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1  Gildandi skipulag og helstu forsendur 

Kópavogsgöng, sem tengja Reykjanesbraut við Kringlumýrarbraut og áfram um fyrirhuguð 

Öskjuhlíðargöng við Hringbraut, voru skilgreind sem hluti framtíðar gatnakerfis 

höfuðborgarsvæðissins í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024, sem staðfest var í byrjun 

árs 2001. Á sama tíma var gert ráð fyrir þeim í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 og aðalskipulagi 

Kópavogs um svipað leyti. Svæðisskipulagið 2001-2024 var unnið á árunum 1998 til 2002 og við vinnu 

þess var lagt til grundvallar megin markmiðið um skilvirkar bílsamgöngur, svo sem verið hafði 

stefnumörkun sveitarfélaganna undanfarin 40 ár. Í forsendum þess var beitt hefðbundnum 

umferðarreikningum, þar sem ekki var gert ráð fyrir möguleikum þess að ferðavenjur breyttust né að 

drægi úr fjölda ferða á hvern íbúa. Þvert á móti var reiknað með að fjöldi ferða á hvern íbúa myndi 

jafnvel aukast. Niðurstaða umferðarreikninganna, í takti við megin markmið svæðisskipulagsins, 

bentu til þess að í lengri framtíð yrði mögulega þörf á stofnbraut sem tengdi Smáralind við 

Reykjanesbraut, stystu leið til miðborgar Reykjavíkur.  

Grunnforsendur svæðisskipulagsins 2001-2024 voru teknar til endurskoðunar með gerð gildandi 

svæðsiskipulags, Höfuðborgarsvæðið 2040, en undirbúningur þeirrar vinnu hófst 2013. Við gerð 

Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 höfðu þessar forsendur einnig verið rýndar og öðrum aðferðum 

beitt við umferðarreikninga og lagt upp með önnur megin markmið um þróun samgöngukerfa. Við 

mótun nýs svæðisskipulags voru gerðar umferðarspár, með Kópavogsgöngum annars vegar og án 

þeirra hins vegar. Umferðarspárnar sýna að áhrif ganganna gætir fyrst og fremast í næsta nágrenni 

þeirra og þegar fjær dregur verða áhrifin óveruleg. Niðurtaða umferðarlíkans höfuðborgarsvæðisins 

sýnir að Kópavogsgöng flytja talsvert umferðarmagn af Reykjanesbraut, þar sem fyrir er nægjanleg 

umferðarrýmd, yfir á Kringlumýrarbraut þar sem afkastageta er nánast fullnýtt og umferðarrýmd því 

lítil (sjá Viðauka). Þessar athuganir studdu þá ákvörðun að gera ekki ráð fyrir Kópavogsgöngum í 

framtíðargatnakerfi höfuðborgarsvæðisins, eins og það er skilgreint í svæðisskipulaginu (sjá kafla 5).  

Í nýju svæðsiskipulagi er megin markmiðið að efla almenningssamgöngur og breyta ferðavenjum. 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa sett fram stefnu um byggja upp hágæða 

almenningssamgangnakerfi á höfuðborgarsvæðinu, Borgarlínukerfi. Markmið stefnunnar er að breyta 

ferðavenjum, m.a. með því að auka hlutdeild almenningssamgangna verulega. Við gerð 

svæðisskipulag voru gerðar umferðarspár þar sem tekið er mið af breyttum ferðavenjum. Samkvæmt 

þeim niðurstöðum mun það stofnbrautakerfi sem lagt er til grundvallar í Svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins 2040, og inniheldur ekki Kópavogsgöng, anna þeirri umferðaraukningu sem 

gert er ráð fyrir á næstu áratugum nái markmið um breyttar ferðavenjur fram að ganga. 

Fyrirhugað er fara í breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, sem felur í sér að fella út 

Kópavogsgöng. Kópavogsbær hefur einnig hafið undirbúning við að fella Kópavogsgöng út í 

aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2040 er ekki gert ráð fyrir 

Kópavogsgöngum sem stofnbraut. 

Þar sem stofnkostnaður Kópavogsganga er hár, ávinningur fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu er 

takmarkaður og framkvæmdin samræmist ekki markmiðum gildandi svæðisskipulags né aðalskipulags 

er lagt til að fella þau út í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. 
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1. mynd. Gildandi stefna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Tenging Öskjuhlíðarganga við gangamunn 

Kópavogsganga í Fossvogsdal og mislæg gatnamót og gangamunni í Suður-Mjódd. Í nágrenni vestari 

gangamunna er jaðar útivistarsvæði í  Fossvogi, opið gróið land, göngu- og hjólreiðastígar. Stofnbrautin og 

umferðartengingar liggja um land Ræktunarstöðvar Reykjavíkur og skógrækt í tengslum við hana. Frá 

Kringlumýrarbraut liggja göngin undir Kópavogshálsinn til suðausturs og tengjast Reykjanebraut nokkru 

norðan gatnamóta Fífuhvammsvegar. Á því svæði er verslun og þjónusta og samgöngumannvirki og opið 

grænt svæði í Suður-Mjódd sem ætlað var undir umferðartengingar. Gert var ráð fyrir mögulegum 

Kópavogsgöngum í aðalskipulaginu sbr. stefna þágildandi svæðisskipulags. Þó fyrir lægi við gerð 

aðalskipulagins, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum,  að göngin væru vart réttlætanleg, þá var vegna innbyrðis 

samræmis við gildandi svæðisskipulagi ákveðið að fella þau ekki út á þeim tímapunkti, enda lá þá fyrir að 

fara í heildarendurskoðun á svæðisskipulaginu.  

Þar sem tillagan fjallar um niðurfellingu áður áformaðrar stofnbrautar telst breytingin háð lögum nr. 

105/2006 um umhverfismat áætlana og því innheldur þessi verkefnislýsing einnig matslýsingu (sjá 4. kafla). 

Umhverfismatið verður unnið af VSÓ-ráðgjöf, sem einnig unnu tillögu að meðfylgjandi matslýsingu. 
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2 Markmið og tilgangur breytinga 

Tilgangur aðalskipulagsbreytingar er að samræma aðalskipulag Reykjavíkur við svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðis og Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024. Ástæða breytingar er að ekki er lengur talin 

þörf á Kópavogsgöngum í samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins, Reykjavíkurborgar og 

Kópavogsbæjar, sbr. þær athuganir sem unnar voru í tengslum við gildandi svæðsisskipulag. 

Breytinigin er í góðu samræmi við megin markmið aðalskipulagsins og svæðisskipulagsins. 

 

3 Aðalskipulagsbreyting – atriði sem breyting nær til 

Breyting nær væntanlega til eftirfarandi atriði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030: 

1. Þéttbýlisuppdráttar (1:20.000). Tákn fyrir stofnbraut og gangamunna í Fossvogsdal eru felld út 

af þéttbýlisuppdrætti og tákn fyrir gangamunna og mislæg gatnamót á Reykjanesbraut í Suður-

Mjódd eru sömuleiðis felld út.  Mörk miðsvæðis M12 í Suður-Mjódd verður mögulega breytt og 

svæðið stækkað til vesturs. 

2. Mynd 4 (bls,. 149), í kafla um Aðalgatnakerfi verður breytt til samræmis. Ekki er fjallað um 

Kópavogsgöng að öðru leyti í stefnumörkun aðalskipulagsins.  

3. Í forsendum er fjallað um hvaða umferð göngin gætu tekið árið 2030, miðað við breyttar og 

óbreyttar ferðavenjur. Með tillögunni fylgir nýtt mat á umferðarflæði, með og án ganga og þær 

forsendur þannig uppfærðar. 

  



6 
 
 

4 Umhverfismat og valkostir 

 

4.1  Matskylda 

Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur er háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana 

þar sem hún felur í sér stefnumörkun, niðurfellingu stofnbrautar, sem varðar leyfisveitingar til 

framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

4.2  Nálgun matsvinnu 

Matsvinnan fer fram samhliða vinnu við breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Þannig er 

stuðlað að horft verði til umhverfissjónarmiða við mótun tillögu að breytingu. Í matsvinnu verða 

skoðuð áhrif þess að fella Kópavogsgöng útí aðalskipulagi Reykjavíkur. Litið hefur verið til allra 

umhverfisþátta sem komu fram í umhverfismati Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 og vinsaðir út 

þeir þættir sem líkur eru að verða fyrir áhrifum vegna breytingartillögunnar.  

Niðurstaða umhverfismatsins verður sett fram í umhverfisskýrslu, sem verður hluti af greinargerð 

aðalskipulagsbreytingar. 

4.3 Umhverfis- og áhrifaþættir vegna breytingar á aðalskipulagi 

Í töflu 4.1 má sjá þá umhverfisþætti sem eru líklegir til að verða fyrir áhrifum breytingartillögunnar og 

helstu áhrifaþætti hennar. Umhverfisþættir sem lögð verður áhersla á að fjalla um eru: Samgöngur, 

lýðheilsa, landslag/ásýnd og loftslag. Í umhverfisskýrslu verður einnig fjallað almennt um möguleg 

áhrif breytinga á lífríki, útivist og verndarsvæði. 

Tafla 4.1 Yfirlit yfir umhverfis- og áhrifaþætti  

Umhverfisþáttur Áhrifaþáttur 

Samgöngur Ef ekki verður farið í gerð Kópavogsganga kann það að hafa áhrif á 
umferðarþunga á nálægum götum og umferðaröryggi. 

Lýðheilsa Breytingin kann að breyta umferð og hafa þannig áhrif á hljóðvist og 
loftgæði við ákveðnar stofnbrautir.  

Landslag/ásýnd Ef ekki verður af framkvæmdum er líklegt að ekki verði breytingar á ásýnd 
svæða við gangamunna vegna samgöngumannvirkja.  

Loftslag Breytingin kann að hafa áhrif á losun gróðurhúsaloftegunda frá umferð. 

  

 

4.4 Valkostir 

Tveir valkostir verða bornir saman í umhverfismati. Annars vegar er það núllkostur, þar sem 

Kópavogsgöng eru samkvæmt gildandi aðalskipulagi og hins vegar þann kost að fella Kópavogsgöng 

út. 

 

 

 



7 
 
 

4.5 Mat á vægi áhrifa 

Stuðst verður við vægiseinkunnir við mat á umhverfisáhrifum breytingar á aðalskipulagi. Í töflu 4.2 

má vægiseinkunnir umhverfisþátta. Vægiseinkunnirnar byggja á leiðbeiningum Skipulagsstofnunar 

(Skipulagsstofnun, 2005). 

Tafla 4.2  Vægiseinkunnir umhverfisþátta 
Einkunn Skýring 

Mjög Jákvæð Veruleg jákvæð breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru marktæk á svæðis-, lands- eða heimsvísu og/eða ná til mikils 
fjölda fólks. 

Áhrif framkvæmda ganga lengra en viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. 
gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin auka verndargildi umhverfisþáttar verulega. 

Áhrifin eru til langs tíma og óafturkræf. 

Jákvæð Jákvæð breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru svæðisbundin og/eða ná til nokkurs fjölda fólks. 

Áhrifin auka verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda samræmast eða ganga lengra en viðmið í lögum, 
reglugerðum, stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um 
hljóðvist, 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin geta verið til langs tíma og að nokkru óafturkræf. 

Óveruleg neikvæð Áhrif breyta ekki eða lítið einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru staðbundin og/eða ná til lítils fjölda fólks. 

Áhrifin rýra ekki verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda eru í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. 
gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin eru tímabundin og að öllu eða nokkru leyti afturkræf. 

Neikvæð Breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru svæðisbundin og/eða ná til nokkurs fjölda fólks. 

Áhrifin rýra verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda kunna að vera í ósamræmi við viðmið í lögum, 
reglugerðum, stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um 
hljóðvist, 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin geta verið til langs tíma og að nokkru óafturkræf. 

Mjög neikvæð Veruleg breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru marktæk á svæðis-,  lands- eða heimsvísu og/eða ná til 
mikils fjölda fólks. 

Áhrif framkvæmda eru ekki í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. 
gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin rýra verndargildi umhverfisþáttar verulega. 

Áhrifin eru til langs tíma og óafturkræf. 

Óvissa Óvissa og þ.a.l. ekki hægt að fullyrða um áhrif.  

Skortur á upplýsingum,  

óvissa ríkir um hvort/hvernig breyting muni ná fram að ganga,  

óvissa um hvaða aðgerðir áætlun mun hafa í för með sér.   

Engin áhrif / á ekki við Engin áhrif / á ekki við 
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4.6  Gögn, matsspurningar og viðmið 

Í töflu 4.3 er að finna þær matspurningar sem verða hafðar til hliðsjónar í umhverfisskýrslu tillögu að 

aðalskipulagsbreytingum auk upplýsinga og viðmiða.  

Tafla 4.3 Umhverfisþættir, gögn, matsspurningar og viðmið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Tengsl við aðrar áætlanir 

 
Við mótun breytingartillögu verður gerð grein fyrir samræmi hennar við eftirfarandi áætlanir: 

 Landsskipulagsstefnu 2015-2026 

 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 

 Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis 2040 

 Aðalskipulag Kópavogs 2012 – 2024 

 Samgönguáætlun 2011 – 2022 

 Velferð til framtíðar - Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020 

 Náttúruminjaskrá 

 Loftslagsstefna Reykjavíkurborga 
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5 Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgarsvæðið 2040, setur ekki fram bindandi stefnu um 

gerð Kópavogsganga né fjallar um þá tengingu sem möguleika til framtíðar. Í svæðisskipulaginu eru 

skilgreindir megin stofnvegir og stofngötur, sbr. kort 4, bls. 49 og eru Kópavogsgöng ekki hluti af því 

kerfi. Auk þeirra gatna sem sýnd eru á kortinu eru nefndir til fleiri stofnvegir, þ.e. Sundabraut, 

Ofanbyggðarvegur og Öskjuhlíðargöng, án þess að þeir séu sýndir í bindandi legu á uppdrætti. Við 

vinnslu svæðisskipulagsins var lagt mat á þörf fyrir Kópavogsgöng, grundvallað á umferðarspá til 

ársins 2040. Niðurstöður þeirrar athugunar voru þær að göngin eru ekki líkleg til að taka á sig mikla 

umferð og létta þar með á álagi á öðrum stofnbrautum og þjónuðu almennt ekki markmiðum 

svæðisskipulagsins.1  

 

6 Samráð og kynningar 

Stefnt er að því að klára breytingu á aðalskipulaginu haustið 2017: 

 Áherslur og fyrirkomulag endurskoðunar kynnt með verklýsingu (sbr. 1. mgr. 30. gr. 

skipulagslag) og matslýsingu sbr. lög um umhverfismat áætlana 105/2006. Verklýsing verður 

auglýst í fjölmiðlum, send til skilgreindra hagsmunaaðila og gerð aðgengileg á vef borginnar. 

Gefinn verður ákveðinn frestur á að koma með ábendingar og athugasemdir. Apríl-maí 2017. 

 Drög að breytingartillögum og umhverfismati kynnt opinberlega (sbr. 2. mgr. 30. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010). Haldið verður opið hús sem auglýst verður í fjölmiðlum.  Drögin 

verða send áður til skilgreindra hagsmunaaðila (kafli7). Drögin verða gerð aðgengileg á 

vefnum áður en kemur til opinberrar kynningar. Maí -Júní 2017. 

 Aðalskipulagsbreyting samþykkt í auglýsingu og send til athugunar hjá Skipulagsstofnun. Júní-

Júlí 2017. 

 Aðalskipulagsbreyting auglýst. Breytingartillögur kynntar í 6 vikur og óskað eftir skriflegum 

athugasemdum (sbr. 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010). Júlí -Ágúst 2017. 

 

7 Umsagnaraðilar  

Umsagnaraðilar eru: Skipulagsstofnun, hverfisráð Háaleitis-Bústaða, Hverfisráð Breiðholts, 

Vegagerðin, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, aðliggjandi sveitarfélög, 

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins 

 

8 Viðauki  

Minnisblað VSÓ-ráðgjafar, 5. mars 2015 

                                                           
1 Sjá minnisblað VSÓ-ráðgjafar, 5. mars 2015 og mininisblað sömu ráðgjafa til Kópavogsbæjar, dagsett, 9. des. 2016. 
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Minnisblað 

Dreifing 5. mars 2015 

Hrafnkell Proppé Tilefni 

Umferðarspá 
Svæðisskipulags 
höfuðborgarsvæðisins  

Kópavogsgöng 

13186 

Höfundur 

GMH 

Yfirfarið/Samþykkt 

SJ 

 

Efni 

Hér er gerð grein fyrir umferðarspá sem gerð var að beiðni Hrafnkels Proppé vegna 

Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins.  Er hér um að ræða aukatilfelli fyrir þá 

umferðarspá sem VSÓ Ráðgjöf hefur áður unnið fyrir SSH.  Tilgangurinn er að meta 

möguleg áhrif Kópavogsganga á samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. 

Lýsing 

Hér er skoðað tilfellið „lágmarksframkvæmdir og breyttar ferðavenjur“ úr fyrri spá að 

viðbættum Kópavogsgöngum, sem liggja undir Kópavogshálsinn.  Endanleg lega 

Kópavogsganga er ekki ákveðin, en hér er byggt á legu samkvæmt gildandi 

svæðisskipulagi.  Þau eru látin tengjast Hafnarfjarðarvegi nokkurn vegin á móts við N1 í 

Fossvogi og liggja til suðausturs undir Kópavogshálsinn og tengjast Reykjanesbraut um 

800 metrum norðaustan við mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Fífuhvammsvegar. 

Niðurstöður 

Mynd 1 sýnir flæði umferðar á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt umferðarspá fyrir 2040 

þar sem gert er ráð fyrir byggingu Kópavogsganga.  Til samanburðar er sýnt flæðiskort 

fyrir tilfellið án Kópavogsganga (mynd 2).  Myndir 3 og 4 sýna mettunarhlutfall gatna með 

og án Kópavogsganga, og mynd 5 sýnir mismun umferðar milli tilfellana tveggja. 

Um 27 þús. bílar munu fara um Kópavogsgöng samkvæmt spánni.  Þegar borin eru 

saman tilfellin með og án Kópavogsganga sést að áhrifanna gætir fyrst og fremst í næsta 

nágrenni ganganna, annars staðar eru áhrifin óveruleg.     

Á Kringlumýrarbraut eykst umferð um 12 þús. bíla (14%) norðan fyrirhugaðra ganga en 

minnkar um 13 þús. bíla sunnan ganga (12%).  Á Nýbýlavegi er mesta breytingin milli 

Hafnarfjarðarvegar og Hjallabrekku en þar minnkar umferðin um 3 þús. bíla (15%).  

Austan Hjallabrekku er breytingin minni, minnkar um ca. þúsund bíla (6%).  Á 

Reykjanesbraut minnkar umferðin um ca. 10 þús. bíla (13%) norðan ganga en eykst um 7 

þús. bíla sunnan ganga (10%).  Á Digranesvegi eru áhrif ganganna umtalsverð en umferð 

minnkar um 6 þús. bíla næst Dalvegi (30%) og um 3 þús. bíla milli Hamraborgar og 

Bröttubrekku (30%).  Umferð um Bröttubrekku og Hjallabrekku að Nýbýlavegi minnkar að 

sama skapi um ca. 30%.  Með tilkomu ganganna eykst umferð á Dalvegi umtalsvert m.a.  

vegna aukins umferðarþunga úr Breiðholti í tengslum við göngin.  2-3 þús. bíla minnkun 

verður á Sæbraut milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar vegna ganganna.  
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 Mynd 1 Umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu árið 2040 miðað við lágmarksuppbyggingu samgöngumannvirkja 
(nánar skilgreint í umferðarspá svæðisskipulags) að viðbættum Kópavogsgöngum og óbreyttar ferðavenjur. 

 

 

 Mynd 2 Umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu árið 2040 skv. áður birtri umferðarspá, þar sem miðað var við 
lágmarksuppbyggingu samgöngumannvirkja og óbreyttar ferðavenjur. 
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 Mynd 3 Mettunarhlutfall gatna án Kópavogsganga.  Mettunarhlutfall er hlutfall milli umferðar á götu og afkastagetu 
hennar (volume/capacity hlutfall). Þegar hlutfallið er orðið stærra eða jafnt og 1.0 eru orðnar verulega líkur á 
umferðartöfum. 

 

 

 Mynd 4 Mettunarhlutfall gatna með Kópavogsgöngum.  Mettunarhlutfall er hlutfall milli umferðar á götu og 
afkastagetu hennar (volume/capacity hlutfall). Þegar hlutfallið er orðið stærra eða jafnt og 1.0 eru orðnar 
verulega líkur á umferðartöfum. 
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 Mynd 5 Mismunur á umferð með og án Kópavogsganga samkvæmt umferðarspá fyrir 2040. 

 



 


