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Inngangur
Þessi samantekt er unnin af Haraldi Sigþórssyni, umferðarverkfræðingi, og Ólafi Kr.
Guðmundssyni, umferðarsérfræðingi, til að leggja mat á möguleika á nýrri
vegtengingu á Kjalarnesi að fyrirhugaðri uppbyggingu og byggð við Nesvík. Sá vegur
kæmi í staðinn fyrir núverandi Brautarholtsveg, sem mun ekki anna aukinni umferð á
svæðinu.

Nýr vegur eftir Kjalarnesi endilöngu
Her er verið að fjalla um „Kjalarnesið“ sjálft, þ.e. frá Brautarholtsafleggjara við
Grundarholt og út á Kjalarnes. Núverandi vegur þarna er Brautarholtsvegur og hefur
númer 458. Þá heitir svæðið syðst á Kjalarnesi Nesvík og hér áður fyrr var alltaf talað
um það á bænum Brautarholti að fara út í nes eða Framnes, þar sem nú er t.d.
Golfvöllurinn í Brautarholti. Vegur út á nesið myndi áfram heita Brautarholtsvegur
eða m.ö.o. vegurinn út á Kjalarnesið sjálft út í Brautarholt og Nesvík og um leið nýr,
breyttur og endurbættur vegur út í Arnarholt, Brautarholt og Nesvík.
Nýr vegur eftir Kjalarnesi yrði að geta tekið við töluverðu umferðarmagni, því
að nýjar íbúðir gætu orðið um 800-1000 í blandaðri byggð frá Hofsvík í landi
Prestshúsa og Nesvíkur. Það myndi þýða að allt að 3000 bílar á sólarhring færu um
nýja veginn yst á nesinu, en eftir því sem innar dregur út við Grundarhverfi og
Vesturlandsveg, yrði umferð enn meiri, eða allt að 7000 bílar á sólarhring.
Staðsetning Kjalarness og fjarlægð frá Reykjavík gerir það að verkum, að umferð til
og frá nesinu yrði að mestu umferð bíla. Góð tenging strætó við byggðina væri þó afar
mikilvæg og gæti vagn ekið eftir nýja veginum æ utar eftir því, sem byggðin rís.
Tilkoma Sundabrautar yrði lyftistöng fyrir byggð á nesinu, sem yrði þá
skyndilega mun nær miðbæ Reykjavíkur. Lagning Sundabrautar hefur komið aftur í
umræðuna, eftir að eftirmálum fjármálahrunsins árið 2008 lauk. Leiða má að því
líkum, að ekki sé langt í framkvæmdina, eða hún gæti komið innan 10 ára.
Ef skoðuð er leiðin frá Grundarhverfi að mislægu gatnamótunum við Elliðaár
er núverandi leið 23,3 km. Með tilkonu Sundabrautar yrði þessi leið 15,3 km, þannig
að mismunurinn er um 8 km. Ef farið er frá Grundarhverfi á Lækjartorg er núverandi
leið um Miklubraut og Sóleyjargötu 29,3 km. Eftir Sundabraut og Sæbraut væru þetta
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20,7 km. Mismunurinn er 8,6 km í þessu tilfelli. Þetta eru mælingar af korti og
innihalda óhjákvæmilega einhverja skekkju. Af þessu sést, að ekki er langt til
Reykjavíkur og töluvert styttra eftir tilkomu Sundabrautar.

Vegamót við Vesturlandsveg
Núverandi vegamót við Vesturlandsveg með aðkomu inn í Grundarhverfi eru Tgatnamót. Ljóst er, að framtíðarvegur eftir Kjalarnesi ætti að liggja norðar en stök
gata inn í Grundarhverfi gerir. Með því móti getur hann myndað nægjanlegt rými
sunnan við veginn fyrir fyrirhugaða byggð, umferð og þar með hávaði færist fjær
byggð, tækifæri skapast að fækka tengingum við veginn og hægt er að nota núverandi
vegamót sem bráðabirgðatenginu, þar til ný vegamót verða byggð. Þar með myndu
vegamót nýs vegar við Vesturlandsveg liggja norðar en núverandi T-vegamót.
Umferðarmagn um ný vegamót við Vesturlandsveg eftir tilkomu nýrrar
byggðar eftir Kjalarnesi sunnan verðu og vegar eftir endilöngu nesinu er svo mikið,
að huga verður að mislægri tenginu við Vesturlandsveg. Víða eru fyrirhugaðir
hliðarvegir við Vesturlandsveg til að safna umferð saman og fækka vegamótum við
þjóðveginn. Það myndu þýða fjögurra arma vegamót vegna vega báðum megin við
þjóiðveginn. Ef sparnaður myndi gera ákvarðanatöku erfiða og fjögurra arna hringtorg
yrði fyrir valinu, gæti eftir sem áður verið eftirsóknarvert, að leggja það torg norðar
en núverandi vegamót. Með því móti nýtast núverandi vegamót sem
bráðabirgðatenging og ekkert í landslagi hamlar þeirri færslu. Þessi færsla er þó
einnig hugsanleg í framtíðinni þegar mislæg vegamót yrðu lögð í stað hringtorgs.
Hringtorg gæti orðið fjögurra arma, því að þrír armar gætu þýtt, að T-vegamót
í plani gætu dugað um hríð. Ekki ætti að gera ráð fyrir fleiri örmum en fjórum vegna
flæðis- og öryggissjónarmiða. Tenging við Grundarhverfi kæmi þá inn á einn veginn,
sem liggur að torginu, í hæfilegri fjarlægð, ef torgið liggur norðar en núverandi
tenging gerir.
Þriggja arma mislæg vegamót, t.d. trompet, eru umtalsvert ódýrari en fjögurra
arma, t.d. tígull, og ætti að athuga vel, hvort komast megi af með slík vegamót. Þá
yrði gerð hringtorgs til þess að seinka tilkonu mislægrar lausnar verulega. Slík
þrískipting framkvæmda, þó að til langs tíma sé litið, yrði einnig dýrari þegar upp er
staðið.
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Veglína út eftir Kjalarnesi og tengingar við fyrirhugaða
byggð
Staðsetning nýs hefðbundins tveggja akreina vegar á Kjalarnesi er nokkuð sjálfgefin,
því að hún verður að liggja eftir því endilöngu, frá Vesturlandsvegi að Nesvík og
skapa um leið rými fyrir byggð sunnan við veginn.
Tilkoma vegar á svæðinu, sem yrði lagður í samræmi við nýjustu kröfur í
Veghönnunarreglum Vegagerðarinnar, myndi stórbæta aðgengi, auk þess að auka
umferðaröryggi um leið.
Rétt er að halda tengingum inn á nýja veginn í lágmarki. Þær gætu orðið 5-7,
en fara eftir byggingarmagni nýrrar byggðar.
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Fyrirhuguð ný veglína eftir Kjalarnesi með helstu tengingum
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Myndatökustaðir og áttir
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Mynd 1: Við Vesturlandsveg er landslag fremur flatt í átt að Kjalarnesi.

Mynd 2: Einnig hinum megin við Vesturlandsveg.
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Mynd 3: Tekið í austur af hæð.

Mynd 4: Tekið í austur af hæð.
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Mynd 5: Tekið til norðurs í átt að Brautarholti.

Mynd 6: Tekið til suðurs, þar sem fyrirhuguð byggð myndi rísa.
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Mynd 7: Tekið til austurs eftir Kjalarnesi.

Mynd 8: Tekið í átt að Hjassa.
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Mynd 9: Tekið til vesturs af hæð nður að Nesvík.

Mynd 10: Tekið í austur frá hæðinni utarlega á nesinu.
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Mynd 11: Tekin á svipuðum stað og mynd 10.
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