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VatnsMýri - nýr borgarhluti
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er gert ráð fyrir því 
að flugvöllurinn í Vatnsmýri verði lagður niður, sbr. stefnu 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 og 
aðalskipulagsins 2001-2024. Stefnan í aðalskipulaginu 
2001-2024 og svæðisskipulaginu byggðist meðal annars 
á niðurstöðu almennrar atkvæðagreiðslu 17. mars 2001 
um framtíðarnýtingu flugvallarsvæðisins. Niðurstaða 
atkvæðagreiðslunnar var sú að meirihluti þátttakenda var 
fylgjandi því að leggja niður flugvöllinn í Vatnsmýri. Við 
gerð tillögunnar voru enn fremur lagðar til grundvallar 
niðurstöður samstarfsefndar samgönguráðuneytis og 
Reykjavíkur  um framtíð Reykjavíkurflugvallar frá 2007.
Mótun stefnu í nýju aðalskipulagi um framtíð flugvallarins 
felst í fyrsta lagi í því að ákvarða  landnotkun í Vatnsmýri 
og festa niður tímasetningar um flutning flugvallarins og 
áfanga við uppbyggingu (sjá Borgin við Sundin). Nánari 
tímasetningar um landnotkun í Vatnsmýri og markmið 
um þróun svæðisins eru í samræmi við samkomulag 

Reykjavíkurborgar, ríkisins og Icelandair Group, dagsett 
25. október 2013. Sjá ennfremur viðbótar samkomulag 
undirritað af borgarstjóra og innanríkisráðherra, með 
sömu dagsetningu, um endurskoðun deiliskipulags 
flugvallarins, stækkun alþjóðlegrar flugstjórnarmiðstöðvar, 
lokun NA/SV brautar og flutning kennslu- og einkaflugs 
á annan flugvöll (sjá C.8. Framfylgd). Frekari skoðun á 
staðsetningu flugvallar á höfuðborgarsvæðinu er vísað 
til heildar endurskoðunar svæðisskipulagsins og nefndar 
Reykjavíkurborgar og Innanríkisráðuneytis, sbr. ofangreint 
samkomulag.
Í öðru lagi er með stefnumótun í nýju aðalskipulagi sett 
fram sýn til framtíðar um skipulag byggðar í Vatnsmýri á 
grundvelli vinningstillögunnar frá 2008, um umfang og 
blöndun.

Einstakt tækifæri í þróun borgarinnar
Í Vatnsmýrinni felst einstakt tækifæri til að gera Reykjavík að 
betri borg. Með uppbyggingu þéttrar blandaðrar byggðar 

í Vatnsmýri verður stigið stórt skref að því að Reykjavík 
verði sjálfbærari, hagkvæmari og fegurri. Með þróun 
byggðar á flugvallarsvæðinu er lagður grundvöllur að 
nýjum vaxtarpól í atvinnulífinu á sviði háskóla, rannsókna 
og hátækni. Með lokun flugvallarins má bæta hljóðvist og 
önnur umhverfisgæði í vesturhluta borgarinnar. Byggð 
sem áður lá í fluglínum nýtur öryggis frá flugóhöppum.

Forsaga. Deilur um staðsetningu flugvallar í 
Vatnsmýri.
Staðsetning Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri er sennilega 
lífseigasta þrætumál í sögu íslenskra skipulagsmála. Deilt 
hefur verið um flugvöllinn allt frá því að hann var festur 
í sessi uppúr 1940 og standa þær deilur enn í byrjun 21. 
aldar. Raunar má segja að saga deilunnar nái enn lengra 
aftur því skiptar skoðanir voru um staðarvalið strax á fjórða 
áratugnum þegar fyrst var rætt um að leggja flugvöll við 
Skerjafjörð.
Umræður og deilur um flugvöllinn hafa verið nánast 

viðvarandi í sjö áratugi en segja má að átök um 
staðsetninguna hafi orðið í nokkrum törnum, á síðari 
árum oft í tengslum við endurskoðun aðalskipulagsins. 
Hver átök hafa leitt til nýrra rannsókna, athugana á öðrum 
flugvallarstæðum, mótmæla og á stundum viðræðna 
milli málsaðila. Saga flugvallarmálsins skiptist í nokkur 
skýr tímaskeið, og má segja að einum fimm sinnum hafi 
staðsetningin í Vatnsmýri og breytt flugstarfsemi komið 
til alvarlegrar umræðu, átaka og rannsókna. Þetta eru 
tímabilin um 1935-40, um 1957-73, 1978-1982, 1988-1990 
og að lokum frá 1998 til 2013.
Á seinni hluta fjórða áratugarins var mikið rætt um 
mögulega staðsetningu flugvallar í Reykjavík, einkum 
undir lok áratugarins. Túnin í sunnanverðri Vatnsmýri 
höfðu þá um árabil verið nýtt sem flugbrautir af og til. 
Þessu skeiði lauk með því að Skipulagsnefnd ríkisins 
lagði til að flugvöllur yrði lagður í Vatnsmýri. Bæjarráð 
Reykjavíkur samþykkti þá tillögu fyrir sitt leyti 8. mars 
1940. Ekki reyndi á ríki og bæjarstjórn að framfylgja 

þessari tillögu því með hernámi Breta vorið 1940 færðust 
yfirráð svæðisins frá íslenskum yfirvöldum. Breski herinn 
lagði í Vatnsmýrinni mun stærri flugvöll en áður hafði verið 
áformað og var flugvöllurinn tekin í notkun árið 1941. Að 
lokinni heimsstyrjöldinni afhentu Bretar síðan íslenskum 
stjórnvöldum flugvöllinn til eignar, 6. júlí 1946.
Árið 1957, rúmum áratug eftir að íslenska ríkinu var afhentur 
völlurinn, hófust alvarlegar umræður og rannsóknir um 
framtíð vallarins og önnur flugvallarstæði og stóðu fram 
yfir 1970. Þessu skeiði lauk sumarið 1973 þegar Hannibal 
Valdimarsson, þáverandi félagsmálaráðherra og yfirmaður 
skipulagsmála í landinu, skar úr um það að ekki skyldi 
gera ráð fyrir flugvelli í Bessastaðahreppi, en flugvöllur 
á Álftanesi hafði fram til þess verið talinn vænlegasti 
kosturinn fyrir nýjan innanlandsflugvöll.
Um þetta leyti og fram yfir miðjan áttunda áratuginn var 
það sjónarmið ríkjandi hjá yfirvöldum í Reykjavík að festa 
bæri völlinn í sessi, í það minnsta til 20 ára og jafnvel 
lengur. Á þessum árum var því hafinn undirbúningur 

að endurbótum á flugvellinum og unnar tillögur að 
breytingum á aðalskipulagi í tengslum við þær. Um 
svipað leyti litu dagsins ljós fyrstu hugmyndir um 
flugvöll á Lönguskerjum á Skerjafirði. Þingmennirnir 
og verkfræðingarnir Steingrímur Hermannsson og 
Guðmundur Þórarinsson lögðu fram þingsályktunartillögu 
um það efni á Alþingi veturinn 1975 og nutu þar fulltingis 
ungs arkitekts og skipulagsfræðings, Trausta Valssonar.
Í tíð vinstri meirihlutans í borgarstjórn árin 1978 til 
1982 hófst aftur umræða um framtíð flugvallarins. Á 
fundi skipulagsnefndar 26. mars 1979 var þá nýráðnum 
forstöðumanni Þróunarstofnunar Reykjavíkurborgar, 
Guðrúnu Jónsdóttir arkitekt, falið að undirbúa tillögu um 
breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur varðandi flugvöllinn. 
Guðrún óskaði eftir ákveðnum fresti til að kanna málið 
áður en slík tillaga yrði lögð fram. Í nóvember sama ár kom 
út skýrsla frá Þróunarstofnuninni um málið, og var þar 
annars vegar lagt til að sérfræðingum yrði falið að kanna 
möguleika á nýjum innanlandsflugvelli í Kapelluhrauni og 

VatnsMýri 2010 2030 2010-2030

Byggð (ha) 251 232 -19

Opin svæði (ha) 67 90 23

Íbúðir 850 4.450 3.600

Íbúar (2,0 íb/íbúð 2030) 1.898 8.995 7.097

Þéttleiki (íbúðir/ha) 3,4 38,4

Þéttleiki -nhl brúttó 0,11 0,62 458,6%

Opin svæði á íbúa (m2) 353 100

Atvinnuhúsnæði (m2) 190.778 290.778 100.000

Störf (50 m2 á starf 2030) 3.816 5.816 2.000

Atvinnuhúsnæði á íbúa 100,52 32,33 -67,8%

Fjöldi íbúða í skólahverfum (skörun við aðra borgarhluta):

Skerjafjörður (nýr skóli) 850 3.000 2.150

Hlíðarendi+ 0 1.450 1.450
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Þjónusta og aðgengi Samgöngur og heilsa

Náttúra og verndun Samfélag 

hinsvegar að könnuð yrði hagkvæmni við að flytja miðstöð 
innanlandsflugsins á Keflavíkurflugvöll. Minna varð úr 
þessum áformum en til stóð og ekki náðist að leggja fram 
formlega tillögu að nýju aðalskipulagi Reykjavíkur fyrir 
lok kjörtímabilsins vorið 1982, nema fyrir austursvæðin. Á 
seinni hluta níunda áratugarins var Reykjavíkurflugvöllur 
festur í sessi á nýjan leik með samþykkt deiliskipulags fyrir 
völlinn í janúar 1986 og staðfestingu aðalskipulagsins 
1984-2004 í júlí 1988.
Alvarlegt flugslys við Reykjavíkurflugvöll í byrjun ágúst 
1988 varð til þess að þáverandi samgönguráðherra, 
Steingrímur J. Sigfússon, setti á fót nefnd til að athuga 
áhættuþætti í rekstri vallarins “án þess að skerða 
mikilvægi Reykjavíkurflugvallar sem miðstöð samgangna 
í innanlandsflugi.” Eðlilega komu í kjölfar slyssins upp 
umræður um framtíð flugs í Vatnsmýri en leiddu þó ekki 
til neinna raunhæfra tillagna um flutning vallarins. Nefnd 
samgönguráðherra gerði hinsvegar tillögur um ýmsar 
breytingar á flugstarfseminni, og var farið að sumum 
þeirra en en aðrar eru enn til umræðu.
Síðasta skeiðið í átökunum um flugvöllinn í Vatnsmýri 
hófst í lok síðustu aldar. Við gerð svæðisskipulags 
fyrir höfuðborgarsvæðið, sem hófst 1998, og við 
gerð aðalskipulagsins 2001-2024 var ákveðið að 
athuga rækilega möguleg flugvallarstæði í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins. 

Athugunar á framtíð Reykjavíkurflugvallar
Við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 
og aðalskipulagsins 2001-2024 voru unnar miklar 
athuganir og úttektir um framtíðar-flugvallarstæði en 
þær leiddu ekki til niðurstöðu. Ákveðin þáttaskil urðu í 
umræðunni um framtíð flugvallarins í byrjun árs 2005 

þegar borgarstjóri og samgönguráðherra undirrituðu 
samkomulag um yfirgripsmikla úttekt um framtíð 
flugvallarins og Vatnsmýrarsvæðisins. Sett var á stofn 
samráðsnefnd samgönguráðuneytisins og borgar (sjá 
Reykjavíkurflugvöllur. Úttekt á framtíðarstaðsetningu, 
apríl 2007) og stýrði hún sérfræðivinnu sem í fyrsta lagi 
laut að flugtæknilegum atriðum um rekstur flugvallar í 
Vatnsmýri, snerist í öðru lagi um mat á mögulegum nýjum 
flugvallarstæðum og fólst í þriðja lagi í hagkvæmniathugun 
á kostum byggðar í Vatnsmýrinni. Nefndin skilaði af sér 
með skýrslu vorið 2007. Meðal helstu niðurstaðna hennar 
voru að ekki væri mögulegt að reka innanlandsflugvöll 
með einni flugbraut, að breytingar á núverandi flugvelli 
með landfyllingum væru lítt fýsilegur kostur og að það 
væri þjóðhagslega hagkvæmt að flytja flugvöllinn úr 
Vatnsmýrinni. Óyggjandi niðurstöður fengust hinsvegar 
ekki um það hvert mögulegt og/eða ásættanlegt væri 
að flytja innanlandsflugvöllinn. Þrír valkostir voru helst 
nefndir, Hólmsheiði, Löngusker og Keflavíkurflugvöllur. Til 
þeirra tók nefndin ekki afstöðu, enda væri endanlegt mat á 
Hólmsheiði og Lönguskerjum háð frekari athugun, einkum 
um umhverfisþætti fyrir Löngusker og um veðurfarsþætti 
fyrir Hólmsheiði.

Mögulegar breytingar á flugvellinum í Vatnsmýri
Flugtæknileg úttekt um þróun flugvallarins var unnin 
af hollensku ráðgjafarfyrirtækjunum NLR og NACO 
(NLR, 2007) á árunum 2006 til 2007. Í þessari úttekt 
voru fyrst og fremst metnar mismunandi útfærslur 
breytinga á Reykjavíkurflugvelli á núverandi stað út frá 
flugtæknilegum atriðum og einnig út frá umhverfisáhrifum. 
Megintilgangurinn var að finna lágmarksstærð flugvallar 
sem gæti þjónað hlutverki miðstöðvar innanlandsflugs 

á Íslandi. Valkostir um breyttan flugvöll í Vatnsmýri voru 
ásamt valkostum um flutning flugstarfseminnar lagðir til 
grundvallar í hagrænu úttektinni.
Helstu niðurstöður úttektarinnar varðandi mögulegar 
breytingar á núverandi flugvelli eru eftirfarandi (sjá 
myndir 1-3):

Ein flugbraut dugir ekki (nýting um 80%)

Tvær flugbrautir duga vel (nýting um 98%)

Breytingar á legu flugbrauta með gerð landfyllinga út í 
Skerjafjörð (kostir A2 og A3) geta leitt til þjóðhagslegs ábata 
vegna losunar nýs byggingarlands (umfram grunnkost 
A0). Framkvæmdakostnaður er hinsvegar verulegur og 
umhverfisáhrif vart ásættanleg

Kostur A1,lenging A-V brautar út í Skerjafjörð er vart 
ásættanlegur vegna tiltölulega lítils ábata (lítið land losnar) 
og neikvæðra umhverfisáhrifa

Ljóst að núverandi flugvöllur (grunnkostur A0) er rekinn á 
ýmsum undanþágum

Staðarval nýs flugvallar
Samstarfsnefndin fékk verkfræðistofuna Hönnun (nú 
Mannvit) til þess að athuga möguleg flugvallarstæði á 
höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess, annars vegar 
fyrir alhliða innanlandsflug og hinsvegar fyrir einkaflug. Í 
athuguninni voru metnir fjölmargir staðir en í niðurstöðum 
hennar kemur fram að alhliða innanlandsflugvöllur 
komi eingöngu til greina í Hólmsheiði, á Lönguskerjum 
eða í Keflavík. Við Hólmsheiði og Löngusker eru settir 
ákveðnir fyrirvarar um umhverfisáhrif, veðurfar og 
flugtæknilegar aðstæður. Frekari gögn liggja nú fyrir um 

Mynd 1. Kostur A1 Mynd 2. Kostur A2 Mynd 3. Kostur A3

Mynd 4. Skipulag byggðar í Vatnsmýri (skýringarmynd).
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veðurfarsaðstæður á Hólmsheiði og verða þau ásamt 
nánari úttektum lögð til grundvallar þegar möguleg 
staðsetning innanlandsflugvallar verður tekin til skoðunar 
við heildarendurskoðun svæðisskipulagsins.
Völlur fyrir einka- og æfingaflug kemur helst til greina í 
Afstapahrauni og á Hólmsheiði samkvæmt niðurstöðum 
athugunarinnar. Mikilvægt er að flugmálayfirvöld taki 
af skarið um gerð flugvallar fyrir einka- og æfingaflug í 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins, sbr. markmið um þróun 
byggðar á Vatnsmýrarsvæðinu (sjá Borgin við Sundin).

Hagræn áhrif byggðar í Vatnsmýri
Helsta viðfangsefni samráðsnefndarinnar var að 
kanna hagkvæmni þess að flytja flugstarfsemi úr 
Vatnsmýrinni. Þetta verkefni var unnið með aðstoð 
ráðgjafarþjónustunnar ParX sem starfaði með 
erlendum ráðunautum og VSÓ-ráðgjöf. Samkvæmt 
niðurstöðum hagkvæmniathugunarinnar (ParX, mars 
2007) skilar flutningur innanlandsflugs úr Vatnsmýri 
miklum þjóðhagslegum ábata. Þar kemur fram að 
gerð innanlandsflugvallar á Hólmsheiði skilar meiri 
þjóðhagslegum ábata en flutningur innanlandsflugsins 
til Keflavíkur eða gerð flugvallar á landfyllingum á 
Lönguskerjum. Á grundvelli þess lagði samráðsnefndin 
til að rannsakað yrði til hlítar mögulegt flugvallarstæði á 
Hólmsheiði og á Lönguskerjum.
Í samantektarkafla skýrslunnar segir samráðsnefndin 
meðal annars: 
„Núverandi flugvöllur hefur verið miðstöð innanlandsflugs 
í rúm 60 ár. Hann er vel staðsettur frá sjónarmiði 
flugsamgangna og nýting á honum er góð og hún verður 
það einnig þótt flugbrautum sé fækkað í tvær (98%) eins 

og fyrirhugað er og svæðið sem nýtt er undir flugstarfsemi 
minnkað nokkuð. Á hinn bóginn er flugvallarsvæðið 
mjög verðmætt sem byggingarland. Þjóðhagslegur 
ábati umfram þjóðhagslegan kostnað reiknast mikill ef 
flugstarfsemi er flutt úr Vatnsmýrinni (B-kostir) en miklum 
mun minni ef flugvelli er haldið á sama stað í breyttri mynd. 
Samkvæmt því hljóta B-kostirnir (Hólmsheiði, Löngusker 
og Keflavíkurflugvöllur) að koma fyrst til skoðunar ef meta 
á flutning á starfsemi Reykjavíkurflugvallar.”
Úttektin á þjóðhagslegri hagkvæmni þess að leggja niður 
flugvöll í Vatnsmýri hefur nú verið uppfærð (sjá Capacent 
2013 (drög), C.3. Hagræn áhrif uppbyggingar).

Skipulag framtíðarbyggðar
Tillaga að þróun og uppbyggingu blandaðrar byggðar 
í Vatnsmýri grundvallast á vinningstillögu skoska 
arkitektsins Graeme Massie og samstarfsmanna hans í 
sérstakri alþjóðlegri samkeppni árið 2008. Meginbreytingin 
frá tillögu Massie í aðalskipulaginu nú felst í því að vægi 
íbúðarbyggðar er aukið á kostnað atvinnuhúsnæðis, í 
samræmi við markmið aðalskipulagsins um betra jafnvægi 
í dreifingu starfa um borgina. Eins hafa verið gerðar 
breytingar á skipulagi opinna svæða, og gerð nýrra tjarna 
innan þeirra er bundin í stefnu aðalskipulagsins. Litið er á 
framlengingu Snorrabrautar sem framtíðarmöguleika. Sú 
útfærsla er þó ekki sett fram á skipulagsuppdrætti en gerð 
grein fyrir henni í texta (sjá kaflann Vistvænar samgöngur, 
Græna borgin).
Alls er gert ráð fyrir um 6.900 nýjum íbúðum og 
uppbyggingu atvinnuhúsnæðis um 600 þúsund fermetra 
(jaðarsvæði flugvallar þ.m.t.). Þar af eru 3.600 íbúðir 
ráðgerðar á skipulagstímabilinu. Búast má því að byggja 

þurfi þrjá grunnskóla, auk leikskóla, miðað við fullbyggt 
svæði. Að stærstum hluta eru götureitir skilgreindir sem 
íbúðarbyggð, en meðfram aðalgötum (breiðgötum) eru 
skilgreind miðsvæði til að efla blöndun byggðar og tryggja 
líflega starfsemi á jarðhæð. Gatnakerfið er reglubundið 
og borgarmiðað. Allar byggingar standa fast við götu og 
í göturýminu er öllum ferðamátum gert jafnhátt undir 
höfði. Stærstu göturnar eru skilgreindar sem stofnbrautir 
og tengibrautir, sbr. skipulagsreglugerð, en lögð er áhersla 
á að þær séu hannaðar sem götur í þéttri borgarbyggð.
Meginviðmið er að byggingar verði ekki hærri en 3�5 
hæða. Til að brjóta upp götumyndir sem hið reglubundna 
gatnakerfi leiðir af sér er lögð áhersla á fjölbreytni við 
hönnun og útfærslu húseininga innan randbyggðarinnar. 
Eins þarf að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða 
og búsetukosta innan hvers götureits, sbr. markmið 
húsnæðisstefnu í aðalskipulaginu.
Nú þegar hefur verið unnið deiliskipulag á 
uppbyggingarsvæðunum Hlíðarenda og Vísindagörðum 
í jaðri flugvallarins, og er þar tekið mið af ofangreindum 
markmiðum um Vatnsmýrarbyggðina. Eftir að 
aðalskipulagið hefur verið staðfest þarf að vinna 
hverfisskipulag fyrir svæðið í heild, þar sem skipulag 
byggðarinnar verður nánar útfært.
Áætlaðir áfangar í uppbyggingu og þróun Vatnsmýrarinnar 
eru sýndir á mynd 6.
Skipulag og uppbygging á jaðarsvæðum og öðrum 
áhrifasvæðum flugvallarins þarf að taka mið af gildandi 
skipulagsreglum um Reykjavíkurflugvöll, meðan enn er 
flugstarfsemi í Vatnsmýri.
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Umhverfismat
Sjá einnig kaflann um Miðborgina og almennt um 
umhverfisáhrif í Umhverfisskýrslu, en fara þarf í ítarlegra 
umhverfismat fyrir hvert uppbyggingarsvæði.
Notkun olíu, flugvélabensíns og annarra efna fylgir 
flugvallarstarfsemi í Vatnsmýri og rekstri olíubirgðastöðva 
í nágrenni hans. Verklag fyrri tíma hefur ásamt 
mengunaróhöppum valdið því að jarðvegur í Vatnsmýri 
er víða mengaður. Sumir mengunarstaðir eru þekktir, 
svo sem Skeljungslóðin í Skerjafirði þar sem áður var 
olíubirgðastöð, og einnig eru verulegar líkur á olíumengun 
í kringum gömlu olíubirgðastöðina í Öskjuhlíð. Um aðra 
mögulega mengunarstaði ríkir meiri óvissa. Staðir þar 
sem um jarðvegsmengun kann að vera að ræða hafa 
verið afmarkaðir á korti en rannsaka þarf betur umfang 
mögulegrar jarðvegsmengunar í Vatnsmýri og taka í 
framhaldi af því ákvörðun um hvernig standa beri að 
hreinsun.
Þekktir urðunarstaðir í Vatnsmýrinni eru annars 
vegar svæði rétt sunnan Hringbrautar, í suðaustur af 
Umferðarmiðstöðinni, þar sem almennt rusl var urðað 
og hins vegar stór urðunarstaður við suðurenda N-S-
flugbrautarinnar. Þar var ýmiss konar efni notað til 
uppfyllingar, svo sem jarðvegur úr húsgrunnum, almennt 
rusl, brotajárn og flugvélaflök. 
Aðalskipulagið veldur ekki aukinni mengun jarðvegs 
í Vatnsmýri, þar sem landnotkun felst í íbúðarbyggð, 
opnum svæðum og verslun og þjónustu, sem er hreinlegra 
en flugvallarstarfsemin.
Samkvæmt aðalskipulagstillögunni er áætlað að 
urðunarstaðurinn við suðurenda flugbrautarinnar fari 
undir opið svæði til sérstakra nota. Urðunarstaðurinn 

suður af Hringbraut er skipulagður sem íbúðarbyggð.
Talsverð uppbygging hefur átt sér stað í áranna rás í 
Vatnsmýri. Sá hluti mýrarinnar sem enn er að mestu 
óbyggður er á náttúruminjaskrá og afmarkast af 
Hringbraut, Norræna húsinu og Háskólavellinum. 
Tjörnin er náttúrulegt framhald af Vatnsmýrinni og er 
hún einnig á náttúruminjaskrá. Meðal mannvirkja frá 
undanförnum árum í Vatnsmýrinni eru ný Hringbraut, 
Askja náttúrufræðahús Háskóla Íslands, hús Íslenskrar 
erfðagreiningar og bygging Háskólans í Reykjavík. Allar 
slíkar framkvæmdir hafa einhver áhrif á grunnvatnsstrauma 
mýrarinnar (Sveinn Óli Pálmarsson, Eric M. Myer og 
Sigurður Lárus Hólm 2010).
Áhrif frá mannvirkjum og umsvifum í Vatnsmýri afmarkast 
ekki við tiltekna skipulagsreiti. Líkur hafa til dæmis verið 
leiddar að því að skólpmengun frá flugvallarsvæðinu 
berist til Tjarnarinnar og valdi þar saurgerlamengun, 
ásamt lífrænni ákomu frá fuglum. Þá rennur ofanvatn frá 
nærliggjandi götum í Vatnsmýrartjörn og þaðan í Tjörnina 
og veldur uppsöfnun þungmálma (Hilmar J. Malmquist, 
Finnur Ingimarsson, Haraldur Rafn Ingvason og Stefán Már 
Stefánsson 2008).
Uppbygging í Vatnsmýri getur haft áhrif á 
grunnvatnsstreymi, og þar með á vatnsflæði í mýrinni 
til Tjarnarinnar. Til er grunnvatnslíkan fyrir Vatnsmýri frá 
því fyrir um 20 árum. Síðan hafa nokkrar byggingar og 
samgöngumannvirki risið í Vatnsmýrinni og líklega haft 
áhrif á grunnvatnsstraumana. Uppbygging getur haft áhrif 
á þéttleika yfirborðs, lekt jarðvegs, farvegi og skurði, sem 
svo getur valdið breytingum á vatnsbúskap mýrarinnar. 
Sé þéttleiki yfirborðs aukinn rennur ofankoma svo til 
beint út í fráveitu eða safnast fyrir á yfirborði í stað þess 

að seytla niður í grunnvatnið. Rennsli til mýrarinnar (og 
Tjarnarinnar) gæti því minnkað talsvert. Jarðvegsskipti og 
neðanjarðarbyggingar, svo sem bílastæði, geta einnig haft 
mikil áhrif á grunnvatnsstrauma þar sem grunnvatnsstaða 
í Vatnsmýri er fremur há (Sveinn Óli Pálmarsson o.fl. 2010). 
Ekki eru forsendur til að spá fyrir um áhrif uppbyggingar 
og virkni mótvægisaðgerða nema grunnvatnslíkanið verði 
uppfært með tilliti til stöðunnar nú (Sveinn Óli Pálmarsson 
o.fl. 2010). Til að draga úr líklegum neikvæðum áhrifum 
uppbyggingar í Vatnsmýri á grunnvatnsstrauma og þar 
með á lífríki mýrarinnar  og Tjarnarinnar er mikilvægt að 
tilgreina mögulegar útfærslur og setja fram tillögur um 
mótvægisaðgerðir.
Mat á áhrifum aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 á 
vatnsbúskap Vatnsmýrar er háð nokkurri óvissu. Ekki 
liggur fyrir tilhögun bygginga og/eða mannvirkja og 
grunnvatnslíkan miðað við núverandi ástand liggur ekki 
fyrir.
Vöktun og mótvægisaðgerðir
Rannsaka þarf betur jarðveg í Vatnsmýri. Að þeim 
rannsóknum loknum þarf að taka ákvörðun um það 
hvort gæði jarðvegs séu ásættanleg, og hvort hreinsa á 
mengaðan jarðveg á staðnum eða flytja hann í burtu og 
hafa jarðvegsskipti.
Skilgreina þarf mótvægisaðgerðir til þess að draga úr 
hættu samfara sjávarflóðum með 100 ára endurkomutíma.


