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1 YFIRLITT
Vegagerrðin fyrirhuggar endurbæ
ætur á Borgafjarðarvegi (94), í Njarðvík, frá Hríshöfðaa og að
Njarðvíkkurvegi (Teikning Z800, ZZ801 og Z802
2). Framkvæm
mdin er í Borgfjarðarhrepp N.‐Múlassýslu. Um
er að ræ
æða lagfæringgu á núveran
ndi vegi og laagningu bund
dins slitlags á um 4 km lö
öngum kafla. Frá stöð
10740 o
og að stöð 12050 verður veglínunni breytt til að lagfæraa beygjur ogg sett verðu
ur ræsi í
Njarðvíkkurá og lögð af einbreið brú
b yfir hanaa. Frá stöð 12
2050 og að útboðsmörku
ú
um í stöð 148
880 fylgir
veglínan
n að mestu núverandi
n
veegi. Framkvæ
æmdin telst ekki matsskkyld samkvæ
æmt lögum um mat á
umhverffisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. Áættlað er að fraamkvæmdir hefjist vorið
ð 2012 og þeeim verði
að fullu lokið fyrir haaustið 2012.
Þetta er sett fram með
m þeim fyriirvara að að einungis verði unninn hluti verksins á árinu 2012.
Áætluð efnisþörf til framkvæmd
darinnar er um 81.000 m3, þar af um 28.000 m3 úr skeringgum með
vegi.
Framkvæ
æmdin er í samræmi
s
við
ð markmið samgönguáæ
s
ætlunar um að
a auka umfferðaröryggi með því
m.a. að leggja af einbreiðar brýr og leggja bu
undið slitlag á veginn.
a framkvæ
æmdin hafi fremur lítill umhverfisááhrif nema hvað varð
ðar bætt
Vegagerrðin telur að
umferðaaröryggi vegffarenda.

Myynd 1: Borgafjaarðarvegur (9
94) neðan við Hríshöfða, ho
orft í austuráttt.
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2N
NÚVER
RAND
DI VEG
GUR
Sá kafli vvegarins sem
m hér um ræðir er stofnvvegur (94‐077) og vegsvæ
æði hans er 30 m breitt ogg nær 15
m frá miðlínu núverrandi vegar. Vegurinn
V
er um 6,4 m breiður vegurr með 6,3 breiðu malar slitlagi
s
og
meðalum
mferð á dag yfir árið (ÁDU) < 500 (Myynd 1).
Núveran
ndi brú á Njaarðvíkurá er byggð
b
árið 1954.
1
Brúin er
e 12 m löng steypt bitab
brú í einu haffi. Breidd
akbrautaar er 3 m. Frá árinu 200
01 hefur árdagsumferð á Borgafjarðaarvegi (94‐07
7) aukist um
m 50% og
árið 20110 var umferrð á veginum
m 78 bílar/sólarhring. Á sama tíma he
efur sumardaagsumferð aukist um
58% og var komin í 168 bílar/só
ólarhring árið
ð 2010 og veetrardagsumferð 29 bílarr/sólarhring og hefur
aukist um 40%. Mið
ðað við að séé um 4% aukning á ári að
a meðaltali (eins og hefur verið fráá 2001 til
2010) og
o umferðin framreiknuð til 2030 verður
v
árdagsumferð ko
omin í 170 bílar/sólarhring, 5%
aukning er á sum
mardagsumfeerð 266 bíllar/sólarhring og 3% aukning á vetrardagsum
mferð 51
bílar/sóllarhring. Réttt er að benda á að í kringum tvo viðburði,
v
Bræ
æðsluna og Álfaborgarsje
Á
ens, sem
haldnir eru
e á Borgarrfirði í 30. ogg 31. viku feer umferðin í um 985 bílar/sólarhrin
ng og verður þá mikil
rykmenggun í Njarðvíík þegar vegu
urinn er þurrr.

3 FRAMK
KVÆM
MDALLÝSING
G
Vegsvæð
ðið sem um ræðir er í Njarðvík
N
frá stöð
s
10740, sem
s
er við Hríshöfða,
H
að
ð stöð 14880
0, sem er
um 200 m austan við Njarðvíkurafleggjara. Vegurinn er 6,4 m breið
ður og með 6,3 m breiðu
u slitlagi,
alls um 4 km langur og er að stæ
ærstum hlutaa á sama veggstæði að undanskildum 1,2 km á milli stöðva
10900 og
o 12050. Á þeim
þ
kafla veerða beygjurr víkkaðar ogg verður radíus í beygjum
m 100 m í stað 40‐50
m. Ræsii verður settt neðan við núverandi veegstæði í Njarðvíkurá (M
Mynd 2) í staað einbreiðrar brúar.

Myn
nd 2: Einbreið brú við brekkkurætur yfir Njarðvíkurá.
N

Mannvitt – Borgarfjarð
ðarvegur 94 ‐ kynningarskýrsla

(Myn
nd: Mannvit, 2011)
2

2

Ræsið eer stálræsi (bogaræsi d = 7,0 m) á steyptum söklum. Veggrið verður sett á vegkanta yfir
Njarðvíkkurá. Frá stöð 12050 er um að ræðaa styrkingu og
o afréttingu
u á núverand
di vegi og bliindhæðir
við stöð 13900 og 14
4300 verða lagfærðar. Neðra burðarlag verður endurnýjað, laagt efra burð
ðarlag og
klæðing verður sett á allan vegkkaflann með tilheyrandi lagfæringum
m á vegfláum
m. Víða eru skeringar
s
meðfram
m vegi, flesttar eru grunnar hliðarskkeringar, en nokkrar eru
u stærri til að
a auka sjón
nlengdir í
beygjum
m.

4 EFNISÞ
ÞÖRF
Áætluð efnisþörf í verkið er um 81.000 m3 þar
þ af er efni í fyllingar og
o fláafleyga,, um 28.000 m3, sem
verður ffengið úr skeringum í veggstæði.
Tafla 1: Efnismagn
E

Efni
Námur
In
nnri‐Hvannagillsá
Yttri‐Hvannagilsá
Njjarðvíkurá
Neeðra – Vatnssskarð
Skkeringar með vegi
Saamtals

Fyllingar
o
og
Ne
eðra
Efra
Klæðn
ning Samtalls
fláaffleygar burð
ðarlag burðaarlag
2 000
23
23 00
00
5 000
5 00
00
2 000
20
20 00
00
4 500
1 000
5 50
00
2 000
28
28 00
00
5 000
56
2 000
20
4 500
1 000
81 50
00

örf gera ráð fyrir að fyllingarefni ogg efni í neðra burðarlag muni fást úr námu í
Áætlanirr um efnisþö
Ytri‐Hvannagilsá u..þ.b. 5.000 m3 , Inn
nri‐Hvannagiilsá u.þ.b. 23.000 m3 (B3 Aðalskipulag
Borgafjaarðarhrepps, 2004‐2016)) og Njarðvíkkurá u.þ.b. 20
0.000 m3 . Effni í efra‐burrðarlag og klæðningu
verður fengið
f
úr klapparskeringu ofan vegar í Neðra – V
Vatnsskarði (Sprengibrekkku) u.þ.b. 5.500
5
m 3,
sjá mynd
d 3. Flutningsvegalengd að
a útboðsmö
örkum í stöð
ð 10740 er um
m 2 km (sjá teikningu
t
Z80
00).

Mynd
d 3: Klapparskkering í Neðraa – Vatnsskarrði (Sprengibrekku).
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5H
HUGSA
ANLEG
G UM
MHVER
RFISÁHRIF
Vegagerrðin lagði maat á hvort líkklegt væri að
ð endurbætur á Borgafjarrðarvegi um Njarðvík myyndi hafa
veruleg áhrif á umhvverfið. Þar seem um er að ræða umfan
ngslitla framkvæmd og efnistaka
e
er eekki mikil
telur Veegagerðin að
ð áhrif framkkvæmdarinnaar á umhverrfið verði óveeruleg. Hér á eftir eru taaldir upp
helstu u
umhverfisþæ
ættir sem framkvæmda
f
araðili telurr líklegast að
a orðið ge
eti fyrir áhrifum af
framkvæ
æmd og starffsemi.

5.1 Áhrif
Á
á íbú
úa og land
dnotkun
Framkvæ
æmdin er í laandi Njarðvíkkur og mun ekki
e fara inn
n á ræktað laand og sú breeyting sem er
e lögð til
fer um óræktað
ó
land
d. Ekki er gerrt ráð fyrir að raska þurffi girðingum á framkvæm
mdatíma. Þarr sem um
minnihááttar tilfærslu
u á vegi er að
a ræða er gert ráð fyrrir að áhrif hans
h
á íbúa og landnotkkun verði
óverulegg.

5.2 Áhrif
Á
á vattn
Nýtt ræ
æsi verður se
ett í stað brúar yfir Njarðvíkurá og ætti það ekkki að hafa teljandi áhrif á vatn
árinnar.

5.3 Áhrif
Á
á maannlíf
veg um Njjarðvík og íbúar í Njjarðvík mun
Vegfarendur um Borgafjarðar
B
nu verða varir
v
við
framkvæ
æmdina vegn
na hávaða, ryks
r
og truflunar á umfeerð. Að lokn
num framkvæ
æmdum munu koma
fram jákkvæð áhrif á mannlíf vegn
na öruggari og
o betri samgangna og minni
m
rykmen
ngunar.

5.4 Áhrif
Á
á sam
mgöngur, umferðaröryggi og mengun
Á framkkvæmdatíma mun umferrð um svæðið raskast veegna umferð
ðar þungra vinnuvéla.
v
Íb
búðarhús
eru nálæ
ægt fyrirhuguðu framkvæ
æmdasvæði og truflun af hljóð‐ og loftmengun
n gæti verið einhver.
Þegar frramkvæmdum á kaflanum lýkur verð
ða samgöngur öruggari en nú með tvíbreiðum vegi yfir
ræsi í Njjarðvíkurá. Draga
D
mun úrr hljóðmengu
un og loftmeengun mun minnka
m
umtaalsvert.

5.5 Landslagið
ð á framkkvæmdassvæðinu
Þar sem
m veglína helsst að mestu leiti óbreytt er talið að ááhrifin á land
dslagið verði óveruleg. Þá
Þ verður
frágangu
ur með þeim
m hætti að sááð verður í vegkanta þeim
m tegundum
m sem henta fyrir svæðið
ð. Gert er
ráð fyrirr að vegkantaar verði fljóttir að gróa upp og því muni sýnileiki framkvæmd
darinnar í lan
ndslaginu
hverfa flljótt.

5.6 Áhrif
Á
á gró
óðurfar, ffugla og fiska
f
Ekki heffur verið kannað hvort sérstæðan gróður eða fugla er að finna í nággrenni framkkvæmda‐
svæðisin
ns. Aðallega er um að ræ
æða mólendi á stuttum kafla
k
en annaars er verið að vinna á þeim
þ
vegi
sem er þ
þegar til stað
ðar. Gróðurllendi mun skkerðast lítilleega þar sem ný veglína víkur
v
út af núverandi
vegi. Að
ðallega er um
u að ræðaa mólendi og
o hálf‐ eða lítt gróið land. Fram
mkvæmdin gæti
g
haft
tímabun
ndin áhrif á fugla og fiska meðan á framkvæ
æmdum sten
ndur. Sjóbirttingur gengu
ur upp í
Njarðvíkkurá en ekkii í miklu maggni að sögn Jakobs Sigurrðssonar ábú
úenda á Hlíð
ðartúni sem er
e í landi
Njarðvíkkur. Það hefu
ur ekki verið
ð starfrægt veiðifélag
v
um
m þessa á ogg ekki seld veiðileyfi. Reeiknað er
með að áhrif á gróðu
ur, fugla og fiska
f
verði almennt óveru
uleg.
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5.7 Áhrif
Á
á me
enningarm
minjar
Framkvæ
æmdin muni ekki hafa áh
hrif á fornleiffar. Ef í ljós koma
k
áður óþekktar
ó
forn
nleifar í vegsttæðinu á
framkvæ
æmdatíma sbr.
s
13. gr. Þjóðminjalaaga nr. 107
7/2000, mun
n Vegagerðin hafa sam
mráð við
Minjavö
örð Austurlan
nds um aðgerðir.

6 LEEYFISV
VEITEENDUR OG SAMRÁÐSSAÐILAR
Framkvæ
æmdin er frramkvæmdalleyfisskyld samkvæmt 13.
1 gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, og hefur
Vegagerrðin því sótt um framkvæ
æmdaleyfi fyrrir fyrirhugað
ðri framkvæm
md til Borgaffjarðarhrepp
ps.
Væntanlegur verktaaki þarf að sækja um leyfi Heilbriggðiseftirlits Austurlandss (skv. reglu
ugerð nr.
785/19999 um starfssleyfi fyrir attvinnurekstur sem getur haft í för með
m sér men
ngun). Þá hefur verið
framkvæmd
haft sam
mráð við land
deigendur á fyrirhuguðu
f
dasvæði, sveeitarstjórn Bo
orgafjarðarhrepps og
Fiskistoffu.

7 FRÁGA
ANGUR
Í útboðssgögnum verrður greint frrá hvernig haaga skuli frággangi náma, vegkanta,
v
fyllinga og skeringa.
Reynt veerður að hagga framkvæm
mdum þannigg að sem min
nnst rask verrði á gróðri og
o jarðvegi. Öllu
Ö raski
í ánum vverður haldið
ð í lágmarki.
Frágangi á vegskerin
ngum verðu hagað þann
nig að ekki myndist
m
vindáálag á lausan
n jarðveg. Þæ
ær verða
sléttaðar vel og í sam
mræmi við laandslag og haalla umhverffis. Aðlaga þaarf brúnir ve
egskeringa að
ð landinu
í kring, ssvo þær verð
ði ekki eins áb
berandi.
Við uppggræðslu verð
ður farið eftir leiðbeiningum Vegageerðarinnar um
m gróðurhön
nnun á vegsvæðum í
dreifbýlii. Sáð verður í vegkanta og vegfláa á grónu land
di. Áður en sáð er þarf að slétta lan
ndið vel í
samræm
mi við landslaag og halla. Sáð
S verður gróðurtegund
g
dum sem henta fyrir svæ
æðið og skeraa sig ekki
úr umhvverfinu.
ði við landeiggendur.
Ef girðin
ngum verður raskað verða þær lagfærðar í samráð
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8A
AÐGER
RÐIR Á FRA
AMKV
VÆMD
DATÍM
MA
Á fraamkvæmdattíma verður núverandi
n
brrú yfir Njarðvvíkurá notuð
ð fyrir umferð
ð um veginn þar sem
ræsiið verður settt aðeins neð
ðar í ánna. Að
A framkvæm
mdum loknum
m verður núvverandi brú fjarlægð.
f
Vegaagerðin mun
n stuðla að því
þ að röskun
n á landi verð
ði haldið í lággmarki og að hún takmarrkist fyrst
og fremst við vegarstæðið sjjálft.
Lögð
ð verður áhersla á að verktaki
v
gætti þess vel að
a raska hve
ergi landi uttan við vegssvæði og
skerringasvæði. Verður
V
m.a. allur akstur tækja ban
nnaður utan framkvæmd
dasvæðis á verktíma
v
nem
ma að námu.
Í útb
boðsgögnum
m verður farið
ð fram á að verktaki farii að öllum gildandi lögum
m og reglum sem um
vinn
nubúðir gildaa.
Ef verktaki þarfnast geymslusvæðis fyrir vinnuvélarr, utan fyrirh
hugaðs framkvæmdasvæ
æðis, skal
hann semja um það við landeigendur.

9N
NIÐUR
RSTAÐ
ÐA
Lagð
ður verður nýr vegur á um
m 1,2 km ogg sett nýtt ræ
æsi í Njarðvíkkurá og vegu
ur sem fyrir er
e 2,8 km
verð
ður styrktur, neðra burðaarlag rétt af, og efra burð
ðarlag lagt ogg allur vegurinn klæddur .

Efnisstaka verðurr úr vegskerin
ngum á vegssvæði, námum í Innri og Ytri
Y – Hvannagilsá og Njaarðvíkurá
og ú
úr útvíkkaðri klapparskeringu í Neðri‐‐Vatnsskarðii (Sprengibre
ekku).

Hættta á mengu
unarslysum næst
n
framkvvæmdasvæðiinu eykst á framkvæmd
f
atíma en að
ð loknum
fram
mkvæmdum verður hættan minni en í dag vegna öruggari veggar.

Jákvvæð umhverrfisáhrif fram
mkvæmdarinnar eru tölu
uverð. Þau felast
f
í bætttum samgön
ngum og
meira umferðarröryggi þar sem
s
einbreið
ð brú er fjarlægð og bun
ndið slitlag lagt á veg seem er nú
ð malarslitlagg.
með

Reikknað er með að neikvæð áhrif framkvvæmdarinnar verði óveru
uleg.
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