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1 INNGANGUR 

Með þessari tillögu að matsáætlun hefst mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 
breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Ásbraut að Bikhellu, úr tveimur 
akreinum í fjórar.  Auk breikkunarinnar verður í matinu fjallað um mislæg vegamót 
nýs Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar og nýjan Krýsuvíkurveg frá vegamótunum 
að hringtorgi við Hraunhellu.  Framkvæmdasvæðið er allt í eigu Hafnarfjarðar 
(mynd 1.2). 

1.1 TILGANGUR 

Reykjanesbraut hefur nú þegar verið tvöfölduð um Hafnarfjörð, suður fyrir 
Elliðavatnsveg.  Fjallað var um þennan hluta Reykjanesbrautar í matsskýrslu árið 
20021, en skýrslan fjallar um breikkun Reykjanesbrautar frá Álftanesvegi og að 
Ásbraut, sem er nokkru sunnar en Kaldárselsvegur.  Fyrirhuguð breikkun 
Reykjanesbrautar er því í beinu framhaldi þeirrar framkvæmdar. 

Núverandi Krýsuvíkurvegur sveigir til austurs og liggur meðfram Reykjanesbraut á 
um 1 km kafla áður en hann þverar hana.  Þéttbýlið við Krýsuvíkurveg, sem nefnist 
Vellir, er nú í uppbyggingu og samkvæmt skipulagsáætlunum er gert ráð fyrir enn 
frekari uppbyggingu þar (útlínur svæðisins sem er í uppbyggingu má sjá á 
mynd 1.2).  Samkvæmt Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015 er Krýsuvíkurvegur 
tengibraut en stofnvegur samkvæmt skilgreiningu Vegagerðarinnar.  Þar sem byggð á 
Völlum hefur vaxið mikið er núverandi vegur nú þegar kominn inn í þéttbýlið með 
tilheyrandi hættu fyrir íbúanna, og hringtorgum sem henta illa þungaflutningabílum.  
Því er mjög aðkallandi að færa veginn fjær byggðinni og tengja hann beint inn á 
Reykjanesbraut, sem er stofnvegur, með mislægum vegamótum.  Frummatsskýrslan 
kemur til með að fjalla um þessi vegamót auk þess hluta Krýsuvíkurvegar, sem nær 
frá vegamótunum að hringtorgi við Hraunhellu. 

1.2 MATSSKYLDA OG LEYFI 

Framkvæmdin sem um ræðir er matsskyld samkvæmt 5. gr. og lið 10i í 1. viðauka 
laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.  Í þessari skýrslu er sett fram tillaga 
að matsáætlun fyrir breikkun Reykjanesbrautar, frá Ásbraut að Bikhellu, mislæg 
vegamót Reykjanesbrautar og Krýsuvíkurvegar og Krýsuvíkurveg á milli mislægu 
vegamótanna og fyrirhugaðs hringtorgs við Hraunhellu. 

Fjallað var um Krýsuvíkurveg frá hringtorginu og að tengingu við núverandi 
Krýsuvíkurveg að sunnanverðu í annarri skýrslu2 þar sem færsla vegarins er ekki 
afdráttarlaust matsskyld framkvæmd heldur er þar um tilkynningaskylda framkvæmd 
að ræða.  Framkvæmdin var tilkynnt þann 25. nóvember 2004 til Skipulagsstofnunar 
                                                 
1 VST, 2002. 
2 Hönnun hf., 2004. 
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til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og lið 10b í 2. viðauka laga 
nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.  Skipulagsstofnun tilkynnti niðurstöðu 
sína þann 29. desember 2004.  Niðurstaðan var á þá leið að framangreind færsla 
Krýsuvíkurvegar væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif 
og skyldi því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

Framkvæmdin er háð framkvæmdaleyfi Hafnarfjarðarbæjar.  Leyfið þarf að vera í 
samræmi við skipulagsáætlanir og úrskurð um mat á umhverfisáhrifum. 

1.3 GERÐ FRUMMATSSKÝRSLU OG TÍMAÁÆTLUN 

Vegagerðin og Hafnarfjarðarbær eru framkvæmdaraðilar verksins.  Hönnun hf. mun 
vinna skýrslu um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.  Áætlað er að leggja 
frummatsskýrslu inn til Skipulagsstofnunar í mars árið 2006 og matsskýrslu í maí 
sama ár..  Gerð er nánari grein fyrir tímaáætlun helstu þátta matsvinnunnar á 
mynd 1.1.  Í tímaáætluninni er tekið mið af tímafrestum sem settir eru í lögum um 
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. 

 

 
 

Mynd 1.1 Tímaáætlun matsferlis breikkunar Reykjanesbrautar. 
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Mynd 1.2  Loftmynd af fyrirhugaðri breikkun Reykjanesbrautar ásamt mislægum vegamótum Reykjanesbrautar og Krýsuvíkurvegar og færslu Krýsuvíkurvegar suður að hringtorgi við Hraunhellu. 
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2 FRAMKVÆMDALÝSING 

Fyrirhuguð framkvæmd nær yfir breikkun Reykjanesbrautar á um 3.300 m kafla frá 
Elliðavatnsvegi, vestur fyrir Krýsuvíkurveg, ásamt mislægum vegamótum við 
Krýsuvíkurveg (mynd 1.2).  Hluti þessarar leiðar, það er frá Elliðavatnsvegi að 
Ásbraut hefur áður farið í gegnum mat á umhverfisáhrifum þannig að með þessari 
tillögu að matsáætlun hefst matsferli á þeim hluta sem eftir er.  Hér er því um að 
ræða breikkun Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Ásbraut að Bikhellu (sjá 
matsmörk á mynd 1.2), ásamt mislægum vegamótum við Krýsuvíkurveg.  Þessi 
vegarkafli er um 2.200 m langur.  Einnig verður fjallað um Krýsuvíkurveg á milli 
mislægu vegamótanna og fyrirhugaðs hringtorgs við Hraunhellu, en þessi vegarkafli 
er um 600 m langur. 

Núverandi aðkomuleið að iðnaðarsvæðinu í Hellnahrauni um Bikhellu verður lokað 
þegar nýr Krýsuvíkurvegur verður opnaður og aðkoman færð að Hraunhellu. 

Gert er ráð fyrir að mislægu vegamótin verði tígullaga, eins og sýnt er á mynd 1.2, 
með hringtorgum sitt hvorum megin við Reykjanesbraut.  Á milli þeirra liggur 
Krýsuvíkurvegur, undir Reykjanesbraut.  Út frá báðum hringtorgunum verða rampar 
inn á og út af Reykjanesbrautinni.  Með ráðgerðu fyrirkomulagi vegamótanna næst 
tenging við gatnakerfið á Hvaleyrarholti, sem greiðir fyrir umferð til og frá 
byggðinni. 

Áætlað er að bjóða verkið út árið 2006. 

Greint verður frá áætluðum kostnaði vegna fyrirhugaðra framkvæmda í 
frummatsskýrslu. 

Gera má ráð fyrir að síðar meir verði Krýsuvíkurvegur tvöfaldaður.  Við það má 
búast við einhverjum breytingum á þeim vegamótum sem byggð verða í fyrsta 
áfanga.  Rampar verða aðlagaðir að tvöfaldri akbraut og sumir þeirra lagðir með 
tveimur akreinum.  Þá verða hringtorg væntanlega lögð af og afkastameiri útfærsla  
útbúin í þeirra stað.  Engin tímaáætlun liggur fyrir um tvöföldun vegarins. 

2.1 HÖNNUNARFORSENDUR TVÖFALDRAR 
REYKJANESBRAUTAR 

Við breikkun Reykjanesbrautar verður brautin fjögurra akreina stofnvegur í þéttbýli 
samkvæmt vegtegund A1 (er nú stofnvegur samkvæmt B1).  Með vegtegund A1 er 
gert er ráð fyrir að um veginn geti ekið yfir 30.000 bílar á sólarhring (sjá helstu 
grunnatriði vegtegundir A1, A2 og B1 í töflu 2.1.).  Hönnunarhraði stofnvega af 
gerðinni A2 í þéttbýli er 70-90 km/klst. 

 
Tafla 2.1 Helstu grunnatriði vegtegunda A2 og B1. 

Grunnatriði A1 A2 B1 
Umferðarmörk [bílar/dag] > 30.000 > 20.000 4.000-14.000 
Akreinabreidd [m] 4,0 m 3,75 m 3,75 m 
Akreinafjöldi 4 4 2 
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2.2 HÖNNUNARFORSENDUR KRÝSUVÍKURVEGAR 

Gert er ráð fyrir að Krýsuvíkurvegur verði lagður samkvæmt vegtegund A2 fyrir 
stofnvegi í þéttbýli.  Vegtegund A2 er fjögurra akreina vegur sem er notaður þegar 
gert er ráð fyrir að um veginn aki yfir 20.000 bílar á sólarhring.  Í fyrstu er þó ljóst að 
umferð verður minni og er því fyrirhugað að áfangaskipta framkvæmdinni.  Í fyrsta 
áfanga yrði vestari akbrautin byggð, það er vegur samkvæmt vegtegund B1.  Helstu 
grunnatriði vegtegunda A1, A2 og B1 eru tilgreind í töflu 2.1. 

Gert er ráð fyrir  að 80 m verði á milli lóðamarka Hellnahrauns og Valla en 
skipulagshugmyndir gera ráð fyrir því að byggt verði nær veginum að austanverðu en 
nú er (sjá kafla 3). 

2.3 EFNISTAKA OG JARÐVINNA 

Gert er ráð fyrir að um 150.000 m3 af burðarlags- og fyllingarefni þurfi vegna 
fyrirhugaðraframkvæmda.  Efni úr skeringum er áætlað um 80.000 m3 og mun það 
nýtast í vegagerðina.  Efni sem upp á vantar verður sótt í nálægar námur sem eru í 
rekstri, líklega í Vatnsskarði eða Undirhlíðum. 

2.4 FRÁGANGUR Í VERKLOK 

Gengið verður haganlega frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði að lokinni vegagerð.  
Þannig verður jarðraski við vegagerðina, til að mynda vegna skeringa, jafnað út og 
sléttað og grastegundum sáð í röskuð svæði.  Sáð verður tegundum sem Landgræðsla 
ríkisins mælir með og vitað er að víkja fljótlega fyrir náttúrulegum gróðri á svæðinu. 

Framangreint verklag hefur Vegagerðin tileinkað sér við vegagerð í hrauni.  Til 
hliðsjónar má benda á frágang meðfram Reykjanesbraut, milli Garðabæjar og 
Hafnarfjarðar, sem þótti takast vel. 

Hafa ber í huga að á hluta framkvæmdasvæðisins hefur hrauni nú þegar verið raskað. 
Breikkun Reykjanesbrautar er til að mynda fyrirhuguð á svæði sem er að stórum 
hluta raskað vegna núverandi vegar.  Hraun innan fyrirhugaðs svæðis fyrir mislæg 
vegamót og nýjan Krýsuvíkurveg er hins vegar minna raskað.  Samkvæmt 
skipulagsáætlunum er frekari útþensla byggðarinnar að austanverðu fyrirhuguð 
þannig að vegarstæði nýs Krýsuvíkurvegar kemur til með að liggja á mjóu belti milli 
tveggja hverfa.  Annars vegar er hér um að ræða iðnaðarsvæði að vestanverðu og 
hins vegar blandaða byggð að austanverðu.  Verndargildi hraunsins á þessu þéttbýla 
svæði er talið mun minna en á strjálbýlum svæðum.  Sjá nánari umfjöllun um 
skipulag í kafla 3 og umfjöllun um jarðmyndanir í kafla 4.2. 

2.5 KOSTIR 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þær útfærslur sem til greina koma við breikkun 
Reykjanesbrautar. 
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Ýmsir kostir hafa verið kannaðir við gerð vegamóta Reykjanesbrautar og 
Krýsuvíkurvegar.  Í meginatriðum geta vegamótin verið þrenns konar: 

• Hringtorg 
• Ljósastýrð vegamót 
• Mislæg vegamót 

Eini kosturinn sem kemur til greina í þessu verki eru mislæg vegamót.  Aðrir kostir 
koma ekki til greina vegna öryggissjónarmiða og afkasta. 

Í frummatsskýrslu verða sýndar aðrar útfærsluhugmyndir á mislægum vegamótum 
sem voru skoðaðar. 

Í frummatsskýrslu verður einnig fjallað um núllkost, en hann felur í sér að ekki verði 
ráðist í breikkun Reykjanesbrautar né færslu Krýsuvíkurvegar norðan hringtorgsins 
við Hraunhellu og þar með ekki í gerð mislægra vegamóta við Reykjanesbraut. 
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3 SKIPULAG 

Samkvæmt Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015 (mynd 3.1) er gert ráð fyrir 
mislægum vegamótum Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar í tengslum við færslu 
Krýsuvíkurvegar til vesturs frá því sem nú er.  Svæðið sem fer undir veginn og 
vegamótin er að mestu flokkað sem opið svæði/almennt grænt svæði.  Hluti mislægu 
vegamótanna fer yfir svæði sem flokkað er sem opin svæði til sérstakra nota. og mun 
flokkun þess breytast í opið svæði/almennt grænt svæði með tilkomu vegamótanna.  
Mislægu vegamótin ásamt færslu Krýsuvíkurvegar er rúmum 200 m vestar en fram 
kemur á aðalskipulaginu.  Vegna þessa var tillaga að breytingu á aðalskipulaginu til 
samræmis fyrirhugaðri legu Krýsuvíkurvegar auglýst samkvæmt 18. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997 (mynd 3.2).  Þann 22. desember 2004 var breytingin 
staðfest af umhverfisráðherra. 

 

 
Mynd 3.1 Aðalskipulag Hafnarfjarðar 1995-2015. 
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Mynd 3.2 Staðfest tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015 vegna fyrirhugaðra mislægra vegamóta samhliða færslu Krýsuvíkurvegar. 
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4 STAÐHÆTTIR OG MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Í þessum kafla verður greint frá staðháttum á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði og 
helstu umhverfisþáttum sem fjallað verður um við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdanna.  Þættirnir eru eftirfarandi: 

• Landslag 
• Jarðmyndanir 
• Vatnafar 
• Loftgæði 
• Fornleifar 
• Gróðurfar 
• Dýralíf 
• Skipulag og landnotkun 
• Hljóðvist 
• Samfélag 

Út frá ofangreindum umhverfisþáttum verður í lok kaflans greint frá áætluðu áhrifa-
svæði fyrirhugaðra framkvæmda.  Í kaflanum verður einnig fjallað um umhverfis-
áhrif á framkvæmdatíma með áherslu á áhrif vegna vinnu þungavinnuvéla, jarðvinnu 
og sprenginga.  Slíkra áhrifa verður vart í íbúaðhverfum meðfram framkvæmda-
svæðinu, einkum norðan Reykjanesbrautar. 

4.1 LANDSLAG 

Fyrirhugað framkvæmdasvæði þar sem Reykjanesbraut og Krýsuvíkurvegur mætast 
er nálægt sjó á tiltölulega hallalitlu landi sem hækkar til austurs og einkennist af 
tiltölulega sléttu hrauni eins og fram kemur í kafla 4.2 um jarðmyndanir.  Í nágrenni 
framkvæmdasvæðisins, norðan vegamótanna, er opið svæði með golfvelli, en annars 
staðar er íbúðabyggð og önnur mannvirki áberandi í landslaginu.  Norðan þess hluta 
Reykjanesbrautar sem fyrirhugað er að breikka er að mestu samfelld íbúðabyggð, en 
sunnan hennar eru Ásahverfið og Vellir og iðnaðarhverfið í Hellnahrauni vestast.  
Fyrirhugaður nýr Krýsuvíkurvegur liggur meðfram þessu iðnaðarsvæði og austan við 
það er verið að reisa blandaða byggð (Vellir). 

Framkvæmdasvæðið kemur væntanlega til með að sjást vel frá næstu íbúðarhúsum..    
Í frummatsskýrslu verður fjallað um áhrif framkvæmdanna á landslag og þau 
sjónrænu áhrif sem íbúar í sjónlínu við breikkaða Reykjanesbraut, fyrirhuguð 
vegamót og nýjan Krýsuvíkurveg geta vænst. 

4.2 JARÐMYNDANIR 

Innan framkvæmdasvæðisins er hraun frá nútíma, svokallað Hvaleyrarhraun, sem 
runnið hefur eftir að jöklar ísaldar hopuðu af láglendi landsins fyrir um 10.000 árum.  
Hér er um að ræða allvíðáttumikinn helluhraunsfláka, norðaustan Kapelluhrauns.  
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Helluhraun eru yfirleitt fremur slétt á yfirborði og mynda lága en víðáttumikla 
skildi.3  Hraunið sést vel á mynd 4.1 sem sýnir hluta fyrirhugaðs vegstæðis nýs 
Krýsuvíkurvegar.  Hluti mislægra vegamóta Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar er 
fyrirhugaður á slíku lítt röskuðu helluhrauni sunnan við golfvöllinn.  
Framkvæmdasvæði vegna breikkunar Reykjanesbrautar verður hins vegar að stórum 
hluta á röskuðu svæði meðfram núverandi vegarstæði þar sem að skafið hefur verið 
ofan af hrauninu (mynd 4.2).  Í jaðri þess eru þó eitthvað um lítt raskaða hraunfláka 
eins og líst er hér að framan. 

Eldhraun njóta ákveðinnar sérstöðu en samkvæmt 37. gr. laga nr. 44/1999 um 
náttúruvernd eru þau sérstaklega vernduð og ber að forðast að raska þeim.  Í mats-
skýrslu verður því fjallað um hraunið sem raskast vegna fyrirhugaðra framkvæmda 
og verndargildi þess.  Þó er ekki gert ráð fyrir sérstakri jarðfræðiúttekt í tengslum við 
matsvinnuna enda verndargildi þess talið lítið eins og fram kemur í kafla 2.4. 

Þrátt fyrir að hrauni á svæðinu hafi verið raskað mikið vegna íbúðabyggðar og komi 
til með að raskast meira samkvæmt skipulagsáætlunum, verður reynt að takmarka 
rask á hrauni eins og mögulegt er.  Þetta er í samræmi við það verklag sem 
Vegagerðin hefur tileinkað sér við vegagerð á hraunasvæðum. 

 

 
Mynd 4.1 Ljósmynd af fyrirhuguðu vegarstæði Krýsuvíkurvegar, á milli Reykjanesbrautar og 

Hraunhellu.  Horft til austurs í átt að íbúðabyggð á Völlum.  Á myndina hafa verið 
dregnir hringir um tvær stikur sem gefa til kynna legu fyrirhugaðrar veglínu.  
(Ljósmynd:  Hönnun hf.). 

                                                 
3 Náttúrufræðistofnun Íslands, 1986. 
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Mynd 4.2. Ljósmynd af hluta fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis vegna breikkunar Reykjanes-

brautar. Horft er nokkurn vegin í norðaustur átt og sést hluti byggðar á Hvaleyrarholti 
norðan vegar.  (Ljósmynd:  Hönnun hf.). 

 

4.3 VATNAFAR 

Mengunarefni frá ökutækjum, svo sem ryk, sót, bensín og olía, munu berast af 
veginum með regnvatni út í hraunið.  Gera verður ráð fyrir að efnin síist að hluta 
ofan í grunnvatnið, en þar sem að hraunið er gljúpt eru þynningaráhrif talin mikil. 

Engin vatnsból, vatnsverndarsvæði, ár eða lækir eru í nágrenni fyrirhugaðs 
framkvæmdasvæðis og er því ekki gert ráð fyrir sérstakri úttekt vegna mengunar í 
tengslum við matsvinnuna. 

4.4 LOFTGÆÐI 

Ýmis mengandi efni eru í útblæstri bifreiða vegna brennslu eldsneytis, svo sem 
kolmónoxíð (CO), köfnunarefnisoxíð (NOx), brennisteinstvíoxíð (SO2), blý (pb) og 
svifryk (>10 µm í þvermál).  Svifryk myndast einnig við slit á malbiki af völdum 
dekkja, einkum nagladekkja.  Í matsskýrslu verður lagt mat á magn útblásturs í 
nágrenni veganna miðað við umferðarspá eftir að framkvæmdum lýkur.  Niðurstöður 
verða bornar saman við umhverfismörk sem kveðið er á um í íslenskum reglugerðum 
um styrk mengunarefna í andrúmslofti nr. 251/2002, um loftgæði nr. 787/1999 og 
um varnir gegn loftmengun af völdum hreyfanlegra uppspretta nr. 788/1999. 
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4.5 FORNLEIFAR 

Kannaðar hafa verið fornleifar á framkvæmdasvæði vegamóta Krýsuvíkurvegar og 
Reykjanesbrautar og nýs Krýsuvíkurvegar.  Við skráninguna var heimilda aflað um 
svæðið, það gengið og minjar skráðar, myndaðar, GPS hnitsettar og teiknaðar eftir 
atvikum.  Fjallað verður um niðurstöður fornleifaúttektarinnar í matsskýrslu, þær 
merktar inn á loftmynd, og fjallað um áhrif framkvæmdanna á þær.  Hvað fyrirhugað 
framkvæmdasvæði vegna breikkunar Reykjanesbrautar varðar verður leitað eftir áliti 
Fornleifaverndar ríkisins. 

4.6 GRÓÐUR 

Í hrauni innan framkvæmdasvæðisins er mosaþemba áberandi ásamt öðrum 
algengum hraungróðri, smárunnum (víði- og lyngtegundum) og grösum.  Þetta má 
glögglega sjá á mynd 4.1.  Á röskuðum svæðum, svo sem í nágrenni vegarstæðis 
núverandi Reykjanesbrautar, hefur hraun verið skafið til að mynda öryggissvæði 
meðfram veginum og grösum sáð í sárin. 

Í tengslum við mat á umhverfisáhrifum breikkunar Reykjanesbrautar á milli 
Hafnarfjarðar og Njarðvíkur4 fór fram gróðurúttekt.  Niðurstöður hennar sýndu að á 
athugunarsvæðinu væru gróðurlendi ekki frábrugðin þeim sem eru í hraununum í 
kring.  Í ljósi þess er talið að gróður á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði sé svipaður og 
því er ekki gert ráð fyrir sérstakri gróðurúttekt í tengslum við matsvinnuna.  Í 
frummatsskýrslu verður greint frá umfangi svæðisins sem raskast og þar með talin 
þau svæði sem hafa að geyma náttúrulegan gróður. 

4.7 DÝRALÍF 

Eins og fram kemur í matsskýrslu um breikkun Reykjanesbrautar á milli Hafnar-
fjarðar og Njarðvíkur4 verpa margar farfuglategundir á Reykjanesskaga og hafa þar 
viðkomu vor og haust.  Fuglalíf í hraununum er hins vegar ekki fjölbreytt, einkum 
þar sem að verulegra búsetuáhrifa gætir.  Í ljósi þessa er ekki gert ráð fyrir sérstakri 
dýralífsúttekt í tengslum við matsvinnuna. 

4.8 SKIPULAG OG LANDNOTKUN 

Fyrirhugaðar framkvæmdir eru í samræmi við Aðalskipulag Hafnarfjarðar 1995-
2015 og hefur tillaga að breytingu þess til samræmis breyttri legu Krýsuvíkurvegar 
verið samþykkt af umhverfisráðherra (sjá kafla 3). 

Fyrirhugaðar framkvæmdir munu ekki koma til með að hafa áhrif á landnotkun 
önnur en þau að það svæði sem íbúar í nágrenninu hafa til útivistar skerðist heldur.  Í 
frummatsskýrslu verður fjallað nánar um skipulag og landnotkun á fyrirhuguðu 
framkvæmdasvæði. 

                                                 
4 Hönnun hf., 2001. 
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4.9 HLJÓÐVIST 

Gerðir verða hljóðstigsútreikningar vegna fyrirhugaðra framkvæmda þar sem miðað 
verður við niðurstöður umferðarspár.  Greint verður frá niðurstöðum útreikninganna í 
matsskýrslu með því að setja jafngildislínur hljóðstigs inn á loftmynd af svæðinu.  
Niðurstöðurnar verða bornar saman við viðmiðunargildi í reglugerðum um hávaða 
nr. 933/1999 og nr. 478/2003.  Ef ástæða þykir til verða settar fram tillögur um 
raunhæfar mótvægisaðgerðir. 

4.10 SAMFÉLAG 

Með fyrirhugaðri tvöföldun Reykjanesbrautar er búist við að umferðar- og 
öryggismál batni verulega. 

Eins og fram kom í inngangskafla þessarar skýrslu liggur núverandi Krýsuvíkurvegur 
um vaxandi byggð á Völlum með tilheyrandi hættu fyrir íbúa á svæðinu.  Með því að 
færa veginn og byggja mislæg vegamót við Reykjanesbraut er fyrirsjáanlegt að 
umferð á þessu svæði verði greiðari og að umferðaröryggi aukist. 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þau áhrif sem vænta má á samfélag vegna 
framangreindra breytinga á umferðar- og öryggismálum. 

4.11 ÁHRIFASVÆÐI 

Það eru einkum þrír þættir sem ráða afmörkun áhrifasvæðis vegna vegagerðar.  
Þessir þættir eru eftirfarandi: 

• Vegalög nr. 45/1994, en samkvæmt þeim er veghelgunarsvæði 30 m út frá 
miðlínu fyrir stofnvegi og 15 m út frá miðlínu annarra þjóðvega. 

• Þjóðminjalög nr. 107/2001, en í samræmi við 2. gr. lið iii í 3. viðauka við lög 
nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum þarf að athuga hvort finna megi 
fornminjar sem njóta verndar samkvæmt þjóðminjalögum í innan við 100 m 
fjarlægð frá framkvæmdasvæði. 

• Hljóðvist, en áhrifasvæði vegna hljóðstigs frá umferð er oft mun umfangsmeira 
en það svæði sem verður fyrir beinu raski. 

Í ljósi framangreindra þriggja atriða er hægt að skilgreina rannsóknarsvæðið um 
100 m frá miðlínu akbrauta þó svo að rask vegna framkvæmda takmarkist við 
veghelgunarsvæðið.  Áhrifasvæðið er þó líklega talsvert stærra eða sem nemur 
aukningu á hljóðstigi frá því sem nú er. 

Út frá því sem fram hefur komið hér að framan er ljóst að áhrifasvæðið vegna beinna 
áhrifa er tiltölulega lítið.  Óbein áhrif vegna hljóðstigs koma þó til með að víkka út 
áhrifasvæðið en óljóst er hversu mikið.  Það fer meðal annars eftir því hvort og þá 
hvar mótvægisaðgerðum verður beitt.  Vegna þessarar óvissu þykir ekki ástæða til að 
afmarka áhrifasvæðið nánar í þessari skýrslu heldur verður því gerð betri skil í frum-
matsskýrslu. 
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5 GÖGN 

Eins og fram kemur í kafla 4 er gert ráð fyrir litlum athugunum á lífríki í tengslum 
við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar og er ástæðan fyrst og 
fremst nálægð framkvæmdasvæðisins við byggð og mikil búsetuáhrif og umferð.  Í 
matsvinnunni verður lögð áhersla á að meta áhrif á hljóðvist og loftgæði.  Að öðru 
leyti verður notast við þau gögn sem til eru og greint er frá í 4. kafla þessarar skýrslu. 

Við mat áhrifum aukins hljóðstigs á hljóðvist í næsta nágrenni verða framkvæmdir 
einfaldir hljóðútreikningar þar sem notast verður við forsendur úr umferðarspá.  Ef 
þurfa þykir verða lagðar fram tillögur til mótvægis of háu hljóðstigi.  Niðurstöðurnar 
verða sýndar á myndrænan hátt í matsskýrslu og bornar saman við þau 
viðmiðunarmörk sem sett eru í reglugerð um hávaða. 

Við mat á loftgæðum verður væntanlega notast við forsendur úr umferðarspá til að 
leggja mat á útblástur vegna bílaumferðar.  Niðurstöður verða bornar saman við þau 
umhverfismörk sem sett eru í mengunarvarnareglugerðum. 
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6 KYNNING OG SAMRÁÐ 

6.1 TILLAGA AÐ MATSÁÆTLUN 

Kynning og samráð við gerð þessarar tillögu að matsáætlun verður í samræmi við 
það sem lög um mat á umhverfisáhrifum kveða á um.  Þetta felur í sér að drög að 
matsáætluninni verða gerð aðgengileg á heimasíðum Vegagerðarinnar 
(www.vegagerdin.is) og Hönnunar (www.honnun.is) í að minnsta kosti tvær vikur.  
Með opinberri birtingu sem þessari er almenningi gert kleift að kynna sér fyrir-
hugaðar framkvæmdir og að koma athugasemdum á framfæri við framkvæmdaraðila 
áður en endanleg tillaga að matsáætlun og sjálf frummatsskýrslan verður til. 

Drög að tillögu að matsáætlun verða einnig send Skipulagsstofnun til yfirlestrar áður 
en endanleg áætlun er send þangað til umfjöllunar. 

Almenningur er hvattur til að koma ábendingum og athugasemdum á framfæri til 
Hauks Einarssonar (Hönnun hf., Grensásvegi 1, 108 Reykjavík, haukur@honnun.is), 
sem mun taka við þeim fyrir hönd framkvæmdaraðila.  Í endanlegri tillögu að 
matsáætlun verður gerð grein fyrir þeim ábendingum og athugasemdum sem kunna 
að berast. 

6.2 MATSSKÝRSLA 

Við gerð frummatsskýrslunnar verður áfram öllum heimilt að koma á framfæri 
ábendingum og athugasemdum auk þess sem framkvæmdaraðili mun leita álits hjá 
umsagnaraðilum og Skipulagsstofnun ef þörf krefur.  Umsagnaraðilar Skipulags-
stofnunar vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar eru eftirtaldir: 

• Hafnarfjarðarbær 
• Umhverfisstofnun 
• Fornleifavernd ríkisins 
• Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 

Á athugunartíma Skipulagsstofnunar mun frummatsskýrslan liggja frammi á 
aðgengilegum stað nærri framkvæmdasvæði og hjá Skipulagsstofnun í sex vikur, 
sem jafnframt er sá frestur sem almenningi gefst til að koma skriflegum athuga-
semdum á framfæri við Skipulagsstofnun. 
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