
Svör við umsögnum og athugasemdum sem bárust vegna umhverfisskýrslu 

sem var unnin vegna umhverfismat samgönguáætlunar. 

Hér að neðan er gerð grein fyrir þeim athugasemdum sem bárust við tillögu að SGÁ og 

umhverfisskýrslu á kynningartíma. Hafi athugasemdir gefið tilefni til breytinga á tillögu að SGÁ 

og/eða umhverfisskýrslu er þess getið sérstaklega.  

Alls bárust 19 athugasemdir á kynningartíma tillögu að SGÁ og umhverfisskýrslu en kynningartími 

stóð yfir frá 23. september 2011 til 4. nóvember 2011. Í samræmi við lög um umhverfismat áætlana 

var í auglýsingu óskað eftir athugasemdum við umhverfismat samgönguáætlunar 2011-2022 en ekki 

athugasemdum við áætlunina sjálfa. Í kjölfar kynningar á stefnumótunarhluta áætlunarinnar á 

samgönguþingi í maí 2011 var óskað eftir athugasemdum við áætlunina sjálfa auk þess sem víðtækt 

samráð við sveitarfélög og atvinnulíf fór fram í vinnsluferli áætlunarinnar. Gerð er grein fyrir 

samráðsferlinu í viðauka greinargerðar með samgönguáætlun.  

Athugasemdir frá eftirtöldum aðilum snéru ekki að umhverfismatinu og gáfu ekki tilefni til viðbragða 

af hálfu samgönguráðs: 

 Atvinnu- og ferðamálanefnd Skagafjarðar 

 Eyþingi 

 Árneshreppi 

 Félagi íslenskra atvinnuflugmanna 

 Fjallabyggð 

 Mýrdalshreppi 

 Ísafjarðarbæ 

 Göngum-göngum hópnum, Seyðisfirði 

 Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur.  

Flestar þessar athugasemdir fjölluðu um sértækan vilja þessara aðila til að fá framkvæmdir inn á 

tillögu að samgönguáætlun sem ekki er gert ráð fyrir.  

Athugasemdum frá eftirtöldum aðilum er svarað hér á eftir (í stafrófsröð): 

 

 Byggðastofnun 

 Ferðamálastofu 

 Fornleifavernd ríkisins 

 Landvernd 

 Reykjavíkurborg 

 Samtökum um betri byggð 

 Skipulagsstofnun 

 Umhverfisstofnun 

 Veðurstofunni 

 Vegagerðinni Akureyri 

 

  



Umsögn Byggðastofnunar 

1. Athugasemd 

Byggðastofnun setur fram ábendingar sem snúa almennt að fagsviði stofnunarinnar. Meðal annars 

bendir stofnunin á að það vanti almennari stefnumörkun í SGÁ um legu þjóðvega í gegnum 

þéttbýlisstaði.  

Byggðastofnun telur einnig að gagnrýna megi að ekki komi fram markvissari stefnumörkun í 

sjósamgöngum og samgöngum í lofti.  

Svar 

Hvað varðar stefnumörkun um legu þjóðvega í gegnum þéttbýlisstaði er ljóst að umfjöllun hefur verið 

nokkur á undanförnum árum um þjóðvegi í þéttbýli í skipulagsáætlunum sveitarfélaga, enda oft um 

talsvert hagsmunamál að ræða fyrir viðkomandi sveitarfélög. Þessi mál voru til umræðu við vinnslu 

tillögu að SGÁ. Fram kom að Vegagerðin lét vinna leiðbeiningar um þjóðvegi í þéttbýli árið 2010. Í 

inngangi leiðbeininganna kemur fram að með þeim setur Vegagerðin fram helstu forsendur og viðmið 

sem hafa skal að leiðarljósi við skipulag og hönnun þjóðvega í þéttbýli. Leiðbeiningarnar eru grunnur 

að samræmdum vinnubrögðum innan Vegagerðarinnar og gerir samvinnu Vegagerðarinnar við 

sveitarfélög og ráðgjafa markvissari. 

 

Í tillögu að SGÁ 2011-2022 kemur fram að vinna á félagshagfræðilega úttekt á framtíð 

innanlandsflugs á fyrsta tímabili áætlunarinnar. Sú úttekt mun undirbyggja markvissari stefnumörkun 

í innanlandsflugi. Einnig kemur fram að samgönguyfirvöld munu fylgjast áfram náið með þróun á 

þjóðhagslegri hagkvæmni land- og strandflutninga. Á áætlunartímabilinu verður áfram unnið að 

greiningum og samanburðarrannsóknum með það að markmiði að forðast mismunun í gjaldtöku 

flutningamáta. Í greinargerð er sagt frá fyrirliggjandi rannsóknum á strandflutningum og vinnu 

starfshóps sem nú er í gangi. 

 

Athugasemdir Ferðamálastofu 

1. Athugasemd 

Ferðamálastofa gerir ekki athugasemdir við efnistök og áherslur umhverfismatsins en bendir á að í 

öllu mati á áhrifum samgangna á umhverfi er ekki síst mikilvægt að taka tillit til áhrifa 

ferðaþjónustunnar og þarfa. Með því opnast tækifæri til að meta umhverfisáhrif ferðaþjónustunnar 

og tryggja að þau verði sem minnst. Aðgerðir sem lúti að slíku hefðu jákvæð áhrif á öll markmið 

samgönguáætlunar.  

Svar: 

Tekið er undir þessar almennu ábendingar Ferðamálastofu.  

 

Athugasemdir Fornleifaverndar ríkisins 

2. Athugasemd 

Fornleifavernd ríkisins vekur athygli á því að lítið er fjallað um fornleifar í umhverfisskýrslu. Eingöngu 

er minnst á fornleifar í framkvæmdakafla. Stofnunin telur skort á umfjöllun um fornleifar ef til vill 

lýsandi fyrir stöðu mála varðandi skráningu fornleifa á Íslandi, en hún hefur aðeins farið fram á litlum 

hluta landsins. Fornleifavernd telur skiljanlegt að umfjöllun um fornleifar sé vísað á skipulagsstig eða 

til mats á umhverfisáhrifum framkvæmda vegna skorts á gögnum. Fornleifavernd telur brýnt að 



ráðast í skipulega skráningu á fornleifum í landinu m.a. til að hægt sé að taka afstöðu til áhrifa 

áætlanna eins og samgönguáætlunar. 

Svar 

Tekið er undir ábendingar Fornleifaverndar varðandi almennan skort á upplýsingum um fornleifar á 

Íslandi.  

 

Athugasemdir Landverndar 

1. Athugasemd 

Landvernd leggur til að bæta við kafla sem heiti markmið um umhverfis- og náttúruvænar 

samgöngur. Þar kæmu fram markmið um að samgönguframkvæmdir skuli vinna í sátt við umhverfi 

og náttúru, þ.m.t. að forðast áhrif framkvæmda á verðmætar jarðmyndanir, sérstakt lífríki, landslag 

og náttúruverndarsvæði, eða að áhrifum sé haldið í algjöru lágmarki. Markmiðssetningin þýddi að 

það yrði að horfa mun meira til þessara þátta í samgönguáætlun, m.a. við leiðarval og hönnun 

samgöngumannvirkja. Þetta ætti því að draga úr neikvæðum áhrifum samgangna á umhverfi og 

náttúru. Full ástæða er til þess að gera náttúruvernd hærra undir höfði í samgönguáætlun, ekki síst í 

ljósi þess að í kafla um umhverfislega sjálfbærar samgöngur er ekki minnst á ofangreind atriði. Sú hlið 

samgönguáætlunar sem snýr að umhverfis- og náttúruvernd ætti því að styrkjast með þessu, en það 

hlýtur að vera sameiginlegt markmið allra. 

Svar 

Vísað er í svar við athugasemd Skipulagsstofnunar nr. 2 um viðbrögð vegna neikvæðra áhrifa á 

náttúrufar og tillögu um ný stefnumið. 

 

2. Athugasemd 

Landvernd bendir á, í athugasemdum um tengsl SGÁ við aðrar áætlanir, að fastar mætti kveða að 

orði og skilyrða staðsetningu framkvæmda sem eru á SGÁ. 

Svar 

Athugasemdin er sama eðlis og athugasemdin hér á undan og er vísað í þau svör (athugasemd nr. 1) 

 

3. Athugasemd 

Landvernd vísar í kafla 7.8 í umhverfisskýrslu og telur áhrif vegna staðsetningar framkvæmda á 

áætlun vera óviðunandi út frá náttúruverndarsjónarmiðum, m.a. þar sem átta framkvæmdir muni 

hafa áhrif á jarðmyndanir eða vistkerfi sem eiga að njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. 

náttúruverndarlaga. Þá telur Landvernd að í umhverfisskýrslunni séu villandi staðhæfingar (bls. 63) og 

framsetning umfjöllunar um áhrif villandi.  

Svar 

Í samræmi við athugasemd Landverndar hefur verið skerpt á umfjöllun á bls. 63 í umhverfisskýrslu. 

Greint er rétt frá þeim fjölda framkvæmda sem geta komið til með að raska verndarsvæði. 

Í kaflanum um áhrif framkvæmda (kafli 7.8) eru tilgreind sérstaklega helstu áhrif einstakra 

framkvæmda. Framsetning niðurstaðna um áhrif á náttúrufar er skýr og ekki ljóst hvað átt er við um 

villandi framsetningu.  

 

 

 



4. Athugasemd 

Landvernd gerir athugasemdir við umfjöllun um áhrif mögulegra þverunar fjarða á Barðaströnd. M.a. 

er bent á ýmsa óvissuþætti sem tengjast áhrifum á lífríki í fjörðum og fjörum fjarða sem eru þveraðir. 

M.a. er bent á að umræða um vatnsskipti sé ekki tæmandi. Vísað er í reynslu vegna þverunar 

Gilsfjarðar og breytinga á lífríki þar. Samtökin mótmæla stórfelldum breytingum með þverunum svo 

margra fjarða inn á friðlýstu svæði sem hafa veruleg og óafturkræf áhrif á landslag, ásýnd fjarðanna, 

lífríki og gildi Breiðafjarðar sem einstaks náttúrusvæðis. 

Svar 

Full vatnsskipti verður í raun að skilgreina þannig að ekki verði breytingar á sjávarföllum við þverun.  

Þetta var ekki raunin í Gilsfirði þar sem vatnsskipti voru takmörkuð, sem kom fram í margþættum 

breytingum á lífríki.  

Þegar borin eru saman umhverfisáhrif þess annars vegar að endurbyggja veg fyrir fjörð og hins vegar 

að þvera sama fjörð, þá þarf að taka tillit til margra þátta. Endurbyggðir vegir sem uppfylla vegstaðla 

m.t.t. hraða og umferðaröryggis geta kallað á talsvert rask í hlíðum fjarða. Einnig eru meiri líkur á 

raski á fornminjum. Hins vegar sýnir reynslan að erfiðara er að sjá fyrir áhrif þverunar á eðlisræna 

þætti sjávar og afleidd áhrif þeirra á lífríki. Þessi staðreynd ýtir undir þörfina á því að frekari 

rannsóknir séu gerðar á þeim áhrifum sem orðið hafa vegna framkvæmda eins og við þverun fjarða.  

 

5. Athugasemd 

Landvernd telur að hálendi Íslands ætti að skilgreina sem eitt af sóknarsvæðum landsins og saknar 

þess að í samgönguáætlun er ekki sérstaklega tekið á samgöngum á hálendi. Samtökin telja að 

skipuleggja þurfi vel vegi, gönguleiðir, hjólaleiðir, reiðleiðir og loftleiðir. Þá er utanvegaakstur 

sívaxandi vandamál á hálendinu sem þarf að taka á með markvissum hætti. Er bent á ýmis mikilvæg 

málefni sem áður hefur verið fjallað um, s.s. í skýrslu sem samtökin gáfu út 2007 um hálendisvegi. Þá 

segir í skýrslunni að nauðsynlegt sé að samræma og skýra betur stefnu um vegagerð á hálendinu með 

því að fella saman ólíkar áætlanir í heildstætt landsskipulag (Landvernd 2007). Landvernd leggur 

áherslu á að unnin verði samgöngustefna fyrir hálendi Íslands sem taki mið af þessari skýrslu og þeim 

einstöku verðmætum sem felast í náttúru þessa stóra svæðis. 

Svar 

Tekið er undir það að þörf er á mótun stefnu um samgöngumál á hálendi Íslands. Að svo stöddu liggja 

ekki fyrir nægilega góðar upplýsingar og ekki hefur farið fram almenn umræða um samgöngur á 

hálendinu til þess að leggja fram sérstaka samgöngustefnu fyrir hálendið. Almenn markmið 

samgönguáætlunar eiga hins vegar við um hálendið en í fyrirliggjandi áætlun er ekki gert ráð fyrir 

frekari uppbyggingu hálendisvega. Vinna sem stendur yfir vegna áætlunargerðar um ferðamennsku á 

miðhálendi Íslands og undirbúningur að gerð landsskipulagsstefnu mun nýtast sem innlegg og hjálpa 

til að móta forsendur fyrir samgöngur á hálendi Íslands. Eins og fram kemur í greinargerð tillögu að 

samgönguáætlun munu samgönguyfirvöld taka virkan þátt í mótun landsskipulagsstefnu þar sem 

m.a. verður lögð áhersla á málefni hálendisins. Með því verður lagður grundvöllur til ítarlegri 

stefnumótunar um samgöngumál á hálendi Íslands. 

 

 

 

 



6. Athugasemd 

Landvernd gerir athugasemd varðandi umfjöllun um eftirfylgni í umhverfisskýrslu. Samtökin leggja til 

að þróuð verði aðferðafræði við framkvæmdir sem tryggir vernd sérstakra og verðmætra 

náttúrufyrirbæra og vistkerfa. 

Svar 

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda er ferli sem tryggir að við ákvörðun um framkvæmdir er tekið 

tillit til sérstakra náttúrufyrirbæra og vistkerfa. Ábendingar um þróun á aðferðarfræði eru ekki til 

umfjöllunar í umhverfismati samgönguáætlunar.  

 

7. Athugasemd 

Í lokaorði athugasemdar landverndar eru áðurnefnd atriði ítrekuð. Rík áhersla er á að virða eigi vernd 

jarðmyndana og vistkerfa eins og náttúruverndarlög gera ráð fyrir. 

Svar 

Vísað er í svör við athugasemdum nr. 1 og nr. 6 hér að framan.  
 

Athugasemdir Reykjavíkurborgar 

1. Athugasemd 

Reykjavíkurborg fagnar nýjum áherslum er lúta að stuðningi við almenningssamgöngur og hjólreiðar 

sem hluta af heildstæðu samgöngukerfi sem og nýjum áherslum og ábyrgð á umhverfisþáttum 

umferðar svo sem hávaða og loftmengun.  

Reykjavíkurborg bendir á að umferðaröyggi er og verður leiðarljós í samgöngum. Uppsetning 

myndavéla til að fylgjast með hraða og réttri notkun umferðarljósa er mikilvæg til að auka 

umferðaröryggi.  

Reykjavíkurborg bendir á að lækkun umferðarhraða á þjóðvegum gegnum þétta byggð í borginni er 

leið til að auka umferðaröryggi. Óskað er eftir samstöðu um slíkar breytingar.  

Reykjavíkurborg bendir á að umhverfismatið snúi eingöngu að vegasamgöngum. Í fylgigögnum er 

einnig fjallað um aðrar samgöngur svo sem flugsamgöngur. Lokun flugbrautar 06-24, er löngu 

tímabær og mætti telja sem jákvæða framkvæmd með tilliti til umhverfisáhrifa. 

Svar 

Tekið er undir og þakkað fyrir ofangreindar ábendingar. 

 

2. Athugasemd 

Reykjavíkurborg bendir á að tvöföldun eða breikkun Suðurlandsvegar sé á dagskrá á Suðurlandi frá 

Sandskeiði að Selfossi. Það vekji athygli að ekki sé gert ráð fyrir að breikka Suðurlandsveg inn til 

Reykjavíkur á framkvæmdatímanum. Skýringa er óskað. 

Svar 

Gert er ráð fyrir breikkun Suðurlandsvegar í Smálöndum milli Bæjarháls og Nesbrautar á 2. tímabili. 

Ekkki var unnt að gera ráð fyrir breikkun Suðurlandsvegar milli Lögbergs og Bæjarháls vegna 

fjárskorts. 

 

3. Athugasemd 

Reykjavíkurborg bendir á að umfang boðaðra framkvæmda í Reykjavík sé í engu samræmi við 

fólksfjölda í borginni. Því verði að krefjast aukinna framlaga til annarra ferðamáta bæði hvað varðar 



forgang almenningsvagna og uppbyggingu hjólastíga. Þess er ekki sérstaklega getið í 

umhverfismatinu. 

Svar 

Umhverfismatið fjallar að mestu leyti um umhverfisáhrif þeirra stefnubreytinga sem tillaga að 

samgönguáætlun boðar frá fyrri áætlun. Ein stefnubreyting snýr að aukinni áherslu á greiðari 

samgöngur með öðrum ferðamátum en einkabíl, þ.e. með áherslu á eflingu almenningssamgangna og 

áherslu á að hjólandi og gangandi verði auðveldað að komast leiðar sinnar, einkum í þéttbýli. Í 

umhverfismati kemur fram að þessi stefnubreyting hefur jákvæð umhverfisáhrif. Ekki er fjallað um 

fjárframlög í umhverfismati. 

 

4. Athugasemd 

Reykjavíkurborg bendir á að ríkisvaldið hafi einhliða boðað að tilteknir þjóðvegir innan þéttbýlis verði 

afhentir sveitarfélögum til eignar og þar með rekstrar án fjárframlaga. Þrátt fyrir þá niðurstöðu 

Samgönguráðuneytisins að Vegagerðinni bæri að semja um afhendingu umræddra vega við 

sveitarfélögin hafa slíkar umræður ekki átt sér stað við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu utan 

Álftanes. Reykjavíkurborg er reiðubúin að setjast niður og ræða yfirtöku umræddra vega enda muni 

fylgja þeim fjárframlög frá ríkinu. 

Svar 

Ekki er fjallað um þessi málefni í umhverfismati samgönguáætlunar enda ekki hluti af þeim þáttum 

sem þar ber að fjalla um. Varðandi þessa athugasemd var leitað til Vegagerðarinnar. Vegagerðin er 

reiðubúin til viðræðna við Reykjavíkurborg um yfirtöku umræddra vega. Bent er á að vegir eru teknir í 

tölu þjóðvega í samræmi við vegalög. 

 

5. Athugasemd 

Orkuskipti í samgöngum og nýting innlendrar orku í samgöngum er mikilvægt viðfangsefni á komandi 

árum. Reykjavíkurborg ætlar að vera í fararbroddi í þeim efnum. 

Svar 

Orkuskipti í samgöngum er einmitt einn af þeim þáttum sem tilteknir eru sem jákvæð áhrif stefnu 

samgönguáætlunar og er til þess fallið að draga úr áhrifum á loft. Frumkvæði Reykjavíkurborgar er í 

góðu samræmi við stefnu SGÁ í þessum málaflokk. 

 

Athugasemdir samtaka um betri byggð 

1. Athugasemd 

Samtök um betri byggð benda á að ofuráhersla sé á hjólreiðar í samgönguáætlun. Þar sé skautað létt 

fram hjá því t.d. að auknar hjólreiðar sl. 10 ár hafa leitt til verulegrar fjölgunar alvarlegra slasaðra 

hjólreiðarmanna úr 5 í 21 á ári sem eru nú þegar rösk 10% af alvarlega slösuðum í umferðinni. 

Aukning í hjólreiðum mun fjölga þeim slysum enn frekar nema gerðar verði miklar gagnráðstafanir 

t.d. með allt að 15 mislægum göngu- og hjólreiðaleiðum undir eða yfir stofnbrautirnar á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Svar 

Í tillögu að samgönguáætlun er aukin áhersla á fjölbreyttari ferðamáta en einkabílinn en í fyrri 

áætlunum. Einn af þeim ferðamátum eru hjólreiðar. Uppsetning sérstakra hjólreiðastíga á 

höfuðborgarsvæðinu hefur aukist og styður samgönguáætlun við þá þróun með stefnu og fjármagni í 



göngu- og hjólastíga, göngubrýr og undirgöng. Á sama tíma er aukin meðvitund um þá slysahættu 

sem stafað getur af auknum hjólreiðum og verður að taka mið af því við þróun hjólreiðastíga í 

borgarumhverfi. Í tillögu að samgönguáætlun er áhersla, undir meginmarkmiði um öruggar 

samgöngur, á að sérstaklega verði hugað að öryggi samgöngumáta, t.d. hjólreiða, sem fara hratt 

vaxandi og slysatíðni er óljós. 

 

Umsögn Skipulagsstofnunar 

1. Athugasemd 

Skipulagsstofnun gerir athugasemd þess eðlis að hún telur að SGÁ uppfylli ekki fyllilega markmið laga 

um umhverfismat áætlana um að stuðla að sjálfbærri þróun og að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum. Rökin fyrir þeirri niðurstöðu eru að ekki eru kynntar breytingar í SGÁ til þess að 

draga úr neikvæðum áhrifum á náttúrufar.  

Svar 

Matsvinnan, í samræmi við lög um umhverfismat áætlana, lagði áherslu á að skilgreina möguleg 

veruleg umhverfisáhrif, m.a. til að geta brugðist við slíkum áhrifum í áætlanagerð. Eins og kemur fram 

í umhverfisskýrslu eru helstu áhrif á náttúrufar þekkt og gerð er grein fyrir því við hvaða 

framkvæmdir valdi líklega raski á náttúru. Þessi áhrif voru ekki metin veruleg m.v. fyrirliggjandi gögn 

sem eru verndaráætlanir, vitneskja um útfærslu framkvæmda og náttúrufar. Því er ekki talið forsenda 

á þessu stigi að grípa til sértækra aðgerða í áætlanagerð.  

Helstu neikvæðu áhrif áætlunarinnar á náttúrufar eru talin geta orðið vegna framkvæmda sem kunna 

að liggja að hluta á verndarsvæðum. Listi yfir framkvæmdir sem fylgja SGÁ hefur breyst á áætlanastigi 

og ber þar að nefna að ekki er lengur gert ráð fyrir stofnvegum um hálendi Íslands. 

Náttúrufar er einn margra umhverfisþátta til skoðunar í umhverfismati samgönguáætlunar. Vinnan 

við áætlanagerðina og umhverfismatið hafa leitt til talsverðra breytinga frá áætlunum sem nú eru í 

gildi. Þessar breytingar hafa m.a. verið gerðar í þeim tilgangi að draga úr umhverfisáhrifum og stuðla 

að sjálfbærri þróun. Það er því eindregin skoðun að SGÁ og matsvinna vegna hennar séu í samræmi 

við markmið laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

 

2. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að umhverfismatið hafi ekki nýst til þess að móta stefnumið um umhverfislega 

sjálfbærar samgöngur út frá sjónarhóli náttúrunnar, sérstaklega þegar horft er til þess að helstu 

neikvæðu áhrif vegna SGÁ verða líklega vegna rasks á náttúrufari. Búast megi við því að á síðari 

stigum ákvarðanatöku verði SGÁ notuð til að afsaka ákvarðanir um framkvæmdir. 

Svar 

Stefnumið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur taka ekki sérstaklega til náttúrufars. Í 

matsvinnunni var hins vegar litið til stefnumiða og umhverfisverndarmarkmiða annarra áætlana s.s. 

náttúruverndaráætlunar, náttúruminjaskrár, Velferðar til framtíðar og alþjóðlegra samningar um 

náttúruvernd. Því hefur að svo komnu máli ekki verið talin þörf á sérstökum stefnumiðum um 

náttúrufar í samgönguáætlun.  

Stefnumið og umhverfisverndarmarkmið annarra áætlana voru hluti af matsvinnu SGÁ. Í 

umhverfismatinu var fjallað um helstu áhrif sem verða á náttúrufar vegna framkvæmda. Við mótun 

SGÁ lágu því fyrir upplýsingar um líkleg áhrif á náttúrufar og þau rædd bæði í matsteyminu og kynnt 



fyrir samgönguráði. Ákvörðun um SGÁ, og þ.m.t. framkvæmdir, byggir á vitneskju um möguleg 

umhverfisáhrif og verndargildi náttúru.  

Eins og áður hefur komið fram er í umhverfismati áætlana leitast við að greina möguleg veruleg 

umhverfisáhrif m.a. til þess að sá sem ber ábyrgð á áætlanagerðinni geti brugðist við og komið í veg 

fyrir eða dregið úr þeim. Auk þess á í flestum tilvikum eftir að gera nánar grein fyrir mögulegum 

umhverfisáhrifum framkvæmda sem upp eru taldar í SGÁ. Slík umfjöllun fer fram við gerð 

aðalskipulags sveitarfélags, og í sumum tilvikum deiliskipulag, og einnig í mati á umhverfisáhrifum 

framkvæmda skv. lögum nr. 106/2000. Á þessum síðari stigum er aflað ítarlegri upplýsinga um 

framkvæmdir og umhverfisáhrif, sem nýtast til þess að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum. 

 

3. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að betur þurfi að rökstyðja hvers vegna ekki var lagt mat á áhrif markmiðs um 

umhverfislega sjálfbærar samgöngur á samfélag. 

Svar 

Við forvinsun mögulegra umhverfisáhrifa var loftslag talinn veigamesti umhverfisþátturinn vegna 

stefnumiða um umhverfislega sjálfbærar samgöngur. Þótt að færa megi rök fyrir því að aðgerðir sem 

falla undir þessi stefnumið hafi einnig áhrif á samfélag, þá voru áhrifin hvorki metin augljós né 

veigamikil. Þess vegna er áhrifa á samfélag vegna stefnumiða um umhverfislega sjálfbærar 

samgöngur ekki getið í umhverfisskýrslu.   

Markmið og áherslur um umhverfislega sjálfbærar samgöngur snúa í grundvallaratriðum að því að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum. Erfitt er að greina skýrar afleiðingar af slíkri 

þróun á samfélag. Breytingar á ferðavenjum, sem falla undir stefnumið um greiðar samgöngur, hafa 

hins vegar áhrif á samfélag og leiða til þess að dregið er úr losun gróðurhúsalofttegunda frá 

samgöngum. Áhrif þessara stefnumiða SGÁ á samfélag er gerð góð skil í umhverfisskýrslu. 

 

4. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur vanta rök fyrir þeirri fullyrðingu að „í dreifðari byggð eru stefnumið um aukinn 

hreyfanleika með áherslu á styttingu ferðatíma innan sóknarsvæða mikilvægari fyrir lífskjör fólks en 

áhersla á breytta ferðamáta“ (bls. 20 í umhverfisskýrslu).  

Svar 

Gerð er grein fyrir þessari umfjöllun í niðurstöðukafla um áhrif stefnumiða á samfélag. Þegar rætt var 

um áhrif þess að breyta ferðavenjum voru þau talin umfangsmeiri og veigameiri í þéttbýli en dreifbýli. 

Forsendur fyrir þessari niðurstöðu eru að í dreifbýli, þar sem fólk þarf oft að ferðast um langar 

vegalengdir og opið landslag er ólíklegt að margir fari t.d. hjólandi eða gangandi þrátt fyrir stefnu um 

breyttar ferðavenjur. Við það mat var litið til gagna sem greina frá því að þétt byggð og stuttar 

vegalengdir eru grundvallarforsendur þess að unnt sé bjóða uppá raunhæfa valkosti sem varða 

ferðamáta. Þess vegna fjalla stefnumið SGÁ mismunandi að þéttbýli og dreifbýli, og hafa þar einnig 

mismunandi áhrif. Að framansögðu er raunhæft m.t.t. hagkvæmni, öryggis og greiðfærni að leggja 

áherslu á breytta ferðamáta í þéttbýli en ekki í dreifbýli. Þar hefur stytting ferðatíma meira vægi 

vegna þeirra vegalengda sem fólk þarf að ferðast í dreifbýli í samanburði við þéttbýli. 

 

5. Athugasemd 



Varðandi umfjöllun umhverfisskýrslu um áhrif SGÁ á skipulag og byggð bendir Skipulagsstofnun á að 

ekkert er í lögum um samgönguáætlun sem getur bundið skipulag sveitarfélaga. 

Svar 

Ábending Skipulagsstofnunar sem varðar hugtakið „skipulag og byggð“ í kafla 7.3 í 

umhverfisskýrslunni er byggð á misskilningi. Í allri umfjöllun um „áhrif á skipulag og byggð“ er vísað til 

áhrifa sem landsáætlun um þróun samgangna getur haft á þróun byggðar. Samgönguáætlun, ásamt 

öðrum áætlunum, getur haft áhrif á þróun byggðar, s.s. þéttleika og staðsetningu. Það er rétt 

ábending hjá Skipulagsstofnun að skipulagsáætlanir sveitarfélaga eru ekki bundnar af 

samgönguáætlun varðandi einstakar framkvæmdir, enda er því ekki haldið fram í umhverfisskýrslu. 

Til að forðast frekari misskilning var gerð breyting á umhverfisskýrslu á þann hátt að fjallað er um 

„áhrif á þróun byggðar“ í staðinn fyrir „áhrif á skipulag og byggð“. 

 

6. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að umfjöllun um samkeppnisstöðu milli ferðamáta og áhrif á þróun byggðar 

einskorðist við höfuðborgasvæðið en ætti að vera á landsvísu.  

Svar 

Það var niðurstaða matsvinnu að markmið og áherslur um fjölbreyttari ferðamáta og þróun byggðar 

hafi umfangsmestu áhrifin á höfuðborgarsvæðinu. Þar búa flestir, þar er mesta umferðin og þar er 

þéttbýlast. Þar af leiðandi var umfjöllun umhverfisskýrslu um höfuðborgarsvæðið nokkuð ítarleg. Hins 

vegar er í kaflanum um áhrif á þróun byggðar fjallað almennt um áhrif breyttra ferðamáta og þróun 

byggðar á þéttbýli og einskorðast sú umfjöllun ekki við höfuðborgarsvæðið. 

 

7. Athugasemd 

Varðandi umfjöllun um áhrif á loftslag gerir Skipulagsstofnun athugasemd þess eðlis að markmið um 

greiðari samgöngur fela í sér styttingu vegalengda í dreifbýli og vegi sem bjóða upp á meiri hraða. 

Telur stofnunin að slíkar vegaframkvæmdir á landsbyggðinni ýtir undir notkun einkabílsins og það ýti 

líklega undir losun gróðurhúsalofttegunda. 

Svar 

Í matsvinnunni var fjallað um möguleg áhrif greiðari samgangna í dreifbýli á loftslag. Megin 

niðurstaðan var sú að möguleg áhrif eru ekki talin veruleg og eru óveruleg í samanburði við 

breytingar á höfuðborgarsvæðinu. Það er réttmæt ábending hjá Skipulagsstofnun að umferð geti 

aukist eða orðið hraðari með tilkomu greiðari samgangna í dreifbýli. Umferð mun þó fyrst og fremst 

aukast þar sem verið er að stækka atvinnu- og þjónustusvæði á landsbyggðinni. Að öðrum kosti er 

ekki talið að umferð aukist meira en við óbreytt ástand. Aksturshraði getur aukist með betri vegum, 

en umfang þess og þar af leiðandi áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda eru háð mikilli óvissu og er 

ekki talin vera í slíkum mæli að það teljist hafa veruleg áhrif á loftslag. 

 

8. Athugasemd 

Skipulagsstofnun saknar þess að ekki er fjallað um áhrif vöruflutninga á loftslag. 

Svar 

Almennt var fjallað um landflutninga og strandflutninga í umræðum matsteymis og bent á að það 

gæti haft jákvæð áhrif bæði á umferðaröryggi og losun gróðurhúsalofttegunda að auka 

strandflutninga og draga úr landflutningum. Hins vegar var bent á að strandflutningar henta aðeins 



tilteknum vörum sem eru ekki háðar miklum sveigjanleika og hraða í flutningum. Í skýrslunni „Mat á 

hagkvæmni strandflutninga á Íslandi“ frá 2010 kemur fram, m.v. gefnar forsendur, að olíunotkun 

eykst lítillega með strandflutningum miðað við landflutninga ef miðað er við að vöruflutningabíll noti 

50 l á hverja 100 km en dragist saman ef olíunotkun er 63 l á hverja 100 km. Frekari rannsókna á 

loftslagsáhrifum vöruflutninga er þörf en ein af megináherslum rannsóknarstefnu samgönguáætlunar 

er á rannsóknir sem tengjast aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. 

 

9. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að bæta þurfi við umfjöllun um hvernig aukinn hraði hefur áhrif á öryggi. 

Einnig telur stofnunin að skýra þurfi frá því hvaða áhrif svokölluð krafa um aukinn umferðarhraða 

hefur á hönnun þjóðvega. 

Svar 

Í samræmi við ábendingu Skipulagsstofnunar hefur verið bætt við umfjöllun um áhrif umferðarhraða 

á öryggi. Mun umfjöllunin greina frá því að almennt gildir að aukinn umferðarhraði dregur úr 

umferðaröryggi svo lengi sem ekki er gripið til úrræða, sem geta t.d. verið fólgin í hönnun vegar og 

nærsvæðis hans. Reynslan sýnir að slysatíðni á nýjum vegum er nánast alltaf lægri en á eldri vegum, 

þrátt fyrir hærri umferðarhraða, sökum þess að hönnun þeirra er betri. Við hönnun nýrra vega er 

fylgt eftir hönnunarleiðbeiningum/stöðlum sem er m.a. ætlað að stuðla að öruggum samgöngum. 

  

10. Athugasemd 

Skipulagsstofnun vekur athygli á að enginn umfjöllun er um að umferðaröryggi gæti batnað á 

þjóðvegum með því að draga úr vægi þungaflutninga á landi og auka flutninga á sjó. 

Svar 

Í matsvinnunni var fjallað um strandflutninga og helstu áhrif þeirra, en því ekki gerð skil í 

umhverfisskýrslunni og má bæta úr því með eftirfarandi umfjöllun. Almennt er talið að miðað við 

núverandi kröfur um þjónustu og tíðni flutninga sé ekki gert ráð fyrir auknum sjóflutningum nema 

þeir verði hagkvæmari kostur. Hagkvæmni vöruflutningakerfisins er lykilatriði fyrir flutningskostnað. 

Rætt var um að auknir sjóflutningar geti haft jákvæð áhrif á umferðaröryggi og almenna vegfarendur. 

Til hliðsjónar umfjöllunar um áhrif sjóflutninga var skýrsla um „mat á hagkvæmni strandsiglinga“ frá 

2010. Þar er m.a. greint frá því að öryggi almennings á vegum eykst væntanlega vegna minni aksturs 

stórra bíla. Þar kemur fram að strandsiglingar geta dregið úr landflutningum á svokölluðum 

„þolinmóðum“ vörum, sem eru byggingarvörur, iðnaðarvörur, hráefni, fiskafurðir og vörur sem bíða 

útflutnings. Aðrar vörur (dagvara, rekstrarvörur og ferskvara) munu ávallt krefjast landflutninga 

vegna þeirra krafna sem gerðar eru til þjónustu. Samkvæmt ofangreindri skýrslu hefur slysum ekki 

fjölgað í kjölfar aukinna landflutninga, þannig að ákveðin óvissa er um fullyrðingu um aukið 

umferðaröryggi með auknum strandsiglingum. Það er hins vegar ljóst að öryggi er mikilvægur þáttur í 

áherslum samgönguáætlunar um að byggja upp og lagfæra megin flutningaleiðir.  

 

11. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að í umhverfismatinu vanti að fjalla um mögulegar aðgerðir til að draga úr 

áhrifum á náttúru enda er líklegt að helstu neikvæðu áhrif SGÁ verði vegna vegaframkvæmda. 

Svar 



Brugðist hefur verið við ábendingu Skipulagsstofnunar með því að skerpa á umfjöllun um eftirfylgni 

umhverfismats samgönguáætlunar í kafla 8. Eins og áður hefur komið fram var það mat matsteymis 

að umhverfisáhrif stakra vegaframkvæmda yrðu ekki metin sem veruleg og því ekki lagðar til 

sértækar aðgerðir á þessu stigi. Það er hins vegar mjög mikilvægt að það verði skoðað nánar við gerð 

skipulagsáætlana og mat á umhverfisáhrifum viðkomandi vegaframkvæmda. Þar á t.d. eftir að fara 

fram umfjöllun um valkosti og mögulegar mótvægisaðgerðir. 

Einnig hefur með hliðsjón af ábendingu Skipulagsstofnunar verið gerð grein fyrir því hvaða 

framkvæmdir hafa þegar farið í mat á umhverfisáhrifum og hvaða framkvæmdir eiga það eftir. 

 

12. Athugasemd 

Skipulagsstofnun bendir á að betur þurfi að rökstyðja hvernig markmið um hagkvæmar samgöngur 

geti haft jákvæð áhrif á náttúrufar. Er m.a. vísað til þess að að mati Skipulagsstofnunar gangi 

aðferðarfræði félagshagfræðilegrar greiningar ekki út á að lágmarka neikvæð áhrif á náttúru. 

Svar 

Félagshagfræðileg greining tekur tillit til umhverfissjónarmiða, sem geta falið í sér þá stefnu að draga 

úr eða lágmarka neikvæð áhrif. Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands „Forgangsröðun í 

samgöngum“ frá 2005 sem unnin var fyrir samgönguráð segir orðrétt „Niðurstöðurnar lýsa einnig 

þeim áhrifum sem ólíkir aðilar verða fyrir, hvort sem er um að ræða notendur, ríkisvaldið eða 

umhverfið. Í forgangsröðun þar sem stjórnmálamenn þurfa að velja á milli ólíkra kosta þarf að taka 

tillit til margra þátta sem hafa pólitískt og efnahagslegt vægi. Þar má nefna umhverfissjónarmið, 

fjárhagssjónarmið, svæðisbundin sjónarmið, tillit til þjóðfélagshópa eða þætti sem hafa félagslegt 

gildi. Félagshagfræðileg greining leitast við að taka tilliti til allra þessara þátta.“ Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands (2005), bls. 12.  

 

13. Athugasemd 

Skipulagsstofnun bendir á að markmið um greiðar samgöngur geti stuðlað að neikvæðum áhrifum á 

náttúru. Fram kemur að þó að stefnan kunni að ýta undir breytta ferðavenjur í dreifbýli og leiða þar 

að því að minni þörf verður fyrir stór umferðarmannvirki þá sé þetta áhersla sem aðallega á við um 

þéttbýli en ekki dreifbýli. Þar telur stofnunin markmiðið sjálft hafa neikvæð áhrif á náttúrufar. 

Svar 

Tekið er undir þessa ábendingu Skipulagsstofnunar, þótt ljóst sé að stefnumið um greiðar samgöngur 

eru forsenda fyrir framkvæmdum sem munu koma til með að valda neikvæðum umhverfisáhrifum, 

og þá helst á náttúrufar í dreifbýli. Frá þessu er t.d. greint í umfjöllun umhverfisskýrslu í kafla 7.6.1 

um áhrif áherslna SGÁ á aukinn hreyfanleika. Í yfirlitstöflu 7.3 hefur verið bætt tilvísun um neikvæð 

áhrif markmiðs um greiðfærar samgöngur í dreifbýli. 

 

14. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að betur þurfi að skýra hvernig það samræmist markmiðum SGÁ að horfa til 

„nútíma kröfu um ferðahraða á þjóðvegum“ og hvaða vægi hún hefur þegar kemur að því að vega og 

meta áhrif hennar á náttúrufar. 

Svar 

Í umhverfisskýrslu kemur skýrt fram að greiðar samgöngur í dreifbýli hafi neikvæð áhrif á umhverfið. 

Á þessu stigi er ekki hægt að greina frá vægi þeirra gagnvart öðrum þáttum samgangna s.s. öryggi og 



hagkvæmni. Slíkri umfjöllun er vísað til síðari stiga þegar ítarlegri upplýsingar liggja fyrir um 

framkvæmd, ávinning og umhverfisáhrif. 

 

15. Athugasemd 

Skipulagsstofnun bendir á ósamræmi í tilvísum til álita/úrskurða vegna framkvæmda þar sem mati á 

umhverfisáhrifum er lokið.  

Svar 

Þetta hefur verið lagað í umhverfisskýrslunni. 

 

16. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að það þurfi að rökstyðja hvernig þróun og innleiðing aðferðarfræði við 

forgangsröðun framkvæmda geti nýst til eftirfylgni með áhrifum SGÁ á náttúrufar, þar sem náttúran 

er ekki ein þeirra forsenda sem aðferðarfræðin byggir á. 

Svar 

Vísað er til svars hér fyrir framan (athugasemd Skipulagsstofnunar nr. 12) varðandi umfjöllun um 

félagshagfræðilega greiningu til að bæta ákvarðanatöku. 

 

17. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að auðvelt sé að halda því fram að áform um framkvæmdir séu að mestu í 

samræmi við SGÁ á meðan ekki er sett fram stefnumið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur m.t.t. 

náttúru. 

Svar 

Vísað er til svars hér að framan (athugasemd Skipulagsstofnunar nr. 2) um hvernig tekið hafi verið 

tillit til umhverfissjónarmiða við gerð umhverfisskýrslu og SGÁ.  

 

18. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að skýra eigi frá því hvað er átt við þegar talað er um að umhverfisáhrifum 

verði haldið innan ásættanlegra marka miðað við gildandi lög og reglugerðir (sbr. bls. 61 í drögum að 

umhverfisskýrslu). 

Svar 

Með tilliti til athugasemda Skipulagsstofnunar hefur verið skerpt á texta í umhverfisskýrslunni á 

ofangreindum stað og þar stendur nú „innan þeirra marka sem má finna í gildandi lögum og 

reglugerðum.“  

 

19. Athugasemd 

Skipulagsstofnun vísar í umfjöllun um samræmi SGÁ við „Velferð til framtíðar“ og telur að á stigi 

framkvæmdamats sé gjarnan vísað til SGÁ til að réttlæta val á kostum eða útfærsluatriðum vega 

þrátt fyrir að viðkomandi kostir skerði t.d. vistkerfi. Stofnunin fær því ekki séð hvernig viðmiðin komi 

að gagni á seinni stigum áætlanagerðar eða við ákvörðun um tilhögun framkvæmda þegar þau eru 

undanskilin sem viðmið í SGÁ. 

Svar 

Í umhverfismati SGÁ voru hefðbundin viðmið sem snúa að náttúruvernd ekki undanskilin, eins og 

hefur komið fram í fyrri svörum. Sú leið að vísa ítarlegri umfjöllun um áhrif á náttúrufar á 



framkvæmdastig er hefðbundin skilgreining á eftirfylgni. Á því stigi mun mat á umhverfisáhrifum 

vegaframkvæmda leiða í ljós hver verði helstu áhrif á náttúrufar og/eða staðfestir niðurstöður 

annarrar umfjöllunar um tilteknar framkvæmdir. 

Það eru eðlileg vinnubrögð að geta helstu áætlana sem tekið var tillit til við matsvinnu og með hvaða 

hætti talið er að fylgja eigi eftir viðmiðum sem þar koma fram. Með því er verið að tryggja ákveðna 

yfirsýn og yfirlit um aðgerðir og viðmið sem styðjast skal við á áætlanatímabilinu. 

 

20. Athugasemd 

Skipulagsstofnun gerir samskonar athugasemd um tengsl SGÁ við náttúruverndaráætlun og hún gerir 

varðandi stefnuskjalið „velferð til framtíðar“. Einnig er ítrekað að mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda fyrir margar framkvæmdir hefur nú þegar verið lokið og telur stofnunin að við þær 

framkvæmdir er ekki tekið mið af náttúruverndaráætlun með það að markmiði að lágmarka 

umhverfisáhrif. 

Svar 

Vísað er í svarið hér að ofan (athugasemd Skipulagsstofnunar nr. 19). Einnig er bent á að hvorki við 

umhverfismat áætlana né við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda er það markmið laganna að 

lágmarka umhverfisáhrif. Umhverfismat áætlana eða framkvæmdamat getur leitt til niðurstöðu sem 

hefur ekki endilega minnstu umhverfisáhrifin í för með sér, en þykir þó ásættanleg.  

 

21. Athugasemd 

Skipulagsstofnun telur að strax á áætlanastigi eigi að færa rök fyrir því að framkvæmdir geti raskað 

svæðum á náttúruminjaskrá. Stofnunin telur að ekki eigi að vísa þeirri umræðu til síðari stiga 

ákvarðanatöku, s.s. mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. 

Svar 

Í matsvinnunni var litið svo á að náttúruminjaskrá gefi vísbendingu um að tiltekið svæði hafi 

verndargildi og að fara eigi með gát, m.a. þar sem svæðin geta verið viðkvæm. Ólíkar ástæður eru 

fyrir því að svæði eru á náttúrminjaskrá. Á síðari stigum ákvarðanatöku liggja fyrir nákvæmari 

upplýsingar um verndargildi, framkvæmdir og valkosti. Þess vegna er eðlilegt að vísa ákvörðun um 

útfærslu framkvæmda með tilheyrandi rökum á síðari stig. 

 

Athugasemdir Umhverfisstofnunar 

1. Athugasemd 

Höfuðborgarsvæðið 

Umhverfisstofnun telur að æskilegt væri að skilgreina nánar til hvaða aðgerða verði gripið á 

höfuðborgarsvæðinu til að auka loftgæði og þar með lýðheilsu.  

Svar 

Í umhverfismati kemur fram að samhljómur hafi verið í matsteymi að blöndun leiða til að draga úr 

aukningu umferðar, eins og sett er fram í stefnumiðum SGÁ, væri heillavænlegust og varast skyldi að 

einblína á eina leið fram yfir aðra. Samdáttur í umferð leiðir til aukinna loftgæða og bættari lýðheilsu. 

Í kafla 7.4.1.1 í umhverfismati er tilvísun í loftslags- og loftgæðastefnu Reykjavíkurborgar frá árinu 

2009 þar sem talin eru upp helstu markmið stefnunnar. Í umhverfisskýrslu er einnig tilvísun í 

aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, sem gefin var út af umhverfisráðuneyti í október 2010. Þar eru 



settar fram 10 lykilaðgerðir, þar á meðal efling göngu, hjólreiða og almenningssamgangna sem 

valkosts í samgöngum.  

 

2. Athugasemd 

Umhverfisstofnun telur að varðandi markmið í tillögu að SGÁ um minni losun gróðurhúsalofttegunda 

væri æskilegast ef unnt væri að greina áhrif aðgerða SGÁ frá afleiðingum yfirstandandi 

efnahagskreppu sem m.a. hefur leitt til minnkandi umferðar þar af leiðandi til minni losunar 

gróðurhúsalofttegunda, þannig að unnt verði að meta raunveruleg áhrif þeirra aðgerða sem ætlað er 

að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt SGÁ.  

Svar  

Rétt er að efnahagsþrengingar hafa áhrif á ferðir fólks og hvernig ferðamáta menn kjósa sér og það 

sama á við um verð á eldsneyti og fleiri breytur. Mjög erfitt er að meta og greina niður hvaða þættir 

það eru sem valda þessum breytingum. Á móti má segja að við gerð samgönguáætlunar í 

efnahagsþrengingum opnast auknir möguleikar á að styðja við þær ferðamátabreytingar sem orðið 

hafa þannig að menn viðhaldi þeim ferðavenjum til framtíðar.  

Í kafla 1.3.4. í greinargerð tillögu að SGÁ kemur fram tillaga um að vinna ítarlega könnun á 

ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess í samstarfi við sveitarfélögin. Slík könnun 

mun leiða í ljós stöðuna við upphaf áætlunartímabilsins og verða grundvöllur mats á raunverulegum 

áhrifum aðgerða sem ætlað er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

 

3. Athugasemd 

Umhverfisstofnun bendir á að á bls. 27 í tillögu SGÁ sé fjallað um áherslur SGÁ varðandi breyttar 

ferðavenjur á Höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt SGÁ á áætlunin að stuðla að því að skapa aðstæður á 

höfuðborgarsvæðinu til að hjólreiðar og ganga í þéttbýli verði greiður og öruggur ferðamáti í þeim 

tilgangi að bæta lýðheilsu, draga úr loftmengun og draga úr þörf fyrir framkvæmdir við vegakerfið.  

Umhverfisstofnun telur að leggja hefði mátt fram ákveðnar hugmyndir um hvernig unnt væri að ná 

þessum markmiðum með beinum aðgerðum. T.d. hvernig unnt væri að aðgreina hjólandi og 

gangandi umferð frá helstu akstursleiðum þannig að þessum vegfarendum væri ekki gert að ferðast á 

þeim stöðum þar sem loftmengun er mest. Einnig hvort unnt væri að skapa aðstæður til að ferðast á 

þennan hátt allt árið.  

Svar 

Samgönguáætlun er stefnumótandi áætlun þar sem stuðlað er að því að skapa aðstæður m.a. til þess 

að auka hlut annarra ferðamáta en einkabílsins á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem við á er bent á leiðir 

sem unnar hafa verið í samráði við hlutaðeigandi aðila til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að. Í 

kafla 1.3.4 í greinargerð samgönguáætlunar kemur m.a. fram að Samgönguráð hafi haustið 2010 

skipað tvo starfshópa sem lögðu ákveðinn grunn að samvinnu við sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæðis þess um sjálfbæra samgönguáætlun. Fram kemur í kaflanum að 

annar starfshópurinn gerir það að tillögu sinni að verkefni sem talin eru upp í erindisbréfi 

starfshópsins verði tekin saman í fimm verkefnapakka. Samkvæmt erindisbréfi á að vinna umrædd 

verkefni á árunum 2011 og 2012. Verkefnapakki IV fjallar um hönnun stofnbrauta í borgarumhverfi. Í 

því verkefni verða m.a. teknar saman upplýsingar úr leiðbeiningum erlendra borga um hönnun 

umferðarmeiri gatna sem eiga erindi við aðstæður á höfuðborgarsvæðinu. Áherslan verði á lausnir í 

aðlögun stofnbrauta að borgarumhverfi og lausnir fyrir almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi í 



göturýminu sem reynst hafa vel erlendis. Við þessa samantekt verði hugað bæði að lausnum við 

endurgerð eldri umferðarþungra gatna í gegnum gróin hverfi og lausnum við hönnun nýrra 

stofnbrauta í borgarumhverfi þar sem skipuleggja á þéttari byggð.  

Auk þess kemur í áherslum tillögu að SGÁ fram að með sjálfbærri samgönguáætlun í samvinnu við 

sveitarfélögin verður lokið við skilgreiningu á grunnneti hjólreiðastíga innan helstu þéttbýliskjarna. 

Fjármagni samgönguáætlunar til göngu- og hjólreiðastíga verði forgangsraðað í uppbyggingu á því 

neti. Nákvæm skilgreining grunnnets í samstarfi við sveitarfélögin mun skila ákveðnum hugmyndum 

um beinar aðgerðir til að hjólreiðar og ganga í þéttbýli verði greiður og öruggur ferðamáti. 

 

4. Athugasemd 

Umhverfisstofnun vill benda á að markmið um bætta lýðheilsu með aukinni hreyfingu á ekki einungis 

við á höfuðborgarsvæðinu heldur ættu þessi markmið að ná til allra þéttbýlisstaða á landinu þar sem 

unnt er að ferðast á annan hátt en með einkabíl. Að mörgu leyti ætti að vera auðveldara að velja 

aðra ferðamáta en einkabílinn á stöðum þar sem vegalengdir eru styttri en á höfuðborgarsvæðinu, 

þ.e. á minni þéttbýlisstöðum.  

Svar 

Tekið er undir þessa ábendingu Umhverfisstofnunar. Í umhverfismati er ekki gerður greinarmunur á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni hvað varðar tengsl bættrar lýðheilsu og hreyfingar.  

 

5. Athugasemd 

Umhverfisstofnun segir að í tillögu að SGÁ sé bent á að sú staðreynd að skipulagsmál eru í höndum 

sveitarfélaga en framkvæmdir á þjóðvegakerfi í höndum ríksins geri það að verkum að nokkur óvissa 

ríki um framkvæmd stefnumiða samgönguáætlunar. Þessi verkaskipting hefur væntanlega leitt til 

þess að ekki eru lagðar fram í SGÁ ákveðnar tillögur t.d. um eflingu almenningssamgangna með 

skilgreindum framkvæmdum á þjóðvegum í þéttbýli. Þrátt fyrir þetta telur Umhverfisstofnun markmið 

áætlunarinnar um greiðari umferð almenningssamgangna mjög jákvæð m.t.t. markmiða í 

umhverfismálum.  

Svar  

Benda má á að í Verkefnapakka IV, sem fjallað er um í svari við athugasemd 3 hér á undan, er m.a. 

gert ráð fyrir að rannsaka lausnir í aðlögun stofnbrauta í borgarumhverfi og lausnir fyrir 

almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi í göturýminu sem reynst hafa vel erlendis.  

 

6. Athugasemd 

Umhverfisstofnun bendir á að varðandi aukin loftgæði sé umfjöllun í samgönguáætlun að talsverðu 

leyti almennar vangaveltur um það sem er efst á baugi í þessum málaflokki í dag. Nefndar séu ýmsar 

leiðir til að minnka losun vegna samgangna, en öllum beinum aðgerðum er vísað til viðkomandi 

sveitarfélaga.  

Svar 

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum er eitt af viðmiðunarskjölum umhverfismats samgönguáætlunar. 

Þar er ein af lykilaðgerðum til að draga úr áhrifum á loftslag, efling göngu, hjólreiða og 

almenningssamgangna sem valkosts í samgöngum, á sameiginlegri ábyrgð sveitarfélaga og 

innanríkisráðuneytis. Tillaga að samgönguáætlun gengst við ábyrgð innanríkisráðuneytisins og boðar 

til samstarfs við sveitarfélögin um framfylgd. Í tillögu að SGÁ er lögð áhersla á að unnin verði greining 



á ávinningi aðgerða til að draga úr svifryksmengun á fyrsta tímabili áætlunarinnar og auka þannig 

loftgæði. Þá er áhersla á að sveitarfélögum verði með lagasetningu gert mögulegt að skilgreina 

sérstök umhverfissvæði og takmarka þar umferð til að auka loftgæði. 

 

7. Athugasemd 

Umhverfisstofnun vekur athygli á því að bent sé á lífeldsneyti sem mögulegan orkugjafa í stað 

jarðefnaeldsneytis. Umhverfisstofnun vill benda á að í dag ríki erlendis ekki sama bjartsýni og áður 

varðandi framleiðslu lífeldsneytis sem felur í sér að leggja verður ræktað land undir þessa framleiðslu, 

land sem unnt væri að nýta til matvælaframleiðslu.  

Svar 

Þakkað er fyrir þessa ábendingu Umhverfisstofnunar. Sambærileg ábending kom fram í 

matsvinnunni. Í greinagerð með SGÁ er m.a. fjallað um þörf á frekari rannsóknum á innlendu 

vistvænu eldsneyti. Í umhverfismati var ekki farin sú leið að meta möguleg áhrif þeirra orkjugjafa sem 

mögulega gætu komið í stað olíu. Slík umræða þarf að þróast betur í samræmi við þróun þeirra 

orkugjafa sem mögulega geta orðið nýttir í framtíðinni. 

 

8. Athugasemd 

Umhverfisstofnun telur æskilegt að í stefnumótandi skjali eins og samgönguáætlun sé hugtakanotkun 

skýr. Ekki er ljóst hvað átt er við með „umhverfislega sjálfbærar samgöngur“. 

Svar 

Umhverfislega sjálfbærar samgöngur er hugtak sem kemur fram í 2. gr. laga 33/2008 um 

samgönguáætlun. Í inngangi kafla um markið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur er hin almenna 

skilgreining hugtaksins um sjálfbæra þróun sett fram. 

 

9. Athugasemd 

Landsbyggðin 

Umhverfisstofnun bendir á að á bls. 31 í samgönguáætlun segi m.a.: „Í samgönguáætlun kemur fram 

að forgangsröðun framkvæmda skuli taka mið af þörfum einstakra svæða fyrir bættar samgöngur. 

Einnig kemur fram að samgöngubætur s.s. uppbygging vega með bundnu slitlagi, gerð jarðganga og 

stytting ferðatíma skapi betri aðstæður fyrir jákvæða byggðaþróun. Allar slíkar framkvæmdir kunna 

að hafa neikvæð áhrif á náttúrufar.“  Umhverfisstofnun telur að áður en ákveðið er að ráðast í 

framkvæmdir sem geta haft óafturkræf áhrif á náttúrufar verði einnig skoðað hverju sambærilegar 

framkvæmdir og þær sem fyrirhugað er að ráðast í á gildistíma samgönguáætlunar hafa skilað með 

tilliti til ofangreindra markmiða. Mætti hér nefna t.d. Djúpveg og jarðgöng milli Ísafjarðar, Súðavíkur 

og Flateyrar. 

Svar 

Samgöngubætur stuðla oft að jákvæðum áhrifum á byggðaþróun og bættum lífsgæðum þeirra sem 

þar búa. Eins og fram kemur í samgönguáætlun verður því ekki forðað að slíkar bætur hafi neikvæð 

áhrif á náttúrufar. Hlutverk umhverfismats, og þá sérstaklega á framkvæmdastigi, er að leita leiða til 

að lágmarka möguleg neikvæð áhrif. Með SGÁ er stefnt að því að innleiða aðferðafræði um 

félagshagfræðilega greiningu á samgöngumannvirkjum. Slík greining fjallar bæði um samfélagslegan 

og efnahagslegan ávinning framkvæmda eð teknu tilliti til umhverfissjónarmiða. 

 



10. Athugasemd 

Umhverfisstofnun bendir á að í tillögu að samgönguáætlun 2011-2022 komi fram að greiðar 

samgöngur séu fyrst og fremst áreiðanlegar samgöngur þ.e. að einstaklingar og vörur komist ávallt 

leiðar sinnar á öllum árstímum. Umhverfisstofnun telur að markmiðasetning af þessu tagi taki ekki 

mið af hnattstöðu landsins og raunhæfum möguleikum til að halda vegum opnum við allar aðstæður. 

Benda má á að 2. október sl. var ekki talið unnt að opna nýjan veg um Þröskulda vegna veðurs. 

Markmiðasetning sem þessi gæti leitt til að ráðist verði í framkvæmdir sem ekki standa undir 

væntingum af þessu tagi og gætu einnig haft verulega neikvæð umhverfisáhrif í för með sér. 

Svar 

Setningu er breytt í greinargerð tillögu að SGÁ í eftirfarandi: „Með greiðum samgöngum er fyrst og 

fremst átt við áreiðanlegar samgöngur - að einstaklingar og vörur komist leiðar sinnar. Mikilvægt er 

að stuðla að styttri ferðatíma en áreiðanleiki skiptir höfuðmáli.“ 

 

11. Athugasemd 

Samlegðaráhrif og heildarniðurstaða umhverfismats SGÁ 

Umhverfisstofnun bendir á að í þessum kafla í umhverfismati sé heildarniðurstaðan að „einkabíllinn 

er ráðandi ferðamáti fólks í landinu og ljóst er að við gerð samgönguáætlunar þarf að gera ráð fyrir 

að umferð verði áfram vaxandi“. Umhverfisstofnun bendir á að þessi niðurstaða sé í ósamræmi við 

umfjöllun í matsskýrslu samgönguáætlunar og megi í því sambandi vísa til töflu á bls. 54 þar sem ráð 

er fyrir gert að neikvæð áhrif samgangna minnki einkum vegna minni notkunar einkabíla.  

Svar 

Í samgönguáætlun er búist við að heildaþörf fyrir ferðum muni lítið eða ekki minnka á næstu 

áratugum. Því er búist við að umferð verði vaxandi. Með stefnumiðum og aðgerðum í SGÁ má hins 

vegar hafa áhrif á það hvers eðlis þessi umferð verður. Eins og kemur fram í umhverfisskýrslu er 

stefnt að því að draga úr vægi einkabíls og auka verulega hlutdeild annara ferðamáta. Með þessu er 

dregið úr vexti einkabílaflotans þó að einkabílinn sé líklegur til að vera mest notaði ferðamátinn. 

 

12. Athugasemd 

Tengsl SGÁ við aðrar áætlanir 

Umhverfisstofnun telur orðalagið  „ásættanleg umhverfisáhrif“  ekki samræmast gildandi lögum og 

reglugerðum og vísar í að víða eru sett viðmið sem vísa til mögulegra þolmarka náttúrunnar. 

Svar 

Vísað er í svör við sambærilega athugasemd Skipulagsstofnunar (nr.18) 

 

13. Athugasemd 

Umhverfisstofnun bendir á skilgreiningu um víðerni í Hvítbók umhverfisráðuneytisins og í lögum um 

náttúrvernd. 

Svar 

Í umfjöllun um umhverfisáhrif framkvæmda var stuðst við þá skilgreiningu á víðernum sem 

Umhverfisstofnun bendir á í athugasemd sinni.  Í umhverfismati Samgönguáætlunar á bls. 62 kemur 

fram að ólíklegt sé talið að víðerni muni skerðast frekar vegna framkvæmda á SGÁ 2011-2022.  

 

14. Athugasemd 



Umhverfisstofnun telur að í umfjöllun um tengsl SGÁ við aðrar áætlanir sé ræktuðu landi gert hærra 

undir höfði en svæðum á náttúruminjaskrá. 

Svar  

Undir Tengsl SGÁ við aðrar áætlanir  er einungis fjallað um tengsl hennar við aðrar áætlanir, 

ósamræmi og viðbrögð við slíku. Bent er á að í kafla 7.8 Framkvæmdir og sóknarsvæði er fjallað um 

áhrif framkvæmda SGÁ 2011-2022 og þar er sérstaklega fjallað um áhrif þeirra á svæði á 

náttúruminjaskrá.   

 

15. Athugasemd 

Umhverfisstofnun telur ótímabært að setja veg um Grunnafjörð á lista yfir framkvæmdir áður en 

gengið hefur verið úr skugga um hvort hægt sé að leggja þenna veg í samræmi við friðlýsingu og 

Ramsarsamþykkt. 

Svar 

Fjallað var um verndargildi Grunnafjarðar  við umhverfismat SGÁ 2011-2022 og bent á að fjalla þurfi 

sérstaklega um verndargildi svæðisins í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda komi til þess. 

 

16. Athugasemd 

Niðurstaða 

Umhverfisstofnun telur að það sé skylda stjórnvalda að hamla á móti þeirri þróun að einkabíllinn 

verði áfram ráðandi ferðamáti og umferð fari jafnframt vaxandi á gildistíma samgönguáætlunar eins 

og fram kemur í niðurstöðu umhverfisskýrslu. Því telur Umhverfisstofnun nauðsynlegt að setja fram 

tillögur að róttækari aðgerðum en gert er í samgönguáætlun. 

Svar 

Eins og fram kemur í niðurstöðu umhverfismats er talið að samgönguáætlun sé „ almennt líkleg til að 

stuðla að talsverðum breytingum í samgöngum. Eðli umferðar er líklegt til að breytast hvað varðar 

samsetningu hennar en fyrst og fremst eru þessi áhrif fólgin í aukningu hlutdeildar ýmissa 

umhverfisvænni ferðamáta, s.s. hjólreiða, gangandi og almenningssamgöngum. Breytingar á 

umferðarmynstri mun fyrst og fremst gæta á höfuðborgarsvæðinu og í öðru þéttbýli sem er í stærra 

lagi. SGÁ setur fram stefnumið sem eru forsenda þess að ólíkir ferðamátar verði samkeppnishæfir og 

heildarsamsetning umferðar verði fjölbreyttari en áður.“ Miðað við þá yfirburði sem einkabíllinn 

hefur haft í samgöngumáta á Íslandi til þessa er ekki raunhæft að ætla annað en hann verði áfram 

ráðandi ferðamáti á áætlunartímabilinu. Samgönguáætlun mun engu að síður stuðla að því, eins og 

fram kemur hér á undan, að hlutfall annarra ferðamáta verði hærra á áætlunartímabilinu. 

 

Athugasemdir Veðurstofunnar 

1. athugasemd 

Almennt 

Veðurstofan tekur fram að í nýrri samgönguáætlun þarf að gæta þess að hönnun nýrra 

samgöngumannvirkja, skipulagshættir og starfsemi samfélagsins auki ekki tjónnæmi þess í 

framtíðinni umfram það sem nú er. Samhliða uppfærslunni þarf því að fara fram gloppugreining (e. 

gap analysis) á þeim gögnum sem til eru um náttúrufyrirbæri sem geta haft áhrif á áhættu tengdum 

samgöngum í heild sinni og í kjölfarið setja fram áætlun um að vakta og rannsaka þau fyrirbæri þar 

sem greiningin bendir til að gloppur séu í vitneskju okkar, sér í lagi á þeim stöðum sem 



samgönguáætlun nær til. Má þar nefna úttekt á afleiðingum eldgosa, jökulhlaupa, vatnsflóða, 

ofanflóða og jarðskjálfta, hafíss og lagnaðaríss fyrir samgöngur á láði, lofti og legi m.t.t. hönnunar og 

reksturs. Að auki þarf að rannsaka veðurtengda þætti, s.s. vindhviður, hálku, aftakaúrkomu og sjólag, 

en staðarval samgöngumannvirkja þarf að taka tillit til þessara þátta. Einnig þarf að hafa í huga að 

breytingar á veðurfari eru þegar farnar að hafa áhrif á suma þessara ofangreindra þátta, s.s. á stærð 

og tímasetningu flóða og breytingar á rennslisfarvegum, sem sýnir nauðsyn þess að meta einnig 

afleiðingar loftslagsbreytinga á sömu þætti. 

Svar 

Sem stefnumótunarskjal setur samgönguáætlun fram megin stefnumörkun um samgöngur á Íslandi 

næstu 12 árin, en þar á meðal er listi yfir þær framkvæmdir sem stefnt er að. Á þessu stigi er í flestum 

tilvikum ekki komið að hönnunarvinnu eða ítarlegri athugunum á nákvæmu staðarvali. Þeir þættir 

sem Veðurstofan telur upp hér á undan eru að hluta þeir sem m.a. er litið til við hönnun 

vegamannvirkja. 

Auk þess má benda á að í kafla 1.6 í greinagerð með SGÁ er m.a. lögð áhersla á rannsóknir til að 

tryggja áreiðanleika samgöngukerfisins með hliðsjón af náttúruvá, lömun eða skemmdum á 

samgöngumannvirkjum og –kerfum. 

 

2. Athugasemd 

Áhrif á loftslag 

Veðurstofan telur að nokkuð vanti upp á að umfjöllun um áhrif loftslagsbreytinga í umhverfismatinu 

sé fullnægjandi. Samgönguáætlun er ekki einungis tæki til að draga úr losun, heldur skipti enn meira 

máli að í samgönguáætlun sé tekið fullt tillit til líklegra loftslagsbreytinga og þeirrar aðlögunar sem 

nauðsynleg er. 

Svar 

Þakkað er fyrir góðar og þarfar ábendingar Veðurstofunnar hvað varðar áhrif loftslagsbreytinga á 

samgöngumannvirki og þeirrar aðlögunar sem fram þarf að fara. Stuttri umfjöllun um þennan þátt 

hefur verið bætt í kafla 7.4 í umhverfismatinu.  

Í umsögn Veðurstofunnar kemur fram að við hönnun vegamannvirkja þurfi að taka fullt tillit til 

líklegra loftslagsbreytinga sem verði þó stefnt sé að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Þetta á einkum við um breytingar á afrennsli fallvatna og vegna tíðni frost og þíðukafla.  

 

3. Athugasemd 

Áhrif á öryggi 

Veðurstofan telur að eingöngu sé fjallað um umferðaröryggi í frekar þröngum skilningi, þ.e. 

árekstrahættu og þess háttar. Ekki fjallað um áhrif sem náttúruöfl geta haft á öryggi vegfarenda, s.s. 

vindstrengi, hríðarveður og snjóflóð. Þó er ætlun höfunda að „ ... fjalla um möguleg neikvæð áhrif 

sem áætlunin kanna að hafa eða kemur ekki í veg fyrir.“ eins og segir á bls. 28.  

Fram komnar tillögur að tveimur stórverkefnum í tillögu að samgönguáætlun eru útfærðar með þeim 

hætti að vegfarendum mun mögulega stafa hætta af snjóflóðum að framkvæmdum loknum, en það 

eru Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng. Í tengslum við hönnun þessara mannvirkja og mat á 

umhverfisáhrifum þeirra hefur verið fjallað um snjóflóðahættuna í allmörgum skýrslum sérfræðinga 

Veðurstofunnar og fleiri aðila. 

Svar 



Rétt er að náttúruvá var ekki sérstaklega til umfjöllunar í umhverfismatinu. Við staðarval, hönnun 

mannvirkja og einnig í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda er fjallað um staðbundnar aðstæður og 

umferðaröryggi m.t.t. náttúruvár.  

 

4. Athugasemd 

Áhrif á náttúrufar 

Veðurstofan telur að í umhverfismati að tillögu að samgönguáætlun 2011-2022 munu einstaka 

framkvæmdir hafa talsverð eða veruleg áhrif á vistsvæði vatnshlota, mögulegt ástand og/eða 

breytingu á gerð vatnshlots. Er þá helst að nefna hringveg um Borgarnes, hringveg um Hornafjörð 

sem og væntanlega þverum fjarða í Barðastrandarsýslu. Veðurstofan leggur áherslu á að hafa í huga 

mögulegt áhrif framkvæmda á ástand vatnshlots í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins og lög 

um stjórn vatnamála. 

Vegna aðstæðna er þverun fjarða talsverð samgöngubót í Barðastrandarsýslu enda er í tillögu að 

samgönguáætlun fyrirhuguð þverun á allt að fimm fjörðum. Í ljósi þessa telur Veðurstofan eðlilegt að 

í umhverfismati samgönguáætlunar verði gert heildstætt  mat á vistgerðum og/eða eiginleikum 

fjarða á svæðinu og mögulegri sérstöðu þeirra fjarða sem þvera á.  

Svar 

Í umhverfismati samgönguáætlunar er mest áhersla lögð á mat á áhrifum þeirra stefnubreytinga sem 

settar eru fram í áætluninni miðað við fyrri stefnu. Einnig er fjallað um þær framkvæmdir sem 

fyrirhugaðar eru innan framkvæmdatímabilsins. Sökum eðli þessarar vinnu er ekki talin forsenda fyrir 

jafn viðamiklu mati og heildstætt mat á vistgerðum fjarða á Vestfjörðum er. Ef slíkt mat ætti að vinna 

þyrfti það að fara fram í mati á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem þarna eru fyrirhugaðar.   

 

5. Athugasemd 

Flóðatilskipun og flóðahætta 

Veðurstofan telur mikilvægt að hafa í huga hvernig tilmæli úr Flóðatilskipun Evrópusambandsins 

(Tilskipun 2007/60/EC) eru uppfyllt í tillögu að samgönguáætlun. Í Flóðatilskipun er þess krafist að 

viðeigandi og fullnægjandi tillit sé tekið til flóðahættu og að samræmdar ráðstafanir séu gerðar til að 

draga úr áhættu sem fylgir flóðum. 

Þar sem ekki eru birtar niðurstöður um úttekt á flóðum og flóðahættu í tillögu að samgönguáætlun er 

niðurstaða Veðurstofunnar sú að hún uppfylli ekki lágmarkskröfur Evrópusambandsins sem gerðar 

eru til mats á flóðahættu. 

Svar 

Þær ábendingar sem Veðurstofan setur fram um þörf á úttekt á flóðum og flóðahættu í tillögu að 

samgönguáætlun eru þarfar. Ef úttekt sem þessi lægi fyrir þá yrði hún nýtt sem viðmiðunarskjal við 

gerð tillögu að SGÁ. Tilskipun þessi hefur ekki verið innleidd á Íslandi enn sem komið er. Samkvæmt 

upplýsingum frá Umhverfisráðuneytinu er unnið að innleiðingu tilskipunar en ekki liggur fyrir hvenær 

þeirri vinnu verður lokið. 

 

6. Athugasemd 

Sérstakar ábendingar 

Bent er sérstaklega á atriði sem lúta að framkvæmdum í kringum þrjú vatnsföll: 



Miklar ístruflanir eru í Jökulsá á Fjöllum. Hafa þarf það í huga þegar fyrirhugaður vegur og brú verða 

lögð og þrengt að farvegi hennar. 

Mikil flóð koma í Skjálfandafljót á vetrum þegar áin er ísi lögð. Núverandi vegur og brú hafa áhrif í því 

sambandi. 

Stífla í Ölfusá ofan Selfoss, sem þjónar bæði sem brú og virkjunarinntak, getur valdið hærra 

vatnsborði í flóðum en nú er. 

Svar 

Ofangreindar ábendingar hafa verið teknar upp í umfjöllun um þessar framkvæmdir í 

umhverfisskýrslunni. 

 
 

Athugasemdir Vegagerðarinnar á Akureyri 

Vegagerðin hefur gert nokkrar athugasemdir í formi ábendinga um upplýsingar sem tengjast 

umfjöllun um framkvæmdir í umhverfisskýrslunni. 

Svar 

Ábendingar voru teknar til greina og gerðar lagfæringar í umhverfisskýrslunni. 

 


