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Nútíma skipulag er miklu flóknara, ef vel á að vera, en að hanna hús eða önnur mannvirki. Þannig
þurfa þeir sem gefa sig í að skipuleggja fyrir meðbræður sína og systur að búa yfir þekkingu sem
nær yfir mun fjölþættara svið og geta borið á þessari vinnu faglega ábyrgð, enda er hér oft um
mjög mikla og flókna hagsmuni að ræða. Sama máli gegnir um þá ýmsu sérfræðinga sem tengjast
þessum málum. Í Siðareglum Skipulagsfræðingafélags Íslands segir: „Skipulagsfræðingar skulu
setja almannahagsmuni ofar öðrum hagsmunum við gerð og framkvæmd skipulags. Skipulagsfræðingar skulu í mætti sérþekkingar og menntunar sinnar stuðla að jöfnu aðgengi og
áhrifum íbúa á skipulag og stuðla að skýrri og nákvæmri miðlun upplýsinga til almennings og
hagsmunaaðila.“ Mikill hluti af menningu okkar er fólginn í byggðu umhverfi og rétt er að hafa það
lika í huga við jafn viðamikið verkefni og skipulag Borgarlínu er. Ekki er ástæða til að gera minni
kröfur til annarra sem hafa tekið að sér að vinna við þetta flókna verkefni.
Í skipulagi koma alltaf margar hugmyndir til greina og sama máli gegnir um hugmyndir að
æskilegum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Opinber útgjöld verða líka alltaf á kostnað alls
annars sem hægt er að gera fyrir sama fé. Þetta mál með Borgarlínuna virðist samt vera komið
alltof langt á „sannfæringarbrautinni“ án þess að aðrir mun ódýrari kostir hafi verið kynntir til
samanburðar, eins og sá að auka bara tíðni núverandi almenningsvagna og greiða þeim leið.
Okkur virðist líka í dag skorta fé til nauðsynlegustu hluta eins og t.d. til að kenna börnunum okkar
almennilega að lesa og út um allan heim er fólk að deyja úr hungri, sem við gætum hugsanlega
líka hjálpað.
Rýni á Frumdragaskýrslu Borgarlínunnar fyrir 1. áfanga, sem kynnt var 05.02.2021 bendir til að
þess að almannahagsmunir hafi hér ekki ávalt setið í fyrirrúmi og auk þess hafi þess ekki
verið gætt að miðla upplýsingum til almennings og hafsmunaaðila með skýrum og
nákvæmum hætti. Þessi vinna virðist því ekki vera komin á það stig að unnt sé að taka bindandi
ákvarðanir um æskilegt framhald hennar - eða ekki. Ekki verður heldur séð að sérfræðingar með
einhverja fagurfræðilega menntun hafi komið mikið nærri þessum tillögum og vandséð er líka að
rautt malbik verði mikil umhverfisbót á þessu svæði.
Í lýsingum á tillögum að leiðum Borgarlínunnar milli Ártúnshöfða og Hamraborgar er fullyrt að að
baki liggi umfangsmikil rannsóknar- og greiningarvinna sérfræðinga. Það kann að vera rétt. Ekkert
kemur samt fram hvaða tilþessbær aðili (- ar) beri faglega ábyrgð á þessari tillögugerð gagnvart
almenningi og stjórnmálamönnum. Ef þetta er ekki á hreinu er alltaf hætta á að svona vinna verði
ein allsherjar lautarferð. Ennþá er líka verið að breyta þessum leiðum t.d. bæði umhverfis Tjörnina í
Reykjavík og á svæði Háskóla Íslands. Þó er fullyrt að breytingar á innviðum séu „litlar“, án þess að
sýnt sé í þrívídd, í skiljanlegu formi, í hverju þær eru fólgnar.
Of langt mál yrði að fjalla um allt það umhverfi sem ráðgert er að Borgarlínan liggi um og því verður
hér einungis fjallað lauslega um fyrirhugaða þverun Elliðaánna og lögn Borgarlínunnar umhverfis
Tjörnina í Reykjavík.

ÞVERUN ELLIÐAÁNNA
Tvívíð glansmynd er sýnd af brú fyrir Borgarlínu yfir Elliðaárnar og sagt að stór tengistöð verði í
Vogabyggð og Sæbraut grafin niður í stokk. Ekki er sagt hve langt hann þyrfti að fara niður fyrir
sjávarmál.

Ekkert samræmi er milli þessarar glansmyndar og fylgjandi texta, en þar stendur: „nær Elliðaánum
lækkar byggðin og opnast út að Geirsnefinu“ - en á glansmyndinni er sýnd 7 hæða, löng blokk!
Eitthvað hafa höfundar haft áhyggjur af staðarvali þessarar stöðvar þarna á berangri og vilja byggja
þarna líka upp verslunarhverfi, enda segja þeir: „Sem öflug tengistöð og hnútpunktur í neti
almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu þarf að horfa sérstaklega til þess að umhverfi
stöðvarinnar verði sem best fyrir farþega Borgarlínunnar og þá sem munu nota stöðina til skiptinga.
Við stöðina er því mikilvægt að skiptingar milli leiða séu auðveldar auk þess sem að öfluga
þjónustustarfsemi verði að finna á stöðinni sem farþegar gætu nýtt sér, s.s. matvörubúð, apótek
o.fl.“

Um legu Borgarlínu yfir Elliðaár segir: „Nákvæm lega borgarlínubrautar yfir Elliðaárvog hefur ekki
verið ákveðin. Við ákvörðun á legu þarf m.a. að afla frekari upplýsinga s.s. um Sæbrautarstokk,
staðsetningu tengistöðvar Borgarlínunnar, tengingar við aðrar framkvæmdalotur Borgarlínunnar,

áhrif á lífríki Elliðaáa og áhrif á Steinahlíð.“ - Ekki er forsvaranlegt gagnvart kjósendum að vera
komin með Borgarlínuna á þetta stig með alla ofangreinda óvissuþætti ennþá óleysta.
Um náttúrfar segir ennfremur: „Líklegt er að skerða þurfi opið, grænt svæði við Steinahlíð og hluta
af Geirsnefi til að koma fyrir þverun. Áhrif eru metin neikvæð. Gróður / lífríki Þverun Elliðaárvogs
kann að hafa áhrif á leirur, en þær njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr. náttúruverndarlaga. Líklegt
er að skerðing verði á gróðri við Steinahlíð og Geirsnef. Ekki er vitað um tegundir sem njóta
verndar eða eru fágætar. Hönnun mannvirkja á að geta tryggt að ekki verði áhrif á laxfiska í
Elliðaánum. Vistgerð á Geirsnefinu er lynghraunavist og er verndargildið miðlungs. Vistgerðin finnst
á eldri hraunum þar sem jarðvegur hefur þykknað vegna áfoks og framvindu gróðurs. Einnig eru
aðrar vistgerðir með verndargildi í vesturhluta vogsins og innan áhrifasvæðis framkvæmda.
Umfang þeirra er talsvert minna en lynghraunavistar. Áhrif eru metin neikvæð á gróður og
lífríki.“
Um náttúruvá segir: „Samkvæmt rannsókn VSÓ Ráðgjafar (2016)84 er hætta við strönd
Elliðaárvogs vegna mögulegra sjávarflóða sökum hækkaðrar sjávarstöðu af völdum
loftslagsbreytinga. Til að mæta hættu af sjávarflóðum er nauðsynlegt að grípa til mótvægisaðgerða
og skipuleggja landhæð og lágmarksgólfhæð þannig að byggð í borgarhlutanum standist þessa
hættu. Horfa þarf til þessara áhrifaþátta við frekari hönnun á þverun Elliðaárvogs.“
Eftirfarandi málsgrein á bls 44 bendir einnig til algerrar uppgjafar: „Áfram verður þó ein helsta
áskoruninn við þróun svæðisins hvernig eigi að afmarka það til suðurs en þar munu mislægu
gatnamótin við enda Miklubrautar enn um sinn ráða ríkjum og bíður það framtíðarinnar að leysa úr
þeim hnút.“ - og ennfremur: „Þessi kafli í fyrstu lotu Borgarlínunnar er því einn og sér mjög
flókið verkefni. Því er ekki að svo stöddu hægt að skilgreina nánar legu Borgarlínunnar yfir
voginn.“ Það er samt einmitt hlutverk skipulags að leysa svona hnúta - amk. í grundvallaratriðum!
Engar hugmyndir að þessum hugsanlegu útfærslum eru sýndar í þrívídd, sem almenningur og
stjórnmálamenn gætu hugsanlega skilið. Hér er þó um að ræða flókna umhverfismótun og skipt
gæti sköpum fyrir framgang þessa verkefnis að þessi mál séu yfirleytt leysanleg og að vel takist til.
Þótt ýmsar kennitölur séu tíundaðar þá sýna þær og tvívíðar teikningar ekki það sem hér er á
ferðinni, skiljanlegt venjulegu fólki.
Hér er um svo mikið inngrip inn í fyrirhuguð not á gatnakerfinu að íbúar eiga heimtingu á að fá að
sjá greinilega hvaða götum er fyrirhugað að loka algerlega fyrir bílaumferð og hvaða vinstri beygjur
verða bannaðar.
Þótt búið sé að áætla fjölda vagna og innstiga á dag á torgum, sem eru enn ekki til, þá er ekki síður
mikilvægt að sýna kjósendum og stjórnmálamönnum greinilega útá hvað fyrirhugað inngrip í
samgöngur og umhverfi þessa svæðis sé verið að tala um. Hér er engin lausn að halda því fram að
með arkitektasamkeppnum sé alltaf hægt að gefa lélegu skipulagi og misráðnum ákvörðunum
fallegt yfirbragð.
Það hefur oft gefist vel að reyna að leysa aðalatriðin fyrst. Ef engar þokkalegar lausnir finnast getum við snúið okkur að öðrum málum. Blágrænar ofanvatnslausnir geta verið mikilvægar, en
tökum á aðalatriðunum í skipulaginu fyrst.

TJÖRNIN Í REYKJAVÍK
.„Í Nýju leiðaneti er gert ráð fyrir að ein Borgarlínuleið endi ferð sína í miðborginni og snúi við með
því að aka rangsælis í kringum Tjörnina. ………. Á Lækjargötu verður ein akrein í hvora átt og í
kringum Tjörnina verður fjöldi akreina og akstursstefnur áfram eins og þær eru í dag. Stofnleiðir í
miðborginni verða margar og er leiðanetið í þróun samhliða vinnu frumdragaskýrslunnar.“

Full ástæða er til þess að
fara þarna með gát, enda
er Tjörnin á
Náttúruminjaskrá.

Snið 3.E — Fríkirkjuvegur
Í tillögunum segir: „Göturýmið á Fríkirkjuvegi er ólíkt því sem gerist við Lækjargötu. Húsin standa
austan götunnar og Tjörnin vestan við það. Lagt er til að Borgarlínan verði í blandaðri umferð til að
tryggja að ekki þurfi að breikka göturýmið með mögulegum áhrifum á lífríki Tjarnarinnar. Lögð er
áhersla á að bæta aðgengi fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur, bæði til að auka gæði borgarog náttúruupplifana og einnig til að auka umferðaröryggi. Hafa þarf í huga að auka gróður samhliða
endurbótum á stígum við götuna, aðallega milli götu og Tjarnarinnar sem myndi skapa fallegan
ramma við vatnið.“
Í fljótu bragði verður ekki séð að hægt verði að koma fyrirhugaðri Borgarlínu þarna fyrir samkvæmt
áætluðu sniði, án þess að ganga á Tjörnina eða aðliggjandi lóðir. Allar beygjur verða líka mjög
erfiðar, með 24 m löngum vögnum.
Snið 3.F — Skothúsvegur
„Á Skothúsvegi er lagt til að halda breidd núverandi göturýmis og brúar óbreyttri en breikka
göngustíga og mjókka götuna. Efst á Skothúsvegi eru gamlir, steyptir veggir á lóðarmörkum.
Lækka þarf hámarkshraða í 20 km/klst. svo öruggara verði að hjóla á götunni. Athuga þarf
hæðarboga brúar og hvort styrkja þurfi undirstöður brúar til að borgarlínuvagnar allt að
24 m að lengd geti ekið yfir hana. “
Í fljótu bragði verður ekki séð að hægt verði að koma fyrirhugaðri Borgarlínu þarna fyrir samkvæmt
áætluðu sniði, án þess að ganga á Tjörnina eða aðliggjandi lóðir. Allar beygjur verða mjög erfiðar
með 24 m löngum vögnum.
Snið 3.G — Vonarstræti „Í Vonarstræti er göturýmið þröngt og lagt er til að Borgarlínan verði í
blandaðri umferð til vesturs og að hjólað verði á götunni. Því er lagt til að hafa hámarkshraða 20
km/klst.“
Í fljótu bragði verður ekki séð að hægt verði að koma fyrirhugaðri Borgarlínu þarna fyrir samkvæmt
áætluðu sniði, án þess að ganga á Tjörnina eða aðliggjandi lóðir. Allar beygjur verða mjög erfiðar
með 24 m löngum vögnum.
Snið 3.H — Suðurgata
Göturými Suðurgötu er þröngt. Gert er ráð fyrir að gatan verði einstefna til suðurs frá Vonarstræti
og að Borgarlínan verði þar í blandaðri umferð. Lagt er til að breikka gangstíginn vestan megin við
götuna til að bæta aðstæður fyrir gangandi og taka frá pláss fyrir götugögn. Nánari útfærsla á
gangstígum í Suðurgötu verður gerð á næsta hönnunarstigi. Lagt er til að hámarkshraði verði 20
km/klst svo hægt verði að hjóla á götunni.“
Í fljótu bragði verður ekki séð að hægt verði að koma fyrirhugaðri Borgarlínu þarna fyrir, samkvæmt
áætluðu sniði, án þess að ganga á aðliggjandi lóðir. Suðurgatan þolir varla núverandi umferð og
allar beygjur verða illmögulegar með 24 m löngum vögnum.

Um bílaumferð á þessum götum segir: „Vegna breytingar úr tvístefnu í einstefnu til austurs á
Hverfisgötu, verður meiri bílaumferð á Fríkirkjuvegi, Vonarstræti og Lækjargötu, en á
Hverfisgötu verður umferð minni. Áhrif á bílaumferð í miðborginni verða skoðuð frekar í kjölfar
frumdraga.“
Um umferðarhávaða segir: „Samkvæmt kortlagningu frá 2017 er hávaði frá bílaumferð
yfir viðmiðunarmörkum á nokkrum götum á þessum legg:Suðurlandsbraut, Laugavegi,
Lækjartorgi, Fríkirkjuvegi og Hverfisgötu. Samkvæmt skýrslu um Kortlagningu hávaða í
Reykjavík92, er ekki gert ráð fyrir aðgerðum á þessum götum til að draga úr hávaða“ - en samt er
með Borgarlínunni ráðgert að beina meiri umferð inn á þessar götur.
Um áhrif á umhverfi segir: „Helstu áhrifin verða á samgönguskipulag, þar sem
almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi fá aukinn forgang. Óveruleg áhrif verða á
náttúrufar á þessum legg, en lögð er áhersla á að ekki verði rask eða að mengun berist í
Tjörnina.“
Fljótt á litið verða áhrif á umhverfi Tjarnarinnar umtalsverð því ógerlegt virðist að koma fyrirhugaðri
Borgarlínu þarna fyrir án þess að ganga umtalsvert á Tjörniina og aðliggjandi lóðir, þótt fullyrt sé
að: „grænum svæðum og Tjörninni verður ekki raskað.“ og „Ekki er gengið á lóðir með nýju
göturými.“ Útfærsla hugsanlegrar Borgarlínu á þessu svæði, umhverfis Tjörnina og eftir
Vonarstræti, Suðurgötu, Skothúsvegi og Fríkirkjuvegi með 24 m löngum vögnum verður að telja
svo mikilvæga forsendu fyrir áframhaldi þessara hugmynda að höfundar hefðu átt að kynna tillögu
sína að útfærslu, með skiljanlegum hætti, áður en lengra væri haldið, þannig að samþykki kkjörinna
fulltrúa og kjósenda lægi ljóst fyrir.

