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Fundargerð hagsmunaaðilafundur 

Heiti og númer 

verkefnis: 

Kringlumýrarbraut milli Miklubrautar og Bústaðavegar 

Dagsetning: 13. desember 2016 

Mættir 
starfsmenn 

RVK 

Halldóra Hrólfsdóttir, Þorsteinn R. Hermannsson, Þórólfur Jónsson , Stefán A. Finnsson, 
Jón Kjartan Ágústsson ritar fundargerð, Gunnar Hersveinn var fundarstjóri. 

 

Nr. Dagskrárliður Tími 

1 Þorsteinn R. Hermannsson, samgöngustjóri RVK opnar fundinn. 17:05 

2 
Óskar Örn Gunnarsson skipulagsfræðingur hjá Landmótun kynnti drög að lýsingu að   
deiliskipulagi fyrir Kringlumýrarbraut milli Miklubrautar og Bústaðavegar. 

17:06 

3 Arnheiður Bjarnadóttir, verkfræðingur hjá Verkís, kynnti hljóðvistarútreikninga.  

4 Athugasemdir Svör 

5 

Vala, Stigahlið 57. Af hverju er verið að koma fyrir 
göngustíg, hjólastíg og strætóakrein einungis 
vestanmegin við götuna?  

Það er verið að skoða forgangsakrein strætó 
beggja megin götunnar, að gatan verður einnig 
breikkuð austan megin.  

Gert er ráð fyrir göngu og hjólastígum beggja 
vegna götunnar.  

6 

Verður fundargerð birt opinberlega og munu 
athugasemdir af fundinum nýtast við 
skipulagsgerðina.  

Liggja fyrir umsagnir hverfisráða? 

Já, fundargerð verður birt á netinu og 
athugasemdir frá fundinum munu nýtast við 
fyrirhugaða deiliskipulagsgerð.  

Umsagnir hverfisráða liggja ekki enn fyrir.  

7 

Jón Ævar, Stigahlíð 55. Verða skoðaðir aðrir 
möguleikar á hljóðvegg en einungis við 
lóðamörk? 

Er tímasparnaður Strætó að skila sér ef 
strætóakrein bætist við? Mætti hlífa svæðinu 
sunnan við Hamrahlíðina? 

Liggur fyrir hvenær strætóakrein og hljóðveggur 
fari í framkvæmd? 

Á þessari stundu er verið að skoða ýmsa 
möguleika við útfærslu og staðsetningu 
hljóðveggjar. Við fyrstu greiningu er sérstaklega 
verið að skoða hljóðvegg við lóðamörk húsanna 
við Stigahlíð en ef sú greining skilar ekki 
nægilega góðri niðurstöðu verða fleiri 
möguleikar skoðaðar.  

Á þessari stundu er strætóakrein ekki komin í 
hönnun, einungis er verið að taka frá pláss, ekki 
hefur verið útilokað að strætóakrein fari jafnvel 
í miðjuna.  

Framkvæmdatími er áætlaður í byrjun sumars 
og muni haldast í hendur við framkvæmdir 
Veitna á svæðinu. 
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8 

Petra, Stigahlíð 91. 

Hefur verið hugsað út í göngubrú? 

Hefur verið skoðað að leggja götuna í stokk? 

Er möguleiki að hlífa trjánum? 

Göngubrú er í aðalskipulagi en hefur ekki verið 
sett í hönnunarferli. Aðstæður eru erfiðar og 
pláss lítið. 

Stokkur hefur verið skoðaður og rýndur 
tæknilega m.a. með Vegagerð Ríkisins en 
niðurstaða hefur ekki nást, m.a. vegna 
kostnaðar.  

Í hönnunarferli verður reynt að halda í eins 
mikið af gróðri og hægt er. Hærri veggur gæti 
valdið meiri gróðurskemmdum.  

9 

Sigurður, Stigahlíð 97. Eru áform um að byggja 
byggingar ofan í götuna austanmegin? 

Ekki liggur fyrir skipulag við austari hluta 
götunnar, en fyrir liggur áhugi lóðarhafa að 
byggja þéttari byggð.  

10 

Stigahlíð 91. Gönguljós yfir götuna eru illa stillt og 
tími of lítill.  

Sá hluti Kringlumýrarbrautarinnar sem er ekki 
borgargata, er sá hluti þjóðvegur í þéttbýli?  

Víða í borginni eru gönguljós stillt þannig að 
þegar þau skipta úr grænu í rautt er samt nægur 
tími til að klára gönguna yfir áður en grænt 
kemur á akandi umferð.  

Öll Kringlumýrarbrautin er þjóðvegur í þéttbýli. 
Nafnið borgargata vísar meira í hönnun 
götunnar og umhverfis hennar. Týpísk 
borgargata er þar sem hús standa við götu og 
hugað er að góðu aðgengi fyrir alla ferðamáta. 

11 

Jóhanna, Stigahlíð 63, bendir á að fyrir gangandi 
vegfarendur sé meira öryggi og betri upplifun að 
ganga innan veggjarins, en utan við vegg.  

Spyr hvort nauðsynlegt sé að hafa göngu- og 
hjólastíga svo breiða? 

Fyrirhugaðir göngu- og hjólastígar eru 
stofnstígar og því eru stærðir stíga fyrirfram 
skilgreindir. Markmið með betri göngu- og 
hjólastígum er að aðgreina gangandi og hjólandi 
umferð til að bæta aðgengi.  

12 

Bent á að það þurfi að hirða gróðurinn, bent á að 
gróður hefur ekki verið hirtur síðan um hrunið.  

Ábendingum um gróður verður komið til skila til 
deildar reksturs og umhirðu hjá 
Reykjavíkurborg.  

13 

Sigþór. Bendir á að eðlilegt sé að hafa hljóðvegg 
við veginn, bendir á erlenda hönnun þar sem 
settir eru glerveggi sem bogna efst og beina hljóði 
frá.  

Hönnunarvinna er ekki hafin við hljóðveggi og 
margar mögulegar útfærslur eru enn í skoðun.  

14 

Dóra. Hefur verið skoðað að setja undirgöng við 
Listabraut, til að auka öryggi gangandi 
vegfarenda? 

Pláss er lítið fyrir undirgöng sem uppfylla 
hönnunarstaðla um opið og bjart aðgengi.  

15 

Ábending: Það verður að leysa aðgengismál yfir 
Kringlumýrabrautina til að bæta öryggismál. Mikil 
hætta sem fylgir miklum bílhraða. 

Í stefnu borgarinnar er hluti götunnar 
skilgreindur borgargata sem gerir ráð fyrir að 
hönnun götunnar auki öryggi og minnki 
umferðarhraða.  

16 
Er hægt að mæla svifryk við þetta svæði? Hægt er að óska eftir að heilbrigðiseftirlitið setji 

svifryksmæli við götuna.  
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17 

Eru forgangsakreinar í hljóðvistargreiningu? Forgangsakgreinar Strætó eru ekki í 
hljóðmælingum, áhrif strætó í hlutfalli af 
heildarumferðarmagni mun ekki hafa mælanleg 
áhrif á umferðina sem er fyrir.  

 

Ritað: Jón Kjartan Ágústsson 

Fundi lokið 18:10 


