VERKEFNI ÞETTA ER AÐ HLUTA TIL STYRKT AF
BYGGÐARÞRÓUNARSJÓÐI EVRÓPUSAMBANDSINS

Johan Ullberg

UMHVERFISLEIÐBEININGAR
Samantekt

Umhverfisleiðbeingar
Samantekt
Apríl 2006

Johan Ullberg
Swedish Road Administration
Þýðandi: Sverrir Örvar Sverrisson
Vegagerðin Reykjavík

FORMÁLI

Skýrsla þessi er samantekt á 2005 ROADEX II skýrslunni „Environmental Guidelines Results of a Study on Environmental Practices and Regulations“ eftir Johan Ulberg, er
vinnur hjá sænsku Vegagerðinni
Markmið skýrslunnar er að vera til leiðbeiningar um það vinnulag sem snýr að
vegavinnu í umhverfi fáfarinna vega.
Skýrslunni er ekki ætlað að koma í stað margra góðra uppflettirita og bóka sem fjalla
um þetta mál, en vonir standa til þess að samantektin veit lesanda betri skilning á
vandamálum og lausnum er koma upp í slíkri vinnu.
Samantektin var rituð af Johan Ullberg hjá sænsku Vegagerðinni, norðursvæði
Svíþjóð. Ron Munro, verkefnisstjóri Roadex III verkefnisins prófarkarlas. Mika
Pyhähuhta hjá Laboratorio Uleåborg hannaði útlit hennar.
Höfundar vilja þakka ROADEX III stýrihópnum fyrir hvatningu og leiðbeiningar við gerð
þessa verks.

Copyright © 2006 Roadex III Project
All rights reserved.
Roadex III Lead Partner: The Swedish Road Administration, Northern Region, Box
809, S-971 25 Luleå. Project co-ordinator: Mr. Krister Palo.

EFNISYFIRLIT
FORMÁLI ...................................................................................................................................................3
KAFLI 1. INNGANGUR ............................................................................................................................6
1.1 ROADEX VERKEFNIÐ.......................................................................................................................6
1.2 UMHVERFISLEIÐBEININGAR........................................................................................................7
KAFLI 2. AÐSTÆÐUR Í AÐILDARLÖNDUM......................................................................................8
2.1

SVÍÞJÓÐ..........................................................................................................................................8

2.1.1

UMHVERFISLYKILLINN ...................................................................................................8

2.1.2

LÝSING ÁHRIFA ..............................................................................................................8

2.1.3

VERNDUÐ NÁTTÚRA ........................................................................................................9

2.2

FINNLAND....................................................................................................................................10

2.2.1

LÖG OG VINNUFERLI.....................................................................................................10

2.2.2

ÁHRIFA LÝSINGAR ........................................................................................................10

2.2.3

VERNDUÐ NÁTTÚRA ......................................................................................................11

2.3

NOREGUR ....................................................................................................................................11

2.3.1

RANNSÓKNIR Á UMHVERFISÁHRIFUM OG LÝSINGAR ......................................................12

2.3.2

VERNDUÐ NÁTTÚRUSVÆÐI ............................................................................................12

2.4

SKOTLAND ..................................................................................................................................13

2.4.1

ALMENNT .....................................................................................................................13

2.4.2

UMHVERFISMAT ...........................................................................................................13

2.4.3

FÁFARNIR VEGIR ..........................................................................................................14

2.4.4

VERNDUÐ NÁTTÚRA ......................................................................................................14

2.5

ÍSLAND..........................................................................................................................................15

2.5.1

ALMENNT .....................................................................................................................15

2.5.2

UMHVERFISSTEFNA VEGAGERÐARINNAR ......................................................................16

2.5.3

MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM .........................................................................................16

2.6

NATURA 2000...............................................................................................................................19

2.7

SAMANTEKT ...............................................................................................................................20

KAFLI 3: LEIÐBEININGAR OG RÁÐLEGGINGAR Á FRAMKVÆMDARSTAÐ......................22
3.1

ÚRGANGUR .................................................................................................................................22

3.1.1

ALMENNT .....................................................................................................................22

3.1.2

AÐ DRAGA ÚR ÚRGANGI ................................................................................................23

3.1.3

HAGFRÆÐISJÓNARHORNIÐ ...........................................................................................23

3.2

HÁVAÐI OG HRISTINGUR.......................................................................................................24

3.2.1

ALMENNT .....................................................................................................................24

3.2.2

NORÐURJAÐARSVÆÐI ...................................................................................................24

3.2.3

FORÐAST TRUFLANIR....................................................................................................24

3.3

RYK OG ÚTBLÁSTUR ...............................................................................................................25

3.3.1

ALMENNT .....................................................................................................................25

3.3.2

AÐGERÐIR TIL MÓTVÆGIS ............................................................................................25

3.4

JARÐVEGSMENGUN .................................................................................................................26

3.4.1

VÍSBENDINGAR UM MENGAÐAN JARÐVEG ......................................................................26

3.4.2

MÓTVÆGISAÐGERÐIR ..................................................................................................27

3.5

NÁTTÚRLEGT UMHVERFI......................................................................................................27

3.5.1

VERNDUN NÁTTÚRU ......................................................................................................27

3.5.2

AÐGERÐIR SEM GRÍPA MÁ TIL .......................................................................................27

3.6

VATN OG VOTLENDI ................................................................................................................28

3.6.1

SKURÐIR VIÐ VEG .........................................................................................................28

3.6.2

AFRENNSLISSKURÐIR....................................................................................................29

3.6.3

RÆSI ............................................................................................................................29

3.7

SAMANTEKT ...............................................................................................................................29

Roadex III The Northern Pheriphery Research

Kafli 1. Inngangur

Bls. 6

Kafli 1. Inngangur
1.1 ROADEX VERKEFNIÐ
ROADEX
verkefnið
er
tæknilegur samvinnuvettvangur vegagerða í norður
Evrópu er hefur það að
markmiði
að
deila
upplýsingum um vegi og
rannsóknir á þeim milli
aðildarlanda.

Region Nord
Tromsö
Lappi Region

Reykjavík

Region Norr

Rovaniemi

Luleå
Region
Savo-Karjala
Region
Jyväskylä
Keski-Suomi
Stornoway
Inverness
Highlands

Sisimiut

Verkefni hófst árið 1998
sem 3 ára prufu samvinna
milli umdæma í Finnska
Lapplandi, Troms sýslu í
Noregi,
norður
héraði
Mynd 1: Norðurjaðarsvæðin og Roadex III aðilarnir
Svíþjóðar og Hálandaráði
Skotlands og var seinna fylgt eftir með öðru verkefni ROADEX II frá 2002 til 2005

Félagarnir í ROADEX II verkefninu samanstóðu af vegagerðum, skógræktarfélögum,
skógarhöggs fyrirtækjum og landflutninga fyrirtækjum frá héruðum á jaðarsvæðum
norðurlandanna. Þessir aðilar voru Hálandaráðið, Skógarfélagið og Vestur eyja ráðið
frá Skotlandi. Norðursvæði norsku Vegagerðarinnar og norska Landflutningafélagið,
norðursvæði sænsku Vegagerðarinnar og Lappi og Keski-Suomi svæði finnsku
Vegagerðarinnar. (Þessi finnsku svæði hlutu einnig aðstoð frá svæðisbundnu
skógarhöggsfyrirtækjunum Metsähallitus, Lapin Metsäkeskus, Metsäliitto & StoraEnso.)
Markmið verkefnisins var að þróa nýjar og gagnvirkar aðferðar við ástandsstjórnun á
fáförnum vegum, er næðu að sameina þarfir staðbundins iðnðar, samfélags og
vegagerða. Átta skýrslur voru gefnar út ásamt DVD diski og hægt er að nálgast
eintök af öllum skýrslunum á ROADEX vefsetrinu á www.roadex.org.
Þessi samantekt er ein af 8 samantektum sem hafa verið skrifaðar undir formerkjum
ROADEX III verkefnisins (2006-2007), sem er nýtt verkefni þar sem ofangreindir
aðilar og fleiri aðilar á norður jaðarsvæðum koma að. Þeir aðilar sem bætast við eru:
sveitastjórn Sisimiut, Grænlandi, íslenska Vegagerðin og Savo-Karjala svæði finnsku
Vegagerðarinnar.
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1.2 UMHVERFISLEIÐBEININGAR

Vaxandi umhverfisvitund í nútímaþjóðfélagum hefur leitt til aukinnar áherslu á málefni
umhverfisins. Þetta á einnig við í vegageiranum. Vegna eðlis hans leggur sá geiri þó
nokkuð álag á umhverfið, svo að öll rök falla að því að beita ákveðnum aðgerðum til
að nálgast sjálfbærari kosti í virkni hans Með því er hægt að öðlast umtalsverðan
umhverfislegan og efnahagslegan ágóða
Aðal umhverfisáhrifin sem fylgja vegageiranum eiga uppruna sinn í útblæstri
umferðar, þó að vegagerð, enduruppbygging og viðhald vegakerfisins geti líka haft
umtalsverð umhverfisáhrif í ákveðnum tilvikum.
Þessi skýrsla fjallar aðeins um þá þætti er tengjast byggingu og viðhaldi vega.
Skýrslan miðar að því að veita yfirsýn yfir það hvernig aðilar þeir sem standa að
verkefninu taka á umhverfisþáttum í byggingu vega, og gefur ráð um hvernig hægt er
að tryggja góða umhverfisstjórnun í vegagerð. Skýrslan er byggð á samskiptum við
ýmsar stofnanir sem koma að vegagerð og einnig á öðrum skýrslum.
Stuttur gátlist til notkunar í mörkinni fylgir skýrslunni. Þessi leiðbeiningarlisti er stutt
samantekt á ýmsum ráðum sem eru hér þróuð í kafla 3 skýrslunnar og er ætlaður til
notkunar á framkvæmdarstað.
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Kafli 2. Aðstæður í aðildarlöndum
Þessi kafli miðar að því að veita almenna yfirsýn yfir hvernig vinnulag er í
aðildarlöndunum. Þetta er ekki ítarleg umsögn, heldur frekar yfirlit yfir stefnu og
leiðbeiningar er notast er við í aðildarlöndunum. Reynt er að lýsa hvernig löndin
koma þeim inn í framkvæmdir. Einnig er lýsing á mismunandi tegundum verndaðra
landssvæða hvers lands.

2.1

SVÍÞJÓÐ

2.1.1 Umhverfislykillinn
Þeir umhverfisþættir sem snúa að vegagerð í Svíþjóð eru bundnir í regluverki
Umhverfislykillsins.
Innan þessa ramma falla „aðgæslu reglurnar” meðan á
vegavinnu stendur:
•

Sönnunarbyrði þess að fyllsta aðgát hafi verið sýnd hvílir hjá hverjum og
einum aðila.

•

Allir aðilar þurfa að hafa næga verkþekkingu til að unnið sé á móti skemmdum

•

Öllum raunhæfum mótvægisaðgerðum skal beita

•

Varrúðarráðstafanir eiga við

•

Bestu raunhæfu tæknilausnum skal beitt

•

Lausnir eiga að vera staðsettar á stöðum er henta þessu markmiði

•

Spara skal efni og/eða beita endurvinnslu þar sem það er mögulegt.

•

Val efna – velja skal þau efni er skaða umhverfið minnst

•

Aðgæslu krafa nær upp að raunhæfu marki. Það er á ábyrgð viðkomandi
aðila að sýna fram á hvað er óraunhæft

•

Sá er mengar borgar alltaf skaðann

Ennfremur er Vegagerðin með sína eigin umhverfisstefnu sem nálgast má á
http://www.vv.se/templates/page3____13867.aspx

2.1.2 Lýsing áhrifa
Til að tryggja að þessar „aðgæslu reglur“ séu notaðar í vinnulagi er gerð krafa um að
gerð sé lýsing á umhverfisáhrifum allra aðgerða er snúa að vegi. Sú skal innihalda
lýsingu á verkinu, öðrum kostum, núverandi umhverfisaðstæðum, landnotkun og
ástandi umferðar, mat á áhrifum sem verða ef ekkert er að gert, mat á
umhverfisáhrifum framkvæmdar og einnig skal fjalla um mótvægisaðgerðir.
Mismunandi áhersla er lögð á hvern þátt sem áhrifalýsingin tengist og miðast það við
á hvað stigi framkvæmdin er.
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Áhrifalýsingin á að vera hluti af þeim upplýsingum sem notaðar eru við
ákvarðanatöku og á hún að vera trygging fyrir því að framkvæmdin sé unnin í fyllstu
sátt við umhverfið með því að sameina vinnu við umhverfislýsingu skipulagi verksins.

2.1.3 Vernduð náttúra

Almennt
Við skipulagningu og stjórnun vegavinnu er mikilvægt að vita um vernduð
náttúrusvæði. Ákveðnar hömlur eru á hvaða lausnum má beita á slíkum svæðum og
það er nauðsynlegt að vera meðvitaður um þessar hömlur áður en byrjað er á verki.
Þjóðgarða og verndarsvæði er að finna í öllum aðildarlöndum ROADEX. Mikil
fjölbreytni er í görðum og verndarsvæðum vegna þess að hver þjóð hefur þróað með
sér aðferðafræði í skilgreiningu þeirra sem hentar þörfum hennar. En aðferðarfræðin
hefur nokkra sameiginlega þætti:
•

Skilgreind eru svæði á láði eða legi – stundum mjög stór svæði – sem hafa
mikið gildi fyrir þjóðina vegna fallegs landslags og dýralífs, og oft vegna
menningarverðmæta;

•

jákvæðri stjórnun er beitt og frekari aðferðum til að standa vörð um sérstæð
gæði svæðanna til lengri tíma litið; og

•

almenningi er gefin kostur á að njóta þessara svæða þar sem oftast eru þau
mjög aðlaðandi að sækja heim.

Þjóðgarðar í Svíþjóð
Samkvæmt sænskum lögum eiga þjóðgarðarnir að vera einkennandi vistkerfi sem
eru verndaðir í náttúrulegu ástandi en eru jafnframt falleg, sérstæð umhverfi sem
bjóða gestum upp á að njóta útivistar. Önnur hugmynd er að gefa fólki færi á að
komast út í skóg og upplifa sveitina.
Umhverfisverndastofnun sér um stjórnun sænskra þjóðgarða og leggur til hugmyndir
um nýja. Ákvörðunin um að stofna þjóðgarð liggur aftur á móti hjá Þinginu.

Roadex III The Northern Pheriphery Research

Kafli 2. Aðstæður í aðildarlöndum

Bls. 10

Reglurnar eru breytilegar í
þjóðgörðunum en yfirleitt er
bannað að ónáða og eyðileggja
– sem á reyndar við allt sænskt
dreifbýli þar sem almannaréttur
gildir.
Verndarsvæði eru algengasta
form náttúrverndar í Svíþjóð og
er stofnað til þeirra með það að
leiðarljósi
að
viðhalda
líffræðilegri fjölbreytni, vernda
náttúrulegt umhverfi sem hefur
mikið gildi og að gefa
almenningi færi á að njóta
skógar og sveitaumhverfis

Mynd 2: Färnebofjärden þjóðgarðuinn, Svíþjóð
Mynd J. Ullberg 2004

Auk þessa halda ‘menningarverndarsvæði’ hlífiskildi yfir búsetulandslagi og
einstökum náttúruminjum, svo sem mjög gömlum trjám og smærri svæðum þar sem
sjá má sérstæð náttúrusmíð.

2.2

FINNLAND

2.2.1 Lög og vinnuferli
Í Finnlandi er gert ráð fyrir lýsingum á umhverfisáhrifum, vinnuferli og ákveðnum
kerfum er gerð skil í lögum, reglum, leiðbeiningum, stefnu og stöðlum. Þessi gögn
eru mjög almenns eðlis og veita ekki leiðbeiningar um hvernig á að framkvæma mat
á áhrifum.

Afleiðing þessa er að mismunandi yfirvöld beita reglunum á mjög

mismunandi hátt.

2.2.2 Áhrifa lýsingar
Vegagerðin hefur rannsakað umhverfisáhrif langtíma vegaáætlunar sinnar síðan
enda 9. áratugarins og unnið hefur verið að því að tengja þetta mat skýrt við langtíma
vegaáætlun Vegagerðarinnar.
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Þessum markmiðum er líka fylgt í gegnum umhverfisaðlögun framkvæmda með
þáttum eins og:
•

Að draga úr orkunotkun á framkvæmdarstað

•

Auka flokkun úrgangs

•

Að tryggja betri skipulagningu vegakerfisins í samvinnu við önnur vegayfirvöld
og þátttakendur

•

Framkvæma umhverfisaðlögun núverandi vega

•

Þarfagreina

•

Tilgreina þörf vegna byggingar og viðhalds

•

Stjórna umferð

2.2.3 Vernduð náttúra

Þjóðgarðar og náttúrverndasvæði
Ólíkt Svíþjóð eru náttúruverndarsvæði í Finnlandi háð strangari reglum en
þjóðgarðar, að mestu leyti vegna umhverfis- og vísindarannsókna. Aðgangur er
oftast bannaður.
Grunnhugmyndin um þjóðgarða snýst um að vernda gildi mikilvægra náttúrsvæða
Finnlands á þjóðar- og alþjóðarvísu. Garðarnir eru opnir almenningi.
Önnur sérhæfðari verndarsvæði má finna, svo sem búsvæði fugla; vernduð votlendi,
jökulruðninga, rjóður og skóga; og náttúruminjar.

2.3

NOREGUR

Noregi svipar til Svíþjóðar og Finnlands að mörgu leyti. Loftslagið er svipað, þó að
áhrifa Atlantshafsins gæti meira í Noregi. Minni svipleiki er með landslagi og
jarðfræði.
Umhverfislög og reglur eru svipaðar og í Svíþjóð að ýmsu leyti þó að auðvitað sé
einhver munur á.
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2.3.1 Rannsóknir á umhverfisáhrifum og lýsingar
Tilgangur norskra reglna er snúa að rannsóknum á umhverfisáhrifum er að „varpa
ljósi á hvaða aðferðir geta haft umtalsverð áhrif á umhverfi, náttúrulegar auðlindir og
þjóðfélag.” Rannsóknir á umhverfisáhrifum eiga að tryggja að þessi áhrif séu tekin
með í reikninginn þegar verið er að skipuleggja framkvæmdir eða viðhaldsvinnu og
þegar ákvarðanir eru teknar um hvort og þá hvernig staðið skal að þeim.
Til að hægt sé að koma þessu að á skilvirkan hátt í framkvæmd þarf viðkomandi
yfirvald að fá tilkynningar um alla vinnu við veg. Þessi tilkynning á að innihalda
lýsingu á verki, lýsingu á öðrum lausnum, tæknilegum atriðum og hönnun. Einnig
skal vera lýsing á vandamálum sem steðja að umhverfi, náttúruauðlindum og
þjóðfélagi. Þessari lýsingu á alltaf að fylgja tillaga að rannsóknaráætlun.
Rannsóknaráætlunin á að lýsa mögulegum valkostum og skilgreina vandamál sem
skipta máli þegar litið er til umhverfisþátta, náttúruauðlinda og þjóðfélags og sem
þurfa frekari rannsókna við.
Lýsing á umhverfisáhrifum skal síðan skrifuð til þess að svara spurningum sem koma
fram í rannsóknaráætlun. Lýsingin á að vera stutt og auðskilin, með góðum myndum
og kortum. Lýsingin skal þjóna sem grunnupplýsingar í ákvarðanatökuferlinu.

2.3.2 Vernduð náttúrusvæði

Þjóðgarðar
Í Noregi er þjóðgörðum lýst sem „stórum, meira eða minna ósnortnum svæðum sem
eru afmörkuð með það að leiðarljósi að vernda gildi náttúrunnar í nútíma og til
framtíðar”. Eyðilegging og umrót á menningarstöðum og náttúru er almennt bönnuð.
Í mörgum þjóðgörðum er líka sú hugmynd undirliggjandi að veita almenningi færi á
að komast út í skógar og sveitaumhverfi.
Sérstæð eða falleg náttúru og menningarsvæði má vernda innan verndarsvæðis án
þess að hindra venjulega notkun eða landbúnað.
Náttúruverndarsvæði er venjulega lítil, meira og minna ónsortin svæði sem eru
afmörkuð til þess að bjarga sérstökum vistkerfum.
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SKOTLAND

2.4.1 Almennt
Almennir vegir innan Skotlands eru undir stjórn The Scottish Executive fyrir þjóðvegi
en aðrir vegir innan héraða eru undir stjórn sveitarfélaga. Hálandaráðið með
höfuðstöðvar í Inverness hefur yfirráð yfir opinberum vegum á Hálandasvæðinu.
Nokkrar aðrar tegundir vega eru í Skotlandi, svo sem skógarvegir,
landbúnaðarslóðar, vegir að vindmyllum o.fl. Ábyrgð á þessum vegum getur legið hjá
Skógarnefnd, einstökum bændum og fleirum.
Það gildir einu hver á veginn, sömu reglur gilda. Allir aðilar þurfa að sýna aðgát
vegna náttúrunnar; umfang þessarar aðgátar er háð nokkrum hlutum (sjá neðar).

2.4.2 Umhverfismat

Þegar nýir vegir eru byggðir eða gamlir
vegir styrktir er nauðsynlegt að athuga
hvort að þörf sé á umhverfismati. Þörfin
byggir á nokkrum þáttum, svo sem
stærð vegar, staðsetningu vegar,
tegundar náttúru o.fl.
Flæðikortið í
mynd 3 getur gefið hugmynd um hvernig
staðið er að ákvörðun um umhverfismat
þegar um er að ræða lítinn veg eða
slóða.
Kaflar
10
og
11
í
Hönnunarleiðbeiningum vega og brúa
veita
upplýsingar
um
hvort
að
umhverfismat þurfi að fara fram.
Matið á að framkvæma í fáum skrefum.
Yfirgrip og nákvæmni matsins á að vera
í samræmi við þær ákvarðanir sem
hægt er að taka á hverju stigi.
Skref 1 – nægilegt mat til að greina
umhverfislega kosti og galla verkefnis
Mynd 3: Flæðikort til aðstoðar við ákvarðanatöku
vegna skipulags umhverfismála. Frá Scottish Natural
Heritage. 2004
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Skref 2 – nægilegt mat til að greina þá þætti og áhrif sem taka þarf tillit til þegar
vegtegund og lína er valin og til að greina kosti og galla valinnar lausnar.
Skref 3 – Fyrir útgáfu umhverfismats – þarf að fara fram mat í samræmi við ákveðna
kafla vegalaga.
Skref þessi eiga að leiða til skýrslu um umhverfismat

2.4.3 Fáfarnir vegir

Eins og í hinum löndunum er erfitt að uppfylla allar þessar kröfur við allar aðstæður,
en leiðbeiningarnar eru skýrar. Samt sem áður þarf einnig að meta áhrif á efnahag,
þjóðfélag og önnur sjónarhorn. Fjárrammi er oft þröngur, sérstaklega á vegakerfum
með minni umferð sem er oft uppi á teningnum á norðurhjara, og því eru möguleikar
á aukaaðgerðum oft litlir.
Þegar unnið er með fáfarna vegi ættu venjulega að spretta upp fá
umhverfisvandamál. Ofast er unnið innan áhrifasvæðis gamla vegarins og vinnu sem
fer fram utan vegarins (svo sem skurðgröft, urðun efnis o.fl.) er auðveldlega hægt að
stjórna á umhverfisvænan hátt.
Samt sem áður kemur oft upp sú staða að breikkun vegar eða aðrar óskipulagðar
aðgerðir er framkvæmdar á vinnslutímanum þar sem „við erum nú þegar á staðnum”
viðhorfið ræður. Þetta er gert án vitundar eða leyfis yfirvalda og getur valdið miklum
skemmdum.

2.4.4 Vernduð náttúra

Í Skotlandi má finna mörg mismunandi verndarstig.
Yfirvaldið með umsjón yfir því er Scottish Natural
Heritage (SNH). Vegna vinnu í SSSI og Natura 2000
þarf að hafa samband við SNH, og fyrir önnur vernduð
svæði getur SNH gefið ráðleggingar til að hægt sé að
taka umhverfisvænar ákvarðanir.
Oftast er SNH
þátttakandi í skipulagsferli verks.
Grunnhugmyndin er að „ekki eyðileggja, er mögulegt að
endurbæta?”, sem hægt er að túlka á þann veg að flest
Figure 4: Scottish Natural
Heritage. Photo J.Ullberg 2004
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vinna sem framkvæmd er á núverandi vegum er ásættanleg. Þegar um nýja vegi er
að ræða, eða breikkun núverandi vega, ætti alltaf leita leiða til að bæta ástand
umhverfisins.
Svæði sem eru sérstaklega áhugaverð frá sjónarhóli vísindanna, svokölluð SSSI
(Sites of Special Scientific Interest) eru aðal náttúrverndarsvæðin í Bretlandi. Þessi
svæði eru sérstök vegna þess að finna má á þeim sérstæðar plöntur, dýr eða
vistkerfi, steina eða landform eða blöndu tveggja eða fleiri þátta. Það eru um 1200
SSSI svæði í Skotlandi.
Það eru líka nokkrar aðrar gerðir verndaðrar náttúru, svo sem; þjóðlendur,
útsýnisstaðir, alþjóðlega mikilvæg votlendi og staðbundnari náttúrverndasvæði.
Þjóðgarðar
Í Skotlandi hafa þjóðgarðar verið stofnaðir til að stuðla að betri stjórnun sumra
merkustu svæða Skotlands sem hafa þýðingu vegna sérstæðrar náttúru eða
menningararfs. Markmiðin eru svipuð markmiðum hinna landana, svo sem að vernda
og bæta náttúru og menningararf, stuðla sjálfbærri notkun og skilningi almennings á
sérstæðum gæðum svæða og að stuðla að sjálfbærri félagslegri og efnahagslegri
þróun samfélaga innan svæðanna.
Þessum markmiðum er fylgt á heildrænan hátt, svo að þó að einu markmiði sé náð á
svæðinu dregur það ekki úr vinnu að öðru markmiði heldur ætti að hjálpa til við hana.
Til að draga úr hættunni á árekstrum milli markmiða, er mismunandi stefnu beitt á
mismunandi svæði innan þjóðgarðsins ('sónun').

2.5

ÍSLAND

2.5.1 Almennt
Vegagerðin er veghaldari þjóðvega á Íslandi. Þjóðvegir eru þeir vegir sem ætlaðir eru
almenningi til samgangna, haldið er við af fé ríkisins og taldir upp í vegáætlun,
safnvegaáætlun og landsvegaskrá. Þeir skulu mynda eðlilegt, samfellt vegakerfi til
tengingar byggða landsins.
Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæmastan
hátt með þarfir samfélagsins, öryggi vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.
Vegagerðin hefur skilgreint helstu umhverfisþætti og sett sér umhverfisstefnu og
markmið.
Nokkrir aðrir vegir eru á Íslandi, t.d. virkjanavegir, landbúnaðarslóðar og
hálendisslóðar. Ábyrgð á þeim liggur m.a. hjá raforkuframleiðendum og einstökum
bændum.
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2.5.2 Umhverfisstefna Vegagerðarinnar
Meginmarkmið umhverfisstefnu Vegagerðarinnar er góð sambúð vegar og umferðar
við umhverfi og íbúa. Vegagerðin er meðvituð um að starfsemi hennar getur haft
umtalsverð umhverfisáhrif og vill leggja sitt af mörkum til að draga úr þeim.
Vegagerðin hefur m.a. sett sér eftirfarandi markmið í umhverfismálum:
•

Að haga hönnun, framkvæmdum, viðhaldi og rekstri vega þannig að þeir falli
sem best að umhverfinu og stuðli að öruggu og aðlaðandi umhverfi
vegfarenda;

•

Að leggja áherslu á góða umgengni og frágang og að sem minnst
umhverfisspjöll hljótist af starfseminni. Leitast er eftir megni við að draga úr
hávaða og notkun mengandi efna.

2.5.3 Mat á umhverfisáhrifum
Lög um mat á umhverfisáhrifum voru sett á Íslandi árið 1993. Samkvæmt þeim voru
allar vegaframkvæmdir háðar mati á umhverfisáhrifum. Ný lög tóku gildi árið 2000 og
voru þau endurskoðuð 2006. Í þeim er tilgreint hvaða vegaframkvæmdir eru háðar
mati á umhverfisáhrifum og í hvaða tilfellum þarf að kanna matsskyldu framkvæmda.
Skipulagsstofnun hefur eftirlit með að mat á umhverfisáhrifum fari fram
(www.skipulag.is).

Vegaframkvæmdir sem falla undir mat á umhverfisáhrifum
Í lögum um mat á umhverfisáhrifum eru nýir vegir utan þéttbýlis sem eru 10 km eða
lengri, og enduruppbygging vega utan þéttbýlis þar sem nýlagning samkvæmt
áætlunum er a.m.k. 10 km að lengd, háð mati á umhverfisáhrifum.
Einnig er efnistaka á landi eða úr hafsbotni þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000
m2 svæði eða stærra eða er 150.000 m3 eða meiri háð mati á umhverfisáhrifum.
Vegaframkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum
Ef nýlagning vegar er styttri en 10 km þarf framkvæmdaraðili að skoða hvort kanna
þurfi matsskyldu framkvæmdarinnar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum. Í
viðauka laganna er listi yfir framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif. Metið er í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar
framkvæmdar hvort þær skuli háðar mati á umhverfisáhrifum.
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Kanna þarf matsskyldu vegna allra nýrra vega utan þéttbýlis á verndarsvæðum og á
svæðum sem eru á náttúruminjaskrá og vegna enduruppbyggingar vega utan
þéttbýlis á verndarsvæðum.
Einnig þarf að kanna matsskyldu vegna efnistöku þar sem áætluð efnistaka raskar
25.000 m2 svæði eða stærra eða er 50.000 m3 eða meiri, efnistöku þar sem fleiri en
einn efnistökustaður ná til samans yfir 25.000 m2 svæði eða stærra og vegna
efnistöku á verndarsvæðum.
Helstu verndarsvæði eru eftirfarandi:
(a)

friðlýstar náttúruminjar og svæði sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt
lögum um náttúruvernd,

(b)

svæði sem njóta verndar samkvæmt sérlögum, svo sem Þingvalla,
Mývatns- og Laxársvæði og Breiðafjörður,

(c)

svæði innan 100 m fjarlægðar frá fornleifum sem njóta verndar samkvæmt
þjóðminjalögum,

(d)

svæði sem njóta verndar í samræmi við reglugerð um varnir gegn mengun
vatns og reglugerð um neysluvatn vegna grunnvatns- og strandmengunar
og mengunar í ám og vötnum,

(e)

svæði sem njóta verndar samkvæmt samþykktum alþjóðlegra samninga
sem Ísland er bundið af, svo sem Ramsarsamningsins (votlendi) og
Bernarsamningsins (verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu).
Válistar falla hér undir enda m.a. gefnir út til að uppfylla skyldur Íslands
samkvæmt Bernarsamningnum,

(f)

hverfisverndarsvæði samkvæmt ákvæðum í skipulagsáætlunum.

Vegaframkvæmdir sem eru ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
Vegagerðin kynnir vegaframkvæmdir sem eru ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
skv. lögum nr.106/2000, með sérstökum kynningargögnum. Í þeim eru upplýsingar
um fyrirhugaða framkvæmd, efnistöku og frágang og greint frá helstu áhrifum
framkvæmdarinnar á umhverfið. Kynningargögnin eru birt á heimasíðu
Vegagerðarinnar og send til hagsmunaaðila. Þau eru jafnframt notuð þegar sótt er
um framkvæmdaleyfi til sveitarstjórnar.
Umhverfismatsferlið
Hluti vegaframkvæmda er alltaf háður mati á umhverfisáhrifum. Tilkynning um
framkvæmd sem kann að vera háð mati á umhverfisáhrifum er send
Skipulagsstofnun sem ákvarðar hvort framkvæmdin sé matsskyld eða ekki.
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Tillaga að matsáætlun er gerð fyrir framkvæmd sem er matsskyld. Þar kemur fram
hvaða framkvæmda- og umhverfisþætti skuli leggja áherslu á í matsskýrslu og um
kynningu og samráð við gerð matsskýrslu.
Þegar Skipulagsstofnun hefur samþykkt tillögu að matsáætlun er gerð
frummatsskýrsla sem er frummat á umhverfisáhrifum hinnar fyrirhuguðu
framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir. Skipulagsstofnun auglýsir síðan
frummatsskýrsluna leitar umsagna og sendir Vegagerðinni loks þær athugasemdir og
umsagnir sem bárust á kynningartíma.
Vegagerðin vinnur að lokum endanlega matsskýrslu. Í henni er gerð grein fyrir
framkomnum athugasemdum og umsögnum og tekin afstaða til þeirra. Að því loknu
er matsskýrslan send til Skipulagsstofnunar sem gefur álit sitt á skýrslunni og auglýsir
það.
Sveitarstjórnir veita framkvæmdaleyfi eftir að hafa kynnt sér matsskýrslu
Vegagerðarinnar um framkvæmdina og taka rökstudda afstöðu til álits
Skipulagsstofnunar við leyfisveitinguna. Ákvarðanir sveitarstjórna eru kæranlegar til
úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála

2.5.4 Vernduð náttúra
Þjóðgarðar og náttúruverndarsvæði
Umhverfisstofnun gefur út náttúruminjaskrá í samráði við Náttúrufræðistofnun og fleiri
aðila. Í náttúruminjaskrá eru upplýsingar um friðlýstar náttúruminjar (þjóðgarða,
friðlönd, fólkvanga og náttúruvætti), náttúruminjar sem friðlýsa skal samkvæmt
náttúruverndaráætlun og aðrar náttúruminjar þ.e. landsvæði, náttúrumyndanir og
lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi sem rétt þykir að vernda (www.ust.is).
Þjóðgarðar eru friðlýst svæði sem eru það sérstæð um landslag, gróðurfar og sögu,
að ástæða þykir að varðveita þau og veita almenningi aðgang að þeim til fræðslu og
ánægju. Þjóðgarðar á Íslandi eru fjórir en fleiri eru í undirbúningi. Þeir eru alltaf opnir
en þjónusta við gesti er aðeins starfrækt hluta úr ári. Þrjú afmörkuð svæði á landinu
til viðbótar, njóta verndar samkvæmt sérlögum vegna náttúru eða landslags.
Ef hætta er á röskun náttúruminja á náttúruminjaskrá vegna framkvæmda þarf leyfi
Umhverfisstofnunar til framkvæmda ef um friðlýst svæði er að ræða. Ef um er að
ræða aðrar náttúruminjar á náttúruminjaskrá skal leita umsagnar og tilkynna
Umhverfisstofnun um fyrirhugaðar framkvæmdir.
Sérstök vernd
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samkvæmt

a.

eldvörp, gervigígar og eldhraun,

b.

stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð eða stærri,

c.

mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri,

d.

fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður,
100 m2 að stærð eða stærri,

e.

sjávarfitjar og leirur.

Leita skal umsagnar Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda áður en veitt er
framkvæmdaleyfi, til framkvæmda sem hafa í för með sér röskun ofangreindra
jarðmyndana og vistkerfa nema fyrir liggi aðalskipulag þar sem umsögn
Umhverfisstofnunar liggur fyrir.

2.6

NATURA 2000

Natura 2000 er net merkustu náttúrlegra vistkerfa Evrópusambandsins. Hægt er að
finna svæði innan allra aðildarlanda, sem hafa það markmið að binda enda á
útrýmingu dýrategunda og vistkerfa. Það er um 3500 slík svæði í Svíþjóð, 140 í
Skotlandi (en fleiri skipulögð) og um 1800 í Finnland.
Öll aðildarlönd eiga að ábyrgjast að merkileg vistkerfi og dýrategundir njóti viðunandi
verndunar.
Hvert einasta Natura 2000 svæði skal hafa stjórnunaráætlun, sem sýnir í smáatriðum
það sem á að vernda.
Natura 2000 svæði getur verið hverslags vistkerfi, frá ökrum til fjallasvæða og verður
stjórnunaráætlunin að fylgja leiðbeiningum sem gefnar eru fyrir Natura 2000 svæði.
Frá sjónarhóli vegagerðar er mikilvægt að hugleiða hvaða aðgerðir eru heimilar. Því
að vegna þeirra aðgerða sem talsverð umhverfisáhrif fylgja ,á Natura 2000 svæði,
verður að fást leyfi fyrir hjá umsjónar yfirvaldi.
Þar sem Natura 2000 er netverk Evrópusambandsins er Noregur og Ísland ekki hluti
af því.
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SAMANTEKT

Öll þátttökulönd hafa svipaðar nálganir á umhverfismál, þrátt fyrir mismunandi
hnattstöðu, loftslag og grunnlög.
Í öllum löndunum er krafa um að einhverskonar umhverfismat fari fram. Tilgangur
matsins er að varpa ljósi á áhrif þeirra aðgerða eða framkvæmda sem geta haft
umtalsverð áhrif á umhverfi, náttúrauðlindir og þjóðfélag.
Rannsóknir á umhverfisáhrifum eiga að tryggja að þessi áhrif séu tekin með í
reikningin á skipulagsstigi framkvæmdar og þegar ákvörðunarferlið fer fram, þ.e.a.s
undir hvaða aðstæðum er hægt að ráðast í framkvæmd.
Þegar fjallað er um fáfarna vegi, eins og oft er staðan á norðurhjara, er flækjustig
matsins, vegna efnahagsástæðna, oft einfaldað. Er það skiljanlegt í ljósi þess að litlir
vegir eiga öllu jöfnu að hafa minni áhrif á umhverfið, sem ætti líka að einfalda ferlið.
Í tilfelli verndarsvæða hafa öll löndin nokkur stig verndunar. Hæsta stigið eru
þjóðgarðarnir í Svíþjóð, Noregi og Skotlandi og náttúruverndarsvæðin í Finnlandi. Í
öllum löndunum hafa stjórnvöld lögvarin réttindi til að setja á mjög strangar reglur,
svo sem banna aðgang, en á sama tíma hafa þann kost að leyfa óheftan aðgang
almennings.
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Kafli 3: Leiðbeiningar og ráðleggingar á
framkvæmdarstað
Þessi hluti skýrslunnar miðar að því að veita ráðleggingar um hvernig aðlaga megi
vinnu á framkvæmdarstað kröfum umhverfisleiðbeininganna. Ráðleggingar eru veittar
vegna ýmsra vandamála, svo sem vegna úrgangs, olíumengunar, hávaða o.fl.
Með skýrslunni fylgir lítil handbók sem er hugsuð til notkunar á framkvæmdarstað. Í
handbókinni er tekið saman það sem hér fylgir á eftir og byggir að mestu leyti á
skýrslum CIRIA í Englandi (3, 4). Skýrslur þessar fjalla einnig um annars konar
framkvæmdir.
Handbókin hefur verið aðlöguð aðstæðum á norðurslóðum og afmarkast efni hennar
við vegagerð.

3.1

ÚRGANGUR

3.1.1 Almennt
Úrgangur er skilgreindur sem „efni eða hlutur sem framkvæmdaraðili losar sig við,
ætlar sér að losa sig við, eða þarf að losna við”. Taka skal tillit til að skilgreiningin
getur náð yfir óvænta hluti, svo sem uppgröft sem mun ekki verða endurnotaður í
verkefninu.
Vegna náttúrlegra aðstæðna er alltaf afgangsefni vegna framkvæmda við veg.
Margar gerðir afgangsefna er þekktar, svo sem umbúðir, óþörf veggögn og fleira.
Frá öðru sjónarhorni er hægt að flokka úrgang eftir því hvaða áhrif hann hefur á
umhverfið:
•

Óvirkur úrgangur, þ.e.a.s efni sem breytist ekki vegna neinna eðlisrænna,
efnafræðilegra eða lífræðilegra hvarfa í venjulegum efnistipp.

•

Virkur úrgangur, þ.e.a.s andstæða óvirks úrgangs. Til dæmis gæti þetta verið
úrgangsolía og rafhlöður. Sérstakt dæmi er úrgangur sem er hættulegur lífi t.d
sprengiefni eða eldfimur úrgangur.

Aðal niðurstaðan er það borgar sig að draga úr magni úrgangs. Flest lönd taka nú
gjald fyrir úrgang sem þarf að urða, og á það við aðildarlönd ROADEX. Auk
urðunargjalda er kostnaður vegna urðunarsvæðis innifalinn.
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Kostnaður hlýst einnig þegar efni er flutt til og frá vinnusvæði. Með því að draga úr
flutningum er hægt að draga úr þörfinni fyrir ökutæki og mannskap. Að auki má draga
úr tímakostnaði og tækjakostnaði, innifelur þetta ýmiskonar skatta og gjöld.
Þrátt fyrir að sú staðreynd að minna magn úrgangs endi á urðunarstað dragi úr
tekjum ríkis, er niðurstaðan fyrir þjóðarhagkerfið gróði. Úrgangur sem þarf að urða
veldur álagi á umhverfið sem þarf að stjórna. Því meira magn af efnum sem rata á
urðunarstað því meiri verður hættan á mengun vegna afgösunar, og aukning á
samgöngum vegna þessa leiðir til meiri loftmengunar og aukinnar hljóðmengunar.

3.1.2 Að draga úr úrgangi
Draga má úr magni úrgangs á ýmsan hátt. Draga má úr magninu með náttúrulegum
aðferðum, t.d með því að nota allt sem er flutt á framkvæmdarstað. Sjaldan er hægt
að framkvæma þetta fullkomlega, en gott er að setja sér það markmið.
Afgangs úrgangur er mjög algengur í byggingu nýrra vega og viðhaldi eldri vega þar
sem þarf að losna við efni sem ekki er lengur notað, eða telst ekki ná þeim
gæðastöðlum sem fylgja aukinni þyngd sem flutt er um vegakerfið
Skynsamleg meðhöndlun afgangs efnis gerir það oft kleift að hægt er að koma því í
góð not á ýmsan hátt. Til dæmis ef að gæði efnis eru of lítil til að hægt sé að nota
það í uppbyggingu vegar er yfirleitt hægt að nota það í fyllingar, t.d til að jafna brattar
brekkur.
Einhver úrgangur verður alltaf til, t.d umbúðir, olíuafgangar og slíkt. Öll löndin sem
taka þátt í verkefninu setja kröfur um hvernig á að meðhöndla slíkan úrgang. Það er
sérstaklega mikilvægt að úrgangur sem er hættulegur umhverfinu sé fluttur að
urðunarstað eða sorpbrennslum sem eru ætlaðar til meðhöndlunar slíks úrgangs.
Upplýsingar um hvar slík meðhöndlun fer fram eru fáanlegar frá sveita- eða
héraðstjórnum.
Annað vandamál sem getur komið upp, en er ekki algengt á norðurslóðum, er
mengaður jarðvegur, og getur verið nauðsynlegt að fjarlæga og meðhöndla ákveðið
magn hans. Lesa má nánar um þetta atriði í kafla 3.4.

3.1.3 Hagfræðisjónarhornið
Mikilvæg ástæða fyrir því hvers vegna ætti að forðast úrgang er efnahagslegs eðlis.
Léleg stjórnun á förgun úrgangs á upphafsstigum getur leitt til hærri kostnaðar á
síðari stigum. Forðast má slíkan kostnað ef úrgangsmálum er stjórnað rétt frá byrjun.
Geymslu, flutningi, förgun og meðhöndlun úrgangs fylgir líka kostnaður
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HÁVAÐI OG HRISTINGUR

3.2.1 Almennt
Hávaði er skilgreint sem hljóð sem er veldur áheyranda óþægindum. Truflun vegna
hljóðs og hristings veltur á tímalengd og magni, en einnig á viðkvæmni þess sem fyrir
verður.
Hristingur getur valdið skaða á byggingum og viðkvæmum tækjabúnaði. Hávaði og
hristingur geta einnig haft á áhrif á nærliggjandi dýralíf. Ennfremur getur hristingur
valdið skemmdum á jarðfræðiformum og fornleifum.

3.2.2 Norðurjaðarsvæði
Hávaði og hristingur er venjulega ekki stór vandamál á norðurjaðarsvæðunum. Þar
sem svæðið er strjálbýlt og vegir liggja að mestu í gegnum óbyggð eða lítt uppbyggð
svæði er hættan á truflun mjög takmörkuð
Vinna fer oftast fram utan byggðra svæða
og því þarf ekki að hafa sérstakar áhyggjur
af umhverfinu vegna þessa. Samt sem áður
verður náttúrulega að fylgja stöðluðum
umhverfis vinnureglum.

3.2.3 Forðast truflanir
Suma vinnu verður auðvitað að framkvæma
innan bæjarmarka. Þar verður að gæta
meiri aðgætni þegar unnið er að
endurbótum. Truflun vegna hávaða veldur
pirringi og líka alvarlegri viðbrögðum, svo
sem spennu og streitu í búfénaði. Hristingur
getur einnig valdið pirringi og skemmt
byggingar og mannvirki.

Mynd 5: Valtari við vinnu í norður Svíþjóð.
Mynd: J.Ullberg 2002

Vinnu ætti því að framkvæma á annan máta. Einföld, en áhrifarík, aðgerð er að láta
fólk sem verður fyrir áhrifum vita þegar framkvæmdir eru um þann mund að hefjast.
Þetta er hægt að gera með upplýsingamiðum í póstkassa og með því að hengja upp
tilkynningar á upplýsingatöflur. Vegna meiriháttar framkvæmda getur verið
skynsamlegt að stofna til kynningarfundar. Ef fólk er látið vita, vex þol þeirra gagnvart
truflunum venjulega. Einnig er skynsamlegt að vinna eins mikið og hægt er innan
venjulegs vinnutíma.
Mótvægisaðgerðir gagnvart hávaða frá framkvæmdum eru takmarkaðar. Auðvitað er
hægt að minnka hávaða með mönum og því líku, en slíkar aðgerðir eru oft
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óhagstæðar þegar framkvæmdir eiga sér stað á vegi, sérstaklega þegar rætt er um
lítil verk með stuttan tímaramma.
Hristing á að forðast á byggðum svæðum. Mikill hristingur getur valdið skemmdum á
byggingum og mannvirkjum sem leiða af sér kröfur vegna tjóns. Því ætti að nota
aðferðir og tæki sem halda hristingi í lágmarki. Þetta er þó oft erfitt í
raunveruleikanum þar sem vegaframkvæmdir krefjast tækja eins og grafna og þungra
vörubíla o.s.frv.
Almennt ráð sem bæði á við hávaða og hristing, er að nota nýleg tæki þar sem það
er hægt. Slík tæki hafa venjulega betri hljóð- og hristingsvarnir en eldri tæki. Nýleg
tæki hafa líka aðra kosti, svo sem minni útblástur og fleira.

3.3

RYK OG ÚTBLÁSTUR

3.3.1 Almennt
Ryk fylgir nánast alltaf vinnu við veg. Möl inniheldur ákveðið magn fínefna, og ef efnið
er þurrt, má búast við þykku rykskýi. Þetta ryk getur truflað nærliggjandi íbúa og
umhverfi. Þar sem vélar eru notaðar er útblástur líka óumflýjanlegur. Í stórum
skömmtum geta efni í útblæstri valdið heilsuskaða.
Eins og áður hefur verið nefnt, að umrædd svæði er strjálbýlt, Á strjálbýlum svæðum
veldur ryk frá „hreinum” efnum sjaldan miklum vandamálum, eins og áður hefur verið
nefnt, þó að alls ekki megi horfa fram hjá þeim. Ryk frá jarðefnum er í grunninn ekki
skaðlegt umhverfi og gengur aftur í samband við jarðveginn náttúrlega, eða með
næstu skúr. Samt sem áður ætti að hafa í huga að ef ryk berst í ár og vötn veldur það
gruggi. Meiri aðgát ætti því að hafa þar sem sú er raunin.
Útblástur hefur líka áhrif á fólk. Þarna er vandamálið tvíeggjað: Mengunarvaldar
valda minni staðbundnum áhrifum, en útblástur sem dreifist um andrúmsloftið getur
haft áhrif á allt héraðið, þ.e.a.s útblástur hefur mun meiri dreifingu.

3.3.2 Aðgerðir til mótvægis
Meiri aðgát skyldi höfð á byggðum svæðum, landbúnaðarsvæðum og slíku.
Meirháttar vandamál ættu þó ekki að skapast ef nokkrum grunnreglum er fylgt. Margt
er hægt að ávinna með því að hylja laust efni og sópa burt leir og svipuðum efnum
áður en þau þorna og blása burtu.
Ef óhefðbundin efni eru notuð í vegagerð, svo sem aska og slík efni, er mikilvægt að
varna því að þau blási burt. Efni þessi geta innihaldið efnasambönd, sem valda
engum vandkvæðum ef rétt er farið með, en geta valdið óvæntum áhrifum ef þau fá
að dreifast óheft.
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Óhægt er um vik að verjast
útblæstri frá vélum með núverandi
tækni. Á hinn bóginn er hægt að
draga mikið úr honum,

Besta leiðin til að minnka útblástur
er að tryggja að tæki og bifreiðar
séu í góðu lagi. Ráðið sem gefið
var að ofan um nýlegan
tækjabúnað á einnig við hér. Mynd 6: Útlagning ösku úr skógarhöggsiðnaðnum á veg
Nýlega og vel við haldin vél veldur BD694, Vitåfors, Svíþjóð. Mynd T.Nilsson 2002
mun minni hættu á skaðlegum
útblæstri og er einnig ólíklegri til þess að valda truflunum. Önnur góð leið er að
forðast það að láta vélar ganga að óþörfu í lausagangi, sérstaklega í bæjum.

3.4

JARÐVEGSMENGUN

3.4.1 Vísbendingar um mengaðan jarðveg
Norðurhjarinn er „hreint” svæði. Hættan á að finna mengaðan jarðveg er ekki mjög
mikil, þó að það sé hugsanlegt. Vísbendingar um slíka jarðvegsmengun finnast þó.
Olíubrák á vatni í skurðum er, skýrt
viðvörunarmerki. Ástæðan getur náttúrlega
verið vegna núverandi framkvæmda, en
hún getur einnig verið vegna eldri
mengunarvalda.
Nefið eða frekar lyktarskynið er mjög gott
tæki. Aðgát skyldi höfð ef lykt finnst af olíu ,

súlfati o.s.frv.

Mynd 7: Mengaður lækur nálægt Luleå, Svíþjóð.
Mynd J.Ullberg 2004

Mengunarvaldurinn getur líka verið
áþreifanlegri, svo sem rusl í jarðvegi.
Jarðvegurinn getur líka verið litaður af einhverju ástæðum
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3.4.2 Mótvægisaðgerðir
Nálgast verður ráðleggingar sérfræðinga ef mengaður jarðvegur finnst. Þessir
sérfræðingar verða að vita hvernig á að meðhöndla og farga jarðveginum.

3.5

NÁTTÚRLEGT UMHVERFI

3.5.1 Verndun náttúru
Leggja ætti mikla áherslu á vernda
náttúrulegt umhverfi nálægt framkvæmd,
sem felur í sér allt frá einstökum dýrum og
plöntum, steinum og landslag og þau
náttúrulegu ferli sem hafa áhrif á það.
En af hverju skyldum við vernda náttúruna?
Dýr og plöntur er nauðsynlegar til að halda
uppi gæðum lífs og viðhalda heilbrigðu
umhverfi. Ef aðgát er höfð, verða venjulega
færri mótmæli gagnvart framkvæmd.
Verktaki hefur líka lagalegar skyldur
vegna skemmdum sem verða og kostnaði
sem fylgir þeim.

Mynd 8: Vegur B871 í Skotlandi.
Mynd A.Dawson 2003

Aðal vandamálin sem koma upp, varðandi verndun náttúru eru:
•

Að auðkenna tegundir eða svæði innan framkvæmdarsvæðis áður en vinna
hefst.

•

Verndaðar tegundar sem finnast á meðan framkvæmdum stendur.

3.5.2 Aðgerðir sem grípa má til
Vegna þekktra „vandmála” ætti að reyna að fremsta megni að tryggja að allir
hlutaðeigandi aðilar séu meðvitaðir um þau, gerð þeirra og staðsetningu. Ef til eru
sérstakar leiðbeiningar um hvernig eigi að taka á vandamálunum, ætti einnig að
ljóstra þeim upp.
Önnur mikilvæg aðgerð er að vernda hlutinn með beinum hætti. Venjuleg girðing
getur stundum verið nóg, en í öðrum tilvikum verður að veita flóknari verndarúrræði.
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Árstími getur verið mikilvægt atriðið fyrir hinar ýmsu dýrategundir. Fugl sem liggur á
eggjum eða eignast unga snemmsumars getur verið mjög viðkvæmur fyrir truflun á
þeim tíma, en þegar haustar flýgur sami fuglinn á hlýrri slóðir.
Vegir geta einni legið í gegnum land sem vegna, fjölmargra ástæðna, er í heild sinni
verndað undir náttúruverndarlögum. Í tilfelli sem þessu er sérstaklega mikilvægt að
vinna fari ekki fram utan framkvæmdarsvæðis að nauðsynjalausu. Passa verður upp
á að allir hlutaðeigandi aðilar viti af þessu
Núverandi bílastæði ættu að notast til að leggja tækjum og geyma búnað, helst í
samráði við náttúruverndaryfirvöld.
Almenn dómgreind er oft nóg til að takast á við þesi mál. Ef þörf er á aðstoð, er hægt
að ráðfæra sig við viðkomandi yfirvöld, og þau koma málunum áfram til viðeigandi
aðila.

3.6

VATN OG VOTLENDI

Vegna eðlis sins, hefur vegur áhrif á flæði vatns. Mannvirkið sjálft virkar sem hindrun
og felur í sér þörfina að grafa skurði meðfram veginum og einnig afrennslisskurði.
Á þurrari landi (jökulleir, sandi o.s.frv.) eru áhrifin venjulega ekki mikil, en áhrifin eru
meiri í votlendi. Sérstaka aðgát ætti að sýna til að réttum lausnum sé beitt.

3.6.1 Skurðir við veg
Þegar unnið er að endurbyggingu eldri vega, eins og oft er raunin, eru skurðir og
annars konar afrennsliskerfi yfirborðsvatns oft á staðnum fyrir. Þetta þýðir að aðal
áhrifin eru þegar komin fram og minniháttar breytingar á skurðum er venjulegar, ofast
óumdeilanlegar, aðgerðir.
Samt sem áður ætti að hafa í huga að ákveðið magn afgangs jarðvegs verður að
losna við og aðgát skildi höfð þegar átt er við hann.
Setja ætti í forgang að endunýta jarðveginn. Þessi jarðvegur er venjulega ekki
nothæfur í undirbyggingu vegar, en gæti hugsanlega verið nothæfur sem bakfylling í
brattar brekkur eða slíkt.
Annar kostur er að setja jarðveginn í typp. Þá er mikilvægt að hafa í huga að efnið
endi ekki á stað þar sem það geti valdið skaða. Það má ætla að það séu einhverjir
mengunvarvaldar í skurðunum og því er ekki ekki mælt með því að staðsetja jarðveg
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þar sem mikið vatnsflæði getur orðið. Fasta jörð ætti því að nota sem losunarstað, líkt
og jarðvegstippi.

Mynd 9: Skurður í votlendi þar
sem margar tegundir búa við veg.
Mynd: Vägverket 2002

3.6.2 Afrennslisskurðir
Fyrr eða síðar, verður að veita vatninu úr
skurðunum frá veginum. Þetta er ekki
vandmál ef vegurinn liggur eftir upphækkun,
en getur verið vandamál ef vegur liggur um
langa vegalengd í mýrlendi.
Oft er erfitt að veita vatni frá vegi í mýrlendi.
Mýrar eru oft frekar flatar og vatnið helst því
á svæðinu. Afrennsliskurður getur því þurft
að vera tiltölulega langur og vélarnar sem
notaðar eru við gröft hans hafa óæskileg
áhrif á landið. Auk þess eru hömlur á
framkvæmdir á slíkum svæðum (vernduð
votlendir). Þess vegna ætti ef mögulegt er
aðallega að veita vatni meðfram vegi, að
árfarvegum sem fyrir eru.

Mynd 10: Veghlutar gegnum verndað votlendi

3.6.3 Ræsi
Til þess að gera vatnsflæði gegnum veg mögulegt er nauðsynlegt að hafa ræsi.
Augljóslega verða þau að vera eins víð og vatnsstraumurinn krefst. En það er einnig
nauðsynlegt að hafa umhverfið í huga. Í fyrsta lagi getur vegur virkað sem hindrun
fyrir dýralíf. Landdýr geta náttúrlega komist nokkuð auðveldlega yfir veg á meðan
fiskum, froskum o.fl. reynist það erfiðara.
Ef að ræsi er vegna læks, verður dýpt vatnsins í ræsinu að vera nægjanleg svo að
fiskar geti synt. Einnig þarf að tryggja að vatnsyfirborðið í ræsinu sé jafnt yfirborði
lækjar, þ.e.a.s enginn auka „foss” við enda ræsisins. Svipuð umfjöllun gildir líka um
önnur ræsi.

Roadex III The Northern Pheriphery Research

Kafli 3: Leiðbeiningar og ráðleggingar á framkvæmdarstað

Bls. 29

Til að forðast grugg í vatni neðan ræsis, er hægt að setja upp silt gildru. Ef efnið í
skurðunum er siltkennt verður ávallt einhver gruggmyndun, sérstaklega áður en
gróður nær fótfestu og festir efnið. Til að koma í veg fyrir að vatnsrennslið hreyfi við
efninu, myndi grugg og skili því af sér á óviðeigandi stað, er hægt að búa til holu við
inntak ræsis. Eitthvað af siltinu verður eftir þar og dregur það úr gruggi o.s.frv.

3.7

SAMANTEKT

Hægt er að segja að huga þurfi að mörgu í þessum dæmum og ef farið er eftir öllum
leiðbeiningunum verði líklegast ekki mikið um fjármuni eftir fyrir sjálfa gerð vegarins.
Það er þó ekki raunin. Staðreyndin er sú að hægt er að spara peninga gegnum
þessar aðgerðir. Skynsamlega skipulögð ferli og rétt notkun auðlinda munu leiða til
efnissparnaðar. Hættan á leiðinlegum uppákomum, svo sem óskipulagðri hreinsun á
vinnusvæðinu og lagalegum aðgerðum vegna umhverfisspjalla, minnkar. Vélar og
tæki munu virka á hagkvæmari hátt og þegar upp er staðið sparna fjármuni.
Það er líka gott ráð að stunda gott viðhald á vélum og tækjum. Það er ekki alltaf hægt
að nota ný tæki en hægt er búast við því af vel viðhöldnum vélum að þær séu
hljóðlátari, framleiði minni útblástur o.s.frv.
Góð tengsl við almenning sem verður fyrir áhrifum vegna vegagerðar eru ómissandi.
Ef fólkið sem verður fyrir áhrifum af framkvæmdum er látið vita að vinna sé að
hefjast, er þol þeirra gagnvart truflun og óþægindum ofast mun hærra. en ella.
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Vefsíður
www.tiehallinto.fi

Finnish Road Administration (Tiehallinto)

www.vegvesen.no

Norwegian Road Administration (Statens Vegvesen)

www.vv.se

Swedish Road Administration (Vägverket)

www.dft.gov.uk

Department for Transport, UK

www.highland.gov.uk The Highland Council, Scotland
www.environ.se

Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket)

www.miljo.fi

Finland’s environmental administration (Valtion
ympäristöhallinto)

www.snh.org.uk

Scottish National Heritage

www.dirnat.no

Directorate for Nature Management, Norway (Direktoratet for
naturforvaltning)

www.skipulag.is

Skipulagstofnun

www.ust.is

Umhverfisstofnun
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