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Sæl Þórdís,

 

Samgöngustofa er ekki leyfisveitandi að fyrirhugaðri framkvæmd, en öryggisstjórnun umferðarmannvirka fellur 
undir eftirlit Samgöngustofu.

 

Samgöngustofa hefur hins ekki athugasemdir við umrædda matsáætlun á mati á umhverfisáhrifum vegna 
framkvæmdarinnar.

 

kk Sigrún

 

 

Með kveðju / Best regards, 

Sigrún Henríetta Kristjánsdóttir - SGS 
Deildarstjóri lögfræðideildar – stjórnsýslu- og þróunarsvið 
 
 

Icelandic Transport Authority 
Ármúli 2, 108 Reykjavík Iceland 

Sími / Phone +354 480 6000 
www.samgongustofa.is / www.icetra.is

Verndum umhverfið, prentum sem minnst  
Fyrirvari við tölvupóst - email disclaimer 
 

 



   
From: Smári Hilmarsson <smari@legis.is>  
Sent: fimmtudagur, 4. ágúst 2022 10:04 
To: Jakob Gunnarsson - SLS <Jakob.Gunnarsson@skipulag.is> 
Cc: Árni Stefánsson <arni@husa.is>; Tinna Ólafsdóttir <tinna@husa.is>; Hinrik Arnar Hjörleifsson 
<hinrik@husa.is> 
Subject: Re: FS Vegstokkur við Sæbraut, beiðni um frest vegna athugasemda.  
   
Sæll Jakob, takk fyrir svarið.  
   
Vegna sumarleyfa hjá umbjóðanda mínum, Húsasmiðjunni ehf., næst ekki að senda inn formlegar 
athugasemdir fyrir 5. ágúst.    
   
Húsasmiðjan ehf. mun senda inn athugasemdir sínar og áskilur sér allan rétt vegna tjóns sem 
framvæmdirnar geta haft í för með sér vegna rekstrartaps og annarra þátta  sem hafa muni áhrif á 
rekstur félagsins sem fyrirhugaðar framkvæmdir, ef að þeim verður, munu hafa í för með sér fyrir 
umbjóðanda minn.  
   
Húsasmiðjan ehf. vísar einnig til bréfs sem Eik fasteignarfélag hefur sent inn, þar sem m.a. er áskilinn 
réttur vegna tjóns ofl.  
   
Rétt er að vekja athygli á að ljóst  er, ef að  framkvæmdum verður, mun allt flæði umferðar, hvort 
sem er er einkabíla, vöruflutninga og almenningssamgöngur raskast verulega.   
   
 Ekki er séð að gert sé ráð fyrir hjólaleiðum eða góðri aðkomu fyrir gangandi inn á atvinnusvæðið 
Vogahverfisins.  
   
Aðkoma starfsamanna inn í hverfið mun því verða verulega heft.  
   
Ekki er séð að neinar mælingar hafi verið gerðar á umferð á álagstímum, þ.e. að morgni og seinni part 
dags, miðað við ef um eina akrein verður að ræða í báðar áttir.  
   
Aðkoma af Kleppsmýrarvegi og Skeiðarvogi inn á Sæbraut mun takmarkast við eina akgrein inn á 
Sæbrautina  sem mun tefja umferð verulega.   
   
  Miklir þungaflutningar eru frá athafnasvæðum úr Vogunum.   
   
 Ekki er séð að neinar mælingar hafi verið gerðar hvað þetta varðar á álagstímum.  
   
Tveir vöruflutningabílar með 40 feta gáma teppa t.d. þan hluta Kleppsmýrarvegar sem er milli 
Sæbrautar og Skútvogs/Súðarvogs.  
   
Öryggi íbúa og starfsmanna og  viðsk.vina fyrirtækja á svæðinum er ógnað þar sem aðkoma sjúkra og 
slökkvliðs verður verulega skert og ljóst er að slysahætta eykst verulega.     
Ekki er séð að gert hafi verið áhættumat vegna þessa þáttar.  
   
   
  Þá verða flóttaleiðir einnig verulega skertar ef rýma þarf ákveðin hverfi í Vogum eða 
nágrannahverfum eða hverfi allt vestur í bæ eða á Seltjarnarnesi.     
   
Ekki er séð að þetta sé metið en ljóst er að ef hættuástand skapast og rýmingar er þörf verða 
flóttaleiðir mjög takmarkaðar.  



   
Þá er vakin athygli á skyldum Vegagerðarinnar hvað varðar stofnbrautir í þéttbýli.  
   
Er ekki lögbundin skylda Vegagerðarinnar að tryggja sama flæði umferðar þó framkvæmdir standi yfir 
í ákveðinn tíma við stofnbrautir.  
   
Í nágrannalöndum okkar er umferðarflæði stofnbrauta ekki skert þó framkvæmdir eigi sér stað og 
breyta þurfi aksturleiðum í ákveðinn tíma.  Bent er á lagaskyldu Vegagerðarinnar hvað þetta varðar 
og skyldur Vegagerðarinnar hvað varðar öryggi í umferð, hvort sem um er að ræða bílaumferð, 
gangandi eða hjólandi svo ekki sé talað um að tryggja flóttaleiðir.  
   
Mikil teppa er við gatnamót Bústaðavegar og Sæbrautar og því bent á hvort ekki sé rétt að klára 
framkvæmdir við mislæg gatnamót og önnur mannvirki til að létta á umferð áður en ráðist er í jafn 
viðamiklar framkvæmdir og stokkurinn er.  
   
Eins og áður hefur komið fram áskilur Húsasmiðjan sér allan rétt verði af framkvæmdum hvað varðar 
hugsanlegt tjón vegna rekstur og annarra þátta.  
   
Þessum athugasemdum er hér með komið á framfæri á en Húsasmiðjan mun senda inn frekari 
athugasemdir þegar tækifæri gefst.  
   
Þetta bréf er eingöngu sent í tölvupósti, vinasamlegast staðfestið móttöku.  
   
Reykjavík, 4. ágúst 2022  
   
f.h. Húsasmiðjunnar ehf.  
Smári Hilmarsson hdl.  
   
 



 

RE Vegstokkur á Sæbraut - Umsagnarbeiðni vegna matsáætlunar
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Sæl Þórdís

Brunavarnasvið HMS fyrir hönd Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar gerir ekki athugasemdir við hjálagða 
matsáætlun er barst stofnuninni þann 21.júní s.l.

 

 

Kveðja / Best regards 
 

Grétar Þór Þorsteinsson - HMS 
Sérfræðingur 
Brunavarnir og slökkvilið 
 
 

 
Borgartún 21 
105 Reykjavík 
Sími +354 4406400 
 

 

 

 

 

From: Þórdís Stella Erlingsdóttir <thordis.stella.erlingsdottir@skipulag.is>  
Sent: þriðjudagur, 21. júní 2022 14:06 
To: Afgreiðsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnun – HMS <hms@hms.is> 



 

 

 

 

 

 

Skipulagsstofnun 

Borgartúni 7b 

105 Reykjavík       Reykjavík, 3. ágúst 2022 

  

 

 

Efni: Umsögn Veitna um tillögu að matsáætlun fyrir vegstokk á Sæbraut. 

 

Veitur hafa fengið til umsagnar matsáætlun vegstokks á Sæbraut.  Vegagerðin í samstarfi við 

Reykjavíkurborg hyggst leggja Sæbraut í stokk þar sem gert er ráð fyrir að Sæbrautin verði lækkuð 

og sett í stokk á um 1 km kafla frá Miklubraut/Vesturlandsvegi og norður fyrir gatnamótin við 

Skeiðarvog/Kleppsmýrarveg.  

 

Veitur hafa kynnt sér tillöguna og vilja koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri: 

 

• Fráveita Veitna þverar Sæbraut á þremur stöðum þar sem fyrirhuguð staðsetning stokksins 

er áætluð.  Á öllum þessum stöðum er hæðarlega fráveitukerfis þannig að virkni kerfisins er 

í uppnámi vegna framkvæmda við vegstokkinn. Fráveitukerfið í Barðavogi við gatnamótin 

við Snekkjuvog kemur einnig til með að vera í uppnámi á framkvæmdatíma.  

 

• Flutningskerfi hitaveitu liggur austan við Sæbraut, stofnlögn vatnsveitu liggur vestan við 

Sæbraut og 11kV háspennustrengur liggur í miðeyju á Sæbraut frá gatnamótum Sæbrautar 

við Miklubraut að gatnamótum Sæbrautar við Kleppsmýrarveg og Skeiðarvogs.  Lagnirnar 

og strengurinn lenda í uppnámi vegna væntanlegs vegstokks á Sæbraut. 

 

• 132kV háspennustrengur og Sogaræsi liggja við suðurenda stokkopsins.  Mikilvægt er að 

háspennustrengurinn og Sogaræsi lendi ekki i uppnámi vegna framkvæmdanna. 

 

Allir miðlar Veitna liggja meðfram og eða þvera fyrirhugaða legu vegstokks á Sæbraut. Ljóst er að 

framkvæmdirnar koma til með að hafa mikil áhrif á veitukerfin  og þar af leiðandi íbúa á áhrifasvæði 

verkefnisins.    

 

Vinna við forhönnun og valkosti fyrir nýja lagnaleiðir er í vinnslu. Mikilvægt er að tryggja nægt 

pláss fyrir lagnaleiðir meðfram vegstokknum og þá sérstaklega í ljósi umræðna um frekari þéttingu 

byggðar meðfram stokknum. 

 

Veitur áskilja sér rétt til að koma að frekari athugasemdum á síðari stigum matsferilsins. 

 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Veitna 

 

 

 

Helga Rún Guðmundsdóttir 
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Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Eingöngu sent með tölvupósti: skipulag@skipulag.is

Reykjavík,  28/07/2022

Ábendingar vegna matsáætlunar vegna fyrirhugaðs vegstokks á Sæbraut

Vísað er til fréttar á heimasíðu Skipulagsstofnunar, dags. 23. júní 2022, um matsáætlun sem 
Vegagerðin hefur lagt fram vegna vegstokks á Sæbraut og þess umsagnarfrests sem þar er veittur til 
og með 5. ágúst 2022. 

Félagið hefur kynnt sér tilvísaða matsáætlun Verkís sem unnin var fyrir Vegagerðina og 
Reykjavíkurborg, dags. 20. júní 2022. Þar sem vísað til kafla, taflna og mynda í bréfi þessu er átt við 
samsvarandi efni í matsáætluninni.

Félagið á fasteignina Skútuvog 16, fasteignanúmer F2020946 sem stendur á horni Sæbrautar og 
Skeiðarvogs/Kleppsmýrarvegar. Fasteignin er í útleigu til Húsasmiðjunnar ehf. Eignin stendur innan 
áhrifasvæðis á framkvæmdatíma, sbr. kafla 6.2, á stað sem ætla má að verði þungamiðja 3. og 4. 
áfanga framkvæmda, sjá töflu 4.1.

Gatnamót. Af matsáætluninni verður ráðið að nyrðri munni vegstokks verði rétt norðan við 
gatnamótin, sem verði mislæg (kafli 4.2.2). Í matsáætluninni er sérstaklega vikið að því að takmarkað 
pláss hafi áhrif á fýsileika ólíkra útfærslna af mislægum gatnamótum (kafli 4.2.2). 

Þess er óskað að félagið, og leigutaki þess í Skútuvogi 16, verði höfð með í ráðum um útfærslu 
gatnamóta á þessum stað m.t.t. hugsanlegrar skerðingar á lóð félagsins og aðgengis viðskiptavina 
leigutaka. 

Þá krefst félagið þess að félaginu verði bætt allt tjón vegna lóðarskerðingar í formi greiðslu eða 
stækkunar á lóð til móts við skerðingu, ef lóðin sem fasteign þess við Skútuvog 16 stendur á minnkar 
vegna framkvæmda við vegstokk. 

Mannvirkjagerð. Fyrirséð er að fyrirhugaðri mannvirkjagerð muni fylgja sprengingar og fleygun, 
efnistaka og efnisflutningur (kafli 6.3). Áhrifin verða líkast til síst minni fyrir þær sakir að fasteign 
félagsins stendur við annan munna vegstokksins. Auk truflana á rekstri leigutaka er hugsanlegt að 
framangreint muni skemma fasteign félagsins. 

Þess er óskað að mannvirkjagerð verði hagað þannig að áhrif á rekstur leigutaka félagsins í 
Skútuvogi 16, verði takmörkuð eins og kostur er. Þá áskilur félagið sér rétt til þess að krefjast bóta 
fyrir það tjón sem kann að verða á fasteign þess. 

Lokanir. Þess má vænta að lokun á hluta akreina Sæbrautar og gatnamóta hafi áhrif á rekstur 
leigutaka í Skútuvogi 16, enda fyrirséð að þeim geti fylgt tafir á umferð auk þess sem nærliggjandi 
götur geta þá fengið aukna umferð sem er rekstri sem stundaður er við þær óviðkomandi. 
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Neikvæð áhrif á rekstur og afkomu leigutaka geta skert getu hans til þess að standa undir 
skuldbindingum sínum gagnvart félaginu.

Það er félaginu og leigutaka þess kappsmál að Vegagerðin tryggi sem frekast er unnt umferðarflæði 
um Sæbraut á á framkvæmdatíma, enda er áætlað að framkvæmdir muni standa yfir í nokkur ár. 
Mikilvægt er að aðgerðir Vegagerðarinnar til að tryggja eðlilegt umferðarflæði verði kynntar ítarlega  
fyrir hagsmunaaðilum og hvernig verður brugðist við ef þær aðgerðir dugi ekki til að tryggja það 
flæði. 

Ef ekki reynist á framkvæmdatíma unnt að tryggja viðunandi aðgengi og umferð að Skútuvogi 16 
áskilur félagið sér rétt til þess að krefjast bóta fyrir það tjón sem það verður fyrir.

Félagið krefst þess að opinberir aðilar beri allan kostnað vegna þeirra breytinga er leiða af 
framkvæmdum við vegstokk, þ. á m. ef fjarlægja þarf búnað eða mannvirki af lóð félagsins.

Óskað er eftir frekara samráði opinberra aðila og verktaka á þeirra vegum við félagið vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda. Vinsamlega beinið viðbrögðum vegna framangreinds til Sturlu Gunnars Eðvarðssonar, 
framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar (sturla@eik.is). 

Virðingarfyllst,

f.h. Eikar fasteignafélags hf.

Sturla Eðvarðsson













 
 

 

Skipulagsstofnun 

Þórdís Stella Erlingsdóttir 

Borgartún 7b 

105  Reykjavík 

 
Reykjavík, 24. júní 2022 

UST202206-215/B.S. 

10.05.00 
 

 

Efni: Mat á umhverfisáhrifum. Matsáætlun - Vegstokkur á Sæbraut. Umsögn 

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 21. júní sl. þar sem óskað er umsagnar 

Umhverfisstofnunar um ofangreinda matsáætlun. Fyrirhugað er að leggja Sæbraut í stokk 

á 1 km löngum kafla frá Vesturlandsvegi norður fyrir Kleppsmýrarveg. 

Umhverfisstofnuin telur að þótt jarðgöng teljist ekki fýsilegur kostur á þessum stað þá 

telur Umhverfisstofnun að skoða eigi þann valkost því jarðgöng þurfa ekki endilega að 

fylgja núverandi veglínu og hafa þann kost að truflanir á umferð verða oftast lítil og 

vandséð er hvernig þeim fjölda bíla sem um Sæbrautina fara daglega verði beint meðan á 

framkvæmdum stendur þannig að ekki verði verulegar tafir vegfarenda og aukin 

slysahætta. 

Umhverfisstofnun vill benda á að til þessa hefur verið tregða hjá Reykjavíkurborg og 

Vegagerðinni að ráðast í gröft jarðganga eða skoða slíka kosti af alvöru þegar um 

sambærilegar framkvæmdir er að ræða á Höfuðborgarsvæðinu og má þar benda á 

jarðgöng sem tengja áttu Sæbrautina og Landspítalann en voru slegin af. 

Umhverfisstofnun telur að þegar fjallað verður um aðrar sambærilegar framkvæmdir á 

Höfuðborgarsvæðinu eigi jafnan að fjalla um jarðgöng sem valkost. 

Bent skal á að framkvæmdir við götu sem kallast Litlahlíð milli Lönguhlíðar og 

Bústaðavegar sem er um 100 m löng þar hefur framkvæmd sem er umtalsvert minni en 

sú sem hér um ræðir reynst nokkuð snúnari í framkvæmd en ætlað var og er framkvæmdin 

þegar komin nokkuð umfram áætlaðan verktíma. 

Að öðru leyti gerir Umhverfisstofnun ekki athugasemdir við matsáætlunina. 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Björn Stefánsson, 
sérfræðingur 

Agnes Þorkelsdóttir, 
sérfræðingur 

 


