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Með erindi dags. 23. september sl. var óskað eftir umsögn Veðurstofu Íslands um 
umhverfismat tillögu að samgönguáætlun 2011-2022. 

Umsögn Veðurstofunnar fer hér á eftir: 

1) Almennt 

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 sínni 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. 

2) Áhrif á loftslag 

Glíman við loftslagsbreytingar og áhrif þeirra krefst margþættra viðbragða. Þessum 
viðbrögðum er oft skipt í aðlögun, og aðgerðir til að draga úr losun. Í  umhverfismats-
skýrslunni er lögð mikil áhersla á eina tegund viðbragða, þ.e. aðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Ekkert er rætt um þá staðreynd að fyrirsjáanlegar loftslagsbreytingar 
munu hafa áhrif á samgöngukerfið og samgönguáætlun þurfi að bregðast við þeim. 
Nauðsynlegt er að aðlögun sé einnig rædd í þessu samhengi. Hér að neðan verða nefnd 
nokkur dæmi um þá aðlögun sem þörf er á varðandi samgöngukerfið. 

Augljósust áhrif loftslagsbreytinga á samgöngukerfið eru vegna breytinga í afrennsli. Áhrif 
veðurfarsbreytinga síðustu áratuga hafa þegar haft áhrif á rennsli fallvatna sem taka þarf tillit 
til í sambandi við vegamannvirki á nokkrum stöðum á landinu. Þannig stendur brú yfir 
Heinabergsvötn frá 1944 á þurru landi vegna þess að áin flutti sig yfir í Kolgrímu við hörfun 
jökulsins á fyrri hluta síðustu aldar (Halldór Björnsson o.fl. 2008: Skýrsla vísindanefndar um 
loftslagsbreytingar). Breytingar á Svínafellsjökli og Hoffellsjökli í Hornafirði hafa valdið 
breytingum á árfarvegum neðan við jökulinn sem taka þarf tillit til varðandi vegi þar. Þá er 
skemmst að minnast þess að Skeiðará hvarf úr farvegi sínum sumarið 2009 svo sem spáð 
hafði verið og rennur nú til vesturs meðfram jaðri Skeiðarárjökuls og síðan í farveg 
Gígjukvíslar. Framvegis munu hlaup í Skeiðará því leita í þann sama farveg og því ljóst að 
brúin á Gígjukvísl þarf að anna því rennsli. Litlar líkur eru hins vegar á að Skeiðarárbrú muni 
í náinni framtíð þurfa að standast flóð vegna hlaupa úr Grímsvötnum, og t.d. fór ekkert vatn í 
gamla Skeiðarárfarveginn í hlaupinu sem varð haustið 2010. Þegar hefur myndast umtalsvert 
lón við jaðar Skeiðarárjökuls sem stækkar ár frá ári. Þá skipta hraðar breytingar á Jökulsárlóni 
vegna hörfunar Breiðamerkurjökuls miklu máli fyrir veginn yfir Breiðamerkursand og nú eru 
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tekin að myndast lón framan við Fláajökul og Hoffellsjökul. Víða annars staðar á landinu 
kunna að verða breytingar á farvegum og rennslisháttum jökuláa sem kunna að hafa mikla 
þýðingu fyrir vegakerfi landsins. 

Búast má við áframhaldandi breytingum á  afrennsli. Áhrif hlýnunar, úrkomubreytinga og 
breytinga á jöklum á afrennsli hafa verið reiknuð á Veðurstofunni. Afrennsli mun samkvæmt 
sviðsmynd um framtíðarveðurfar aukast um rúmlega 25% og vegur þar þyngst bráðnun jökla. 
Árstíðaskipting afrennslisins breytist jafnframt verulega, þannig að vetrarrennsli eykst og 
hámarksrennsli ársins færist frá fyrri hluta sumars yfir á síðari hluta ársins.  

Flóð geta rutt með sér brúm og eyðilagt vegi og nýleg reynsla frá Múlakvísl sýnir hvaða áhrif 
skyndileg flóð geta haft á vegakerfið. Þó orsakir flóða séu margþættar geta breytingar á 
flóðatíðni vegna loftslagsbreytinga einnig haft veruleg áhrif á samgöngukerfið. 

Áhrif loftslagsbreytinga á vegakerfi geta einnig verið vegna breytinga á tíðni frosta- og 
þíðukafla sem hefur áhrif á burðarþunga vega og líftíma þeirra. Þetta hefur bæði áhrif á 
rekstur vegakerfisins (t.d. þungatakmarkanir, breytingar á vetrarþjónustu) og einnig hönnun 
þess, en  líklegt er að gera þurfi breytingar á hönnun vega m.t.t. loftslagsbreytinga. 

Af ofangreindri umfjöllun má vera ljóst að nokkuð vantar upp á að umfjöllun um áhrif 
loftslagsbreytinga í umhverfismatinu sé fullnægjandi. Samgöngáætlun er ekki einungis tæki 
til að draga úr losun, heldur  skiptir enn meira máli að í samgönguáætlun sé tekið fullt tillit til 
líklegra loftslagsbreytinga og þeirrar aðlögunar sem nauðsynleg er. 
 

3) Áhrif á öryggi 

Eingöngu er 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. 

4) Áhrif á náttúrufar 

Veðurstofan hefur eftirlit með eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum vatns samkvæmt lögum. 
Auk þess gegnir Veðurstofan hlutverki í samræmi við lög um stjórn vatnamála nr. 36/2011 og 
samkvæmt reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og 
vöktun. Veðurstofan leggur áherslu á að hafa í huga möguleg áhrif framkvæmda á ástand 
vatnshlots í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins og lög um stjórn vatnamála. 

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 
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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. Mikilvægt er 
að hafa heildstæða sýn á slíkt til að hægt verði að gera viðunandi mat á umfangi og útfærslu 
framkvæmda.  

Veðurstofan telur ekki líklegt að fyrirhuguð gangnagerð í tillögu að samgönguáætlun hafi 
áhrif á nýtingu grunnvatns, en meta þarf grunnstöðu vatns í hverju tilviki og möguleg áhrif 
framkvæmdar á hana. 
 

5) Flóðatilskipun og flóðahætta 

Mikilvægt er 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. 

Ekki er tekið fullnægjandi tillit til flóða og hættum sem þeim fylgja. Framkvæmdir við 
vegagerð og brýr, sem fyrirhugaðar eru í samgönguáætlun, eru hugsanlega í hættu vegna flóða 
í ám og vegna sjávarflóða. Ennfremur gætu þessi mannvirki jafnt aukið eða dregið úr 
flóðahættu í næsta nágrenni miðað við hvernig þau eru hönnuð og hvernig þau halda aftur af 
vatni og miðla því.  

Upphækkaðir vegir geta breytt stefnu flóðvatns og haft áhrif á útbreiðslusvæði flóða. Brýr og 
varnargarðar þeim tengdir þrengja farveg árinnar og stuðla þannig að hærra vatnsborði og 
auknum vatnshraða í næsta nágrenni. Slíkar aðstæður gætu leitt til myndunar á ísstíflum og 
flóða í kjölfarið þegar þær bresta, en heimildir eru um slíka atburði. Það er mikilvægt að huga 
að ísstíflum því þegar þær myndast og bresta þá getur það haft eftirfarandi áhrif: 

i. Þær valda því að vatn safnast fyrir ofan við stífluna og vatnsborð hækkar, sem leiðir til 
þess að það flæðir yfir land sem annars væri ekki í hættu miðað við þær aðstæður að 
áin væri íslaus. 

ii. Þykkt sumra ísstíflna getur verið það mikil að þær nái sömu hæð eða meiri en sjálft 
brúargólfið. Það mundi valda því að að stöðva þyrfti umferð og jafnvel skemmdum á 
mannvirkinu sjálfu. 

iii. Þegar ísstíflan rofnar skyndilega veldur það flóðbylgju sem fer hratt yfir og getur 
kaffært byggð svæði neðar í ánni. 

Að mati Veðurstofunnar er kerfisbundin greining á flóðahættu og áhrifum flóða fyrir allar 
framkvæmdir sem lýst er í áðurnefndri tillögu að samgönguáætlun nauðsynleg. Í samræmi við 
kröfur Flóðatilskipunar Evrópusambandsins er nauðsynlegt að: 

i. Fram fari forkönnun á hugsanlegri flóðahættu: Upptalning og lýsing á sögulegum 
flóðum í ám og við sjó, áhrif þeirra og mat á mögulegum endurkomutíma. 

ii. Fram fari líkangerð af mögulegum flóðum af ýmsum stærðargráðum: Áhrif fyrir-
hugaðra mannvirkja á flutning og dreifingu flóðvatns þyrfti að setja upp í líkön. Fyrir 
ár sem hafa tilhneigingu til að stíflast af ís ætti hönnun mannvirkja að taka tillit til þess 
þegar þær myndast og rofna. 

Til þess að framkvæma það sem nefnt er að ofan eru eftirtalin gögn nauðsynleg: 

i. Hæðarlíkan. 
ii. Dýptarmælingar farvega. 
iii. Samantekt um söguleg flóð. 
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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. 

 

6) 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. 

 


