Sidasti vagninn i Sogamyri

Kjarnastod i Sogamyri.

Sem ibui i Grafarvogi vil eg leggja aherslu a mikla uppbyggingu a kjarnastod i
Sogamyri.
l>ad hafa verid tekid af JDVI svasdi i tvigang til a6 byggja \>ar elliheimili sem eru
mikil mistok inn i framtidina.
Nu hefur verid uthlutad i svaedinu 2 lodarbutum fyrir Mosku og svo
Hjalpraedisherinn, en hvorugt J^essarra og engin af ^essum stofnunum eru
kjarnadaemi til J)ess a6 hlua ad kjarnastod.
A {^essu svaedi a ad leggja aherslu a adstodu fyrir rutufyrirtaski og jafnvel lettlest
og svo fluglest, en J^essi kjarnastod er su midlasgasta af ollum kjarnastodunum i
fyrirhugudu neti kjarnastodva.
I>a6 er ibuum austurborgarinnar litill akkur ad ferdast 10 kilometra i attina ad
Seltjarnarnesi til ad fara sidan 3 til 5 kilometra lengri leid med lettlest fra BSI en
fra Sogamyri til Keflavikur.
&ad er jsannig ad ]3egar Sogamyrin hefur verid radstafad i annad ad J^a fer folk
sem aetlar i flug ekki med almenningssamgongum til BSI, {wi J^aer ganga ekki
svo snemma morguns. I>ad fer ekki heldur a bil af Ipvi t>ad eru engin bilastaedi a
BSI. I>ad er heldur engin sparnadur |3vi ef J)ad {^arf ad koma ser JDangad og keyra
tvisvar fram hja moskunni ad J^a getur f>ad alveg eins keyrt a Keflavik, |?ad er ad
segja su helftin sem byr i austurborginni.
Sogamyrin er ekki of litil ef allt svaedid er tekid undir og Moskan og
Hjalpraedisherinn fara annad ^>ar sem frekari satt mun verda um stadsetningu.
I>ad er engin astaeda ad vera halda einhverri graenum smahol syndarmennskunnar
eftir eins og russnesku potemkintjaldi og virkja frekar allt svaedid undir
samgongur.
Ef Sogamyrarsvaedid vaeri gert ad einni samgongumidstod fyrir Straeto, Lettlest,
Fluglest, BSI og adra JDJonustu eins og t^a sem eru med utsynisferdir og
bilakjallari, allt a J^remur eda fjorum haedum, jafnvel med 8 til 12 hasda
hotelturni, gaeti komid J^arna dagvoruverslun og j3J6nustumidstod med rutustasdi
og skammtimabilastaedi efst.

Besta adkoma fyrir fluglest er i Vogasvae6inu, en j^ar er ekki gert rad fyrir neinu
almannasomgumidstod til a6 taka a moti folkinu og engin bilastaedi. I>ad er aftur
a moti einfalt a6 gera godar tengingar vid Sogamyrina undir gotu eda yfir a
straetosvaedid. M er svae6i6 allt me6 staekkunarmoguleika til austurs og jafnvel
til su6urs undir e6a yfir Miklubraut asamt JDVI a6 Vogasvaedid er i skipulagi og
haegt vaeri a6 hafa fyrirhyggju a Jrvi hvernig j^ad svaedi ]3r6adist sem best til a6
sty6ja vi6 svaedid sem midlasgt samgongusvaedi.
Svaedid he fur sidan goda tenging fyrir tengda J^jonustu inn i fyrirhugad
Vogahverfi og inn i Skeifu og jafnvel inn i H6f5asvae6i6 en allt eru ^etta i
gongufaeri. £annig a6 storar byggingar t.d. Haskolabyggingar e6a Landspitali
gaetu ]}ar me6 veri6 mi6svae6is og me6 midlaega samgongutengingar og um Iei6
storar byggingarlodir.
Ef J>a6 vasri sko6a6 hve mikid J3a6 myndi kosta borgarbua a6 nyta })essa 166 ekki
til almenningssamganga heldur ad j^enja BSI me6 miklum kostnadi vestur i bae,
ad halda uppi Mjoddinni, H6f6anum, Hlemm og jafnvel Laskjartorgi me6
takmarkadar mi61aega tengingar vi6 onnur svaedi t)ar sem |3eir sem i
uthverfunum bua J>urfa a6 ferdast i allt a6 tvo tima til ad komast a milli hverfa
og glapa a Mosku tvisvar til ]}risvar a leidinni a6 t>a erum vi6 a6 tala um allt a6
milljonir krona i tapadar vinnustundir arlega og aukinn fer6akostna6 fyrir
Reykvikinga. ]?etta laekkar husverd og skadar samkeppnishaefni borgarinnar vid
onnur svaedi a hofudborgarsvaedinu.
Atvinnulif og byggd mun JDVI ^roast i burtu fra borginni i mjog drum maeli.
I>annig ad Grafarvogurinn aetti smam saman meira sameiginlegt me6 Hafnarfirdi
og jafnvel Keflavik heldur en JDrongum midbaejarhagsmunum.
I>vi er \>a mogulega kominn timi a |)ad ad Grafarvogsbuar og adrir sem bua i
austurborginni fari fram a kosningu um ad fa ad sameinast odru sveitarfelagi
sem vill vinna ad hagsmunum ibua hverfisins. Af hverju eiga Grafarvogsbuar ad
vera i samstarfi vid borgarstjorn sem vill skada hagsmuni folksins, einangra
hverfid fra odrum hverfum i borginni og takmarka adgengi ad framtidar
atvinnusvasdi hofudborgarsvaedisins sem myndi skerda husverd a svaedinu?
I>ad er alveg rett sem \)u bentir a i Radhusinu ad t>ad er afskaplega naudsynlegt
ad takast a vid samgongumalin i vidara samhengi a hofudborgarsvaedinu, en a
medan er ^>ad oradlegt ad gera nokkud sem gaeti skert Sogamyrina til framtidar.
Eg vil benda a j^ad ad Moska ef hun er risin og vigd ad J}a er aldrei haegt ad
brjota slika byggingu aftur, ne breyta.

Talandi um Mosku a6 J^a vil eg {3a6 endilega a6 )3a6 komi fram a6 eg er ekki a
moti Mosku, ne neinum framkvaemdum sem reistar eru a truarlegum forsendum.
Su fordomafulla umraeda sem farid hefur fram er storum hluta Borgarstjorn
Reykjavikur a6 kenna, J^ar sem j}i6 hafi6 sameinad JDa sem eru a moti Mosku, ^a
sem eru a moti Mosku a ^essarri 166 sem hefur veri6 andlit Reykjavikur, Ipa sem
eru a moti landnytingunni a J^essu svas6i eins og til daemis mer, Ipa sem eru a
moti JDVI a6 borgin afhendi 166ir fritt til trufelaga, {>a sem eru a moti
utlendingum, J^a sem eru a moti Islam og lengi mastti telja, {>vi ^essi hopur til
samans er nasr helmingur borgarbua og fer staekkandi.
Eessi 166authlutun er ekki til hagsbota fyrir muslima, sem vilja 166 me6 fri6i, en
Sogamyrin ver6ur vi6 Laekjartorgi framti6arinnar Jwi Reykjavikur borg kemst
ekki hja Jwi a6 koma upp einhverri a6sto6u a J)essum mi61aega samgongusta6.
Byggingar munu aldrei sleppa vi6 J3a6 sterka areiti sem fylgir ^essum Hlemmi
framti'6arinnar, J^ar me6 tali6 graffarana, ]3a sem pissa utan i mannvirkin og
bilaeigendurna sem munu leggja a bilastae6i Moskunnar og taka svo lettlestina
til Keflavikur. I>essi 166 mun aldrei fa J^ann fri6, sem vonast er eftir.
Fari J)a6 svo a6 166unum J)remur ver6i uthluta6 og elliheimili6 staekka6 ver6ur
|)a6 alltaf JDannig a6 almannasamgongurnar munu tro6a ser J^arna a6 me6
stoppist66vum og undirgongum og jafnvel ver6ur fari6 a6 byggja eitthva6 utan i
166irnar i J^rengslum vi6 umfer6ina. Slik eftiraredding ver6ur bas6i
kostna6arsom, haettuleg og er ekki endilega a6 skapa {^a6 rymi sem J^arf. Allt
^>a6 mun J)rengja a6 Mosku a versta sta6, en su6vestur er sa hlutinn sem J^eim er
mikilvaegastur i byggingunni.
Samgongumannvirki ver6ur a6 hanna me6 t>arfir 100 ar fram i timann, en ekki i
reddingum fyrir horn, eins og hefur veri6 gert me6 Straeto i Reykjavik.
Hlemmur, Hof6in, Mjoddin allt eru J^etta skitreddingar J^ess tima.
I>a6 er Ijost a6 Muslimar vilja sina 166 i satt. I>eir vilja fri6, en ekki lata ala a
fordomum gegn ser, en |3essi 166authlutun hefur svo sannarlega gert ^a6. Eg vil
benda a I?a6 a6 {3a6 er veri6 a6 reisa Mosku i York a Englandi og ^ar er
fyrirhuga6 a6 reisa hana i i6na6arsvae6i a i6na6ar!66. 5>a6 aetti a6 vera haegt a6
finna hentuga 166 i Reykjavik, sem truarsofnu6ur sem telur 313 fullor6na og 168
born telur ser sambo6i6.
I>a6 er alveg Ijost a6 i Reykjavik er veri6 a6 rae6a um ^ettingu bygg6ar og a
morgum t>eirra svae6a eru hentugar 166ir fyrir moguleg basnahus, sem hef6u betri
samhljom me6 borgarbuum en Sogamyrin.

£>ad vaeri ofyrirgefanleg mistok a6 lata ekki fara fram skipulega sko6un a
almannasamgongum um hofudborgarsvaedid, adur en nokkud er farid a6 hrofla
vi6 Sogamyrinni. Lodauthlutun i Sogamyri ma draga til baka, J^ar sem |}ad eru
almannahagsmunir ad nyta lodina i samgongumannvirki frekar en eitthva6
annad.
Midlaegasta kjarnastodin i fyrirhugudu neti kjarnastodva er Sogamyrin og mun
verda um aldur og aevi. t>vi ver6ur a6 nyta svasdid me6 eins virkum haetti og
mogulegt er til samgongumannvirkja.
Eg vona ad ykkur i borgarstjorn Reykjavikur beri su gas fa ad vinna ur J^essu mali
med hagsmuni okkar Reykvikinga en ekki ad ana afram i JDCSSU mali af
JDrjoskunni. I>ad hefur engin borgarstjorn efni a |^vi ad vinna gegn hagsmunum
borgarbua, og j^ar med kyrkja framj^roun i borginni.
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USK Skipulag
FS: Forsendur fyrir Borgarlínu eru óskhyggja og afneitun á staðreyndum í
samgöngum höfuðborgarsvæðisins

From: Björn Vernharðsson [mailto:bjornvernhardsson@gmail.com]
Sent: 10. júní 2017 11:02
To: Hrafnkell Á. Proppé <hrafnkell@ssh.is>
Subject: Forsendur fyrir Borgarlínu eru óskhyggja og afneitun á staðreyndum í samgöngum höfuðborgarsvæðisins
Fyrirhugað skipulag miðbæjarlínu eru svik við borgarbúa.
Það liggja allar leiðir að eða frá Óðinsgötu.
Ef miðað væri við það að miðja kerfisins væri Sogamýrin í stað þess að miða við BSÍ að þá myndi:
1. Borgin fá aukalóðir til úthlutunar eins og t.d. í Mjódd
2. Fleiri stæði fyrir ferðaþjónustuaðila t.d. við Hlemm
3. Það þyrfti færri vagna því það yrði betra skipulag á kerfinu
4. Það þyrfti færri vagnstjóra
5. Farþegar þyrftu að ferðast styttri vegalengdir til að komast á áfangastað hjá langflestum
6. Ferðatími myndi styttast hjá langflestum
7. Það yrði minni stofnkostnaður
8. Það færi minna land undir framkvæmdir, nema þá í Sogamýrinni
9. Það yrði auðveldara að ferðast á milli hverfa
10. Það sparaðist mikill peningur í eldsneyti
11. Það yrði minni viðhaldskostnaður á vögnum
12. Það yrði minni viðhaldskostnaður á línuframkvæmdum
13. Það yrði minni mengun í borginni.
14. Kerfið stæðist betur framtíðarkröfur
15. Það yrði einfaldara að aðlaga kerfið að framtíðarstækkun
16. Það yrðu betri samgangur við miðborgina og önnur hverfi
17. Það yrðu fleiri vagnar á skipulagðri tíðni t.d. niður Miklubraut og Suðurlandsbraut.
18. Það yrði betri tenging við Hlemm og BSÍ og Lækjartorg/Hörpu
19. Það myndi verða betri starfsaðstaða fyrir starfsmenn
20. Það þyrfti að leggja minni álögur á íbúa
21. Það yrði betri samgöngur við landsbyggðina
22. Það yrðu ódýrara að skipuleggja ferðir á landsbyggðina
23. Það styttir ferðalag flestra þeirra sem nýta sér ferðir út á land
24. Það myndi hækka verðgildi íbúða meira vegna betri samgangna
25. Lagning Fluglestar yrði ódýrari
26. Rekstur Fluglestar yrði hagkvæmari.
27. Nýting Fluglestar yrði meiri
28. Styttir ferðatímann með Fluglest
29. Styttir heildarferðatímann hjá þeim sem myndu nota sér Fluglest
30. Fleiri gætu nýtt sér hagkvæmni Fluglestar
31. Léttlest myndi verða hagkvæmari
32. Rekstur Léttlestar um borgina yrði hagkvæmari.
33. Nýting Léttlestar yrði meiri
34. Fleiri gætu nýtt sér hagkvæmni Léttlestar um borgina
35. Tenging t.d. við sjóferðir væru mögulegar
36. Fleiri gætu nýtt sér sjóferðir
37. Tenging sjóferðar við Fluglest, Léttlest og strætisvagnakerfið yrðu auðveldari
38. Fleiri myndu nýta sér kerfið og kerfið yrðu miklu meira notað
39. Það þyrfti að borga minna með kerfinu
40. Það yrði minna um slys
41. Það yrði minni umferð um Miklubrautina og aðrar stofnbrautir
42. Farþegar fengju meiri nýtingu út úr kerfinu
43. Það yrði auðveldara að skjóta inn aukavögnum því oft þarf ekki að keyra nema í Sogamýrina
44. Þjónusta við stofnbrautir eins og Sundabraut væri tíð
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45. Með því að létta á umferð á Sundabraut minnkaði álag t.d. á Miklubraut.
46. Það myndi auðvelda tengingar við rútur og aðra ferðaþjónustuaðila
47. Hóteluppbygging yrði markvissarri í borginni
48. Auðveldar að þjónusta hótel á fleiri stöðum um borgina
49. Auðveldara að koma túristum áfram á gististaði
50. Það yrði auðveldara fyrir túrista að nota kerfið
51. Það yrði auðveldara fyrir þá sem koma utan að landi að nota kerfið
52. Það væri hægt að nota meira af mismunandi vögnum
53. Það væri betri tenging við leigubílaakstur
54. Það myndi minnka umferð einkabíla
55. Hægt væri að bjóða upp á næturþjónustu á grunnlínu með hagkvæmum hætti
56. Akstur um helgar væri hægt að skipuleggja betur og spara þá í kerfinu
57. Seinni hluti framkvæmda yrði kostaður af aukningu fasteignagjalda því eignir myndu hækka.
58. Skipulag á Skeifunni myndi verða markvissarra og verða í betri tengingu við miðborgina
59. Heildsteypt miðborgarskipulag yrði um svæðið frá Sogamýri til Háskólanna og niður í miðbæ með mjög örum
samgöngum en ekki eins og núna margir vagnar á sama tíma
60. Umfram allt að það yrði auðveldara fyrir alla að fara í Costco
Þetta er fyrir mér augljóst mál að láta samgöngukerfið ráða en ekki einkahagsmuni eða óskhyggju.
Forsendurnar fyrir borgarlínu í núverandi mynd eru svik við íbúanna.
Ég fer fram á það að það verði gerður útreikningur á borgarlínu með Sogamýri sem aðalstöð og sem
samgöngumiðja alls kerfisins.
Kær kveðja
Björn

Björn Vernharðsson sálfræðingur
sími 866 0149
netfang: bjorn@hugfari.com
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