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Athugasemdir vegna Skipulagslýsingar 3. áfanga Arnarnesvegar
Við íbúar sem búum í nágrenni við fyrirhugaða framkvæmd og nýtum okkur útivistarsvæðið á
Vatnsendahvarfi mótmælum fyrirhuguðum vegaframkvæmdum 3. áfanga Arnarnesvegar. Framkvæmdin
eins og hún er skipulögði í dag mun eyðileggja eitt dýrmætasta græna svæði höfuðborgarsvæðisins.
Framkvæmdin byggir á umhverfismati frá 2003 og hefur verið mótmælt kröftuglega á öllum
skipulagsstigum af íbúum nágrennisins síðastliðin 40 ár. Nýleg niðurstaða Skipulagsstofnunar um að ekki
væri þörf á nýju umhverfismat vegna framkvæmdarinnar var kærð af Vinum Vatnsendahvarfs og enn er
beðið niðurstöðu frá Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála í því máli.
Mikil hætta á aukinni svifryksmengun yfir Vetrargarð og nærliggjandi hverfi
Á síðustu 18 árum hefur höfuðborgarsvæðið breyst mikið og áherslur í umferðarmenningu hafa breyst
verulega. Því er ljóst að umferðarlíkanið sem stuðst var við í upphaflega umhverfismatinu er orðið úrelt.
Mikill umferðarþungi er nú þegar á Breiðholtsbrautinni og endurmeta þarf því áhrif af
viðbótarumferðarþunga Arnarnesvegarins.
Stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu mælast iðulega yfir lögbundin heilsuverndarmörk svifryks. Á gráum
dögum vilja sérfræðingar í loftmengun að börn haldi sig fjarri stofnbrautum og að allir haldi sig frá
líkamlegri áreynslu við stofnbrautir. Reykjavíkurborg er með stórar áætlanir fyrir Vetrargarð fyrir íbúa
Reykjavíkur og nágrennis, við skíðabrekkuna í Jafnaseli. Varla getur það talist viðsættanlegt að leggja allt
að 4 akreina stofnbraut, með tvöföldu hringtorgi, alveg upp við leik- og útivistarsvæði barna. Mikil hætta
er á því að svifryksmengun fari yfir hættumörk í Vetrargarðinum á gráum dögum, sem myndi breyta
Vetrargarðinum í ónothæft hættusvæði og ógn við lýðheilsu barna og fullorðinna.
Umferð um Arnarnesveg verður langt umfram umhverfismat
Í matsskyldufyrirspurn frá Vegagerðinni, sem unnin var af Verkfræðistofunni Eflu, kom fram að einungis

væri gert ráð fyrir 12.000 bifreiðum árið 2024 og 13.500 bifreiðum árið 2030 á þessum 3. áfanga
Arnarnesvegar. Til samanburðar er gert ráð fyrir að umferð um Vatnsendaveg verði 16.000 bifreiðar á
sólarhring árið 2024 og 17.500 bifreiðar á sólarhring árið 2030. Í ljósi þess að Arnarnesvegur er hannaður
sem þjóðvegur í þéttbýli og stofnbraut þá eru þessar tölur greinilega verulega vanmetnar.
Í nýrri umferðarspá sem VSÓ gerði fyrir deiliskipulag Kópavogs er gert ráð fyrir allt að 16.500 bifreiðum
upp úr árinu 2031 um Arnarnesveg. Skv. þessari spá verður vegurinn því strax upp úr 2031 búinn að
sprengja viðmið í umhverfismati sem er 9.000 til 15.000 bifreiðar.

Þó Vegagerðin segi að áætlað sé að 3. áfangi Arnarnesvegar verði í byrjun 2 akreinar þá verður sprengt
fyrir fjórum akreinum, eða 50 metra breiðri gjá þvert í gegnum hæðina. Einnig var gert ráð fyrir fjórum
akreinum í 1. og 2. kafla Arnarnesvegar. Umferð 4 akreina stofnbrautar getur auðveldlega farið upp í
55.000 bifreiðar á sólarhring og er það nær fjórfalt hámark umferðar í umhverfismatinu.
Ekki virðist heldur hafa verið gert ráð fyrir aukinni umferð vegna fyrirhugaðrar Vorbrautar sem á að tengja
við Arnarnesveg í spá hér að ofan. Þar er gert ráð fyrir umferð 8.000-9.000 bifreiða. Þann veg á að leggja
í stokk til að vernda umhverfi og íbúa.
Umferðin á fyrsta áfanga Arnarnesvegar hefur nú þegar náð neðri mörkum umferðar í matinu og hefur
Vegagerðin því varla heimild til frekari stórframkvæmda. Þar sem vegurinn er áætlaður sem stofnbraut,
sem er m.a. ætlað að leiða umferð frá Reykjanesi yfir á Suðurland og öfugt, þá munu efri mörk
umhverfismatsins verða yfirkeyrð mjög fljótlega eftir opnun þessa 3. kafla Arnarnesvegar og mögulega

mun fyrr en spár gera ráð fyrir. Þegar Vegagerðin hefur verið spurð hvað muni gerast þegar umferð fer yfir
hámark í umhverfismati þá hafa engin svör fengist.
Eyðilegging á dýrmætu grænu svæði
Það verður að endurmeta áhrif stóraukinnar umferðar með tilliti til mengunar, hljóðvistar og fleiri þátta, í
návígi við fjölmenn íbúðahverfi, Vetrargarðinn og þessa vinsæla útivistarsvæðis sem Vatnsendahvarfið er.
Ný hverfi í nánd við veginn hafa verið byggð eftir að umhverfismat var gert bæði í Breiðholti og Kópavogi
og nauðsynlegt er að meta umhverfisáhrif og hljóðvist af veginum á þau hverfi. Vegagerðin viðurkenndi til
dæmis í nýlegum tölvupósti að ekki séu til útreikningar um hljóðvist af fyrirhuguðum Arnarnesvegi fyrir ný
hverfi í grennd við veginn, þó svo þeir telji að hljóðvist verði undir viðmiðunarmörkum. Það vantar því
greinilega mikið af upplýsingum í upphaflega umhverfismatið sem nauðsynlegt er að afla til að hægt sé að
taka upplýsta ákvörðun.
Vatnsendahvarfið, sem þessi 3. áfangi Arnarnesvegar á að liggja um, er mun grónara en fyrir 18 árum
síðan og virði þess sem útivistarsvæðis mun meira. Þar vex fjölbreyttur gróður og ýmsar tegundir farfugla,
eins og lóur, hrossagaukar og spóar, verpa þar á hverju ári. Þar sem nýtt umhverfismat hefur ekki verið
gert hvernig er þá hægt að meta skaðann fyrir þessar fuglategundir sem eru að verða mjög sjaldgæfar
innan höfuðborgarsvæðisins? Mikið rask yrði af framkvæmdunum ásamt stórfelldri eyðileggingu á villtri
náttúru og dýrmætu grænu svæði, sem í raun ætti að vera eðlilegt framhald Elliðaárdals og því verndað á
sama hátt.
Til samanburðar eru hér loftmyndir frá 2002 og svo frá 2019 úr Borgarvefsjá.

2002

2019

Dýr vegaframkvæmd sem leysir ekki vandamál heldur færir þau annað
Tenging Arnarnesvegar við Breiðholtsbraut er nú áætluð með ljósastýrðum gatnamótum, en ekki
mislægum eins og upphaflega umhverfismatið gerði ráð fyrir. Þessi gatnamót munu tefja verulega umferð
inn og úr Breiðholti, sem liggur um Breiðholtsbraut. Mjög ólíklegt að vegurinn eins og hann er skipulagður
í dag muni verða til þess að leysa núverandi umferðarvanda á Vatnsendavegi. Auk þess eru ljósastýrð
gatnamót, þ.e. Breiðholtsbrautar og Jaðarsels, 400 m vestan við fyrirhuguð vegamót, en þar hafa
myndast verulegar umferðartafir á álagstímum bæði til austurs og vesturs. Mikilvægt er að hafa í huga að
þessi fjarlægð milli gatnamóta uppfyllir ekki veghönnunarreglur skv. upplýsingum frá Vegagerðinni.
Kostnaður við 3. kafla Arnarnesvegar hefur meira en tvöfaldast eftir að vegurinn var settur á
samgönguáætlun, eða úr 1,5 milljörðum í 3,4 milljarða, plús 700 milljóna kr. sem fara í göngu- og
hjólastíga meðfram veginum.
Það er mikilvægt að benda á að aldrei virðist hafa komið til greina að grafa veginn í göng eða að minnsta
kosti leggja í stokk til að bjarga náttúrunni á hæðinni. Mikið hefur þó verið talað um grænar áherslur,
kolefnisjöfnun og mikilvægi þess að vernda náttúruna hjá sveitarfélögunum. Með því að grafa þennan
vegakafla í göng væri hægt að vernda náttúruna og Vetrargarðinn, hlífa íbúum við mengun og hávaða, og
minnka snjómokstur á veturna. Vegarkaflinn sem um ræðir í 3. áfanga Arnarnesvegar er 1,9 kílómetrar. Til
viðmiðunar þá kostuðu Dýrafjarðargöng tæpa 9 milljarða, en þau göng eru 5,3 kílómetrar. Hér væri hægt
að sýna í verki að “grænar áherslur” eru ekki bara innantómt orðagjálfur og velja leiðir sem setja náttúru,
umhverfi og lýðheilsu í forgang.

Arnarnesvegur mun hafa mjög neikvæð umhverfisáhrif
Það mun gríðarlegt ónæði hljótast af þessum framkvæmdum fyrir íbúa nágrennisins. Möguleiki er á að
hús í nálægð við veginn muni skemmast vegna sprenginga og fleira. Hætta er á að verðgildi húsa í
nágrenni við veginn muni falla. Framkvæmdir munu taka allt að ár eða lengur og allan þann tíma þurfa
íbúar í nágrenni að búa við skert lífsgæði. Þetta verður að skoða betur og því er ekki hægt að byggja
svona stórar framkvæmdir á umhverfismati sem er nær tveggja áratuga gamalt.
Vinir Vatnsendahvarfs eru mjög ósammála úrskurði í umhverfismati, sem var unnið fyrir Vegagerðina árið
2003, um að lagning 3. kafla Arnarnesvegar muni hafa óveruleg áhrif á umhverfi, útivist og hljóðvist. Við
teljum að framkvæmdin muni hafa verulega neikvæð áhrif á umhverfi, hljóðvist og útivist á svæðinu. Það
er vert að hafa í huga að verkfræðistofurnar sem vinna þessar skýrslur fyrir Vegagerðina koma ávallt með
niðurstöður sem samræmast væntingum Vegagerðarinnar. Vegagerðin og þessar verkfræðistofur virðast
aldrei setja náttúru og lífríki í fyrsta sætið.
Fjölmargir íbúar nágrennisins hafa lýst yfir miklum áhyggjum vegna þessara vegaframkvæmda. Vegurinn
eins og hann er skipulagður í dag er ekkert annað stórfelld og óafturkræf skipulagsmistök, og ógn við
lýðheilsu. Umhverfis- og heilbrigðisráð Reykjavíkur og Íbúaráð Breiðholts hafa kallað eftir því að nýtt
umhverfismat verði gert fyrir þessa framkvæmd. Við tökum heilshugar undir það og teljum mikla þörf á
endurgerð umhverfismatsins. Það þarf algjöra endurskoðun á þessari vegalagningu með heildarmyndina í
huga. Mikið hefur breyst varðandi áherslur í umhverfismálum og samgöngumátum á þessum áratugum
sem nauðsynlegt er að taka með inn í myndina.

Virðingarfyllst,
f.h. Vina Vatnsendahvarfs

------------------------------------------Helga Kristín Gunnarsdóttir
vatnsendahvarf@gmail.com
vatnsendahvarf.is
facebook.com/groups/vatnsendahvarf
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Ákvörðun

Góða kvöldið.
Ég er búsettur í Kleifakór 25, 203 Kópavogi og fyrirhugaður Arnarnesvegur snertir mig því beint. Ég
var að skoða fyrirhugaða uppbyggingu á Arnarnesvegi og sá þessa skýrslu hérna:
https://www.kopavogur.is/static/extras/files/skipulagslysing_arnarnesvegur-3.afangi428.pdf
Þarna stendur að það sé verið að nota 18 ára gamalt umhverfismat Arnarnesvegar. Þetta skil ég ekki.
Árið 2003 var nánast engin byggð í Kórahverfinu. Það er allt önnur staða í dag. Rök stofnunarinnar séu
þau að ekki þurfi að endurskoða matið þar sem framkvæmdir hófust innan 10 ára. Ég er búinn að búa í
Kórahverfinu frá árinu 2007 og það hafa engar framkvæmdir átt sér stað allan þann tíma. En mér
skilst að þar sem matið sé frá 2003 og einhverjar framkvæmdir hafi átt sér stað 2004 þá eigi ákvæðið
ekki við. Ég held að þið þurfið nú að skoða þetta betur en ég tek fram að ég hef ekki fundið ákvörðun
ykkar um að ekki sé þörf á nýju mati og þið megið gjarnan benda mér á hvar hana er á finna.
Í lögum um umhverfismat segir:

Skipulagsstofnun getur ákveðið að endurskoða skuli matsskýrslu framkvæmdaraðila skv. 1. mgr. ef
forsendur hafa breyst verulega frá því að álitið lá fyrir, svo sem vegna breytinga á náttúrufari eða
landnotkun á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, breytinga á löggjöf um umhverfismál, breytinga á
alþjóðlegum skuldbindingum eða vegna tækniþróunar varðandi framkvæmdina. Verði niðurstaðan sú að
endurskoða skuli matsskýrslu að hluta eða í heild skal fara með málið skv. 8.–11. gr. eftir því sem við á.
Þegar skoðuð er mynd af fyrirhuguðu vegstæði þá er augljóst að vegurinn liggur alveg upp að
Kórahverfinu en mjög langt frá Breiðholti. Af hverju er miðlína ekki notuð eins og eðlilegt er að gera í
slíkri framkvæmd? Ennfremur er mér tjáð að það hafi verið upphaflega lega vegarins en hafi verið færð
til að kröfu íbúa Breiðholts. En það var á þeim tíma sem umhverfismatið var gert og þá voru auðvitað
engir íbúar í Kórahverfinu á móti. Staðan í dag er gerbreytt.
Það þarf að setja þessa framkvæmd í nýtt umhverfismat og það sem fyrst.
Kveðja,
Heiðar Ásberg Atlason,
Kt. 260475-3049
Kveðja / Kind regards
Heiðar Ásberg Atlason
Eigandi / Partner · Lögmaður / Attorney at Law
D +354 540 0348 · M +354 860 2348 · heidar@logos.is
Efstaleiti 5 · Reykjavík 103 · Iceland
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Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Vinsamlegast athugið einnig að efni tölvupóstsins og viðhengja er alfarið á ábyrgð þess einstaklings
sem sendir þau ef þau tengjast ekki starfsemi LOGOS. Lesa nánar.
Please note that this e-mail and any attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is
confidential and privileged. Please note further that the individual sending this e-mail and its attachments is solely responsible or their
content if it is not related to the operation of LOGOS. Further details.
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Reykjavík, 5. maí 2021
R21050080

Umhverfis- og skipulagssvið

Efni:
Bókun fulltrúa í íbúaráði Breiðholts vegna
skipulagslýsingar fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir
3. áfanga Arnarnesvegar
Á fundi íbúaráðs Breiðholts þann 3. maí 2021 var lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs dags. 26.
apríl 2021 – auglýsing vegna skipulagslýsingar fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir 3. áfanga
Arnarnesvegar, sbr. 2. liður fundargerðar sama dag.
Fulltrúi íbúasamtaka og fulltrúi foreldrafélaga lögðu fram svohljóðandi bókun:
Fulltrúar Íbúasamtakana betra Breiðholt og fulltrúi foreldrasamtakanna óska eftir að farið sé í
umhverfismat fyrir framkvæmd vegtengingar við Arnarnesveg. Þær hugmyndir og upphaf
framkvæmdar eru nú á þriðja stigi. En umhverfismat fór síðast fram árið 2006. Aðstæður bæði í
umhverfi og umferð hafa síðan þá þróast töluvert og því ástæða til að vinna umhverfismat miðað við
núverandi stöðu.
Virðingarfyllst

Heimir Snær Guðmundsson

Samrit:
Umhverfissvið Kópavogsbæjar, skipulagsdeild
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Snorri Sigurðsson - NI <Snorri.Sigurdsson@ni.is>
þriðjudagur, 25. maí 2021 11:28
USK Skipulag
Re: Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að
Breiðholtsbraut í Reykjavík. Skipulagslýsing

Eftirfylgniflagg:
Flaggstaða:

Fylgja eftir
Lokið

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
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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.
..............................................................................................................
Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.
Sími/Tel: (354) 5 900 500.
www.ni.is

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-i-kynningu/arnarnesvegur

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 og 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. og starfsfólk skipulagsdeildar Reykjavíkurborgar á
netfangið 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
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Kópavogi eða á netföngin skipulag@reykjavik.is og 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
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: 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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USK Skipulag
Frá:
Sent:
Til:
Efni:

gummi svafars <gumsv@hotmail.com>
fimmtudagur, 29. apríl 2021 12:49
USK Skipulag
arnarnesvegur

Eftirfylgniflagg:
Flaggstaða:

Fylgja eftir
Lokið

Góðan dag
Ég vil koma á framfæri mótmælum vegna fyrirhugaðs þriðja áfanga Arnarnesvegar.
Þessi framkvæmd þarf að fara í nýtt umhverfismat.
Það er ekki boðlegt að styðjast við 18 ára gamalt mat þar sem margt hefur breyst á þessum langa tíma.
Vatnsendahæð ber að vernda og nota sem útivistarsvæði að mínu mati.
Kv
Guðmundur Svafarsson
Írabakka 28 109 Rvk
8687901
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USK Skipulag
Frá:
Sent:
Til:
Efni:
Viðhengi:

Hlynur Gíslason <hlynurg@gmail.com>
mánudagur, 3. maí 2021 10:30
USK Skipulag; skipulag@kopavogur.is
Athugasemdir við deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga
Arnarnesvegur.pdf

Eftirfylgniflagg:
Flaggstaða:

Fylgja eftir
Lokið

Góðan dag.
Hér í viðhengi eru mínar athugasemdir við þetta deiliskipulag.

Að mínu mati á ekki að gefa afslátt af umferðaröryggi með því að hafa þessi nýju gatnamót með
umferðarljósum heldur á að hafa þau mislæg eða með hringtorgi.

Þegar slysakort Samgöngustofu er skoðað með upplýsingum síðan 2010 þá er augljóst hvað ljósastýrð
gatnamót á Breiðholtsbraut eru hættuleg.
Hringtorg Suðurlandsvegur/Breiðholtsbraut: 2 slys með meiðslum (ekkert alvarlegt)
Breiðholtsbraut/Stekkjarbakki 14 slys með meiðslum (þ.a. 3 alvarleg)
Breiðholtsbraut Vatnsendahvarf 14 slys með meiðslum (þ.a. 2 alvarleg)
Breiðholtsbraut/Stöng/Seljaskógar 15 slys með meiðslum (þ.a. 1 alvarlegt)

Hlynur Gíslason
Ökukennari og lögreglumaður í umferðardeild LRH
Flúðaseli 46
109 Reykjavík

--
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Hlynur Gíslason
Ökukennari
Ökukennsla Hlyns

895 0025
hlynurg@gmail.com
www.facebook.com/OkukennslaHlyns

Virus-free. www.avast.com
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Athugasemdir við deiliskipulag Arnarnesvegar, 3 áfanga.
Í þessari lýsingu er gert ráð fyrir því að hafa gatnamót Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar ljósastýrð
en ekki mislæg.
Flest umferðarslys á Íslandi verða á ljósastýrðum gatnamótum, sérstaklega gatnamót þar sem er
langur beinn kafli á veginum fyrir gatnamótin (slysaskýrsla Samgöngustofu). Mislæg gatnamót eru
öruggasta tegund gatnamóta og hringtorg þar á eftir.

Að mínu mati á ekki að gefa afslátt af umferðaröryggi með því að hafa þessi nýju gatnamót
með umferðarljósum heldur á að hafa þau mislæg eða með hringtorgi.

Þegar slysakort Samgöngustofu er skoðað með upplýsingum síðan 2010 þá er augljóst hvað ljósastýrð
gatnamót á Breiðholtsbraut eru hættuleg.
Hringtorg Suðurlandsvegur/Breiðholtsbraut: 2 slys með meiðslum (ekkert alvarlegt)
Breiðholtsbraut/Stekkjarbakki 14 slys með meiðslum (þ.a. 3 alvarleg)
Breiðholtsbraut Vatnsendahvarf 14 slys með meiðslum (þ.a. 2 alvarleg)
Breiðholtsbraut/Stöng/Seljaskógar 15 slys með meiðslum (þ.a. 1 alvarlegt)

Þessi ákvörðun er að mínu mati ekki í samræmi við umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar þar
sem stendur m.a.:
Stefnt er á að Reykjavíkurborg taki upp núllsýn í umferðaröryggismálum, þ.e. þá langtímasýn að
enginn
hljóti varanlegt heilsutjón sökum umferðarslysa. Í þessari öryggisáætlun eru eftirfarandi töluleg
markmið sett fyrir Reykjavíkurborg:
1. Banaslysum fækki um 10% á tímabilinu 2019-2023, miðað við fjölda banaslysa
áranna 2012-2016. Ekki verði fleiri en fimm banaslys árin 2019-2023.
2. Alvarlegum slysum fækki um 10% á tímabilinu 2019-2023, miðað við meðaltal áranna
2012-2016. Ekki verði fleiri en 194 alvarleg slys árin 2019-2023.
[..]
Einkum er unnið útfrá eftirfarandi áherslum:
• Fækka alvarlegum slysum og banaslysum. Áhersla lögð á að skapa aðstæður sem draga úr
alvarleika meiðsla.
[...]
1. Umferðaröryggisrýni fari fram á nýrri hönnun í samgöngukerfinu sem og nýjum
skipulagsáætlunum.
[...]

4. Innleiðing Núllsýnar sem grundvallarhugmyndafræði í þróun umferðaröryggismála í Reykjavík.
[...]
Öryggi umferðarljósa
Reykjavík hefur undanfarin ár unnið að því að bæta öryggi ljósagatnamóta með því að gera sem
flesta strauma aðskilda í tíma. Umferðarljós hafa þann kost að þau hafa háa umferðarrýmd og
eiga að aðskilja flesta akstursstrauma í tíma. Rétt er þó að benda á að hraðinn á
ljósagatnamótunum á stofnbrautum borgarinnar er almennt hár með tilliti til hliðarárekstra
(Richards, 2010).
• Mislæg gatnamót
Undanfarna áratugi hefur mislægum gatnamótum fjölgað í Reykjavík. Mislæg gatnamót hafa
kosti hvað varðar umferðarrýmd. Þau aðskilja stóran hluta umferðarstraumanna sem dregur
úr líkum á hliðarárekstrum við háan hraða, en þau slys verða oft mjög alvarleg. Oft eru sett
ljósagatnamót þar sem minni göturnar skerast. Öryggi lausnarinnar (mislægu gatnamótanna)
eru meðal annars háð því hversu örugg þau ljósagatnamót eru.
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að mislæg gatnamót eru með lægri slysatíðni og slysafjölda með
meiðslum miðað við plangatnamót. Hins vegar má gera ráð fyrir að hönnun gatnamótanna,
fjarlægð milli mislægra gatnamóta (Høye, 2014), aðstæður við minni gatnamótin, umferð
gangandi og hjólandi vegfarenda sem og samspil með ljósagatnamótum muni hafa áhrif á
umferðaröryggi lausnarinnar. Athuga ber einnig að þessi lausn er oft notuð á hraðbrautum og
niðurstöður rannsókna passa því líklega ekki fullkomlega við þær aðstæður sem eru við sum
mislægu gatnamótin í Reykjavík.
Mislæg gatnamót eru þó ekki slysalaus og engin alhliða lausn til að leysa öll
umferðaröryggismál. Hraði er einnig oft og tíðum hærri á mislægum gatnamótum og því þarf
að vanda hönnun þeirra vel.
[...]
Með tilliti til þessara niðurstaðna ætti að hafa eftirfarandi slysategundir sérstaklega í huga við
áframhaldandi vinnu með umferðaröryggi ökutækja:
• Árekstrar milli ökutækja og gangandi/hjólandi vegfarenda.
• Gatnamótaslys þar sem um er að ræða 2 eða fleiri ökutæki.

Hár slysakostnaður er á hvern ekinn km á Breiðholtsbraut miðað við flestar aðrar götur í Reykjavík,
sjá bls. 51.

Gatnamót Breiðholtsbrautar og Vatnsendavegar eru meðal hættulegustu gatnamóta landsins í dag
og eiga áfram að vera meðal þeirra með því að halda áfram að hafa þau ljósastýrð á nýjum
gatnamótum.

Suðurlandsvegur 2 slys með meiðslum síðan 2010

Breiðholtsbraut/Stöng/Seljaskógar 15 slys með meiðslum síðan 2010

Breiðholtsbraut/Stekkjarbakki 14 slys með meiðslum síðan 2010

Breiðholtsbraut Vatnsendahvarf 14 slys með meiðslum síðan 2010

Öll þessi hættulegu gatnamót eru ljósastýrð, ekki mislæg eða með hringtorg.

https://www.samgongustofa.is/media/umferd/skyrslur/Slysaskyrsla2020.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBrrKN0KXwA
hXKGuwKHYHeBxsQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Freykjavik.is%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2
Fumferdaroryggisaaetlun_reykjavikur_2019-2023.pdf&usg=AOvVaw06ipfhdeeYwWtG7P0wDu_l

Hlynur Gíslason
Ökukennari og lögreglumaður í umferðardeild LRH
Flúðaseli 46
109 Reykjavík

