Mistök við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðis 2015 - 2040
Ágrip
Borgarlínan er búin að vera 10 ára þrautaganga skipulagsmistaka borgarstjórnarinnar.
Upphafið virðist vera sú hugsjón að bjarga Rvk frá því að vera bílaborg með því að afneita
mislægum gatnamótum. Afleiðngin verður umferðahnútar sem Rvk vill laga með lestum eða
sporvögnum en hrekst síðan yfir í strætókerfi. Vegagerðin mótmælir þessum áformum
kröftuglega, en viðbrögð Rvk minna helst á kvæði Stefáns Jónssonar af Gutta, þar sem
Vegagerðin er í hlutverki mömmunnar sem ræður ekki neitt við neitt, en Rvk er í hlutverki
óþekka stráksins sem aldrei lætur segjast en gerir hvert prakkarastrikið á fætur öðru.
Það fer ekki á milli mála að Vegagerðin telur beytingar Rvk á skipulaginu til bölvunar
fyrir stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þess er getið að ástandið sé gott 2014.
Bein álykun frá þessu er sú að Rvk ber fulla ábyrgð á þeim umferðatöfum sem nú
mælast og tilheyrandi kostnaði, sem mun nema einni Borgarlínu á ári ef fram fer sem horfir.
Þetta vekur upp surninguna hvað var Skipulagsstofnun að gera, og til hvers hún er. Ásæða er
til að rannsaka aðkomu hennar að þessu máli. Þá er ástæða til að kanna hvort hægt sé að fella
skipulagið út gildi svo Vegagerðin geti byggt þau mislægu gatnamót sem þörf er á. Einstök
sveitarfélög eiga ekki að geta ráðskast með þjóðvegakerfið með þessum hætti.
Upphaf Borgarlínu: Skipulagsmistök í Reykjavík
Nýlega komu í ljós bréfaskriftir milli Vegagerðarinna (V) annarsvegar og
skipulagsins í Reykjavík hinsvegar. Reyndar blandast SSH, Samband Sveitarfélaga á
Höfuðborgarsvæðinu inn þetta, en með tilliti til þess að Rvk er með 60% völd þar, er ekki víst
að hvað miklu leyti hin sveitarfélögin vissu hvað var að gerast.
En það sem gerðist var í stuttu máli þetta. 2012 lagði Rvk af stað með
skipulagsbreytingar, fyrst á svæðisskipulagi, síðan á aðalskipulagi. 2013 skrifar V til SS og
gerir 3 athugasemdir og eina „alvarlega“ athugasemd. Þar að auki varar V við að „öryggi og
afkastageta stofnvegakerfis verði ekki skert“ og segir „að Rvk sé að snúa hlutunum á hvolf
miðað við lögformlega rétta afgreiðslu og öðru hvoru verði að breyta, aðalskipulagi eða
svæðisskipulagi“. Rvk auglýsir breytinguna samt.
Þá er farið fram með breytingartillögu að aðalskipulagi. Þar er aðallega lagt til að
hreinsa burtu flest mislæg gatnamót sem eftir er að gera. V bregst við með bréfi til Rvk 2013
þar sem fjölgar nú enn athugasemdum. Rvk er greinilega að breyta vitlausu skipulagi, því
margar breytingarnar eru ekki í samræmi við gildandi svæðisskipulag. Nú jæja, Rvk leggur af
stað með eina breytinguna enn, og nú er farið að tala um léttlesta- eða hraðvagnakerfi.
Borgarlínan er greinilega að stinga upp kollinum.
En athugasemdum fjölgar enn, því 2014 skrifar V til SSH sem nú fær verulega á
baukinn. Tekið er dæmi um hve „ómarkviss og lítt unnin skipulagstillagan er“. Og V telur
fyrirliggjandi tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins „mikla afturför“.
Þessi skipulagssaga er svo einstæð að það verður að fara yfir í skáldskapinn til að
finna hliðstæðu. Sú besta er hið fræga Guttakvæði eftir Stefán Jónsson sem sungið er fyrir
börn við frægt lag eftir Bellaman. Atburðarásins er furðu lík. Mamma V skammar Gutta Rvk
með hótunum um flengingu, en „Gutti aldrei gegnir þessu, grettir sig og bara hlær“. Svo
kemur að því að Gutti er „orðinn nær að einni klessu undir bíl í gær“. V telur að tefir i
umferðinni séu ekki miklar 2012, sem að vísu má ræða, en núna er ástandið óumdfeilanlega
orðið mjög erfitt, svo Gutti er orðinn ekki bara undir bíl heldur 175.000 bílum, svo „nú er
Gutta nefið snúið nú má hafa það á tröll“. Rauði Borgarlínudregillinn sem ekkert er með að
gera, þó Borgarlínuhugmyndin sé nokkuð í lagi að öðru leyti, er það nefið á Gutta ? Hver
veit.
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Vegagerðin og Reykjvíkurborg deila um skipulag stofnvegakerfis höfuðborgarsvæðisins
Athugasemdir Vegagerðarinnar við tillögu að breytingu á svæðisskipulagi 2001 - 2024
Vísað er í athugasemdir í bréfi Vegagerðarinnar til SSH 25.3. 2013, Fskj. 1
1. Ósabraut felld út sem svæðisvegur
2. Mislæg gatnamót á Kringlumýrarbraut norðan Miklubrautar felld burtu
3. V mótmælir röskun mislægra gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar
4. V styður eindregið markmið svæðisskipulags 2001 – 2024 um öryggi og
afkastagetu stofnvegakerfisins og telur varasamt að frá þeim verði vikið.
Athugasemdir Vegagerðarinnar við drög Rvk að aðalskipulagi 2010 - 2030
Í bréfi til umhverfis og skipulagssviðs Rvk 5.06.2013 (Fskj. 2) gerir V þá athugasemd
að drög að aðalskipulagi sem V hefur til meðferðar taki ekki mið af gildandi svæðisskipulagi
eins og lögboðið sé. Þá er í bréfinu fjallað um þjóðvegi, almenn atriði, 3 talsins:
•
•
•

Tengingar við þjóðvegi eru víða óskýrar.
V fellst ekki á fækkun akreina eða þrengingar á stofnvegum.
V vekur athygli á mismun stofnvega og stofnbrauta

Áfram heldur bréfið með athugasemdum við einstaka þjóðvegakafla(Ath. Hjá
Vegagerðinni hefur hvert vegnúmer eitt heiti. Þjóðvegur nr. 40 heitir Hafnarfjarðarvegur hjá
Vegagerðinni en hjá Reykjavíkurborg heitir vegurinn Kringlumýrarbraut. Þjóðvegur 41 heitir
Reykjanesbraut hjá Vegagerðinni en heitir Sæbraut hjá Reykjavíkurborg á kaflanum norðan
Miklubrautar. Þjóðvegur 49 heitir Nesbraut hjá Vegagerðinni en heitir VesturlandsvegurMiklabraut-Hringbraut hjá Reykjavíkurborg. Þjóðvegur 409 heitir Fossvogsbraut hjá
Vegagerðinni, en hjá Reykjavíkurborg er um að ræða Öskjuhlíðargöng).
Hringvegur, mislæg þverun Hallsvegar án framhalds, vegakerfi Kjalarness óskýrt.
Hafnafjarðarvegur (hér er átt við Kringlumýrarbraut), mislæg gatnamót H/Miklabraut
felld út.
Reykjanesbraut, mislæg gatnamót R/Sundabraut felld út.Jafnframt
Telur V að lega Sundabrautar eigi að vera í svokallaðri innri legu nema
Reykjavíkurborg fallist á lausn með lágbrú í legu samkvæmt skipulagi. Mislæg
Gatnamót við Bústaðaveg felld út.
Nesbraut, (hér er átt við Miklubraut) mislæg gatnamót Grensásvegur/M felld út.
Fossvogsbraut, staðsetning vestari gangnamunna Fossvogsganga (Öskjuhlíðarganga)
Arnarnesvegur, Breiðholtsbraut, mislæg gatnamót A/B og B/Norðlingaholt felld út,
Sundabraut, Grafarvogstenging, mislæg gatnamót við Sæbraut, jarðgöng á og mislæg
gatnamót á Geldingarnesi
Vatnsmýrarsvæðið, gerngið út frá breyttum ferðavenjum sem gefnum hlut
Að lokum er hin lögformlega leið að aðalskipulag taki mið af gildandi
svæðisskipulagi eins og lögboðið sé, áréttuð.
Athugasemdir Vegagerðarinnar við tillögu að breytingu á svæðisskipulagi 2001 - 2024
Svar SSH við athugasemdum V. frá 25.3.2013 liggur ekki fyrir, né heldur hvort hin
auglýsta tillaga er sú sama og tillagan sem V. hafnar þá, en í bréfi 18.09.2013 til SSH (Fskj.
2) gerir V ekki frekari athugasemdir við breytingu á svæðisskipulagi Rvk sem auglýst er
10.07.2013, en vísar til fyrri athugsemda. Þá víkur bréfið að aðalskipulagi. Ljóst er að V telur
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að Rvk sé að snúa hlutunum á hvolf miðað við lögformlega rétta afgreiðslu og öðru hvoru
verði að breyta, aðalskipulagi eða svæðisskipulagi.
Umsögn Vegagerðarinnar við tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðis 2015 - 2040
Í bréfi til SSH 16.4.2014 (fskj. 3) er vísað til fundar í faghópi um samgöngur
3.04.2014. Þá eru athugasemdir við svæðisskipulagið. V telur það þannig frá gengið að hvert
sveitarfélag hafi of mikið frjálsræði til að túlka ýmis atriði varðandi stofnvegakerfið að eigin
geðþótta, því það sé alls ekki sýnt á uppdrætti.
Minnt er á að umferðaástand sé gott og tafir litlar. Greiningu á þessu vanti í
skipulagstillöguna. Bréfið gerir tillögu að meginstofnvegum, hámarkshraði 80/90 og öðrum
stofnvegum, hámarkshraði 60. Þá eru m.a. gerðar athugasemdir við:
•

Mislæg gatnamót. Í tillögunni er fjallað um neikvæð áhrif mislægra gatnamóta
sem skerði lífsgæði nærumhverfis. V telur að mislæg gatnamót verði frekar til
þess að bæta lífsgæði.
• Hlutverk annara í gerð hraðvagna- eða léttlestakerfis. V bendir á að það geti
ekki verið hlutverk svæðisskipulags að skipuleggja á kostnað annarra,
sérstaklega þegar kostnaður hleypur á hundruðum milljarða og ekki er um
skylduverkefni annarra að ræða.
• Vistvænar samgöngur sem eiga að draga úr vægi einkabílsins og gera
samgöngumátum mishátt undir höfði.
• Vinnsla SSH talin til vitnis um ómarkvissa og lítt unna tillögugerð.
V telur að lokum að tillaga að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðis 2015 - 2040 sé
afturför frá gildandi skipulagi og áskilur sér rétt til frekari athugasemda.
Með bréfinu Fskj.3 fylgir álitsgerð Verkís frá 14.03.2014, þar sem rýnd er skýrsla
Mannvits, „Höfuðborgarsvæðið 2040. Mat á samgöngusviðsmyndum“, sem unnin var í
tengslum við tillögugerð að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015 – 2040. Verkís gerir
ýmsar athugasemdir við skýrsluna, m.a. varðandi mat á hagkvæmni hraðvagna- og
léttlestakerfis.
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