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1 Forsendur breytinga 

1.1 Gildandi skipulag 

Lóð RÚV við Efstaleiti er skilgreind sem þróunarsvæði nr. 58 í aðalskipulagi Reykjavíkur (sjá B-

hluta, bls. 267.)1 Svæðið fær eftirfarandi skilgreiningu: „Þ58 Útvarpshús. Samfélagsþjónusta 

og miðsvæði. Einkum stofnanir og opinber þjónusta. Áætluð aukning byggingarmagns um 

5.000 – 10.000 fermetrar. Landnotkun nyrst á svæðinu breytist í miðsvæði.“ Þessi 

stefnumörkun tók mið af því að aðeins nyrsti hluti lóðar RÚV væri tekin til 

endurskipulagningar og í samræmi við það var sá hluti lóðarinnar skilgreindur sem miðsvæði 

með núverandi lóðum næst Listabraut. Miðsvæðið við Listabraut (M21) er skilgreint með 

eftirfarandi hætti: „Skrifstofur og þjónusta. Einnig möguleiki á íbúðum.“ Gert var ráð fyrir að 

fjöldi íbúða á svæðinu yrði minni en 50 og því var svæðið ekki skilgreint sem sérstakur 

byggingarreitur (þéttingarreitur) í aðalskipulagi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. mynd. Breytingartillaga nær til lóðar RÚV, sem er skilgreind sem samfélagsþjónusta (S) og miðsvæðis M21 
(syðri hluti þess er innan lóðar RÚV). Í B-hluta aðalskipulagsins er umrætt svæði  skilgreint sem þróunarsvæði  
nr. 58 (Hluti þéttbýlisuppdráttar aðalskipulagsins). 

 

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

umfjöllun og lýsingu breytinga. I sumum tilvikum er einnig vísað til blaðsíðutals í prentaðri útgáfu 
aðalskipulagsins. 
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Megnið af lóð RÚV var áfram skilgreint sem svæði fyrir samfélagsþjónustu. Ekki voru sett 

fram sérákvæði um lóðina sem samfélagsþjónustu og því gildir almenn skilgreining 

samfélagsþjónustu fyrir reitinn (bls. 205 í kaflanum Landnotkun, sjá reykjavik.is): „Svæði fyrir 

stofnanir og fyrirtæki sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagið, svo sem 

menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, menningarstofnanir, félagslegar stofnanir, 

trúarstofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila (gr. 6.2.d. í 

skipulagsreglugerð)….Byggingarmagn, nýtingarhlutfall og nánari ákvarðanir um 

landnotkunarheimildir á svæðum fyrir samfélagsþjónustu er almennt ákveðið í hverfis- og / 

eða deiliskipulagi nema annað sé tilgreint.“  

1.2 Aðdragandi . Markmið breytinga  

Borgaryfirvöld hafa sett í forgang að fylgja vel eftir húsnæðisstefnu aðalskipulagsins. 

Húsnæðistefnan er sett í forgang vegna núverandi ástands á húsnæðismarkaði í Reykjavík og 

höfuðborgarsvæðinu. Leigumarkaður íbúða er óstöðugur og leiguverð hátt og almennt er 

takmarkað framboð á húsnæði á viðráðanlegu verði. Þess vegna er sérstaklega mikilvægt að 

tryggja að félagslegum markmiðum stefnunnar verði náð. Eftirfarandi ákvæði hennar er 

lykilatriði í þessu samhengi (bls. 176): „Stefnt verði að því að allt að 25% íbúða verði miðaðar 

við þarfir þeirra sem ekki vilja leggja eða ekki geta lagt mikið fé í eigið húsnæði. Uppbygging 

slíks húsnæðis verði einkum á miðlægum svæðum sem auðvelt er þjóna með góðum 

almenningssamgöngum.“ Til skemmri tíma er jafnvel nauðsynlegt að setja markið enn hærra 

en 25% langtímaviðmið aðalskipulagsins segir til um. Það getur hinsvegar verið örðugt að 

tryggja framfylgd þessa markmiðs á uppbyggingarsvæðum sem er í höndum einkaaðila og 

þar sem þegar liggur fyrir samþykkt deiliskipulag. Því er mikilvægt að tryggja aukið framboð 

byggingarsvæða þar sem borgaryfirvöld geta hlutast til með beinum hætti um gerð íbúða á 

svæðinu.  

Frekari athugun á skipulagi og uppbyggingarmöguleikum á RÚV-lóð og miðsvæði M21 var 

sett af stað í tengslum við mótun uppbyggingaráætlunar Reykjavíkurborgar til næstu ára. Slík 

áætlun grundvallast á  húsnæðisstefnu aðalskipulagsins og er sett fram til skapa yfirsýn um 

þróun á húsnæðis- og leigumarkaði höfuðborgarsvæðisins.  Af því tilefni hófust viðræður 

milli Reykjavíkurborgar og RÚV um mögulegt breytt skipulag lóðarinnar. Þeim viðræðum 

lyktaði með samkomulagi, sem fól m.a. í sér að efnt yrði til samkeppni um svæðið sem RÚV 

yrði í forsvari fyrir og Reykjavíkurborg eignaðist ákveðinn hlut byggingarréttar á svæðinu. 

Efnt var til samkeppni um svæðið á fyrri hluta árs 2015, þar sem arkitektastofan ARKþing var 

hlutskörpust (sjá 2. mynd).  
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2. mynd. Möguleg útfærsla byggðar á reitnum samkvæmt vinningstillögu í skipulagssamkeppni  (ARKþing) 

RÚV-reitur  er svæði sem hefur miðlæga legu og uppbygging þess samræmist því vel megin 

markmiðum aðalskipulagsins um þéttingu byggðar. Hlutur Reykjavíkurborgar í byggingarrétti 

á svæðinu mun auðvelda borgaryfirvöldum að tryggja framfylgd ofangreindra markmiða 

húsnæðisstefnunnar. Samkvæmt vinningstillögu samkeppninnar rúmast að minnsta kosti 250 

íbúðir á svæðinu en þá var miðað við að ákveðinn hluti yrði atvinnuhúsnæði. Fjöldi íbúða á 

reitnum veltur því bæði á stærð íbúðanna og hlutfalli atvinnuhúsnæðis. 

Almennt þarf að greiða fyrir skipulagsgerð til að tryggja að nægjanlegt framboð 

íbúðarhúsnæðis  verði á komandi árum, en það er ljóst að myndast hefur töluverð 

uppsöfnuð eftirspurn eftir húsnæði eftir mörg mögur ár á undan.2 Einkum þarf að tryggja 

framboð minni íbúða og stuðla almennt að félagslegri blöndun innan íbúðarhverfanna.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Unnið hefur verið að mati á húsnæðismarkaðnum og uppbyggingarmöguleikum í borginni að undanförnu. Það hefur verið  gert í tengslum 
við áætlanir um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til skemmri tíma, m.a. vegna langtíma fjárhagsáætlunar borgarinnar og þróunaráætlunar 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins (sjá Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2015-2018, samþykkt í svæðisskipulagsnefnd 17.  apríl 
2015). 
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2 Breytingartillögur 

Breytingartillögur  fela eftirfarandi í sér: 

1. Svæði fyrir samfélagsþjónustu (lóð RÚV) verður breytt í miðsvæði (M21) þar sem 

áherslan verður á íbúðir, samfélagsþjónustu, auk verslunar og þjónustu og skrifstofa. 

2. Aukið byggingarmagn, einkum vegna fjölgunar íbúða. Áætluð fjölgun íbúða er allt að 

300,3 en heimild í gildandi aðalskipulagi takmarkaðist við 49 íbúðir eða færri. Svæðið 

verður vegna þessa skilgreint sem sérstakur byggingarreitur, sbr. mynd 13, bls. 32-33 

(sjá staðfest aðalskipulag, Borgin við Sundin á reykjavik.is). Sett er inn viðmið um 

hæðir húsa, sambærilegt og á flestum þróunarreitum, 3-5. Tímabil uppbyggingar er 

áætlað 2016-2020. 

Væntanleg uppbygging kallar einnig á lítilsháttar tilfærslu hitaveitustokks, sbr. mynd 11, bls. 

62 í kaflanum Skapandi borg (sjá reykjavik.is). Ekki er talið að breytt útfærsla stofnæðar 

hitaveitu kalli á breytingu á skipulagsgögnum aðalskipulagsins. 

Þrátt fyrir að hér sé skilgreindur nýr byggingarreitur með allt að 300 íbúðum til viðbótar er 

ekki talin ástæða til að endurskilgreina fjölda íbúða á öðrum reitum eða tímasetningu 

uppbyggingar þeirra, að svo stöddu. Það er fyrirséð að uppbygging hefst síðar en ráð var fyrir 

gert á nokkrum þéttingarreitum, m.a. á Hlíðarenda, Skerjafirði og Vogabyggð, og fjöldi íbúða 

er undir viðmiðum á einstökum öðrum reitum (t.d. Slippasvæði, Einholt-Þverholt).  

Uppbygging á RÚV reit samræmist vel megin markmiðum svæðisskipulagsins  og samkvæmt 

þróunaráætlun svæðisskipulagsins 2015-2020 var gert ráð fyrir að fyrstu fullgerðar íbúðir  á 

RÚV reit væru mögulega tilbúnar undir lok tímabils þróunaráætlunar. Gera má ráð fjölgun 

íbúða á RÚV hafi ekki áhrif á þróunaráætlunina 2015-2020 en komi inn við næstu 

endurskoðun hennar. 

Miðað er við að aðalskipulagsbreytingarnar hafi ekki áhrif á umhverfi og staðhætti umfram 

það sem gert er ráð fyrir í núgildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og í 

umhverfisskýrslu þess. Um nokkra breytingu á byggingarmagni er að ræða, en fjölgun íbúða 

felst að hluta til í því að áður ráðgert skrifstofuhúsnæði verður íbúðir (sjá nánar kalf 3.1). 

Nettóaukning húsnæðis á reitnum gæti þó numið um 30 þúsund m2. 

Hér að neðan er lýst þeim breytingum sem verða á aðalskipulaginu. 

  

                                                           
3
 Í verklýsingu var talað um 200 íbúðir en nú er gert ráð fyrir allt að 300 íbúðum. Þetta felur annars vegar það í 

sér að meðalstærð íbúða verður minni og/eða að vægi íbúðarhúsnæðis verður meira, á kostnað 
atvinnuhúsnæðis. Áfram er gert ráð fyrir svipaðri heildaraukningu byggingarmangs. 
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2.1 Breytt landnotkun 

 

Fyrir breytingu:  

 

„M21. Listabraut:  Skrifstofur og þjónusta. Einnig möguleiki á íbúðum“ (bls. 209, sjá einnig 

bls. 53) 

Rúv-lóð:  „Svæði fyrir stofnanir og fyrirtæki sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við 

samfélagið, svo sem menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, menningarstofnanir, félagslegar 

stofnanir, trúarstofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila (gr. 

6.2.d. í skipulagsreglugerð)…“ (sjá almenna skilgreiningu bls. 205) 
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Eftir breytingu: 

 

M21 Listabraut-RÚV : Miðsvæði með áherslu á blandaða byggð. Íbúðir (ÍB), 

samfélagsþjónusta (S) (sbr. gr. 6.2.d. í skipulagsreglugerð), auk verslunar og þjónustu  og 

skrifstofa. Ekki er gert ráð fyrir gististöðum á svæðinu. Á þeim hluta svæðisins þar sem 

íbúðarbyggð er ráðandi, samkvæmt ákvörðun í deiliskipulagi, er heimilt að hafa íbúðir á 

jarðhæðum, en annars skuli íbúðir einkum vera á efri hæðum 
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2.2 Fjöldi íbúða og önnur nánari skipulagsákvæði 

 

Breyting á mynd 13, í kaflanum Borgin við Sundin, þar sem bætt er við nýjum byggingarreit 

nr. 57, RÚV.  Byggingarreit nr. 57. RÚV, verður bætt í töflu á mynd  13, bls. 32-33 í kaflanum 

Borgin við Sundin í staðfestri útgáfu aðalskipulagsins á reykjavik.is  (sbr. mynd 13, bls. 42-43 í 

prentaðri útgáfu). RÚV reitur fær eftirfarandi skilgreiningu: Heimild um fjölda íbúða verður  

350,  ákvæði um hæðir húsa verður 3-5 og uppbyggingartímabilið 2016-2020. Sjá nánar töflu 

hér að neðan. Jafnframt er bætt inn á uppdrátt myndar 13, afmörkun reitsins. 

Aðeins hluti töflu og uppdráttar á mynd 13 er sýndur hér að neðan. Neðanmálsgreinar með 

töflunni eru óbreyttar, sjá hér að neðan. 

 

Breyting þemauppdráttar á mynd 13:  
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Breyting töflu á mynd 13:  
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Breyting á Töflu 1 í kaflanum Borg fyrir fólk, varðandi heimildir um hæðarviðmið.  

Byggingarreit nr. 57, RÚV verður bætt í töflu 1, bls.174 í staðfestri útgáfu í kaflanum Borg 

fyrir fólk á reykjavik.is, (sbr. tafla 1, bls. 161 í prentaðri útgáfu). Jafnframt verður reiturinn 

sýndur á mynd 10, bls. 174 og táknaður sem þróunarsvæði með 3-5 hæða byggð. 
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Breyting á Mynd 10 í kaflanum Borg fyrir fólk, varðandi heimildir um hæðarviðmið.  

Byggingarreitur RÚV  verður afmarkaður og táknaður sem þróunarsvæði með 3-5 hæða 

byggð, á mynd 10, bls.174 í staðfestri útgáfu í kaflanum Borg fyrir fólk á reykjavik.is, (sbr. 

mynd 10, bls. 160 í prentaðri útgáfu).  
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3 Áhrif breytinga og samræmi við megin markmið 

Aðalskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hins 

vegar er gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum breytingarinnar skv. 12. gr. 

skipulagslaganna. Gerð er ítarlegri grein fyrir umhverfisáhrifum í greinargerð með 

deiliskipulagi fyrir svæðið. Tillagan felur ekki í sér breytingar á megin markmiðum 

aðalskipulagsins og breyting á áður ráðgerðu byggingarmagni er ekki talin veruleg. Gerð er 

grein fyrir áhrifum á helstu þætti hér að neðan, sbr. verklýsingu og samræmi við valin 

markmið aðalskipulagsins. 

3.1 Áhrif uppbyggingar á umferð frá svæðinu, hljóðvist og loftgæði 

Breytingartillagan gerir ráð fyrir breytingu á heildar byggingarmagni á reitnum og tilfærslu 

þess úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Í þessari umfjöllun er lögð áhersla á þau áhrif sem 

breytingartillagan hefur í för með sér. Uppbygging á Rúv-reit samkvæmt gildandi 

aðalskipulagi gæti leitt til aukningar á byggingarmagni um alls 10.000 fermetra. Samkvæmt 

gildandi aðalskipulagi mætti reikna með allt að 49 íbúðum á reitnum. Miðað við 120 

fermetra stærð íbúða yrði íbúðarhúsnæði 6.000 fermetrar og þá 4.000 fermetrar 

atvinnuhúsnæðis, sem einkum yrði verslun/skrifstofur þar sem um  miðsvæði er að ræða. 

Miðað við stærð íbúða mætti reikna að meðaltali með um 2,1 íbúum á íbúðum, sem er 

nálægt meðaltali hverfisins. Breytingartillagan hefur í för með sér verulega aukningu í 

fermetrum íbúðarhúsnæðis en gera má ráð fyrir að bygging atvinnuhúsnæðis verði óveruleg. 

Ef íbúðirnar verða til dæmis 350 og meðalstærð þeirra yfir 100 fermetrar verður ekki um 

aukningu atvinnuhúsnæðis á reitnum frá því sem er í dag. Að gefnum þessum forsendum er 

umferðarsköpun reitnum fyrir og eftir breytingu, eftirfarandi:4 

  

Umferð frá reitnum gæti því aukist að hámarki um 600 bílferðir. Í samhengi umferðarspár 

aðalskipulagsins til ársins 2030 er þetta óverulega aukning. Þetta er hinsvegar mögulega 30% 

aukning á umferðarsköpun á svæðinu, miðað við gildandi aðalskipulag. Staðbundin áhrif 

breytingartillögu á umferð geta því orðið allnokkur, en horfa verður til þess að 

umferðarsköpun svæðisins var lítil fyrir m.t.t. stærðar svæðisins. Auk þess sem svæðið er vel 

tengt við aðliggjandi umferðargötur. Nánari er fjallað um áhrif uppbyggingar á umferð, 

                                                           
4
 Á reitnum sem afmarkast að Listabraut, Háaleitisbraut, Bústaðavegi og Efstaleiti eru í dag 17.200 fermetar 

stofnanahúsnæðis og 4.300 fermtrar verslunar- og þjónustuhúsnæðis. Mögulegar breytingar á ferðavenjum er 
ekki reiknaðar inní.  Hér er því um hámarksmat að ræða. Tilgangur þessa mats er fyrst og fremst að skoða 
hvaða áhrif breytingin hefur mögulega á umferðarsköpun.. 

Umferðarsköpun vegna aukinnar uppbyggingar á RÚV-reit
Ferðamyndunarjafna VSÓ: 1,85*íbúar+0,14*m2 verslun/skrifstofur+0,04*m2annað húsnæði

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

Fyrir breytingu 103 8.300 17.200

Fjöldi ferða 190 1.162 688 2.040
Eftir breytingu 735 4.300 17.200

Fjöldi ferða 1.360 602 688 2.650
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staðbundin áhrif og flæði  á einstökum götum, hljóðvist og loftgæði í  greinargerð með 

deiliskipulagstillögu. 

3.2 Áhrif fjölgunar íbúða á þjónustustofnanir í hverfinu. 

Reynslan sýnir að fáir nemendur eru að meðaltali í nýjum íbúðum á þéttingarreitum í 

miðsvæðis í borginni. Uppbyggingarreiturinn er staðsettur í grónu og fjölskylduvænu hverfi 

og því má alveg gera ráð fyrir að íbúðirnar verði vinsælar meðal fjölskyldufólks en það veltur 

mikið á útfærslu íbúðagerða í deiliskipulagi. „Í hverfinu í dag eru skólastofnanir mis vel nýttar 

og gætu því tekið við þeirri fjölgun skólabarna sem uppbyggingin leiðir af sér. Eftirfarandi 

kemur fram í minnisblaði skóla- og frístundasvið, dagsett 21. janúar 2016:   

„Hverfisskólinn er Háaleitisskóli með tvær starfsstöðvar; Álftamýri og Hvassaleiti. Nemendur 
í 1.-7. bekk á þessum stað færu í Hvassaleiti og nemendur í 8.-10. bekk í Álftamýri. Í töflunni 
hér fyrir neðan má sjá mögulegan nemendafjölda miðað við 250 og 360 íbúðir. Miðað er við 
að hverjar 100 íbúðir skili 20 börnum á grunnskólaaldri sem er rétt yfir þeim fjölda sem 
kemur úr íbúðum í hverfinu í dag. 

 
Ekki er hægt að segja til um nákvæmlega á hvaða tíma nemendur kæmu inn eða hvernig þeir 

myndu skiptast í árganga en það skiptir auðvitað máli.  Í Háaleitisskóla – Álftamýri hafa 

nemendur verið á bilinu 320-330 undanfarin ár og gera nemendaspár ráð fyrir að svo verði 

áfram. Í Háaleitisskóla – Hvassaleiti hafa nemendur verið í kringum 150 undanfarin ár en spár 

gera ráð fyrir nokkurri fjölgun eða allt að 180 nemendur á næstu árum vegna endurnýjunar í 

hverfinu. Báðir starfsstaðir Háaleitisskóla geta tekið við þessum áætlaða fjölda nemenda sem 

kæmi úr nýjum íbúðum á RÚV reit. Fjölgunin er umtalsvert meiri í Hvassaleiti en sá skóli var 

áður fyrir nemendur í 1.-10. bekk þannig að aukinn fjöldi nemenda, bæði úr hverfinu og 

nýjum íbúðum, getur rúmast þar þó mögulega þurfi að taka aftur í notkun kennslustofur sem 

hafa verið nýttar í annað en kennslu síðustu ár.  Fjöldi leikskólabarna í Háaleiti er nú 145 og 

er ekki gert ráð fyrir mikilli breytingu haustið 2016. Nýjar íbúðir á RÚV reit gætu svo skilað á 

um 28-40 leikskólabörnum til viðbótar. Í næsta nágrenni skólanna eru leikskólarnir 

Austurborg, Furuskógur og Garðaborg sem eru fullnýttir miðað við rekstrarleyfi. Miðað við að 

ekki fleiri börn á leikskólaaldri en þetta komi úr þessum nýju íbúðum má gera ráð fyrir að 

leikskólarnir geti lagað sig að þessum aukna fjölda.“ 

 

3.3 Samræmi breytingartillögu við megin markmið aðalskipulagsins. 

Ljóst er að uppbygging og þétting byggðar á RÚV-reit samræmist almennt megin markmiðum 

aðalskipulagsins, s.s. um þétta og blandaða byggð, styttingu vegalengd og breyttar 

ferðavenjur, hagkvæma landnýtingu og endurnýtingu vannýttra svæða og sjálfbæra þróun 

borgarinnar. Fjölgun íbúa og starfa á svæðinu getur einnig eflt bakland verslunar- og 
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þjónustukjarna í nágrenninu. Hversu vel uppbyggingin samræmist einstökum markmiðum 

aðalskipulagsins liggur þó á endanum í útfærslu stefnunnar í deiliskipulagi.  

Breytingartillaga um fjölgun íbúðum á svæðinu samræmist ennfremur vel markmiðum 

húsnæðisstefnu um uppbyggingu á miðlægum svæðum og að mæta eftirspurn eftir íbúðum 

miðað við núverandi ástand á húsnæðismarkaði. Meðalstærð íbúða í fyrirliggjandi 

deiliskipulagstillögu er undir 100 m2 og er gert ráð fyrir íbúðum á breiðu stærðarbili og 

ákveðið hlufall verði leiguíbúðir, sbr. samningsmarkmið borgarinnar. Reykjavíkurborg á 

byggingarrétt að um 40 íbúðum á svæðinu og eru áform um að úthlutata þeim til 

húsnæðisfélaga sem sinna leigumarkaði og gegna samfélagslegu hlutverki á 

húsnæðismarkaði.   

Áformuð tímasetning uppbyggingar er í samræmi við megin markið um forgangsröðun, þ.e. 

að setja þéttingu byggðar á miðlægum svæðum í forgang. Ekki er ástæða til að 

endurskilgreina fjölda íbúða á öðrum reitum eða tímasetningu uppbyggingar þeirra, að svo 

stöddu. Það er fyrirséð að uppbygging hefst síðar en ráð var fyrir gert á nokkrum 

þéttingarreitum, m.a. á Hlíðarenda, Skerjafirði og Vogabyggð, og fjöldi íbúða er undir 

viðmiðum á einstökum öðrum reitum (t.d. Slippasvæði, Einholt-Þverholt).   

Miðað við fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi samræmist upppbygging vel markmiðum 

aðalskipulagsins um hæðir húsa, gæði byggðar og samspil byggingarreita og gatna og opinna 

rýma. 

4 Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 

Fyrirhuguð uppbygging  á RÚV-reit  samræmist vel megin markmiðum svæðisskipulags 

höfuðborgarsvæðisins, s.s. varðandi landnotkun og samgöngukerfi, þéttingu og blöndun 

byggðar og sjálfbæra þróun. Svæðið er flokkað sem samgöngumiðað þróunarsvæði í 

núgildandi Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2015-2020, en þar var þó miðað við aðeins 

um 50 íbúðir á reitnum sem gætu verið fullgerðar seint á tímabili áætlunarinnar.  Fjölgun 

íbúða á RÚV reit, sem tillagan gerir ráð fyrir, hefur þó ekki áhrif á núverandi þróunaráætlun, í 

ljósi þess að uppbyggingu hefur seinkað á fjölmörgum öðrum samgöngumiðuðum svæðum 

og íbúðir á reitnum koma að mestu til uppbyggingar undir lok tímabils áætlunarinnar.  Horfa 

þarf hinsvegar til þessara breytinga við næstu endurskoðun hennar.  

Við mótun breytingartillögu var miðað við að uppbygging á RÚV-reit samræmdist þeim 

viðmiðum og markmiðum um byggðaþróun sem sett eru fram í svæðisskipulaginu. Í töflu 1, 

bls. 34, í svæðisskipulaginu segir: „Leitast verði við að ná því að minnst 66% íbúða á 

höfuðborgarsvæðin verði í kjörnum og samgöngumiðuðum svæðum. Sveitarfélög geta vikið 

frá viðmiðum fyrir einstaka flokka t.d. með því að fjölga íbúðum í miðkjörnum og/eða á 

samgöngumiðuðum þróunarsvæðum á kostnað annarra svæða.“ Fjölgun íbúða á svæðinu 

samræmist því vel því markmiði svæðisskipulagsins að auka hlut uppbyggingar í kjörnum og 

samgöngumiðuðum svæðum. Breytingin á RÚV reit er lítil í svæðisskipulagslegu samhengi. 

Áætluð fjölgun á reitnum um 300 íbúðir nemur um 0,36% af af heildaríbúðafjölda á 

höfuðborgarsvæðinu í dag. Skipulag RÚV-reits mun enn fremur uppfylla í öllum 
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meginatriðum þær kröfur og þau viðmið sem sett eru fram um samgöngumiðuð svæði í töflu 

2, bls. 36 í svæðisskipulaginu.  

Rétt er að undirstrika að framfylgd AR2010-2030 og samræmi þess við markmið 

svæðisskipulags,  er enn frekar tryggt með reglubundinni vöktun og eftirliti, þ.e.  „með 

árlegum aðgerðaáætlunum og uppbyggingaráætlunum“.5  

5 Samráð og kynningar 

Verklýsing vegna aðalskipulagsbreytingar var samþykkt í borgarráði þann 10. desember 

2015. Verklýsingin var auglýst í fjölmiðlum og send til eftirfarandi umsagnaraðila: 

Skipulagsstofnun, Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, hverfisráð Háaleitis og Bústaða, 

Orkuveita Reykjavíkur, svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, aðliggjandi sveitarfélög. 

Umsagnir hafa borist frá hverfisráði Háleitis- og Bústaða (dagsett 18. janúar 2016), skóla- og 

frístundasviði (dagsett 21. janúar), Skipulagsstofnun (dagsett 8. janúar), Hvalfjarðarsveit (10. 

mars), Bláskógabyggð (8.jan, 3. mars) og svæðisskipulagsnefnd (19. feb.). 

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

byrjun febrúar 2016. Drögin voru  meðal annars send nágrannasveitarfélögum, aðliggjandi 

sveitarfélögum og svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, en nefndin er formlegur 

umsagnaraðili um tillöguna.6 Haldinn var opinn íbúafundur þann 16. febrúar sl. sem 

auglýstur var í fjölmiðlum. Þar voru drög að breytingartillögunni kynnt ásamt drögum að 

deiliskipulagi fyrirhugðrar uppbyggingar. Gögnin voru jafnfram gerð aðgengilega á vef 

Reykjavíkurborgar. Drög að tillögu voru kynnt á fundi svæðisskipulagsnefndar þann 19. 

febrúar.Tillagan var samþykkt í auglýsingu samkvæmt 3. mgr. 30. gr. í umhverfis- og 

skipulagsráði þann 6. apríl og í borgarráði þann 14. apríl. 

Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á 

aðalskipulagi. Aðalskipulagstillagan var kynnt samhliða tillögu að deiliskipulagi RÚV-reits.  

Tillögurnar voru kynntar á tímabilinu 13. maí til 24. júní 2016. Frestur til að gera 

athugasemdir var til 24. júní sl. 

Ein athugasemd barst við aðalskipulagstillöguna á auglýsingatímanum.  Auk þess lágu fyrir 

umsagnir sem bárust fyrr í vinnsluferli tillögunnar og tekið var tillit til áður en tillagan fór í 

auglýsingu. Athugasemdin leiðir ekki til breytinga á tillögunni (sjá Viðauka. Afgreiðsla 

athugasemda). 

 

 

 

                                                           
5
 Árleg skýrsla um framfylgd aðalskipulagsins. 

6
 Samanber ákvæði Höfuðborgarsvæðisins 2040, um að umsögn svæðisskipulagsnefndar um samræmi 

aðalskipulagsbreytinga við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins liggi fyrir áður en tillögur eru staðfestar.  
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6 Viðauki. Afgreiðsla athugasemda 
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Reykjavík, 6. júlí 2016 

 
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. RÚV-reitur. Tillaga um breyttar heimildir varðandi fjölda 
íbúða og breytta landnotkun. Umsögn um athugasemdir.  
 
Samþykkt að vísa aðalskipulagsbreytingu og umsögn um athugasemdir til afgreiðslu í borgarráði, sbr. 
1. og 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga 
 
Aðalskipulagstillagan: 
Breytingartillagan nær til RÚV-reits, svæðis milli Listabrautar og Bústaðavegar, og felst annars vegar í 
breyttri landnotkun og hinsvegar fjölgun íbúða. Svæði fyrir samfélagsþjónustu (lóð RÚV) er breytt í 
miðsvæði (M21) þar sem áherslan er á íbúðir, samfélagsþjónustu, auk verslunar og þjónustu og 
skrifstofa. Reiturinn er skilgreindur sem sérstakur byggingarreitur í aðalskipulaginu (nr. 57) þar sem 
heimilt verður að byggja 350 íbúðir. Viðmið um hæðir húsa verður 3-5 hæðir og tímabil uppbyggingar 
er áætlað 2016-2020. Aðalskipulagstillagan var kynnt samhliða tillögu að deiliskipulagi svæðisins. 

Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi. 
Aðalskipulagstillagan var kynnt samhliða tillögu að deiliskipulagi RÚV-reits.  Tillögurnar voru kynntar á 
tímabilinu 13. maí til 24. júní 2016. Frestur til að gera athugasemdir var til 24. júní sl. 

Ein athugasemd barst við aðalskipulagstillöguna á auglýsingatímanum.  Auk þess lágu fyrir umsagnir 
sem bárust fyrr í vinnsluferli tillögunnar og tekið var tillit til áður en tillagan fór í auglýsingu. Einnig lá 
fyrir erindi frá hverfisráði Háaleitis og Bústaða, þar sem vísað er til bréfs Þóris Stephensens til 
formanns ráðsins. Í því koma fram athugasemdir sem fyrst og fremst beinast að deiliskipulagi reitsins. 
   
Athugasemdir-svör: 
 
Reynir Vignir og Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir, Hvassaleiti 68: 
Bréfritarar gera athugasemd við fyrirhugaða uppbyggingu á RÚV-reit, álíta að áformað 
byggingarmagn sé allt of mikið og telja að gera ætti reitinn að útvistarsvæði sem þjónaði íbúum 
hverfisins og öðrum Reykvíkingum. Fullyrt er að uppbygging á reitnum sé ekki í samræmi við 
svæðisskipulag og aðalskipulag og að samræmi við megin markmið þessara áætlana séu 
eftiráskýringar. Varpað er fram áhyggjum vegna aukinnar umferðar sem uppbygging mun leiða af 
sér, sem gætu leitt til aukinna tafa og minnkandi afkastagetu á nærliggjandi gatnamótum. Gagnrýnt 
er hversu mikið byggingarmagn er aukið frá því sem var áætlað í gildandi aðalskipulagi. Krafist er 
þessi að byggingarmagnið verði tekið til endurskoðunar. Þá er lagt til að sett verði í forgang að opna 
ný gatnamót við Háaleitisbraut, sem deiliskipulagstillaga gerir ráð fyrir, til að draga úr ónæði á 
framkvæmdatímanum. 

Svar: 
Megin markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er að ýta undir sjálfbæra þróun borgarinnar, 
með þéttari og blandaðri byggð innan núverandi borgarmarka. Það felur í sér að byggt verður á  
fjölmörgum minni byggingarreitum innan borgarinnar, í stað þess að ráðast sé í nýtt landnám í útjaðri 
byggðar. Engin borgarhluti fer varhluta af þessari stefnu aðalskipulagsins og eru skilgreind 
þróunarsvæði og þéttingarreitir í flestum hverfum borgarinnar. Megin viðmið stefnunnar um þéttari 
byggð er að byggja einkum á eldri vannýttum atvinnusvæðum og ganga ekki á áður skilgreind opin 
svæði sem hafa útivistargildi.  



  

bls. 2 

Í staðfestu aðalskipulagi borgarinnar hefur RÚV-reitur ávallt verði skilgreindur sem byggingarsvæði. Í 
fyrsta aðalskipulagi borgarinnar sem tók gildi 1966, var svæðið skilgreint sem miðbæjarsvæði, sem 
hluti hins nýja miðbæjar sem þá var áformaður í Kringlumýri. Eftir að tekin var ákvörðun um 
Útvarpshús á svæðinu, var svæðið milli Bústaðavegar og Listabrautar skilgreint í heild sem 
stofnanasvæði. Í við gerð gildandi aðalskipulags var gerð sú breyting, að sá hluti svæðisins sem er 
næstur Listabraut, var skilgreindur sem miðsvæði, þ.e. núverandi lóðir ásamt ræmu af lóð 
Útvarpshússins.  

Uppgefið byggingarmagn í gildandi aðalskipulagi, sem sett var fram í leiðbeinandi hluta greinargerðar,  
miðaðist einkum við mögulega uppbyggingu á nyrsta hluta lóðar Útvarpshús, enda lágu þá ekki fyrir 
áform RÚV um að nýta sína lóð betur. Í aðalskipulaginu var því í raun ekki sett fram stefnu um 
heildarbyggingarmagn á svæðinu. RÚV-lóðin í heild var hinsvegar skilgreind sem þróunarsvæði, sem 
gaf vísbendingu um að frekari uppbyggingu á svæðinu væri til skoðunar. 

Þó breytingartillagan feli í sér verulega aukningu frá tilgreindu byggingarmagni í gildandi 
aðalskipulagi, þá eru tillögur um þéttari byggð á svæðinu klárlega í samræmi við megin markmið 
aðalskipulags og svæðisskipulags. RÚV-reitur hefur miðlæga legu innan borgarinnar og 
höfuðborgarsvæðisins, sem auðvelt er að þjóna með fjölbreyttum samgöngumátum.  Reiturinn  telst 
til samgöngumiðaðra þróunarsvæða samkvæmt svæðisskipulaginu, en slík svæði hafa forgang 
varðandi uppbyggingu samkvæmt svæðisskipulaginu. Áformuð uppbygging á reitnum er ennfremur í 
samræmi við megin markmið aðal- og svæðisskipulags um yfirbragð byggðar og gott borgarumhverfi. 

Fyrir liggur að uppbygging á reitnum samkvæmt óbreyttu aðalskipulagi, hefði getað leitt til 
allnokkurrar aukningar á bílumferð, sérstaklega ef einkum hefði verið byggt verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði á svæðinu í stað íbúðarhúsnæðis. RÚV-reitur nýtur þess að vera vel tengdur við 
aðliggjandi umferðargötur og ætti aukin umferð að hafa takmörkuð áhrif innan gróinna hverfa í 
nágrenninu og ekki að valda verulegum breytingum á þjónustustigi á aðliggjandi gatnamótum og 
umferðargötum. 

Krafa um sjálfbærari og hagkvæmari borgarþróun verður sífellt meira knýjandi. Henni verður best 
svarað með því að nýta land borgarinnar betur, jafnhliða því að setja uppbyggingunni ákveðnari 
viðmið um umhverfisgæði. Þétting íbúðarbyggðar er ekki ný af nálinni innan borgarinnar og eru 
íbúðarhverfin til vesturs frá RÚV-reit afleiðing sambærilegra áherslna í skipulagsmálum og höfð eru 
að leiðarljósi við uppbyggingu RÚV-reits. 

Rétt er að skoða möguleika þess að opna ný gatnamót við Háaleitisbraut strax á framkvæmdatíma, ef 
það mætti verði til þess að draga úr ónæði þungaumferðar frá svæðinu.  

Að öðru leyti er vísað til svara vegna  athugasemda við auglýsta deiliskipulagstillögu. 
 
Afgreiðsla breytingar: 
Athugasemdir og umsagnir leiða ekki til efnislegra breytinga á aðalskipulagstillögunni.  

 
Haraldur Sigurðsson  



 


