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Tjarnabraut 2-4
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Inngangur
Fagraborg EHF hefur óskað eftir að VSÓ yfirfari og gefi álit sitt á áhrifum af tillögu að
breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina Tjarnabraut 2-4 með tilliti til samgangna.
Tillagan felst í því að íbúðum er fjölgað úr 10-11 í 17 en þær um leið minnkaðar þannig
að fermetrafjöldi er óbreyttur. Bílastæðum per íbúð er um leið fækkað.

Greining
Í mati á áhrifum er tekið tillit til ýmissa þátta. Í umferðarspám, þegar metinn er fjöldi
ferða, er oftast miðað við annaðhvort fermetrafjölda húsnæðis, íbúðafjölda og gerð
íbúða eða íbúafjölda. Þegar fjöldi ferða liggur fyrir er metið hvort ferðin verði farin með
einkabíl, með almenningssamgöngum eða gangandi/hjólandi.
Í þessu tilfelli þarf að horfa til þess að íbúðir minnka um leið og þeim fjölgar. Í ljósi þess
að íbúðir eru minni er líklegra að færri búi í hverri íbúð og því er ekki líklegt að íbúum
fjölgi í sama hlutfalli og íbúðum fjölgar. Til marks um þetta er gert ráð fyrir færri
bílastæðum per íbúð.
Staðsetning lóðarinnar er vel til þess fallin að hvetja íbúa til vistvænni samgangna, t.d.
er þjónusta, leikskóli og grunnskóli í göngufæri og stoppistöðvar almenningssamgangna
beint fyrir framan lóðina. Uppbyggingin og staðsetning hennar er því vel til þess fallin að
styðja við markmið sveitarfélagsins um eflingu vistvænna samgangna.
Reiturinn er einnig mjög vel tengdur fyrir einkabíla. Tjarnabraut er megin safngata fyrir
austurhluta Reykjanesbæjar og eftir henni er greið leið að Stapabraut og út á
Reykjanesbraut og því er engin ástæða til að ætla að umferð einkabíla aukist marktækt
á henni vegna breytingartillögunnar. Að auki er greið leið til allra átta án þess að ekið sé
um íbúðargötur eða fjölfarnar gönguleiðir þveraðar og þar með mun breytingartillan ekki
hafa nein áhrif á umferð innan Tjarnahverfisins.
Umferð einkabíla er því ekki að aukast marktækt vegna breytingartillögunnar eða valda
íbúum sveitarfélagsins hættu eða ónæði.

Niðurstaða
Tillagan að breytingu deiliskipulags um fjölgun íbúða innan sama fermetrafjölda er ekki
umferð einkabíla marktækt eða valda íbúum Tjarnahverfis eða sveitarfélagsins hættu
eða ónæði. Staðsetning uppbyggingarinnar er líkleg til að hvetja íbúa til vistvænna
samgangna og styður þannig við markmið sveitarfélagsins um eflingu vistvænna
samgangna.
vso.is

Gunnar Kristinn Ottósson
From:
Sent:
To:
Subject:

Sigurbjörg Róbertsdóttir <Sigurbjorg.Robertsdottir@akurskoli.is>
föstudagur, 25. júní 2021 14:00
Gunnar Kristinn Ottósson
Andmæli við fjölgun íbúða við Tjarnabraut 4 og 6.

Sæll Gunnar
Ég las í fundargerðum umhverfis- og skiuplagsráðs að fara ætti í grenndarkynningu á fjölgun íbúða á lóðum
Tjarnabraut 4 og 6. Við í Akurskóla höfum ekkert fengið sent varðandi þetta mál eða grenndarkynningu en
sendum hér með inn okkar athugasemdir.
Við erum algjörlega á móti fjölgun íbúða á Tjarnabraut 4 og 6 sem eru í næsta nágrenni við Akurskóla.
Tjarnabraut er ein þyngsta umferðagata í Innri Njarðvík og Akurskóli stendur við þá götu. Við höfum haft
gríðarlegar áhyggjur af umferðaöryggi við skólann í mörg ár og fjölgun íbúa eykur enn bílaumferð um
götuna og gatnamótin beint á móti skólanum. Slysahætta eykst einnig en nemendur okkar koma mörg hver
gangandi í skólann eftir þessari götu.
Þá hefur það einnig mikil áhrif að fækka bílastæðum við þessa götu því þá freistast fólk til að leggja á
götunni eins og er að gerast á ítrekað á Súlutörn en þar leggur fólk stórum vöruflutningabílum t.d. í
hádeginu og skapa mikla hættu. Lögreglan hefur ekki sinnt símtölum frá okkur vegna þessa máls. Útsýni
annarra bílstjóra skerðist og aðkoman að skólanum verður hættulegri.
Þá skapar aukin umferð aukna mengun og hávaða og leiksvæði barnanna liggur að þessari umferðagötu.
Það er því mjög mikilvægt að auka ekki fjölda íbúða á þessum tveimur lóðum að okkar mati með
tilheyrandi aukinni umferð.
Vinsamlega staðfestið móttöku þessara andmæla.

Kær kveðja
Sigurbjörg Róbertsdóttir
Skólastjóri Akurskóla
Tjarnabraut 5
260 Reykjanesbær
sími: 4204550
Netfang: sigurbjorg.robertsdottir@akurskoli.is
www.akurskoli.is

https://www.facebook.com/akurskoli/
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Gunnar Kristinn Ottósson
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Einar Örn Jóhannesson <einarornj@gmail.com>
fimmtudagur, 24. júní 2021 23:53
Gunnar Kristinn Ottósson
Fwd: Breyting á deiliskipulagi Tjarnabraut 4 - öryggi íbúa og barna
grenndarkynning.jpg; deiliskipulag Tjarnahverfi .jpg; mótmæli tjarnabraut 4.docx

---------- Forwarded message --------Frá: Einar Örn Jóhannesson <einarornj@gmail.com>
Date: fim., 24. jún. 2021, 12:13
Subject: Breyting á deiliskipulagi Tjarnabraut 4 - öryggi íbúa og barna
To: <umhverfis-ogskipulagsrad@reykjanesbaer.is>
Cc: <velferdarrad@reykjanesbaer.is>, <gudbrandur.einarsson@reykjanesbaer.is>,
<gunnar.k.ottoson@reykjanesbaer.is>

Góðan daginn
Einar Örn Jóhannesson heiti ég og er íbúi á Blikatjörn 7 í Innri Njarðvík, haft var samband við mig af íbúa að Háseylu
vegna fyrirhugaðra framkvæmda á lóðum aðlægt leikskólanum Akri og vill ég koma vissum ábendingum á framfæri
mtt. öryggi íbúa og barna á svæðinu.
Það var haft samband við mig fyrir um viku síðan af íbúa í Háseylu í Innri Njarðvík og ég spurður hvað mér fannst um
grendarkynningu á fyrirhuguðum framkvæmdum að Tjarnabraut 4 , ég kem af fjöllum þar sem mér hafði ekki borist
nein grenndarkynning, svo virðist vera að fyrirtæki óski eftir breytingu á fyrri deiliskipulagi eftir mikilli fjölgun á
íbúðum við fyrirhugaðar framkvæmdir. Undirritaður ásamt öðrum íbúum í grenndinni gengum í hús að Álftatjörn,
Blikatjörn, Erlutjörn og Tjarnabakka og enginn kannaðist við að hafa fengið þessa nýju grendarkynningu í hendurnar í
þeim götum með þessari tillögu að breytingu á deiliskipulagi og byggingarreitirnir að Tjarnabraut nánast i
bakgarðinum hjá okkur. (Barst grenndarkynning bara íbúum í Háseylu?)
Vil ég að þið farið yfir mótmæli okkar vegna mikillar slysahættu sem fylgir stóraukinni umferð framhjá leikskólanum
Akur og Akurskóla einnig og tilheyrandi mengun yfir leiksvæði barna.
Haft var samband við stjórnendur í Leikskólanum Akur (Guðrún Lilju Jónsdóttur og Kolbjörn Matthíasson) og
könnuðust þau einnig ekkert við þessi áform.
Fólk í Tjarnahverfinu er ósátt við að hafa ekki fengið veður af þessum fyrirætlunum og ekki getað nýtt sér sinn
andmælarétt auk þess sem það teljist afar skrýtin vinnubrögð að láta ekki nær/aðliggjandi íbúa vita.
Safnað hefur verið undirskriftum um að mótmæla þessari breytingu á deiliskipulagi og set ég afrit af
grenndarkynningunni ásamt yfirlýsingu frá flestum íbúum Tjarnahverfis fylgja.
Undirskriftalisti íbúa í Tjarnahverfi verður afhendur fyrir helgi þar sem lokafrestur til að skila athugasemdum rennur
út 28.6.2021
Það hafa slys orðið á þessu kafla og ég hef persónulega orðið vitni af og komið að slysi þar sem keyrt var á barn á
hjóli fyrir framan umræddan byggingarreit.
Mengunin sem myndast við leikskólann og leiksvæðið þar i kring og slysahættan sem fylgir stóraukinni umferð um
aðalumferðargötu Innri Njarðvíkur getur varla verið talið til áætlana bæjarstjórnar um öryggi byggðar og bættum
lífsgæðum íbúa á þessu svæði.
Rétt er að benda á að deiliskipulag gerir einnig ráð fyrir fjölbýlishúsum að Tjarnabraut 2 og 6 (sjá teikningar) sem
auka enn á umferðaþunga, auka slysahættu og einnig mengun við leiksvæði barna/ leikskólann Akur og Akurskóla
Óska ég að þið farið yfir fylgigögn og mótmæli til skipulagsfulltrúa þar sem þetta varðar öryggi íbúa í grenndinni og
barna á leikskólanum Akri og Akurskóla og tengist því ekki aðeins umhverfis og skipulagsráði
Virðingarfyllst
1

Einar Örn Jóhannesson
Íbúi að Blikatjörn 260 Reykjanesbæ og fyrrum læknir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
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Gunnar Kristinn Ottósson
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Einar Örn Jóhannesson <einarornj@gmail.com>
föstudagur, 25. júní 2021 10:03
Einar Örn Jóhannesson; Umhverfis- og skipulagsráð
Gunnar Kristinn Ottósson
Mótmæli grenndarkynningar á Tjarnabraut 4. - Skannað
Tjarnabr. 4 - skann.pdf

Góðan dag
Meðfylgjandi er undirritaður listi yfir íbúa í næsta umhverfi við Tjarnabraut 4 sem eru mótfallnir breytingu á
deiliskipulagi á byggingarreitum við Tjarnabraut 4 (og einnig fyrirhuguð fjölgun/aukning íbúða við Tjarnabraut 2 og 6
í framtíðinni). Grenndarkynning var einungis sent í 2 hús í Háseylu nr 33 og 35 þrátt fyrir að vera hinum megin við
Tjarnabraut 4. og mótmæla þessir íbúar í Háseylu einnig harðlega þessum framkvæmdum. Íbúar í Tjarnahverfi
mótmæla þessu harðlega og framkvæmd við grenndarkynningu á svæðinu verður að teljast til afar lélegra
vinnubragða þar sem leikskóli er i nokkra tugi metra frá þessum reit, og önnur byggð liggur upp að
byggingarreitnum og hefur hagsmuna að gæta. (Álftatjörn, Blikatjörn, Erlutjörn) og mikið af börnum úr Tjarnabakka
er einnig í bæði skóla og leikskóla á svæðinu og þurfa að fara yfir umrædda götu Tjarnabraut!
Undirritaður ásamt fleiri foreldrum í Tjarnahverfi hafði afar lítinn tíma til að bregðast við þar sem að þau vissu ekki af
grenndarkynningunni fyrr en seinnipartinni júní og voru sumir íbúar ekki heima en samróma álit er að yfirgnæfandi
meirihluti fólks í hverfinu mótmælir þessari tillögu/umsókn um fjölgun íbúða að Tjarnabraut 4.
Rétt er að benda á að skipulagsfulltrúi eða hans starfsfólk sendi grenndarkynningu þar sem frestur til mótmæla
rennur út 28.6.2021 og er umræddur skipulagsfulltrúi farinn í frí til 30.7.2021 og að okkur skilst ekki skipað
staðgengil til að undirskriftum getur verið komið í þeirra hendur, eru þær hér með sendar og verður einnig komið á
skrifstofu Reykjanesbæjar.
MBK
Íbúar í Tjarnahverfi Innri Njarðvíkur, 260 Reykjanesbæ
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