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Framkvæmd
din
Frummatsskkýrsla þessi fjallar
fj
um umh
hverfisáhrif aff lagningu nýýs kafla Hallsvvegar frá Vík
kurvegi að
Hringvegi með
m
brú yfirr Korpu (Úlffarsá), mislæ
æg gatnamót yfir Hringve
eg (hér eftirr kallaður
Vesturlandsvvegur) og Úlfa
arsfellsveg í be
einu framhaldi af Hallsvegi.
Tilgangur fra
amkvæmdarin
nnar er að tengja Grafarvog
gshverfi og hve
erfi í Hamrahlíðum og Úlfarrsárdal við
Vesturlandsvveg og bæta tengingu
t
hverffanna innbyrðis í samræmi við aðalskipullag Reykjavíku
ur. Mislæg
gatnamót erru talin nauðssynleg til að greiða
g
fyrir um
mferð inn og út
ú úr hverfunu
um sitt hvoru megin við
Vesturlandsvveg og bæta flæði
f
umferðar á Vesturland
dsvegi.
Framkvæmd
dum er ætlað að
a auka umferðarrýmd gatn
nanna, þjónustustig og umfe
erðaröryggi.
Fyrirhugaður Hallsvegur verður af tegund
t
A3 samkvæmt
s
Ve
egstaðli en Úlfarsfellsvegur verður
borgarvegurr. Hallsvegurr verður 4 akkreina vegur frá
f Vesturland
dsvegi að Víkkurvegi en ha
ann verður
áfram tveggja akreina veg
gur að Strand
dvegi. Úlfarsfe
ellsvegur verður 4 akreinar.. Framkvæmdin verður
áfangaskipt.
f
kostir eru
u til skoðunar í mati á umhve
erfisáhrifum:
Eftirfarandi fjórir
1a

Framkvvæmdakostur Vegagerðarin
nnar og Reykjjavíkurborgar sem felst í fra
amlengingu Hallsvegar
H
frá Vííkurvegi að Vesturlandsve
egi. Bygging Úlfarsfellsve
egar og misslægra gatna
amóta við
Vesturllandsveg. Í þe
essu tilfelli er reiknað
r
með því
þ Sundabraut verði ekki til staðar.

1b

Framkvvæmdakostur Vegagerðarinnar og Rey
ykjavíkurborga
ar líkt og í 1a
a en í þessu
u tilfelli er
reiknað
ð með því að Sundagöng
S
ve
erði til staðar.

1c

Framkvvæmdakostur Vegagerðarinnar og Reyk
kjavíkurborgarr líkt og í 1a
a en að þessu sinni er
reiknað
ð með því að Sundin verði þveruð með hábrú samkvæ
æmt aðalskipu
ulagi Reykjavíkur 20012024.

2a

Núllkosstur – Hallsveg
gur ekki lengd
dur, engin mis
slæg gatnamótt og enginn Úlfarsfellsvegurr. Reiknað
er með
ð því að Sunda
agöng verði til staðar.

3a

Úlfarsfe
ellsvegur og mislæg gatn
namót, en Ha
allsvegur ekki lengdur. Re
eiknað er me
eð því að
Sundag
göng verði til staðar.
s

Áhrif á umfe
erð
Umferð árið 2024 um fyriirhugaðan Ha
allsveg á milli Víkurvegar og
g Vesturlandssvegar mun ve
erða rúmir
20 þúsund bílar
b
á dag eff byggð verða
a Sundagöng. Umferð á Hallsvegi
H
frá V
Víkurvegi að Strandvegi
S
verður á biliinu 8 til 11 þúsund bílar á dag. Með by
yggingu hábrú
úar yfir Kleppsvík gæti þes
ssi umferð
unum verðurr töluverð up
aukist um 6 þúsund bíla
b
á dag. Samkvæmt skipulagsáætl
s
ppbygging
ar og verslun
nar- og þjón
nustubyggðar fram til ársins 2024 í n
nágrenni við fyrirhugað
íbúðabyggða
framkvæmda
asvæði. Sú up
ppbygging kem
mur til með að
ð mynda aukn
na umferð, til o
og frá þessum
m svæðum.
Þessi umferð
ð mun mynda
ast óháð tilkom
mu fyrirhugaðra
a framkvæmda.
Verði ekki byggður
b
nýr le
eggur Hallsveg
gar sem tengir Grafarvog við
v Vesturlandsveg og Blika
astaðaland
mun umferð um Víkurveg og Korpúlfssttaðaveg aukas
st um sem ne
emur þeirri umferð sem ella hefði geta
farið um nýja
an Hallsveg.
Umferð um fyrirhugaðan Úlfarsfellsveg
g er áætluð um
m 18 þúsund bílar á dag á
árið 2024. Sú umferð er
fyrst og frem
mst til og frá fyyrirhugaðri íbú
úðabyggð í Ha
amrahlíðarlöndum. Ef Úlfa
arsfellsvegur verður
v
ekki
byggður mun umferð að íbúðabyggð fa
ara um Mímisb
brunn og Lamb
bhagaveg. Nið
ðurstaðan er sú
s að áhrif
á umferð erru talsverð jákkvæð, þar sem
m umferð er dreift betur um
m Grafarvog og Hamrahlíð
ðarlönd og
dregur því úr álagi á einstökum vegum.
Áhrif á loftgæ
æði
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Styrkur köfn
nunarefnisdíoxxíðs (NO2) mun
m
líklega ald
drei fara yfir heilsuverndarrmörk með fy
yrirhugaðri
framkvæmd. Sólarhringssstyrkur svifrykss mun til ársins 2024 fara yffir heilsuvernd
darmörk á svæ
æðum með
íbúðabyggð og leikskólum
m óháð fyrirhuguðum fram
mkvæmdum. Ástæður
Á
eru ffyrst og frems
st talsverð
mferðar fram að
a þessum tíma og vaxa
andi kröfur ga
agnvart loftme
engun. Áhrif svifryks á
aukning um
heilsufar fólkks eru þekkt og
o eru það he
elst börn, aldra
aðir og fólk me
eð öndunarfæ
ærasjúkdóma sem
s
finnur
fyrir áhrifum
m svifryksins. Aukin tíðni astma, berk
kjubólgu og annarra öndu
unarfærasjúkd
dóma auk
hjartasjúkdó
óma og heilabllóðfalla fylgir hærri
h
styrk svifryks. Með því
þ að grípa til mótvægisaðg
gerða eins
og að þvo og
g rykbinda á þeim
þ
tíma sem
m svifryksmeng
gun er mest og
o með því að
ð draga úr öku
uhraða má
draga úr myyndun svifryks og minnka þa
ar með þau áh
hrif sem það he
efur í næsta n
nágrenni. Umffangsmeiri
aðgerðir þarrf til að draga almennt úr myndun
m
svifryk
ks á höfuðborg
garsvæðinu. Í heild teljast áhrif
á
kosts
1b á loftgæð
ði óveruleg til talsverð neikvvæð en áhrif núllkosts óveruleg neikvæð
ð. Áhrif annarra kosta á
loftgæði voru
u ekki reiknuð
ð en líkur eru le
eiddar að því að áhrif 1a og
g 1c verði óverruleg til talsverð og áhrif
3a verði óve
eruleg.
Áhrif á hljóðvist
Hljóðstyrkur mun aðallega
a aukast vegn
na tilkomu fram
mkvæmda þar sem engin ssamgönguman
nnvirki eru
fyrir í dag. Hljóðstig
H
yrði yfir
y mörkum fyyrir framtíðarby
yggð næst Úlffarsfellsvegi á
án mótvægisað
ðgerða en
með því að byggja 2 m háa hljóðmön ætti hljóðsttig að nást að
ð mestu leyti undir viðmiðunarmörk.
eð tilkomu kossts 1a og 1b og
g verður 2-3 dB(A)
d
hærra e
en við núllkostt. Hljóðstig
Hljóðstig eykkst lítillega me
mun verða yfir viðmiðun
narmörkum við
v Borgaveg og Víkurveg
g óháð framkkvæmd. Þa
að er mat
araðila að áhrrif framkvæmd
dar á hljóðvist komi til með að
a vera óverulleg
framkvæmda
Áhrif á vatna
afar og vatnalííf
Veglína Halllsvegar þvera
ar Úlfarsá á einum stað. Brúin sem ve
erður byggð e
er sambærile
eg og brýr
Korpúlfsstað
ðavegar og La
ambhagavegar. Brúin verður hönnuð á þa
ann hátt að rask á bökkum hennar og
árfarvegi verrði sem minnsst og aðgengi að ánni haldis
st óbreytt. Reg
gnvatni verðurr veitt um settjjarnir áður
en það renn
nur í Úlfarsá. Haft verður sa
amráð við Veiðimálastofnun
n um hönnun og gerð brúa
ar svo hún
hindri ekki far
f fiska og áh
hrif á hrygningarsvæði hald
dist í lágmarkki. Það er matt framkvæmdaraðila að
áhrif framkvæ
æmda á vatna
afar og vatnalííf séu óveruleg
g.
Áhrif á gróðu
urfar
Framkvæmd
dasvæðið er víðast
v
hvar ve
el gróið en á stöku stað eru
e lítt grónir m
melar og rösk
kuð svæði
vegna framkkvæmda. Í þe
eim rannsóknu
um sem gerða
ar voru af Nátttúrufræðistofnun Íslands árin 1996 og
2000 komu ekki í ljós nein
nar tegundir sem þykja sjald
dgæfar eða sé
érstakar. Hinss vegar hefur verið bent
á að Úlfarssá og vel gró
m taka beri tillit
ónir bakkar he
ennar myndi eina náttúrulega heild sem
t
til við
skipulagning
gu framkvæmd
da. Áin ásam
mt 200 m breið
ðum bakka til hvorrar
h
handa
ar er á náttúruminjaskrá.
Áhrif framkvvæmdarinnar á gróðurfar ve
erða fyrst og fremst
f
fólgin í beinu raski þ
þar sem vegurinn liggur
um gróið lan
nd. Það er ma
at framkvæmd
daraðila að áhrrif framkvæmd
dar á gróðurfa
ar séu óveruleg
g.
Áhrif á fuglalíf
Fyrirhugað framkvæmdasvæði vesstan Vesturla
andsvegar er
e
talsvert raskað af nýlegum
byggingafram
mkvæmdum að
a árbökkum Úlfarsár und
danskyldum. Því
Þ er ekki u
um óhreyft va
arpland að
ræða. Hön
nnun brúar verður
v
með þeim
þ
hætti að
a bakkar Úlffarsár raskistt sem minnstt og áhrif
framkvæmda
arinnar á fuglalíf við ánna verði því í lág
gmarki. Helsttu áhrif Úlfarssfellsvegar á fuglalíf
f
eru
fólgin í raskki á kríuvarpi. Að öðru leyyti er fuglalíf á framkvæmd
dasvæðinu au
ustan Vesturla
andsvegar
fremur fábre
eytt og áhrif fra
amkvæmdarin
nnar teljast óve
eruleg.
Áhrif á fornm
minjar
Tvær fornm
minjar eru sta
aðsettar inna
an framkvæm
mdasvæðis og
g tengjast þæ
ær fornum le
eiðum og
landamerkju
um. Í þjóðminjjalögum 107/2
2001 kemur fram
f
að óheimilt er að rasska eða hylja
a fornleifar
nema með leyfi
l
Fornleifavverndar ríkisin
ns. Sótt verðu
ur um leyfi til Fornleifavernd
F
dar ríkisins ve
egna minja
sem ekki err auðið að sneiða framhjá við framkvæm
md og verður samráð haft við stofnunina
a um þær
rannsóknir sem
s
þarf áður en til framkvæ
æmdar kemur. Að teknu tilliti til mótvægissaðgerða og þess
þ
rasks
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sem þegar hefur
h
átt sér stað
s
á svæðin
nu er það ma
at framkvæmdaraðila að fra
amkvæmdin eigi eftir að
hafa óverule
eg neikvæð áh
hrif á fornminja
ar.
Niðurstaða
Helstu neikvvæð umhverffisáhrif framkkvæmdarinnar samkvæmt matsvinnunni verða á hljóðvist við
Úlfarsfellsve
eg. Einnig verrða neikvæð áhrif á loftgæ
æði þar sem sólarhringsgildi svifryks mun líklega
verða yfir mörkum.
m
Önn
nur áhrif eru talin
t
veigamin
nni vegna eðliss þeirra, umfa
angs og tímalengdar. Á
heildina litið
ð eru líkleg áh
hrif Hallsvega
ar, Úlfarsfellsv
vegar og mislæ
ægra gatnamóta við Vestu
urlandsveg
óveruleg. Áhrif
Á
á einstaka
a umhverfisþæ
ætti eru frá þvíí að vera óveruleg upp í talssverð neikvæð
ð áhrif eftir
því hvaða ko
ostur er til umrræðu.
Að teknu tilliti til niðursta
aðna sérfræðiinga, mótvæg
gisaðgerða og
g vægis umhvverfisáhrifa err það mat
framkvæmda
araðila að neikvæð
n
áhrif Hallsvegar,, Úlfarsfellsve
egar og misslægra gatna
amóta við
Vesturlandsvveg á umhverfið samkvæm
mt kosti 1a geti
g talist óverruleg, samkvæ
æmt kosti 1b óveruleg,
samkvæmt kosti
k
1c óveru
uleg, samkvæ
æmt kosti 2a óveruleg
ó
og sa
amkvæmt kos
sti 3a óveruleg
g.
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