi ríkjandi vistlendi á
framkvæmdasvæðinu en einnig er nokkuð um mólendi, moslendi, votlendi og mela og sandlendi.
Alls eru 29 vistgerðir skráðar á áhrifasvæði Vesturlandsvegar (Tafla 5-1). Ríkjandi vistgerð er tún og
akurlendi. Á svæðinu finnast fimm vistgerðir með mjög hátt verndargildi sem allar teljast til votlendis.
Samanlagt þekja þessar vistgerðir tæpa 4 ha af framkvæmdasvæðinu (6%). Einkum er um að ræða
starungsmýravist (3,2 ha) og gulstararflóavist (0,5 ha). Á svæðinu er engin vistgerð sem telst fágæt á
landsvísu en 11 eru á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Innan
framkvæmdasvæðisins eru engin votlendi yfir 2 ha að stærð sem njóta verndar samkvæmt lögum um
náttúruvernd nr. 60/2013. Á milli Varmhóla og Esjubergs er samt sem áður allmikið votlendi (Mynd
5.3) sem virðist að mestu samfellt og yfir umræddum stærðarmörkum, þrátt fyrir að vistgerðagögn
bendi til þess að þar sé einungis að finna votlendisbletti. Umrætt votlendi liggur hins vegar fyrir ofan
Vesturlandsveg, utan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar. Á einum stað þverar framkvæmdasvæðið
Blikdalsá en samkvæmt 62. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 skal leitast við að viðhalda
náttúrulegum bakkagróðri við ár og haga mannvirkjum og framkvæmdum þannig að sem minnst
röskun verði á bökkum og næsta umhverfi vatnsins. Samkvæmt tölvupósti frá Náttúrufræðistofnun
Íslands dags. 19. desember 2019 eru engar friðlýstar plöntur eða plöntur á válista innan áhrifasvæðis
framkvæmdarinnar.
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MYND 5.2 Vistlendi við áhrifasvæði (rasksvæði) framkvæmda við breikkun Vesturlandsvegar.
TAFLA 5-1 Flatarmál (ha) og verndargildi vistgerða [6] á áhrifasvæði (rasksvæði) framkvæmda við breikkun Vesturlandsvegar.
Vistgerðir sem eru á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar eru auðkenndar með
stjörnu.
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VISTLENDI
Melar- og sandlendi

VISTGERÐ
Eyðimelavist

VERNDARGILDI
Lágt

FLATARMÁL (ha)
0,5

Melar- og sandlendi
Melar- og sandlendi

Grasmelavist
Mosamelavist

Lágt
Lágt

0,7
0,9

Moslendi
Moslendi
Strandlendi

Melagambravist
Hraungambravist
Sandstrandarvist

Miðlungs
Miðlungs
Lágt

0,8
3,4
0,2

Votlendi
Votlendi
Votlendi

*Gulstararflóavist
Brokflóavist
*Starungsmýravist

Mjög hátt
Mjög hátt
Mjög hátt

0,5
0,1
3,2

Votlendi
Votlendi

*Runnamýravist á láglendi
*Tjarnastararflóavist

Mjög hátt
Mjög hátt

0,0
0,0

Graslendi
Graslendi
Graslendi

*Blómgresisvist
Bugðupuntsvist
*Grasengjavist

Miðlungs
Hátt
Hátt

0,4
0,0
1,3

Graslendi
Graslendi

*Língresis- og vingulsvist
*Snarrótarvist

Hátt
Hátt

3,3
2,8

Graslendi
Mólendi
Mólendi

*Stinnastararvist
Fjalldrapamóavist
Fléttumóavist

Miðlungs
Miðlungs
Miðlungs

5,8
0,8
0,3

Mólendi

*Grasmóavist

Hátt

2,6
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VISTLENDI
Mólendi

VISTGERÐ
*Lyngmóavist á láglendi

Mólendi
Mólendi
Mólendi
Aðrar landgerðir
Ferskvatn
Aðrar landgerðir
Aðrar landgerðir
Aðrar landgerðir

VERNDARGILDI
Hátt

FLATARMÁL (ha)
1,6

Mosamóavist
Flagmóavist

Miðlungs
Miðlungs

0,6
0,1

Starmóavist
Tún og akurlendi
Ár

Miðlungs

0,0
12,2
0,0

Þéttbýli og annað manngert
land
Skógrækt
Alaskalúpína
Samtals:

20,5
1,3
0,1
63,9

MYND 5.3 Horft til vesturs yfir votlendi milli Varmhóla og Esjubergs, ofan Vesturlandsvegar.

5.2.3

Lýsing á umhverfisáhrifum

Vegna breikkunar Vesturlandsvegar, lagningu hliðarvega og stíga mun óhjákvæmilega verða rask á
gróðri og vistgerðum á svæðinu. Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er um 64 ha að flatarmáli. Þetta er
það svæði þar sem búast má við beinum áhrifum á gróður vegna jarðrasks. Gróðri á hluta svæðisins
hefur nú þegar verið raskað varanlega með lagningu núverandi Vesturlandsvegar og Esjuvegar. Þá er
ótalið tímabundið rask sem fylgdi lagningu þessara vega og ýmissa lagna og strengja með vegunum.
Skurður hefur einnig verið grafinn með stórum hluta af veginum. Samt sem áður mun framkvæmdin
hafa í för með sér staðbundin neikvæð áhrif á fremur lítið raskað land á afmörkuðum köflum, einkum
nyrst á framkvæmdasvæðinu.
Gera má ráð fyrir varanlegum neikvæðum áhrifum á þann gróður sem lendir undir breikkuðum
Vesturlandsvegi, hliðarvegum og stígum, alls um 27 ha landsvæði. Notkun fyllingarefnis þýðir að áhrifin
eru að mestu óafturkræf. Áhrif á gróður sem þarf að raska utan þess svæðis ættu að vera tímabundin
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og gróður fljótur að jafna sig, enda yfirleitt um að ræða grösug þurrlendi. Þó má gera ráð fyrir að
ummerki um rask geti verið lengur að hverfa nyrst á svæðinu, þar sem vegurinn fer um mos- og
mólendi. Haugsetning er talin hafa lítil áhrif á gróður þar sem hún er áformuð á efnistökusvæðum þar
sem gróðri hefur þegar verið raskað með efnistöku.
Framkvæmdin hefur einnig áhrif á trjágróður sem hefur verið plantað í skjólbelti meðfram hluta
vegkaflans, m.a. til að draga úr vindi. Á um eins kílómeters kafla milli afleggjara að Skriðu og Esjubergi
er skjólbelti ofan Vesturlandsvegar sem kemur til með að raskast. Framkvæmdin raskar einnig
trjágróðri ofan vegar við Vallá á um 350 m kafla. Þá má gera ráð fyrir lítils háttar raski á trjágróðri í
norðanverðu Grundarhverfi við stígagerð. Ef gróðursetja þarf ný tré er ljóst að þau verða mörg ár að
ná sambærilegri hæð og núverandi tré.
Framkvæmdin hefur engin áhrif á votlendi yfir 2 ha sem nýtur verndar. Samkvæmt vistgerðagögnum
Náttúrufræðistofnunar Íslands raskast tæplega 4 ha af votlendi, sem jafnframt eru einu vistgerðirnar á
svæðinu með mjög hátt verndargildi. Umrætt votlendi samanstendur af litlum blettum sem eru dreifðir
um svæðið. Í ljósi þess að vegurinn liggur um mikið framræst land og skurður liggur beggja vegna vegar
á löngum köflum má telja líklegt að vistgerðagögnin ofmeti votlendi á framkvæmdasvæðinu og
raunverulegt rask á votlendi og vistgerðum með mjög hátt verndargildi því minna en gögnin benda til.
Engar sjaldgæfar plöntutegundir eru skráðar innan áhrifasvæðisins. Hins vegar má gera ráð fyrir að
framkvæmdin geti haft lítilsháttar staðbundin neikvæð áhrif á bakkagróður sem nýtur verndar á
þverunarstað við Blikdalsá.
5.2.4

Mótvægisaðgerðir

Ef óhjákvæmilegt reynist að raska skjólbelti milli Skriðu og Esjubergs verður skjólbeltið flutt út fyrir
rasksvæðið, eða nýtt skjólbelti gróðursett til að draga úr sviptivindum. Einnig vinnur Vegagerðin að
heildarúttekt á þörf fyrir skjólbelti á vegkaflanum til að auka umferðaröryggi vegfarenda. Að öðru leyti
eru ekki fyrirhugaðar sérstakar mótvægisaðgerðir vegna gróðurs en leitast verður við að lágmarka
áhrifin með því að endurnýta svarðlag og notast við staðargróður við frágang raskaðra svæða.
Jafnframt verður leitast við að haga framkvæmdum við þverun Blikdalsár þannig að sem minnst röskun
verði á bökkum og næsta umhverfi árinnar sbr. 62. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
5.2.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með hliðsjón af ofanrituðu er það niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi nokkuð
neikvæð áhrif á gróður og vistlendi, sbr. skilgreiningu á vægiseinkunnum í kafla 4.2.
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5.3

Fuglalíf

5.3.1
5.3.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Jarðrask í tengslum við vega- og stígagerð getur haft áhrif á fuglalíf. Umferð um vegi fylgir einnig
árekstrarhætta fyrir fugla.
5.3.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Í matinu er horft til framkvæmdasvæðisins og næsta nágrennis þess.
5.3.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a.
b.
c.
d.

Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á búsvæði fugla?
Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á áflugshættu fugla?
Hvaða fuglategundir eru á svæðinu?
Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á lykil- og ábyrgðartegundir fugla á
áhrifasvæðinu?
e. Hver eru hugsanlega áhrif framkvæmdarinnar á fugla á válista Náttúrufræðistofnunar
Íslands?
f. Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á mikilvægt fuglasvæði við Hofsvík?
5.3.1.4

Viðmið

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á fuglalíf eru eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.3.1.5

Válistar Náttúrufræðistofnunar Íslands yfir fugla.
Náttúruverndaráætlun.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
Áhrif á vistgerðir og búsvæði. Í stefnumörkun stjórnvalda til 2020 segir að viðhalda beri
fjölbreytileika tegunda.
Reglugerð nr. 252/1996 um friðun tiltekinna villtra fuglategunda.
Bernarsáttmálinn um vernd villtra dýra, plantna og vistgerða í Evrópu.
Ramsarsamningurinn um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf.
Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 55 um mikilvæg fuglasvæði á Íslandi.
Gögn og rannsóknir

Mat á áhrifum framkvæmdarinnar á fuglalíf er byggt á framkvæmdalýsingu og fyrirliggjandi gögnum,
s.s., vistgerðagögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands og gögnum um mikilvæg fuglasvæði samkvæmt
Náttúrufræðistofnun Íslands.
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5.3.2

Grunnástand

Almennt má segja að framkvæmdasvæðið og næsta nágrenni þess sé mikið mótað af mannavöldum,
enda fylgir það vegum um land sem að mestu flokkast undir tún og akurlendi [29]. Í ræktuðu landi má
gera ráð fyrir að finna álftir, gæsir, endur, vaðfugla og spörfugla [30]. Líklega nýta flestir fuglar túnin til
fæðuöflunar en gera má ráð fyrir að hrossagaukur og stelkur verpi í órækt meðfram vegum og túnum
og þrestir í skurðum og runnum. Þá gætu einhverjar endur verpt í óræktinni meðfram skurðum.
Á kafla liggur Vesturlandsvegur nærri Hofsvík. Víkin er hluti af stærra svæði sem Náttúrufræðistofnun
Íslands hefur skilgreint sem mikilvægt fuglasvæði. Umrætt svæði gengur undir nafninu Kjalarnes og
nær yfir um 800 ha af strönd og grunnsævi milli Kollafjarðar og Hvalfjarðar. Mikið fuglalíf er þar árið
um kring og ná straumendur alþjóðlegum verndarviðmiðum (194 fuglar) [9]. Æðarfuglar eru einnig
áberandi á sjónum og á skerjum sitja oft dílaskarfar og toppskarfar. Þá er mikið um máfa, s.s. svartbak,
hvítmáf og sílamáf. Í fjörum verpa t.d. tjaldur og sandlóa [31]. Samkvæmt válista
Náttúrufræðistofnunar Íslands [32] teljast svartbakur og hvítmáfur í hættu (EN) og æðarfugl í nokkurri
hættu (VU).
5.3.3

Lýsing á umhverfisáhrifum

Ef framkvæmdir fara fram á varptíma geta fuglar orðið fyrir truflun vegna umferðar manna og tækja
um varplönd þeirra á framkvæmdatíma. Þannig geta fuglar t.d. fælst af hreiðrum, fjölskyldur tvístrast
og afrán aukist sem getur komið niður á ungaframleiðslu það árið. Ekki er talið að þessi áhrif vegi þungt.
Framkvæmdin hefur einnig áhrif á búsvæði fugla. Einkum er um að ræða tímabundið rask en gera má
ráð fyrir varanlegu búsvæðatapi á landi sem fer undir vegi og stíga. Þessi áhrif eru lítil og staðbundin.
Engar líkur eru taldar á því að búsvæðatap hafi áhrif á stofnstærðir fugla á svæðinu.
Gera má ráð fyrir að helstu áhrif framkvæmdarinnar á fugla tengist árekstrum við bíla. Almennt eru
taldar meiri líkur á að fuglar verði fyrir bílum þar sem mikil umferð er um mikilvæg búsvæði þeirra. Á
þetta sérstaklega við þar sem vegir liggja um þétt fuglavörp, s.s. kríuvörp, eða nálægt votlendi eða
fjörum [33]. Breikkaður Vesturlandsvegur kemur til með að liggja í nágrenni mikilvægs fuglasvæðis við
Hofsvík á um 1 km kafla. Áningarstaður við víkina kemur ekki til með að hafa í för með sér beint rask í
fjörunni (sjá kafla 3.2.9). Umrætt fuglasvæði nær yfir rúmlega 20 km af ströndinni á Kjalarnesi.
Vegurinn liggur því í nágrenni við lítinn hluta svæðisins. Þá gengur framkvæmdin út á að breikka
núverandi Vesturlandsveg og hliðarvegir fylgja að mestu eldri vegum. Þar af leiðandi ættu áhrif vegna
árekstra við bíla að mestu að vera þegar komin fram við Hofsvík, sem og á öðrum vegköflum. Þó má
gera ráð fyrir að áhættan geti aukist lítillega við Vesturlandsveg þar sem fjölgun akreina stækkar
hættusvæðið. Eins og áður segir er það einkum straumönd sem gefur mikilvæga fuglasvæðinu við
Kjalarnes gildi en hún er þekkt fyrir að fljúga sjaldan yfir land [34]. Framkvæmdin er því talin hafa lítil
áhrif á verndargildi mikilvæga fuglasvæðisins á Kjalarnesi. Áhrif á mögulegar válista- og
ábyrgðartegundir fugla á svæðinu ættu einnig að vera lítil þar sem gera má ráð fyrir að þau séu að
mestu þegar komin fram.
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5.3.4

Mótvægisaðgerðir

Engar sérstakar mótvægisaðgerðir eru fyrirhugaðar vegna fuglalífs.
5.3.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með hliðsjón af ofanrituðu er það niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi óverulega
neikvæð áhrif á fuglalíf, sbr. skilgreiningu á vægiseinkunnum í kafla 4.2.
5.4

Landslag og ásýnd

5.4.1
5.4.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Jarðrask og mannvirki, bæði vegir og stígar, valda áhrifum á landslag og ásýnd lands.
5.4.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Áhrifasvæði framkvæmdar á landslag og ásýnd er almennt það svæði þaðan sem framkvæmdin mun
sjást frá. Þar með eru talin byggð, aðliggjandi landbúnaðar- og útivistarsvæði og umferðaleiðir.
5.4.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a.
b.
c.
d.
5.4.1.4

Frá hvaða svæðum, stöðum og leiðum mun framkvæmdasvæðið sjást og hversu mikið?
Hverjir eru það sem helst munu sjá fyrirhugað framkvæmdasvæði?
Hvert er gildi landslagsins?
Hvaða áhrif hefur framkvæmdin á gildi landslags?
Viðmið

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á landslag og ásýnd lands eru
eftirfarandi:
•

Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, er landslags getið strax í 1. grein um markmið laganna
þar sem segir m.a.: „Markmið laga þessara er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar
náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags.“.
Landslag er í lögunum skilgreint sem: „Svæði sem fólk skynjar að hafi ákveðin einkenni sem eru
tilkomin vegna virkni eða samspils náttúrulegra og/eða mannlegra þátta.“ Í 3. gr. laganna eru
sett fram verndarmarkmið, m.a. fyrir landslag. Þar segir að varðveita skuli: „landslag sem er
sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis.“
Í lögunum eru heimildir um að friðlýsa megi svæði til að viðhalda fjölbreyttu eða óvenjulegu
landslagi og jafnframt sett sérstök vernd á tiltekin vistkerfi og jarðminjar sem forðast beri að

57

•

•

•
•

5.4.1.5

raska nema brýna nauðsyn beri til. Við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annarra
mannvirkja skuli þess jafnframt gætt að þau falli sem best að svipmóti lands.
Í skipulagslögum nr. 123/2010 eru eftirfarandi markmið sett fram um landslagsvernd: „Að
stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags,
náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með
sjálfbæra þróun að leiðarljósi“.
Í stefnumörkun sem gefin var út af umhverfisráðuneytinu árið 2002 og gildir til 2020, Velferð
til framtíðar – sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, er litið á það sem forgangsmál að vernda
landslag og sérstæð fyrirbæri sem eru óvenjuleg í okkar heimshluta og einkennandi fyrir landið,
t.d. hraun, móbergsfjöll, fossa og hverasvæði.
Í náttúruminjaskrá eru talin upp þau svæði sem njóta verndar samkvæmt náttúru–
verndarlögum og svæði sem talin er ástæða til að friðlýsa vegna sérstæðs landslags.
Hverfisvernd í aðalskipulagi þar sem tilgreind eru m.a. svæði sem þykja verndarverð m.a.
sökum náttúrufars, sögulegs gildis eða útivistarmöguleika.
Gögn og rannsóknir

Mat á áhrifum framkvæmdar á landslag og ásýnd byggir á framkvæmdalýsingu og fyrirliggjandi gögnum
um svæðið. Meðal annars er stuðst við veghönnunargögn og útgefin gögn um sögu, landslag, landform,
vistgerðir og gróðurfar.
Gildi landslags og ásýndar er metið út frá fjölbreytileika landslags og upplifun af svæðinu sem einni
heild og formlegu verndargildi vegna friðlýsinga eða annars konar verndar á landslagi samkvæmt
náttúruverndalögum, skipulagi eða útgefinni stefnu stjórnvalda. Matið er að hluta til tvíþætt, annars
vegar er um að ræða bein áhrif vegna framkvæmda á landslag og hins vegar er fjallað um sjónræn áhrif
framkvæmda á aðliggjandi svæði. Á þann hátt eru áhrifin á landslag metin sem þær beinu breytingar
sem verða á landslagi en ásýnd metur þau áhrif sem breyting framkvæmdasvæðis hefur á upplifun og
ásýnd þeirra sem verða fyrir áhrifum vegna framkvæmda.
Verkfræðistofan Verkís útbjó þrívíddarmyndir úr líkani. Myndirnar eru unnar í forritinu Infraworks og
byggja á bæði fyrirliggjandi grunngögnum, s.s. landlíkani, loftmynd og kortagrunni, ásamt
hönnunargögnum. Myndirnar sýna fullkláraða framkvæmd samkvæmt framkvæmdalýsingu.
Staðsetningar líkanmynda eru valdar með það að markmiði að geta nýst til að fjalla um áhrif á landslag
og ásýnd framkvæmdarinnar. Líkanmyndir má finna í viðauka G.
5.4.2

Grunnástand

Sá kafli núverandi Vesturlandsvegar sem hér er til skoðunar er um 10 m breiður tveggja akreina vegur
með vegöxlum. Vegurinn hefur verið á núverandi stað um árabil og liggur lágt í landinu (mynd 5.4 til
mynd 5.6). Gróður vex nánast að veginum. Vegurinn liggur á fremur flötu landi undir bröttum hlíðum
Esju. Víðsýnt er til annarra átta. Vegurinn liggur um landbúnaðarland með gróskumiklum gróðri.
Skjólbelti er ofan vegar milli Varmhóla og Esjubergs. Tré hafa einnig verið gróðursett við
Grundarhverfið. Það sem einkennir ásýnd og landslag svæðisins hvað helst eru landbúnaðaráhrifin,
Vesturlandsvegur og nálægðin við Esjuna, sjóinn og Grundarhverfi. Hofsvík er á framkvæmdaáætlun
náttúruminjaskrár vegna fjöruvistgerða og er jafnframt hluti af mikilvægu fuglasvæði sem umlykur
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Kjalarnes. Við Hofsvík er einnig að finna áningarstað sem er m.a. nýttur af þeim sem fara í Kollafjörð í
kajak. Gönguleið liggur upp á Kerhólakamb á Esju rétt frá bænum Esjuberg. Útivistarfólk hefur einnig
gengið inn Blikdal frá Vesturlandsvegi.

MYND 5.4 Séð til norðvesturs yfir núverandi Vesturlandsveg frá afleggjara að Enni.

MYND 5.5 Séð til norðurs yfir Hofsvík og núverandi Vesturlandsveg frá kjúklingabúi við Saltvík.
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MYND 5.6 Séð til norðurs yfir núverandi Vesturlandsveg frá svölum á Klébergsskóla í Grundarhverfi.

5.4.3

Lýsing á umhverfisáhrifum

Breikkaður Vesturlandsvegur kemur til með að fylgja núverandi vegi. Heildarbreidd nýs vegar eftir
framkvæmd verður frá 22 m til 29 m, samanborið við um 10 m í dag. Þá verða um 3-10 m á milli
akbrauta. Veginum fylgja þrjú ný hringtorg auk þess sem lagðir verða hliðarvegir og hjóla-, göngu- og
reiðstígar (sjá mynd 3.1 til mynd 3.3).
Áætlað er að um 27 ha lands fari undir vegi og stíga. Alls er framkvæmdasvæðið um 64 ha en innan
þess er núverandi Vesturlandsvegur og hliðarvegir. Framkvæmdin hefur því í för með sér mikið
staðbundið rask á grónu landi, aðallega landbúnaðarlandi. Landslag sem raskast hefur ekki hátt gildi
þar sem um er að ræða fremur einsleitt landbúnaðarland sem þegar hefur verið raskað með vegagerð
eða staðsett er í mikilli nálægð við núverandi veg. Á mynd 5.7 til mynd 5.11 má sjá líkanmyndir af
Vesturlandsvegi fyrir og eftir breikkun hans. Fleiri og stærri myndir má sjá í viðauka G.
Þeir sem helst munu sjá framkvæmdina eru vegfarendur sem leið eiga um Vesturlandsveg, íbúar á
svæðinu og útivistarfólk. Almennt liggur vegurinn í nokkurri fjarlægð frá bæjum og vinsælum
ferðamannastöðum, s.s. gönguleið á Esju frá Mógilsá, ef undan er skilið Grundarhverfið. Trjágróður
sem plantað hefur verið á milli íbúðarbyggðarinnar og Vesturlandsvegar dregur úr sjónrænum áhrifum
af veginum. Sama gildir um hljóðmanir (sjá kafla 5.6.4). Áætluð lega nýs Vesturlandsvegar er um 1 m
yfir núverandi landi. Sökum þess að vegurinn liggur fremur lágt í landinu verður hann einna helst
sýnilegur frá hærri stöðum eins og verið hefur.
Þar sem nýr vegur liggur um framræst votlendi þarf að fergja vegstæðið, mismikið eftir jarðvegsþykkt
(Mynd 3.10). Gera má ráð fyrir að slíkar fergingar verði sýnilegar í eitt ár. Á framkvæmdatíma má einnig
gera ráð fyrir að jarðrask verði sýnilegt á framkvæmdasvæðinu en gróður verður fljótur að jafna sig
þegar gengið hefur verið frá svæðinu þar sem megingerð lands er graslendi. Að framkvæmdum loknum
má því gera ráð fyrir að sjónræn áhrif verði að mestu bundin við umfangsmeiri vegi og stíga næst
veginum og frá hærri sjónarhornum (sjá mynd 5.7 til mynd 5.11).
Heilt yfir eru áhrifin talin nokkuð umfangsmikil með tilliti til umfangs svæðisins og fjölda fólks sem
verður fyrir áhrifum. Í því samhengi ber þó að hafa í huga að flestir sem sjá veginn eru vegfarendur sem
aka eftir veginum. Áhrifin eru staðbundin og að mestu afturkræf ef vegurinn er fjarlægður.
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Framkvæmdin mun ekki hafa áhrif á svæði sem njóta verndar vegna landslags eða ásýndar og mun ekki
hafa neikvæð áhrif á landslag sem getið er um í markmiðum náttúruverndarlaga og skipulagslaga, sbr.
viðmið í kafla 5.4.1.4.

Núverandi ástand

Eftir framkvæmdir

MYND 5.7 Horft til norðurs eftir Vesturlandsvegi. Sjónarhorn staðsett um 150 m yfir landi við bæinn Hvamm. Grundarhverfi
sést nyrst á myndinni. Mynd: Verkís.
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Núverandi ástand

Eftir framkvæmdir

MYND 5.8 Horft til suðausturs eftir Vesturlandsvegi. Sjónarhorn staðsett um 100 m yfir landi við Saltvík 3. Mynd: Verkís.
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Núverandi ástand

Eftir framkvæmdir

MYND 5.9 Horft til norðurs eftir Vesturlandsvegi. Sjónarhorn staðsett um 50 m yfir landi rétt sunnan við áningarstað við
Hofsvík. Mynd: Verkís.

Núverandi ástand

Eftir framkvæmdir

MYND 5.10 Horft til norðausturs eftir Vesturlandsvegi. Sjónarhorn staðsett á svölum Klébergsskóla. Mynd: Verkís.
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Núverandi ástand

Eftir framkvæmdir

MYND 5.11 Horft til suðurs eftir Vesturlandsvegi. Sjónarhorn staðsett við útskot norðan Blikdalsár. Mynd: Verkís.

5.4.4

Mótvægisaðgerðir

Engar sérstakar mótvægisaðgerðir eru fyrirhugaðar vegna landslags og ásýndar aðrar en þær sem
fjallað hefur verið um í kafla 5.2.4 um gróður og vistlendi.
5.4.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með hliðsjón af ofanrituðu er það niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi nokkuð
neikvæð áhrif á landslag og ásýnd, sbr. skilgreiningu á vægiseinkunnum í kafla 4.2.
5.5

Menningarminjar

5.5.1
5.5.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Áhrif framkvæmdarinnar á menningarminjar afmarkast fyrst og fremst af beinu raski vegna
framkvæmda við vega- og stígagerð.
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5.5.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Fornleifakönnun var unnin samkvæmt deiliskipulagsgögnum. Úttektarsvæðið náði 50 m frá ystu brún
vega og stíga. Úttektarsvæðið var almennt 200 – 300 m breitt.
5.5.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Eru þekktar menningarminjar á áhrifasvæði framkvæmdar?
b. Stafar menningarminjum hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum?
5.5.1.4

Viðmið

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á fornleifar eru eftirfarandi:
•
•

Lög um menningarminjar nr. 80/2012.
Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar.

Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 eru allar fornleifar friðaðar sem eru eldri en 100
ára. Þeim má enginn: „[...] spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með
leyfi Minjastofnunar Íslands” (21. gr.). Verði ekki hægt að tryggja öryggi fornleifa eða komast hjá raski
á þeim vegna framkvæmda þarf leyfi Minjastofnunar að liggja fyrir. Jafnframt þarf framkvæmdaraðili
að hlíta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja. Komi fornleifar í ljós við jarðrask skal fresta vinnu
á staðnum uns ákvörðun Minjastofnunar liggur fyrir um hvort og með hvaða skilyrðum framkvæmdir
megi halda áfram.
5.5.1.5

Gögn og rannsóknir

Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir unnu fyrir hönd Borgarsögusafns
Reykjavíkur minjaskráningu við Vesturlandsveg árið 2018. Markmið skráningarinnar var að gera grein
fyrir menningarminjum svæðisins vegna deiliskipulagsvinnu. Fornleifaskýrsluna má finna í viðauka C.
Þar er tekið fyrir svæði frá Leirvogsá að Hvalfirði og var úttektarsvæðið almennt um 200 – 300 m breitt.
Skráningin var unnin eftir stöðlum Minjastofnunar Íslands í samræmi við ákvæði laga um
menningarminjar nr. 80/2012. Skráningin byggir á fyrirliggjandi heimildum og vettvangsferð um
svæðið. Sjáanlegum minjum var lýst og þær voru mældar upp og ljósmyndaðar. Einnig var lagt mat á
aldur minja, ástand þeirra og hvort minjarnar væru í hættu vegna framkvæmda. Minjar sem ekki
fundust á yfirborði voru skráðar sem heimild. Nánari lýsingu á aðferðafræði má finna í skýrslu
sérfræðinga [10].
5.5.2

Grunnástand

Sú framkvæmd sem hér er til skoðunar nær eingöngu yfir hluta þess svæðis sem kannað var m.t.t.
fornleifa, þ.e. svæðið á milli Hvalfjarðar og Varmhóla. Á þessum kafla voru skráðar alls 64 minjar, þar
af teljast 29 til fornleifa, en það eru minjar sem eru 100 ára eða eldri [10]. Þrettán af 29 skráðum
fornleifum eru að hluta eða alveg horfnar. Engar friðlýstar minjar eru innan framkvæmdasvæðisins.
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Minjar voru skráðar á sex jörðum, þ.e. Móum, Sjávarhólum, Vallá, Arnarholti, Ártúni og Saurbæ.
Einkum er um að ræða búsetu- og herminjar (Tafla 5-2). Legu minja má sjá á mynd 5.12 til mynd 5.20.
Sérfræðingar benda á Sjávarhóla, Arnarhamarsrétt og Ártún sem minjastaði sem þeir telja vert að huga
sérstaklega að í tengslum við framkvæmdirnar. Við Sjávarhóla eru útihús (nr. 1896-56) eini sjáanlegi
minjastaðurinn en einnig eru heimildir um garðrækt (nr. 1896-50) og útihús (nr. 1896-54) sem gætu
komið í ljós við jarðrask (Mynd 5.12). Þá telja sérfræðingar Arnarhamarsrétt vera fallegt mannvirki sem
ætti að njóta meiri virðingar (Mynd 5.13). Heimild er um að réttin hafi verið notuð sem hrossarétt árið
1898. Loks benda sérfræðingar á Ártún sem einstaka minjaheild og einn af fáum bæjarhólum í
Reykjavík þar sem húsaskipan gömlu húsanna er þekkt og sýnileg (Mynd 5.14). Þar er að finna bæði
búsetuminjar og herminjar. Núverandi Vesturlandsvegur liggur þvert í gegnum tún bæjarins og því er
þröngt um minjar á staðnum [10].
Í sérfræðiskýrslu er einnig talin ástæða til að fjalla um minjar við Dalsmynni en þar er að finna helstu
herminjar á Kjalarnesi. Minjarnar eru frá 1940 og því ekki um eiginlegar fornleifar að ræða. Um 400 m
norðvestur af Dalsmynni eru tvær hringlaga steyptar undirstöður fyrir stórar loftvarnarbyssur sem
notaðar voru til að verja Hvalfjörðinn. Austan við bæinn voru herbúðirnar „Camp Saurbær“. Þar eru
ummerki eftir um 20 íbúðarbragga sem eru hluti af minjaheild sem tilheyrir þessu tímabili.
Sérfræðingar telja æskilegt að hlífa þessum minjum ef hægt er [10].

MYND 5.12 Minjar við Sjávarhóla. Mynd úr sérfræðiskýrslu [10]. Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar.
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MYND 5.13 Arnarhamarsrétt. Mynd úr sérfræðiskýrslu [10].

MYND 5.14 Minjar í Ártúni. Mynd úr sérfræðiskýrslu [10]. Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar.

5.5.3

Lýsing á umhverfisáhrifum

Að óbreyttu kemur framkvæmdin til með að raska sjö af 29 fornleifum sem fundust á svæðinu að hluta
eða í heild (Tafla 5-2). Um er að ræða þrjár leiðir (1896-55, 1896-61 og 1896-90), túngarð (1896-65),
tún (1896-101), hesthús (1896-97) og vað (1896-121). Ekki reyndist unnt að staðsetja þrjár af þessum
fornleifum (1896-90, 1896-97 og 1896-101) í vettvangsathugun þar sem ummerki um þær voru horfin
[10]. Á mynd 5.19 má sjá að rúmlega 80 m túngarðs (1896-65) og vað (1896-121) við Ártún lenda undir
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framkvæmdasvæðinu. Á mynd 5.17 má sjá hvar leið (1896-55) við Sjávarhóla kemur til með að raskast
á tæplega 20 m kafla. Á mynd 5.18 má síðan sjá hvar leið (1896-61) Arnarholt raskast á um 40 m kafla.
Framkvæmdin liggur einnig um 15 m friðhelgunarsvæði sex annarra fornleifa. Þar er um að ræða
bústað (1896-69), tún (1896-95) og traðir (1896-96) við Ártún, Arnarhamarsrétt (1896-57) og tvö útihús
við Sjávarhóla (1896-54 og 1896-56). Með mótvægisaðgerðum, s.s. framkvæmdaeftirliti og
merkingum, ætti að vera unnt að komast hjá því að raska þessum fornleifum.
Framkvæmdin hefur einnig áhrif á 11 aðrar minjar sem teljast ekki til fornleifa þar sem þær eru yngri
en 100 ára. Með hliðrun framkvæmdasvæðisins má komast hjá því að raska fjórum bröggum (1896-13,
1896-15, 1896-18 og 1896-19). Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða má því gera ráð fyrir að
framkvæmdin raski sjö minjum að hluta eða í heild sem ekki teljast til fornleifa. Þar er um að ræða einn
bragga (1896-21) og sex slóðir eða vegi (1896-63, 1896-66, 1896-88, 1896-91, 1896-92 og 1896-123).

MYND 5.15 Yfirlit yfir skráðar minjar í fornleifakönnun vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Stærra kort má sjá í viðauka D.
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MYND 5.16 Staðsetning minja við Móa m.t.t. fyrirhugaðs rasksvæðis vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Á kortinu er x=1896.
Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar. Stærra kort má sjá í viðauka D.

MYND 5.17 Staðsetning minja við Sjávarhóla og Vallá m.t.t. fyrirhugaðs rasksvæðis vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Á
kortinu er x=1896. Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar. Stærra kort má sjá í viðauka D.
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MYND 5.18 Staðsetning minja við Arnarholt m.t.t. fyrirhugaðs rasksvæðis vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Á kortinu er
x=1896. Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar. Stærra kort má sjá í viðauka D.

MYND 5.19 Staðsetning minja við Ártún m.t.t. fyrirhugaðs rasksvæðis vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Á kortinu er
x=1896. Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar. Stærra kort má sjá í viðauka D.
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MYND 5.20 Staðsetning minja við Saurbæ m.t.t. fyrirhugaðs rasksvæðis vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Á kortinu er
x=1896. Tafla 5-2 geymir frekari upplýsingar um minjarnar. Stærra kort má sjá í viðauka D.
TAFLA 5-2 Skráðar minjar í fornleifakönnun vegna breikkunar Vesturlandsvegar ásamt hættumati fornleifafræðings, fjarlægð
að rasksvæði og fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum. Minjar innan rasksvæðis (0 m fjarlægð í töflu) spillast að hluta
eða öllu leyti án mótvægisaðgerða. Legu minja m.t.t. rasksvæðis má sjá á mynd 5.15 til mynd 5.20.
FJARLÆGÐ Í
RASKSVÆÐI (m)

HÆTTUMAT

1940

9

Mikil

Vernda, girða af

1940

25

Mikil

Vernda, girða af

Braggi

1940

2

Mikil

Vernda, girða af

Saurbær

Braggi

1940

12

Mikil

Vernda, girða af

1896-7

Saurbær

Braggi

1940

38

Mikil

Vernda, girða af

1896-8

Saurbær

Braggi

1940

9

Mikil

Vernda, girða af

1896-9

Saurbær

Braggi

1940

36

Mikil

Vernda, girða af

1896-10

Saurbær

Braggi

1940

14

Mikil

Vernda, girða af

1896-11

Saurbær

Braggi

1940

16

Mikil

Vernda, girða af

1896-12

Saurbær

Braggi

1940

1

Mikil

Vernda, girða af

1896-13

Saurbær

Braggi

1940

0

Mikil

Vernda, hliðra
framkvæmdum, girða af

1896-14

Saurbær

Braggi

1940

11

Mikil

Vernda, girða af

1896-15

Saurbær

Braggi

1940

0

Mikil

Vernda, hliðra
framkvæmdum, girða af

1896-16

Saurbær

Braggi

1940

10

Mikil

Vernda, girða af

1896-17

Saurbær

Braggi

1940

18

Mikil

Vernda, girða af

1896-18

Saurbær

Braggi

1940

0

Mikil

Vernda, hliðra
framkvæmdum, girða af

1896-19

Saurbær

Braggi

1940

0

Mikil

Vernda, hliðra
framkvæmdum, girða af

1896-20

Saurbær

Braggi

1940

27

Mikil

Vernda, girða af

1896-21

Saurbær

Braggi

1940

0

Mikil

NÚMER

JÖRÐ

HLUTVERK

ALDUR

1896-3

Saurbær

Braggi

1896-4

Saurbær

Braggi

1896-5

Saurbær

1896-6
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ALDUR

FJARLÆGÐ Í
RASKSVÆÐI (m)

HÆTTUMAT

Herminjar

1940

16

Mikil

Vernda, girða af

Garðrækt

1900-1950

22

Mikil

Framkvæmdaeftirlit

Sjávarhólar

Bústaður

1850-1923

37

Mikil

Framkvæmdaeftirlit

1896-53

Sjávarhólar

Útihús

1900

41

Mikil

Framkvæmdaeftirlit

1896-54

Sjávarhólar

Útihús

1900

7

Mikil

Framkvæmdaeftirlit

1896-55

Sjávarhólar

Leið

1900

0

Mikil

Framkvæmdaeftirlit

1896-56

Sjávarhólar

Útihús

1900

0,5

Mikil

Vernda, girða af

1896-57

Arnarholt

Rétt

1898

4

Mikil

Vernda, girða af

1896-58

Arnarholt

Stekkur

1850-1920

88

Mikil

1896-59

Arnarholt

Stekkur

1850-1920

52

Mikil

1896-60

Arnarholt

Mógröf

1900-1950

35

Lítil

1896-61

Arnarholt

Leið

1900-1927

0

Mikil

1896-63

Ártún

Heimreið

1927-1979

0

Mikil

1896-64

Ártún

Útihús

1850-1955

18

Mikil

Vernda, girða af

1896-65

Ártún

Túngarður

1850-1955

0

Mikil

Fornleifarannsókn

1896-66

Ártún

Vegur

1940

0

Mikil

Framkvæmdaeftirlit

1896-67

Saurbær

Herminjar

1940

5

Mikil

Vernda, girða af

1896-68

Ártún

Herminjar

1940

8

Mikil

1896-69

Ártún

Bústaður

1570-1956

4

Mikil

1896-70

Ártún

Traðir

1900-1955

25

Mikil

1896-71

Ártún

Garður

1900-1955

31

Mikil

Vernda, girða af

1896-73

Ártún

Útihús

1850-1915

33

Mikil

Vernda, girða af

1896-74

Ártún

Fjárhús

1900-1955

41

Mikil

Vernda, girða af

1896-78

Ártún

Byssustæði

1940

55

Lítil

1896-83

Ártún

Herminjar

1940

18

Lítil

1896-84

Ártún

Herminjar

1940

52

Lítil

1896-88

Móar

Leið

1950-1970

0

Mikil

1896-89

Móar

Útihús

1850

37

Mikil

1896-90

Ártún

Slóð

1900-1940

0

Engin

1896-91

Ártún

Slóð

1930-1955

0

Engin

1896-92

Ártún

Vegur

1927-1974

0

Mikil

1896-93

Ártún

Brú

1946-1979

34

Mikil

1896-94

Ártún

Brúsapallur

1930-1955

16

Engin

1896-95

Ártún

Tún

1930-1955

9

Mikil

1896-96

Ártún

Traðir

1900-1955

9

Engin

1896-97

Ártún

Hesthús

1900-1955

0

Engin

1896-98

Ártún

Tún

1930-1955

45

Mikil

1896-99

Ártún

Slóð

1930-1955

41

Engin

1896-100

Ártún

Tún

1930-1955

19

Mikil

1896-101

Ártún

Tún

1930-1955

0

Engin

1896-103

Ártún

Brú

1927-1946

48

Engin

1896-119

Móar

Tröð

1900

38

Engin

1896-120

Vallá

Rafstöð

1930-1952

55

Mikil

1896-121

Ártún

Vað

1900-1950

0

Mikil

1896-123

Vallá

Vegur

1927

0

Mikil

NÚMER

JÖRÐ

HLUTVERK

1896-22

Saurbær

1896-50

Sjávarhólar

1896-52

5.5.4

MÓTVÆGISAÐGERÐ

Vernda, girða af
Vernda það sem hægt er,
girða af

Vernda, girða af/rannsaka

Framkvæmdaeftirlit

Vernda, girða af

Mótvægisaðgerðir

Áhrifum framkvæmdar á minjar verður haldið í lágmarki með eftirfarandi aðgerðum:
•
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•

Hönnun hliðarvega er í forhönnun. Ef hliðra þarf rasksvæði á síðari stigum verður horft til
mögulegra áhrifa á minjar í samráði við Minjastofnun.
• Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur
stöðva framkvæmd án tafar og skýra Minjastofnun frá fundinum svo fljótt sem unnt er.
Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar.
• Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og tæki,
eða efnisgeymslur nema með leyfi Minjastofnunar og settum skilmálum hennar.
• Til skoðunar er að færa reiðveg upp að Esjurótum í stað þess að leggja hann með hliðarvegum
(sjá kafla 3.2.7). Fari svo yrði það gert að undangenginni fornleifakönnun.
5.5.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með hliðsjón af ofanrituðu er það niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi nokkuð
neikvæð áhrif á menningarminjar á svæðinu, sbr. skilgreiningu á vægiseinkunnum í kafla 4.2.
5.6

Hljóðvist

5.6.1
5.6.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Samhliða aukinni umferð um svæðið og stækkun vegsvæðis má búast við auknum hávaða. Einnig má
gera ráð fyrir tímabundnum hávaða á framkvæmdatíma vegna veglagningar, jarðvinnu og
efnisflutninga.
5.6.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Í þessu umhverfismati er til umfjöllunar um 9 km kafli Vesturlandsvegar frá Varmhólum (þar sem
fyrirhugað er að Sundabraut tengist Vesturlandsvegi) að vegamótum Vesturlandsvegar og
Hvalfjarðarvegar. Áhrif á hljóðvist eru könnuð á umræddum vegkafla ásamt hliðarvegum.
5.6.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Hver verða áhrif umferðar á hljóðvist?
b. Hver verða áhrif framkvæmda á hljóðvist?
5.6.1.4

Viðmið

Viðmiðunargildi vegna umferðar ökutækja samkvæmt reglugerð um hávaða er 55 dB við húshlið fyrir
utan opnanlega glugga á íbúðarhúsnæði. Viðmiðunargildi um hávaða innanhúss er 30 dB.
Viðmiðunargildin „innanhúss” miðast við lokaðan glugga en opnar loftrásir.
Viðmiðunargildin „við húsvegg” gilda fyrir utan opnanlega glugga og eru frísviðsgildi, þ.e. annað hvort
mæld beint án áhrifa frá endurkastandi flötum, eða mæligildi við húshlið leiðrétt m.t.t. áhrifa frá
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endurkastandi flötum. Í reglugerð nr. 724/2008 um hávaða er að finna viðmiðunarmörk fyrir hljóðstig
við hönnun samgöngumannvirkja. Í reglugerðinni kemur m.a. fram að; „Við breytingu á umferðaræð í
byggð sem fyrir er, sem leitt getur til aukins hávaða, skal grípa til mótvægisaðgerða til þess að koma í
veg fyrir að hljóðstig hækki”.
Við mat á áhrifum hávaða á framkvæmdatímanum eru ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um tímamörk
framkvæmda lögð til grundvallar, sbr. tafla IV í viðauka reglugerðarinnar. Við allar framkvæmdir, svo
sem gröft og gatnagerð, skal gæta þess sérstaklega að sem minnst ónæði verði af völdum hávaða.
5.6.1.5

Gögn og rannsóknir

EFLA verkfræðistofa reiknaði breytingu á hljóðstigi vegna breikkunar á Vesturlandsvegi. Hljóðstig var
reiknað samkvæmt reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Við hljóðreikninga var notað
hávaðareikniforritið SoundPLAN og hljóðstigið reiknað samkvæmt samnorrænu reiknilíkani í samræmi
við kröfur reglugerðar. Helstu umferðarforsendur sem hafa áhrif á hljóðstig skv. staðlinum eru
eftirfarandi: meðalhraði umferðar, hlutfall þungrar umferðar og meðalsólarhringsumferð. Minnsta
skynjanlega breyting sem eyrað nemur á hljóðstigi er um 1 dB. Gerð er grein fyrir helstu
umferðarforsendum á hávaðakortum í viðauka F. Reiknað er frísviðsgildi sem punktgildi fyrir hvert hús
og er það gildið sem miða skal við í reglugerð. Frísviðsgildi táknar hljóðstig þar sem ekki er tekið tillit til
endurkasts hljóðbylgna frá því mannvirki sem hljóðið er mælt við. Punktgildið er reiknað í gluggahæð,
hér sett sem 2 m hæð yfir gólfplötum húsanna. Einnig er reiknað hljóðstig fyrir svæðið í heild og
niðurstöðurnar sýndar á hávaðakortum í viðauka F. Þá má sjá litakvarða sem sýnir dreifingu hávaða í 2
m hæð yfir jörð og gefur það góða mynd af hljóðstigi umhverfis húsin. Er það reiknað án endurkasts frá
byggingunum.
Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar er Grundahverfi á Kjalarnesi skilgreint sem íbúðarhverfi, en einnig eru
stök íbúðarhús víða við vegkaflann.
Hús og núverandi vegur eru staðsett miðað við fyrirliggjandi grunna og hæðarlínur af núverandi landi.
Nýtt hæðarlíkan var notað fyrir 2+1 veg og hringtorg, skv. forhönnun þeirra.
Umferðarhraði miðast við hámarkshraða á hverjum vegkafla fyrir sig og ekki er tekið tillit til minni hraða
eða breytilegrar hröðunar við vegamót. Umferðarforsendur miðast við spá um framtíðarumferð fyrir
árið 2040. Reiknað er með að hámarkshraði verði 90 km/klst. á öllum vegkaflanum eftir breytingu,
einnig á þeim kafla þar sem hámarkshraði er 70 km/klst. í dag. Hlutfall þungra ökutækja er áætlað um
10 % á Vesturlandsvegi. Hávaðakort fyrir allt framkvæmdasvæðið má finna í viðauka F.
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TAFLA 5-3 Umferðarmagn og hraði á Vesturlandsvegi.

Götukaflar
Vesturlandsvegur frá Hvalfjarðarvegi
að Brautarholtsvegi
Vesturlandsvegur frá Brautarholtsvegi
að Vallá
Vesturlandsvegur frá Vallá að
Norðurgrafarvegi

Hraði ökutækja
[km/klst]

Umferð 2016
[ÁDU]

Áætluð umferð
2040 [ÁDU]

90

7.100

11.000

70 (2016) / 90
(2040)

8.300

13.100

90

8.300

13.100

Umferð á nýjum hliðarvegum er mismunandi eftir vegum og er skv. umferðarforsendum 50-200 bílar
árið 2016 eða þegar vegur opnar en fyrir árið 2040 er umferðin metin um 75 – 300 bílar. Í útreikningum
er gert ráð fyrir umferðarhraðinn sé um 50 km/klst á hliðarvegum.
5.6.2

Grunnástand

Til að meta áhrif vegna hávaða frá væntanlegri umferð um breikkaðan Vesturlandsveg var
grunnástandið fyrst metið. Hljóðstigið var reiknað við þau hús sem standa næst Vesturlandsvegi miðað
við núverandi umferð og umferðarhraða. Hávaðakort var útbúið af Grundarhverfi, með litakvarða sem
sýnir dreifingu hávaða sem dynlínur í 2 m hæð, sjá mynd 5.32 og hávaðakort í viðauka F. Fyrir önnur
íbúðarhús sem liggja nálægt veginum á vegkaflanum voru reiknuð frísviðs punktgildi sem sýna
hámarksgildi við húshlið. Fríðsviðs punktgildi við íbúðarhús má sjá á kortum í viðhengi og er það gildi
sem miðað er við í reglugerð. Punktgildið er reiknað í gluggahæð, hér sett sem 2 m hæð yfir gólfplötum
húsanna. Miðað við núverandi umferðarmagn og hraða reiknast hljóðstig við öll íbúðarhús á
deiliskipulagssvæðinu innan viðmiðunarmarka hávaðareglugerðar.
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MYND 5.21 Hljóðstig á svæðinu frá Brautarholtsvegi og að Esjuvegi miðað við núverandi gatnakerfi og umferð árið 2016.
Stærra kort má sjá í viðauka F.

5.6.3

Lýsing á umhverfisáhrifum

Framtíðarumferð 2040 (ÁDU) á tvöföldum vegi.
Áhrif á hljóðvist eru metin út frá legu Vesturlandsvegar og hliðarvega eftir breikkun og áætluðu
umferðarmagni og hraða fyrir árið 2040. Þegar framtíðarumferð (áætlað umferðarmagn og hraði fyrir
árið 2040) er skoðuð kemur í ljós að hljóðstig á 1. hæð reiknast yfir viðmiðunarmörkunum við 10 hús
og á 2. hæð við 4 hús til viðbótar (tafla 5.3). Hljóðstigið hækkar um 2-6 dB og verður á bilinu 55 – 61
dB við húshliðar húsa sem standa næst vegi. Í töflu 5.3 má sjá yfirlit yfir þau hús sem hafa
hámarkshljóðstig við húshlið sem reiknast yfir LAeq 55 dB. Heimilisföng og tegundir húsnæðis eru
samkvæmt skráningu af vef fasteignaskrár.
Breikkun vegarins mun aðallega hafa áhrif til hækkunar norðan/ofan vegar og umhverfis gatnamót, sjá
mynd 5.22. Breyting á hljóðstigi er bæði vegna aukins umferðarmagns og vegna hækkunar
umferðarhraða á hluta vegkaflans. Breytingin er á bilinu 5-6 dB við hús þar sem umferðarhraði verður
aukinn og á bilinu 2-3 dB við önnur hús. Áhrifin eru því talin neikvæð og þörf á að skoða
mótvægisaðgerðir.
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TAFLA 5-4 Hús með hljóðstig við húshliðar yfir LAeq = 55 dB eftir framkvæmdir miðað við umferð árið 2016 og áætlaða umferð
árið 2040.
UMFERÐ 2016
LAEQ [DB] 1. hæð
LAEQ [DB] 2. hæð

UMFERÐ 2040
LAEQ [DB] 1. hæð
LAEQ [DB] 2. hæð

HEIMILISFANG

TEGUND
HÚSNÆÐIS

Esjugrund 5
Esjugrund 7

Íbúðarhús
Íbúðarhús

56
56

58
57

Esjugrund 9

Íbúðarhús

57

59

Esjugrund 10

Íbúðarhús

54

Esjugrund 11

Íbúðarhús

55

Esjugrund 12/12a

Íbúðarhús

52

58

53

59

Esjugrund 14/14a

Íbúðarhús

52

58

54

59

Esjugrund 16/16a

Íbúðarhús

52

56

53

57

Kollagrund 2

Grunnskóli

56

57

Litla-Vallá

Íbúðarhús

59

60

Ljárdalur

Íbúðarhús

56

56

57

58

Móar

Íbúðarhús

53

54

55

56

Vallá

Íbúðarhús

55

56

Vallá spilda

Íbúðarhús

57

59

59

56

61

57

MYND 5.22 Hljóðstig í Grundahverfi miðað framtíðarumferð (ÁDU 2040) á Vesturlandsvegi. Hljóðstig LAeq dB í 2 m hæð yfir
jörð, Grundarhverfi á Kjalarnesi. Hávaðakort fyrir allt framkvæmdasvæðið eru í viðauka F.

Útivistarsvæði. Vegurinn milli Varmhóla og vegamóta Vesturlandsvegar og Hvalfjarðarvegar fer í
gegnum óbyggt svæði sem er skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota. Ekki gilda sérstök viðmið um
umferðarhávaða á útivistarsvæðum, nema þau séu skilgreind sem kyrrlát svæði í skipulagi og skal þá
miða við Lden 40 dB(A) í dreifbýli. Þó má miða við að æskilegt sé að hljóðstig sé almennt undir LAeq 55
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dB á útivistarsvæðum sem samsvarar viðmiðum á dvalarsvæðum á lóðum íbúðarhúsa. Á
útivistarsvæðinu sem vegurinn liggur um reiknast hljóðstigið yfir 55 dB næst vegi. Eftir breikkun má
vænta þess að hljóðstigið verði undir 55 dB í 100 – 150 m fjarlægð frá hönnunarlínu miðað við umferð
2016 en í um 150-200 miðað við umferð árið 2040. Landslag er breytilegt við veginn og því er þessi
fjarlægð eitthvað breytileg eftir afstöðu vegar til nánasta umhverfis.
Áhrif hraða. Með bættum vegi má gera ráð fyrir að vegfarendur freistist til að aka hraðar þó

hámarkshraði verði áfram 90 km/klst. Breyting á hraða hefur áhrif á hljóðgjöf og hljóðútbreiðslu.
Samkvæmt fræðunum mun 10 km/klst. hraðaaukningu frá 90 km/klst. Í 100 km/klst. hækka hljóðstig
um 0,7 dB. Slík breyting hefur mest áhrif á svæði næst vegi og gert er ráð fyrir að þungir bílar keyri ekki
hraðar en 90 km/klst. Þar sem fleiri þættir hafa áhrif á útbreiðslu hávaða mun slík breyting hafa minni
áhrif fjær vegi. Einnig mun yfirborð lands hafa áhrif á hljóðstigbreytinguna, svo sem hvort um hart eða
mjúkt yfirborð er að ræða.
Framkvæmdatími
Á framkvæmdatíma geta íbúar orðið fyrir ónæði vegna framkvæmdahávaða, s.s. vegna jarðvinnu og
vinnuvélaumferðar. Samkvæmt reglugerð um hávaða eru tímamörk fyrir háværar framkvæmdir í
nágrenni við íbúðasvæði á milli kl. 07:00 og 21:00 á virkum dögum og á milli kl. 10:00 og 19:00 um
helgar og á almennum frídögum. Ónæði vegna framkvæmda verður bundið við ofangreind tímamörk.
Jafnframt má gera ráð fyrir að ónæðið verði bæði staðbundið og tímabundið eftir því hvar er verið að
vinna á vegkaflanum.
5.6.4

Mótvægisaðgerðir

Ljóst er að með tilkomu breikkunar Vesturlandsvegar og breytingu á legu hans á nokkrum köflum
breytist hljóðvist í umhverfinu. Hljóðstig mun hækka mest þar sem umferðarhraði verður hækkaður og
þar sem koma nýir hliðarvegir. Hljóðstig mun hækka mest um tæp 6 dB við húshlið í Grundarhverfi við
breikkun Vesturlandvegar miðað við núverandi hljóðstig og gatnakerfi. Eftir framkvæmdir verður
hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum á 1. hæð við 7 hús og 2. hæð við 4 hús miðað við umferð árið 2016,
ef ekki verður gripið til mótvægisaðgerða. Til samanburðar hækkar hljóðstig umfram viðmiðunarmörk
á 1. hæð við 10 hús og á 2. hæð við 4 hús miðað við áætlaða framtíðarumferð árið 2040.
Koma má í veg fyrir að hljóðstig verði hærra en viðmiðunarmörkin 55 dB með mótvægisaðgerðum.
Almennt er ekki hægt að verja efri hæðir húsa nema að litlu leyti með hljóðvörnum við veg á þeim
svæðum þar sem hljóðstig hækkar, vegna legu lands. Við þau hús þarf að beita byggingartæknilegum
lausnum til að hljóðstig innandyra uppfylli viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða. Með
byggingartæknilegum lausnum er átt við að bæta hljóðeinangrun úthliðar, þ.e. glugga, veggja og þaks
eftir því sem við á.
Þörf er á mótvægisaðgerðum við byggð á áhrifasvæði Vesturlandsvegar. Þar sem hljóðstig hefur
hækkað við framkvæmdina og reiknast yfir viðmiðunarmörkum reglugerðar um hávaða vegna
breikkunar Vesturlandsvegar hafa verið lagðar til hljóðvarnir til að lækka hljóðstigið. Lagðar verða til
hljóðvarnir, til að ná hljóðstigi niður í 55 dB á 1. hæð á þessu svæði m.v. áætlaða framtíðarumferð (árið
2040). Mótvægisaðgerðirnar fela í sér hækkun á núverandi hljóðmönum og gerð nýrra hljóðmana eða
veggja. Endanleg hönnun hljóðvarna fer fram á seinni stigum hönnunar.

78

5 UMHVERFISMAT

Hér er gert ráð fyrir endurbótum og hækkun á jarðvegsmönum við Esjugrund í Grundarhverfi upp í um
2,8 m – 3,5 m. Jafnframt þarf að byggja nýjar manir við Klébergsskóla um 2,5 m til 3,0 m háar manir.
Ásamt nýjum 1,8 m háum (yfir vegi) hljóðvegg við Vallá.

MYND 5.23 Hljóðvist fyrir framtíðarumferð 2040 með hljóðvörnum við Grundarhverfi.

Við bæinn Ljárdal hækkar hljóðstigið um 2 dB. Með tilkomu 2,5 m hárra hljóðvarna samsíða
Vesturlandsvegi á um 200 m kafla reiknast hljóðstigið undir viðmiðunarmörkunum 55 dB á 1. hæð fyrir
framtíðarumferð. Sjá hljóðkort V-203 í viðauka F.
Tímamörkum reglugerðar um hávaða verður fylgt á framkvæmdatíma til að lágmarka ónæði vegna
hávaða.
Vegagerðin mun hafa samband við landeigendur á fyrri hluta kynningartímabils frummatsskýrslu og
hvetja þá til að kynna sér skýrsluna og fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir.
5.6.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með tilvísan til vægiseinkunna í kafla 4.2. eru áhrif á hljóðvist að framkvæmdum loknum talin óveruleg
á svæðinu frá Varmhólum og að gatnamótum Vesturlandvegar og Hvalfjarðarvegar þegar reiknað er
með mótvægisaðgerðum. Hins vegar má gera ráð fyrir að íbúar næst veginum geti orðið fyrir ónæði á
framkvæmdatíma.

79

5.7

Umferðaröryggi

5.7.1
5.7.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Framkvæmdin er drifin áfram af kröfu um aukið umferðaröryggi og því munu flestir ef ekki allir
framkvæmdaþættir hafa áhrif á umferðaröryggi beint eða óbeint, það eru t.d. breikkun
Vesturlandsvegar og aðskildar akstursstefnur, ný hringtorg og færri vegamót, hliðarvegir og undirgöng.
5.7.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Í þessu umhverfismati er til umfjöllunar um 9 km kafli Vesturlandsvegar frá Varmhólum (þar sem
fyrirhugað er að Sundabraut tengist Vesturlandsvegi) að vegamótum Vesturlandsvegar og
Hvalfjarðarvegar. Á umræddum kafla eru tæplega 30 vegamót, tengingar og þveranir. Áhrif á
umferðaröryggi eru könnuð á umræddum vegkafla ásamt hliðarvegum. Ekki eru könnuð umferðaráhrif
utan framkvæmdasvæðis.
5.7.1.3

Markmið

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun [5] er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Hver verða áhrif framkvæmdarinnar á umferðaröryggi?
b. Þarf að gera sérstakar ráðstafanir á framkvæmdatíma vegna umferðaröryggis?
c. Hver verða samfélags áhrif af bættu umferðaröryggi?
5.7.1.4

Viðmið

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á umferðaröryggi eru eftirfarandi:
•
•

•

5.7.1.5

Samgönguáætlun 2019 – 2033, grein 2.1. um greiðar samgöngur og 2.2 um öruggar
samgöngur.
Stefna Vegagerðarinnar í umferðaröryggismálum: „Vegagerðin hefur ákveðið að fylgja eftir
mótaðri stefnu í umferðaröryggismálum sem miði að öruggri umferð á þjóðvegum landsins
fyrir alla vegfarendur. Við stefnumótun sína tekur Vegagerðin mið af því að Ísland verði áfram
í hópi hinna allra bestu þjóða að því er tekur til umferðaröryggis. Vegagerðin mun vinna að því
bæði ein og í samvinnu við aðra að þau markmið náist sem Alþingi ákveður hverju sinni".
Meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar til ársins 2022 eru eftirfarandi: „Að fjöldi látinna í
umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum
árið 2022. Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022
(miðað við tímabilið 2006-2010).“ Sett hafa verið fram ellefu undirmarkmið.
Gögn og rannsóknir

Við matið er stuðst við fyrirliggjandi gögn. Þar ber helst að nefna greiningu á umferð og umferðaröryggi
Vesturlandsvegar sem unnin var af EFLU verkfræðistofu samhliða deiliskipulagsvinnu. Mat á núverandi
umferðaröryggi er unnið úr gögnum um umferðaróhöpp og umferð 2010-2017 en einnig er fjallað um
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alvarleg slys frá árinu 2018. Til hliðsjónar er skoðað hvaða áhrif breikkun Suðurlandsvegar hafði á
umferðaröryggi. Upplýsingar fengust frá Vegagerðinni (nema annað sé tekið fram).
5.7.2

Grunnástand

Breikkun Vesturlandsvegar nær til 9 km kafla Vesturlandsvegar frá Varmhólum að vegamótum
Vesturlandsvegar og Hvalfjarðarvegar. Á umræddum kafla eru tæplega 30 vegamót, tengingar og
þveranir auk þess sem umferðin er öll á 1+1 vegi og akstursstefnur eru ekki aðskildar. Að meðaltali fara
rúmlega 9 þúsund ökutæki um vegkaflann á degi hverjum en yfir sumartímann er fjöldinn að meðaltali
12 þúsund ökutæki á degi hverjum. Þegar umferð er orðin þetta mikil aukast líkur á að slys verði
alvarlegri þar sem meiri líkur eru á því að ökutæki sé að koma úr gagnstæðri átt ef ökumenn fara yfir á
öfugan vegarhelming (t.d. við útafakstur til vinstri og framúrakstur).
Á mynd 5.24 má sjá yfirlit um fjölda umferðaróhappa á Vesturlandsvegi á milli Varmhóla og
Hvalfjarðarvegar tímabilið 2010-2017 og umferðarmagn á vegkaflanum (eknir þús. km á ári). Fjöldi
óhappa er breytilegur milli ára og urðu áberandi flest umferðaróhöpp árið 2016. Umferð á vegkaflanum
jókst á tímabilinu og fóru flest ökutæki um vegkaflann árið 2017. Árið 2018 var árdagsumferð um 7.900
ökutæki nyrst við Hvalfjarðarveg og um 9.500 ökutæki syðst við Varmhóla [35].

MYND 5.24 Umferðaróhöpp á Vesturlandsvegi milli Varmhóla og Hvalfjarðarvegar árin 2010-2017.

Umferðaróhöpp eru flokkuð eftir alvarleika; bani, mikil meiðsli, lítil meiðsli og engin meiðsli. Rúmlega
70% allra óhappa teljast sem óhöpp með engum meiðslum eða eignartjóni og rúm 23% óhappanna
voru slys með litlum meiðslum. Þrjú alvarleg umferðarslys urðu á vegkaflanum á skoðunartímabilinu,
eða um 0,4 slys á ári, þar sem mikil meiðsl hlutust. Að meðaltali urðu 9,6 umferðaróhöpp á hverju ári
á vegkaflanum frá Varmhólum að Hvalfjarðarvegi á skoðunartímabilinu, þar af 2,6 umferðarslys með
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meiðslum. Ekkert banaslys var á skoðunartímabilinu en tvö banaslys urðu á vegkaflanum árið 2018.
Bæði banaslysin voru með þeim hætti að bílar úr gagnstæðum áttum skullu saman.
Mynd 5.25 sýnir skiptingu óhappa eftir því með hvaða hætti þau urðu og eru óhöppin flokkuð eftir
alvarleika þeirra og gerð. Algengustu umferðaróhöpp á veginum eru vegna útafaksturs (40%)5, aksturs
á vegbúnað (28%) og aftanákeyrslna (21%).

MYND 5.25 Hlutfallsleg samsetning umferðaróhappa og meðalfjöldi umferðaróhappa á ári eftir alvarleika á Vesturlandsvegi
milli Varmhóla og Hvalfjarðarvegar tímabilið 2010-2017.

Óhappa- og slysatíðni á Vesturlandsvegi milli Varmhóla og Hvalfjarðarvegar er lægri en að jafnaði á
hringveginum (Tafla 5-5). Líkleg skýring á því er sú að umferð um veginn er orðin það mikil að ökumenn
veigra sér við að taka fram úr við þessar aðstæður. Eins og áður segir eru þó líkur á að slys verði
alvarlegri við aukna umferð. Innan þessara greininga eru ekki slys árið 2018, þar á meðal tvö banaslys.
TAFLA 5-5 Óhappa- og slysatíðni (fjöldi slysa á hverja milljón ekna km) á Vesturlandsvegi milli Varmhóla og Hvalfjarðarvegar
samanborið við aðra þjóðvegi tímabilið 2010-2017. Unnið úr gögnum Vegagerðarinnar.

HEITI

VEGKAFLI

ÓHAPPATÍÐNI

Vesturlandsvegur; Varmhólar – Hvalfjarðarvegur*

1-f5*, 1-f6

0,44

0,12

TÍÐNI BANASLYSA
OG SLYSA MEÐ
MEIRIHÁTTAR
MEIÐSLUM
0,02

Vesturlandsvegur; Þingvallavegur - Hvalfjarðarvegur
Allir þjóðvegir í dreifbýli
Hringvegurinn

1-f5, 1-f6

0,53
0,87
0,80

0,13
0,25
0,21

0,02
0,05
0,05

Biskupstungnabraut – Þorlákshafnarvegur
Þorlákshafnarvegur - Þrengslavegur
Hvalfjarðarvegur – Borgarnes

1-d6
1-d8
1-g3, 1-g4

0,39
0,74
0,63

0,12
0,22
0,16

0,01
0,04
0,02

1-g8

0,61

0,15

0,02

Snæfellsnesvegur – Hvítárvallavegur

5

82

Þar af 28% útafakstur til hægri og 12% til vinstri.
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HEITI

VEGKAFLI

Dagverðareyrarvegur - Akureyri
1-p6
*Greining á slysatíðni á vegkafla 1-f5 byrjar við gatnamót við Varmhóla

5.7.3

ÓHAPPATÍÐNI

SLYSATÍÐNI

0,76

0,27

TÍÐNI BANASLYSA
OG SLYSA MEÐ
MEIRIHÁTTAR
MEIÐSLUM
0,07

Lýsing á umhverfisáhrifum

Áhrif framkvæmdarinnar á umferðaröryggi eru margþætt:
-

-

-

-

-

-

Aðskildar akstursstefnur: Við það að aðskilja akstursstefnur dregur verulega úr líkum á því að
ökutæki sem koma úr gagnstæðri átt skelli saman. Slík slys eru næst algengasta tegund
alvarlegra slysa og banaslysa á Íslandi [12] og því er til mikils að vinna.
Tvær akreinar í sömu átt: Með því að hafa tvær akreinar í sömu átt er öryggi við framúrakstur
aukið til muna, ekki er hætta á að bíll úr gagnstæðri átt komi á móti. Hægari umferð safnar auk
þess ekki langri bílaröð á eftir sér.
Hringtorg: Með því að hafa hringtorg í stað hefðbundinna vegamóta má búast við því að öryggi
vegfarenda aukist umtalsvert. Umferðarslys hverfa ekki með hringtorgum en sökum þess að
umferðarhraði er mun lægri en á kross-/T-vegamótum eru alvarleg umferðarslys mjög fátíð.
Eignatjónum gæti hins vegar fjölgað.
Fækkun vegtenginga: Að undanskildum hringtorgunum þremur verða engar vegtengingar inn
á Vesturlandsveg á kaflanum sem verður breikkaður. Í dag þurfa ökutæki sem beygja til vinstri
af Vesturlandsvegi að þvera akreinina fyrir gagnstæða umferð. Ef mikil umferð er á móti þurfa
þessir sömu bílar að stoppa á veginum með tilheyrandi slysahættu á meðan þeir bíða færis.
Ökutæki sem beygja til vinstri inn á Vesturlandsveg þurfa einnig að þvera akrein fyrir umferð
úr gagnstæðri átt. Engar aðreinar eru fyrir ökutæki sem beygja inn á Vesturlandsveg og því
þurfa þau að aka í veg fyrir aðra umferð og auka hraðann hratt til að ná umferðarhraða. Öll
þessi tilvik hverfa með því að hafa engar vegtengingar aðrar en hringtorgin.
Hliðarvegir: Samhliða Vesturlandsvegi verða nýir hliðarvegir sem er ætlað að taka við allri
umferð innan sveitarinnar ásamt umferð gangandi, hjólandi og ríðandi. Búist er við því að á
þessum vegum verði lítil og róleg umferð. Eykur þetta öryggi heimamanna til muna sem þurfa
ekki að fara á Vesturlandsveg, þar sem umferðarþungi og -hraði er mikill, til að komast stuttar
vegalengdir. Sömuleiðis eykst öryggi á Vesturlandsvegi við það að hægari innansveitarumferð
og landbúnaðartæki hverfa af veginum. Einnig eykst umferðaröryggi á Vesturlandsvegi þegar
hjólandi og gangandi fara ekki lengur þar um. Eykur það öryggi hjólreiðafólks og gangandi sem
og ökutækja sem í dag þurfa að fara yfir á öfugan vegarhelming til að sveigja fram hjá gangandi
og hjólandi.
Undirgöng: Alls verða fimm undirgögn á vegkaflanum og þar af eru fjögur þeirra fyrir ríðandi
og gangandi umferð. Líkt og búið er að lýsa hér að ofan er mikið öryggi fólgið í því að þurfa ekki
að þvera Vesturlandsveg. Þetta eykur öryggi heimamanna á svæðinu, sem sleppa að mestu
leyti við þá hröðu og þungu umferð sem er á Vesturlandsvegi, sem og öryggi vegfarenda á
Vesturlandsvegi sjálfum. Það er öllum í hag að hestar og önnur landbúnaðarumferð fari af
Vesturlandsvegi.
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Sambærileg framkvæmd hefur áður átt sér stað hér á landi en Suðurlandsvegur var breikkaður í 2+1
veg frá Fossvöllum í Lögbergsbrekku ofan við Lækjarbotna og alveg austur að Hveragerði. Sú tvöföldun
var gerð í áföngum og aðstæður eru um margt öðruvísi en á Kjalarnesi, t.d. hefur veðrátta mikil áhrif á
Hellisheiði sem er fjallvegur. Engu að síður er áhugavert að líta til þess hvaða árangri í umferðaröryggi
þessi tvöföldun skilaði. Fyrri áfanga að Draugahlíðum lauk vorið 2012 og tvöföldun alla leið austur að
Hveragerði lauk haustið 2015. Á mynd 5.26 má sjá yfirlit yfir slys og umferð á Suðurlandsvegi þar sem
hann hefur verið tvöfaldaður á árunum 2000 – 2018.

MYND 5.26 Slys og umferð á Suðurlandsvegi 2000 – 2018. Ekki eru sýnd óhöpp þar sem engin meiðsl urðu á fólki. Grafið sýnir
fjölda óhappa þar sem slys verða á fólki, ekki fjölda einstaklinga sem slasast. Sem dæmi er árekstur þar sem fjórir
einstaklingar slasast, og þar af tveir alvarlega, talinn sem eitt óhapp með miklum meiðslum.

Líkt og sjá má þá jókst umferð mikið á Suðurlandsvegi á tímabilinu 2000 – 2018 og svo gott sem
tvöfaldaðist. Þrátt fyrir þessa miklu aukningu hefur óhöppum þar sem fólk slasast fækkað eftir árið
2007 þar sem fjöldi slysa var mestur á þessu tímabili. Frá árinu 2000 og þar til tvöföldun hófst urðu 11
banaslys en þrjú banaslys urðu 2013 – 2015. Fjöldi atvika með miklum meiðslum stendur nokkurn
veginn í stað en hafa ber í huga að umferð hefur aukist mikið og slysatíðni þar með lækkað umtalsvert.
Fjöldi óhappa með slysum og umferðartölur fylgdust nánast alveg að til ársins 2015 en þá var lokið við
að tvöfalda alla leið austur að Hveragerði. Eftir það tóku umferðartölur mikinn kipp og jókst umferðin
mjög mikið á skömmum tíma. Slysum tók hins vegar að fækka.
Þó það sé ekki hægt að heimfæra aðstæður á Suðurlandsvegi á Vesturlandsveg gefur árangurinn sem
þar hefur náðst ákveðna hugmynd um það aukna umferðaröryggi sem fylgir tvíbreiðum vegum og
aðskildum akstursstefnum.
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5.7.3.1

Umferð á framkvæmdatíma

Á framkvæmdatíma er gert ráð fyrir því að nýr vegur verði byggður upp til hliðar við núverandi veg og
því verður umferð að mestu óhindruð á núverandi Vesturlandsvegi. Staðbundnar hjáleiðir þarf þó að
gera þar sem unnið verður að hringtorgum og undirgöngum. Vegagerðin hefur mikla reynslu í
vegaframkvæmdum og nauðsynlegum aðgerðum þeim tengdum. Nýlegt dæmi er breikkun
Suðurlandsvegar í 2+1 austan Hveragerðis sem lauk haustið 2019. Á vef Vegagerðarinnar má finna
ítarlegar upplýsingar um vinnusvæðamerkingar og frágang á vinnusvæðum og mun Vegagerðin sjá til
þess að verktaki fari eftir þeim kröfum í hvívetna. Á vef Vegagerðarinnar segir m.a.:
„Í reglugerð nr. 492/2009 um merkingu vinnusvæða og aðrar öryggisráðstafanir vegna
framkvæmda á og við veg er m.a. kveðið á um að Vegagerðinni sé falið að skrifa nánari reglur um
kröfur, útfærslu og framkvæmd vinnusvæðamerkinga. Í reglunum eru strangar kröfur um þekkingu og
réttindi þeirra sem koma að þessum málum hvort sem um er að ræða verkkaupa, verktaka, hönnuði,
eftirlitsmenn o.fl. sem koma að framkvæmdum sem þessum. Allir sem koma að þessum málum fyrir
Vegagerðina s.s. verktakar, hönnuðir, eftirlitsmenn o.fl. sem tengjast verkefnum á hennar á þessu sviði
þurfa að sækja námskeið og staðist próf um vinnusvæðamerkingar eins og gerðar eru kröfur um í
umræddum reglum.„
5.7.4

Mótvægisaðgerðir

Áhrif framkvæmdarinnar á umferðaröryggi eru jákvæð og því metur framkvæmdaraðili að ekki sé þörf
á mótvægisaðgerðum.
5.7.5

Vægi áhrifa og niðurstaða

Með hliðsjón af ofanrituðu er það niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin hafi verulega
jákvæð áhrif á umferðaröryggi, sbr. skilgreiningu á vægiseinkunnum í kafla 4.2.
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6 SAMRÁÐ OG KYNNING
Samhliða deiliskipulagsgerð voru áform um breikkun Vesturlandsvegar kynnt venju samkvæmt.
Landeigendum hefur einnig verið sent kynningarbréf með upplýsingum um fyrirhugaða framkvæmd og
leiðbeiningum um hvernig þeir gátu komið athugasemdum á framfæri við framkvæmdaraðila. Þá hefur
framkvæmdin verið kynnt fyrir almenningi og hagsmunaaðilum í tengslum við umhverfismatsferlið.
Nánari upplýsingar um samráð og kynningu í matsferlinu má sjá hér að neðan.
6.1

Drög að tillögu að matsáætlun

Almenningi, hagsmunaaðilum og lögbundnum umsagnaraðilum gafst tækifæri til að kynna sér
framkvæmdina og koma með athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun áður en þeim var skilað
inn til Skipulagsstofnunar til formlegrar umfjöllunar. Í samræmi við 16. gr. reglugerðar nr. 660/2015
um mat á umhverfisáhrifum var tveggja vikna frestur gefinn til að skila inn athugasemdum við drög að
tillögu að matsáætlun. Drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt almenningi og hagsmunaaðilum frá
5. – 19. september 2019. Drögin voru auglýst í Fréttablaðinu og þann 5. september 2019. Auk þess var
birt frétt á vef Vegagerðarinnar (www.vegagerdin.is) og Reykjavíkurborgar (www.reykjavik.is) um að
drögin væru aðgengileg á heimasíðu EFLU (www.efla.is). Athugasemdir bárust frá tveimur aðilum.
Athugasemdir voru yfirfarnar og auglýst drög endurskoðuð með hliðsjón af þeim. Athugasemdirnar og
viðbrögð Vegagerðarinnar við þeim má sjá í viðauka D með tillögu að matsáætlun fyrir framkvæmdina.
6.2

Tillaga að matsáætlun

Í framhaldi af kynningu draga að tillögu að matsáætlun var hún send Skipulagsstofnun til efnislegrar
meðferðar. Skipulagsstofnun leitaði umsagna hjá Reykjavíkurborg, Fiskistofu, Hafrannsóknastofnun,
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Minjastofnun Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Samgöngustofu og
Umhverfisstofnun. Umsagnarfrestur var til 30. október 2019. Tillagan var auglýst og gerð aðgengileg á
vefsíðu Skipulagsstofnunar (www.skipulag.is). Allir höfðu rétt á að senda Skipulagsstofnun skriflegar
athugasemdir við tillögu að matsáætlun innan gefins frests. Vegagerðin fór yfir allar umsagnir sem
bárust og gerði Skipulagsstofnun grein fyrir afstöðu sinni til einstakra athugasemda.
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6.3

Frummatsskýrsla

Frummatsskýrsla þessi hefur nú verið afhent Skipulagstofnun til meðferðar. Þegar Skipulagsstofnun
hefur metið hvort skýrslan uppfylli kröfur reglugerðarinnar um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015
og sé í samræmi við samþykkta matsáætlun getur þriðja formlega kynningarferlið farið af stað. Þá er
frummatsskýrslan með niðurstöðum matsvinnunnar kynnt fyrir umsagnaraðilum og almenningi.
Skipulagsstofnun auglýsir skýrsluna. Umsagnaraðilum gefst þriggja vikna frestur til að skila inn
athugasemdum en frestur almennings er sex vikur. Á kynningartíma verður frummatsskýrslan
aðgengileg á vefsíðu Skipulagsstofnunar (www.skipulag.is) sem jafnframt auglýsir nánari tímasetningu
þegar hún liggur fyrir. Vegagerðin mun hafa samband við landeigendur á fyrri hluta kynningartímabils
frummatsskýrslu og hvetja þá til að kynna sér skýrsluna og fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir.
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7 NIÐURSTAÐA
7.1

Umhverfisáhrif

Landnotkun
Framkvæmdin mun hafa í för með sér varanleg áhrif á landnotkun þess svæðis sem fer undir breikkun
Vesturlandsvegar og hliðarvegi. Áhrifin eru að mestu óafturkræf. Svæðið sem verður fyrir áhrifum er
að stórum hluta innan veghelgunarsvæðis núverandi Vesturlandsvegar og hliðarvegir sem eru fyrir
utan það svæði eru að miklu leyti nú þegar til staðar. Vegurinn mun liggja um opin svæði og
landbúnaðarland sem er einkennandi fyrir svæðið í heild sinni. Hefðbundinn landbúnaður hefur verið
á undanhaldi á Kjalarnesi og því ekki um að ræða land sem hefur mikið gildi sem landbúnaðarland.
Áhrif á landnotkun eru metin óverulega neikvæð.
Gróður og vistlendi
Framkvæmdin hefur í för með sér umfangsmikið rask á gróðri sem að stóru leyti hefur þegar verið
raskað með vega-, lagna- og skurðagerð, einkum tún og akurlendi. Gera má ráð fyrir varanlegum
neikvæðum áhrifum á gróður sem lendir undir vegum og stígum, alls um 27 ha landsvæði. Áhrif á
gróður utan þess svæðis ættu að vera tímabundin og gróður yfirleitt fljótur að jafna sig. Framkvæmdin
hefur engin áhrif á votlendi eða sjaldgæfar plöntutegundir sem njóta verndar en getur haft lítilsháttar
staðbundin neikvæð áhrif á bakkagróður við Blikdalsá. Við framkvæmdir verður leitast við að
endurnýta svarðlag og lágmarka áhrif á bakkagróður. Ef óhjákvæmilegt reynist að raska skjólbelti milli
Skriðu og Esjubergs verður skjólbeltið flutt út fyrir rasksvæðið, eða nýtt skjólbelti gróðursett til að draga
úr sviptivindum. Áhrif á gróður og vistlendi eru metin nokkuð neikvæð.
Fuglalíf
Helstu áhrif framkvæmdarinnar á fugla tengjast árekstrarhættu við bíla en almennt eru taldar meiri
líkur á að fuglar verði fyrir bílum þar sem mikil umferð er um mikilvæg búsvæði þeirra. Þar sem
framkvæmdin gengur út á að breikka núverandi Vesturlandsveg og hliðarvegir fylgja að mestu eldri
vegum ættu þessi áhrif að vera þegar komin fram en áhættan getur aukist lítillega við breikkun
Vesturlandsvegar þar sem fjölgun akreina stækkar hættusvæðið. Framkvæmdin er talin hafa lítil áhrif
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á verndargildi mikilvægs fuglasvæðis á Kjalarnesi og válista- og ábyrgðartegundir fugla á svæðinu. Áhrif
á fuglalíf eru metin óverulega neikvæð.
Landslag og ásýnd
Þeir sem helst munu sjá framkvæmdina eru vegfarendur sem leið eiga um Vesturlandsveg, íbúar á
svæðinu og útivistarfólk. Almennt liggur vegurinn í nokkurri fjarlægð frá bæjum og vinsælum
ferðamannastöðum. Sökum þess að vegurinn liggur fremur lágt í landinu verður hann einna helst
sýnilegur frá hærri stöðum eins og verið hefur. Landslag sem raskast hefur ekki hátt gildi þar sem um
er að ræða fremur einsleitt landbúnaðarland sem þegar hefur verið raskað með vegagerð eða staðsett
er í mikilli nálægð við núverandi veg. Heilt yfir eru áhrif á landslag og ásýnd talin nokkuð umfangsmikil
með tilliti til umfangs svæðisins og fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum. Áhrifin eru staðbundin og að
mestu afturkræf. Framkvæmdin mun ekki hafa áhrif á svæði sem njóta verndar vegna landslags eða
ásýndar og mun ekki hafa neikvæð áhrif á landslag sem getið er um í markmiðum náttúruverndarlaga
og skipulagslaga. Áhrif á landslag og ásýnd eru metin nokkuð neikvæð.
Menningarminjar
Framkvæmdin hefur engin áhrif á friðlýstar minjar en kemur til með að raska sjö af 29 skráðum
fornleifum. Um er að ræða þrjár leiðir, túngarð, tún, hesthús og vað. Ekki reyndist unnt að staðsetja
þrjár af þessum fornleifum í vettvangsathugun þar sem ummerki um þær voru horfin.
Framkvæmdasvæðið skarast einnig við 15 m friðhelgunarsvæði sex annarra fornleifa en með
mótvægisaðgerðum, s.s. framkvæmdaeftirliti og merkingum, ætti að vera unnt að komast hjá því að
raska þeim. Þá kemur framkvæmdin til með að raska sjö minjum sem ekki teljast til fornleifa. Áhrif á
menningarminjar eru metin nokkuð neikvæð.
Hljóðvist
Breikkun vegarins mun hafa áhrif til hækkunar á hljóðstigi. Hljóðstig mun hækka mest þar sem
umferðarhraði verður hækkaður og þar sem koma nýir hliðarvegir. Eftir framkvæmdir verður hljóðstig
yfir viðmiðunarmörkum á 1. hæð við 7 hús og 2. hæð við 4 hús miðað við umferð árið 2016, ef ekki
verður gripið til mótvægisaðgerða. Með mótvægisaðgerðum verður hins vegar unnt að ná hljóðstigi
undir mörk reglugerðar um hávaða. Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða eru áhrif á hljóðvist metin
óverulega neikvæð að framkvæmdum loknum. Hins vegar má gera ráð fyrir að íbúar næst veginum geti
orðið fyrir ónæði á framkvæmdatíma.
Umferðaröryggi
Á þeim kafla Vesturlandsvegar sem hér er til skoðunar eru tæplega 30 vegamót, tengingar og þveranir
auk þess sem umferðin er öll á 1+1 vegi án aðskilnaðar akstursstefna. Að meðaltali fara rúmlega 9
þúsund ökutæki um veginn á degi hverjum. Aðskilnaður akstursstefna, fjölgun akreina í sömu átt,
fækkun vegtenginga og bygging hringtorga eru allt aðgerðir sem draga úr líkum á umferðarslysum.
Sama gildir um uppbyggingu hliðarvega og undirganga undir Vesturlandsveg fyrir innansveitarumferð
og aðra en akandi vegfarendur. Áhrif á umferðaröryggi eru metin verulega jákvæð.
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7.2

Mótvægisaðgerðir

Við undirbúning framkvæmdarinnar hefur verið leitast við að halda áhrifum á umhverfið í lágmarki. Í
þeim tilgangi hafa verið settar fram mótvægisaðgerðir eða áherslur sem ætlað er að koma í veg fyrir
eða draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum (Tafla 7-1).
TAFLA 7-1 Yfirlit yfir fyrirhugaðar aðgerðir sem ætlað er að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum vegna
breikkunar Vesturlandsvegar.
UMHVERFISÞÁTTUR
Landnotkun

Gróður og vistlendi

Fuglalíf
Landslag og ásýnd

Menningarminjar

Hljóðvist

Umferðaröryggi
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MÓTVÆGISAÐGERÐ
Engin
Ef óhjákvæmilegt reynist að raska skjólbelti milli Skriðu og Esjubergs verður skjólbeltið flutt út
fyrir rasksvæðið, eða nýtt skjólbelti gróðursett til að draga úr sviptivindum. Einnig vinnur
Vegagerðin að heildarúttekt á þörf fyrir skjólbelti á vegkaflanum til að auka umferðaröryggi
vegfarenda.
Leitast verður við að lágmarka áhrif á gróður með því að endurnýta svarðlag og notast við
staðargróður við frágang raskaðra svæða.
Leitast verður við að haga framkvæmdum við þverun Blikdalsár þannig að sem minnst röskun
verði á bökkum og næsta umhverfi árinnar sbr. 62. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
Engin
Sjá mótvægisaðgerðir fyrir gróður og vistlendi.
Sérstakar mótvægisaðgerðir hafa verið settar fram fyrir einstakar minjar (Tafla 5-2).
Hönnun hliðarvega er í forhönnun. Ef hliðra þarf rasksvæði á síðari stigum verður horft til
mögulegra áhrifa á minjar í samráði við Minjastofnun.
Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því
stendur stöðva framkvæmd án tafar og skýra Minjastofnun frá fundinum svo fljótt sem unnt
er. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar.
Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og
tæki, eða efnisgeymslur nema með leyfi Minjastofnunar og settum skilmálum hennar.
Til skoðunar er að færa reiðveg upp að Esjurótum í stað þess að leggja hann með hliðarvegum
(sjá kafla 3.2.7). Fari svo yrði það gert að undangenginni fornleifakönnun.
Tímamörkum reglugerðar um hávaða verður fylgt á framkvæmdatíma til að lágmarka ónæði
vegna hávaða.
Verði Vesturlandsvegur breikkaður skv. fyrirliggjandi frumdrögum mun hljóðstig á svæðinu
meðfram vegi hækka umfram viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða sbr. umfjöllun í kafla
5.6.3. Þörf er á mótvægisaðgerðum við byggð á áhrifasvæði Vesturlandsvegar. Þar sem
hljóðstig hefur hækkað við framkvæmdina og reiknast yfir viðmiðunarmörkum reglugerðar
um hávaða vegna breikkunar Vesturlandsvegar hafa verið lagðar til hljóðvarnir til að lækka
hljóðstigið. Lagðar verða til hljóðvarnir, til að ná hljóðstigi niður í 55 dB á 1. hæð á þessu
svæði m.v. áætlaða framtíðarumferð (árið 2040). Mótvægisaðgerðirnar fela í sér hækkun á
núverandi hljóðmönum og gerð nýrra hljóðmana eða veggja. Endanleg hönnun hljóðvarna fer
fram á seinni stigum hönnunar.
Hér er gert ráð fyrir endurbótum og hækkun á jarðvegsmönum við Esjugrund í Grundarhverfi
upp í um 2,8 m – 3,5 m. Jafnframt þarf að byggja nýjar manir við Klébergsskóla um 2,5 m til
3,0 m háar manir, ásamt nýjum 1,8 m háum (yfir vegi) hljóðvegg við Vallá.
Við bæinn Ljárdal hækkar hljóðstigið um 2 dB. Með tilkomu 2,5 m hárra hljóðvarna samsíða
Vesturlandsvegi á um 200 m kafla reiknast hljóðstigið undir viðmiðunarmörkunum 55 dB á 1.
hæð fyrir framtíðarumferð.
Fyrir efri hæðir er lagt til að skoðaðar verði byggingartæknilegar lausnir.
Engin

7 NIÐURSTAÐA

7.3

Vöktun

Ekki er gert ráð fyrir sérstakri vöktun umhverfisþátta vegna framkvæmdarinnar. Vegagerðin mun þó
áfram safna upplýsingum um umferð og umferðaróhöpp á Vesturlandsvegi, líkt og stofnunin hefur gert
um árabil.
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