
 
 
 

  

Trafik og vejverk: Miljøledelse ved bygning af veje og gader i de nordiske lande
Respondent Type: Customer Custom Data 1: 
Name: Matthildur Custom Data 2: 
Email address: matthildur.stefansdottir@vegagerdin.is Custom Data 3: 
IP address: 194.144.161.27 Survey Started: 09/19/2011, 01:04 PM GMT

Survey Ended: 09/20/2011, 04:08 PM GMT

     1. Generel information

   1. 

Hvor arbejder du? 
   Land: Island

   Institution: Vegagerðin

   2. 

Hvor mange medarbejdere er der hos institutionen?  
   292 1. januar 2011.

   3. 
Hvor stor er befolkningen i dit land? Korrekt, hvis medfølgende tal ikke er korrekte. (Danmark 5,6 
millj., Finland 5,4 millj., Island 0,3 millj., Norge 5,0 millj., Sverige 9,4 millj).  
   0,32

   4. Hvor mange køretøjer er registreret i landet, deraf hvor mange personbiler (under 
3,5 tons)? 
   Antal alle køretøjer: 296.479

   Antal personbiler: 204.736

   5. 

Hvad er andelen (%) af grønne køretøjer i landet (metan, brint og elektricitet)? 
   %: Alle køretøjer 8,85%, personbiler 0,34%.

   6. 

Hvor stor en procentdel af køretøjer er på pigdæk om vinteren (nyeste data, år)? 

   32% i jan. 2011.

   7. Hvor mange km veje administrerer institutionen og hvor mange af dem ligger 
indenfor by-områder? 
   Total km: 12.862

   By-områder km: ca. 350

   8. Andelen (%) af veje som er lagt med grus? 

   60

   9. Hvor mange km jernbaner administrerer institutionen og hvor mange af dem ligger 
indenfor by-områder? 
   Total km: 0

   By-områder km: 0

   10. 
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Hvor mange km fortove, stier  eller cykelstier er institutionen ansvarlig for?  

   Fortove: 0

   Stier: 0

   Cykelstier: 0

   11. 

Hvor stor er investering i nybyggeri, til transport over land, i de seneste fire år? 
(Valutaen i dit land). 
   Dkr: (no answer)

   Ikr: Milljarder: 11,1 / 2007, 18,7 / 2008, 16,4 / 2009 og 12,4 / 2010.

   Nkr: (no answer)

   Sek: (no answer)

   €: (no answer)

   12. 

Hvilken mængde CO2 udledes fra brændstof til biler i landet (nyeste data, år)?  

   ton: 776 000

   år: 2010

     2. Miljøkontrol

   13. 

Har institutionen som mål at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport?  
   Ja

   • At øge udlægning af pavement. • At gøre vejene kortere. • At købe grønne biler. • At støtte forskning med henblik på 
mere holdbare overflader.

   14. 

Er der krav om modforanstaltninger til bekæmpelse af luftforurening i vejbygning? 

   Nej

   15. 

Har institutionen regler for anvendelse af giftige og farlige stoffer? 
I egen virksomhed Til entreprenører

   Ja (not selected) (not selected)

   Nej (not selected) (not selected)

   Vi 
arbejder 
på det

• •

   16. 

Har institutionen retningslinjer om vejarbejde i nærheden af af følsomme områder såsom 
søer, vådområder, floder og vand beskyttelse? 
   Kun lovgivningen om VVM.

   17. 

Har institutionen regler eller normer for nedbringelse af områder med geologisk, 
biologisk eller kulturel arv? 
   Ja

   Vi har regler om at genskabe vådområder.

   18. 

Har institutionen regler eller retningslinjer for genopretning af vådområder, i stedet for 
forstyrrede vådområder, på grund af byggeri? 
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   Ja

   19. 

Hvor stort vådområde blev afbrudt og genoprettet i 2007-2010?  
   154 / 130

   20. 

Bruger institutionen lokal vegetation ved genplantning i vejkanter? 
   Vegagerdin arbejder pa forskning på dette område.

   21. Er der gamle stenbrud, der institutionen har ansvaret for lukke? 

   638

   22. 

Hvis svaret på spørgsmål 22 er ja, arbejder de på at lukke stenbrudene?  
   Ja

   langsigted plan 2004 - 2018.

   23. 

Er der regler om støjskærme / volde? 
   Nej

   Der er retningslinjer fra 2010 for udformningen af ��veje. Regulering af støj, no. 724/2008.

     3. Forbipasserendes miljø

   24. 

Har institutionen gjort rastepladser langs vejer og cykelstier og hvor mange er de?  
   Ja

   154.

   25. 

Har institutionen regler om rastepladser, såsom om minimale faciliteter og information 
bord?  
   Ja

   1. Om pleje af restepladserne, 2. Om indhold og udseende af informationboard.

   26. 

Har institutionen regler eller retningslinjer for æstetisk design af infrastruktur?  
   Nej

   27. 

Hvad er der gjort for snerydning og forebyggelse af is på veje / cykelstier / vandrestier?  
   Hvilke materialer er brugt?: Kun NaCl siden 2008. Tidligere også CaCl og MgCl.

   Er der dosisfordeling på lastbilerne?: Ja.

   Andet?: (no answer)

     4. Miljøledelsessystem

   28. 

Har institutionen implementeret et miljøledelsessystem, eller arbejder hen imod det?  
   Ja, institutionen arbejder på det

   ISO 14001

   29. 
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Har institutionen oprettet miljøpolitik? 

   Ja

   http://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/umhverfismal/umhverfisstefna/

   30. 

Er der en person / afdeling med ansvar for miljøsystemet? 
   Ja

   Matthildur B. Stefansdottir, mbs@vegagerdin.is.

   31. 

Har institutionen defineret de vigtigste miljøfaktorer? 
   Ja

   1. Forstyrrelse af land 2. Trafikstøj 3. Brændstoffer og olie 4. Asfalt 5. Giftige og farlige stoffer 6. Forureningsstoffer 7. 
Fast affald 8. Sewers og spildevand

   32. 

Sætter institutionen regelmæssigt mål i miljøhenseende? 
   Ja

   Opfyldte krav til miljøvurdering -% Genvinding af vådområder ≥ forstyrret vådområder -% Nye kompakte biler skal 
have 10% lavere emissionsniveauer - (g / km) Reduceret brug af mineralsk terpentin i asfalten -% Rehabilitering og 
landskapspleje af gamle miner - antallet af Brugen af papir - antallet af A4-ark Opfylde kravene for forebyggelse af 
lækage af farlige materialer - % Opfylde kravene for lagertanke (asfalt, olie) - %

   33. 

Offentliggør institutionen grønne regnskaber, eller redegører på en anden måde, de 
vigtigste miljøvirkninger af miljøfaktorer? 
   Ja

   http://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/umhverfismal/graentbokhald/

     5. Miljøuddannelse

   34. 

Arbejder institutionen systematisk på miljøuddannelse af ansatte og entreprenører?  
Medarbejdere Entreprenører

   Ja (not selected) (not selected)

   Nej (not selected) (not selected)

   Institutionen 
arbejder på 
miljøuddannelse, 
men ikke 
systematisk

• •

   35. 

Hvordan er det fulgt up at entreprenører overholder kravene fra institutionen for 
miljøet?  
   Krav i udbudsmaterialet som Vegagerdin følger med inspektion.

     6. Noget andet

   36. 

Er der noget andet du ønsker at formidle, om hvordan institutionen tager hensyn til 
miljøet i sit arbejde?  
   Nej.
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