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1. Inngangur – gildandi stefna 
Í AR2010-2030 er ekki mörkuð ákveðinn stefna um Gufunesið sem atvinnusvæði til langrar framtíðar. 

Vegna núverandi starfsemi á svæðinu var svæðið skilgreint sem iðnaðarsvæði/hafnarsvæði (I4, H5, 

sjá mynd 1) , en ekki gert ráð fyrir að magn iðnaðarhúsnæðis á svæðinu myndi aukast (sjá töflu 5, bls. 

59).
1
 Til lengri tíma litið var horft til þess að á svæðinu gæti þróast blönduð byggð og fínlegri 

starfsemi. Þetta endurspeglast í skilgreiningu svæðisins (I4, H5):2  

„Einkum gert ráð fyrir starfsemi á sviði endurvinnslu og meðhöndlunar úrgangs. Þessi starfsemi er þó 

víkjandi á svæðinu og stefnt er að breyttri landnotkun í Gufunesi þegar líður á skipulagstímabilið 

með blandaðri byggð og þrifalegri starfsemi.“ 

 

1. mynd. Þéttbýlisuppdráttur AR2010-2030 (hluti). Núverandi atvinnusvæði í Gufunesi er skilgreint sem 

iðnaðar- og hafnarsvæði (I4, H5). 

Framtíðarmöguleikar Gufuness og aðliggjandi útivistarsvæðis voru til umræðu fyrir samþykkt 

aðalskipulagsins, af hópi sem bogarstjóri skipaði í mars 2013. Hópnum var ætlað að fjalla um 

tækifærin í Gufunesi og marka ákveðna sýn fyrir svæðið til framtíðar. Í framhaldi þeirrar vinnu var 

ákveðið að efna til  hugmyndasamkeppni um heildarskipulag Gufunessvæðisins. Samkeppni hófst á 

fyrri hluta árs 2016 og lágu niðurstöður fyrir í lok ársins. Meginmarkmið samkeppninnar var að skoða 

hvernig svæðið myndi nýtast best fyrir nærliggjandi hverfishluta í Grafarvogi og borgina í heild, og var 

leitað eftir sterkri heildarsýn fyrir Gufunessvæðið. Ákveðið hefur verið að vinningstillagan (sjá mynd 

2), sem gerir ráð fyrir blandaðri byggð, verði höfð sem grunnur fyrir 1.áfanga að deiliskipulagi 

Gufunessvæðisins, en gert er ráð fyrir að svæðið verði skipulagt í nokkrum áföngum.  

 

                                                           
1
 Stuðst er við og vísað í skipulagsgögn úr undirritaðri staðfestri útgáfu aðalskipulagsins (sjá adalskipulag.is), í 

umfjöllun og lýsingu breytinga.  
2
 Í lýsingu svæðisins í B-hluta segir eftirfarandi um svæðið (Þ88): „Gert er ráð fyrir starfsemi sem almennt fellur 

undir skilgreiningu athafna- og iðnaðarsvæða. Iðnaðarstarfsemi á svæðinu er víkjandi en gert er ráð fyrir 
blandaðri byggð íbúða og þrifalegri atvinnustarfsemi á svæðinu í framtíðinni“. 
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2. mynd. Vinningstillaga hollensku arkitektastofunnar jvantspijker + Felixx. 

Nokkru áður en  hugmyndasamkeppninni var hleypt af stað, þá var samþykktur í borgarráði 

samningur við RVK-studios um kaup á fasteignum í Gufunesi undir kvikmyndaver í ákveðnum 

byggingum á svæðinu og vilyrði fyrir stærra svæði austan bygginganna. Kvikmyndaverið verður akkeri 

í  framtíðarþróun Gufunessvæðisins og var ein af grunnforsendum í samkeppninni. Eignarhald á         
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byggingum er enn alfarið í eigu Reykjavíkurborgar en til stendur að selja byggingar tengt 

kvikmyndaverinu.  

Á grundvelli þessa er lagt til að gerð verði breyting á aðalskipulaginu varðandi hluta svæðisins (sbr. 

mynd 3) og hafinn undirbúningur að því að þróa blandaða byggð á svæðinu. Breytingin felur í sér 

skerðingu á núverandi iðnaðarsvæði og er nýtt miðsvæði fyrir blandaða starfsemi og íbúðarbyggð 

skilgreint, sem tekur yfir að hluta opið svæði (sjá mynd 4 og kafla 4.1.). Gætt er þess að skerða ekki 

náttúrulega strandlínu og er skilgreint strandsvæði í aðalskipulagi óskert eða breytt óverulega. 

Breytingin snertir ekki þann hluta sjávarsíðunnar sem nýtur hverfisverndar.  

 

 

3. mynd. Áætluð afmörkun svæðisins samanber drög að deiliskipulagi. Byggingarsvæðið nær einkum til 

núverandi atvinnusvæðis en teygir sig yfir opið grænt svæði til austurs. Strandlengjan og opin svæði 

meðfram henni eru óskert. 

Breyting á aðalskipulagi er kynnt samhliða deiliskipulagi fyrir 1. áfanga uppbyggingar. Fyrirhuguð 

breyting felur ekki í sér framkvæmdir sem heyra undir lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda,  

en gerð er grein fyrir helstu umhverfisáhrifum í kafla 5.  
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3. Markmið breytinga 
Markmið og tilgangur breytingar: 

 Styrkja og auka fjölbreytni atvinnulífs í Reykjavík með uppbyggingu atvinnukjarna á sviði 

afþreyingariðnaðar og listsköpunar 

 Framfylgja markmiðum aðalskipulags um að þróa blandaða byggð í Gufunesi og stuðla að 

þrifalegri starfsemi á svæðinu 

 Styðja við megin markmið aðalskipulagsins um bætta nýtingu vannýttra atvinnusvæða og að 

endurskipuleggja slík svæði 

 Stuðla að uppbyggingu á svæðinu í samræmi við markmið hugmyndasamkeppni um 

Gufunesið og niðurstöður þeirrar samkeppni 

 Stuðla að fjölbreyttari byggð og starfsemi, sem styður við og styrkir Grafarvog sem 

hverfisheild 

 Styðja við húsnæðismarkað og fjölbreyttara framboð húsnæðis 

 
4. mynd. Breytingin tekur til iðnaðarsvæðisins við Gufunes og opins svæðis austan athafnasvæðisins (sjá 

afmörkun með gulri línu). Rétt er að undirstrika að afmörkun iðnaðarsvæðisins í gildandi aðalskipulagi 

endurspeglar ekki að fullu núverandi afmörkun athafnalóða. Þá er afmörkun strandsvæðis (ST2) á uppdrætti 

ekki alveg í línu við afmörkun núverandi athafnaslóða. Strandsvæðið stækkar eða minnkar til samræmis. Þá 

er gert ráð fyrir að strandsvæðið stækki til suðurs yfir bryggjusvæðið. Helgunarsvæði Sundarbautar er sýnt 

með brotalínu en mörk landnotkunarsvæða er í minnsta lagi 36 m frá  miðlínu Sundabrautar.  
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4. Breytingartillögur  

Eftirfarandi breytingar eru lagðar til: 

4.1. Þéttbýlisuppdráttur. Breytt landnotkun 

Þéttbýlisuppdráttar varðandi landnotkun í Gufunesi (I4, H5) er breytt þannig að hluti núverandi 

iðnaðarsvæðis er breytt í miðsvæði sem heimilar blandaða byggð. Skil milli landnotknarsvæðanna 

ráðast af aðalgötunni í Gufunesi, en í samræmi við markmið aðalskipulagsins er einnig gert ráð fyrir 

að vestari hluti svæðisins breytist í blandaða byggð þegar til lengri tíma litið. Vegna núverandi 

starfsemi er þó ekki tímabært að breyta vesturhluta iðnaðarsvæðisins. Breyting landnotkunar í 

áföngum er líka í samræmi við hugmyndafræðina með þróun svæðisins, að svæðið taka breytingum 

smátt og smátt og eldri byggingar verði sem mest nýttar í þágu nýrrar byggðar. Hið nýja miðsvæði 

tekur að hluta yfir svæði sem nú er opið svæði og mörk þess teygja sig lítillega inn á svæði sem 

skilgreint er sem strandsvæði í gildandi aðalskipulagi. Mörkin taka þó fyrst og fremst mið af 

núverandi lóðaafmörkun athafnasvæða. 

Gengið er útfrá því við ný byggingarsvæði taki mið af helgunarsvæði Sundabrautar, eins og hún er 

sýnd í gildandi aðalskipulagi (sjá nánar mynd 4). Helgunarsvæði hennar er sýnt sem 60 m belti og er 

gert ráð fyrir að fyrihuguð gatnamót rúmist innan þess. Aðalskipulagstillagan felur ekki í sér 

breytingar á að aðalgatnakerfinu og verður það tekið til endurskoðunar í tengslum við heildarskipulag  

Sundabrautar. Bætt er við strandstíg frá bryggjusvæði og austur með ströndinni. Í endanlegri tillögu 

verður stígakerfið frekar útfært. 
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Fyrir breytingu: 

 

Eftir breytingu: 
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4.2. Skilgreining nýs miðsvæðis  

Lagt er til að hið nýja miðsvæði fái eftirfarandi skilgreiningu og bætist við kaflann Miðborg og 

miðsvæði, bls. 53 og í kaflanna Landnotkun, bls. 209: 

M24 Gufunes: Á svæðinu er einkum gert ráð fyrir starfsemi á sviði afþreyingar- og 

kvikmyndaiðnaðar og þjónustu tengdri slíkri starfsemi. Á svæðinu er einnig gert ráð fyrir 

íbúðarbyggð. Verslun og þjónusta er heimil, þ.m.t. matvöruverslanir og nærþjónusta sem þjónar 

byggðinni. Veitinga- og gististaðir (flokkar I-III) og (I-IV) eru heimilir á svæðinu.3 

Í endanlegri útgáfu verða myndir 3 á bls. 51  og  mynd 8, bls. 59 í kaflanum Skapandi borg uppfærðar. 

  

                                                           
3
 Töflur 2 og 3, bls. 221-222 verða uppfærðar til samræmis vegna veitinga- og gististaða og tafla 4, bls. 223, 

vegna matvöruverslana. 
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4.3. Nýr byggingarreitur fyrir íbúðarbyggð og blandaða byggð 

Skilgreindur er nýr byggingarreitur á mynd 13, bls. 32-33, nr. 61, þar sem gerð er grein fyrir umfangi 

íbúðarbyggðar á svæðinu. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á umræddri mynd (aðeins hluti myndar 

13 er sýnd hér að neðan): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettóaukning atvinnuhúsnæðis er óveruleg og því ekki gerðar breytingar á byggingarmagni á 

atvinnusvæðum (sbr. tafla 3, bls. 52  og tafla 5, bls. 59). 
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5. Umhverfisáhrif og samræmi við markmið aðal- og svæðisskipulags  
Aðalskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Gerð er grein 

fyrir helstu umhverfisáhrifum breytingarinnar skv. 12. gr. skipulagslaganna, hér að neðan. 

Styðja breytingar við megin markmið aðalskipulagsins og svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins? 

Gufunes er vannýtt iðnaðarsvæði sem er innan vaxtarmarka aðalskipulags og svæðisskipulags 

höfuðborgarsvæðisins. Í samræmi við markmið aðal- og svæðisskipulags um sjálfbæra borgarþróun 

og endurnýtingu úr sér genginna svæða (brownfield) er eðlilegt að svæðið verði endurnýjað fyrir 

þéttari og blandaðri byggð. Í aðalskipulaginu var lagt til að það skref yrði tekið þegar líður á 

skipulagstímabilið og landnotkun svæðisins breytt. Í ljósi þeirra áforma sem gerð er grein fyrir í 

inngangi, þá hefur verið ákveðið að hefja endurskipulagningu svæðisins fyrr en ella.  

Um er að ræða þróun nýs atvinnukjarna á höfuðborgarsvæðinu sem styður við uppbyggingu 

afþreyingariðnaðar og nýsköpunar á því sviði. Slík uppbygging styður vel við megin markmið í 

atvinnustefnu aðalskipulagsins og leiðarljós svæðisskipulagsins um að auka alþjóðlega 

samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins (sbr. markmið 3.1.). Á svæðinu er einnig gert ráð þjónustu 

og verslun sem styður við viðkomandi atvinnustarfsemi. Enn fremur er fyrirhuguð uppbyggingu all 

nokkurs fjölda íbúða sem þjónar og styður við atvinnustarfsemi á svæðinu auk almennra íbúða.  

Vegna nýrrar uppbyggingar á svæðinu er mikilvægt að styrkja þjónustu almenningssamgangna og efla 

hjóla- og göngustígakerfi frá svæðinu. Í dag liggur svæðið ekki vel við gatnakerfinu og 

almenningssamöngum og sýnt að uppbygging Borgarlínu  eða hágæða almenningssamgangna verður 

ekki í næsta nágrenni við svæðið á næstu árum. Til lengri framtíðar litið, með samgöngutengingu yfir 

Kleppsvík, þá verður svæðið betur tengt miðborginni og atvinnukjörnum á nesinu og verður þá 

væntanlega auðveldar að þjóna svæðinu og Grafarvogi með skilvirkari almenningssamgöngum. 

Almenningssamgöngur á sjó hafa einnig verið nefndar sem möguleiki til að þjóna svæðinu. Gufunesið 

fellur, að sinni a.m.k., undir flokkinn „annað þéttbýli“ samkvæmt svæðisskipulaginu. Drög að 

deiliskipulagi Gufuness eru þó talin uppfylla í öllum meginatriðum þær kröfur og þau viðmið sem sett 

eru fram um samgöngumiðuð svæði í töflu 2, bls. 36 í svæðisskipulaginu.  

Sem nýr atvinnukjarni, þar sem eðlilegt er að heimila íbúðir í bland í samræmi við markmið aðal- og 

svæðisskipulags, og sem grundvöllur að nýrri skapandi atvinnugrein á höfuðborgarsvæðinu, þá 

samræmist fyrirhuguð uppbygging vel megin markmiðum bæði aðal- og svæðisskipulags. 

Hafa breytingar í för með sér áhrif á umhverfi og náttúru? 

Með breytingunni er fyrst og fremst verið að leggja til uppbyggingu á þegar röskuðum svæðum 

(brownfield; sjá mynd 5 ). Byggingarsvæðið er þó stækkað eilítið til austurs og nær til svæða sem eru 

skilgreind í gildandi aðalskipulagi sem opin svæði (OP). Þau svæði sem gengið er á hafa ekki sérstakt 

verndargildi né útivistargildi. Ósnortin svæði með strandlengjunni njóta áfram verndar (sjá mynd 3).  

Hefur breytingin áhrif á atvinnustefnu og framboð atvinnusvæða? 

Breytingartillagan hefur óveruleg áhrif á stefnu aðalskipulagsins um iðnaðar- og athafnasvæði. Við 

gerð aðalskipulagsins var ekki gengið útfrá því að Gufunesið gegndi mikilvægu hlutverki sem svæði 

fyrir framtíðaruppbyggingu iðnaðar (sbr. tafla 5, bls. 59). Tillagan gerir einnig ráð fyrir því að svæðið 

verði skipulagt í áföngum og starfsemi sem nú er á syðri hluta svæðsins verður ekki fyrir áhrifum af 

breyttri landnotkun. Í breytingunni felst einkum að atvinnuhúsnæði sem hefur verið vannýtt á 

svæðinu er glætt nýju lífi og markmiðið er að skapa nýjan klasa fyrir skapandi starfsemi á sviði 

afþreyingariðnaðar. Einnig er gert ráð fyrir að byggingarmagn atvinnuhúsnæðis aukist lítillega.  
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5. mynd. Núverandi byggð í Gufunesi. Fyrirhuguð endurskipulagning tekur einkum til núverandi atvinnulóða 

og nærliggjandi svæða sem hefur verið raskað.  

Umfangsmesta starfsemin sem þarf að víkja af svæðinu er Íslenska gámafélagið og hefur henni verið 

fundinn staður á Esjumelum 

 

Hefur breytingin áhrif á þjónustustofnanir? 

Breytingartillagan gerir ráð fyrir verulegri fjölgun íbúa. Það þarf því að rýna uppbygginguna m.t.t. 

fyrirliggjandi nemendaspáa fyrir grunn- og leikskóla í Grafarvogi og meta hvaða skólahverfi svæðið 

muni tilheyra. Samkvæmt hugmyndum í deiliskipulagi eru gert ráð fyrir íbúðum á hagstæðu verði sem 

gætu hentað ungu fólki. . Fjölgun nemenda, einkum á grunnskólastiginu, ræðst þannig að stærð og 

gerð íbúðanna og fjölda þeirra sem geta talist fjölskylduvænar. Drög að tillögunni verða send til skóla- 

og frístundasviðs til umsagnar og munu frekari upplýsingar liggja fyrir þegar endanleg tillaga liggur 

fyrir. 

Hefur breyting áhrif á umferð, hljóðvist og loftgæði.   

Breytingin gerir ráð fyrir töluverðri aukningu byggingarmagns, auk þess sem núverandi 

atvinnuhúsnæði er breytt sem leiðir mögulega til aukinnar umferðarsköpunar.4 

 

                                                           
4
 Í þessum útreikningum er ekki tekið með byggingarmagn mögulegrar hótelbyggingar vestan aðalgötunnar, né 

mögulegar seinni tíma breytingar á landnotkun á vesturhluta svæðisins. 

Umferðarsköpun vegna íbúðarbyggðar við Gufunes

Ferðamyndunarjafna VSÓ: 1,85*íbúar+0,14*m2 verslun/skrifstofur+0,04*m2annað húsnæði

íbúar verslun/skrifstofur (fm) annað húsnæði (fm)

Gildandi skipulag 0 2.500 27.000

Fjöldi ferða 0 700 2.160 2.860
Breytt skipulag 902 5.250 39.490

Fjöldi ferða 3.336 1.470 3.159 7.965
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Aukning umferðar, sem mun einkum bætast á Strandveg,  er samkvæmt reiknilíkani um 5.000 bílar á 

sólarhring,  þar af rúmlega 3.300 bílar vegna íbúðarbyggðarinnar. Það er einkum umferð frá 

íbúðarbyggðinni sem getur lagst þungt á umferðarstrauma á álagstímum árdegis og síðdegis. Ætla má 

að yfir 90% umferðarinnar beinist til suðurs um Strandveg, við gatnamót Gufunesvegar. 

Áhrif uppbyggingar og umferðaraukningar á hljóðvist og loftgæði eru skoðuð nánar í tillögu að 

deiliskipulagi. 

6. Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 
Gufunesið er skilgreint sem borgarbyggð, sbr. kort 2, bls. 31 í svæðisskipulaginu og liggur innan 

skilgreindra vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins. Tillagan kallar því ekki á breytingu á 

svæðisskipulaginu. Gufunes fellur væntanlega undir flokkinn „annað þéttbýli“ sbr. tafla 1., bls. 34.  

Fyrirhuguð breytingu felur í sér þéttingu byggðar á vannýttu athafnasvæði, þar sem gert er ráð fyrir 

blöndu atvinnustarfsemi og íbúða og fellur þannig vel að almennum markmiðum svæðisskipulagsins 

um byggðaþróun. Sjá að öðru leyti um samræmi við markmið svæðisskipulags í kafla 5. 

Möguleg uppbygging íbúða á svæðinu er ekki getið í fyrirliggjandi þróunaráætlun en horfa verður til 

fjölgunar íbúða á svæðinu við næstu endurskoðun þróunaráætlunar. 

7. Afgreiðslu- og kynningarferli 
Verklýsing vegna aðalskipulagsbreytingar var samþykkt í borgarráði 6. júlí 2017.  Verklýsingin var 

auglýst í fjölmiðlum og send til eftirfarandi umsagnaraðila: Hverfisráð Grafarvogs; Íbúasamtaka 

Grafarvogs; Sorpu;  Skóla- og frístundasviðs; Svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins; 

aðliggjandi sveitarfélaga; Skipulagsstofnunar. 

Umsagnir og athugasemdir hafa borist frá eftirtöldum aðilum: Garðabær (17. ágúst) og Mosfellsbær 

(24. júlí) sem gera engar athugasemdir. Skóla- og frísundasvið Reykjavíkurborgar (6. september), sem 

benda á mikilvægi þess að skoða framtíð útivistarsvæðisins og Gufunesbæinn í samhengi í 

fyrirhugaðri tillögugerð. Svæðisskipulagsnefnd (25. september) sem bendir á að erfitt verði að 

uppfylla skilyrði  um að svæðið verði„samgöngumiðað svæði“, sbr. kröfur svæðisskipulagsins, í ljósi 

þess að Borgarlína eða hágæða almenningssamgöngur verði tæplega í boði innan gönguvegalengdar 

frá svæðinu. Skipulagsstofnun (3.ágúst) bendir einnig á það sama og fleiri atriði sem þarf að skoða við 

mótun tillögunnar. Í megin atriðum hefur verið tekið tillit til þeirra ábendinga og athugasemda sem 

fram hafa komið. Varðandi ábendingu skóla- og frístundasviðs, þá er mikilvægt að skoða þróun 

Gufunessins í samhengi við útivistarsvæðið og verður það gert m.a. varðandi göngu- og 

hjólatengingar. Hinsvegar er litið á heildarskipulag útivistarsvæðisins sem sérstakt verkefni sem mun 

horfa til þeirrar stefnumörkunar sem þegar hefur verið mótuð um framtíð svæðisins og hugmyndir 

sem koma fram í samkeppnistillögum. Einnig þarf að horfa til útivistarsvæðisins við 

hverfisskipulagsvinnu í Grafarvogi. 

Drög að aðalskipulagsbreytingu verða kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga í nóvember 

2017. Drögin verða meðal annars send nágrannasveitarfélögum, aðliggjandi sveitarfélögum og 

svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, en nefndin er formlegur umsagnaraðili um tillöguna.  

Drögin verða gerð aðgengileg á vef borgarinnar og auglýst í fjölmiðli og boðað til opins fundar eða 

opins húss.  



 


