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SAMANTEKT 
 

Í þessari skýrslu er kynnt tillaga að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum efnistöku 
í Bolaöldu í Sveitarfélaginu Ölfusi. Rekstraraðili námunnar er Bolaöldur ehf.  

Tilgangur framkvæmdarinnar er að mæta þörf fyrir malarefni á höfuðborgarsvæðinu, í 
Ölfusi og víðar. Efnisnám og námuvinnsla hefur verið í Bolaöldum síðan á sjöunda áratug 
síðustu aldar. Bolaöldur ehf. hafa verið með nýtingarrétt á námunni síðan árið 2001.  

Samkvæmt IV. ákvæði til bráðabirgða í lögum um náttúruvernd nr. 44 frá 1999 þarf nú að 
afla námunni framkvæmdaleyfis. Þá er gert ráð fyrir að náman verði 
framtíðarefnistökustaður og því nauðsynlegt að fjalla um framkvæmdina í samræmi við 
lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og gera fyrir námuna áætlun um 
vinnslutilhögun og frágang í samræmi við lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. 

Efnistökusvæðið er í framhaldi af og samliggjandi þeirri námu sem unnið hefur verið úr á 
undanförnum áratugum. Í mati á umhverfisáhrifum eru metin umhverfisáhrif námuvinnslu 
á 29 ha svæði og er þá heildar efnisvinnslusvæðið orðið 65 ha. Áætlað er að vinna a.m.k. 
200.000 m3 á ári. Áætlað vinnanlegt efnismagn á svæðinu er 2.000.000 - 5.000.000 m3. 
Áætlað er að vinna það magn á næstu 10 árum. 

Í tillögu að matsáætlun sem hér liggur fyrir er fyrirhugaðri framkvæmd og 
framkvæmdasvæði lýst og fjallað um umfang og áherslur umhverfismatsins. Fjallað er um 
þá umhverfisþætti sem teknir verða til skoðunar í matinu. Í frummatsskýrslu verða áhrif á 
eftirfarandi þætti metin: Gróðurfar; fuglalíf og spendýr; jarðmyndanir; landslag og 
sjónræna þætti; ferðamennsku og útivist; fornleifar og vatnsvernd verndargildi svæða á 
náttúruminjaskrá. Gert er grein fyrir áhrifum af völdum jarðrasks vegna efnistökunnar 
annars vegar og áhrifa af starfseminni sjálfri hins vegar. 

Í matsáætlun er tilgreint hvaða gögn eru fyrir hendi sem nýtt verða við matið og hvaða 
rannsóknir hafa farið fram og fyrirhugaðar eru vegna mats á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar. 

Drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt um tveggja vikna skeið, frá 20. desember til 3. 
janúar 2008 í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. 
Tillagan var aðgengileg á vef Línuhönnunar. Engar athugasemdir bárust við drög að 
tillögu að matsáætlun. 
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1 INNGANGUR 

1.1 Almennt  
Til að mæta þörf fyrir malarefni á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess hyggjast 
Bolaöldur ehf. halda áfram núverandi vinnslu í Bolaöldum. Náman er í innan við 20 km 
fjarlægð frá Reykjavík, skammt sunnan þjóðvegar 1 yfir Hellisheiði, á móts við Litlu-
Kaffistofuna. Mynd 1.1 sýnir staðsetningu efnistökunnar. 

Efni hefur verið unnið í Bolaöldum í áratugi. Efnistökusvæðið liggur innan tveggja 
sveitarfélaga, Ölfuss og Kópavogsbæjar. Efnisvinnslusvæðið sem Bolaöldur ehf. hafa 
vinnslurétt á og hér er í mati á umhverfisáhrifum er í Sveitarfélaginu Ölfusi. 

Í mati á umhverfisáhrifum eru metin umhverfisáhrif námuvinnslu á 29 ha svæði. 
Efnistökusvæðið er í framhaldi af og samliggjandi þeirri námu sem unnið hefur verið úr á 
undanförnum áratugum og verður þá heildar efnisvinnslusvæðið orðið 65 ha. Áætlað er 
að vinna u.þ.b. 200.000 m3 á ári. Ekki er nákvæmlega fyrirsjáanlegt hversu mikið magn er 
vinnanlegt á svæðinu en talið er að það sé að lágmarki 2.000.000 m3 og að hámarki 
5.000.000 m3 . Áætlað er að vinna það magn á næstu 10 árum, eða til ársins 2018. 

Afmörkun efnistökusvæðisins, áfangaskipting og gerð vinnsluáætlunar var kynnt í nýju 
deiliskipulagi námunnar í mars 2006. Nánar verður fjallað um vinnsluáætlunina í 
frummatsskýrslu í samræmi við IV. kafla laga nr. 44/1999 um náttúruvernd.  

 

Mynd 1.1 Afstöðumynd sem sýnir staðsetningu Bolaöldumámu. 
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1.2 Mat á umhverfisáhrifum 

1.2.1 Matsskylda framkvæmdarinnar 
Þrátt fyrir að náman hafi verið starfrækt um langt skeið þarf nú, samkvæmt IV. ákvæði til 
bráðabirgða í lögum um náttúruvernd nr. 44 frá 1999, að afla námunni framkvæmdaleyfis 
enda gert ráð fyrir að náman verði efnistökustaður til framtíðar. Nauðsynlegt er þess 
vegna að fjalla um framkvæmdina í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000 og gera fyrir námuna áætlun um vinnslutilhögun og frágang í samræmi við lög 
nr. 44/1999 um náttúruvernd. 

Matið er unnið skv. 21. tl. í 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, þar 
sem taldar eru upp framkvæmdir sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum. Þar segir: 
"Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 svæði eða stærra eða er 150.000 
m3 eða meiri. Efnistaka þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans yfir 50.000 m2 
svæði eða stærra". 

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er unnið samkvæmt ofangreindum lögum og 
reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 671/2000. 

1.2.2 Umsjón með mati á umhverfisáhrifum 
Framkvæmdaraðili eru Bolaöldur ehf. Umsjón með matsvinnunni og gerð tillögu að 
matsáætlun, frummatsskýrslu og matsskýrslu er í höndum Línuhönnunar hf. 
verkfræðistofu. Verkefnisstjórn matsvinnunar annast Magnús Ólason fyrir hönd Bolalda 
ehf. og Ólafur Árnason fyrir hönd verkfræðistofunnar Línuhönnunar. Í töflu 1.1. eru 
tilgreindir þeir sérfræðingar sem koma að mati á umhverfisáhrifum auk starfsmanna 
Línuhönnunar hf. verkfræðistofu.  

Tafla 1.1 Verkaskipting við mat á umhverfisáhrifum efnistöku úr Bolaöldum. 

Hlutverk Starfsmenn 

Athugun á gróðurfari Dr. Ólafur Einarsson, líffræðingur 

Athugun á dýralífi Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur 

Athugun á fornleifum Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur hjá 
Fornleifafræðistofunni 

1.2.3 Tillaga að matsáætlun 
Matsáætlun er verkáætlun fyrir fyrirhugað mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Í 
tillögu að matsáætlun er gerð grein fyrir framkvæmdinni, framkvæmda- og áhrifasvæði 
hennar ásamt þeim þáttum umhverfisins sem taldir eru geta orðið fyrir áhrifum. Í 
matsáætlun er því jafnframt lýst hvernig staðið verður að rannsóknum og mati á áhrifum. 

1.2.4 Yfirlit yfir matsferlið 
Aðferðin sem beitt er við mat á umhverfisáhrifum er í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og reglugerð nr. 1123/2005. Matsferlið skv. lögunum má 
sjá á mynd 1.2. 

Nánari upplýsingar um matsferlið má finna á vef Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. 
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Mynd 1.2 Yfirlitsmynd yfir matsferlið 
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1.2.5 Tímaáætlun framkvæmdar og matsferlis 
Áætlað er að frummatsskýrsla verði send til athugunar Skipulagsstofnunar í desember 
2008 og að álit Skipulagsstofnunar liggi fyrir í júní 2009.  

2 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA 
2.1 Tilgangur og markmið 

Efnisnám hefur farið fram á svæðinu í áratugi. Að jafnaði fara 100 - 150 bílar um námuna 
á dag. Ekki er gert ráð fyrir því að umferð malarflutningabíla aukist á vinnslutíma 
námunnar. Til að festa námuna í sessi sem framtíðarefnistökustað er nú nauðsynlegt og 
forsenda starfseminnar að fjalla um námavinnsluna í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. 

2.2 Aðalvalkostur 

2.2.1 Almennt 
Bolaöldunáma er afmörkuð mynd 2.1. Efni hefur verið unnið úr Bolaöldum í áratugi. 
Efnisvinnslusvæðið sem Bolaöldur ehf. hafa vinnslurétt á og hér er í mati á 
umhverfisáhrifum er í Sveitarfélaginu Ölfusi og er afmarkað með gulri brotalínu á mynd 
2.1. Efnistökusvæðið er nú um 36 ha en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir að hún verði 
um 65 ha í lok efnistöku. Vinnslubotn nýja efnistökusvæðisins er áætlaður í 250 – 260 
m.y.s. og efni verður unnið upp í  320 m.y.s. 

Gert er ráð fyrir því að vinna námuna í þremur áföngum. Fyrsti áfangi stækkunarinnar 
gerir ráð fyrir um 400.000 m3 vinnslu, annar áfangi um 1.000.000 m3 og þriðji um 600.000 
m3 eða alls um 2.000.000 m3. Áætlað er að vinna um 200.000 m3 á ári. Fjallað verður um 
vinnslu og áfangaskiptingu í frummatsskýrslu.  

Í námunni er unnið bögglaberg, en það hentar mjög vel sem burðarhæft fyllingarefni undir 
vegi, götur og byggingar. Efnið er notað óunnið eða harpað í mismunandi kornastærðir. 
Mikil þörf verður fyrir bögglaberg um fyrirsjáanlega framtíð. Reiknað er með notkun þess í 
allar helstu framkvæmdir sem skipulagðar hafa verið undanfarin ár. Mikilvægt er að 
tryggja góðan aðgang að bögglabergsnámum og jafnframt haga vinnslu og flutningi 
þannig að umhverfisáhrif verði í lágmarki. 

Efnisvinnslan felst í því að ryðja efni fram af stöllum niður í botn námunnar. Reynt verður 
að hafa vinnslusvæðið nægilega breitt til að hægt sé að ýta niður efni á einum stað en 
moka efni úr skriðu á öðrum stað. Líkur á slysum vegna grjóthruns eru í lágmarki með 
þessu móti.  

Í frummatsmatsskýrslunni verður sett fram áætlun um vinnslu námunnar. Fjallað verður 
um afmörkun, vinnslutíma, vinnslutilhögun og áfangaskiptingu.  
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Mynd 2.1 Yfirlitsmynd sem sýnir útmörk vinnslusvæðis. Gula brotalínan afmarkar 
efnisvinnslusvæðið, bláa brotalínan sýnir útmörk eldra efnistökusvæðis í landi 
Kópavogsbæjar. Appelsínugula línan markar það svæði innan námunnar í landi 
Sveitarfélagsins Ölfuss sem búið er að raska. Efst á myndinni sést í þjóðveg 1 yfir 
Hellisheiði. Gráu línurnar sýna námuveginn og aðra slóða í grennd við námuna. 

2.2.2 Mannaflaþörf og vinnubúðir 
Þrír til fimm menn koma til með að starfa við efnistökuna eins og verið hefur undanfarin ár 
en yfir skemmri tímabil eru fleiri starfsmenn við vinnu innan námunnar við efnisvinnslu. Að 
öllu jöfnu verða í námunni jarðýta og ámoksturstæki og einnig tæki til efnisvinnslu. Engar 
eldsneytisbirgðir verða í námunni umfram þær sem eru á eldsneytistönkum vinnuvéla. 
Kaffi- og hreinlætisaðstaða fyrir starfsmenn er á svæðinu. 
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2.2.3 Frágangur  
Í matsskýrslu verður gerð grein fyrir vinnsluáætlun og áformum um frágang námunnar. 
Vinna við frágang á eldri námusvæðum er þegar hafin. Frágangur á nýjum 
vinnslusvæðum fer fram strax og vinnslu í viðkomandi áfanga er lokið. Við gerð vinnslu og 
frágangsáætlunar er IV. kafli laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, sem fjallar um efnistöku 
hafður til hliðsjónar. Jafnframt er ritið „Námur – efnistaka og frágangur” [4] haft til 
hliðsjónar við gerð þessarar áætlunar. 

Í dag er gamli námubotninn notaður sem jarðvegstippur. Bolaöldur ehf. hafa umsjón með 
frágangi á tippsvæðinu. Sú framkvæmd viðkemur ekki mati á umhverfisáhrifum 
Bolaöldunámu en þegar fram líða stundir er gert ráð fyrir að ganga frá fyrirhuguðu 
námusvæði með sama hætti. Rekstraraðili áformar því að fá starfsleyfi fyrir jarðvegstipp í 
námunni. 

2.3 Aðrir valkostir 
Í frummatsskýrslu verður ekki lagður fram annar valkostur varðandi staðsetningu 
námunnar (sjá umfjöllun um núlllausn hér að neðan). Í matsferlinum verða áfangarnir þrír 
skoðaðir m.t.t. umhverfisáhrifa. Gengið er út frá því að standa þannig að efnistökunni að 
sýnileiki að svæðinu frá þjóðvegi verði sem minnstur. Fjallað verður um afmörkun, 
vinnslutíma, vinnslutilhögun og áfangaskiptingu í þessu samhengi. 

2.4 Núlllausn 
Vinnsla efnis úr Bolaöldum hefur staðið yfir í áratugi og mikið efni hefur verið tekið þaðan. 
Aðrar helstu bögglabergsnámurnar í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eru í Vatnsskarði og 
Undirhlíðum sunnan Hafnarfjarðar og í Lambafelli í landi Sveitarfélagsins Ölfus. Með 
vinnslu efnis úr Bolaöldu er stuðlað að því að tryggja efni á sanngjörnu verði sem unnið er 
úr námu með tilskilin leyfi og að haga efnistökunni á þann hátt að sem minnst áhrif verði á 
umhverfið. Stöðvun efnistöku úr Bolaöldu leiðir til meiri efnistöku úr öðrum námum og 
hækkun á verði og styttingu á endingartíma annarra náma. Að teknu tillit til hagkvæmni í 
vinnslu, fjarlægðar og hugsanlegra umhverfisáhrifa er efnistaka úr Bolaöldum einn besti 
kostur sem völ er í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.  
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3 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDASVÆÐIÐ 

3.1 Staðsetning, staðhættir 
Bolaöldur eru við rætur Vífilsfells. Efnistökusvæðið liggur á mörkum tveggja sveitarfélaga, 
Ölfuss og Kópavogsbæjar. Fyrirhuguð efnistaka er í Sveitarfélaginu Ölfusi. Náman er 
skammt sunnan þjóðvegar 1 yfir Hellisheiði, í innan við 20 km fjarlægð frá Reykjavík.  

Efni hefur verið tekið úr Bolaöldu um áratuga skeið og náman er orðin hluti af kennileitum 
svæðisins. Svæðið liggur í 200 – 300 m hæð yfir sjávarmáli. Berggrunnur svæðisins 
einkennist að megninu til af bergmyndunum frá síðkvarter s.s. móbergi og bólstrabergi. 
Einnig finnst þar beltótt grágrýti frá hlýskeiði. Jarðgrunnur er fyrst og fremst þunnt 
veðrunarset og dæmigerður bersvæðisgróður á hálfgrónum melum og hæðum. 

 
Mynd 3.1 Séð inn á námusvæðið frá austurkanti. 
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Mynd 3.2 Útsýni að námusvæðinu frá þjóðvegi 1, Suðurlandsvegi. 
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Staðsetning Bolaöldunámu (E1) er sýnd á aðalskipulagsuppdrætti Sveitarfélagsins Ölfuss 
á mynd 3.3. Náman liggur við sveitarfélagamörkin við Kópavogsbæ. 

 

Mynd 3.3 Hluti aðalskipulagsuppdráttar sveitarfélagsins Ölfuss. Bolaöldunáma er merkt 
E1 á uppdrættinum. [1] 

3.2 Afmörkun framkvæmdasvæðis 
Afmörkun framkvæmdasvæðis kemur fram á mynd 2.1. Framkvæmdasvæðinu er skipt í 
þrjá hluta, fyrsti hlutinn er í a.m.k. 400.000 m3 og er ætlunin að vinna þetta svæði á 2 
árum. Annar hlutinn er um 1.000.000 m3 og verður unninn á 5 árum og þriðji hlutinn er um 
a.m.k. 600.000 m3 og verður unnin á þremur árum. í frummatsskýrslu verður gerð grein 
fyrir áfangaskiptingu vinnslunnar og vinnslutilhögun.  

3.3 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir 

3.3.1 Svæðisskipulag  
Ekkert svæðisskipulag er í gildi í Sveitarfélaginu Ölfusi. 

3.3.2 Aðalskipulag  
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfus 2002 – 2014 var staðfest af umhverfisráðherra í 
janúar 2005. [3] Breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem gert er ráð fyrir þeirri 
efnistöku sem hér er kynnt var staðfest af umhverfisráðherra og auglýst í B. deild 
Stjórnartíðinda 3. júlí 2008. Efnistakan er því í samræmi við aðalskipulag Sveitarfélagsins 
Ölfuss. 
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3.3.3 Deiliskipulag  
Deiliskipulag af Bolaöldunámu hefur verið auglýst og er í staðfestingarferli hjá 
Sveitarfélaginu Ölfusi. 

3.4 Eignarhald 
Bolaöldunáma er í landi sem er í eigu Sveitarfélagsins Ölfuss. Bolaöldur ehf. eru með 
samning við sveitarfélagið um jarðefnavinnslu úr námunni.  

3.5 Leyfisveitingar 
Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum:  

Sveitarstjórn Ölfuss Veitir framkvæmdaleyfi á grundvelli staðfests aðalskipulags og 
niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum.  

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands veitir starfsleyfi vegna starfseminnar og uppsetningar snyrti- 
og mataraðstöðu fyrir starfsmenn skv. reglugerð nr. 785/1999 um mengunarvarnir.     

Fornleifavernd ríkisins: Verði nauðsynlegt að raska fornminjum þarf til þess leyfi 
Fornleifaverndar ríkisins. 

 

4 UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM 

4.1 Þættir framkvæmdar sem valda umhverfisáhrifum 
Hér á eftir verða nefndir helstu þættir framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum. 

4.1.1 Jarðrask af völdum efnistöku 
Við efnistökuna er efni fjarlægt úr Bolaöldunum og jarðrask getur haft í för með sér 
skerðingu á grónu landi, búsvæðum fugla og breytir ásýnd svæðisins. Séu fornleifar innan 
efnistökusvæðisins geta þær jafnframt raskast, nema gripið sé til sérstakra ráðstafana.  

4.1.2 Verkþættir á framkvæmdatíma og umferð á rekstrartíma 
Vinnsla hefur verið í Bolaöldum í yfir 30 ár. Umferð malarflutningabíla hefur ráðist af 
eftirspurn en verið mjög mikil hin síðari ár enda efnið úr námunni mjög eftirsótt. Náman er 
fjarri byggð og því er hávaði af völdum vinnslunnar ekki áhrifaþáttur í þessu tilfelli m.t.t. 
gildandi reglugerðar um hávaða nr. 933/1999. Ónæði af völdum starfseminnar og áhrif á 
fugla og spendýr við efnistökustaðinn verða líklega hverfandi þar sem starfsemin hefur 
verið það lengi á svæðinu.  

4.2 Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar 
Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum 
framkvæmdarinnar gæti, bæði á framkvæmdatíma og á rekstrartíma: 

  

• Bein áhrif á umhverfið: Við afmörkun áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa af völdum 
jarðrasks á gróðurfar og jarðmyndanir er miðað við 100 metra svæði út fyrir 
afmarkað framkvæmdasvæði.  

• Áhrif á fuglalíf: Við afmörkun áhrifasvæðis fyrir fugla er horft til stærra svæðis en 
vegna beinna áhrifa á gróðurfar og jarðmyndanir. Kannað verður fuglalíf í 
umhverfis námusvæðið og upp í hlíðar Vífilsfells. 
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• Áhrif á landslag og sjónræna þætti. Hluti af mati á áhrifum framkvæmdarinnar felst 
í því að meta áhrif hennar á landslag og sjónræna þætti. Í matsskýrslu verður lagt 
mat á áhrifasvæðið, t.d. með tilliti til útivistar á aðliggjandi svæðum og umferðar 
um Þjóðveg 1.  

4.3 Þættir sem lögð verður áhersla á að skoða í frummatsskýrslu 

4.3.1 Almennt 
Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti umhverfisins sem hugsanlega geta orðið fyrir 
umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar, bæði á framkvæmdatíma og 
rekstrartíma. Í þessari tillögu að matsáætlun eru kynntir þeir umhverfisþættir sem talin er 
ástæða til þess að fjalla um í matsferlinu. Við ákvörðun um hvaða þætti er talin ástæða til 
að athuga, voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, mið tekið af kröfum í lögum og reglugerðum 
og samráð haft við helstu umsagnaraðila. 

Við mat á umhverfisáhrifum er stuðst við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og 
reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. Einnig er stuðst við leiðbeiningar 
Skipulagsstofnunar, annars vegar um mat á umhverfisáhrifum og hins vegar um flokkun 
umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Við mat á vægi áhrifa á 
einstaka umhverfisþætti er stuðst við tiltekin viðmið s.s. stefnumörkun stjórnvalda, lög og 
reglugerðir og alþjóðasamninga.   

4.3.2 Umhverfisþættir 
Í frummatsskýrslu verður lögð áhersla á eftirtalda þætti:  

Tafla 4.1 Verkaskipting við mat á umhverfisáhrifum efnistöku úr Bolaöldum. 

• Landslag og sjónræna þætti • Áhrif á útivist og ferðamennsku 
• Gróðurfar • Jarðfræði og jarðmyndanir 
• Fuglalíf og spendýr • Fornleifar 
• Grunnvatn • Umferð 

 

Hér á eftir verður stuttlega fjallað um hvern þessara þátta.  

4.3.3 Landslag og sjónrænir þættir 

Ætlunin er að starfrækja námu á þessu svæði um nokkurt skeið og áhrif vinnslunnar á 
ásýnd svæðisins er því langvarandi. Áhrifa af efnistöku gætir nú þegar og verður að taka 
tillit til þess að ekki er um ósnert svæði ræða.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um sjónræn áhrif framkvæmdarinnar og áhrif á einkenni 
landslags. Megin áhersla verður á áhrif frá þjóðvegi og útivistarsvæðum í nágrenni 
námunnar. Sýndar verða myndir af framkvæmdasvæðinu frá þjóðvegi. Markað verður fyrir 
námunni á þessum myndum og gerð tilraun til að lýsa því hvernig efnistökustaðurinn kann 
að líta út að frágangi loknum. Hugsanleg áhrif námunnar á gildi landslags og sjónrænna 
þátta verða metin m.t.t. til gildis svæðisins.   

Vettvangsvinna vegna áhrifa á landslag verður sumarið og haust 2008. 
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4.3.4 Gróður og einstakar plöntutegundir 
Áhrif af völdum efnistöku og aukins rofs á gróður verða að öllum líkindum minniháttar að 
umfangi. Til að leggja mat á hugsanleg áhrif var gróðurfar kannað sumarið 2007. Í 
frummatsskýrslu verður gróðurfarinu lýst. Gerð verður grein fyrir gróðurþekju, 
tegundasamsetningu og fjölbreytni gróðurlenda og greint frá hvort sjaldgæfar tegundir eða 
gróðurlendi er að finna, hvort tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista 
Náttúrufræðistofnunar Íslands séu á svæðinu. Áhrif efnistöku og rasks á gróður verða 
metin. Lagðar verða fram tillögur að mótvægisaðgerðum ef þörf þykir. 

Gróðurrannsóknir fóru fram sumarið 2007. 

4.3.5 Fuglar og spendýr 
Efnistaka í Bolaöldum getur skert búsvæði fugla í nágrenni efnistökusvæðisins. Jafnframt 
getur starfsemin haft í för með sér ónæði fyrir ref eða önnur spendýr sem á svæðinu eru.  

Fjölbreytileiki og þéttleiki varpfugla innan framkvæmdasvæðisins var kannaður sumarið 
2007. Aflað var upplýsinga um fuglalíf og kannað hvort heimildir væru um refagreni eða 
annað dýralíf í nágrenni námanna. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir fjölbreytni og 
þéttleika fugla og hvort einhverjir fuglar á válista NÍ finnist á svæðinu. Erfitt er að koma 
fyrir sniðtalningum á þessu frekar litla og afmarkaða svæði. Þess í stað voru taldir allir 
fuglar með beinni talningu eins og þeir komu fyrir á athugunardögum.  

Gerð verður grein fyrir fjölbreytni og þéttleika fugla og hvort einhverjir fuglar sem hafa 
verið settir á válista finnist á svæðinu. Jafnframt verður fjallað um spendýr á svæðinu og 
metin hugsanleg áhrif efnistöku og rasks á dýralíf og lagðar fram mótvægisaðgerðir ef 
þörf þykir. 

Rannsóknir fóru fram á tímabilinu júní til ágúst 2007. 

4.3.6 Jarðfræði og jarðmyndanir 

Í matsskýrslu verður jarðfræði fyrirhugaðs rannsóknarsvæðis lýst, ásamt því að fjalla um 
sérstöðu þeirra og verndargildi. Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á jarðfræðilega þætti 
verða metin og lagðar til mótvægisaðgerðir ef nauðsynlegt er. 

4.3.7 Áhrif á útivist og ferðamennsku  
Hugsanleg áhrif á útivist og ferðamennsku eru einkum í tengslum við ónæði af völdum 
efnistökunnar eða áhrifa á landslag og sjónræna þætti. Skipulögð útivistarsvæði eru ekki í 
nánd við efnistökustaðinn, en svifflug er stundað frá Sandskeiði og vélhjólamenn nýta 
aflagðar námur sem keppnissvæði, auk þess sem gönguslóði liggur upp á Vífilsfellið fyrir 
ofan námuna. Umfjöllun um hugsanleg áhrif á ferðamennsku og útivist verður tengd við 
umfjöllun um áhrif á landslag og sjónræna þætti. 
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Mynd 4.1 Í Bolaöldunámu. Sjá má móta fyrir göngustíg upp á Vífilsfellið í hlíðinni ofan 
námunnar. 

4.3.8 Fornleifar 
Séu fornleifar innan svæðisins er hætta á að þær eyðileggist eða verði fyrir raski af 
völdum efnistökunnar. Fornleifafræðingur kannaði svæðið í september 2007 og mun 
kanna það betur í janúar 2008. Einnig verður farið í gegnum heimildir s.s. örnefnaskrár, 
sýslu- og sóknarlýsingar, manntöl og jarðabækur. Í frummatsskýrslu verður greint frá 
niðurstöðum fornleifaskráningarinnar. Staðsetning hugsanlegra fornleifa verður sýnd á 
loftmynd ásamt fyrirhuguðu áhrifasvæði framkvæmdarinnar og greint frá 
mótvægisaðgerðum verði þörf talin á. 

4.3.9 Grunnvatn 
Námusvæðið er ekki innan vatnsverndarsvæða en náman liggur að hluta til upp við 
vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins (fjarsvæði A).  
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Mynd 4.2 Vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins í nágrenni Bolaöldunámu. Náman 
liggur að hluta til upp við fjarsvæði (A) [2] 

Námusvæðið liggur einnig í nálægð við fjarsvæði vatnsverndarsvæðis Ölfuss. Afmörkun 
þess má sjá á mynd 3.3. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir grunnvatnsrennsli á 
svæðinu, hugsanlegum áhrifum framkvæmdar á grunnvatn og jafnframt áhrifum þess ef 
mengun bærist í grunnvatn. 

4.3.10 Umferð 
Að jafnaði fara 100 - 150 bílar um námuna á dag. Ásókn í efni úr námunni sveiflast í takt 
við framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er gert ráð fyrir að umferð 
malarflutningabíla aukist á vinnslutíma námunnar. Í frummatsskýrslunni verður fjallað um 
hvort og þá hvaða áhrif umferð vörubíla út á Suðurlandsveg hefur á umferðaröryggi 
vegfaranda um Suðurlandsveg. 

4.4 Fyrirliggjandi gögn  
Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir sem stuðst verður við í matsvinnunni eru eftirfarandi:  

• Skipulagsmál: 
• Aðalskipulag Sveitarfélagsins Ölfus 2002 – 2014. [3]  

• Upplýsingar um verndarsvæði: 

• Náttúruminjaskrá. Náttúruverndarráð 1996. 

• Kort og myndir: 

• Litloftmyndir af svæðinu. Loftmyndir ehf. 2004. 
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• Staðfræðikort LMÍ í mælikvarðanum 1:50.000. Landmælingar Íslands (LMÍ) 
1977-1990. 

• Fornleifar og aðrar menningarminjar: 

• Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar. Fornleifanefnd – Þjóðminjasafn 
Íslands.  
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5 KYNNING OG SAMRÁÐ 

5.1 Samráð og kynning 
Haft verður samráð við ýmsa aðila meðan á matsvinnu stendur, bæði lögboðna 
umsagnaraðila sem og aðra hagsmunaaðila í samræmi við ákvæði laga um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

5.2 Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun 
Drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt um tveggja vikna skeið, frá 20. desember 2007 
til 3. janúar 2008. í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á 
umhverfisáhrifum. Kynning á drögum að tillögunni var auglýst Suðurglugganum, 
Fréttablaðinu og Morgunblaðinu 20. desember 2007. Tillagan var aðgengileg á vef 
Línuhönnunar. Engar athugasemdir bárust frá almenningi við drögin. Athugasemd barst 
frá Skipulagsstofnun við drögin og er efni hennar birt í viðauka 1. Tekið hefur verið tillit til 
athugasemdar Skipulagsstofnunar í tillögu að matsáætlun. 

5.3 Kynning á frummatsskýrslu 
Við gerð frummatsskýrslunnar verður haft samráð við landeiganda, leyfisveitendur, 
Skipulagsstofnun, umsagnaraðila og almenning í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdar. Á vinnsluferli frummatsskýrslunnar verður almenningi 
gefinn kostur á að koma með ábendingar um fyrirhugaða framkvæmd. Áætlað er að skila 
frummatsskýrslu til Skipulagsstofnunar í desember 2008. Frummatsskýrslan verður kynnt 
almenningi í samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma skýrslunnar. 
Frummatsskýrslan verður aðgengileg á opinberum stöðum, auk þess að verða aðgengileg 
á vefnum. Nánari upplýsingar um aðgang að skýrslunni verða auglýstar síðar í fjölmiðlum. 
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