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Góðan daginn,
Eftirfarandi er umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands.
------------------------------------------------------------------------Tilvísun í mál nr. 202104-0048 (SS).
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá skipulagsfulltrúa Reykjavíkur, dags. 26. apríl 2021 þar sem óskað er
eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag Arnarnesvegar, 3.
Áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í Reykjavík.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir framangreinda skipulagslýsingu og vill koma með eftirfarandi
ábendingar.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 18. febrúar síðastliðinn um að ekki sé þörf á að endurskoða umhverfismat
framkvæmdarinnar frá 2003 vekur nokkra furðu því 18 ár eru liðin frá gerð umhverfismatsins og stórir
áfangar af heildarframkvæmdinni eru ekki byrjaðir, þar með talinn sá sem hér er til umfjöllunar. Miklar
breytingar hafa orðið á umhverfi framkvæmdasvæðisins á þessum 18 árum og því forsendur fyrir mat á
umhverfisáhrifum ekki að öllu leyti þær sömu. Mestar breytingar hafa orðið á nánasta umhverfi þar sem ný
hverfi hafa risið í Kópavogi austan í og sunnan við Vatnsendahæð. Framkvæmdasvæðið er því nú umkringt
byggð. Náttúrufar hefur einnig tekið miklum breytingum, þar munar hvað mest um breytingar á gróðurfari í
vestanverðri Vatnsendahæð ofan við Selja- og Salahverfi. Þar hefur útbreiðsla lúpínu aukist til muna og
mólendisgróður látið undan á stórum svæðum. Umfang trjágróðurs hefur einnig aukist á svæðinu,
sérstaklega næst byggðinni í Seljahverfi.

Að mati Náttúrufræðistofnunar væri skynsamlegt að leggja nýtt mat á gróðurfar og fuglalíf holtsins í
vestanverðri Vatnsendahæð. Það er ekki síst mikilvægt til að geta lagt raunhæft mat á nauðsynlegar
mótvægisaðgerðir við framkvæmd vegarins sem og útfærslur á staðsetningu og hönnun áætlaðra göngu- og
hjólastíga.

Ein plöntutegund sem er á válista æðplantna, blátoppa, finnst á þessum slóðum. Eins og kom fram í
matsskýrslunni 2003 var útbreiðsla lúpínu talin mesta ógnin sem stafaði að henni þá, það hefur ekki breyst.
Hins vegar væri skynsamlegt að leggja mat á útbreiðslu tegundarinnar í dag á svæðinu og ef í ljós kemur að
veglagningin ógnar mikilvægum fundarstöðum hennar að tilgreina mótvægisaðgerðir svo sem að verja
hana gegn ágangi lúpínu.

Líklegt er að fuglalíf hafi tekið breytingum frá því matsskýrslan var unnin bæði vegna aukinnar byggðar og
breytingar á gróðurfari. Lúpína og kjarrlendi laðar að aðrar fuglategundir en opið mó- og moslendi. Búast
má við að hefðbundnar mólendistegundum eins og heiðlóu og þúfutittlingi hafi fækkað en tegundum sem
líkar vel við lúpínu og kjarr eins og skógarþresti hafi fjölgað. Miðað við það mikla rask sem orðið hefur á
búsvæðum mófugla á svæðinu er ólíklegt að vegagerðin breyti miklu þar um en tilefni er til að skoða
mótvægisaðgerðir.

Einnig mætti meta betur áhrif framkvæmdarinnar á jarðminjar svo sem stórgrýti í grágrýtisurðinni í
Vatnsendahæð. Með vexti byggðar á höfuðborgarsvæðinu hefur verið gengið mjög á sambærileg grýtt holt.
Grágrýtisholtin eru verðmætur minnisvarði um jarðsögu svæðisins og veita íbúum einstakt aðgengi að
áhugaverðum minjum um eldsumbrot, framskrið og hörfun jökla, breytingar á sjávarborði og fleiri sögulega
atburði. Grágrýtið er einnig mikilvægt undirlag fyrir fjölbreytta fléttu- og mosaflóru og hefur einstakt gildi
fyrir landslag. Huga þarf að mótvægisaðgerðum vegna rasks á þessum jarðminjum við framkvæmd
veglagningarinnar t.d. með því að færa til og nýta grjót af vegstæðinu við landslagshönnun í og við
framkvæmdasvæðið.
Virðingarfyllst,

Snorri Sigurðsson
Sérfræðingur á sviði náttúru- og umhverfismála.
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Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
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From: "USK Skipulag" <skipulag@reykjavik.is>
To: "Skipulagsstofnun - SLS" <skipulag@skipulag.is>; "ust@ust.is" <ust@ust.is>; "Móttaka - NI"
<Mottaka@ni.is>; "natkop@kopavogur.is" <natkop@kopavogur.is>; "Minjastofnun Íslands"
<postur@minjastofnun.is>; "Minjavarsla" <minjavarsla@reykjavik.is>; "Íbúaráð Breiðholt"
<ibuarad.breidholt@reykjavik.is>; "Vegagerðin - VG" <Vegagerdin@vegagerdin.is>; "Heilbrigðiseftirlit"
<heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is>; "shs@shs.is" <shs@shs.is>; "skrifstofa@vedur.is" <skrifstofa@vedur.is>;
"veitur@veitur.is" <veitur@veitur.is>; "hhk@heilbrigdiseftirlit.is" <hhk@heilbrigdiseftirlit.is>
CC:
Subject: Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í Reykjavík.
Skipulagslýsing
Date: 26.4.2021 14:25:39
Góðan dag,
Það tilkynnist hér með að auglýsing vegna kynningar á skipulagslýsingu fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir
þriðja áfanga Arnarnesvegar, birtist í Fréttablaðinu laugardaginn 24. apríl sl. Kynningin stendur til og með
25. maí 2021. Hægt er að nálgast gögn á meðfylgjandi slóð https://reykjavik.is/skipulag-ikynningu/arnarnesvegur (https://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/arnarnesvegur)
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Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í Reykjavík.
Skipulagslýsing.




Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, kynning á
skipulagslýsingu fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir þriðja áfanga Arnarnesvegar. Skipulagslýsingin nær til
hluta Arnarnesvegar frá gatnamótum Arnarnesvegar og Rjúpnavegar að fyrirhuguðum gatnamótum
Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar og veghelgunarsvæða hans. Hluti veghelgunarsvæðis Arnarnesvegar er
innan sveitarfélagsmarka Reykjavíkur en stærsti hluti vegarins liggur innan sveitafélagsmarka Kópavogs.
Arnarnesvegur sem liggur innanmarka skipulagssvæðisins sem er rúmir 19 ha að stærð er 1,9 km að lengd.
Í skipulagslýsingunni koma m.a. fram helstu áherslur við fyrirhugaða deiliskipulagsgerð, upplýsingar um
forsendur og fyrirliggjandi stefnur, tengsl við aðrar áætlanir, fyrirhugað skipulagsferli svo og um kynningu
og samráð.

Ofangreind verkefnalýsing er aðgengileg á heimasíðum sveitafélaganna, https://reykjavik.is/skipulag-ikynningu (https://reykjavik.is/skipulag-ikynningu) og https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/skipulag-i-kynningu
(https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/skipulag-i-kynningu). Ef óskað er nánari upplýsinga um
skipulagslýsinguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar umhverfissviðs Kópavogsbæjar
á netfangið skipulags@kopavogur.is (mailto:skipulags@kopavogur.is). og starfsfólk skipulagsdeildar
Reykjavíkurborgar á netfangið skipulag@reykjavik.is (mailto:skipulag@reykjavik.is). Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist
skriflega til skipulagsfulltrúans í Reykjavík eða skipulagsfulltrúans í Kópavogi eða á
netföngin skipulag@reykjavik.is (mailto:skipulag@reykjavik.is) og skipulag@kopavogur.is
(mailto:skipulag@kopavogur.is) eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 25. maí 2021.

Kveðja,
Þuríður Guðmundsdóttir
Reykjavíkurborg – umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa skipulagsfulltrúa
Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík
Sími: 411-1111 - Netfang: skipulag@reykjavik.is (mailto:skipulag@reykjavik.is)

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
(http://www.reykjavik.is/trunadur)

__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu
ef nauðsyn krefur.
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