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1 Nálgun og áherslur matsvinnu 

Umhverfismatsvinna fer fram samhliða vinnu við breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 

2010-2030 og er unnið í samræmi við lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. 

Þannig er stuðlað að horft verði til umhverfissjónarmiða við mótun tillögu að breytingu. 

Matið byggir á að skoða helstu áhrifaþætti sem felast í að fella Kópavogsgöng út í 

aðalskipulagi Reykjavíkur, skilgreina umhverfisþætti sem kunna að verða fyrir áhrifum, 

leggja mat á umfang og vægi áhrifa, og tilgreina mótvægisaðgerðir til að draga úr eða 

koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif ef þörf ber til. 

2 Áhrifaþættir og umhverfisþættir 

Þeir þættir breytingartillögunnar sem taldir eru hafa áhrif á umhverfið eru umferðarþungi á 

nærliggjandi götum auk þess sem að ekki verður af raski vegna framkvæmda. Litið var 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. Þeir umhverfisþættir sem lögð er áhersla á í umhverfismati eru 

samgöngur, lýðheilsa, landslag/ásýnd og loftslag en einnig er fjallað almennt um möguleg 

áhrif breytinga á lífríki, útivist og verndarsvæði. 

Í matslýsingu voru skilgreindar matsspurningar fyrir hvern umhverfisþátt. Þær spurningar 

eru notaðar til að meta áhrifin og má sjá þær helstu hér fyrir neðan í Tafla 2.1. 

Tafla 2.1 Matsspurningar 

Matsspurningar 
Samgöngur 

o Hefur áætlun áhrif á umferð á Kringlumýrarbraut, 
Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarvegi? 

o Hefur áætlun áhrif á umferð á öðrum vegum/götum? 

Lýðheilsa 

o Hefur áætlun áhrif á hljóðvist við Kringlumýrarbraut, 
Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarveg? 

o Hefur áætlun áhrif á loftgæði við Kringlumýrarbraut, 
Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarveg? 

Landslag/ásýnd 

o Hefur áætlun áhrif á náttúrulega lögun strandlengju 
Fossvogs? 

o Hefur áætlun áhrif á ásýnd svæða þar sem nú er gert 
ráð fyrir gangamunnum? 

Loftslag 

o Hefur áætlun áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda frá 
samgöngum? 

3 Framsetning og skilgreining umhverfisáhrifa 

Í umhverfismatinu hefur verið stuðst við vægiseinkunnir við mat á umhverfisáhrifum 

skipulagstillögunnar, valkosta og einstökum þáttum hennar (Tafla 3.11). 

Vægiseinkunnirnar byggja á leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (Skipulagsstofnun, 2005). 

Tafla 3.1 Skýringar á hugtökum sem notuð eru til að meta áhrif framkvæmda á hvern umhverfisþátt 

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, 61. gr. laga um 
náttúruvernd nr. 60/2013 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, 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 o.s.frv.). 
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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, 61. gr. laga 
um náttúruvernd nr. 60/2013 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, 61. gr. 
náttúruverndarlaga nr. 60/2013 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, 57. gr. laga 
um náttúruvernd nr. 60/2013 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 

  

4 Samanburður valkosta 

Tveir valkostir eru bornir saman í umhverfismati. Annars vegar sá kostur að fella 

Kópavogsgöng út og hins vegar núllkostur, þar sem Kópavogsgöng eru áfram inni á 

aðalskipulagi.  

5 Umhverfismat 

Í eftirfarandi köflum er gerð grein fyrir hvaða áhrif breytingartillagan kann að hafa á 

skilgreinda umhverfisþætti. 

5.1 Samgöngur 

Aðalskipulagsbreyting kemur líklega til með að hafa óveruleg áhrif á samgöngur. Gerðar 

voru umferðarspár í undirbúningi Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 sem 

sýna sviðsmyndir af umferð með og án Kópavogsganga fyrir árið 2040. Skv. þeim munu 

áhrif ganganna gæta fyrst og fremst í næsta nágrenni gangamunna en þegar fjær dregur 

verða áhrif ganganna óveruleg (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016).  

Ef af Kópavogsgöngum verður er gert ráð fyrir um 27 þús. bílar sem munu fara um 

göngin á sólarhring samkvæmt spánni. Þau myndu draga úr umferð á Reykjanesbraut, 

norðan gangamunna, um u.þ.b. 10-11 þús. bíla á sólarhring, eða um 12% fækkun. Sá 

mismunur myndi hins vegar leggjast allur á Kringlumýrarbraut en gert er ráð fyrir 14% 

umferðaraukningu þar. Á Reykjanesbraut, sunnan gangamunna, gæti umferð aukist um 7 
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þús. bíla á sólarhring eða um 10% aukning. Breyting sunnan Arnarnesvegar er varla 

mælanleg. Með tilkomu Kópavogsganga fækkar bílum á Hafnarfjarðarvegi sunnan 

gangnamunna um 13 þús. bíla á sólarhring og sunnan Kópavogsháls um 5 þús. eða um 

8% fækkun (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). 

 

 

Mynd 5.1 Hljóðstig í Reykjavík 2010 (Umhverfisstofnun, e.d.)  

 

Á öðrum götum má sjá að helsti munur valkosta á umferðarmagni er í Kópavogi. Á 

Nýbýlavegi, á milli Hafnarfjarðarvegar og Hjallabrekku, minnkar umferð um 15%, um 3 

þús. bíla á sólarhring. Austan Hjallabrekku er breytingin minni eða um 6%, þ.e. fækkun 

um 1 þús. bíla, en á Digranesvegi, næst Dalvegi, minnkar umferð um 30%, eða um 6 
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þús. bíla. Á Digranesvegi, milli Hamraborgar og Bröttubrekku, minnkar umferð einnig um 

30% , eða um 3 þús. bíla (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags 5. mar. 2015). 

Í Reykjavík yrðu áhrif ganganna minni líkt og sjá má á Mynd 5.1. Umferð um fyrirhuguð 

Öskjuhlíðargöng myndu aukast um 2 þús. bíla á sólarhring, eða um 8,7% ef af 

Kópavogsgöngum verður. Umferð um Bústaðaveg, austan Kringlumýrarbrautar, myndi 

minnka um 1 þús. bíla á sólarhring, eða um 3,4% og vestan Kringlumýrarbrautar myndi 

umferð minnka um 1 þús. bíla, eða um 2,4%. Umferð um Miklubraut myndi minnka um 2 

þús. bíla á sólarhring, eða um 2% við Sogamýri og 2,5% við Skeifuna (VSÓ Ráðgjöf, 

minnisblað dags 5. mar. 2015). 

Samkvæmt umferðarspá verður heildarakstur, þ.e. eknir km, á höfuðborgarsvæðinu 

nánast sá sami með og án Kópavogsganga og leiðastytting því nánast engin.  

Heildaraksturstími á höfuðborgarsvæðinu reiknast örlítið lengri án Kópavogsganga eða 

um 1%. Munurinn á heildartafatíma með og án Kópavogsganga er óverulegur. Í tilfelli 

með göngum má rekja 17% ferðatímans beint til umferðartafa en í tilfelli án ganga 

hækkar þetta hlutfall í 18% (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). Með vísan í 

ofangreint virðast Kópavogsgöng því ekki þjóna því yfirlýsta markmiði að létta á umferð á 

stóru stofnbrautunum nema að takmörkuðu leyti. 

5.2 Lýðheilsa 

5.2.1 Hljóðvist 

Umferð í Reykjavík er megin áhrifavaldur á hljóðvist í borginni vegna hávaða sem 

myndast frá dekkja- og veggnauði og einnig vegna vind- og vélahávaða. Hávaðinn eykst 

með auknum hraða og telst hávaði vegna hans vera orðinn yfirgnæfandi þegar hraði er 

orðinn meiri en 50 km/klst. Hávaðamörk vegna umferðar má sjá í Þegar valkostirnir eru 

bornir saman má sjá að helsti munur á umferðarmagni yrði á Reykjanesbraut, 

Hafnarfjarðarvegi og Kringlumýrarbraut. Ef af Kópavogsgöngum yrði myndi umferð 

minnka á Reykjanesbraut norðan gangamunna um 10-11 þús. bíla á sólarhring en 

sunnan gangamunna myndi umferð aukast um 7 þús. bíla. Á Hafnarfjarðarvegi myndi 

umferð minnka um 13 þús. fyrir tilstilli ganga en aukast að sama skapi á 

Kringlumýrarbraut (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016).  

Helsti munur valkosta á hljóðvist er því sá að hávaði vegna umferðar færist úr stað á 

stofnbrautunum eftir hvar umferðin breytist. Á Digranesvegi og Nýbýlavegi myndi hljóðvist 

minnka en aukast á Dalvegi ef af Kópavogsgöngum yrði. Á öðrum götum í Reykjavík yrði 

breyting á umferð óveruleg og því lítil áhrif á hljóðvist (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags 5. 

mar. 2015). Áhrif aðalskipulagsbreytingar á hljóðvist eru því á heildina talin óveruleg. 

Reykjavíkurborg vinnur eftir aðgerðaáætlun gegn hávaða þar sem hljóðvist er vöktuð. 

þeirri vöktun verður haldið áfram og gripið til nauðsynlegra aðgerða ef þörf þykir. 

 

 

 

 

 

Tafla 5.1. Á mynd 5.2. má sjá grunnástand hljóðvistar í Reykjavík.  Í umhverfisskýrslu 

Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er miðað að veruleg breyting á umferðarmagni sé 

þegar fjöldi ökutækja á sólarhring hefur aukist um 10.000 bíla eða meira á götum þar 

sem skilgreindur umferðarhraði er 50 km/klst. eða hærri.  
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Þegar valkostirnir eru bornir saman má sjá að helsti munur á umferðarmagni yrði á 

Reykjanesbraut, Hafnarfjarðarvegi og Kringlumýrarbraut. Ef af Kópavogsgöngum yrði 

myndi umferð minnka á Reykjanesbraut norðan gangamunna um 10-11 þús. bíla á 

sólarhring en sunnan gangamunna myndi umferð aukast um 7 þús. bíla. Á 

Hafnarfjarðarvegi myndi umferð minnka um 13 þús. fyrir tilstilli ganga en aukast að sama 

skapi á Kringlumýrarbraut (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016).  

Helsti munur valkosta á hljóðvist er því sá að hávaði vegna umferðar færist úr stað á 

stofnbrautunum eftir hvar umferðin breytist. Á Digranesvegi og Nýbýlavegi myndi hljóðvist 

minnka en aukast á Dalvegi ef af Kópavogsgöngum yrði. Á öðrum götum í Reykjavík yrði 

breyting á umferð óveruleg og því lítil áhrif á hljóðvist (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags 5. 

mar. 2015). Áhrif aðalskipulagsbreytingar á hljóðvist eru því á heildina talin óveruleg. 

Reykjavíkurborg vinnur eftir aðgerðaáætlun gegn hávaða þar sem hljóðvist er vöktuð. 

þeirri vöktun verður haldið áfram og gripið til nauðsynlegra aðgerða ef þörf þykir. 

 

 

 

 

 

Tafla 5.1 Heilsuverndarmörk hávaða samkvæmt reglugerð 724/2008 

Tegund húsnæðis Hávaðamörk vegna umferðar ökutækja (ÁDU) 
LAeq24 

 Við húsvegg Inni  

Íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum 55 30 

Íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum 65 30 

Dvalarrými á þjónustustofnunum þar sem sjúklingar eða 
vistmenn dvelja yfir lengri tíma 

55 30 

Iðnaðarsvæði og athafnasvæði  35 

Leik- og grunnskólar 55 30 

Kennslurými framhaldsskóla  35 

Hávaðalitlir vinnustaðir, s.s. skrifstofur og sambærilegt  40 
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Mynd 5.2 Hljóðstig í Reykjavík 2010 (Umhverfisstofnun, e.d.)  

 

5.2.2 Loftgæði 

Loftgæði í Reykjavík eru samkvæmt rannsóknum almennt nokkuð góð en þó skapast 

annað slagið skilyrði þar sem styrkur mengunarefna í lofti fer yfir heilsuverndarmörk. Þau 

efni í andrúmslofti sem eru vöktuð að staðaldri á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt kröfum 

í reglugerð nr. 251/2002 eru Brennisteinsdíoxíð (SO2), köfnunarefnisdíoxíð (NO2), 

kolmónoxíð (CO), bensen (C6H6) og svifryk (PM10) auk þess sem styrkur 

brennisteinsvetnis (H2S) í andrúmslofti er vaktaður skv. reglugerð nr. 514/2010. 

Köfnunarefnisdíoxíð og svifryk á að mestu upptök sín frá umferð og eru líklegust þessara 

efna til að mælast yfir heilsuverndarmörkum í andrúmslofti, en önnur efni mælast yfirleitt 

langt undir mörkum.  

Svifryk eru rykagnir vegna slits á malbiki, dekkjum og bremsuborðum, en einnig vegna 

sóts sem myndast við bruna eldsneytis. Köfnunarefnisdíoxíð er eitruð lofttegund sem 

stafar af bruna eldsneytis í vélum bifreiða. Þessi mengunarefni finnast því mest við stórar 

umferðaræðar þar sem mengun getur safnast upp.  

Niðurstöður mælinga á loftgæðum frá mælistöð sem staðsett er við Grensás í Reykjavík 

má sjá í töflu 5.2 og mynd 5.3. Þar sést að svifryk er innan marka sem sett eru í 

reglugerð hvað varðar leyfilega fjölda daga á ári sem styrkur svifryks má fara yfir 

heilsuverndarmörk. Einnig sést að köfnunarefnisdíoxíð (NO2) er ekki að fara yfir 

heilsuverndarmörk miðað við ársmeðaltal. 

Tafla 5.2 Heilsuverndarmörk svifryks* og mælingar við Grensás, Reykjavík árið 2011, 2013 og 2015 (Þorsteinn 
Jóhannsson, Umhverfisstofnun, tölvupóstur, 19. júní 2017) 

Mengunarefni Heilsuverndar
mörk á 

sólarhring 

Leyfilegur fjöldi 
daga á ári sem 
styrkur svifryks 

má fara yfir 
heilsuverndar

mörk 

Fjöldi daga sem 
styrkur svifryks 

fór yfir 
heilsuverndar

mörk  
 

Fjöldi daga 
sem styrkur 

svifryks fór yfir 
heilsuverndar

mörk  
 

Fjöldi daga sem 
styrkur svifryks 

fór yfir 
heilsuverndar

mörk  
 

   2011 2013 2015 

Svifryk 50 µg/m3 35 16 9 16 

   Gangamunnur 

Háskólinn     

í Reykjavík 
Kringlumýrarbraut 

Reykjanesbraut 

Miklabraut 

Suðurlandsvegur 
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*Skv. reglugerð nr. 251/2002 

 

Mynd 5.3 
Heilsuverndarmörk köfnunarefnisdíoxíð skv. reglugerð nr. 251/2002 og mælingar við Grensás, 
Reykjavík 1995-2015 (Þorsteinn Jóhannsson, Umhverfisstofnun, tölvupóstur, 19. júní 2017) 

 

Ef af Kópavogsgöngum yrði myndi umferð minnka á Reykjanesbraut norðan 

gangamunna, Hafnarfjarðarvegi, Nýbýlavegi og Digranesvegi og þar yrðu staðbundin 

jákvæð áhrif á loftgæði. Umferð myndi hinsvegar aukast á Kringlumýrarbraut, 

Reykjanesbraut sunnan gangamunna og á Dalsvegi og þar yrðu staðbundin neikvæð 

áhrif á loftgæði. Þegar fjær dregur frá göngum minnka áhrif ganganna á umferð og þar af 

leiðandi á loftgæði.  

Þar sem hvorugur valkosturinn felur í sér umtalsverða umferðaukningu í samanborið við 

hinn (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016) telst aðalskipulagsbreyting því hafa 

óveruleg áhrif á loftgæði á heildina litið þó mögulega yrði staðbundinn munur á 

loftgæðum við einstakar götur.  

Áframhaldandi vöktun verður á loftgæðum skv. kröfum reglugerðar nr. 251/2002 og eru 

fastar mælistöðvar, sem Umhverfisstofnun hefur umsjón með, m.a. á Grensásvegi í 

Reykjavík og Dalsmára í Kópavogi. 

 

 

 

5.3 Landslag/ásýnd 

Áhrif aðalskipulagsbreytingar á landslag og ásýnd svæðis eru talin verulega jákvæð. 

Landslag við Fossvoginn einkennist af opnu svæði með ávala lögun og góðu víðsýni, 

miðað við þéttbýli. Svæðið er gróið og mannvirki eru almennt lágstemmd þannig að helsti 

áhrifaþáttur ásýndar er útsýnið yfir Fossvoginn. Við eystri hluti ganganna, Reykjanesbraut 

er landslagið einnig opið, gróið með nokkuð lágstemmda byggð. Ef farið verður í 

framkvæmdir á Kópavogsgöngum mun það líklega hafa verulega neikvæð áhrif á ásýnd 

byggðarinnar, sér í lagi við Fossvog, vegna þeirra vegtenginga og landmótunar sem 

framkvæmdin við Kópavogsgöng felur í sér. Umfang samgöngumannvirkjanna er óþekkt 

en gætu mögulega haft áhrif á náttúrulega lögun strandlengju Fossvogs vegna þess hve 

landrýmið þar er takmarkað. 

5.4 Loftslag 

Samkvæmt útreikningum í Aðgerðaáætlun um sjálfbæra orkunýtingu í Reykjavík (2011) 

er losun vegna samganga 77% af heildarlosuninni. Í Loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar 
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(2106) snúast aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrst og fremst um 

orkuskipti og breyttar ferðavenjur. Í umhverfisskýrslu aðalskipulags Reykjavíkur kemur 

ennfremur fram að breyttar ferðavenjur munu fela í sér mestan samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda, miðað við þær sviðsmyndir sem þar voru til skoðunar, en 

uppbygging eða aðrar framkvæmdir tengdar byggðaþróun hafa ekki bein á loftslag. 

Niðurfelling Kópavogsganga úr aðalskipulagi er því líkleg til að hafa óveruleg áhrif á 

loftslag. Í þeim útreikningum var ekki tekið tillit til aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda 

frá framkvæmdunum sjálfum en framkvæmdir við Kópavogsgöng myndu hafa í för með 

sér losun gróðurhúsalofttegunda. 

5.5 Lífríki  

Breytingartillagan er líkleg að hafa jákvæð áhrif á lífríki, gróðurfar og dýralíf, innan 

afmörkun hennar. Gróðurfar einkennist af sjálfsánum trjám og runnum þeim megin 

Kringlumýrarbrautar sem snýr að Fossvoginum og einnig á svæðinu við Íþróttamiðstöð 

ÍR, sunnan Reykjanesbrautar. Austan við Kringlumýrarbraut einkennist gróðurfar af 

ræktuðum trjágróðri en þar er Ræktunarstöð Reykjavíkurborgar staðsett. Gróðurfar við 

eystri hluti ganganna, norðan Reykjanesbraut, er með svipuðum hætti en þar er 

Gróðrarstöðin Storð. Ef af Kópavogsgöngum verður skv. gildandi aðalskipulagi er líklegt 

að framkvæmdin muni hafa neikvæð áhrif á gróðurfar innan afmörkunar tillögunnar.  

Breytingartillagan er líklega að hafa jákvæð áhrif á dýralíf innan afmörkunar tillögunnar. 

Ef að Kópavogsgöngum verður mun umfang samgöngumannvirkjanna líklega hafa 

neikvæð áhrif á dýralíf, sér í lagi við Fossvoginn sem er nærri afmörkun 

breytingartillögunnar. Fossvogurinn er hentugur fuglaskoðunarstaður en sunnanverður 

Fossvogurinn, innan bæjarmarka Kópavogs er friðlýstur sem mikilvægt búsvæði fugla 

(Auglýsing um búsvæðavernd í Skerjafirði innan bæjarmarka Kópavogs, 2012). 

Strandlengjan er að mestu ósnortin með mikið fæðuframboð fyrir fugla í þangfjörum, 

sendnum leirum og grunnsævi. 

5.6 Útivist 

Aðalskipulagsbreytingin er líkleg til að hafa óveruleg áhrif á útivist innan afmörkun 

tillögunnar eða næsta nágrenni þess. Meðfram Fossvoginum að norðanverðum liggur 

stígakerfi sem tengjast m.a. útivistarsvæðinu Nauthólsvík og Öskuhlíð. Ef af 

Kópavogsgöngum verður skv. gildandi aðalskipulagi þyrfti líklega að breyta legu göngu- 

og hjólreiðastíga í samræmi við umfang samgöngumannvirkjanna. 

5.7 Verndarsvæði  

Breyting á aðalskipulagi er líkleg að hafa jákvæð áhrif á verndarsvæði sem eru á 

náttúruminjaskrá. Í jaðri afmörkunar breytingartillögunar eru Fossvogsbakkar, sem eru 

friðlýstir sem náttúruvættir vegna jarðminja en þar eru að finna sjávarsetlög frá lok ísaldar 

fyrir 11.000 árum (Auglýsing um Friðlýsingu Fossvogsbakka í Reykjavík, 1999). Ef farið 

yrði í framkvæmd Kópavogsganga er möguleiki á að Fossvogsbakkarnir yrðu fyrir 

neikvæðum áhrifum vegna umfang samgöngumannvirkjanna sem framkvæmdin felur í 

sér. Engin vatnsverndarsvæði eru innan afmörkun tillögunnar né svæði sem njóta 

verndar skv. 61. grein laga nr 60/2013 um náttúruvernd. 

6 Niðurstöður umhverfismats  

Helstu niðurstöður umhverfismats tillögu að aðalskipulagsbreytingu má sjá í töflu 6.1. 

Breytingartillagan er líkleg til að hafa verulega jákvæð áhrif á landslag/ ásýnd og jákvæð 

áhrif á lífríki og verndarsvæði en óveruleg áhrif á samgöngur, lýðheilsu, loftslag og útivist. 

Núllkostur þar sem Kópavogsgöng eru skv. gildandi aðalskipulagi er líkleg til að hafa 

verulega neikvæð áhrif á landslag/ásýnd og neikvæð áhrif á lífríki og verndarsvæði. 

Núllkostur er líklegur til að hafa óveruleg áhrif á samgöngu, lýðheilsu, loftslag og útivist. 
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Áframhaldandi vöktun verður á hljóðvist og loftgæðum. 

Tafla 6.1 Samantekt umhverfisáhrifa 

 Umhverfisþættir 

Valkostur 
 

Samgöngur Lýðheilsa  
 

Landslag/ 
ásýnd 

Loftslag 
 

Lífríki Útivist Verndar-
svæði 

Breytingartillaga, 
Kópavogsgöng 
felld út 

Óveruleg Óveruleg 
Veruleg 
jákvæð 

Óveruleg Jákvæð Óveruleg Jákvæð 

Kópavogsgöng 
skv. gildandi 
aðalskipulagi 

Óveruleg Óveruleg 
Veruleg 
neikvæð 

Óveruleg Neikvæð Óveruleg Neikvæð 
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