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Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi

DEILISKIPULAG KRINGLUMÝRARBRAUTAR Á MILLI MIKLUBRAUTAR OG BÚSTAÐAVEGAR

strætisvagna og aukinn áreiðanleika þjónustunnar. 

Aukinn forgangur þýðir bæði styttri ferðatíma fyrir 

verður við komið, og forgangi á ljósastýrðum gatnamótum. 

forgangi í umferðinni er átt við sérakreinar, þar sem þeim 

að auka þéttleika byggðar og fjölbreytni landnotkunar. Með 

er að bjóða aukna ferðatíðni vagna og þar sem mögulegt er 

strætisvagna séu einkum á þeim svæðum þar sem raunhæft 

í umferðinni. Mikilvægt er að þessar meginleiðir 

önnur farartæki sem þjóna almenningssamgöngum forgangs 

Á skilgreindum meginleiðum njóti strætisvagnar og �

borgarinnar með markvissum og fjölþættum aðgerðum. 

Auka hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum �

eru m.a. eftirfarandi markmið:

Vistvænni samgöngur, almenningssamgöngur Í kaflanum 

umhverfi.

gatnanna verði tekið mið af stefnu um gæði í manngerðu 

sem sérstakt skipulagsverkefni. Við hönnun og skipulag 

gatna verði mótað frekar í hverfisskipulagi eða skilgreint 

ferðamáta og opin almenningsrými. Skipulag viðkomandi 

heildstæða götumynd, tryggja skilyrði fyrir fjölbreytta 

sérstök áhersla lögð á að bæta umhverfi götunnar, skapa 

Hamrahlíðar. Skv. Aðalskipulagi verður á borgargötum 

borgargata í aðalskipulagi, þ.e. milli Listabrautar og 

Kringlumýrarbrautar á þessu svæði er skilgreindur sem 

Hluti meginleið almenningssamgangna. 

og stofnbraut Kringlumýrarbraut þar skilgreind sem 

Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 og er 

Aðalskipulag1.3.1

Tengsl við aðrar áætlanir1.3

30 mínútur utan háannatíma.

Strætó á háannatíma styttri en 10 mínútur og styttri en 

Bústaðavegar ganga strætóleiðir 1, 2 og 4 og er tíðni 

Á Kringlumýrarbraut á milli Miklubrautar og 

norðurs og svo öfugt seinnipartinn.

síðdegis en á morgnana er umferðin mun meiri til 

Mismikil umferð er um háannatíma á morgnana og 

Kringlumýrarbrautar um 47.000 ökutæki á sólarhring. 

Skv. talningu frá árinu 2010 var umferð á þessum kafla 

Kringlumýrarbraut og til móts við Kringlu 1.

Strætóbiðstöðvar eru báðum megin við 

og Miklubrautar, við Hamrahlíð og Listabraut. 

Kringlumýrarbraut. Við gatnamót Kringlumýrarbrautar 

metra austanmegin. Gönguljós eru á þremur stöðum yfir 

þessu svæði, 2,5 metra breiður að vestanverðu en 3 

Gangstígar eru beggja vegna Kringlumýrarbrautar á 

sem og íbúðasvæði við Neðstaleiti.

austan við hana eru bílastæði sem fylgja Kringlu 1, 3 og 7 

Vestan Kringlumýrarbrautar er fullbyggt íbúðarsvæði en 

Graseyja og vegrið er á milli akreina úr gagnstæðri átt. 

Listabrautar en þar taka við tvær akreinar í suðurátt. 

akreinar í hvora átt frá Miklubraut að gatnamótum 

Bústaðavegar er í dag 60 km/klst. Gatan er með 3 

Hámarkshraði á Kringlumýrarbraut  milli Miklubrautar og 

alls um 5,7 ha að flatarmáli.

og 7 og Listabrautar 2 og Neðstaleitis. Skipulagssvæðiðer 

standa viðStigahlíðog til austurs viðlóðamörk Kringlu 1, 3 

vesturs eru mörk skipulagsins viðlóðamörk húsa sem 

gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Til 

mislægum gatnamótum viðBústaðaveg  og til norðurs af 

Svæðiðsem deiliskipulagiðnær til afmarkast til suðurs af 

Afmörkun og núverandi ástand1.2

var auglýst frá25. nóvember 2016 til 19. desember 2016.

áfundi borgarráðs 15. október 2015. Skipulagslýsingin 

áfundi umhverfis- og skipulagsráðs 7. október 2015 og 

fyrirhugaðs deiliskipulags var samþykkt til kynningar 

staðiðverði aðskipulagsgerðinni. Skipulagslýsing vegna 

áskipulagsverkefninu þar sem m.a. er skýrt hvernig 

viðgerðskipulagsáætlunar taka saman lýsingu 

Skv. Skipulagslögum nr. 123/2010 skal við upphaf vinnu 

almenningssamgöngum frá því sem nú er.

stað, sér í lagi í norðurátt, liðka fyrir 

en einnig mun forgangakrein fyrir strætisvagna á þessum 

Borgarlínu, sem mun líklega fara þarna um í framtíðinni 

forgangsakreinum er til að gera ráð fyrir plássi fyrir 

og suðurátt. Helsta ástæðan fyrir því aðkoma þarna fyrir 

forgangsakreinum fyrir almenningssamgöngur í norður- 

gönguleiðir og hljóðveggi ásamt því að koma fyrir 

Megintilgangur deiliskipulagsins er að skilgreina hjóla- og 

Kringlumýrarbrautar á þessum kafla götunnar. 

sem fyrirhugað er að gera breytingar á útfærslu 

Bústaðaveg. Talin er þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið þar 

nærumhverfi hennar, frá Miklubraut að frárein upp á 

Deiliskipulagið nær yfir Kringlumýrarbraut og 

Aðdragandi og tilgangur1.1

Forsendur1.

eftirfarandi markmið: 

eru m.a. Vistvænni samgöngur, hjólreiðar Í kaflanum 

Hamrahlíðar og Miklubrautar.

yfir Kringlumýrarbraut mitt á milli undirgöngum 

göngubrú eða Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 

fyrir gangandi vegfarendur.

gangstéttir meðfram götum og auka gæði umhverfisins 

Auk samfellds götustíganets er mikilvægt að bæta 

almenningsvagna.

ýmsa þjónustu, svo sem skóla, verslun og biðstöðvar 

umferð innan einstakra borgarhluta. Þeir tengja saman 

útivistarsvæði og eru ætlaðir gangandi og hjólandi 

2,5-3m á breidd. Þeir flétta saman byggð og 

Tengistígar tengjast stofnstígum og eru að öllu jöfnu 

leiðunum.

sérstakar hjólreiðabrautir samhliða fjölförnustu 

umferðar gangandi og hjólandi vegfarenda, eða leggja 

athugun er að breikka sumar leiðir í 4m vegna mikillar 

þessum leiðum. Stígarnir eru allajafna 3m breiðir en í 

leitast er við að skapa skjólsælt umhverfi meðfram 

Stofnstígarnir þræða útivistarsvæði borgarinnar og 

nágrannasveitarfélögum borgarinnar.

mið af almennum ferðakröfum og tengjast 

samhangandi net með u.þ.b. 1000m möskvastærð, taka 

hjólreiðaleiðir um borgarlandið. Þeir mynda 

Stofnstígar borgarinnar eru helstu göngu- og 

stofn- og tengistíga:umfjöllun um 

austanverðu. Í aðalskipulaginu er einnig eftirfarandi 

stofnstígur að vestanverðu og tengistígur að 

Meðfram Kringlumýrarbrautinni er skilgreindur 

í fyrirrúmi.

innan hverfa verði þarfir gangandi og hreyfihamlaðra ávallt 

Við endurhönnun stofn- og tengibrauta og lykilgatna �

þægilegri og öruggari gönguleiðum. 

með markvissum og fjölþættum aðgerðum sem stuðla að 

Auka hlutdeild gangandi í samgöngum borgarinnar �

aðgengi fyrir alla eru m.a. eftirfarandi markmið:

Í kaflanum Vistvænni samgöngur, gangandi umferð  

þjónustukjarna og stofnanir.

skilgreindum gönguleiðum og nálægð við lykil 

Staðsetning biðstöðva verði ákvörðuð út frá �

á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda.

hjólastígar vestan Kringlumýrarbrautar hafi jákvæð áhrif 

almenningssamgangna. Þá er talið að aðskildir göngu- og 

samgöngur þar sem þær munu skapa betra flæði 

Forgangsakreinar Strætó eru taldar hafa jákvæð áhrif á 

skila betri hljóðvist á íbúðarsvæði við Stigahlíð. 

neikvæð umhverfisáhrif. Fyrirhugaðar hljóðvarnir munu 

Ekki er talið að uppbygging skv. deiliskipulagi hafi 

grein skipulagslaga (123/2010).

áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12. 

áætlana (105/2006). Aftur á móti er gerð grein fyrir 

Bústaðavegi fellur ekki undir lög um umhverfismat 

Deiliskipulag Kringlumýrarbrautar frá Miklubraut að 

Umhverfisáhrif3.

frá umferð, akandi jafnt sem annarri umferð.

mikilvægt er að huga að stofnhæð trjánna og fjarlægð 

nákvæmar staðsetningar skulu ákvarðast í hönnun en 

snjómokstri, saltaustri og slætti. Tegundaval og 

slíkrar framkvæmdar til að verja trén gagnvart 

vegna götunnar. Mikilvægt er að huga vel að frágangi 

gróðursetja krónutré með reglulegu millibili beggja 

götunnar á þessum kafla sem borgargötu mætti 

gatnamótum Hamrahlíðar. Til að styrkja yfirbragð 

sem borgargata þ.e. frá gatnamótum Listbrautar að 

Kringlumýrarbraut er að hluta til skilgreind í aðalskipulagi 

Bústaðaveg. 

Kringlumýrarbraut frá Miklubraut að frárein á 

forgangsakrein vestan við núverandi akreinar á 

Til suðurs: Gert er ráð fyrir um 600 m langri 

Forgangsleiðir Strætó verða á eftirfarandi hátt:

Forgangsleiðir Strætó og biðstöðvar2.1

Deiliskipulag2.

viðeigandi nefndir og deildir Reykjavíkurborgar.

Hverfisráð Hlíða og Háaleitis/Bústaðir, Strætóbs. og 

Skipulagsstofnun, Vegagerðin, Orkuveita Reykjavíkur, 

umsagnaraðilar í vinnu við deiliskipulag eru eftirfarandi: 

milli Kringlumýrarbrautar og lóða við Stigahlíð. Helstu 

íbúum við Stigahlíð til að ræða fyrirhugaðan hljóðvegg 

meðan að lýsing fyrir deiliskipulagið var í kynningu með 

deiliskipulagsgerðina. Haldinn var sérstakur íbúafundur 

hagsmunaaðila sem tengjast beint því sem snertir 

deiliskipulagsins hefur verið haft samráð við ýmsa 

Í vinnu við deiliskipulag og á auglýsingartíma 

Samráð1.3.3

 

samhliða deiliskipulagi Kringlumýrarbrautar.

Kringlumýrarbraut og verður sú breyting auglýst 

18. desember 2001), sem teygir sig inn á 

Miklubrautar (samþykkt 26. september 2000 og breytt 

þarf afmörkun á deiliskipulagi fyrir breikkun 

þannig að hér er um nýtt deiliskipulag að ræða. Breyta 

Ekkert deiliskipulag er í gildi innan skipulagssvæðisins 

Aðliggjandi deiliskipulagsáætlanir1.3.2

Deiliskipulagið er í samræmi við gildandi aðalskipulag.

útfærslu á Kringlumýrarbraut og nærumhverfis hennar. 

markmið aðalskipulags verið höfð til grundvallar í 

Í vinnu við deiliskipulag hefur ofangreind stefna og 

Miklubrautar og Bústaðavegar.

hjólreiða á þessum kafla Kringlumýrarbrautar milli 

tímabilinu 2015-2020 verði farið í gerð stofnstígs 

Í Hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar er gert ráð fyrir að á 

innan hverfa verði þarfir hjólandi ávallt í fyrirrúmi.

Við endurhönnun stofn- og tengibrauta og lykilgatna �

heildaráætlunar. 

sinni tekið mið af markmiðum og ákvæðum fyrirliggjandi 

Reykjavíkur. Við hönnun og útfærslu þeirra verði hverju 

Hjólaleiðir verði í samræmi við Hjólreiðaáætlun �

með markvissum og fjölþættum aðgerðum.

Auka hlutdeild hjólandi í samgöngum borgarinnar �

verði fjölbreyttari allt árið um kring.

tré. Tegundaval skal vera fjölbreytt svo ásýnd veggjanna 

á milli hljóðveggja og núverandi gróðurs skal gróðursetja 

Á þeim stöðum þar sem auð svæði myndast í borgarlandi 

minnka flatarmál einsleitra veggja. 

sem er með efnisvali, gróðri eða öðrum leiðum til að 

einsleitar línur. Yfirbragð þeirra skal brotið upp hvort 

hönnun en mikilvægt er að veggirnir myndi ekki langar 

vera 2,5m. Efnisval og útlit er háð nánari útfærslu og 

húsveggur byggingarinnar byrjar. Hæð hljóðveggja skal 

45-47, heldur stoppar veggurinn í línu þar sem 

framan verslunar- og þjónustuhúsnæði við Stigahlíð 

sýnd á uppdrætti. Ekki er gert ráð fyrir hljóðvegg fyrir 

íbúðasvæðum við Stigahlíð. Staðsetning hljóðvarna er 

Kringlumýrarbrautar til að lækka hljóðstig á 

Gert er ráð fyrir hljóðvörnum vestan megin 

Hljóðvarnir og gróður2.3

nánar við hönnun.

m.t.t. aðstæðna. Lega stíga er leiðbeinandi og ákvarðast 

göngustíg með lágum kantsteini, sem þó gæti breyst 

breidd um 330 m langur og mun verða aðskilinn frá 

norðan Miklubrautar. Hjólastígurinn verður 2,5 m að 

verður með umferð í báðar áttir og tengist hjólastíg 

Hjólastígur verður lagður vestan Kringlumýrarbrautar og 

Hamrahlíð.

og Kringlumýrarbraut og þriðja tengingin er til móts við 

og Kringlumýrarbrautar eru gangbrautir yfir Listabraut 

skipulagssvæðisins eru þrjár. Við gatnamót Listabrautar 

eru þeir 2,5-3m að breidd. Gönguþveranir innan 

Göngustígar eru beggja vegna Kringlumýrarbrautar og 

Göngu- og hjólastígar2.2

Hamrahlíðar og gegnt Kringlu 1.

Kringlumýrarbrautar annars vegar sunnan við gatnamót 

Biðstöðvarnar eru staðsettar beggja megin 

komist þaðan beint á forgangsakrein vestur Miklubraut.

svo forgangsakrein í vinstri beygju við Miklubraut og 

150 m kafla en strætisvagnar á leið vestur Miklubraut fái 

Hamrahlíð. Þar taki við akstur í blandaðri umferð á um 

Kringlumýrarbraut frá aðrein af Bústaðavegi norður fyrir 

forgangsakrein austan við núverandi akreinar á 

Til norðurs: Gert er ráðfyrir um 300 m langri 


