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Ágrip
Tilgangur verkefnisins er:
•

eina helstu um
mhverfisþætti sem
s
þverun fjarða hefur áhhrif á og mism
munandi aðstæ
æður
Að gre
sem ha
afa þarf í huga
a m.a. með hliiðsjón af þeirri reynslu sem liggur fyrir hérr á landi.

•

Að gre
eina hvaða lykkilþætti má no
ota við mat á því hvort æskkilegra er m.t.tt. umhverfisáh
hrifa
að þve
era fjörð eða le
eggja veg fyrirr fjörð.

•

Að sko
oða stefnumót un og reynslu erlendis varðandi þverun fjjarða.

•

Að þró
óa viðmið út frrá ofangreindu
u sem hjálpað
ð geta til við sstefnumótun og
o ákvarðanattöku
um hvo
ort horfa eigi t il þverunar fjarða.

Skkilgreina má þverun
þ
fjarðarr sem vegafra
amkvæmd sem
m þverar svæðði innan fjarðar þar sem gætir
sjá
ávarfalla. Alls hafa verið þve
eraðir 11 firðirr hér á landi síðan 1961.
He
elstu rök fyrir þverun fjarða
ar er hagkvæmni þ.m.t. sty
ytting vegalenngda og aukið
ð umferðaröryyggi.
Einnig geta aðs
stæður verið m
með þeim hæ
ætti að mjög erfitt getur veriið að leggja veg
v fyrir fjörð, t.d.
ge
etur verið hættta á hruni og/e
eða snjóflóðum
m.
Úttfærsla þveran
na hér á landi byggist yfirleitt á vegfylling
gum beggja veegna fjarðar og
o brúaropi á milli
þe
eirra. Sjaldnas
st er því um það að ræða
a að byggðarr séu brýr á stöplum. Jarð
ðgöng eru ein
nnig
va
alkostur við þverun fjarða og eru Hvalffjarðargöng eina dæmið uum slíka útfæ
ærslu hér á la
andi.
Va
alkosturinn við
ð þverun fjarða
ar er yfirleitt en
nduruppbygging núverandi vvegar.
Ra
annsóknir hér á landi hafa ssýnt fram á talsverð umhverrfisáhrif af þveerunum í Gilsfirði og Borgarffirði.
Líttil áhrif virðastt hafa orðið í Ö
Önundarfirði og
o Dýrafirði á umhverfið.
u
Þvveranir erlend
dis með vegffyllingum hafa
a haft áhrif á strauma, vvatnsskipti og
g setflutninga
a. Á
un
ndanförnum árrúm hefur veriið lögð aukin áhersla
á
á að endurheimta
e
vvirkni og sams
setningu vistke
erfa.
Tilteknir firðir ge
eta notið sérsstakrar vernda
ar t.a.m. sem UNESCO svæ
æði eins og í Noregi eða sem
s
National landsc
cape“ t.d. í Skkotlandi.
„N
Re
eynsla og ra
annsóknir á áhrifum þve
erunar fjarða hér á land i bendir til þess að he
elstu
um
mhverfisþættirrnir sem kunn
na að verða fyrir
f
áhrifum séu
s
jarðmynddanir, landslag
g, lífríki landss og
sjá
ávar, og útivist og ferðamen
nnska.
Ja
arðmyndanir geta
g
orðið fyrirr áhrifum vegna skeringa og
o efnistöku. Efnisþörf er mikil
m
við þvera
anir,
ein
nkum þar sem
m sveifla sjáva
arfalla er mikil eins og í Breiiðafirði. Efnisþþörf getur haftt afgerandi áhrif á
ha
agkvæmni þve
erunar. Einnig þarf að vera aðgengilegt
a
he
entugt fyllingaarefni og grjótv
varnir.
La
andslag verðu
ur að sama s kapi fyrir áhrifum vegna skeringa og fyyllinga í hlíðum fjarða. Þve
erun
fja
arða brýtur upp landslagshe
eildina og fyrirrbærið fjörð. Svæði
S
eru missmikið snortin og hafa mism
mikið
ve
erndargildi m.t.t. landslags. V
Verndargildi óþveraðs
ó
fjarða
ar eykst eftir þþví sem fleiri eru
e þveraðir.
Líffríki á landi verður
v
fyrir be
einum áhrifum
m af raski vegna vegalagnningar en einnig getur umfferð
og
g/eða framkvæ
æmdir haft trufflandi áhrif t.d. á fugla.
Áh
hrif þverunar á lífríki sjávarr er hvað erfið
ðast að sjá fy
yrir. Með því aað tryggja að sjávarföll halldist
ná
ánast óbreytt virðist vera h
hægt að takm
marka áhrifin verulega
v
t.d. á leirur, sem
m njóta sérstakrar
ve
erndar. Óumde
eilt er að þverrun hefur áhriff á strauma og
g öldur og þá hhugsanlega á setflutninga, háð
að
ðstæðum. Tals
sverð óvissa vvirðist vera til staðar
s
um áhrif þessara breeytinga á lífríki í sjó.
Úttivist og ferða
amennska gettur orðið fyrir áhrifum. Yfirrbragð innri hhluta fjarða ge
etur breyst flyytjist
um
mferð þaðan. Þverun
Þ
getur h
hamlað sjóferð
ðum.
Errfitt getur verið
ð að finna veg
gstæði fyrir firð
ði sem ekki ra
askar fornleifuum. Þetta er þó háð aðstæð
ðum
og
g þéttleika min
nja.
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Ge
erður verður gátlisti
g
sem un
nnt er að nota
a við stefnumó
ótun til að met
eta gildi fjarðarr og hvort þve
erun
ge
eti talist fýsileg
gur kostur m.t. t. umhverifsáh
hrifa.
Me
eð hliðsjón aff þeim þverun
narverkefnum sem framkvæ
æmd hafa verrið hér á landi og þeirri óviissu
se
em enn virðist ríkja um áhriff þeirra er ekkii óeðlilegt að álykta
á
að meirri áhersla ætti að vera á vökktun
til þess að draga
a lærdóm af þ
þeim framkvæm
mdum sem þe
egar hefur veririð hrint í framk
kvæmd.
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