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Samantekt
Hér er gerð grein fyrir umferðarspám Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, forsendum
þeirra og framkvæmd og helstu niðurstöðum.
Líklegt má telja að ferðavenjur íbúa höfuðborgarsvæðisins muni breytast í framtíðinni,
m.a. vegna hækkandi eldsneytisverðs, þ.e. að fleiri íbúar muni velja að ganga, hjóla eða
nota almenningssamgöngur í stað þess að nota einkabíl. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030 eru sett fram markmið um vistvænni samgöngur og aukna hlutdeild
umhverfisvænni ferðamáta. Því eru settar fram sviðsmyndir af umferðarspám með og án
tillits til breyttra ferðavenja, en slíkt hefur ekki verið gert áður.
Helstu niðurstöður umferðarreikninga eru að ef ferðavenjur breytast í samræmi við sett
markmið (hlutdeild einkabílsins lækki úr 75% í 58% árið 2030) fjölgar bílferðum eingöngu
um 2% og bílferðum á íbúa fækkar um 16% (íbúum fjölgar um 21%). Miðað við óbreyttar
ferðavenjur fjölgar bílferðum hinsvegar um 26% og bílferðum á íbúa fjölgar um tæp 4%
Heildarekin vegalengd eykst um tæp 29% miðað við óbreyttar ferðavenjur en aðeins um
tæp 9% ef ferðavenjur breytast miðað við sett markmið. Ef ferðavenjur breytast í
samræmi við markmið verður heildarekin vegalengd um 900.000 km skemmri hvern dag.
Þessar niðurstöður eru sterk vísbending um hvernig breyttar ferðavenjur geta vegið á
móti áhrifum aukinnar byggðar og þar með tryggt að ekki sé ráðist í kostnaðarsamar
gatnaframkvæmdir að óþörfu eða óþarflega snemma, sem getur verið þjóðhagslega mjög
mikilvægt.
Niðurstöðurnar undirstrika að breyttar ferðavenjur geta leitt til aukins þjóðhagslegs
sparnaðar, þegar horft er á beinan samgöngukostnað. Hér er þó ekki búið að taka tillit til
tímavirðisins en notkun annarra ferðamáta getur leitt til þess að heildar ferðatími eykst
með tilheyrandi fórnarkostnaði.
Athyglisvert er að niðurstöður sýna að hlutdeild Reykjavíkur af heildarakstri lækkar á
skipulagstímabilinu óháð breytingu á ferðavenjum sem er vísbending um að
nágrannasveitarfélögin eru að þenja sig út á meðan að Reykjavík er að þétta sig innávið.
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Inngangur
Orsakasamhengi landnotkunar, ferðavenja og umferðarsköpunar hefur lengi verið
viðfangsefni í umferðarverkfræði og samgönguhagfræði. Rannsóknir á því sambandi
mynda gruninn að þeim líkönum sem hafa verið þróuð til að spá fyrir um aukningu
umferðar og þróun samgangna í framtíðinni, útfrá gefnum forsendum um uppbyggingu.
Hin hefðbundna nálgun þessara fræða á viðfangsefnið og aðferðafræðin við gerð
umferðarspáa hefur sætt nokkurri gagnrýni á undanförnum árum. Mörg spálíkön hafa
verið þeim annmörkum háð að horfa fyrst og fremst til vélknúinnar umferðar og mörg hver
líta alveg framhjá þætti almenningssamgangna. Það gildir til dæmis um það reiknilíkan
sem notast hefur verið við á höfuðborgarsvæðinu undanfarna áratugi. Reiknilíkön hafa
einnig verið gagnrýnd fyrir að horfa nær eingöngu á hagræna áhrifaþætti (tekjur, bílaeign)
þegar áætlað er hvaða ferðamáti verði fyrir valinu. Þá hefur verið gagnrýnt að
niðurstöður slíkra líkana hafa oft verið þannig settar fram að tilhneiging er til að líta á þær
nánast sem staðreynd eða vísbendingu um óhjákvæmilega þróun.
Gagnrýni á hefðbundin spálíkön og aðferðir umferðarverkfræðinnar hafa þó ekki leitt til
þess að ekki sé lengur stuðst við slík líkön við gerð skipulagsáætlana. Meginbreytingar
sem felast í því að líkönunum er beitt með öðrum hætti og settir eru ákveðnari fyrirvarar
við niðurstöður þeirra. Slík líkön eru mjög gagnleg til að bera saman áhrif mismunandi
valkosta í skipulagi byggðar, t.d. hvaða áhrif valkostur sem felur í sér mikinn þéttleika
byggðar hefur á ekna vegalengd (meðallengd ferða), orkunotkun og loftmengun í
samanburði við valkost sem felur í sér lítinn þéttleika byggðar. Við gerð aðalskipulagsins
2010-2030 hefur reiknilíkani umferðar verið beitt markvisst með þessum hætti.

1.1

Tilgangur verkefnis
Það er tilvalið að nýta reiknilíkan umferðar til að kanna áhrif skipulagskosta um
byggðaþróun (mismunandi þétt og blönduð byggð) á magn bílumferðar og ekna
vegalengd og í kjölfarið áhrif hennar á orkunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda.
Notkun reiknilíkans umferðar til að meta slík umhverfisáhrif á sér fjölmörg fordæmi. Hér á
landi var reiknilíkani umferðar m.a. beitt með þessum hætti við vinnslu svæðisskipulags
höfuðborgarsvæðisins, þar sem könnuð voru meðal annars áhrif umferðar á orkunotkun
og loftmengun fyrir fjóra megin kosti um byggðaþróun.
Líklegt má telja að ferðavenjur íbúa höfuðborgarsvæðisins muni breytast í framtíðinni
m.a. vegna hækkandi eldsneytisverðs, þ.e. að fleiri íbúar muni velja að ganga, hjóla eða
nota almenningssamgöngur í stað þess að nota einkabíl. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030 eru sett fram markmið um vistvænni samgöngur og að auka hlutdeild
umhverfisvænni ferðamáta. Því eru settar fram sviðsmyndir af umferðarspám með og án
tillits til breyttra ferðavenja en slíkt hefur ekki verið gert áður.
Tilgangurinn með notkun reiknilíkansins er eftirfarandi:
►

Nýta niðurstöður umferðarreikninga við mótun skipulagstillögu, með því að bera
saman mismunandi kosti, annarsvegar varðandi forgangsröðun byggingarsvæða,
þéttleika byggðar og dreifingu starfa og hinsvegar varðandi útfærslu gatnaskipulags
og breytingar á ferðavenjum. Niðurstöður eru nýttar til að svara spurningu um hvaða
kostir komi best út varðandi meðalvegalengd og tímalengd ferða?

►

Til að meta áhrif byggðaþróunar á umferðarálag og þörf fyrir úrbætur í gatnakerfinu,
þ.e. spá fyrir um flæði og umferðarmagn á helstu götum útfrá mismunandi forsendum

►

Skapa forsendur fyrir umhverfismat, þ.e. til að meta umhverfisáhrif samgangna
(bílumferðar) á hljóðvist, loftgæði, orkunotkun og loftslag (útblástur
gróðurhúsalofttegunda)

►

Skapa forsendur arðsemisgreiningar einstakra framkvæmda og þjóðhagslegrar
úttektar á hagkvæmni byggðaþróunar
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Styrkleiki umferðarlíkana liggur í því að bera saman áhrif mismunandi kosta fremur en að
spá fyrir með nákvæmni um umferðarflæði í framtíðinni fyrir eina tillögu. Þess vegna er
mikilvægt að nýta líkanið við mótun skipulagstillögu með því að bera saman þá valkosti
sem koma upp í skipulagsvinnunni. Þó þarf að varast að oftúlka niðurstöður
umferðarspáa og hæpið er að byggja ákvarðanir á þeim einum. Skekkjumörk
umferðarreikninga fyrir einstakar götur geta verið stór (einkum minni götur), auk þeirrar
óvissu sem felst í forsendunum (skipulagstölunum og gefnum forsendum um
vaxtarhraða).
Niðurstöðurnar geta hinsvegar gefið góðar vísbendingar um mögulega þróun umferðar
miðað við gefnar forsendur og aukið skilning á samhengi byggðaþróunar og samgangna.
1.2

Uppbygging greinargerðar
Í kafla tvö er gerð grein fyrir reiknilíkani umferðar og þeirri aðferðafræði sem þar er beitt. Í
þriðja kafla er fjallað um þær forsendur sem liggja að baki umferðarspánum s.s. varðandi
mótun skipulagstillögu, ferðamyndun, skipulagstölur, gatnanet og ferðavenjur. Í fjórða
kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum. Í fimmta kafla er umræða um niðurstöðurnar og
túlkun þeirra.
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Reiknilíkan umferðar

2.1

Þróun umferðarlíkans
Þeir umferðarreikningar sem fjallað er um í þessari greinargerð eru unnir í umferðarlíkani
fyrir höfuðborgarsvæðið sem þróað hefur verið af VSÓ Ráðgjöf. Fyrsta útgáfa þessa
líkans var unnin árið 2005 sem rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina, þar sem notast var
við nýja og endurbætta aðferðafræði frá fyrri umferðarlíkönum. Markmið verkefnisins var
að búa til líkan sem væri í betra samræmi við umferðartalningar en eldri líkön og skapa
þannig traustari grunn fyrir framtíðarspár.
Niðurstöður kortlagningar umferðar með þessu líkani sýndu mjög góða nálgun, einungis
8,4% meðalfrávik frá talningum, sem var mun betri árangur en áður hafði sést í
umferðarlíkönum hér á landi. Uppbyggingu og aðferðarfræði við notkun líkansins er lýst
ítarlega í skýrslunum Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins - Rannsóknarverkefni fyrir
Vegagerðina 2005, (VSÓ Ráðgjöf, 2005) og Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins Rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina 2006, (VSÓ Ráðgjöf 2007). Þessar skýrslur eru
aðgengilegar á vef Vegagerðarinnar. Í þessari greinargerð verður því látið nægja að fjalla
um aðalatriði þeirrar vinnu sem er lýst í áðurnefndum skýrslum og þeim viðbótum sem
hafa verið gerðir við líkanið í vinnu við umferðarspár Aðalskipulags Reykjavíkur.
Líkanið hefur verið í stöðugri þróun frá árinu 2005 og á grunni þess hafa hjá VSÓ Ráðgjöf
verið unnin mörg verkefni s.s. háannatímalíkan, spálíkan fyrir suðvestursvæði,
kortlagning á umferð þungra bíla o.fl. Jafnframt er í þróun dreifilíkan fyrir umferð á
landsvísu.
Árið 2008 var gefin út skýrsla sem unnin var af VSÓ Ráðgjöf með umferðarreikningum
fyrir Aðalskipulag Reykjavíkur (VSÓ Ráðgjöf, 2008) sem unnin var fyrir Skipulags- og
byggingasvið Reykjavíkur. Niðurstöður þeirrar skýrslu sýna að um áreiðanlegt
umferðarlíkan er að ræða sem hentar vel til samanburðarspáa sökum mikils
sveigjanleika. Líkanið auðveldar því alla vinnu við t.d. umferðarspár, breytingar á
skipulagstölum, greiningu á fjölda ekinna kílómetra og frekari rannsóknir. Gagnsemi
umferðarlíkana liggur ekki síst í því að auðvelda samanburð mismunandi valkosta í
skipulagi. Við gerð Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 hefur umferðarlíkaninu verið
markvisst beitt með þessum hætti, til að móta og skilgreina valkosti.
Hugtak hagfræðinnar um framboð og eftirspurn, er einnig notað í umferðarfræðum. Þá er
gatnakerfið framboðið og eftirspurnin er umferðarflæðið sem notfærir sér gatnakerfið.
Eftirspurnin eftir gatnakerfinu, eða umferðarflæðið, er kjarni umferðarlíkansins.
Annarsvegar er leitast við að fá umferðarflæði sem líkir eftir þekktum aðstæðum og
hinsvegar að spá fyrir um umferðarstrauma framtíðarinnar. Umferðartalningar eru þær
þekktu aðstæður sem miðað er við fyrir grunnár líkansins. Eðlilega eru ekki til þekktar
aðstæður í framtíðinni og því byggir spáin á þeim jöfnum og hlutlíkönum sem stillt eru af
fyrir grunnárið. Umferðarlíkanið er því byggt upp í þremur hlutum: matshluta þar sem
umferð grunnársins er kortlögð, spálíkan grunnárs þar sem líkanið er still af til ná sem
mestri samsvörun við umferðartalningar og spálíkan framtíðar þar sem hinar eiginlegu
umferðarspár eru búnar til út frá skipulagstölum og skipulagsáætlunum.

2.2

Grunnárið
Almennt er mælt með því að byggja spár á grunnári á einn eða annan hátt nema að sterk
rök séu fyrir því að gera það ekki, t.d. ef miklar breytingar á landnotkun eru fyrirhugaðar á
tímabilinu (Department for Transport UK). Grunnárslíkanið er því tvíþætt annarsvegar er
umferð grunnársins kortlögð út frá umferðartalningum og upplýsingum um ferðavenjur og
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hinsvegar gerð spá fyrir grunnárið út frá skipulagstölum og borin saman við
umferðartalningar.
2.2.1

Kortlagning grunnárs (estimering)
Umferðin er kortlögð út frá talningum með svokölluðu mati á umferðarmagni (e. traffic
estimation), sem er stærðfræðilegt ferli sem snýst um að áætla ferðafjölda og
umferðarmagn út frá umferðartalningum. Í stuttu máli byggir aðferðin á því að umferð er
dreift á allar götur og reynt með ítrunum að nálgast talningar eftir því sem mögulegt er.
Auk talninganna er notað svokallað grunnfylki, sem er nokkurs konar byrjunarreitur
kortlagningarinnar. Gjarnan er notað nýjasta metna fylki sem aðgengilegt er. Í þessu
tilviki er notað metið fylki frá kortlagningu umferðar árið 2006. Einnig má nota sem
grunnfylki niðurstöður úr ferðavenjukönnun ef slíkar upplýsingar liggja fyrir. Kortlagningin,
eða matshlutinn einsog hann er oft nefndur,
er þannig notaður til að stilla grunnárið af.
Í tengslum við umferðarlíkan VSÓ var
umferð fyrst kortlögð árið 2005 og þá byggt á
gögnum frá 2004. Aftur var umferðin
kortlögð árið 2007 og þá byggt á árinu 2006.
Árið 2011 var umferðin árið 2010 kortlögð og
er það grunnárið sem lagt er til grundvallar í
líkaninu við gerð þeirra umferðarspáa sem
hér er gerð grein fyrir.
Allar þessar kortlagningar hafa sýnt
sannfærandi samsvörun við
umferðartalningar. Árið 2004 var meðalfrávik
frá umferðar-talningum 8,4% fyrir götur með
yfir 5.000 bíla umferð (ÁDU) og var það betri
árangur en sést hafði áður hér á landi. Við
kortlagninguna 2007 var sama frávik lækkað
í 8,0%, og við kortlagningu 2010 grunnársins
var það lækkað enn meira, eða niður í 7,0%.
Eftir því sem talninganetið þéttist má búast
við marktækari niðurstöðum en fleiri
umferðartalningar gefa áreiðanlegra yfirlit yfir Mynd 2.1: Skematísk mynd af spálíkani grunnárs
umferðina og styrkja almennan grunn
líkansins. Kortlagning umferðar grunnárs gefur þannig nákvæmari dreifingu mældrar
umferðar á talningarstöðum yfir á aðra hluta gatnanetsins og um leið möguleika á
nákvæmari framtíðarspám.
Líkan fyrir grunnárið 2010 og þær aðferðir sem hafa verið þróaðar sýna sannfærandi
niðurstöður og góða nálgun við talningar. Samkvæmt niðurstöðum ferðavenjukönnunar
sem gerð var í lok árs 2011 fyrir sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina er
meðalfjöldi ferða pr. íbúa 4,3. Íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu var um 202 þús. í lok árs
2011, sem gefur um 868 þús. ferðir í heildina. Þetta stemmir alveg við kortlagningu
grunnárs 2010 þar sem heildarfjöldi ferða var um 865 þús og 4,3 ferðir pr. íbúa.
Þetta staðfestir gæði þeirra gagna sem notuð voru í matshlutanum og þeirra aðferða sem
þar er beitt.

2.2.2

Breytingar frá fyrri útgáfum
Hraði (free flow speed) var í grunninn settur sem sá sami og hámarkshraði (skiltaður
hraði) en í fyrri útgáfum hefur hann verið settur 10 kílómetrum hærri en hámarkshraði.
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Þetta var gert á þeim grunni að þó að líkanið sé sólarhringslíkan þá þarf það að líkja eftir
hegðun á háannatímum hvað varðar val á akstursleið, auk þess sem meðalhraði í
niðurstöðum hefur þótt vera heldur hár.
Beygjubönn voru yfirfarin og þurfti að taka út um 22 beygjubönn sem voru orðin óþörf eða
röng en bætt var við um 50 beygjubönnum. Þar sem beygjubönnum er bætt við þá tengist
það yfirleitt nýjum mislægum gatnamótum til að koma í veg fyrir U- beygjur inn á eða út af
römpum og aðreinum (yfir miðdeili).
Eftirfarandi gatnamótum og leggjum var breytt úr fyrra líkani og, í þeim tilfellum þar sem
um mislæg gatnamót er að ræða, beygjubönnum þar með:
►

Nýbýlavegur(Hafnarfjarðarvegur)/Kringlumýrarbraut

►

Vesturlandsvegur/Suðurlandsbraut (bara beygjubönn)

►

Hringbraut (HÍ) (einungis breyting á beygjubönnun)

►

Mislæg gatnamót við IKEA

►

Vífilstaðavegur/Reykjanesbraut

►

Arnarnesvegur/Reykjanesbraut

►

Leirvogstunga

►

Vesturlandsvegur/Þingvallavegur

►

Höfðatorg (fækkun akreina)

►

Nauthólsvegur/Flugvallavegur

►

Elliðavatnsvegur v/Bauhaus

►

Hringbraut við HÍ (bara beygjubönn)

►

Geldinganes

Einnig er nú beitt smávægilegri seinkun á gatnamót á eftirfarandi hátt:

2.2.3

►

U- beygja 2 mínútur í seinkun

►

Vinstri beygja 0,05 mín í seinkun

►

Hægri beygja 0,005 mín í seinkun

►

Beint áfram – engin seinkun

Spálíkan grunnárs
Þegar kortlagningu grunnárs 2010 var lokið var hafist handa við að byggja upp spálíkan
fyrir grunnárið. Gerð var spá byggð á skipulagstölum grunnársins 2010 og niðurstaða
hennar borin saman við talningar og niðurstöður kortlagningar grunnársins. Spá
grunnárs og samanburður hennar við talningar og kortlagða umferð gefa þannig innsýn í
þá nákvæmni sem vænta má af framtíðarspám og hvort hugsanlega þurfi að meðhöndla
einhverja reiti sérstaklega í framtíðarspám.
Í tengslum við þessa vinnu var rætt um þann möguleika að endurbæta
ferðamyndunarjöfnu og/eða ferðalengdardreifingu en það ekki talið tímabært í ljósi þess
annarsvegar að ný ferðavenjukönnun lá ekki fyrir og hinsvegar að ákveðin tímapressa var
á aðalskipulagsvinnunni. Í þessu sambandi er hins vegar rétt að það komi fram að í
meistaraverkefni við Háskólann í Reykjavík (Grétar M. Hreggviðsson, 2012) hefur verið
leidd út ný ferðamyndunarjafna sem gefur betri tölfræðilega nálgun við skipulagstölur og
minni frávik frá umferðartalningum en sú jafna sem er notuð í spám í þessu verkefni. Sú
jafna er leidd út frá notkunarflokkum atvinnuhúsnæðis en ekki gjaldflokkum líkt og tíðkast
hefur, og er á forminu:
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►

Ferðir = 545 + 1,6*íbúar + 0,08*Verslun + 0,16*skrifstofur + 0,17*sjúkrahús +
0,016*annað.

Í ljósi þess að jafnan sýnir betri nálgun væri fróðlegt að nota þessa ferðamyndunarjöfnu
við framtíðavinnu.

Gerð var smávægileg breyting á reitaskiptingu frá þeirri skiptingu sem notuð var við
kortlagninguna. Reit 229 í Kópavogi var skipt í þrennt og nýju reitirnir fengu númerin 730
og 731, en þeir liggja næst Breiðholtsbraut sunnanverðri sitt hvoru megin
Vatnsendahvarfs.
Tilgangur með því að framkvæma spá fyrir grunnárið er að stilla líkanið af (kvarða) miðað
við umferðartalningar. Stilla þarf af hraða á götum og afkastagetu, tryggja að ferðatími á
leggjum sé í samræmi við umferðarhraða og að akreinafjöldi gatna sé réttur, ákvarða
seinkunarstuðla fyrir vinstri-, hægri og U-beygjur, tryggja að beygjubönn séu rétt o.fl.
Þegar líkanið skilar ásættanlegri spá fyrir grunnárið er hægt að setja fram spá fyrir
framtíðarástand á grundvelli skipulagsáætlana.
2.3

Spálíkan framtíðar
Líkt og áður segir er almennt mælt með því að byggja spár á grunnári. Þannig er líkanið
stillt af miðað við þekktar aðstæður. Veðurfræðingar byggja sín spálíkön upp út frá
þekktum veðuraðstæðum og aðeins þegar líkönin eru farin að lýsa þessum aðstæðum
með tiltölulega litlum eða ásættanlegum frávikum eru þau notuð til að spá fram í tímann.
Á sama hátt er spáhluti umferðarlíkans höfuðborgarsvæðisins byggður upp. Kortlagning
og spáhluti grunnárs eru því grunneiningar spálíkansins og það sem spár þess
grundvallast á. Því er mikilvægt að vandað hafi verið til verka í þeim þáttum til að
skekkjur, sem allaf eru einhverjar, verði sem minnstar.
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3

Forsendur í umferðarspá

3.1

Mótun skipulagstillögu
Í skýrslu frá janúar 2008 [Aðalskipulag Reykjavíkur – Umferðarreikningar vegna
umhverfismats skipulagsvalkosta 2040] er lýst umferðarreikningum, til lengri framtíðar,
vegna vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins. Þar voru skilgreindir þrír almennir
skipulagskostir um þróun byggðar til ársins 2040 (eða 2050 miðað við uppfærða
íbúaspá). Tillögur að nýju aðalskipulagi til ársins 2030, grundvallast m.a. á niðurstöðum
þeirra reikninga. Við mótun aðalskipulagstillögunnar voru gerðar umferðarspár fyrir þrjú
mismunandi tilvik um þróun byggðar til ársins 2030 (mynd 3.1.). Valkostir 1a og 1b gerðu
ráð fyrir að hlutfall þéttingar væri 85-90% en valkostir 2 (fullbyggð Vatnsmýri fyrir 2030)
var miðaður við 95% þéttingu. Hver kostur var reiknaður með og án breytinga á
ferðavenjum og miðað við mismunandi miklar umbætur í gatnakerfinu. Uppbygging og
forgangsröðun svæða í nágrannasveitarfélögum var eins í öllum kostum og einkum
miðuð við markmið svæðisskipulag.
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Mynd 3.1: Mótun skipulagstillögu og forsendur sem umferðarreikningar byggja á.

3.2

Ferðamyndun
Ferðamyndunin byggir á jöfnu sem var fengin með tölfræðilegum aðferðum í verkefninu
“Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins” frá febrúar 2006. Jafnan var fengin með því
að beita aðhvarfsgreiningu (e. regression analysis) til að nálagst línulegt samband milli
áætlaðs ferðafjölda úr kortlagðri umferð (metnu OD-fylki) og skipulagstalna (íbúafjölda og
flatarmáli atvinnuhúsnæðis). Í aðhvarfsgreiningunni er þannig ferðafjöldinn svokölluð háð
breyta og skipulagstölurnar óháðar breytur, og gefur hún af sér svokallaða
aðhvarfsstuðla. Þetta saman myndar svokallað aðhvarfsjöfnu eða ferðamyndunarjöfnu.
Ferðamyndunarjafnan er þannig samansett úr stuðlum sem viðeigandi flokkar
skipulagstalna eru margfaldaðir með á eftirfarandi hátt:
2

2

Ferðir = 1,85 *íbúar+ 0,14 *m verslun og skrifstofur + 0,04*m annað atvinnuhúsnæði. [1]
Ferðamyndunarjafnan er notuð við hefðbundnar spár til að ákvarða fjölda ferða í hverjum
reit. Það skal tekið fram að ekki er hægt að beita ferðamyndunarjöfnu á svokallaða ytri
reiti (útmörk) höfuðborgarsvæðisins en þeir innihalda engar skipulagstölur. Við þessa
reiti eru hins vegar til talningar og er þær settar inn í ferðafjöldann í þeim tilvikum.
Grunnurinn að útreikningum ferðamyndunar eru þannig skipulagstölur, þ.e. áætlaður
íbúafjöldi og áætlað magn atvinnuhúsnæðis fyrir hvern uppbyggingarvalkost.
3.2.1

Skipulagstölur
Skipulagstölur sem voru notaðar við gerð þessarar umferðarspár koma frá Skipulags- og
byggingarsviði Reykjavíkurborgar og taka mið af þremur mismundandi
uppbyggingarkostum fyrir Reykjavík. Skipulagstölur nágrannasveitarfélaganna voru
einnig rýndar af Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar en uppbygging og
forgangsröðun svæði er sú sama fyrir alla skipulagsvalkosti og miðast við markmið
núgildandi svæðisskipulags. Útreikningar grunnárs byggja á skipulagsgögnum frá árinu
2010 en í framtíðarspám er gert ráð fyrir skipulagstölum og gatnaneti fyrir árið 2030.
Unnar voru umferðarspár fyrir þrjú tilvik um byggðaþróun í Reykjavík til ársins 2030, 1a,
1b og 2 (sjá mynd 3.1).
Heildartölur fyrir hvert skipulagstilfelli, ásamt grunnári, er að finna í töflu 3.1. Þar má sjá
að allir skipulagsvalkostir gera ráð fyrir nánast sömu íbúafjölgun ( um 22%) á
skipulagstímabilinu. Valkostir 1a og 2 gera ráð fyrir um 49% aukningu á verslunar- og
skrifstofuhúsnæði og um 22% aukningu á öðru atvinnuhúsnæði. Valkostur 1b gerir hins
vegar ráð fyrir um 39% aukningu verslunar- og skrifstofuhúsnæðis og um 17% aukningu
annars atvinnuhúsnæðis.
Tafla 3.1: Samtölur þeirra skipulagstalna sem liggja til grundvallar
Íbúar
höfuðborgarsvæði.

Versl./skrifst.
2
húsnæði [m ]

Annað atv. húsn.
2
[m ]

Grunnár 2010

200.780

2.014.971

4.345.777

Skipulagstillaga 1a

244.073

3.009.052

5.301.584

Skipulagstillaga 1b

243.753

2.810.087

5.096.584

Skipulagstillaga 2

244.207

3.010.152

5.302.434
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Ástæða minni aukningar atvinnuhúsnæðis fyrir valkost 1b er fyrst og fremst sú að við
gerð umferðarspánna kom í ljós að magn atvinnuhúsnæðis var lítillega ofmetið í
framtíðaráætlunum. Valkostur 1b byggir því á leiðréttum skipulagsgrunni varðandi
atvinnuhúsnæði. Umferðarspá Aðalskipulags 2010-2030 er byggð á skipulagstilfelli 1b
(sjá skipulagstölur í Viðauka 2).
Myndir 3.2-3.4 sýna mismun skipulagstillögu 1b 2030, frá grunnárinu 2010 fyrir íbúafjölda
og atvinnuhúsnæði. Þessar skipulagstölur eru grunnurinn að ferðamyndun umferðar í
spám. Myndirnar sýna mjög skýrt hvar breytingar verða á íbúafjölda og atvinnuhúsnæði
árið 2030 og jafnframt hvar má búast við aukinni eða minni ferðamyndun m.v. 2010
(myndir 3.5 og 3.6).

Mynd 3.2: Breyting á íbúafjölda innan hvers reits höfuðborgarsvæðisins árið 2030 miðað við grunnárið 2010.
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Mynd 3.3: Breyting á magni verslunar- og skrifstofuhúsnæðis innan hvers reits höfuðborgarsvæðisins árið
2030 m.v. grunnárið 2010

Mynd 3.4: Breyting á magni atvinnuhúsnæðis, annars en verslunar- og skrifstofu, innan hvers reits
höfuðborgarsvæðisins árið 2030 m.v. grunnárið 2010
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Þegar ofangreindar forsendur leggjast saman, ásamt forsendum um óbreyttar ferðavenjur
fæst breyting á ferðamyndun samkvæmt mynd 3.5. Til samanburðar er hér birt
sambærileg mynd fyrir ferðamyndun miðað við markmið um breyttar ferðavenjur (mynd
3.6), en nánar er fjallað um breyttar ferðavenjur í kafla 3.6.

Mynd 3.5: Breyting á ferðamyndun með ferðamyndunarjöfnu (sjá gr.3.2). Ástæða er til að
undirstrika að hér er eingöngu átt við bílferðir.

Mynd 3.6: Breyting á ferðamyndun m.v. markmið um breyttar ferðavenjur (sjá gr. 3.6).
Ástæða er til að undirstrika að hér er eingöngu átt við bílferðir.

12

Umferðarspá Aðalskipulags Reykjavíkur
AR 2010-2030

3.3

Sviðsmyndir
Við gerð umferðarspárinnar var byggt á þremur mismunandi skipulagsvalkostum varðandi
þróun íbúafjölda og magn atvinnuhúsnæðis. Allir skipulagskostir voru reiknaðir miðað við
tvenns konar gatnanet, þ.e. lágmarkframkvæmdir (sjá 3.5.1) og allar framkvæmdir (sjá
3.5.2). Jafnframt var umferðarflæði hvors gatnanets fyrir sig reiknað m.v. tvenns konar
þróun varðandi ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu; óbreyttar og breyttar ferðavenjur (sjá
nánar um ferðavenjur í kafla 3.6).
Hverjum skipulagsvalkosti er þannig skipt í fjórar sviðsmyndir. Fyrir hverja sviðsmynd var
útbúið OD fylki, og ferðadreifing og álagsreikningar framkvæmd hefðbundnum aðferðum.
Samtals gerir þetta tólf tilfelli sem keyrð voru með umferðarlíkani.

3.4

Ferðadreifing og álagsreikningar
Ferðafjöldanum sem fæst úr ferðamynduninni er dreift með aðdráttaraflslíkani (gravity
model). Það byggir á þeirri hugmynd að ferðafjöldinn milli reitapars sé í hlutfalli við þær
ferðir sem myndast og dragast að reitaparinu. Ennfremur er gert ráð fyrir því að umferðin
sé háð fjarlægðinni milli reitaparsins þannig að því styttra sem er á milli, því meiri verður
umferðin. Niðurstöður úr aðdráttaraflslíkaninu er OD-fylki sem síðan er lagt út á
gatnanetið með álagsreikningum til að fá út umferðarflæði. Þannig eru þrepin
ferðadreifing og álagsreikningar mjög nátengd. Það skal tekið fram að sömu aðferðum er
beitt í þessu verkefni og í verkefninu “Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins” frá
febrúar 2006, þ.e. sömu stillingar í aðdráttaraflslíkaninu og Stochastic User Equilibrium
álagsaðferðinni.

3.5

Gatnanet og reitir
Farið hefur verið yfir gatnanet og reitaskiptingu í Reykjavík og lagfæringar og viðbætur
hafa verið gerðar.
Gatnanet fyrir umferðarspár 2030 eru tvö, það er lágmarksframkvæmdir og allar
framkvæmdir. Eftirfarandi framkvæmdum (sjá myndir 3.7 og 3.8) er bætt við núverandi
gatnanet fyrir þessi tvö tilfelli framtíðargatnaneta.
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3.5.1

Gatnanet fyrir framtíðarspá 2030, lágmarksframkvæmdir
►

Arnarnesvegur (1+1)

►

Vatnsmýri (litlar framkvæmdir)

Mynd 3.7: Viðbætur frá gatnaneti grunnárs – lágmarksframkvæmdir til ársins 2030.
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3.5.2

Gatnanet fyrir framtíðarspá 2030, allar framkvæmdir
►

Arnarnesvegur (1+1)

►

Vatnsmýri (innra gatnakerfi á svæðum sem losna)

►

Blikastaðavegur

►

Öskjuhlíðargöng (2+2)

►

Kópavogsgöng (2+2)

►

Sundabraut (2+2)

►

Hallsvegur (1+1)

►

Breiðholtsbraut (2+2)

►

Suðurlandsvegur (Rauðavatn-Vesturlandsvegur) (2+2)

Mynd 3.8: Viðbætur frá gatnaneti grunnárs – Allar framkvæmdir

Í áðurnefndum umferðarreikningum frá 2008 fyrir Aðalskipulag Reykjavíkur var fjöldi reita
317. Nú hafa reitir í kringum Grafarvog, Grafarholt, Vatnsmýrina, Elliðaárvog og Álfsnes
verið endurskoðaðir og eru reitirnir orðnir 357 talsins. Í viðauka 3 má sjá teikningu af
reitaskiptingu höfuðborgarsvæðisins.
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3.5.3

Beygjubönn
Beygjubönn framtíðargatneta voru yfirfarin og það voru 266 beygjubönn í
framtíðargatnanetunum. Fyrir grunnár 2010 voru hinsvegar 270 beygjubönn. Ástæða
þess að beygjubönnum hefur fækkað er að gatnanetin hafa nú verið byggð upp með það
í huga að hafa sem fæst beygjubönn og munar þar mest um frágang gatnanets í kringum
mislæg gatnamót.

3.6

Ferðavenjur
Líklegt má telja að ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu breytist eitthvað á næstu árum.
Erlendis hafa margar rannsóknir verðir gerðar sem miða að því að spá fyrir um breytingar
á ferðavenjum. Litlar rannsóknir hafa hins vegar farið fram hér á landi í þessa áttina, þó
vissulega hafi verið gerðar kannanir á ferðavenjum og jafnvel gerðir framreikningar á
grunni þeirra. Í umferðarspám aðalskipulags Reykjavíkur, sem hér eru settar fram, eru
sviðsmyndir sem gera ráð fyrir að ferðavenjur breytist, en fyrri umferðarlíkön og
umferðarspár hafa ekki tekið tillit til þess og því má að vissu leyti tala um tímamótavinnu.
Samkvæmt ferðavenjukönnun (Capcent Gallup, 2012) hafa um 78% íbúa miðborgarinnar,
á bílprófsaldri, bíl til umráða en 96% íbúa Garðabæjar og 97% íbúa Seltjarnarness. Af
þessu leiðir að ferðamyndun milli hverfa og sveitarfélaga er mjög breytileg. Sú vel þekkta
aðferð að nota ferðamyndunarjöfnu til að reikna fjölda ferða er nálgun í sjálfu sér.
Ferðamyndunarjafnan er, líkt og áður hefur verið vikið að, leidd út sem besta línulega
nálgunin við skipulagstölurnar. Það sem jafnan gefur er því meðalferðamyndun hvers
svæðis. Þetta þýðir að jafnan gerir ráð fyrir að allir íbúar höfuðborgarsvæðisins framleiði
jafnmargar bílferðir óháð búsetu. Hins vegar er líklegt að íbúar sem eru búsettir
miðsvæðis séu líklegri til að velja aðra ferðamáta en einkabílinn s.s. að ganga, hjóla eða
að nota almenningssamgöngur. Ferðavenjukönnunin frá 2011 staðfestir þetta, en
samkvæmt henni er hlutfall bílferða íbúa miðborgarinnar 60% en 83% hjá íbúum
Garðabæjar og Álftaness. Að sama skapi er hlutfall gangandi/hjólandi 36% hjá
miðborgarbúum en 14% hjá þeim síðarnefndu.
Þrátt fyrir að um nálgun sé að ræða varðandi ferðamyndun mismunandi svæða er það
engu að síður þannig að kortlagning umferðar fyrir grunnárið 2010 leiddi í ljós að
meðalfjöldi ferða pr. íbúa var 4,3 ferðir, sem er sama tala og ferðavenjukönnunin 2011
leiddi í ljós. Þetta staðfestir gæði þeirra gagna og þeirra aðferða sem beitt er við
kortlagningu grunnárs umferðarlíkansins.
Í ljósi þessa var ákveðið í tengslum við umferðarspár fyrir Aðalskipulag Reykjavíkurborgar
að gera einnig spár sem taka tillit til breyttra ferðavenja.

3.6.1

Spá samkvæmt breyttum ferðavenjum
Ferðamyndunarjafnan er í hefðbundinni spáaðferð notuð fyrir alla reiti umferðarlíkansins
og henni er beitt á skipulagstölurnar í hverjum reit fyrir sig og þannig er fenginn
heildarfjöldi ferða hvers reits. I raun er þó þekkt að myndun fjölda ferða með bíl er í reynd
ekki sú sama innan hvers reits, t.d. myndast fleiri ferðir með bíl á hvern íbúa í reitum
Garðabæjar og Álftaness en í miðbæ Reykjavíkur. Í miðbæ Reykjavíkur er almennt styttra
til vinnu og þjónustu og því eru oftar valdir aðrir ferðamátar en bíllinn. Því má í raun segja
að sú línulega nálgun sem greint er frá hér að ofan ofmeti fjölda bílferða á þéttum
miðsvæðum en vanmeti þær á þeim svæðum sem bílaeign er mest. Þannig að þótt að
heildarfjöldi ferða á höfuðborgarsvæðinu sé nokkuð nákvæmur er vitað að ferðafjöldinn er
ofmetinn á ákveðnum svæðum en vanmetinn á öðrum. Þannig má færa fyrir því rök að að
spá sem tekur mið af mismunandi ferðavenjum á milli svæða sé að hluta til ákveðinn
leiðrétting frá hefðbundnum spám.
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Þéttleiki og ferðavenjur höfuðborgarsvæðisins fyrir grunnárið 2010 eru
kortlögð eftir svæðum og þau kort
sýna nokkuð góðan samhljóm á milli
þéttleika og ferðavenja (myndir 3.93.11).
Kortin sýna:
►

Þéttleika byggðar árið 2010 í formi
ferðamyndunar með
2
ferðamyndunarjöfnu/km .

►

Farþegatalningar strætó 2010.

►

Ferðir með og öðrum ferðamátum
en bíl til og frá vinnu og skóla
samkvæmt ferðavenjukönnun frá
2002.

Mynd 3.9: Þéttleiki byggðar í formi ferðamyndunar/km2.
Rauð svæði mynda flestar ferðir á hvern km 2

Kortin eru höfð til hliðsjónar ásamt
framtíðar þéttleika og eiginleikum
svæðisins við skiptingu
höfuðborgarsvæðisins í mismunandi
svæði. Svæðisskiptingin (sjá mynd
3.11) sýnir hvernig fækkun bílferða frá
hefðbundinni ferðamyndun skiptist á
milli svæðanna. Þannig má segja þau
svæði sem skilgreind eru í flokki 1 séu
talin líklegust til að mynda hlutfallslega
fæstar bílferðir á hvern íbúa á meðan
þau svæði sem skilgreind eru í flokki
IV séu nær núverandi fjölda bílferða á
hvern íbúa.
Rétt að hafa í huga að hluti af þessari
fækkun má færa rök fyrir að sé
ákveðin leiðrétting frá hefðbundnum
spám og þá sérstaklega á því svæði
sem sett er í flokk I.

Mynd 3.10: Inn og útstig með strætó/km2. Rauð svæði sýna
hvar notkun strætó er mest.

Mynd 3.11: Hlutfall ferða með öðrum ferðamátum en
einkabíl. Rauð svæði sýna hvar hlutfallið er hæst
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Mynd 3.12: Tillaga Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 að svæðisskiptum markmiðum um breyttar
ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu, sem forsendur umferðarspár m.t.t. breyttra ferðavenja byggja á.

Við spána er þannig hefðbundin ferðamyndunarjafna (sjá kafla 3.2) notuð en ferðum er
þar á eftir fækkað mismikið eftir því á hvaða svæði viðkomandi reitur er. Ferðum er eftir
fækkun dreift á milli reita á hefðbundinn hátt.
Það skal undirstrikað að spá samkvæmt breyttum ferðavenjum er ekki spá um breytingar
á ferðamáta, heldur gerir hún ráð fyrir færri bílferðum samanborið við hefðbundna spá,
þar sem bílferðum fækkar mismikið eftir reitum/svæðum. Þannig sýnir spáin hvernig
umferðarflæðið getur litið út náist fyrirfram ákveðin svæðisskipt markmið um breytingar á
ferðavenjum sem Reykjavíkurborg setur fram í aðalskipulagi. Þessi markmið koma fram á
mynd 3.12 og í kafla 3.6.2 er gerð grein fyrir forsendum um svæðisskiptingu og
fækkunar ferða.
3.6.2

Forsendur fækkunar ferða samanborið við hefðbundna spá
Við skilgreiningu forsendna er fyrst og fremst horft til samgönguáætlunar
Reykjavíkurborgar frá 2006 og fylgiskjals með henni, „Hugmyndabanki
samgöngustefnunnar“, markmiða í Loftslags- og loftgæðastefnu Reykjavíkur og til skýrslu
umhverfisráðuneytisins um loftslagsmál frá 2009 „Möguleikar til að draga úr
nettóútstreymi GHL“ en markmið þessara stefnumótandi áætlana eru mjög samhljóma.

3.6.2.1

Markmið um breyttar ferðavenjur
Í ofannefndum forsendum eru markmiðin í meginatriðum samhljóma þó að ártölin séu
ekki nákvæmlega samfallandi. Í meginatriðum eru þó markmið beggja áætlana
eftirfarandi:
1.
2.
3.

Hlutdeildi gangandi og hjólandi verði 27% árið 2020 og 31% árið 2050.
Hlutdeildi almenningssamgangna verði 8% árið 2020 og 14% árið 2050.
Hlutdeild einkabílsins verði 65% árið 2020.
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3.6.2.2

Viðmið í umferðarspá fyrir árið 2030
Spár aðalskipulags eru fyrir bílaumferð árið 2030 og er því miðað við að hlutfall
ferðavenja sé eftirfarandi fyrir höfuðborgarsvæðið:
1.

Gangandi og hjólandi 29% árið 2030

2.

Almenningssamgöngur 11% árið 2030

3.

Einkabíll 60% árið 2030

Möguleg þróun hlutdeildar helstu ferðamáta gæti því orðið í samræmi við mynd 3.13. Í
myndinni er línuleg þróun 2020 – 2030 látin halda sér til 2050

Markmið um breyttar ferðavenjur
Hlutdeild ferðamáta
90%
80%

77%

70%
65%
60%

60%
55%

Bíll

50%

GH

40%
30%

27%

20%

Almenn

31%

29%

19%

10%

14%

11%

8%
3%

0%

2009

2020

2030

2050

Mynd 3.13: Möguleg þróun ferðavenja frá grunnári til 2050

Þróun ferðavenja síðustu ára
Ýmislegt bendir til þess að ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu séu að þróast í rétta átt,
sbr. sett markmið. Til þess bendir aukin hlutdeild hjólreiða í ferðavenjum, sbr. könnunin
2011 og einnig breytingar á fjölda farþega hjá Strætó BS seinustu árin (sjá mynd 3.14).

Farþegafjöldi Strætó Bs.
Skv. talningum í október hvers árs

Farþegar [þús]

3.6.3

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

907,159

878,367
801,082

775,331

831,09

703,278
643,458

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mynd 3.14: Farþegafjöldi hjá Strætó í október árin 2005-2011 (heimild: Strætó Bs.)
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Talning fer fram hjá Strætó bs.í október ár hvert en úrvinnsla talningar 2012 er í vinnslu
þegar þetta er skrifað og hafa niðurstöður því ekki verið birtar, en talningar og
greiðsludreifing benda til u.þ.b. 10% aukningar á milli áranna 2011 og 2012.
Farþegafjöldi hjá Strætó í október 2012 gæti því farið í eina milljón. Til að
samanburðurinn sé réttur þarf að skoða hlutina í víðara samhengi en þróunin er þó
sannarlega í rétta átt.
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4

Niðurstöður
Niðurstöður umferðarreikninga sýna að ekki er verulegur munur á tilvikunum þremur (1b90%, 1a-85% og 2-95%). Það er því lítill munur á heildar umferðarsköpun, meðal vegaog tímalengd ferða og umferðarálagi og þar með er ekki teljandi munur á
umhverfisáhrifum bílumferðar fyrir tilvikin þrjú. Hér þarf að hafa í huga að ekki er
stórvægilegur munur á tilvikunum varðandi þéttleika byggðar og einungis er verið að færa
lítinn hluta skipulagstalna milli reita. Umferðarspá fyrir skipulagsvalkost 1b (90% þétting),
sem tillaga aðalskipulagsins byggir á, var byggð á leiðréttum skipulagstalnagrunni
varðandi atvinnuhúsnæði. Samanburður milli tilvikanna er því háður þeim fyrirvara.
Við mat á niðurstöðum reiknilíkansins skal almennt horfa til eftirfarandi fyrirvara:
►

Ferðamyndunarjafnan líkansins byggir á grunni frá 2005. Umferðarsköpun óbreyttra
ferðavenja miðast við ferðavenjur á því ári (t.a.m. fjöldi bílferða pr. íbúa).

►

Núverandi líkan innifelur ekki í sér „modal split“, þ.e. hvernig heildarfjöldi ferða skiptist
á mismunandi ferðamáta. Til að koma til móts við þetta er beitt einfaldri nálgun sem
áður hefur verið lýst sem er gerð til að sýna hvernig umferðarflæðið gæti orðið fyrir
skilgreindar forsendur ferðavenja.

Hér er einkum birtar niðurstöður fyrir valkost 1b. Í viðauka 1 eru síðan settar fram
niðurstöður fyrir aðra valkosti.
4.1

Kortlagning umferðar (estimering)
Niðurstöður fyrir kortlagningu grunnárs (VSÓ Ráðgjöf, 2011) verða að teljast mjög
ásættanlegar en meðalprósentufrávikið fyrir allar talningar er um 10% og fyrir talningar
sem hafa mest vægi um 7% (tafla 2). Ferðafjöldinn er 864.907 samanborið við 846.242
ferðir árið 2006 og 823.726 árið 2004.
Tafla 4.1: Niðurstöður úr kortlagningu umferðar grunnársins 2010
2010
Meðalprósentufrávik

2006

10,2%

9,5%

7,0%

-

Meðalprósentufrávik talninga frá 2006-2007

11.0%

-

Meðalprósentufrávik talninga eldri en 2006

15,5%

-

Heildarfjöldi ferða

864.907

846.242

Heildarakstur [km]

4.209.223

4.021.690

4,86

4,75

84.106

67.028

Meðalaksturstími [mín]

5,84

4,75

Meðalferðahraði [km/klst.]

50,1

63,3

200.907

187.426

4,3

4,5

Meðalprósentufrávik talninga frá 2008 og nýrri

Meðallengd ferðar [km]
Heildaraksturstími [klst.]

Íbúafjöldi [Hagstofan]
Ferðir með einkabíl/Íbúa

Eins og sjá má í töflu 4.1 er fín samsvörun á milli ára að öðru leyti en því að ferðatíminn
lengist og aksturshraðinn lækkar, sem er eðlilegt og æskilegt þar sem hann hefur verið
talinn of hár og aksturshraðinn (free flow) var lækkaður á ákveðnum leggjum eins og
greint var frá í kafla 2.
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4.2

Spániðurstöður
Spániðurstöður sýna fjölgun bílferða/íbúa ef markmið um breyttar ferðavenjur ganga ekki
eftir. Ástæða þess að spálíkanið sýnir þessa niðurstöðu er sú að gert er ráð fyrir
ákveðinni þróun atvinnuhúsnæðis frá iðnaði yfir í verslun og þjónustu sem er atvinna sem
framkallar meiri umferð. Jafnframt sést í töflu 4.2 að þrátt fyrir að markmið um breyttar
ferðavenjur náist þá fjölgar ferðum með einkabíl á höfuðborgarsvæðinu og ferðatími og
vegalengdir ferða lengjast sökum íbúafjölgunar.
Tafla 4.2: Samanburður helstu niðurstaðna sviðsmyndanna fjögurra fyrir
skipulagsvalkost 1b
Spátilfelli

Ferðir
með
einkabíl

Spá grunnárs 2010

Ferðir
með
einkabíl/
íbúa

Heildar VHT
(Ferðatími)

Heildar
VkmT

843.459

4,20

86.526

4.444.952

1.062.718

4,36

117.101

5.728.193

- Breyttar ferðavenjur-lágmarks frkv.

859.644

3,53

92.662

4.829.106

- Óbreyttar ferðavenjur-allar framkv.

1.062.718

4,36

113.181

5.719.784

859.644

3,53

91.242

4.824.641

Spá 2030 - Skipulagstölur 1b
- Óbreyttar ferðavenjur-lágmarks frkv.

- Breyttar ferðavenjur-Allar framkv.

4.2.1

Heildarakstur innan Reykjavíkur
Hér eru settar fram tölur um heildarakstur (heildarekna kílómetra) innan Reykjavíkur og
hlutdeild hans í heildarakstri innan alls höfuðborgarsvæðisins. Tölur eru fyrir grunnárið
2010 og fjórar sviðsmyndir skipulagskosts Sk1b sem miðast við árið 2030. Í töflunni má
sjá að hlutdeild Reykjavíkur af heildarakstri lækkar á skipulagstímabilinu óháð breytingu á
ferðavenjum sem er vísbending um að hin sveitarfélögin eru að þenja sig meira út á
meðan Reykjavík er að þétta sig innávið. Sömuleiðis má sjá að heildarferðatími og
heildarakstur sviðsmynda með breyttum ferðavenjum er styttri í Reykjavík 2030 en 2010
en lengri fyrir höfuðborgarsvæðið sem sýnir að gert er ráð fyrir því að Reykjavík fækki
bílferðum/íbúa meira en nágrannasveitarfélögin. Þetta má líka sjá með beinum hætti í
töflu 4.3.
Tafla 4.3: Heildarakstur innan Reykjavíkur samanborðið við heildarakstur innan alls
höfuðborgarsvæðisins
Tilfelli

Höfuðborgarsvæðið

T1bS1

5.728.193

Heildarferðatími
[klst]
117.101

T1bS2

5.719.784

T2bS1
T2bS2

Reykjavík

Hlutdeild Rvk. í
heildarakstri

3.255.626

Heildarferðatími
[klst]
66.941

113.181

3.218.679

63.099

56%

4.829.106

92.662

2.625.645

49.781

54%

4.824.641

91.242

2.602.466

48.257

54%

Heildarakstur
[km]

Heildarakstur
[km]

57%
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4.2.2

Umferðarmyndun innan Reykjavíkur
Hér eru settar fram tölur um fjölda ferða með einkabíl fyrir allt höfuðborgarsvæðið
annarsvegar og hinsvegar innan Reykjavíkur eingöngu. Eins og áður sést að hlutdeild
Reykjavíkur í ferðamyndun lækkar samanborið við grunnárið og nágrannasveitarfélögin.
Jafnframt má sjá að ferðum með einkabíl í Reykjavík fækkar samanborið við grunnárið í
spá fyrir breyttar ferðavenjur þó að þeim fjölgi í heildarspánni. Þetta sýnir skýrt áhrifin af
því að svæðisskiptingin gerir ráð fyrir að meiri árangur náist í svæðum í Reykjavík heldur
en annarsstaðar.
Tafla 4.4: Ferðir með einkabíl árið 2030 innan Reykjavíkur samanborðið við ferðir
innan alls höfuðborgarsvæðisins.
Höfuðborgarsvæðið
Grunnár 2010
Óbreyttar ferðavenjur
(2030)
Breyttar ferðavenjur
(2030)

4.3

Reykjavík

Hlutdeild Reykjavíkur

844.760

530.566

63%

1.062.718

659.928

62%

859.644

500.027

58%

Umferðarmagn
Í kaflanum eru birtar niðurstöður spáa, kort sem sýna hlutfall umferðar af afkastagetu
(volume/capacity) og kort sem bera saman mismun framtíðarspár og spár fyrir grunnár.

4.3.1

Umferðarflæði

Mynd 4.1: Umferðarspá fyrir lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur 2030.
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Mynd 4.2: Umferðarspá fyrir allar framkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur 2030.

Mynd 4.3: Umferðarspá fyrir lágmarksframkvæmdir og breyttar ferðavenjur 2030.
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Mynd 4.4: Umferðarspá fyrir allar framkvæmdir og breyttar ferðavenjur 2030.

4.3.2

Umferð sem hlutfall af afkastagetu

Mynd 4.5: Umferð sem hlutfall af afkastagetu (v/c hlutfall) m.v. óbreyttar ferðavenjur og
lágmarksframkvæmdir árið 2030.
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Mynd 4.6: Umferð sem hlutfall af afkastagetu (v/c hlutfall) m.v. óbreyttar ferðavenjur og allar framkvæmdir
árið 2030.

Mynd 4.7: Umferð sem hlutfall af afkastagetu (v/c hlutfall) m.v. breyttar ferðavenjur og
lágmarksframkvæmdir árið 2030.
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Mynd 4.8: Umferð sem hlutfall af afkastagetu (v/c hlutfall) m.v. breyttar ferðavenjur og allar framkvæmdir árið
2030.

4.3.3

Breyting frá grunnári 2010
Til að skoða hver breytingin er frá grunnárinu 2010 eru hér sett fram tvö mismunakort
annarsvegar fyrir spátilfellið „breyttar ferðavenjur/lágmarksframkvæmdir“ og hinsvegar
„óbreyttar ferðavenjur/allar framkvæmdir.“ Hér eru viðkomandi spár bornar saman við
spá grunnársins 2010 til að túlka þá breytingu sem spáin felur í sér.

Mynd 4.9: Umferðarspá m.v. breyttar ferðavenjur og lágmarksframkvæmdir árið 2030 borin saman við
spá grunnárs 2010. Myndin sýnir magn breytingar sem þykkt línu en liturinn gefur til kynna hvort um
aukningu eða minnkun umferðar er að ræða.
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Mynd 4.10: Umferðarspá m.v. óbreyttar ferðavenjur og allar framkvæmdir árið 2030 borin saman við
spá grunnárs 2010. Myndin sýnir magn breytingar sem þykkt línu en liturinn gefur til kynna hvort um
aukningu eða minnkun umferðar er að ræða. Eðlilega eru því þykkustu línurnar þar sem engin umferð
er í grunnári eins og á Sundabraut og í Kópavogs- og Öskjuhlíðargöngum.
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Túlkun niðurstaðna - lokaorð
Helstu niðurstöður umferðarreikninga eru að ef ferðavenjur breytast í samræmi við sett
viðmið (hlutdeild einkabílsins lækki úr 75% í 60% árið 2030) fjölgar bílferðum eingöngu
um 2% og bílferðum á íbúa fækkar um 16% (íbúum fjölgar um 21%) á
höfuðborgarsvæðinu. Miðað við óbreyttar ferðavenjur fjölgar bílferðum hinsvegar um 26%
og bílferðum á íbúa myndi fjölga um tæp 4%.
Heildarekin vegalengd eykst um tæp 29% miðað við óbreyttar ferðavenjur en aðeins um
tæp 9% ef ferðavenjur breytast miðað við sett markmið.
Ef ferðavenjur breytast í samræmi við markmið verður heildarekin vegalengd á
höfuðborgarsvæðinu um 900.000 km skemmri hvern dag árið 2030, en ef ferðavenjur
héldust óbreyttar.
Þessar niðurstöður eru sterk vísbending um hvernig breyttar ferðavenjur geta vegið á
móti áhrifum aukinnar byggðar og fólksfjölgunar og þar með stuðlað að því að ekki sé
þörf á að ráðast í kostnaðarsamar gatnaframkvæmdir eða þeim seinkað.
Niðurstöðurnar undirstrika að breyttar ferðavenjur geta leitt til aukins þjóðhagslegs
sparnaðar, þegar horft er á beinan samgöngukostnað. Hér er þó ekki búið að taka tillit til
tímavirðisins en notkun annarra ferðamáta getur leitt til þess að heildar ferðatími eykst
með tilheyrandi fórnarkostnaði.
Athyglisvert er að niðurstöður sýna að hlutdeild Reykjavíkur af heildarakstri lækkar á
skipulagstímabilinu óháð breytingu á ferðavenjum sem er vísbending um að
nágrannasveitarfélögin eru að þenja sig út á meðan að Reykjavík er að þétta sig innávið.
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Viðauki 1
Hérna koma niðurstöður fyrir umferðarreikninga vegna allra skipulagsvalkostanna þriggja.
Valkostur 1b byggir á leiðréttum skipulagsgrunni varðandi atvinnuhúsnæði og
samanburður við valkosti 1a og 2 því háður þeim fyrirvara.

Spátilfelli
Spá grunnárs 2010

Ferðir með
einkabíl

Ferðir með Heildar VHT
einkabíl/íbúa (Ferðatími)

Heildar
VkmT

843.459

4,20

86.526

4.444.952

1.062.718

4,36

117.101

5.728.193

859.644

3,53

92.662

4.829.106

1.062.718

4,36

113.181

5.719.784

859.644

3,53

91.242

4.824.641

1,098,735

4.50

122,749

5,908,992

960,926

3.94

105,173

5,301,195

1,098,735

4.50

117,957

5,895,676

960,926

3.94

101,653

5,262,420

1,098,735

4.50

118,399

5,904,821

960,926

3.94

101,948

5,270,097

1,109,231

4.54

129,195

5,971,283

966,408

3.96

106,265

5,306,470

1,109,231

4.54

120,927

5,930,265

966,408

3.96

102,671

5,272,592

1,109,231

4.54

120,257

5,920,498

966,408

3.96

104,098

5,341,890

Spá 2030 - Skipulagsvalkostur 1b
Lágmarksframkvæmdir
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur
Allar framkvæmdir
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur

Spá 2030 - Skipulagsvalkostur 1a
Lágmarksframkvæmdir
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur
Allar framkvæmdir
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur
Fullbyggð Vatnsmýri
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur

Spá 2030 - Skipulagsvalkostur 2
Lágmarksframkvæmdir
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur
Allar framkvæmdir
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur
Fullbyggð Vatnsmýri
- Óbreyttar ferðavenjur
- Breyttar ferðavenjur
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Viðauki 2
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Viðauki 3

Mynd 11: Reitaskipting höfuðborgarsvæðisins sem umferðarlíkanið byggir á.

39

C3. Hagræn áhrif uppbyggingar.
Hagfræðilegir viðaukar við aðalskipulagið
Ásgeir Jónsson (2013): I. Hagvöxtur og hagþróun fram til 2025
II. Fólksfjölgun og fjölgun starfa
III. Þörfin fyrir íbúðarhúsnæði
Capacent (2013): Hagræn úttekt á framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar
(uppfærsla á skýrslu ParX frá 2006)

Hluti I. Hagvöxtur og hagþróun fram til 2025
Núverandi niðursveifla og áhrif fram í tímann
Hagvöxtur til lengri tíma í hverju landi er yfirleitt nokkuð taktfastur og ræðst af varanlegum
kerfisþáttum líkt og stjórnarháttum, fólksfjölgun, vinnusemi, framleiðni, sparnaðarhneigð,
fjárfestingu, réttaröryggi, auðlindum, félagsauði og menningu svo fátt eitt sé nefnt. Þetta eru þættir
sem taka yfirleitt ekki mjög hröðum breytingum og því halda flest lönd mjög svipuðum vaxtarhraða
að meðaltali þegar litið er yfir lengri tímaskeið. Hins vegar hefur þetta meðaltal litla þýðingu þegar
litið er til skemmri tíma þar sem og töluverðar sveiflur geta verið á hagvexti á milli einstakra ára. Til
að mynda eru sveiflur í landsframleiðslu á Íslandi mun meiri en þekkist í öðrum vestrænum ríkjum,
m.a. vegna þess hve einkaneysla er breytileg hérlendis.
Þegar litið er til hagsögu landsins eftir stríð hefur framleiðni vaxið um 2% á ári og fólki fjölgað um
rúmlega 1% og niðurstaðan hefur því orðið um rúmlega 3% árlegur hagvöxtur að meðaltali. Þetta er
sú eðlilega framleiðniþróun sem Ísland getur skilað þegar allir þegnar lands hafa fundið kröftum
sínum verðugt viðnám. Þessi taktur getur vitaskuld hikstað við stór áföll, og jafnvel stöðvast um
einhvern tíma, en fyrr eða síðar fer hann í fyrra far svo lengi sem mannauðurinn yfirgefur ekki landið.
Það eru þó ekki alltaf sömu atvinnugreinarnar sem leiða vöxtinn. Á hverjum tíma eru ákveðnar
atvinnugreinar í vexti en aðrar í samdrætti. Á þenslutímum eru það ákveðnir geirar sem vaxa með
miklum hraða draga vinnuaflið frá öðrum. En á krepputímum losa margar atvinnugreinar frá sér fólk
sem oft gerist án þess að nægjanlega margar rísandi greinar séu til þess að taka við vinnufúsum
höndum.

Mynd 1. Raunvöxtur landsframleiðslu á Íslandi frá 1945 og framreiknun 3% leitnivaxtar til 2025
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Heimild: Hagstofan og útreikningar höfundar
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Oft er það svo að djúpar og langvinnar kreppur eru einmitt sá tími þar sem miklar breytingar verða á
atvinnuháttum þjóða, fóllk flyst á milli atvinnugreina og hagkerfið tekur stakkaskiptum. Slíkum
breytingum fylgir kostnaður fyrir þjóðfélagið enda er tímafrekt að færa vinnuafl á milli atvinnugreina.
Þannig fylgir atvinnuleysi og vannýtt framleiðslugeta ávallt aðlögun eftir bólu-basl hagsveiflur (e.
boom-bust cycles), sem hafa verið svo algengar hérlendis. Þeim mun lengri tíma sem aðlögunin tekur
þeim mun meira framleiðslutap hlýst af atvinnuleysi.
Það er einmitt það sem hefur gerst eftir 2008 þegar þær greinar sem höfðu vaxið með undraverðum
hraða í upphafi tuttugustu aldar, s.s. byggingariðnaður, verslun og fjármálastarfsemi, losuðu
gríðarlega mikið vinnuafl haustið 2008. Á Íslandi voru um 180.000 manns starfandi á vinnumarkaði
árið 2008 en á árunum 2009-2010 fækkaði þeim um þrjátíu þúsund nálægt því eins og hendi væri
veifað þegar hagkerfið skrapp saman um 10% en fimmtán þúsund hurfu af vinnumarkaði og önnur
fimmtán þúsund urðu atvinnulaus. Frá þeim tíma hafa ný störf smám saman verið að skapast og
atvinnuleysi að dragast saman. Hagkerfið hefur aftur tekið að vaxa en þó hefur gengið hægt að auka
útflutningsframleiðslu landsins þar sem hinar rótgrónu greinar, s.s. sjávarútvegur og stóriðja, búa við
magntakmarkanir í framleiðslu sinni þar sem þær eru annað hvort bundnar af úthlutunum á aflakvóta
eða raforkuframleiðslu landsins.
Hinn endurnýjaði hagvöxtur
Hinn endurnýjaði hagvaxtartaktur fyrir Ísland er augljós. Hann felst í útflutningi. Að hluta til er Ísland í
sömu stöðu og hinn gervalli vestræni heimur sem hefur lifað umfram efni með viðskiptahalla og
innflutningi frá Asíu sem hefur verið fjármagnaður með skuldsetningu. Þegar til framtíðar er litið
hlýtur einkaneysla að færast til frá hinum vestrænu löndum til nýmarkaðslanda í austri samhliða því
að undið verður ofan af skuldsetningu vesturlanda. Samkeppnishæfni og útflutningur mun verða
helsta áhersluatriðið beggja vegna Atlantshafsins á næstu áratugum.
Þjóðin býr nú við viðskiptaafgang sem fékkst með hruni einkaneyslunnar árið 2008 og gengisfalli
krónunnar. Um leið og þjóðarútgjöld aukast mun ganga á þennan afgang enda er aukin einkaneysla
alltaf ávísun á aukinn innflutning þar sem um 40% af neyslukörfu heimilanna innfluttar vörur. Það er
því útflutningsframleiðsla landsins sem er hinn takmarkandi þáttur fyrir bætt lífskjör og hagvöxt á
næstu árum. En ef innlend eftirspurn vex hraðar en útflutningur skapar það brátt gjaldeyrisvandræði
sem hlýtur að kalla á viðbrögð frá Seðlabanka og öðrum hagstjórnaryfirvöldum að halda jafnvægi í
greiðslujöfnuði landsins. Þjóðin getur því ekki eytt meira en hún aflar og fjármagnað viðskiptahalla
með erlendu lánsfé sem raunin hefur verið svo oft áður.
Útflutningur héðan verður hins vegar ekki aukinn nema með aukinni alþjóðavæðingu, erlendri
fjárfestingu og sókn á erlenda markaði. Það sem stendur þeirri sókn helst fyrir þrifum eru nú
fjármagnshöft sem eru sett til þess að styðja við gengi krónunnar sem hvoru tveggja takmarka erlend
umsvif íslenskra fyrirtækja og fæla frá erlenda fjárfesta. Með höftunum hafa Íslendingar verið skildir
frá öðrum löndum sem hlýtur að takmarka mjög hagvaxtarmöguleika landsins. Hér er ekki rúm til
þess að fjalla frekar um höftin en af öllum sólarmerkjum að dæma er töluvert í afnám í þeirra og það
mun mjög tefja fyrir vexti útflutnings.
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Atvinnuþróun framtíðar og áhrif á Reykjavík
Almennt séð felur útflutningsdrifinn hagvöxtur í sér að raungengi krónunnar verður að vera lágt.
Raungengi krónunnar er hugtak sem metur verðlag og laun hérlendis miðað við verðlag og laun
erlendis. Það er því einn helsti mælikvarðinn á samkeppnisstöðu landsins og lágt raungengi felur því í
sér að Ísland er tiltölulega ódýrt framleiðsluland þar sem laun og kostnaður hérlendis er tiltölulega
lágur við það sem þekkist erlendis. Eins og sést á mynd 2 er raungengi krónunnar mjög lágt eða 2030% neðan við meðaltalið frá 1980. Lágt raungengi kemur ekki til af tilviljun heldur stafar að mjög
þröngri gjaldeyrisstöðu landsins og kallar því beinlínis eftir því að landsmenn framleiði fyrir erlenda
markaði.
Mynd 2. Raungengi íslensku krónunnar frá 1980 til 2011
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Heimild: Seðlabanki Íslands
Þegar litið er til næstu 10 ára eða svo mun gengi íslensku krónunnar án efa verða áfram veikt. Lágt
raungengi tryggir ekki aðeins samkeppnishæfni og hvetur áfram útflutning, en felur einnig sér fremur
lágan kaupmátt innlendra launa og letur þannig innflutning. Þannig er viðskiptafgangur tryggður.
Útflutningsdrifinn hagvöxtur, sem studdur er með lágu raungengi, hlýtur þá jafnramt að fela í sér að
einkaneysla sé fremur lág sem hlutfall af landsframleiðslu. Það að hafa afgang á viðskiptum við
útlönd þýðir einfaldlega að framleitt er fyrir erlenda fremur en innlenda neyslu.
Á fyrri tíð gagnaðist lágt gengi krónunnar helst landsbyggðinni þar sem útflutningsframleiðslan,
einkum sjávarútvegur, var staðsett. Að sama skapi var vann veik króna gegn höfuðborgarsvæðinu þar
sem þjónustugreinarnar voru. Gengisfall krónunnar fól því í sér beina millifærslu frá neytendum á
mölinni sem þurftu að borga hærra verð fyrir neysluvörur og til landsbyggðarinnar sem fékk hærra
verð fyrir sínar framleiðsluvörur.
Vitaskuld hefur lágt gengi hvatt áfram mörg byggðarlög úti á landi, einkum þau sem hafa lífsviðurværi
sitt af sjávarútvegi. Minni einkaneysla hefur einnig leitt til samdráttar í þjónustugeiranum á
höfuðborgarsvæðinu, sem hefur komið töluvert niður á borgarbúum. En þegar litið er til næstu ára
liggur fyrir að þjónusta sé nú orðin útflutningsvegur. Þetta á við um allskyns hugverkasmíð og sölu í
tónlist, hönnun, tölvuforritun og svo framvegis, en þó einkum við um ferðaþjónustuna. Erlendum
12

gestakomum hefur fjölgað um rúm 7% á ári að meðaltali frá árinu 1949 eins og sést á mynd 3 hér að
neðan, en það fyrst núna á síðari árum sem þessi vöxtur hefur farið að skila verulegum
markaðsmassa. En prósentuvöxtur fer fyrst að hafa þýðingu þegar sú stærð sem vex hefur náð
verulegu umfangi. Ef þessi 7% árlegi vöxtur heldur áfram mun fjöldi ferðamanna tvöfaldast á 10-11
ára fresti og árið 2019 verður fjöldinn ein milljón og síðan árið 2022 verða milljónirnar orðnar tvær.
Vextinum hefur þó verið misskipt á milli ára. Og margt getur gerst á næstu 5 árum. Einn stakur
atburður líkt og Kötlugos gæti þurrkað út heilt rekstrarár fyrir greinina og drepið fjöldamörg af hinum
nýju fyrirtækjum svo dæmi sé tekið.
Mynd 3. Fjölgun ferðamanna frá 1949 til 2011 og áframhaldandi fjölgun til 2020 ef sama
vaxtarhraða er haldið áfram
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Heimild: Ferðamálastofa

Þýðing höfuðborgarsvæðisins fyrir framtíðarhagvöxt
Nafn Reykjavíkur er nánast því jafn kunnugt sem vörumerki og nafn Íslands erlendri grundu. Vöxtur
ferðaþjónustu mun hafa mjög sterk áhrif á Reykjavík þegar litið er til framtíðar. Um 75% af allri eyðslu
ferðamanna á sér stað á höfuðborgarsvæðinu1 og líklega fer bróðurparturinn í gegn á fremur litlu
svæði í miðborginni sem henta gangandi fólki. Miðbær Reykjavíkur gegnir nú sama hlutverki og
síldarplönin á fyrri tíð; afmarkaður staður þar sem fjöldi fólks vann mikil verðmæti á nokkurra
mánaða vertíðum. Ferðamenn eru nú komnir í hlutverk síldarinnar. Ef svo fer fram sem horfir
varðandi vöxt ferðaþjónustu – svo sem ef 7% árlegur vöxtur heldur áfram – mun gríðarlegur
markaðsmassi byggjast upp í lægstu póstnúmerum landsins í Reykjavík með einhverri smitun út í
gegnum borgarsvæðið. Þessi þróun mun leiða til mjög mikillar uppbyggingar í miðbænum þar sem
ýmis konar starfsemi sem þjónar ferðamönnum mun ryðja sér til rúms og hækka fasteignaverð í
hjarta borgarinnar.
1

Sjá nánar um landfræðilega dreifingu tekna í ferðaþjónustu í skýrslunni „Hagræn áhrif ferðaþjónustu“ eftir
Ásgeir Jónsson, Njál Trausta Friðbertsson og Þórhall Ásbjörnsson sem gefin var út af Ferðamálasetri Íslands árið
2006.

13

Vitaskuld hefur Ísland marga aðra möguleika í auknum útflutningi en ferðaþjónustu. Í almennri
umræðu ber mikið á umræðu um nýtingu orku í fallvötnum og jarðhita samhliða uppbyggingu
orkufreks iðnaðar. Þar eru sönnu ýmis tækifæri til staðar. Hins vegar þegar litið er lengra fram í
tímann verður þó útflutningssókn Íslands aðeins byggð á nýtingu mannauðs. Það sem þarf er að
höfuðborgarsvæðið, og einkum Reykjavík, eflist sem útflutningskjarni í kraftar stærðar og fjölbreytni.
Blaðakonan Jane Jacobs 2 vakti fyrst athygli á því að sú fjölbreytni sem finnst í stórborgum væri hið
heppilegasta umhverfi fyrir frumkvöðla og nýsköpun í atvinnulífi. Þetta er rökstutt með því að
frumkvöðlastarfsemi þurfi á tillagi að halda frá mörgum ólíkum aðilum til þess að geta komið fram
með nýjungar. Nýsköpun er oft fólgin í því að tengja saman þekkta hluti á nýjan hátt, að leiða saman
ólíkar hugmyndir og verklag, sem gerist þar sem margar greinar starfa hlið við hlið. Þá þarf
frumkvöðullinn að gera tilraunir og þreifa sig áfram með hönnun, vöruþróun og fjármögnun.
Tilraunirnar ná ekki aðeins til útlits og eiginleika vörunnar, heldur einnig til kostnaðarlágmörkunar við
framleiðsluferilinn sjálfan. Til þess að finna ódýrustu aðferðina og söluhæfustu hönnunina gæti þurft
að leita fanga hjá mörgum greinum og sérfræðihópum til þess að bregðast við göllum eða eyða
kostnaði. Ef til vill þarf líka að leita fjármögnunar, einkum ef um minni fyrirtæki er að ræða.
Borgarumhverfið skapar ekki aðeins gott flæði hugmynda og þekkingar, heldur eykur kraft
þekkingarsköpunar með því að safna saman sérfræðingum á hinum ýmsu sviðum. Þeir ávextir sem
menntun gefur af sér eru háðir hópefli og staðbundnum mannauði. Slíkt þekkingarsamfélag er þó alls
ekki bundið við háskóla heldur er til staðar í öllum fyrirtækjum sem stunda rannsóknir og vöruþróun.
Þetta er hópefli sem á sér stað jafnvel þó fólk vinni ekki hjá sama fyrirtæki eða stundi ekki rannsóknir
við sama háskóla. Yfirleitt er nægjanlegt að skólar og fyrirtæki séu hæfilega nálægt hver öðrum til
þess að mynda samfélag og njóta þekkingar og hugmynda hvert annars.
Hver segir að 1+1 séu alltaf 2? Kjarni málsins er sá að máttur nálægðarinnar verður til þess að 1+1
verða meira en 2 í þéttbýli, því að afköst og sköpunargáfa einstaklinga verða meiri ef þeir eru í
samfélagi við aðra sem hafa sömu hugðarefni og vandamál til lausnar. Slík fræðasamfélög þurfa ekki
nauðsynlega að vera bundin við borgir, enda eru margir góðir háskólar og tilraunastofnanir í litlum
bæjum. Samt er það svo að vöruþróun og rannsóknir sem byggjast á breiðum grunni er yfirleitt að
finna í stærri borgum, sem nánar verður vikið að síðar. Aukinheldur er summan 1+1 stærri en 2 í
borgarþéttbýli vegna þess hve auðveldlega upplýsingar og þekking flæðir á milli fólks, en af þeim
sökum skila sömu framleiðsluþættir af sér í mun meiri framleiðslu hjá fyrirtækjum sem eru í nálægð
við önnur fyrirtæki heldur en gerðist ef þau stæðu ein og sér.
Þessi áhrif eru oft kennd við klasa í almennri umræðu, en þetta hugtak hefur svo oft verið notað og í
svo víðu samhengi að það hefur einhverju leyti tapað merkingu sinni og er orðið að klisju. En samt er
það svo að á hinum Norðurlöndunum eru það hin dýnamísku borgarsvæði sem hafa tekið ákveðna
forystu í þjónustuútflutningi af ýmsum toga, s.s. á þekkingu, hönnun og hugviti. framtíð Íslands veltur
að miklu leyti á því hvort að takist að byggja Reykjavík upp sem útflutningsklasa og nýta þann
mannauð sem er samankominn í borginni til góðra verka. Ef það heppnast mun það þrýsta á um
þéttingu byggðar innan borgarsvæðisins og hlutfallslega hærra fasteignverð á miðlægum svæðum. 3

2

Sjá nánar „The Economy of Cities“ eftir Jane Jacobs sem gefin var út af Random House árið 1969.
Sjá nánar í „Byggðir og búseta“ eftir þá Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Svein Agnarsson sem gefin var út sem
Haustskýrsla Hagfræðistofnunnar árið 2003.
3
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Hluti 2. Fólksfjölgun og fjölgun starfa
Mannfjöldaspá hagstofunnar
Þjóðinni hefur fjölgað mjög hratt frá því að teknir voru upp nútíma atvinnuhættir undir lok nítjándu
aldar. Hér nægir að nefna að fólksfjöldi Íslands hefur tvöfaldast frá árinu 1956, þrefaldast frá árinu
1930 og fjórfaldast frá frá fullveldi 1918. Enn er fæðingartíðni hérlendis töluvert hærri en í flestum
öðrum Evrópulöndum en hver íslensk kona eignast að meðaltali 2 börn um ævina. Þar sem mikil
fólksfjölgun hefur einnig farið saman við mjög öra þéttbýlismyndun er það ekki að undra að
höfuðborgarsvæðið hefur vaxið ótrúlega hratt á síðustu öld. Eins og sést á mynd 4 hér fyrir neðan var
vöxtur höfuðborgarsvæðisins um 30-50% á hverjum áratug á fyrri hluta tuttugustu aldar. Frá 1960
hefur vöxturinn verið um 20% á hverjum áratug (ef sjöundi áratugurinn er undanskilin þar sem
vöxturinn var aðeins 10%). Af öllum sólarmerkjum af dæma mun þessi vöxtur halda áfram inn í
tuttugustu og fyrstu öldina – og borgarsvæðið mun þannig vaxa um 20% á hverjum áratug. Sá vöxtur
felur í sér tvöföldun fólksfjölda á hverjum 40 árum.

Mynd 4. Vöxtur höfuðborgarsvæðisins á hverjum áratug frá 1910 til 2010

Heimild: Hagstofa Íslands
Til þess spá fyrir mannfjöldaþróun í Reykjavík á næstu áratugum er því nauðsynlegt að meta annars
vegar fyrir um fólkfjölgun á landsvísu og svo hins vegar ákvarða hve mikið af þeirri fjölgun mun koma
fram í Reykjavík. Höfuðborgarsvæðið hefur vaxið hratt á síðustu árum og er nú komið með yfir 60%
hlutdeild af íbúafjölda landsins. En þessi aukning hefur nær öll verið í kragasveitarfélögunum þar sem
hlutfall Reykjavíkur af heildarmannfjölda hefur verið stöðugt eða fallandi frá stríðslokum, eða um
40% af heildaríbúafjölda landsins. Höfuðborgarsvæðið er, eins og nafnið gefur til kynna, eitt
borgarsvæði og skiptingin milli sveitarfélaga er því einhverju leyti línur dregnar í sandinn og marka
ekki raunveruleg hagræn skil.
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Mynd. 5. Hlutfall Reykjavíkur og kragasveitarfélaga af heildaríbúafjölda landsins frá 1901 til 2010.
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Heimild: Hagstofa Íslands
Miðað við núverandi aldursskiptingu og fæðingartíðni hlýtur töluverð náttúruleg fjölgun að vera í
kortunum á næstu árum en miðjualdur (e. Median age) íslensku þjóðarinnar er nú 34 ár. Það er
helmingur þjóðarinnar er yngri en 34 ára. Í nýjustu mannfjöldaspá Hagstofunnar sem gefin var út
sumarið 2012 er gefnir út þrír spáferlar fyrir mannfjöldaþróun á Íslandi til 2060. Ef fyrst er litið til
næstu þrjátíu ára spáir hagstofan 20-35% fjölgun fólks hérlendis þannig að íbúar landsins verði 63114 þúsundum fleiri árið 2043.

Tafla 1. Mannfjölgun á Íslandi á næstu þrjátíu árum samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar 2013
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Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar
Hins vegar munar alltaf meira og meira á milli spánna eftir því sem fjær dregur í tíma eins og sést á
mynd 6 hér að neðan sem sýnir 10 ára uppsafnaða fjölgun þjóðarinnar. Allar spárnar þrjár gera ráð
fyrir verulegri fjölgun á næstu 10 árum eða frá 25 þúsundum til 35 þúsunda en svo skilur verulega á
milli þeirra. Samkvæmt hæstu spánni verða um 30 þúsund bætast við tölu þjóðarinnar á hverjum
áratug til frambúðar en samkvæmt lágspá deyr fjölgunin fljótt út og verður í rauninni hætt árið 2050.
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Mynd 6. Uppsöfnuð fólksfjölgun á Íslandi á hverjum 10 árum, frá 1840 til 2011, og samkvæmt
mannfjöldaspá Hagstofunnar til 2060
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Heimild: Hagstofa Íslands
Framtíðarvöxtur Reykjavíkur
Hve mikið af þeirri fjölgun sem Hagstofan spáir mun koma fram í Reykjavík? Á síðustu árum hafa um
38% þjóðarinnar búið í Reykjavík og ef það hlutverk helst stöðugt mun borgarbúum fjölga í takt við
almenna fólksfjölgun, eða um 20%-35% á næstu þrjátíu árum. Það eru um 24-43 þúsundir nýrra íbúa.
Hins vegar ef litið er hlut Reykjavíkur af fólksfjölda eftir aldursbili frá 1991 sést að þróunin er mjög
mismunandi eftir aldurshópum. Borgin hefur aukið hlut sinn meðal ungs fólks á aldrinum 20-35 ára
en gefið eftir hlut sinn í nær öllum öðrum aldurshópum eins og sést vel á mynd 7 hér að neðan.
Mynd 7. Hlutfall af fólksfjölda landsins sem býr Reykjavík eftir aldursbilum
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Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar
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Sérstaklega er athyglisvert að hlutfall fólks 60 og eldra hefur lækkað verulega í Reykjavík. Árið 1991
voru 37.691 íbúar á Íslandi sextugir og eldri. Af þeim bjuggu 17.473 í Reykjavík eða 46,3%. Frá þeim
tíma hefur sextugum og eldri fjölgað um nítján þúsund á landinu en aðeins um 4.200 í Reykjavík. Það
er því ljóst að borgin er að yngjast upp og öldrunin er að mestu leyti að eiga sér stað á landsbyggðinni
sem og í kragasveitarfélögunum, sérstaklega í þeim hverfum sem byggðust upp á eftirstríðsárunum.
Ef aftur er litið er til mannfjöldaspár sést að gríðarleg fjölgun hefur átt sér stað í aldurshópnum 20-35
ára á síðustu árum eða um 5300 og 81% af aukningunni hafa komið fram í Reykjavík eða 4300. Hins
vegar mun lítið sem ekkert fjölga í þessum hópi á næstu árum eða ekki fyrr en eftir 2030 þegar þau
sem eru á þessum aldri nú fara að skila af sér uppkomnum börnum. Á næstu árum er hins vegar
fyrirséð að fólki á aldursbilinu 35-50 fjölgi verulega eins og sjá má af mynd 8 hér að neðan.

Mynd 8. Fjölgun fólks á aldrinum 20-35 ára samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar
4000
3000
2000

2037
2040

2034

2028
2031

2022
2025

2016
2019

-1000

2010
2013

Háspá
2004
2007

0
1998
2001

Lágspá
1992
1995

1000

-2000
-3000

Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar
Mynd 9. Fjölgun fólks á aldrinum 35-50 ára samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar
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Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar
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Þegar allt er dregið saman er niðurstaðan þessi. Á síðustu árum hefur átt sér stað gríðarlega fjölgun
ungs fólks á aldrinum 20-35 ára. Þessir vormenn Íslands hafa í verulega miklum mæli valið sér búsetu
í Reykjavík, en spurningin er aftur á móti sú hvort búseta þeirra verði varanleg í borginni, eða hvort
þau muni leita burt. Til þess að svara þeirri spurningu er nauðsynlegt að greina fólksflutninga til og frá
Reykjavík.

Innlendur flutningsjöfnuður Reykajvíkur
Ef litið er flutningsjöfnuðar Reykjavíkur, sem gert er á mynd 10 hér að neðan, sést að borgin hefur
fengið hreint aðstreymi af fólki af landsbyggðinni. Á árunum 1986 til 2000 fluttu um 1000 fleiri til
borgarinnar af landsbyggðinni en fluttu frá henni, og á þessu árabili skipti fólksflótti utan af landi
verulega miklu fyrir vöxt Reykjavíkur. Þessir flutningar hafa þó dregist verulega saman á fyrsta áratug
nýrrar aldar. Aftur á móti hefur Reykjavík misst frá sér fólk í töluverðum mæli til
nárgannasveitarfélaganna, eða um 1000 manns á ári. Aðflutningur fólks af landsbyggðinni á sér mjög
djúpstæðar rætur sem ekki verður grafið fyrir hér, enda virðist sem ákveðið jafnvægi sé loks að
komast á búsetu landsins og búferlaflutningar á milli landshluta í rénum. Hins vegar á flutningur fólks
frá Reykjavík til kragasveitafélaganna sér öllu beinskeyttari orsakir, sem sumar hverjar gætu verið á
valdi borgaryfirvalda sjálfra eins.

Mynd 10. Flutningsjöfnuður Reykjavíkur við kragaveitarfélög og landsbyggð 1986-2011
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Heimild: Hagstofa Íslands
Kragasveitarfélögin byggðust upphaflega sem úthverfi og buðu meira rými og lægra fermetraverð.
Atvinnan var aftur á móti sótt til Reykjavíkur. Höfuðborgarsvæðið var því lengi vel einkjörnungur í
þeim skilningi að nær allir íbúar þess sóttu atvinnu til einnar miðju. Þetta hefur þó verið að breytast
hratt á síðust áratugum þar sem ýmis konar atvinnukjarnar hafa verið að byggjast upp í
kragasveitarfélögunum, en þetta mynstur heldur samt sem áður í meginatriðum. Þar af leiðir að
19

megin orsakavaldur fólksflutninga frá Reykjavík og til kragasveitarfélaganna hefur snúist um
mismunandi húsnæðisþarfir fólks eftir því hvar það er stadd í lífinu. Í megindráttum hefur mynstrið
verið á þann veg að ungt fólk á aldrinum 20-35 ára kýs að búa í Reykjavík í námunda við miðbæinn og
með fremur takmarkaðan fermetrafjölda til ábúðar, en flytur síðan þaðan yfir í kragasveitarfélögin
þegar fjölskylda og barneignir kalla á aukið rými.
Þetta sést vel á mynd 11 hér að neðan sem sýnir aldursdreifingu, Reykjavíkur, kragans og
landsbyggðar. Hér sést vel hve margir á aldrinum 20-35 ára og börn aldrinum 0-5 ára sem búa í
Reykjavík en hlutfallslega mun færri skólabörn og miðaldra fólk. Hlutfallið er mun jafnara í
kragasveitarfélögunum og liggur við að það séu jafmörg börn á skólaskyldualdri þar og í Reykjavík.
Landsbyggðin hefur aftur á móti fremur lítið af ungu fólki á aldrinum 20-35 en töluvert af
grunnskólabörnum.

Mynd 11. Fjöldi fólks eftir aldri í Reykjavík, kragasveitarfélögum og landsbyggð árið 2010
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Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar

Þessi kynslóðaflutningar stjórnast af miklu leyti af húsnæðisframboði og fermetraverði – ungt fólk
með stækkandi fjölskyldu er að leita að rými. Mikið framboð af búsetukostum er hentar þessum hóp í
kragasveitarfélögunum hefur hingað til kallað fram fólksflutninga þangað. Það liggur því fyrir að
skipulagsákvarðanir er hafa áhrif á framboð búsetukosta mun því jafnframt hafa áhrif á fólksflutninga
innan höfuðborgarsvæðisins. Sagan er einfaldlega sú að geti Reykjavík ekki boðið upp nýtt
fjölskylduhúsnæði á næstu árum fyrir það unga fólk sem nú þegar býr á höfuðborgarsvæðinu mun
það einfaldlega flytja burt.

20

Það er Reykjavík að mörgu leyti í óhag að missa frá sér fólkið þegar þrítugsaldurinn nálgast.
Aldursbilið 30-60 ára er jafnframt sá tími sem fólk hefur alla jafna hæstar tekjur. Tekjugrunnur
sveitarfélaga er að mestu leyti byggður á útsvari fólks og þannig flytur fólkið rétt í þann sem það er að
fara að vinna sér verulegar launagreiðslur og skila tekjum inn til borgarsjóð. Aukinheldur er
leikskólastigið hlutfallslega dýrara í rekstri en grunnskólar sem felur einnig í sér töluverðan kostnað
fyrir Reykjavík að reka leikskóla fyrir ungar barnafjölskyldur sem flytja síðan á brott. Það hlýtur því að
vera verulegt umhugsunarefni fyrir borgaryfirvöld hvernig hægt er að halda í þann mikla fjölda ungs
fólks sem nú býr innan borgarmarkanna en er líklegt til þess að flytja á næstu árum. Einkum þá að
hægt sé að leggja fram búsetukosti er henti þeim þegar líður fram.

Erlendur flutningsjöfnuður Reykjavíkur
Það er ekki ofmælt að mikil óvissa ríki um fólksflutningar til og frá landinu í framtíðinni. Búast má við
að fólk verði lausara við á landinu í framtíðinni en verið hefur, en jafnframt sókn innflytjenda inn í
landið aukist einnig. Síðustu 3-4 ár ættu þó að geta gefa mjög mikilvægar vísbendingar um þróun
búferlaflutninga á næstu áratugum. Frá „hruninu“ 2008 hefur atvinnuleysi á Íslandi ekki aðeins verið í
hámarki frá seinna stríði heldur hefur launamunur á milli Íslands og Norðurlanda, einkum Noregs,
líklega aldrei verið meiri. Eins og sést á mynd 12 hér fyrir neðan hefur verið töluverður
brottflutningur íslenskra ríkisborgara af landinu frá 2009, eða um 2000 brottfluttir umfram aðflutta.
En myndin sýnir einnig töluverður brottflutningur hefur ætíð verið af landinu í niðursveiflum allar
götur frá 1960. Síðustu þrjú ár skera sig ekki verulega frá. Það er í raun undrunarefni af hverju það
eru ekki fleiri sem hafa yfirgefið landið þar sem bæði mikið atvinnuleysi og lág laun hafa farið saman.
Aftur á móti er einnig athyglisvert að eftir Ísland fékk aðild að Evrópsku efnahagssvæði eftir 1993
hefur verið töluverður aðflutningur af erlendum ríkisborgurum til landsins, sem náði hámarki á
árunum 2006-2008. Hluti þessara nýbúa hefur yfirgefið landið í niðursveiflunnni, en allt bendir til
þess að með bata í íslensku efnahagslífi muni aðflutningur útlendinga aftur hefjast af fullum krafti.

Mynd 12. Hreinn aðflutningur íslenskra og erlendra ríkisborgara frá ísland árin 1961-2011
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Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar
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Lengi vel var flutningsjöfnuður Reykjavíkur gagnvart útlöndum í jafnvægi í þeim skilningi að jafn
margir, eða um 2000 fluttu til Reykjavíkur frá útlöndum en 2000 frá borginni eins og sést á mynd 13
hér að neðan. Þetta tók hins vegar að breytast eftir 2004 og fólk tók að streyma inn frá útlöndum en
brottflutningur hélst áfram á svipuðu róli eða í kringum 2000 manns á. Hámarkinu var síðan náð árið
2007 er 5000 fluttu til borgarinnar sem fól í sér hreint aðstreymi upp á 3000 manns.

Mynd 13. Flutningsjöfnuður Reykjavíkur við útlönd
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Heimild: Hagstofa Íslands

Niðursveiflan frá 2008, sem er sú dýpsta frá stríðslokum, sýnir töluvert mikla viðloðun Íslendinga við
land sitt þrátt fyrir að það syrti í álinn. Hagfræðilega séð ætti Ísland að draga að sér fólk í framtíðinni
sem hér er fámenn þjóð í víðáttumiklu landi með mikið af auðlindum. Að þessu leyti ætti landið að
vera í svipuðum flokki líkt og Kanada. Þetta sést líka vel ef litið er til síðustu 10 ára, en á þeim tíma
hafa um 8000 fleiri flutt til landsins. Um 8800 fleiri Íslandingar hafa farið en komið en 17000 fleiri
útlendingar hafa komið til landsins en flutt frá því. Þetta er þróun virðist ekki vera að stöðvast. Búast
má því á næstu árum að Reykjavík, líkt og Ísland, verði með jákvæðan flutningsjöfnuð við útlönd.
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Hluti 3. Þörfin fyrir íbúðahúsnæði
Langtímaþróun íbúðabyggðar og fasteignaverðs
Síðustu 50 árin hefur fasteignaverð hækkað um 1,5% umfram verðlag að meðaltali eins og sést á
mynd 14 hér að neðan. Þessi langtímaleitni er rekin áfram af fólksfjölgun og vaxandi þéttbýli en nú
eru Íslendingar helmingi fleiri og helmingi ríkari miðað við landsframleiðslu á mann en fyrir 50 árum.
Samfara þessari þróun hefur samsetning fasteignaverðs einnig breyst. Vægi byggingarkostnaðar
hefur smátt og smátt verið að minnka í íbúðaverði en greiðsla fyrir staðsetningu hefur vaxið að sama
skapi. Það geta ekki allir búið miðsvæðis með sama hætti og það geta ekki allir setið á fremsta bekk í
leikhúsi og eftir því sem áhorfendasalurinn stækkar verður meiri munur á fremsta og aftasta bekk.
Mynd 14. Raunverð fasteigna á Íslandi frá 1960 til 2011

Heimild: Hagstofa Íslands, Þjóðskrá og Friðrik Már Baldursson (1993). Um neyslu og tekjur
á Íslandi. Fjármálatíðindi 1993. (Árg. XL), bls.186-200.
Hér er á ferðinni lögmál skortsins eða nánar tiltekið samkeppni um miðlæga staðsetningu. Í öllu
þéttbýli eru lóðir verðlagðar út frá nálægð við miðju eða aðra eftirsóknarverða staði. Eðli málsins
samkvæmt geta ekki allir búið miðsvæðis með sama hætti og það geta ekki allir setið á fremsta bekk í
leikhúsi. Eftirsóknarverðir staðir hækka í verði eftir því sem fleiri kaupendur eru til staðar, erfiðara er
að ferðast á milli staða og launin hækka. Þannig hlýtur útþensla byggðar og stækkun
höfuðborgarsvæðisins að leiða til samkeppni um staðsetningu sem endurspeglast í verði lóða. Frá því
að neyslukannanir Hagstofunnar hófust um 1914 hafa heimili landsins alltaf eytt mjög svipuðu
hlutfalli af launum sínum í húsnæði eða um og yfir 20%. Eftir því sem fólki fjölgar í landinu og
þéttbýlið heldur áfram að vaxa er sífellt vaxandi kaupmáttur að berjast um takmarkað rými og því
ætti fasteignaverð að fylgja launum þegar litið er til lengri tíma eða þeim fjármunum sem fólk getur
varið í kauphlaup um staðsetningu.
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Kostnaður við nýtt íbúðarhúsnæði samanstendur annars vegar af greiðslu fyrir staðsetningu, þ.e.
lóðaverði, og hins vegar af kostnaði við að koma húsnæðinu upp, þ.e. byggingarkostnaði. Það er
einkenni fasteignaverðs í vaxandi þéttbýli að vægi þessara tveggja kostnaðarþátta snýst við og
lóðaverð verður alltaf stærri og stærri hluti verðmiðans fyrir húsnæði. Svo lengi sem þessir tveir
þættir halda áfram að verka saman hérlendis, hækkun raunlauna og fjölgun á höfuðborgarsvæðinu,
mun fasteignaverð sýna hækkunarleitni umfram verðlag.
Hægt er að greina fasteignaverð í þrennt:
1. Virði staðsetningar innan borgarinnar.
2. Virði byggingarinnar sjálfrar með tilliti til byggingarkostnaðar.
3. Virði landsins sjálfs miðað við ábata í annarri notkun, s.s. í landbúnaði eða frístundum.

Mynd 15. Tengsl staðsetningar og fasteignaverðs samkvæmt kenningum hagfræðinnar
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Ljóst er að virði byggingarinnar hlýtur að fylgja byggingarkostnaði, og þar með verðbólgu að gefnum
afskriftum, þegar til lengri tíma er litið. Einnig eru til ýmsar kenningar um almennt virði lands sem hér
eru látnar liggja á milli hluta. Hins vegar er ástæða til þess að staldra við virði staðsetningar, eða þess
verðmunar á fasteignum sem er frá miðju til jaðars í þéttbýli en þessi tengsl fasteignaverðs og
fjarlægðar frá miðju eru kölluð verðlína (e. Price Contour).
Staðreyndin er einnig sú að verðlína höfuðborgarsvæðisins hefur verið á töluverðri hreyfingu á
síðustu árum vegna örrar stækkunar. Fyrir það fyrsta er ljóst að stækkun borgarsvæðisins leiðir til
hærra meðalverðs á fasteignum eins og sést á mynd 16 hér að neðan. Ástæðan er einfaldlega sú að
lengra verður frá miðju og til jaðars og vel staðsettar eignir verða því meira virði. Fasteignir sem voru
á gömlu borgarmörkunum eru skyndilega komnar með staðsetningarvirði.
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Mynd 16. Áhrif útþenslu byggðar á fasteignaverð innan höfuðborgarsvæðisins.
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Þannig mun áframhaldandi fólksfjölgun og vöxtur Höfuðborgarsvæðisins leiða til þess að
staðsetningarpremía mun stöðugt fara hækkandi og gefa viðbit við almenna hækkun fasteignaverðs.
Að auki bætist við að ferðaþjónusta hefur aukist umtalsvert á undanförnum árum og eru væntingar
um frekari vöxt. Eins og staðan er í dag þá er höfuðborgarsvæðið miðpunktur ferðaþjónustunnar og
mun þurfa töluvert rými fyrir gistipláss og þjónustu fyrir erlenda gesti á næstu árum

Skammtímahorfur á fasteignamarkaði
Flestir virðast sammála um að Vesturlönd hafi sogast inn í fasteignabólu á fyrsta áratug tuttugustu og
fyrstu aldar sem síðan hafi verið einn höfuðþátturinn í núverandi fjármálakrísu. Ísland fór ekki
varhluta af fjármálabólunni, sem kunnugt er, en hins vegar var fasteignamarkaður í aukahlutverki
hérlendis miðað við það sem gerðist í öðrum löndum. Fyrir það fyrsta stóð hækkunarhrinan í skemmri
tíma, eða aðeins frá 2004, þannig að uppsöfnuð hækkun fasteignaverðs frá 1998 er til að mynda
minni en í löndum eins og Danmörku, Spáni eða Írlandi. Ísland sker sig einnig frá öðrum vestrænum
löndum að því leyti að það er raunveruleg náttúruleg eftirspurn til staðar til þess að mæta auknu
framboði. Þrátt fyrir að mikið hafi verið rætt um kreppu og offramboð á fasteignamarkaði hérlendis
verður ekki séð að verulega hafi verið byggt umfram þörf.
„Staðsetning er allt“ hljómar gamalt spakmæli á fasteignamarkaði. Það getur verið villandi að horfa
bara til heildartalna þegar framboð er metið þar sem fasteignir eru þrátt fyrir allt staðbundin vara og
hægt er að tala um nokkur markaðssvæði fyrir íbúðarhúsnæði hérlendis. Þannig getur hæglega verið
of mikið framboð á einu markaðssvæði en of lítið á öðrum, svo dæmi sé tekið. Svæðisbundnar
athuganir skipta sérlega miklu máli nú þegar framboð er metið þar sem helmingur af öllu nýju
húsnæði sem kom á markað á árunum 2008 og 2009 er utan höfuðborgarsvæðisins eða alls 2.000
íbúðir. Á sama tíma komu aðeins 420 nýjar íbúðir á markað í Reykjavík. Þannig virðist skiptast í tvö
horn varðandi framboðsstöðu á milli landsbyggðar og höfuðborgar – þar sem mikið offramboð ríkir í
mörgum þéttbýlisstöðum úti á landi en skortur í Reykjavík. Íslenskur byggingariðnaður hefur oft
áður tekið á rás á tímum góðæris hérlendis en síðustu ár hafa nokkra sérstöðu að því leyti að
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uppbyggingin hefur að mestu sneitt hjá Reykjavík. Af þeim rúmlega 17.000 fullbúnu íbúðum sem
komu nýjar á markað á árunum 2004 til 2010 voru aðeins 20% í Reykjavík en 41% í nágranna
sveitarfélögunum (þ.e. svokölluðum kraga) og 39% á landsbyggðinni. Þetta sést vel á mynd 17 sem
sýnir framboð á nýju húsnæði frá 1983 skipt í þrennt. Hér sést glögglega þvílík aukning í framboði
hefur átt sér stað á landsbyggðinni í yfirstandandi þenslu, og þá sérstaklega á síðustu árum bólunnar.
Mynd 17. Nýjar fullbúnar íbúðir á hverju ári eftir staðsetningu
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Heimild: Hagstofa Íslands
Ef litið er til einstakra sveitarfélaga verður þessi mynd enn skarpari eins og gert er á mynd 18 Hjá
mörgum sveitarfélögum Reykjavíkur innan 60 mínútna akstursfjarlægðar hefur íbúðum fjölgað um
25-40% á milli áranna 2003 og 2010. Reykjanesbær sker sig algerlega úr með 77% fjölgun íbúða sem
má rekja bæði til gríðarmikilla nýbygginga sem og íbúða á fyrrum varnarsvæði sem urðu hluti af
bænum á téðu tímabili.
Mynd 18. Hlutfallsleg fjölgun íbúða á milli áranna 2003 og 2010 á helstu þéttbýlisstöðum
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Heimild: Hagstofa Íslands
Hjá sveitarfélögum er liggja fjær er aukningin mun minni og jafnvel engin á stöðum eins og Ísafirði og
Vestmanneyjum. Eitt sveitarfélag, Vesturbyggð, hefur raunar neikvæða breytingu á framboði frá
árinu 2003 þar sem eitthvað af húsnæði hefur farið úr ábúð en lítið nýtt komið í staðinn.
Undantekning frá þessari reglu er Fjarðabyggð þar sem töluverð aukning hefur orðið á fjölda íbúða í
tengslum við uppbyggingu stóriðju í sveitarfélaginu. Mikið af þessu nýju húsnæði hefur verið byggt af
verktökum á síðustu árum þenslunnar en húsnæðisþörfin er ákaflega mismunandi á milli
sveitarfélaganna. Ein leið til þess að meta eftirspurn á móti framboðinu, og þá fá mat á umfram
framboði á hverjum stað, er að skoða saman fólksfjölgun annars vegar og fjölgun íbúða hins vegar.
Þetta sést vel af mynd v sem er punktarit fyrir fólksfjölgun á móti íbúðafjölgun á helstu
þéttbýlissvæðum.
Mynd 19. Hlutfallsleg fjölgun íbúa (y-ás) og hlutfallsleg fjölgun íbúða (x-ás) á milli áranna 2003 og
2010 á helstu þéttbýlissvæðum landsins

Heimild: Hagstofa Íslands og Þjóðskrá
Hér sést að yfirleitt er fjölgun íbúða í samhengi við fjölgun íbúa. Þetta á til dæmis við um
kragasveitarfélögin. Á sumum stöðum, líkt og Stykkishólmi og Borgarbyggð, er líklegt að aukin
frístundabyggð skýri þann mismun sem er á milli aukins framboðs og fólksfjölgunar. En í Stykkishólmi
fækkaði fólki um 10% en íbúðum fjölgaði um 12% og í Borgarbyggð fjölgaði íbúðum um 26% en
íbúum aðeins um 2%. Hins vegar eru það tvö sveitarfélög sem skera sig frá sem mögulegir
offramboðsstaðir. Þetta á við um Reykjanesbæ en þrátt fyrir 28% fjölgun íbúa er fjölgun nýrra íbúða
gríðarlega mikil eða 77%. Hið sama er uppi á teningnum í Fjarðabyggð þar sem nýjum íbúðum fjölgaði
um 24% en íbúum fækkaði um 12% á milli 2003 og 2010. Á hinn bóginn sker Álftanes sig úr með mun
meiri íbúafjölgun, eða 40%, en fjölgun nýrra íbúða, eða 31%. Heildarniðurstaðan er því sú að ekki
verður séð að verulegt offramboð sé til staðar á íbúðamarkaði nema þá aðeins á afmörkuðum
svæðum, svo sem á jöðrum höfuðborgarsvæðisins eða einstaka þéttbýlisstöðum á landsbyggðinni,
þar sem eftirspurn skortir.
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Frá því að kreppan hófst árið 2008 hefur byggingariðnaðurinn rifað seglin umtalsvert. Sést það best af
tölum Hagstofunnar að árið 2007 var hafin smíði á 4.446 nýjum íbúðum og 3.212 árið 2008 en árið
2009 og 2010 voru samsvarandi tölur 208 og 317. Þannig hefur upphaf nýsmíða dregist saman um
90% eftir bankahrun. Ef litið er aðeins lengra fram á veginn, eða til næstu ára, eru horfur á því að
framboðið verði lítið sem ekkert þar sem nýjar framkvæmdir hafa stöðvast. Aðeins var hafin smíði á
149 nýjum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu árið 2009, 221 árið 2010 og aðeins 74 árið 2011. Þannig
virðist ætla að verða 3-5 ára hlé á því að lagt sé í ný verkefni sem hlýtur að leiða til þess að nýtt
framboð þornar upp eftir 2013 og næstu ár þar á eftir. Þetta sést vel mynd 20 hér að neðan.
Mynd 20. Upphaf húsbygginga í Reykjavík, kragasveitarfélögum og á landsbyggðinni.
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Heimild: Hagstofa Íslands
Ástæðan fyrir hinum mikla samdrætti í byggingariðnaði eftir 2008 má að einhverju leyti rekja til
offramboðs árin á undan samhliða því sem eftirspurn féll nær algerlega niður við bankahrunið.
Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu lækkað um 40% að raunvirði í kjölfar hrunsins og er undir
byggingarkostnaði sem hefur hækkað verulega í kjölfar verðfalls á krónunni. Þannig er í raun tap af
því að byggja nýtt húsnæði! Miklar skuldir og lægri ráðstöfunartekjur heimilanna hafa enn sem komið
er haldið aftur eftirspurn en nú 4-5 árum eftir bankahrunið hefur fasteignaverð aðeins hækkað um 35% að raunvirði. Hins vegar er það svo að miðað við aldurskiptingu og fjölgun íslensku þjóðarinnar
hlýtur tölverð þörf að vera byggjast upp eftir húsnæði. Það er því líklegt að (minnst) 5 ára hlé á
nýbyggingum mun leiða til alltof lítils framboðs og jafnvel húsnæðiskorts á 1-5 árum. En jafnvel þó
byggingariðnaðurinn tæki verulega við sér tekur ávallt nokkurn tíma að koma íbúðum fullbúnum á
markað.
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Áætlanir um langtímaeftirspurn eftir húsnæði
Til langs tíma er það vitaskuld fólksfjölgun sem drífur áfram eftirspurn á íbúðarmarkaðnum.
Íslendingar njóta að mörgu leyti sérstöðu meðal nágrannaþjóða sinna hvað varðar aldurssamsetningu
þjóðarinnar. Lágur meðalaldur þjóðarinnar endurspeglast í lágum meðalaldri húsnæðis hérlendis eins
og sést á mynd 21 sem sýnir aldursdreifingu íbúðarhúsnæðis hérlendis. Myndin sýnir svart á hvítu
hina gríðarlegu uppbyggingarþörf sem hefur verið til staðar á íslenskum íbúðamarkaði frá seinna
stríði þar sem helftin af öllu húsnæði sem nú er búið í var byggt á allra síðustu áratugum.
Mynd 21. Fjöldi íbúða hérlendis eftir byggingarári frá árinu 1900 til 2010

Heimild: Þjóðskrá Íslands
Þegar myndin er skoðuð virðist sem Ísland hafi orðið illa úti í loftárásum í seinni heimstyrjöldinni en
tafla 2 hér að neðan lýsir þessu nánar. Í árslok voru 130.855 skráðar íbúðir en aðeins 9% af þeim eru í
húsnæði sem var byggt fyrir árið 1940 og má sjá að 61,1% er byggt eftir 1970 sem hlýtur að teljast
nokkuð einsdæmi í N-Evrópu nema í þeim löndum sem voru lögð í rúst í stríðsátökum.
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Tafla 2. Uppsafnað hlutfall af húsnæði hérlendis sem er byggt fyrir gefið ár

Ár

Hlutfall

<1900

0,1%

1910

1,2%

1920

2,2%

1930

5,2%

1940

9,0%

1950

16,1%

1960

26,0%

1970

38,9%

1980

57,1%

1990

70,2%

2000

82,1%

2005

90,8%

2010

100,0%

Heimild: Þjóðskrá Íslands
Íslendingar eru nú rúmlega helmingi fleiri og helmingi ríkari (ef miðað er við landsframleiðslu á mann)
en þeir voru árið 1950. Af þeim sökum er eðlilegt að eftirspurn eftir húsnæði hafi vaxið mjög hratt
samhliða auknum kröfum um gæði. En fólksfjölgunin hefur samt verið mjög mishröð og kynslóðirnar
mismunandi að stærð. Af þeim sökum hafa orðið töluvert miklar sveiflur í húsnæðisþörf landsmanna.
Þetta sést glöggt á mynd 22 hér að neðan sem sýnir breytingar í fjölda fólks á aldrinum 20-80 ára sem
hægt er að kalla húsaeignaaldur, ef svo má að orði komast.
Hér er gert ráð fyrir því að fólk sé komið yfir 20 ára aldur þegar það kemur inn á markaðinn með
kaupum á eigin húsnæði og selji sig síðan út af markaðinum eftir 80 ára aldur. Vitanlega eru
fasteignakaup einstaklingsbundin en þetta aldursbil er ágætis mælikvarði á fjölda fasteignakaupenda
á hverjum tíma. Á mynd 22 sést hvernig fólki á húseignaraldri fjölgar gríðarlega upp úr 1970 þegar hin
fjölmenna eftirstríðs kynslóð kemst á tvítugsaldurinn en mesta aukningin verður þó þegar börn
eftirstríðskynslóðarinnar stíga inn á markaðinn frá árinu 2000.
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Mynd 22. Breytingar á fjölda fólks á Íslandi á aldrinum 20-80 ára og spár Hagstofunnar frá árinu
2012.
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Heimild: Spá og gögn frá Hagstofu Íslands
Ef áfram er miðað við mannfjöldaspá Hagstofunnar frá árinu 2012 má búast við fjölgun fólks á
aldrinum 20-80 ára um 55-81 þúsund, eða 25-37% eins og sjá má af töflu 3 hér að neðan. Athuga skal
að fjölgun fólks á húseignaraldri er mun hraðari en almenn fólksfjölgun að hlutfallstölu sem skýrist af
núverandi aldurskiptingu landsins. Það er hvoru tveggja að gríðarlega mikið af fólki – sem nú er á
barnsaldri – mun koma inn á markaðinn á næstu árum og mjög fáir fara yfir áttræðisaldurinn næstu
tuttugu árin. Þessi fjölgun hlýtur að fela í sér mjög aukna íbúðaþörf á næstu þrjátíu árum.
Tafla 3. Fjölgun fólks á aldursbilinu 20-80 fram til 2043 samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar.

Lágspá
Miðspá
Háspá

Fjölgun til
2023
27.332
28.644
30.229

Fjölgun til
2033
18.560
22.249
26.878

Fjölgun til
2043
9.353
15.407
24.264

Samtals
30 ára
fjölgun
55.245
66.300
81.371

Samtals
Hlutfallsleg
fjölgun
25%
30%
37%

Til þess að áætla húsnæðisþörfina er nauðsynlegt að gefa sér forsendur um húsnæðisnotkun hvers
einstaklings. Nú eru um 1,65 manns á húseignaraldri, 20 til 80 ára, um hverja skráða íbúð en aftur á
móti ef miðað er við heildar fólksfjölda eru 2,43 þegnar um hverja íbúð. Þetta hlutfall hefur farið jafnt
og þétt lækkandi með breyttu fjölskyldumynstri og aukinni auðlegð. Til samanburðar voru byggðar
14.800 nýjar íbúðir á milli 1990 og 2000 en fólki á aldursbilinu 20-80 fjölgaði um 22 þúsund á sama
tíma. Það gefur hlutfallið 1,5. Á síðasta áratug (2000-2010) voru 23.268 íbúðir byggðar en á sama
tíma fjölgaði fólki á húseignaraldri um rúmlega 32.000. Það gefur hlutfallið 1,37. Með öðrum orðum
voru byggðar 8.500 fleiri íbúðir á árunum 2000-2010 en næsta áratug þar á undan en á sama tíma var
líka fjölgun fólks á húseignaraldri tíu þúsundum meiri.
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Það felur í sér að hlutfall nýrra íbúða og fjölgunar fólks er því mun lægra en heildarmeðaltalið segir til
um. Til að mynda fór þetta hlutfall nálægt einum á árabilinu 1960 til 1980 – það er mun fleiri íbúðir
voru byggðar en nam fjölgun fólks á aldrinum 20-70 – enda var þá líklega verið að metta langtíma
uppsafnaða húsnæðisþörf. Hér verður því farin sú leið að reikna með hlutfallinu 1,3-1,4 íbúðir á hvern
þann sem fjölgar á aldrinum 20-80 ára og er þá bæði tekið mið af þróun þessa hlutfalls síðustu
áratugi og áframhaldandi lækkun þess næstu þrjátíu ár fram í tímann. Það gefur þá íbúðaspá sem
annars vegar miðar við lágmark er tekur mið af lágspá Hagstofunnar og forsendu um 1,4 í heimili á
aldursbilinu 20-80 og hins vegar við hámark er miðar við háspá Hagstofunnar og forsendu um 1,3 í
heimili. Er þá heildar íbúðaþörfin metin á bilinu 40-62 þúsund á næstu 30 árum.
Tafla 4. Íbúðaþörf samkvæmt spám Hagstofunnar

Lágmark
Meðaltal
Hámark

Þörf til
2023
19.523
21.218
23.253

Þörf til
2033
13.257
16.481
20.675

Þörf til
2043
6.681
11.413
18.665

Samtals
39.461
51.000
62.593

Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar
Á síðustu 20 árum hafa 70% af öllum nýjum íbúðum verið byggðar á höfuðborgarsvæðinu – ef
reiknað er með sama hlutfalli áfram verður þar þörf á 28-44 þúsund íbúðum á næstu þrjátíu árum.
Skiptinging hefur verið þannig að 30% af öllum nýjum íbúðum hafa verið reistar í Reykjavík en 40% í
kragasveitarfélögunum. Sama hlutfall áfram felur í sér þörf fyrir Reykjavík 12-18 þúsund nýjar íbúðir.
Hins vegar er í sjálfu ekkert sem segir það sama hlutfall á byggingum innan höfuðborgarsvæðisins
hljóti að vera viðhaldið. Að einhverju leyti hefur Reykjavík sjálfdæmi í því hve hratt borgin vill vaxa og
hve mikið af væntanlegri fólksfjölgun verður innan borgarmarkanna með skipulagsákvörðunum
sínum.
Niðurstaða
Þrátt fyrir að mikið hafi verið byggt á síðustu árum, á þenslutímanum, er einnig ljóst að náttúruleg
aukning eftirspurnar hefur einnig verið gríðarleg á sama tíma og fátt bendir til þess að mikið umfram
framboð sé til staðar um leið og aðstæður batna fyrir fólk að kaupa húsnæði. Þvert á móti bendir allt
til þess að umfram eftirspurn geti skapast innan 1-2 ára þar sem lítið sem ekkert hefur verið byrjað á
nýju húsnæði á síðustu 4 árum. Íslenska þjóðin er ung og stórir árgangar af nýju fólki mun koma á
fasteignamarkaðinn á næstu árum. Þess sést nú þegar staður á leigumarkaði þar sem húsaleiga hefur
hækkað verulega á síðustu misserum. Það er væntanlega fyrirboði þess sem koma skal á
fasteignamarkaði. Þegar litið er lengra fram í tímann er líklegt að höfuðborgarsvæðið haldi áfram að
vaxa með 10-20% hraða á hverjum áratugum eins og verið hefur síðustu hálfa öldinni eða svo.
Það er því að einhverju leyti marklaus æfing að ætla að áætla húsnæðisþörf Reykjavíkur eina og sér út
frá mannfjöldaspám. Höfuðborgarsvæðið er – eins og nafnið gefur til kynna – eitt borgarsvæði.
Svæðið er sameiginlegur vinnumarkaður, sameiginlegur íbúðamarkaður sem vex samkvæmt
ákveðnum forsendum. Hvernig síðan fólksfjölgunin fellur á milli marka sveitarfélaga er fyrst og fremst
skipulagsmál.
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Tugmilljarða króna ábati af flutningi Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýri

Hagræn úttekt á framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar felur í sér mat á
samfélagslegri arðsemi af flutningi flugvallarins úr Vatnsmýri á Hólmsheiði, Löngusker eða
til Keflavíkur.
Um 45 milljarða króna ábati er af því að flytja flugvöllinn á Hólmsheiði eða til Keflavíkur.
Flutningur til Keflavíkur er metinn hagkvæmari en flutningur á Hólmsheiði og rúmlega 10
milljörðum króna hagkvæmari en flutningur á Löngusker. Niðurstöður um samfélagslega
arðsemi af flutningi flugvallarins úr Vatnsmýri eru afdráttarlausar og ekki næmar fyrir
breytingum á forsendum.
Úttektin er unnin á grundvelli skýrslu ParX viðskiptaráðgjafar IBM sem var unnin fyrir
nefnd á vegum samgönguráðuneytisins um úttektir á Reykjavíkurflugvelli. Í nefndinni sátu
fulltrúar samgönguráðuneytisins og Reykjavíkurborgar. Úttektin kom út árið 2007 og við
gerð hennar var haft samráð við nefndina og helstu hagsmunaaðila um val á aðferðafræði
og ákvörðun á helstu forsendum.
Helstu áhrifaþættir - virði Vatnsmýrarinnar vegur þyngst
Stærsti einstaki áhrifaþátturinn í greiningunni er mat á virði Vatnsmýrarinnar ef
flugvöllurinn fer. Virðið er metið út frá ábata íbúa höfuðborgarsvæðisins við minni akstur
vegna uppbyggingar blandaðrar byggðar í Vatnsmýri frekar en í úthverfum borgarinnar.
Ábatinn er reiknaður út frá minni tíma sem varið er í akstur og minni rekstrarkostnaðar bíla
vegna styttri akstursvegalengda, ásamt öðrum þáttum tengdum mengun og slysum.
Ef litið er til annarra áhrifaþátta en verðmætis Vatnsmýrarinnar og þeir lagðir saman
verður kostnaður við flutning flugvallarins hærri en ábatinn. Ábatinn af því að nýta
Vatnsmýrina undir byggð er hins vegar margfalt meiri en sem nemur þessum kostnaði.
Þessir áhrifaþættir hafa áhrif á innbyrðis niðurröðun valkostanna við að hafa flugvöllinn
áfram í Vatnsmýri. Byggingarkostnaður flugvallar er mun meiri á Hólmsheiði og
Lönguskerjum en í Keflavík þar sem starfræktur er alþjóðaflugvöllur. Gerð landfyllinga á
Lönguskerjum er ástæða þess að óhagkvæmara er að flytja flugvöllinn þangað frekar en á
Hólmsheiði. Rekstrarkostnaður innanlandsflugvallar er metinn mun minni í Keflavík en á
öðrum stöðum. Á móti kemur aukinn kostnaður vegna aksturs til og frá flugvelli.

Ábati af flutningi Reykjavíkurflugvallar
úr Vatnsmýri [m.kr]
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1.
Inngangur
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Kostnaðar og ábatagreining er viðurkennd aðferðafræði til að meta samfélagslega arðsemi
samgönguframkvæmda
Inngangur
Í skýrslunni er lagt mat á samfélagslega arðsemi þess að
flytja Reykjavíkurflugvöll úr Vatnsmýri. Valkostirnir við
Vatnsmýrina eru Hólmsheiði, Löngusker og
Keflavíkurflugvöllur.

Aðferðafræði
Kostnaðar- og ábatagreining (e. cost-benefit analysis) er
viðurkennd aðferðafræði til að meta samfélagslega
arðsemi, þ.e. heildarábata eða –kostnað,
verkefna/aðgerða og áhrif á einstaka hagsmunaaðila.

Skýrslan er byggð á úttekt ParX, viðskiptaráðgjafar IBM frá
árinu 2007 sem bar heitið Hagræn úttekt á sex valkostum
fyrir framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar. Hana
má nálgast á slóðinni:
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir2011/Hagraen-uttekt-ParX-2007.pdf. Nánari upplýsingar
um aðferðafræðina og forsendur að baki útreikningum má
finna í skýrslunni frá árinu 2007.

Niðurstöðum er skilað í krónutölu þar sem tekið hefur
verið tillit til tímavirðis peninga. Þróaðar hafa verið
aðferðir við að meta áhrifaþætti sem vanalega eru ekki
metnir í krónum s.s. kostnaður vegna slysa, ábati vegna
tímasparnaðar og kostnaður vegna umhverfisáhrifa.

Sú úttekt var unnin fyrir nefnd á vegum samgönguráðuneytisins um úttektir á Reykjavíkurflugvelli. Í
nefndinni sátu fulltrúar samgönguráðuneytisins og
Reykjavíkurborgar. Við gerð úttektarinnar sem var skilað
árið 2007 var haft samráð við nefndina og helstu
hagsmunaaðila við val á aðferðafræði og ákvörðun á
forsendum sem lágu að baki niðurstöðum skýrslunnar.
Samstarfsaðilar ParX við gerð úttektarinnar árið 2007 voru
arkitektastofan GlámaKím, dr. Jón Þór Sturluson, þá
dósent við Háskólann í Reykjavík og danska ráðgjafafyrirtækið Integra sem m.a. sérhæfði sig í ráðgjöf um
stjórnun flugmála. Integra hafði einnig aðgang að
sérfræðingum og forsendum dönsku vegagerðarinnar sem
vann að uppbyggingu líkans fyrir mat á samfélagslegri
arðsemi.
Skýrslan er unnin á fyrri hluta ársins 2013 og miðast við
verðlag í upphafi ársins.

Til að meta áhrifin er óbreytt staða skilgreind
(„grunnkostur“) og öll áhrif metin með samanburði við
hana. Ef áhrifin eru til lækkunar í kostnaði eða aukningar í
tekjum eru þau ábati en kostnaður ef áhrifin eru á hinn
veginn.
Við túlkun á niðurstöðum um samfélagslega arðsemi
verður að hafa í huga að kostnaðar- og ábatagreining er
ekki óbrigðul. Hún er þó mikið notuð vegna þess að hún er
talin besta aðferðafræðin til að meta hagkvæmni stórra
verkefna sem hafa fjölbreytt samfélagsleg áhrif. Þetta á
ekki síst við þegar verið er að bera saman kosti eins og í
þessari úttekt. Hér eru bornir saman valkostir í samgöngumálum en algengt er að nota kostnaðar- og ábatagreiningu í slíkum samanburði.
Á Íslandi hefur þessi aðferðafræði verið mest áberandi við
mat á hagkvæmni vegaframkvæmda.

Flutningur flugvallar
Skilgreindur er grunnkostur sem er óbreytt staðsetning
flugvallarins í Vatnsmýri. Kostnaðar- og ábatagreiningin
felur í sér að metinn er kostnaður og ábati umfram
grunnkost sem leiðir af því að flytja flugvöllinn á aðra
staði. Gert er ráð fyrir að flugvöllur fari til Keflavíkur árið
2018, á Hólmsheiði árið 2020 og á Löngusker árið 2021.
Auk þess er gert ráð fyrir að einka-, æfinga- og
kennsluflug verði flutt á nýjan flugvöll fyrir sunnan
Hafnarfjörð ef flugvöllurinn verður áfram í Vatnsmýri.
Við mat á kostnaði og ábata er litið til sömu 13 þátta og
í skýrslu ParX frá árinu 2007. Þeirra veigamestur er virði
lands í Vatnsmýrinni. Við mat á virði Vatnsmýrarinnar er
stuðst við niðurstöður úr umferðarlíkönum þar sem litið
er til mismunandi áhrifa á umferð á höfuðborgarsvæðinu eftir því hvort byggt er í Vatnsmýri eða þeim
byggingarsvæðum sem annars yrði byggt á. Borin er
saman umferð á tveimur tímapunktum. Árið 2026 þegar
áætlað er að Vatnsmýrin verði fullbyggð og 2045 þegar
25 ár eru liðin frá áætluðum flutningi flugvallarins úr
Vatnsmýri. Árið 2026 er blönduð byggð í Vatnsmýrinni
borin saman við blandaða byggð í Úlfarsárdal. Árið 2045
er blönduð byggð í Vatnsmýrinni borin saman við byggð
í Geldinganesi og Álfsnesi.
Áhrifaþættir eru núvirtir með skilgreindum afvöxtunarstuðli og núvirtar stærðir lagðar saman í niðurstöðu fyrir
hvern og einn valkost. Núvirðing er nauðsynleg vegna
þess að kostnaður og ábati falla til á mismunandi tímum
og flutningur flugvallarins á sér stað á mismunandi
tímum eftir valkostum.
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Tugmilljarða króna ábati af flutningi flugvallar úr Vatnsmýri
45 milljarða króna ábati við flutning flugvallar til Keflavíkur og á Hólmsheiði
45 milljarða króna ábati er af því að flytja
flugvöllinn á Hólmsheiði eða til Keflavíkur.
Flutningur til Keflavíkur eða á Hólmsheiði
er metinn rúmlega 10 milljörðum króna
hagkvæmari en flutningur á Löngusker.
Ábati af byggingu blandaðrar byggðar í
Vatnsmýrinni er stærsti einstaki
áhrifaþáttur á niðurstöðurnar. Hann er
mismunandi á milli valkostanna vegna
þess að uppbyggingin hefst á
mismunandi tíma.

Ábati af flutningi Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýri [m.kr]
Keflavík

45.336

Löngusker

34.516

Hólmsheiði
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Niðurstöður 2013 [m.kr]
Ábati af flutningi Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýri
Áhrifaþættir:
Ábati af uppbyggingu í Vatnsmýrinni
Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar innanlandsflugvöllur
Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar - æfinga og kennsluflugvöllur
Minnkun hljóðmengunar frá flugvelli
Kostnaður vegna ferða til flugvallar
Kostnaður vegna fækkunar flugfarþega
Kostnaður farþega vegna minni opnunartíma
Kostnaður vegna byggingar flugvalla - innanlandsflugvöllur
Kostnaður vegna byggingar flugvalla - æfinga- og kennsluflugvöllur
Kostnaður við umferðarmannvirki
Kostnaður vegna sjúkraflutninga
Kostnaður vegna varaflugvallar
Kostnaður við aukna flugvernd

Hólmsheiði Löngusker Keflavík
44.792
34.516 45.336
53.784
0
2.809
3.434
-1.656
-239
-797
-14.037
2.003
-502
-8
0
0

51.745 58.174
0 8.964
2.809
0
2.886 3.923
-656 -11.942
0 -2.236
0
0
-24.158 -4.515
2.003
0
-113
-902
0
-61
0 -3.226
0 -2.843
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Kostnaður og ábati einstakra þátta: Ábati af uppbyggingu í Vatnsmýrinni er stærsti einstaki áhrifaþátturinn
Keflavík er frábrugðin hinum valkostunum vegna ferða til og frá flugvelli og lægri byggingar og rekstrarkostnaðar

Hólmsheiði

Löngusker

Keflavík

Ábati af uppbyggingu í Vatnsmýrinni
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Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar
innanlandsflugvöllur
Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar - æfinga og
kennsluflugvöllur
Minnkun hljóðmengunar frá flugvelli
Kostnaður vegna ferða til flugvallar
Kostnaður vegna fækkunar flugfarþega

30.000
Kostnaður farþega vegna minni opnunartíma
20.000
10.000
0
-10.000

Kostnaður vegna byggingar flugvalla innanlandsflugvöllur
Kostnaður vegna byggingar flugvalla - æfinga- og
kennsluflugvöllur
Kostnaður við umferðarmannvirki
Kostnaður vegna sjúkraflutninga

Kostnaður vegna varaflugvallar
-20.000
Kostnaður við aukna flugvernd
-30.000
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Rúmlega 2 milljarða króna tap við frestun ákvörðunar um eitt ár

Tugmilljarða króna ábati verður til við
flutning flugvallarins úr Vatnsmýri. Metið
tap við að fresta ákvörðun um
uppbyggingu flugvallar um eitt ár er yfir 2
milljarðar króna ef horft er til flutninga á
Hólmsheiði eða til Keflavíkur. Tapið yrði
yfir 1,5 milljarður króna ef flugvöllurinn
yrði fluttur á Löngusker.
Útreikningar miðast við að allar
forsendur sem miðað við í skýrslunni
færist til um eitt ár.

Kostnaður við að fresta uppbyggingu um eitt ár [m. kr.]
Keflavík

2.159

Löngusker

1.644

Hólmsheiði

2.133
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Munur á Keflavík og Hólmsheiði - áhrifaþættir í vægisröð

Munur á samfélagslegri arðsemi við
flutning á Reykjavíkurflugvelli til
Kefla-víkur og á Hólmsheiði er um 500
milljónir króna.

Einstaka áhrifaþættir vega mis þungt. Þar
munar mest um kostnað vegna ferða til
og frá flugvelli sem er Keflavík í óhag.

Aðrir þættir eru Keflavík í hag. Þeir eru
kostnaður vegna byggingar og rekstrar
flugvallar ásamt ábata sem hlýst af því að
Vatnsmýri byggist upp tveimur árum fyrr
ef flugvöllurinn fer til Keflavíkur.

Keflavík að frádreginni Hólmsheiði - áhrifaþættir í vægisröð
Samtals
Kostnaður vegna ferða til flugvallar

545
-10.286

Kostnaður vegna byggingar flugvalla - innanlandsflugvöllur

9.522

Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar innanlandsflugvöllur

8.964

Ábati af uppbyggingu í Vatnsmýrinni

4.390

Kostnaður vegna varaflugvallar

-3.226

Kostnaður við aukna flugvernd

-2.843

Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar - æfinga og kennsluflugvöllur

-2.809

Kostnaður vegna byggingar flugvalla - æfinga- og kennsluflugvöllur

-2.003

Kostnaður vegna fækkunar flugfarþega

-1.996

Kostnaður farþega vegna minni opnunartíma

797

Minnkun hljóðmengunar frá flugvelli

490

Kostnaður við umferðarmannvirki

-400

Kostnaður vegna sjúkraflutninga
-15.000

-54
-10.000

-5.000
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5.000
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15.000
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3.
Næmisgreining
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Lægri afvöxtunarstuðull eykur ábata af verkefninu mikið

Útreikningar okkar miða við sama
afvöxtunarstuðul (ávöxtunarkröfu) og
gert var í ParX skýrslunni frá 2007, þ.e.
5% (sjá umfjöllun í skýrslunni).

120.000

Áhrif breytinga á afvöxtunarstuðlinum
eru m.a.:

100.000

•

•

•

1% lækkun afvöxtunarstuðuls leiðir til
47% hækkunar á ábata af
Hólms-heiði, 60% á Lönguskerjum og
46% í Keflavík. Með lægri
afvöxtunarstuðli eykst ábatinn vegna
þess að ábatinn af flutningi flugvallar
úr Vatnsmýri kemur fram seinna en
kostnaðurinn.
Lækkun afvöxtunarstuðuls hefur það
í för með sér að hlutfallslega dregur
úr mismun á milli valkosta.
Hólms-heiði verður hagkvæmari en
Keflavík ef afvöxtunarstuðullinn væri
3%.
Að sama skapi minnkar ábatinn ef
afvöxtunarstuðullinn hækkar.

Áhrif mismunandi afvöxtunarstuðuls á heildarábata

80.000

60.000

40.000

20.000

0
3%

4%

5%

Hólmsheiði

Löngusker

6%

7%

Keflavík
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Flutningur úr Vatnsmýri er hagkvæmur þó að 50% lækkun verði á á tímavirði og rekstrarkostnaði bifreiða
Um 17% hækkun gerir Hólmsheiði hagkvæmari en Keflavík
Tímavirði og rekstrarkostnaður bifreiða
við hvern ekinn viðbótar kílómetra hafa
áhrif virði Vatnsmýrarinnar, kostnað við
akstur til og frá flugvelli og fleiri þætti.

•

•

Breytingar á bæði tímavirði og
rekstrarkostnaði þurfa að vera meiri
en 50% til að flutningur flugvallar úr
Vatnsmýri verði óhagkvæmur.
Um 17% hækkun á bæði tímavirði og
rekstrarkostnaði leiðir til þess að
Hólmsheiði verður hagkvæmari en
Keflavík. Það gerist vegna þess að
kostnaður við ferðir til og frá
flugvellinum í Keflavík eykst meira en
aðrir áhrifaþættir.

Áhrif af breytingum á mati á tímavirði og kostnaði
við ekinn viðbótar km
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Flutningur úr Vatnsmýri er hagkvæmur þó að 50% lækkun verði á niðurstöðum umferðarlíkana
Um 13% lækkun gerir Hólmsheiði hagkvæmari en Keflavík
Niðurstöður umferðarlíkana eru
sparnaður vegna minni aksturstíma og
færri ekinna kílómetra ef byggð verður
blönduð í Vatnsmýri.
•

•

Breytingar á niðurstöðum umferðarlíkana sem liggja til grundvallar
útreikningum á virði Vatnsmýrarinnar
þurfa að vera meiri en 50% til að
flutningur flugvallar úr Vatnsmýri
verði óhagkvæmur.
Um 13% lækkun á niðurstöðum úr
umferðarlíkönum leiðir til þess að
Hólmsheiði verður hagkvæmari en
Keflavík. Það gerist vegna þess að
ábati af virði Vatnsmýrarinnar lækkar
og kostnaður vegna ferða til og frá
flugvelli vegur hlutfallslega meira af
heildarábata en áður.

Áhrif af breytingum á niðurstöður umferðarlíkana
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Flutningur úr Vatnsmýri hagkvæmur þó að nýting á Hólmsheiði færi niður í 90% af núverandi opnunartíma
Reykjavíkurflugvallar
Gert er ráð fyrir 3% minni nýtingu á
Hólmsheiði en öðrum valkostum.
•

•

•

Ef nýtingin væri 10% minni en í
öðrum valkostum þá myndi
flutningur flugvallarins úr
Vatnsmýrinni á Hólmsheiði skila yfir
40 milljarða króna ábata. Flutningur á
Hólmsheiði væri áfram hagkvæmari
en flutningur á Löngusker.
Ef nýtingin væri sú sama á
Hólmsheiði og í Keflavík þá væri
örlítið hagstæðara að flytja
flugvöllinn á Hólmsheiði en til
Keflavíkur.
Mestu áhrifin af minni opnunartíma
koma fram vegna tafa sem farþegar
verða fyrir þegar flugvöllurinn lokar.
Auk þess er að gert ráð fyrir að
flugfarþegum fækki, sem hefur
aukinn kostnað í för með sér, en á
móti lækkar kostnaður vegna ferða til
og frá flugvelli.

Áhrif af minni opnunartíma á Hólmsheiði á fjölda farþega [m. kr.]
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Aukning á fjölda farþega um 8% eða 0,5% árlegrar fjölgunar leiðir til þess að hagstæðara verður að flytja
flugvöllinn á Hólmsheiði frekar en til Keflavíkur
Áhrif af breytingu á fjölda flugfarþega [m. kr.]

Breytingar á fjölda farþega hafa ekki mikil
áhrif á heildarniðurstöðuna.

60.000

•

50.000

•

•

Aukinn fjöldi farþega hefur neikvæð
áhrif á Keflavík vegna meiri kostnaðar
við akstur til og frá flugvelli. Aukin
fjöldi farþega hefur lítil jákvæð áhrif á
Hólmsheiði og Keflavík vegna minni
hljóðmengunar í grunnkosti.

40.000
30.000
20.000

10.000
0

Aukning á fjölda farþega um 8% eða
0,5% árleg fjölgun farþega leiðir til
þess að hagstæðara verður að flytja
flugvöllinn á Hólmsheiði.
Breyting á fjölda flugfarþega hefur
áhrif á útreikninga tengda kostnaði
vegna ferða til og frá flugvelli, fækkunar flugfarþega, minni opnunartíma
og hljóðmengunar frá flugvelli. Af
þessum þáttum hafa ferðir til og frá
flugvelli mest áhrif.
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Áhrif af árlegri breytingu á fjölda flugfarþega [m. kr.]
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Helstu
niðurstöður
næmisgreiningar

Flutningur Reykjavíkurflugvallar úr
Vatnsmýri skilar tugum milljarða króna í
samfélagslega arðsemi. Niðurstaðan er
afdráttarlaus og ekki næm fyrir breytingum á forsendum.

Hólmsheiði verður hagkvæmari valkostur
en Keflavík ef:

Flutningur til Keflavíkur er metinn
hagkvæmasti kosturinn. Ekki hægt segja
með mikilli vissu að hagstæðara sé að
flytja flugvöllinn til Keflavíkur frekar en á
Hólmsheiði. Forsendur þurfa ekki að
breytast mikið til að Hólmsheiði verði
hagkvæmari.

•

•

•

•

Nýting (opnunartími) á flugvellinum á
Hólmsheiði verði jafn mikil og í
Keflavík.
Árleg fjölgun farþega verður 0,5% á
ári eða meiri.
Fjöldi ekinna kílómetra og klukkustunda í akstri skv. niðurstöðum
umferðarlíkana sem eru notuð til að
meta virði Vatnsmýrarinnar fækkar
um 13% eða meira.
Tímavirði og rekstrarkostnaður
bifreiða við hvern ekinn viðbótar
kílómetra hækkar um 17% eða meira.
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4. Helstu
forsendur
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Breytingar á helstu forsendum frá
árinu 2006

Fjöldi farþega

Afvöxtunarstuðull

Miklar sviptingar hafa átt sér stað í efnhagslífinu frá því
skýrsla ParX var gefin út. Tölur í henni voru á verðlagi
ársins 2006. Þær stærðir sem eru notaðar til að meta
samfélagslega arðsemi hafa tekið mismiklum breytingum,
þeim helstu verður lýst hér. Forsendur sem stuðst var við í
eldri skýrslu eru framreiknaðar til upphafs ársins 2013.

Fjöldi flugfarþega sem fer um Reykjavíkurflugvöll hefur
margvísleg áhrif á niðurstöður útreikninganna. Fjöldinn
hefur áhrif á útreikninga tengda kostnaði vegna ferða til
og frá flugvelli, fækkunar flugfarþega, minni opnunartíma
og hljóðmengunar frá flugvelli.

Við útreikninga er miðað við að afvöxtunarstuðull sé 5%
eins og gert var í skýrslu ParX. Sú tala er fengin út frá
samfélagslegu tímagildismati sem tekur tillit til
einstaklingsbundins tímagildismats og áhrifa þess að
neyslukostir verða líklega meiri í framtíðinni sökum
hagvaxtar. Þessir þættir eru ekki taldir hafa breyst að ráði
á síðustu árum.

Breyting frá '06 til '13
Tímavirði
Kostnaður við ekinn viðbótar km
Verðlagsvísitala

40%
107%
62%

Byggingavísitala
Gengisvísitala dönsku krónunnar

83%
79%

Kostnaður við ekinn viðbótar km hefur hækkað mest eða
um 107%. Sá liður ásamt tímavirði er notaður til að meta
virði Vatnsmýrar og kostnað vegna ferða til og frá flugvelli.
Byggingavísitala hefur hækkað næst mest en hún er notuð
til að framreikna byggingarkostnað við gerð nýrra
flugvalla. Gengi dönsku krónunnar hefur hækkað umfram
verðlag en hún er notuð til að framreikna kostnað vegna
mengunar sem var fengin úr dönskum viðmiðum árið
2006. Breytingar á verðlagi eru notaðar til að framreikna
rekstrar- og viðhaldskostnað og kostnað vegna tjóns á
eignum í umferðaslysum. Tímavirði hefur lækkað minnst
af þessum stærðum, kaupmáttarrýrnum hefur átt sér
stað. Launaþróun hefur áhrif á virði Vatnsmýrar og
kostnað vegna ferða til og frá flugvelli eins og áður sagði.
Auk þess hefur launaþróun áhrif á kostnað vegna slysa á
fólki.
Í niðurstöðu kafla er gerð grein fyrir breytingum einstakra
áhrifaþátta frá skýrslu ParX sem kom út árið 2007.

Við útreikninga er miðað við að fjöldi flugfarþega verði sá
sami og hann var árið 2012. Þá fóru 410.341 farþegar um
Reykjavíkurflugvöll. Ekki er gerður greinarmunur á hvort
farþegar séu í innanlands- eða millilandaflugi. Erlendir
ferðamenn sem ferðast um flugvöllinn fá sama vægi og
íbúar á Íslandi. Ekki er gert ráð fyrir mögulegri fjölgun
flugfarþega verði flugvöllurinn fluttur til Keflavíkur vegna
auðveldari tenginga við millilandaflug.

Færa má rök fyrir því afvöxtunarstuðull ætti að vera lægri í
dag en þegar skýrsla ParX var gerð ef aðrar aðferðir er
notaðar við mat á afvöxtunarstuðli. Ástæðurnar má rekja
til þessa að örugg ávöxtun fjár á markaði er lægri nú en
þá. Ítarlegri umfjöllun um val á afvöxtunarstuðli má finna í
kafla 2.10 í skýrslu ParX.

Á myndinni hér að neðan má sjá árlega þróun á fjölda
flugfarþega á Reykjavíkurflugvelli. Flugumferð á
Reykjavíkurflugvelli árið 2013 hefur minnkað um 3% frá
síðasta ári. Þá er miðað við tímabilið frá janúar til og með
maí. Tölurnar eru fengnar af vef Isavia.

Fjöldi flugfarþega á Reykjavíkurflugvelli
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Tímavirði

Kostnaður við ekinn viðbótar kílómetra

Tímavirði er metið út frá meðallaunum á Íslandi. Til þess
er stuðst við launakönnun sem Hagstofan Íslands gerir
fyrir Eurostat (Hagstofu Evrópusambandsins). Þar fást
tölur um meðal tímakaup á Íslandi í október árið 2010
ásamt upplýsingum um óreglulegar launagreiðslur á árinu
2010. Tímakaup í október að viðbættum óreglulegum
greiðslum fyrir október er framreiknað með launavísitölu
til desember 2012. Meðal tímakaup fyrir desember 2012
að viðbættu orlofi er þannig áætað 2.352 krónur.

Sparnaður í akstri vegna færri ekinna kílómetra er metinn
út frá rekstrarkostnaði bifreiðar við hvern viðbótarkílómetra sem ekinn er. Sú tala er mun lægri en árlegur
rekstrarkostnaður bíls deildan á hvern ekinn kílómeter.

Í kostnaðar- og ábatagreiningunni er tímanum sem er
varið í bíl skipt í þrennt. Tími sem fer í akstur á vinnutíma,
í og úr vinnu og annar tími (frítími). Í þessari greiningu er
stuðst við eftirfarandi mat á virði tíma í akstri:
-

Tími sem fer í akstur á vinnutíma er áætlaður út frá
kostnaði vinnuveitandi við hverja unna stund.

-

Tími sem fer í akstur í og úr vinnu er metinn sem 66%
af tímakaupi.

-

Tími sem fer í akstur á öðrum tíma er metinn sem 40%
af tímakaupi.

Ekki er reiknað með að þétting byggðar leiði til þess að
bílaeign þeirra sem búa í þéttri byggð í nálægð við stór
atvinnusvæði minnki eða að ferðavenjur breytist.

Í töflunni hér fyrir neðan er kostnaður við akstur
meðaleinkabifreiðar um einn viðbótarkílómetra. Byggt er
á kostnaðaráætlun FÍB og forsendum úr skýrslu ParX að
teknu tilliti breytinga á virðisaukaskatti og sköttum á
eldsneyti.

Beinn rekstrarkostnaður bifreiðar við ekinn viðbótar km

Bensín/olía
Dekk
Viðgerðir og viðhald
Virðisrýrnun
Þvottur og bílastæði
Samtals á km

Kostnaður án
skatta
15,64
1,15
2,91
5,94
0,25
25,89

Áætlaður skattur
0,86
0,33
0,26
0,58
0,26
0,70

Reiknaður
skattur
13,51
0,38
0,74
3,45
0,07
18,14

Samtals með
sköttum
29,15
1,52
3,65
9,39
0,32
44,03

Tímavirði sem skýrði rúmlega helming af metnu virði
Vatnsmýrarinnar í skýrslu ParX er metið 40% hærra í
þessari skýrslu.

Tímakaup
Tímavirði

2.352

Tímavirði í akstri
Í vinnu
Í/úr vinnu Annað
2.758
1.552
941
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Tímalína – rúmur tími áætlaður í uppbyggingu flugvalla og Vatnsmýrar
Flugvöllur fer til Keflavíkur 2018, Hólmsheiðar 2020 og Lönguskerja 2021
Gert ráð fyrir lengri tíma í undirbúning ákvörðunar um
staðsetningu og hægari uppbyggingu Vatnsmýrar en í
eldri skýrslu
Í útreikningum í dag er gert ráð fyrir að vinna við þróun og
undirbúning hefjist árið 2015. Ef notast hefði verið við
sömu forsendur og í skýrslu ParX hefðu framkvæmdir átt
að hefjast tveimur árum fyrr, eða árið 2013. Það hefði
haft þau áhrif að ábatinn af flutningi flugvallarins úr
Vatnsmýri myndi aukast.
Miðað er við að framkvæmdir við byggingu flugvalla taki
sama tíma og gert var ráð fyrir í skýrslu ParX og að
flugvöllur geti ekki farið til Keflavíkur fyrr en 2018.
Áætlað er að uppbygging Vatnsmýrar taki sex ár og að
hún byggist upp með jöfnun hraða á tímabílinu. Í skýrslu
ParX var gert ráð fyrir að Vatnsmýrin byggðist upp á
fjórum árum.

Uppbygging nýrra flugvalla: Byggingartími og upphaf framkvæmda
Hólmsheiði
Fjöldi ára Hefst
Þróun og undirbúningur
4
2015
Bygging
3
2018
Niðurrif og hreinsun
2020
Löngusker
Fjöldi ára
Þróun og undirbúningur
3
Bygging
5
Niðurrif og hreinsun
1

Hefst
2015
2017
2021

Keflavík
Fjöldi ára
Þróun og undirbúningur
2
Bygging
3
Niðurrif og hreinsun
1

Hefst
2015
2017
2018

2014

2015
25%

33%

50%

2016
25%

33%

50%
33%

2017
25%

34%
20%

33%

2018
25%
33%

2019

2020

33%

34%
100%

20%

20%

20%

2021

20%
100%

34%
100%
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5. Áhrifaþættir
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13 áhrifaþættir á niðurstöðurnar

Í kaflanum er fjallað um þá 13 áhrifaþætti á niðurstöðu
um samfélagslega arðsemi þess að flytja Reykjavíkurflugvöll. Sér undirkafli er um hvern áhrifaþátt.
Í töflunni hér til hliðar er yfirlit yfir þessa 13 áhrifaþætti og
þann kostnað/ábata sem reiknaður er ef Reykjavíkurflugvöllur flyst úr Vatnsmýri á Hólmsheiði, Löngusker eða
Keflavík.

Niðurstöður 2013 [m.kr]
Ábati af flutningi Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýri
Áhrifaþættir:
Ábati af uppbyggingu í Vatnsmýrinni
Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar innanlandsflugvöllur
Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar - æfinga og kennsluflugvöllur
Minnkun hljóðmengunar frá flugvelli
Kostnaður vegna ferða til flugvallar
Kostnaður vegna fækkunar flugfarþega
Kostnaður farþega vegna minni opnunartíma
Kostnaður vegna byggingar flugvalla - innanlandsflugvöllur
Kostnaður vegna byggingar flugvalla - æfinga- og kennsluflugvöllur
Kostnaður við umferðarmannvirki
Kostnaður vegna sjúkraflutninga
Kostnaður vegna varaflugvallar
Kostnaður við aukna flugvernd

Hólmsheiði Löngusker Keflavík
44.792
34.516 45.336
53.784
0
2.809
3.434
-1.656
-239
-797
-14.037
2.003
-502
-8
0
0

51.745 58.174
0 8.964
2.809
0
2.886 3.923
-656 -11.942
0 -2.236
0
0
-24.158 -4.515
2.003
0
-113
-902
0
-61
0 -3.226
0 -2.843
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Ábati af uppbyggingu Vatnsmýrar
Tveir tímapunktar við mælingar á umferð í stað eins í eldri skýrslu
Umferðarlíkön
Við mat á virði Vatnsmýrar er stuðst við niðurstöður úr
umferðarlíkönum eins og sagði í inngangi. Litið er til
mismunandi áhrifa á umferð á höfuðborgarsvæðinu eftir
því hvort sé byggt upp í Vatnsmýri eða þeim byggingarsvæðum sem annars koma til greina.

Borin er saman umferð á tveimur tímapunktum. Árið
2026 þegar áætlað er að Vatnsmýrin verði fullbyggð og
2045 þegar 25 ár eru liðin frá áætluðum flutningi
flugvallarins úr Vatnsmýri á Hólmsheiði. Í arðsemisútreikningum fyrir samgöngumannvirki er almennt talið
eðlilegt að miða við 25 ár.
Árið 2026 er blönduð byggð í Vatnsmýrinni borin saman
við blandaða byggð í Úlfarsárdal. Árið 2045 er blönduð
byggð í Vatnsmýrinni borin saman við byggð í Geldinganesi og Álfsnesi.
Í skýrslu ParX var aðeins stuðst við niðurstöður
umferðarlíkana fyrir árið 2024 þar sem uppbygging í
Vatnsmýri var borin saman við uppbyggingu í
Geldinganesi. Þar var gert ráð fyrir sama þéttleika byggðar
á báðum svæðunum sem voru til skoðunar.

Uppbyggingarsvæði og þéttleiki byggðar
Val á uppbyggingarsvæðum er í samræmi við uppbyggingu
og uppbyggingahraða í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 –
2030 sem borgarstjórn samþykkti að setja í auglýsingu
þann 4. júní 2013. Þó er gert ráð fyrir að Vatnsmýrin
byggist upp hraðar en í Aðalskipulaginu og samhliða verði
ekki hafin uppbygging nýjum hverfum á meðan Vatnsmýrin er í byggingu. Uppbyggingarhraði Vatnsmýrarinnar
er áætlaður sex ár sem er tveimur árum lengri tími en gert
var ráð fyrir í ParX skýrslunni.
Gert er ráð fyrir að í Vatnsmýrinni árið 2026 verði byggð
með 5.900 íbúa með 13.000 íbúðum (2,2 íbúar á íbúð) og
235.000 fermetra af atvinnuhúsnæði. Til samanburðar eru
notaðar sambærilegar tölur vegna uppbyggingar í Úlfarsárdal. Þar er miðað við að byggðar verði 5.200 íbúðir fyrir
13.000 íbúa (2,5 íbúar á íbúð).
Árið 2045 er gert ráð fyrir að tæplega 11.300 íbúar búi í
5.900 íbúðum í Vatnsmýrinni (1,91 íbúar á íbúð). Til
samanburðar eru notaðar sambærilegar tölur fyrir
uppbyggingu á Geldinganesi og Álfsnesi. Þar er miðað við
byggðar verði 5.250 íbúðir fyrir tæplega 11.300 íbúa (2,14
íbúar á íbúð).

Niðurstöður úr umferðarlíkönum
Ef byggt er í Vatnsmýri í stað Úlfarsárdals árið 2026
sparast tæplega milljón klukkustundir og 35 milljón
kílómetrar í akstri. Miðað er við 315 umferðadaga á ári.
Þetta er svipaðar niðurstöður og úr umferðarlíkönum sem
stuðst var við í skýrslu ParX þar sem byggð í Vatnsmýri var
borin saman við byggð í Geldinganesi árið 2024. Þær
niðurstöður voru notaðar til að áætla sparnað vegna
uppbyggingar annarra hverfa út frá fjarlægð frá miðju
höfuðborgarsvæðisins. Sparnaðurinn myndast vegna þess
að hverfin byggjast upp seinna en ella ef byggt verður í
Vatnsmýri. Horfið er frá þessari nálgun með því að fá
niðurstöður úr umferðarlíkönum á tveimur tímapunktum.
Ef byggð er í Vatnsmýri í stað Geldinganess og Álfsness
árið 2045 sparast 1,1 milljón klukkustundir og 67 milljón
kílómetrar í akstri á ári. Sparnaður í akstri er umtalsvert
meiri en í mælingunni fyrir árið 2026. Það er eðlilegt
vegna þess byggðin sem er borin saman við Vatnsmýrina
er lengra frá miðju höfuðborgarsvæðisins.
Yfirlit yfir niðurstöður úr umferðarlíkönum má sjá á
töflunni hér fyrir neðan.

Heildaraksturs- Heildarekin
Sparnaður á ári
tími (klst)
vegalengd (km)
ParX skýrsla
952.000
44.500.000
2026
982.170
34.611.885
2045 1.101.870
67.095.945
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Ábati af uppbyggingu Vatnsmýrar
Tveir tímapunktar við mælingar á umferð í stað eins í eldri skýrslu
Ábati af minni umferð
Virði Vatnsmýrarinnar er reiknað út frá sparnaði við minni
umferð:
- Sparnaði vegna minni tíma sem er varið í bíl
- Sparnaði vegna styttri akstursvegalengda
- Sparnaði vegna ytri þátta, sem eru metin út frá styttri
akstursvegalengdum:
- Minni hljóðmengun
- Minni loftmengun
- Minni mengun sem hefur áhrif loftslagsbreytingar
- Færri slys
Tímavirði breytist frá gömlu skýrslunni um 40%.
Kostnaður vegna slysa á fólki breytist einnig um 40% og
kostnaður vegna skemmdra eigna í slysum breytist í
samræmi við verðlagsbreytingar (62%). Sparnaður vegna
umhverfisáhrifa breytist með gengi dönsku krónunnar
(79%). Kostnaður við hvern viðbótar ekinn kílómeter er
fundinn út frá tölum FÍB um rekstrarkostnað bifreiða.
Hækkunin nemur 107%.
3-5 ma.kr. ábati á ári af flutningi Vatnsmýrarinnar
Á efri myndinni hér til hægri sést heildarábati á ári af
flutningi flugvallarins úr Vatnsmýri. Hann er áætlaður um
3 milljarðar króna árið 2026 og 5 milljarðar króna árið
2045. Samanborið við rúmlega 2 milljarða króna í skýrslu
ParX.
Á þeim 6 árum sem verið er að byggja í Vatnsmýrinni er
ábati færður í réttu hlutfalli við áætlaðan uppbyggingarhraða. Línuleg brúun er notuð til að áætla ábata af virði
Vatnsmýrarinnar á milli áranna 2026 og 2045.
Á neðri myndinni hér til hliðar er samanburður á vægi
einstakra valkosta við niðurstöður úr skýrslu ParX.

Árleg tilkoma ábata af fullbyggðri Vatnsmýri [m. kr.]
Sparnaður v. færri
Tímasparnaður
ekinna km

Ytri þættir

Skattar v. færri
ekinna km

Alls

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
2026

2045

Hlutfall einstakra þátta í árlegum ábata af fullbyggðri Vatnsmýri
Tímasparnaður

Sparnaður v. færri
ekinna km

Ytri þættir

Skattar v. færri ekinna
km

80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
2026

2045

Skýrsla ParX
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Lækkun rekstrar- og
viðhalds-kostnaðar
innanlandsflugvallar

Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar æfinga-og kennsluflugv.

Minnkun hljóðmengunar frá
flugvelli

Rekstrar- og viðhaldskostnaðar er lægri í Keflavík en í
öðrum valkostum vegna samlegðaráhrifa við að reka
flugvöllinn samhliða millilandaflugvellinum í Keflavík.

Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðar vegna æfinga- og
kennsluflugvalla er ábati í tilviki Hólmsheiðar og
Lönguskerja. Ástæðan er sú að í grunnkosti og ef
flugvöllurinn fer til Keflavíkur er gert ráð fyrir nýjum
flugvelli fyrir æfinga- og kennsluflug í Afstapahrauni fyrir
sunnan Hafnarfjörð.

Hljóðmengun er metin út frá hljóðspori sem Mannvit
reiknaði út frá gögnum fyrir árið 2009. Hljóðsporið er
minna en það sem stuðst var við í skýrslu ParX vegna
minni flugumferðar á Reykjavíkurflugvelli.

Lækkun á rekstrar og viðhaldskostnaði uppfærð úr skýrslu
ParX í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs.

Lækkun rekstrar- og viðhaldskostnaðarins er uppfærð úr
skýrslu ParX með vísitölu neysluverðs.
Gert er ráð fyrir að ábatinn komi fram þegar áætlað er að
æfinga- og kennsluflug geti hafist á Hólmsheiði og
Lönguskerjum árið 2020.
Rekstrar- og viðhaldskostnaður á ári er uppfærður úr
skýrslu ParX í samræmi við breytingar á vísitölu
neysluverðs.

Hljóðsporinu er breytt í kostnað mældum í peningum með
danskri aðferð. Reiknað er samfélagslegt virði DENLhljóðmengunar með útreikningi og túlkun á áhrifum
óþæginda af völdum hennar. Út úr þeim reikningum
kemur SBT-framlag (noice impact number) sem er notað
við mat á samfélagslegri arðsemi.
Stuðlarnir sem eru notaðir í útreikningunum eru
uppfærðir í samræmi við þróun gengisvísitölu.
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Kostnaður vegna ferða til og frá
flugvelli

Kostnaður vegna minni
opnunartíma

Kostnaður vegna ferða til og frá flugvelli er reiknaður út
frá fjölda þátta. Þeir helstu eru fjarlægð flugvallar frá
miðpunkti höfuðborgarsvæðisins, fjöldi farþega, aukinn
tími sem er varið í ferðalög, kostnaður við ekna viðbótarkílómetra (bæði vegna einkabíla og almenningssamgangna), umhverfiskostnaður vegna aukins aksturs
(bæði vegna einkabíla og almenningssamgangna) og
aukningar á farmiðagjaldi í almenningssamgöngum. Allir
þessir þættir eru uppfærðir frá árinu 2007 með tilliti til
nýrra forsendna. Í töflunni hér fyrir neðan eru upplýsingar
um helstu stærðir sem notaðir eru í útreikningum.

Áhrifaþátturinn á bara við Hólmsheiði sökum óhagstæðari
veðurskilyrða sem leiðir til þess að ekki verður hægt að
fljúga jafn oft til og frá flugvellinum. Áætlað er að 3%
minni nýting sé á Hólmsheiði en í öðrum valkostum.

Útreikningar miðast við að Hólmsheiði sé 10,6 km frá
miðju höfuðborgarsvæðisins og Keflavík 49,6 km. Miðað
er við að ferðatíminn að miðju höfuðborgarsvæðisins frá
Hólmsheiði sé 7 mínútur og 36 mínútur frá Keflavík. Þetta
eru sömu forsendur og í skýrslu ParX. Auk þess að reikna
kostnað við ferðir til og frá flugvelli er undir þessum
áhrifaþætti reiknaður kostnaður vegna lengri flugleiða ef
flugvöllurinn verður færður til Keflavíkur.

Kostnaður vegna fækkunar
flugfarþega

Kostnaðurinn vegna lokunarinnar er metinn þannig að 3%
farþeganna verði fyrir fjögurra tíma seinkun að meðaltali.
Gert er ráð fyrir að þeir farþegar sem eigi áætlað flug
tefjist um 4 klukkustundir vegna minni opnunartíma.
Í þessu samhengi er rétt að taka fram að ekki hefur verið
tekið tillit til mótvægisaðgerða. T.d. ef flugvöllur lokast á
Hólmsheiði þá mætti lenda í Keflavík og flytja fólk með
rútu til Reykjavíkur. Tapaður tími yrði þá innan við við 2
klukkustundir í stað 4 klukkustunda sem er gert ráð fyrir í
útreikningum.

Árlegur kostnaður vegna ferða til og frá flugvelli [m. kr]
Vatnsmýri HólmsheiðiLöngusker Kefalvík
Áætlaður rekstrarkostnaður strætisvagn/rúta
2,4
13,5
9,4
116,5
Skattur vegna rekstrarkostnaðar strætisvagn/rúta
0,3
2,0
1,5
17,4
Fargjöld
6,7
19,0
19,9
126,0
Beinn rekstrarkostnaður bíla
53,2
91,5
64,3
316,3
Skattar vegna rekstrarkostnaður bíla
23,0
39,6
27,8
137,0
Kostanaður vegna ferðatíma á ári
73,9
150,9
105,9
387,6
Umhverfiskostnaður (óbeinn kostnaður)
0,0
0,0
0,0
0,0
Umhverfiskostnaður bensínbíla
6,9
11,9
8,3
16,3
Umhverfiskostnaður díselbíla
1,1
1,8
1,3
2,2
Umhverfiskostnaður strætisvagnar/rútur
0,4
1,6
1,1
2,7
Heildarkostnaður á ári
114,6
229,8
161,1
687,1
Heildarkostnaður á ári umfram Vatnsmýri
116,2
46,5
573,5

Við flutning flugvallar úr Vatnsmýri eykst meðalferðatími
og samgöngukostnaður flugfarþega þar sem flugvöllurinn
fer lengra frá miðpunkti höfuðborgarsvæðisins. Þessi
hækkun á samöngukostnaði er notuð til áætla fækkun
flugfarþega út frá verðteygnistuðlum. Áætluð fækkun
flugfarþega er 2% ef flugvöllurinn fer á Hólmsheiði og 18%
ef hann fer til Keflavíkur.
Kostnaðurinn sem þeir flugfarþegar sem hætta við að
fljúga verða fyrir er metinn með svokallaðri helmingunarreglu sem er mikið notuð í kostnaðar- og ábatagreiningu.
Hún byggir á því að meta tap flugfarþega sem hætta að
fljúga þegar ferðakostnaður hækkar. Neytendaábatinn
sem tapast fæst með því að margfalda kostnaðaraukninguna við lengingu ferðatímans við fjölda þeirra sem
hætta við að fljúga og deila með tveimur. Forsenda fyrir
því að hægt sé að nota þessa aðferð er að áætla fækkun
flugfarþega út frá verðteygnistuðlum eins og hér er gert.
Nánari upplýsingar um helmingunarregluna er að finna í
kafla 2.3 í ParX skýrslunni.
Auk þess að reikna beinan kostnað vegna fækkunar
flugfarþega er undir þessum áhrifaþætti reiknaður:
•

•
•

kostnaður vegna umhverfisáhrifa við aukningu í
vegasamgöngum,
slysakostnaður vegna aukningar á umferð milli
landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis
og ábata vegna fækkunar flugferða.
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Kostnaður vegna byggingar
flugvalla: innanlandsflugvöllur

Kostnaður vegna byggingar
flugvalla: æfinga- og kennsluflugv.

Kostnaður við umferðarmannvirki

Kostnaði við byggingu flugvalla er gerð ítarleg skil í 7. kafla
í skýrslu ParX. Kostnaðurinn er uppfærður með vísitölu
byggingarkostnaðar.

Ef flugvöllurinn verður áfram í Vatnsmýri er gert ráð fyrir
að byggður verði nýr flugvöllur utan íbúðabyggðar fyrir
æfinga- og kennsluflug í Afstapahrauni fyrir sunnan
Hafnarfjörð. Eins er gert ráð fyrir byggingu flugvallarins ef
innanlandsflug verður flutt til Keflavíkur. Kostnaðurinn
vegna byggingar flugvalla er því ábati í tilviki Hólmsheiðar
og Lönguskerja.

Verði af flutningi flugvallar úr Vatnsmýri mun hann hafa
áhrif á hvenær umferðarmannvirki verði byggð.

Við mat á samfélagslegri arðsemi er virðisaukaskattur
dreginn frá en uppgefnar kostnaðartölur í skýrslu ParX eru
með virðisaukaskatti. Kostnaður sem er birtur í töflunni
hér fyrir neðan er uppfærður með vísitölu
byggingarkostnaðar og án virðisaukaskatts.
Hluti af grunnkosti í skýrslu ParX var bygging flugstöðvar í
Vatnsmýri sem átti að vera hluti af nýrri samgöngumiðstöð. Við útreikninga í þessari skýrslu er þeim kostnaði
sleppt. Ekki er gert ráð fyrir kostnaði við endurbætur eða
uppbyggingu á nýrri flugstöð í Vatnsmýri.

2015
2018
2020

Kostnaður
[m. kr.]
18.253
4.532
12.837
883

2015
2017
2021

29.951
15.660
13.407
883

2015
2017
2018

5.529
0
4.646
883

Fjöldi ára Hefst
Hólmsheiði
Þróun og undirbúningur
Bygging
Niðurrif og hreinsun
Löngusker
Þróun og undirbúningur
Bygging
Niðurrif og hreinsun
Keflavík
Þróun og undirbúningur
Bygging
Niðurrif og hreinsun

4
3

3
5
1

2
3
1

Byggingarkostnaður við nýjan æfinga- og kennsluflugvöll
er uppfærður úr skýrslu ParX með vísitölu
byggingarkostnaðar og er metinn 2,6 milljarðar án
virðisaukaskatts.
Gert er ráð fyrir að ábatinn komi fram þegar verið er að
byggja flugbrautir á Hólmsheiði og á Lönguskerjum árin
2018 og 2019.

Kostnaður við umferðarmannvirki er uppfærður úr skýrslu
ParX miðað við byggingarkostnað og kemur fram seinna
vegna lengri undirbúningstíma við byggingu flugvalla og
hægari uppbyggingar Vatnsmýrar.
Kostnaður vegna umferðarmannvirkja hefur ekki mikil
áhrif á heildarniðurstöðuna þó að bygging einstakra
umferðarmannvirkja geti verið hlutfallslega stór. Þá kalla
valkostirnir sem eru til samanburðar eftir öðrum
umferðarmannvirkjum.
Við smíði á umferðarlíkönum er gert ráð fyrir að öll helstu
umferðarmannvirki sem er gert ráð fyrir í aðalskipulagi og
snerta þá byggð sem er hluti af líkönunum séu fullbyggð.
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Kostnaður vegna sjúkraflutninga

Kostnaður vegna varaflugvallar

Kostnaður við aukna flugvernd

Mismunur á kostnaði vegna sjúkraflutninga ræðst af
fjarlægð lendingarstaðar frá Landspítalanum. Ekki er gert
ráð fyrir að kostnaður við sjúkraflutninga aukist verði
flugvöllurinn fluttur á Löngusker. Nánar er fjallað um þessi
atriði í kafla 8.5 í skýrslu ParX.

Verði flugvöllur fluttur til Keflavíkur þarf að reisa
varaflugvöll á Bakka. Kostnaður við uppbygginguna er 2,2
milljarðar króna en hann er uppfærður í samræmi við
vísitölu byggingarkostnaður úr skýrslu ParX. Gert ráð fyrir
að flugvöllurinn verði fullbyggður árið 2019, ári eftir að
innanlandsflug flyst til Keflavíkur.

Verði flugvöllur sameinaður millilandaflugvellinum í
Keflavík áætlar flugmálastjórn að kostnaður við flugvernd í
tengslum við innanlandsflug aukist. Sá kostnaður fellur
ekki til ef innanlandsflug er á Hólmsheiði eða
Lönguskerjum.

Ef flugvöllurinn fer á Hólmsheiði er gert ráð fyrir að
ferðatími til og frá flugvelli aukist um 7-9 mínútur og að
opnun flugvallarins verði stopulli. Þessi áhrif eru ekki talin
veruleg á heildarflutningstíma sjúklinga. Ef flugvöllurinn
fer til Keflavíkur er gert ráð fyrir að ferðatími til og frá
flugvelli aukist um 33-40 mínútur. Það er um 30% aukning
á meðalferðatíma sem er metinn 2 tímar og 10 mínútur
skv. skýrslu ParX.

Stofnkostnaður vegna flugverndar er metinn 92 milljónir
króna uppfærður úr skýrslu ParX með vísitölu
byggingarkostnaðar. Áætlaður árlegur viðbótar
rekstrarkostnaður er 226 milljónir uppfærður úr skýrslu
ParX í samræmi við vísitölu neysluverðs.
Kostnaðurinn byrjar að telja árið 2018 þegar gert er ráð
fyrir að flugvöllur í Keflavík verði tekin í notkun.

Kostnaðurinn vegna þessara tafa myndast vegna aukins
rekstrarkostnaðar almennra sjúkraflutninga og
bráðasjúkraflutninga. Bæði launakostnaður og
rekstrarkostnaður eykst. Kostnaður við sjúkraflutninga er
uppfærður úr skýrslu ParX í samræmi við vísitölu
neysluverðs.
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C4. Yfirlit helstu breytinga frá AR2001-2024

Yfirlit breytinga frá AR2001-2024
1. Landfylling við Eiðsgranda / Örfirisey
Landfylling fyrir blandaða byggð felld út
2. Örfirisey-Gamla höfn
Breyttar skilgreiningar landnotkunar á hafnar- og athafnasvæðinu í Örfirisey. Undirsvæði skilgreind
nánar. Mörk miðborgar ná til Grandagarðs, syðsta hluta.
3. Mýrargata-Slippasvæði-Miðbakki
Stefnu um landnotkun og byggingarmagn breytist lítillega. Slippasvæði nú skilgreint sem hluti
miðborgar en var áður skilgreint sem blönduð byggð. Stokkur á Mýrargötu felldur út. Hafnarsvæði á
Miðbakka breytist í miðsvæði, verður hluti Miðborgar.
4. Miðborgin – þróunaráætlun
Breyting á afmörkun miðborgar, heimildum um byggingarmagni og einstökum ákvæðum
þróunaráætlunar miðborgar (sjá Miðborgarstefna).
6. Vatnsmýri-Reykjavíkurflugvöllur
Þróun svæðis í megin atriðum í samræmi við kafla 3.2.1. í Greinargerð I í AR2001-2024.
Tímasetningar hafa þó breyst og afmörkun svæðis í samræmi við lengra skipulagstímabili.
7. Gatnaskipulag í Vatnsmýri. Öskjuhlíðargöng
Vestari gangamunni Öskjuhlíðarganga færist til og verður felldur inní framtíðar gatnakerfi
Vatnsmýrar. Ný stofnbraut frá Öskjuhlíðargöngum að Hringbraut liggur um Vatnsmýrarsvæðið, auk
tengibrauta (breiðgatna).

8. Borgartún-Skúlatún
Byggingarmagn á einstökum reitum hefur breyst.
9. Kirkjusandur – Strætólóð
Byggingarmagn er aukið og afmörkun landnotkunar breytist lítillega
10. Köllunarklettur
Svæði sem áður var hafnar- og athafnasvæði er breytt í miðsvæði. Byggingarmagn er aukið.
11. Blómavalsreitur.
Skilgreint sem þéttingarreitur. Aukið byggingarmagna. Óbreytt landnotkun
12. Miklabraut-Kringlumýrarbraut
Mislæg gatnamót felld út. Skilgreining stofnabrauta er í megin atriðum eins. Áfram gert ráð fyrir
mögulegum stokkalausnum á Miklubraut, til að draga úr umhverfisáhrifum í aðliggjandi byggð
13. Kringlan
Byggingarmagn aukið og heimildir um landnotkun rýmri, m.a. gert ráð fyrir íbúðum.
14. Skeifan
Aukning byggingarmagns og rýmri heimildir um landnotkun, m.a. gert ráð fyrir íbúðum.
15. Súðarvogur-Vatnagarðar-Sæbraut
Hafnar- og athafnasvæði næst Sæbraut breytist í miðsvæði, M9
16. Dugguvogur-Súðarvogur
Svæði næst Sæbraut breytist í miðsvæði, M19. Hafnar- og athafnasvæði nær Elliðaárvogi breytast í
íbúðarbyggð.
17. Mjódd
Aukið byggingarmagn, auknar heimildir um íbúðir.
18. Suðurfell
Opið svæði breytist í íbúðarbyggð.
19. Elliðaárvogur
Breytt afmörkun landnotkunarsvæða og aukning byggingarmagns
20. Hólmsheiði
Athafnasvæði minnkað um 83 ha og byggingarmagn samsvarandi.
21. Keldur og Keldnaholt
Dregið úr byggingarmagni. Landnotkun óbreytt.
23. Geldinganes - Gufunes
Uppbyggingu í Gufunesi (blönduð byggð) og í Geldinganesi (hafnar- og athafnasvæði, blönduð byggð),
felld út eða slegið á frest þar til að skipulagstímabili loknu
24. Álfsnes – norður
Nýtt iðnaðarsvæði skilgreint nyrst á Álfsnesi við Kollafjörð, fyrir hafnsækni iðnað.

25. Álfsnes-Sorpa
Tímasetning urðunar breytt og heimild um gasgerðarstöð næst núverandi urðunarsvæði.
26. Esjumelar
Athafnasvæði við Esjumela stækkuð.
27. Vesturlandsvegur
Gert ráð fyrir mislægum gatnamótum á Vesturlandsvegi á Kjalarnesi til framtíðar.
28. Grundarhverfi
Lítilsháttar breytingar á afmörkun þéttbýlis við Grundarhverfi.
29. Græni trefillinn – afmörkun
Mörk græna trefilsins lagfærð á Kjalarnesi. Græni trefilinn stækkaður í Hólmsheiði í takt við breytta
afmörkun athafnasvæðis
30. Landbúnaðarsvæði á Kjalarnesi
Stefnuákvæðum um uppbyggingu á landbúnaðarsvæðum er breytt lítillega og landnotkunarheimildir
rýmkaðar.
31. Samgöngutenging um Elliðaárósa
Gert ráð fyrir tengibraut fyrir almenningssamgöngur og gangandi og hjólandi yfir Elliðaárósa, frá
Suðurlandsbraut að Stórhöfða.
33. Suðurlandsvegur
Staðsetning og skilgreining gatnamóta breytist lítillega
34. Tengibraut um Reynisvatnsheiði
Lega tengibrautar um Reynisvatnsheiði og Hólmsheiði breytist lítillega.
35. Heildarskipulag opinna svæða – afmörkun einstakra svæða
Skýrari mörk opinna svæða eftir notkun, sbr. ákvæði nýrrar skipulagsreglugerðar. Skarpari skil milli
byggðar og opinna svæða.
36. Skilgreiningar gatna og gatnamannvirkja

Eftirfarandi götur breytast úr stofnbraut í tengibraut:
1.
2.
3.
4.

Kalkofnsvegur-Lækjargata-Fríkirkjuvegur-Sóleyjargata
Snorrabraut
Hallsvegur frá Vesturlandsvegi að Sundbraut
Úlfarsfellsvegur (ofan framtíðarbyggðar)

Eftirfarandi götur verða ekki áfram skilgreindar sem tengibrautir:
1.
2.
3.
4.
5.

Ægisgata
Hofsvallagata, norðan Hringbrautar
Túngata
Vonarstræti
Skothúsvegur

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Suðurgata
Frakkastígur-Njarðargata
Bergþórugata
Flókagata
Langahlíð
Nótatún
Borgartún, austan Höfðatúns
Sundlaugarvegur
Reykjavegur
Laugarásvegur
Langholtsvegur
Holtsvegur
Álfheimar
Háaleitisbraut, sunnan Miklubrautar
Réttarholtsvegur

Eftirfarandi götur eða götuhlutar fá sérstaka skilgreiningu:
1. Mýrargata-Geirsgata verði stofnbrautir í þéttri borgarbyggð og verði hannaðar sem
borgargötur (breiðgötur)
2. Hringbraut verði stofnbraut í þéttri borgarbyggð og verði hönnuð sem borgargata (breiðgata)
3. Hlíðarfótur að Öskjuhlíðargöngum verði stofnbraut í þéttri borgarbyggð og hönnuð sem
borgargata (breiðgata)
Eftirfarandi mislæg gatnamót eru felld út:
1.
2.
3.
4.
5.

Arnarnesvegur-Breiðholtsbraut
Breiðholtsbraut-Selásbraut
Sæbraut-Sundabraut (sjá umfjöllun hér að neðan)
Sæbraut-Holtsvegur (sjá umfjöllun hér að neðan)
Sæbraut-Skeiðarvogur (sjá umfjöllun hér að neðan)

Gert er ráð fyrir mislægum gatnamótum á Vesturlandsvegi á Kjalarnesi.
Tillögur um nýjar götur, breytta legu gatna og niðurfellingu gatna:
1. Breytt lega tengibrautar um Reynisvatnsheiði og Hólmsheiði
3. Nýjar tengingar fyrir vistvæna ferðamáta um Elliðaárvog og Fossvog (sjá kafla hér á eftir)
4. Nýjar götur í Vatnsmýri, eftir því sem flugvallarstarfsemi víkur og blönduð byggð byggist upp
5. Ósabraut sem tengibraut um Elliðaárós felld út. Innan hverfis gata milli hverfa í
framtíðarbyggð í Elliðaárvoginum er ekki útilokuð.
6. Holtsgöng felld út (sjá staka breytingu á aðalskipulaginu)
37. Skilgreiningar einstakra landnotkunarsvæða
Ákvæði og markmið um einstök svæði er breytt í fjölmörgum tilvikum, m.a. varðandi sérákvæði um
vínveitingastaði, matvöruverslanir, gististaði og spilasali.

38. Ítarlegri stefnumörkun í völdum málaflokkum
Sett er fram ítarlegri og meira bindandi stefna varðandi borgarvernd, hæðir húsa, staðsetningu
matvöruverslana, endurhönnun gatna, bíla- og hjólastæða og almenn markmið um þróun vistvænna
hverfa og gæði í manngerðu umhverfi.

C5. Samráð og vinnuferli

Vinnu- og samráðsferli 2006-2013
Á fundi skipulagsráðs þann 21. júní 2006, var samþykkt tillaga þáverandi meirihluta að hefja undirbúning að
endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur. Í tillögunni sagði: „Skipulags- og byggingarsvið, undir stjórn
skipulagsráðs, hefji strax undirbúning að endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur. Sérstakur stýrihópur, skipaður
af skipulagsráði mun hafa yfirumsjón með verkinu. “ Skipulagsráð samþykkti síðan eftirtalda fulltrúa í
stýrihópinn: „af hálfu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þau Hanna Birna Kristjánsdóttir, Óskar Bergsson og
Gísli Marteinn Baldursson, af hálfu Samfylkingarinnar; Dagur B. Eggertsson og af hálfu Vinstri Grænna; Svandís
Svavarsdóttir.“ Hanna Birna Kristjánsdóttir var formaður stýrihópsins.
Undirbúningur vinnunnar hófst formlega haustið 2006. Stýrihópurinn fór ásamt embættismönnum í kynnisferð
til borga á Norðurlöndunum, í febrúar 2007, til að kynna sér aðalskipulagsgerð og áherslur í skipulagi
viðkomandi borga. Í kjölfar þess var verkáætlun endurskoðunar mótuð. Vorið 2007 var verkefnisáætlun
endurskoðunar send á alla lykil samráðsaðila hjá borg og ríki og tilkynnt að endurskoðun væri formlega hafin.
Matslýsing vegna umhverfismats aðalskipulagsins var lögð fram sumarið 2007 og kynnt Skipulagsstofnun.
Á næstu misserum var unnið að íbúaspá, greiningu helstu forsenda og mótun valkosta um byggðaþróun til
langrar framtíðar. Drög að almennri framtíðarsýn og helstu áherslum endurskoðunar voru til umræðu í
stýrihópnum. Jafnhliða þessu var í undirbúningi upplýsingavefur um aðalskipulagsvinnuna og áætlun um
samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Við meirihlutaskipti í borgarstjórn i janúar 2008, varð hlé á starfi
stýrihópsins. Áfram var þó unnið að grunnþáttum endurskoðunar, einkum varðandi umhverfismat valkosta um
byggðaþróun.
Þann 8. október 2008 voru samþykktar breytingar á stýrihópnum. Júlíus Vífill Ingvarsson og Þorbjörg Helga
Vigfúsdóttir tóku sæti í stýrihópnum fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir
hönd Framsóknarflokksins. Dagur B. Eggertsson og Svandís Svavarsdóttir sátu áfram fyrir hönd sinna flokka.
Júlíus Vífill varð formaður stýrihópsins. Síðar tóku sæti í stýrihópnum Sóley Tómasdóttir fyrir Vinstri Græna,
Ásgeir Ásgeirsson fyrir Framsóknarflokkinn og Stefán Benediktsson fyrir Samfylkingu.
Veturinn 2008-2009 fundaði stýrihópurinn reglulega, fór yfir alla helstu málaflokka aðalskipulagsins og mótaði
megin áherslur við gerð nýs aðalskipulags. Ákveðið var að fara í ítarlegt samráð við íbúa og hagsmunaaðila áður
en formleg tillaga að nýju aðalskipulagi yrði lögð fram.
Haustið 2009 var vinnan loks kynnt opinberlega, megin markmið og áherslur endurskoðunar, ásamt áætlun um
samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Auglýst var sérstaklega eftir þátttöku borgarbúa og þeirra
skipulagshugmyndum. Efnt var til opinna húsa í öllum 10 hverfum borgarinnar í október og nóvember 2009, auk
þess sem sérstakur upplýsingavefur var opnaður. Opnu húsin voru vel sótt, en þar var lögð áhersla á þátttöku
íbúa í vinnuhópum, auk þess sem megin áherslur endurskoðunar voru kynntar í byrjun hvers fundar
Afrakstur þessa samráðs voru hátt í 2000 tillögur og ábendingar frá borgarbúum um það sem betur má fara í
hverfum borgarinnar (sjá adalskipulag.is).
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Mynd1. Auglýsing um opin hús og hugmyndasmiðju í hverfum borgarinnar haustið 2009.
Einnig voru haldnir fimm morgunverðarfundir í Hafnarhúsinu veturinn 2009-2010, þar sem höfðað var til áhuga
fagfólks, félagasamtaka og hagsmunaaðila um valda málaflokka aðalskipulagsins. Viðfangsefni fundanna, sem
voru sérlega vel sóttir, voru meðal annars gæði og þétting byggðar, hæðir húsa, vistvænar samgöngur,
heildarskipulag útivistarsvæða, vistvænar áherslur í hönnun og skipulagi hverfa, skipulag miðborgar og
húsvernd. Fulltrúar borgarinnar héldu stuttar framsögur um viðkomandi málaflokk í nýju aðalskiplagi en
uppistaða fundanna voru framsögur fagfólks og hagsmunaaðila. Röð fundanna var eftirfarandi:
Gæði byggðar 29. október
Betri samgöngur 19. nóvember
Vistvæn hverfi og byggingar 10. desember
Umhverfi og útivist 14. janúar
Miðborgin – Verndun og uppbygging 25.febrúar
Fjölmargir aðilar komu einnig að að hugmyndavinnu í nokkrum lykil málaflokkum aðalskipulagsins, á þessu stigi
vinnunnar. Haldnir voru fjölmennir vinnufundir fagfólks, embættismanna og hagsmunaðila á Kjarvalsstöðum,
alls sex fundir, þar sem fjallað hefur verið m.a. um gæði í manngerðu umhverfi, umhverfi og útivist, þróun
vistvænnar byggðar, uppbyggingu og verndun í miðborginni, hæðir húsa, skólahverfið og framtíðar
íbúðarhverfið og stefnu í húsnæðismálum. Röð vinnufundanna á árunum 2009-2010 var eftirfarandi:
Gæðastefna, 15. og 18. júní 2009
Vistvæn byggð, 9. nóvember 2009
Útivistarsvæði, 11. janúar 2010
Hæðir húsa, 4. febrúar 2010
Miðborgin, 16. febrúar 2010
Framtíðar íbúðarhverfið, 20. apríl 2010
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Auglýsing um opna íbúafundi vorið 2012, þar sem frumdrög að tillögum voru kynnt í öllum hverfum
borgarinnar

Vorið 2010 voru lögð fram, í stýrihópi endurskoðunar,frumdrög að nýju aðalskipulagi með helstu áherslum og
megin markmiðum um byggðaþróun til ársins 2030 og framtíðarsýn til ársins 2050. Vegna
borgarstjórnarkosninga vorið 2010 var frekari kynningu frumdraganna frestað en þau voru til umfjöllunar í
stýrihópi aðalskipulagsins veturinn 2010-2011 og nokkrar áherslubreytingar ákveðnar. Frumdrög II að
aðalskipulaginu voru lögð fram sumarið 2011.
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Veturinn 2011-2012 var tillagan mótuð frekar með áhersla á tillögur fyrir einstaka borgarhluta. Í mars og apríl
2012 voru síðan fyrstu drög að nýju aðalskipulagi kynnt fyrir íbúum borgarinnar. Haldnir voru opnir fundir á ný í
öllum hverfum borgarinnar, þar sem megin áherslur nýs aðalskipulags og helstu breytingar sem varða
viðkomandi hverfi voru kynntar og hlustað eftir sjónarmiðum íbúa. Sumarið 2012 voru lögð fram fyrstu drög að
heildstæðri tillögu að nýju aðalskipulagi. Á haustmánuðum 2012 voru drögin til umfjöllunar innan borgarinnar
ínefndum, ráðum og öðrum borgarstofnunum. Á fyrstu mánuðum ársins 2013 voru drögin til frekari umfjöllunar
í borgarráði og borgarstjórn, þar sem aðalskipulagið var rætt kafla fyrir kafla. Samhliða því var unnið að
breytingum á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
Síðan sumarið 2010 hefur aðalskipulagsvinnan verið leidd af stýrihópi skipuðum eftirfarandi fulltrúum: Páli
Hjaltasyni formaður, Hjámari Sveinsyni, Sverri Bollasyni, Hólmfríði Jónsdóttur, Júlíus Vífli Ingvarssyni, Gísla
Marteini Baldurssyni, Torfa Hjartarsyni, Elsu Hrafnhildi Yeoman, Jórunni Frímannsdóttur og Kristínu Soffíu
Jónsdóttur. Frá haustinu 2012 hefur tillagan einkum verið rædd á vettvangi skipulagsráðs, síðar umhverfis- og
skipulagsráðs.
Nánari upplýsingar um afrakstur samráðs við aðalskipulagsvinnuna má finna á www.adalskipulag.is, m.a.
fundargerðir og samantektir frá öllum íbúafundum í hverfum borgarinnar. Hér að neðan eru frekari upplýsingar
um starfshópa sem hafa unnið að mótun stefnu í völdum málaflokkum.
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Borgarverndarstefna. Starfshópur.
Í janúar 2008 tók til starfa vinnuhópur á vegum Skipulagsráðs Reykjavíkur til að fjalla um og gera tillögu að
endurskoðun á stefnumótun í borgar- og húsverndarmálum Reykjavíkur. Í minnisblaði sem lagt var fram á fundi
Skipulagsráðs 16. janúar 2008 segir um markmið með vinnu hópsins:










Stefnumótunin verður hluti af endurskoðuðu aðalskipulagi og mun kveða á um að eitt helsta markmið
við framtíðarmótun eldri hluta borgarinnar sé að tryggja varðveislu byggingararfs og umhverfisgæða
sem í honum eru fólgin.
Einkennum gömlu borgarhverfanna verður lýst og sérkennum hvers hluta þeirra, hvort sem um er að
ræða götur, svæði eða hverfi, verða gerð skil í skrifuðu máli og myndum.
Kveðið verður skýrt á um að allar breytingar, hvort sem um er að ræða nýbyggingar eða stækkanir
húsa skuli háðar því að byggingarsögulegt samhengi rofni ekki og að breytingin styrki þá heild sem
viðkomandi hús tilheyrir. Að allar breytingar dragi fram eða efli einkenni svæðisins frekar en hið
gagnstæða.
Ný hús og endurbætur á eldri húsum skulu falla að svipmóti umhverfisins og því formmáli, efnisnotkun
og litavali sem einkennir það.
Stefnumótunin á að verða skýrt leiðarljós við endurskoðun á öllu deiliskipulagi eldri hverfa og leiða til
þess að þau meginmarkmið sem lýst er hér að framan verði sett ofar heimildum um hámarksnýtingu
lóða sem nú gilda. Forsenda þess að lóðarhafa verði heimilað að færa sér í nyt heimild til að stækka
hús verður sú að breytingin verði til hagsbóta fyrir þá heild sem viðkomandi hús er hluti af. Leitast
verður við að leiðrétta eða bæta mistök sem átt hafa sér stað í umhverfismótun.
Stefnumótunin tekur einnig til aðferða við að fylgja henni eftir í framkvæmd.

Upphaflega vinnuhópinn skipuðu: Guðný Gerður Gunnarsdóttir borgarminjavörður, Gunnar Harðarson
heimspekingur, Hjörleifur Stefánsson arkitekt, Jóhannes Kjarval fulltrúi skipulagsstjóra, Nikulás Úlfar Másson
forstöðumaður Húsafriðunarnefndar, Pétur H. Ármannsson arkitekt, Snorri Freyr Hilmarsson
leikmyndahönnuður.
Haldinn var sérstakur vinnufundur um miðborgina á Kjarvalsstöðum þann 16. febrúar 2010. Þar var meðal
annars rætt um húsvernd og þéttingu byggðar í miðborginni. Fundinum var stýrt af starfsmönnum Netspor,
þeim Sævari Kristinssyni og Kristjáni M. Ólafssyni. Eftirtaldir aðilar tóku þátt í vinnufundinum: Magnús Skúlason
arkitekt, Helga Bragadóttir arkitekt, Ívar Örn Guðmundsson arkitekt, Hjörleifur Stefánsson, arkitekt, Sigrún
Birgisdóttir arkitekt, Hjörleifur Stefánsson arkitekt, Páll Hjaltason arkitekt, Þorsteinn Hermannsson
verkfræðingur, Steve Christer arkitekt, Sigurður Einarsson arkitekt, Gylfi Guðjónsson arkitekt, Þorvaldur S.
Þorvaldsson arkitekt, Jakob Frímann Magnússon, Miðborgarsamtökin, Snorri Freyr Hilmarsson, Torfusamtökin,
Sif Gunnarsdóttir, Höfuðborgarstofu, Halla Bogadóttir, Kraum, Rúnar Gunnarsson, arkitekt, Dagný Helgadóttir,
arkitekt, Margrét Sigurðardóttir, landslagsarkitekt, Stefán Finnsson, arkitekt, Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arkitekt,
Margrét Þormar arkitekt, Margrét Leifsdóttir arkitekt, Björn Axelsson, arkitekt, Haraldur Sigurðsson,
skipulagsfræðingur.
Frekari úrvinnsla og útfærsla borgarverndarstefnu var í höndum starfsmanna Umhverfis- og skipulagsviðs í
samstarfi við Guðnýju Gerði Gunnarsdóttur hjá Minjasafni Reykjavíkur og Nikulás Úlfar Másson, þáverandi
forstöðumann Húsafriðunarnefndar ríkisins.

Gæðastefna. Starfshópur
Skipulagsráð ákvað á haustmánuðum 2007 að unnið skyldi að gæðastefnu Reykjavíkur af fimm manna
starfshópi undir forystu Halldóru Vífilsdóttur arkitekts en auk hennar voru skipuð þau Jóhann Sigurðsson,
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fulltrúi frá Arkitektafélags Íslands, Björn Axelsson umhverfisstjóri, Margrét Leifsdóttir og Örn Þór Halldórsson
frá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur.
Starfshópurinn bauð öllum félögum í Arkitektafélagi Íslands, Skipulagsfræðingafélagi Íslands og í Félagi
landslagsarkitekta að taka þátt í hugarflæðifundum á Kjarvalsstöðum 15. og 18. júní 2009. Einnig var fulltrúum
annarra fag- og hagsmunafélaga boðið. Eftirtaldir tóku þátt í fundunum: Aðalsteinn Snorrason, Auður
Sveinsdóttir, Ágústa Kristófersdóttir, Ásdís Guðmundsdóttir, Björn Axelsson, Björn H. Jóhannesson, Dagný
Helgadóttir, Egill Guðmundsson, Garðar Hannes Friðjónsson, Gísli Sæmundsson, Hafdís Hafliðadóttir, Halldóra
Vífilsdóttir, Harpa Stefánsdóttir, Helga Bragadóttir, Hildigunnur Haraldsdóttir, Hrafnhildur Sverrisdóttir, Jóhann
Sigurðsson, Kristín Þorleifsdóttir, Magnús Jensson, Margrét Leifsdóttir, Margrét Sigurðardóttir, Matthildur K.
Elmarsdóttir, Nikulás Úlfar Másson, Ólöf Örvarsdóttir, Páll Hjaltason, Pétur Guðmundsson, Pétur H.
Ármannsson, Sigríður Kristjánsdóttir, Þórólfur Jónsson og Örn Þór Halldórsson.
Gæðastefnan byggir að hluta á því sem fram kom á hugarflæðifundunum á Kjarvalsstöðum. Stefnan byggir
einnig á tillögum starfshóps um stefnumörkum hins byggða umhverfis frá maí 2004 og og á stefnu ríkisins,
Menningarstefna í mannvirkjagerð, sem kom út 2007.

Hæðir húsa. Starfshópur.
Stofnaður var sérstakur vinnuhópur vorið 2009, til að undirbúa mótun heildrænnar stefnu um hæðir húsa í
Reykjavík, sem yrði hluti nýs aðalskipulags. Vinnuhópinn skipuðu arkitektarnir Ágústa Sveinbjörnsdóttir,
Gunnhildur S. Gunnarsdóttir og Örn Þór Halldórsson, frá skipulags- og byggingarsviði. Fjölmargir fagaðilar hafa
starfað með hópnum.
Vinnuhópurinn stóð fyrir vinnufundi fag- og hagmunaaðila þann 4. febrúar 2010 á Kjarvalsstöðum. Fundinum
var stýrt af starfsmönnum Netspor, þeim Sævari Kristinssyni og Kristjáni M. Ólafssyni. Eftirfarandi aðilar tóku
þátt í fundinum: Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arkitekt; Björn Ingi Edvardsson, landslagsarkitekt; Gunnhildur S.
Gunnarsdóttir, arkitekt; Örn Þ. Halldórsson, arkitekt; Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt; Björn Jóhannsson,
landslagsarkitekt; Egill Guðmundsson, arkitekt; Gestur Ólafsson, skipulagsfræðingur og arkitekt; Sigurður
Harðarsson, arkitekt; Björn Axelsson, landslagsarkitekt ; Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur; Haukur
Magnússon; ÍAV, Guðrún Jónsdóttir, arkitekt; G. Oddur Víðisson, Þyrpingu; Margrét Sigurðardóttir,
landslagsarkitekt; Dagný Helgadóttir, arkitekt; Pétur Guðmundsson, Eykt; Kolbrún Oddsdóttir, landslagsarkitekt;
Helga Bragadóttir, arkitekt; María Reynisdóttir, Höfuðborgarstofu; Sif Gunnarsdóttir, Höfuðborgarstofu;
Kolbrún Halldórsdóttir, Bandalagi íslenskra listamanna; Richard Ó. Briem, arkitekt.

Vistvæn byggð. Starfshópur
Starfshópur um vistvæna byggð hóf störf í september 2009 og lauk störfum formlega störfum vorið 2010.
Björn Guðbrandsson arkitekt stýrði vinnu hópsins, en auk hans skipuðu starfshópinn þau Björn Axelsson
landslagsarkitekt og umhverfisstjóri hjá Skipulags- og byggingarsviði, Anna Nielsen frá Orkuveitu Reykjavíkur,
Bjarni Gnýr Hjarðar yfirverkfræðingur þróunar- og tæknideildar Sorpu, Eygerður Margrétardóttir
framkvæmdastýra Staðardagskrár 21 Umhverfis- og samgöngusviði, Guðmundur B. Friðriksson skrifstofustjóri
hjá Umhverfis- og samgöngusviði, Ólafur Már Stefánsson deildarstjóri hjá Framkvæmda- og eignasviði, Rúnar
Gunnarsson arkitekt og deildarstjóri hjá Framkvæmda- og eignasviði, Sigurður Ingi Skarphéðinsson frá
Orkuveitu Reykjavíkur, Stefán Agnar Finnsson verkfræðingur og deildarstjóri hjá Umhverfis- og samgöngusviði,
Margrét Þormar arkitekt hjá Skipulags- og byggingarsviði og Þórólfur Jónsson Garðyrkjustjóri.
Starfshópurinn bauð fagfélögum og öðrum hagsmunaaðilum að taka þátt í hugmyndaþingi um vistvæna byggð
á Kjarvalsstöðum 9. nóvember 2009. Eftirtaldir aðilar starfshópsins og fulltrúar fagfélaga og hagsmunaaðila
tóku þátt í fundinum:
Anna Nielsen, Ágústa Sveinbjörnsdóttir, Árni B. Björnsson, Ásdís Hlökk Thorsteinsdóttir, Áslaug Katrín
Aðalsteinsdóttir, Baldur Helgi Snorrason, Bergljót S. Einarsdóttir, Bjarni Hjarðar, Björn Axelsson, Björn
Eðvaldsson, Björn Guðbrandsson, Borghildur Sturludóttir, Erna Þráinsdóttir, Eyþór Jóvinsson, Finnur
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Kristinsson, Guðmundur Gunnarsson, Halldór Eiríksson, Hans-Olav Andersen, Harpa Stefánsdóttir, Helga J.
Bjarnadóttir, Helgi B. Thoroddsen, Hlín Sverrisdóttir, Kristín Vala Ragnarsdóttir, Kristveig Sigurðardóttir,
Margrét Sigurðardóttir, Ólafur Stefánsson, Rúnar Gunnarsson, Sigrún Birgisdóttir, Skúli Þórðarson, Snorri Þór
Tryggvason, Stefán Agnar Finnsson, Stefán G. Thors, Trausti Valsson og Þórólfur Jónsson.

Skólahverfið. Starfshópur.
Vegna endurskoðunar aðalskipulags Reykjavíkur var ákveðið að stofna sérstakan vinnuhóp til að fjalla um
framtíðar íbúðarhverfið og skólahverfið. Í aðalskipulagi er sett fram sýn fyrir nýja borgarhluta, þar sem m.a. er
gerð grein fyrir skiptingu íbúðarsvæða upp í skólahverfi og hversu margar íbúðir verði í hverju hverfi fyrir sig.
Það er tímabært að samræma sýn mismunandi borgarstofnana um skólahverfið og þá ekki bara útfrá sjónarhóli
grunnskólans heldur einnig leikskólans, frístunda- og íþróttastarfsemi og annarra þjónustuþátta í hinu
hefðbundna hverfa. Vinnuhópnum er ætlað að fjalla almennt um félagslegar forsendur íbúðarhverfisins, m.a.
útfrá gerð og framboði húsnæðis, blöndun félagshópa, breyttum þörfum vegna þróunar fjölskyldunnar og
aldursskiptingar og gerð, stærð, staðsetningu og samvinnu þjónustustofnana hverfisins. Áherslan verður á ný
hverfi en einnig verður horft til þróunar í núverandi hverfum.
Vinnuhópinn skipuðu: Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri, Menntasviði; Hildur Skarphéðinsdóttir,
verkefnisstjóri Leikskólasviði; Ómar Einarsson, framkvæmdastjóri Íþrótta- og tómstundasviði; Birna
Sigurðardóttir, félagsráðgjafi/verkefnisstjóri, Velferðarsviði; Sigurður Kr. Friðriksson, framkvæmdastjóri
Félagsbústaða hf; Sigurður Snævarr, borgarhagfræðingur; Rúnar Gunnarsson, arkitekt Framkvæmda- og
eignasviði; Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arkitekt Skipulags- og byggingarsviði; Lilja Grétarsdóttir, arkitekt Skipulagsog byggingarsviði; Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur, Skipulags- og byggingarsviði.
Vinnuhópurinn stóð fyrir vinnufundi fag- og hagmunaaðila þann 20. apríl 2010 á Kjarvalsstöðum. Fundinum var
stýrt af starfsmönnum Netspor, þeim Sævari Kristinssyni og Kristjáni M. Ólafssyni. Eftirfarandi aðilar tóku þátt í
fundinum: Óskar Dýrmundur, Vesturgarði; Helga Bragadóttir, arkitekt; Lilja Grétarsdóttir, skipulags- og
byggingarsviði; Málfríður Kristiansen, Skipulagsstofnun; Þórarinn Þórarinsson, skipulags- og byggingarsviði;
Ágústa Sveinbjörnsdóttir, skipulags- og byggingarsviði; Þorsteinn Hjartarson, Þjónustumiðstöð Breiðholts;
Bergþór Jónsson, Mótás; Sigurður Kr. Friðriksson, Félagsbústöðum; Sigtryggur Jónsson, Þjónustumiðstöð
Miðborgar og Hlíða; Ingibjörg Sigurþórsdóttir, Miðgarði; Atli Steinn Árnason, ÍTR; Steinþór Einarsson, ÍTR; Logi
Sigurfinnsson, ÍTR; Frímann Ari Ferdinandsson, ÍTR; Birna Sigurðardóttir, Velferðarsviði; Hildur B. Svavarsdóttir,
Menntasviði; Auður Stefánsdóttir, Menntasviði; Bryndís Jónsdóttir, Samfok; Inga Þ. Halldórsdóttir, Borgaskóla;
Rúnar Gunnarsson, Framkvæmda- og eignasviði; Ragnheiður Halldórsdóttir, Lindarborg; Kolbrún Vigfúsdóttir,
Leikskólasviði; Dagný Helgadóttir, Framkvæmda- og eignasviði; Guðrún Solveig, Rauðhól; Þorsteinn Helgason,
arkitekt; Ómar Örn Magnússon, Hagaskóla; Sólveig Reynisdóttir, Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts;
Guðfinnur Þór Newman, Borgarhagfræðingi; Soffía Pálsdóttir ÍTR, Haraldur Sigurðsson, skipulags- og
byggingarsviði.

Húsnæðisstefna. Stýrihópur
Borgarstjórn samþykkti 2. nóvember 2010 að vinna húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2020 ásamt
aðgerðaáætlun. Meginmarkmiðið skyldi vera fjölbreyttur og sveigjanlegur húsnæðismarkaður sem tryggði
öllum þak yfir höfuðið á viðráðanlegu verði. Erindisbréf, þar sem átta verkefni voru skilgreind, var gefið út 18.
nóvember 20101. Starfshópinn skipuðu Björk Vilhelmsdóttir (formaður), Páll Hjaltason, Geir Sveinsson og Elín
Sigurðardóttir. Verkefnisstjórar voru Guðfinnur Þór Newman frá skrifstofu borgarhagfræðings, Guðmundur
Sigmarsson frá Velferðarsviði og Haraldur Sigurðsson frá Skipulags- og byggingasviði Reykjavíkurborgar.
Starfsmaður hópsins var Kristín Vilhjálmsdóttir frá skrifstofu borgarstjóra. Jafnframt voru kölluð til fundar
Sigurður Kr. Friðriksson framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf., Birna Sigurðardóttir verkefnisstjóri á
Velferðarsviði og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og Ásgeir Runólfsson frá Velferðarráðuneyti vegna stefnumótunar
ráðuneytisins í þessum málaflokki. Hópurinn fundaði 13 sinnum.
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Heildarskipulag útivistarsvæða. Starfshópur.
Vegna endurskoðunar aðalskipulags Reykjavíkur samþykkti skipulagsráð þann 28.10.2009 að stofna sérstakan
vinnuhóp til að móta hugmyndir um heildarskipulag útivistarsvæða. Í aðalskipulagi er sett fram stefnumörkun
um umhverfi og útivist sem m.a. fjallar um samspil borgargarða, útmerkur og náttúrusvæða sem fléttast og
tengjast saman með neti göngu- og hjólreiða. Grunnur stefnunnar kom út í þemahefti um umhverfi og útivist
sem hlut af Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016. Vegna endurskoðunar aðalskipulagsins er því tímabært að
móta sameiginlega stefnu borgarstofnana um útivistarsvæði borgarinnar, skipulag þeirra og framkvæmd.
Tilgangurinn er að móta skýra framtíðarsýn fyrir öll opin svæði í Reykjavík fyrir 2020-2050. Spurningin sem höfð
er í huga við vinnuna er: „Hvernig er hægt að þróa og skipuleggja útivistarsvæði til að stuðla að auknum
lífsgæðum, verndun náttúrugæða og betri heilsu borgarbúa?“
Vinnuhópinn skipa eftirfarandi aðilar: Björn Axelsson, skipulags- og byggingarsvið; Þórólfur Jónsson, umhverfisog samgöngusviði ; Björn Ingi Eðvarðsson, skipulags- og byggingarsvið; Pálmi Freyr Randversson, umhverfis- og
samgöngusviði; Eygerður Margrétardóttir, umhverfis- og samgöngusviði; Margrét Sigurðardóttir, umhverfis- og
samgöngusviði; Ólafur Stefánsson, framkvæmda- og eignasvið; Björn Jóhannsson, verkefnisstjóri.
Vinnuhópurinn stóð fyrir vinnufundi fag- og hagmunaaðila þann 11. janúar á Kjarvalsstöðum. Fundinum var
stýrt af starfsmönnum Netsport, þeim Sævari Kristinssyni og Kristjáni M. Ólafssyni. Eftirfarandi aðilar tóku þátt í
fundinum: Eiður Páll Birgisson, FÍLA, Ásta Camilla Gylfadóttir, FÍLA, Björk Guðmundsdóttir, FÍLA, Atli Steinn
Árnason, ÍTR, Óttarr Hrafnkelsson, ÍTR, Árni Jónsson, ÍTR, Gísli Árni Eggertsson, ÍTR, Rósa Magnúsdóttir,
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Kristín S. Jónsdóttir, Umhverfisstofnun, Inga Dagfinnsdóttir, Skipulagsstofnun,
Vignir Albertsson, Faxaflóahafnir, Jón V. Sveinsson, Vegagerðin, Þórólfur Antonsson, Veiðimálastofnun, Sveinn
Rúnar Traustason, Ferðamálastofa, Skúli Gautason, Höfuðborgarstofa, Katrín Karlsdóttir, Samtök um umhverfi
og vellíðan, Kristbjörg Traustadóttir, Samtök um umhverfi og vellíðan, Magnús Jensson, Samtök um bíllausan
lífsstíl, Kristbjörn Egilsson, Náttúrufræðistofnun,
Auður Árný Stefánsdóttir, Menntasvið, Ingibjörg
Gunnlaugsdóttir, Leikskólasvið, Morten Lange, Landssamtök hjólreiðamanna, Ólafur Oddsson, Lesið í skóginn,
Helena Óladóttir, Náttúruskóli Reykjavíkur, Valgerður Júlíusdóttir, Hundaræktarfélagið, Benedikt Hjartarson,
Sjósund- og sjóbaðfélag Rvík, Þorsteinn Guðmundsson, Kayakfélagið , Matthildur Kr. Elmarsdóttir, ALTA,
Magnús Bjarklind, EFLA, Árni B. Björnsson, VFÍ, Unnar Stefánsson, Félag eldri borgara, Sigurður Einarsson, Félag
eldri borgara, Þórólfur Jónsson, Reykjavíkurborg,
Margrét Sigurðardóttir, Reykjavíkurborg, Eygerður
Margrétardóttir, Reykjavíkurborg, Ólafur Stefánsson, Reykjavíkurborg, Pálmi Freyr Randversson,
Reykjavíkurborg, Björn Axelsson, Reykjavíkurborg, Björn Ingi Edvardsson, Reykjavíkurborg, Björn Jóhannsson,
Netspor, Margrét Kjartansdóttir, Hundaræktarfélagið, Hildigunnur Haraldsdóttir, AÍ, Ólafur Sigurðsson,
Skógræktarfélag Reykjavíkur, Eva M. Reynisdóttir, Hannes Fr. Sigurðsson, OR, Þráinn Hauksson, Landslag,
Belinda Eir Engilbergsdóttir, OR, Sesselja Traustadóttir, Landssamtök hjólreiðamanna.

Kaupmaðurinn á horninu. Starfshópur.
Hópinn skipuðu Sóley Tómasdóttir, Hjálmar Sveinsson og Gísli Marteinn Baldursson. Á fyrri stigum sátu í
hópnum Ásgeir Ásgeirsson og Stefán Benediktsson. Með hópnum starfaði Ágústa Sveinbjörnsdóttir. Forveri
hópsins var starfshópur sem gerði úttekt á auðu verslunarhúsnæði í borginni á vegum framkvæmda og
eignaráðs (sjá Úttekt á auðu verslunarhúsnæði í borginni, september 2009).

Þróunaráætlun miðborgar. Starfshópur.
Hópinn skipuðu Helga B. Laxdal, Þórhildur L. Ólafsdóttir, Sif Gunnarsdóttir og Árný Sigurðardóttir. Með hópnum
starfaði Bragi Bergsson og sérstakur ráðgjafi var Jóhannes S. Kjarval. Tillögur hópsins voru teknar inní vinnu við
mótun heildrænnar stefnu um miðborgina sem unnin var af Önnu Maríu Bogadóttur arkitekt í samvinnu við
fulltrúa umhverfis- og skipulagssviðs.
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Umhverfis- og auðlindastefna. Stýrihópur.
Stýrihópinn skipuðu Kristín Soffía Jónsdóttir, formaður, Karl Sigurðsson, Gísli Marteinn Baldursson, Sóley
Tómasdóttir. Starfsmaður hópsins var Eygerður Margrétardóttir og síðar Hrönn Hrafnsdóttir sem leysti Eygerði
af á meðan hún var í fæðingarorlofi.
Stýrihópurinn fékk fjölda gesta á sinn fund og hitti Guðmund Inga Guðbrandsson og Guðmund Hörð
Guðmundsson hjá Landvernd, Bjarna Bjarnason forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, Andra Snæ Magnason
rithöfund og Brynhildi Davíðsdóttur, dósent í umhverfis- og auðlindafræðum við Háskóla Íslands.
Helstu verkefni starfshópsins skv. erindisbréfi voru að:






Móta heildarstefnu sem felur í sér innleiðingu sjálfbærrar þróunar í Reykjavík.
Móta aðgerðaáætlun um innleiðingu stefnunnar sem felur í sér leiðir og aðgerðir sem tryggja árangur í
málaflokknum.
Skilgreina auðlindir borgarinnar og móta tillögu að reglum um meðferð þeirra sem tryggja sjálfbæra
nýtingu.
Sameina núgildandi stefnumörkun í málaflokknum.
Tryggja breiða þátttöku við mótun og innleiðingu stefnunnar

Umhverfis- og auðlindastefnan hefur verið kynnt og rædd sem sjálfstæð stefna, en ákveðið var að spyrða megin
markmið hennar saman við markmið aðalskipulagsins (sjá kaflann Græna borgin).

Atvinnustefna.
Á fundi borgarstjórnar 21. september 2010 var samþykkt tillaga um mótun atvinnustefnu fyrir Reykjavíkurborg
sem fæli í sér það markmið að skilgreina stöðu, styrkleika og sóknarfæri atvinnulífsins í borginni og áætlun um
hvernig Reykjavíkurborg gæti stuðlað að aukinni samkeppnishæfni og uppbyggingu blómlegs atvinnulífs í
framtíðinni. Jafnframt gerði tillagan ráð fyrir að í kjölfarið yrði ráðist í þau verkefni og aðgerðir sem af
atvinnustefnunni leiddu í samstarfi við atvinnulífið, nágrannasveitarfélög og ríkið. Borgarstjórn vísaði
verkefninu til svokallaðs aðgerðarhóps og var ráðgjafafyrirtækið Expectus fengið til samstarfs í upphafi
stefnumótunarvinnunnar. Verkefninu var skipt upp í fimm verkþætti:
1. Greiningarskýrsla
2. Vinnufundur með kjörnum fulltrúum, lykilstjórn
endum og embættismönnum Reykjavíkurborgar
3. Samráð við helstu hagsmunaaðila
4. Unnið úr hugmyndum að aðgerðum, tillögum og
ábendingum
5. Skýrslugerð, kynning og lokafrágangur
Við gerð greiningarskýrslunnar var safnað saman á einn stað greiningum og öðrum upplýsingum sem komið
gátu að gagni við mótun atvinnustefnu borgarinnar. Upplýsingarnar komu frá ýmsum aðilum, en áttu það
sameiginlegt að tengjast atvinnumálum og stefnumótun málaflokksins. Greiningarskýrslan var síðan send
þátttakendum í væntanlegum vinnufundi þeim til glöggvunar.
Þann 9. nóvember 2010 var síðan boðað til vinnufundar þar sem saman komu kjörnir fulltrúar og
lykilstjórnendur borgarinnar. Á vinnufundinum var farin stutt yfirferð yfir greiningarskýrsluna og að því búnu var
unnið í hópum að því að fara skipulega yfir þau sóknarfæri sem fyrir liggja, þeim forgangsraðað og sett fram
drög að tímasettri aðgerðaráætlun. Þeir málaflokkar sem til umræðu voru:
1. Rekstrarumhverfið
2. Stuðningur við atvinnulífið
3. Nýsköpun
4. Skipulagsmál
5. Reykjavíkurborg sem drifkraftur vaxtar
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Að fundinum loknum var tekin saman áfangaskýrsla og drög að atvinnustefnu.
Að því loknu hófst víðtækt samráðsferli þar sem fundað var með fulltrúum fjölmargra hagsmunaaðila. Markmið
samráðsfundanna var að kynna drög að atvinnustefnu borgarinnar og kynnast viðhorfum hagsmunaaðila, varpa
ljósi á það sem vel er gert og það sem betur má fara. Sérstaklega var óskað eftir ábendingum um aðgerðir,
verkefni og leiðir til að ná fram markmiðum og framtíðarsýn borgarinnar.
Í kjölfar þess að aðgerðahópur var lagður af skipaði borgarstjóri nýjan starfshóp til að ljúka mótun
atvinnustefnu og nýsköpunarstefnu fyrir Reykjavíkurborg auk þess sem honum var falið að fylgjast með þróun
atvinnuleysis í borginni og samhæfa og samræma aðgerðir þar að lútandi. Bjarni Daníelsson var verkefnisstjóri
um mótun atvinnustefnu frá september 2011.

Borgarskógrækt. Vinnuhópur
Í samstarfi við starfsmenn umhverfis- og skipulagssvið vann Skógræktarfélag Reykjavíkur drög að stefnu um
Borgarskógrækt, sem lögð er til grundvallar í viðkomandi kafla aðalskipulagsins. Í vinnuhópi skógræktarfélagsins
voru eftirfarandi aðilar: Helgi Gíslason, skógfræðingur og framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur,
Aðalsteinn Sigurgeirsson, forstöðumaður Rannsóknarstofnunar Skógræktar ríkisins að Mógilsá, Björn
Traustason, sérfræðingur hjá sömu stofnun, Ólafur Sigurðsson arkitekt og stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur,
Þorvaldur S. Þorvaldsson, arkitekt og fyrrverandi skipulagstjóri Reykjavíkur og Gústaf Jarl, skógfræðingur og
ritari hópsins.

Starfshópur um spilasali
Borgarráð samþykkti á fundi 11. Janúar 2007 tillögu borgarstjóra um að skipa starfshóp til að fara yfir málefni
spilasala í borginni og rekstur spilakassa, meðal annars staðsetningu slíkra spilasala og hvort rétt sér að setja
slíkri starfsemi sérstök skilyrði. Starfshópinn skipuðu eftirfarandi fulltrúar: Gunnar Eydal, skrifstofu
borgarstjórnar, formaður, Ólafur Kr. Hjörleifsson, skrifstofu borgarstjórnar, Helga Björk Laxdal, skipulags- og
byggingarsviði, Stefanía Sörheller, Velferðarsviði, Brynjólfur Sigurðsson, Happdrætti Háskóla Íslands, Jóhannes
Kr. Jóhannsson, Íslandsspilum, Sigtryggur Jónsson, Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Ómar Einarsson, ÍTR
og Hörður Jóhannesson, embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnistjóri hópsins var Halldóra
Gunnarsdóttir, skrifstofu borgarstjóra. Hópurinn skilaði af sér skýrslu 8. júní 2007.

Starfshópur um bensínstöðvar
Hinn 6. nóvember 2008 skipaði borgarráð sviðsstjóra Framkvæmda- og eignasviðs, Skipulags- og byggingarsviðs
og Umhverfis- og samgöngusviðs, eða fulltrúa þeirra, í stýrihóp um staðsetningu bensínstöðva. Lagt var til að
stýrihópnum yrði falið að marka stefnu fyrir Reykjavíkurborg um innleiðingu orkustöðva í takt við aukinn fjölda
bifreiða knúnum vistvænni orku. Við þá vinnu yrði skoðað sérstaklega hvort tækifæri væri til að nýta betur þær
lóðir sem þegar eru nýttar fyrir bensínstöðvar. Bifreiðar knúnar vistvænni orku hafa þróast hratt undanfarin ár
og eftirspurn eftir þeim eykst sífellt. Mikilvægt er að tryggja aðstöðu í borginni fyrir þjónustu við slíkar bifreiðar
en hún er í dag af skornum skammti. Undanfarin ár hafa verið byggðar upp margar bensínstöðvar í Reykjavík
sem samanlagt leggja undir sig talsvert landsvæði. Æskilegt væri að þessar stöðvar gætu boðið upp á
fjölbreyttari orkugjafa en þær gera almennt í dag og þjóni þannig einnig bifreiðum knúnum vistvænni orku.
Í hópnum hafa starfað Ellý Katrín Guðmundsdóttir, sviðsstýra Umhverfis- og samgöngusviðs, Hrólfur Jónsson,
sviðsstjóri Framkvæmda- og eignasviðs, og Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arkitekt skipulagsstjóra. Auk þess hefur
Pálmi Freyr Randversson, sérfræðingur á sviði samgöngumála hjá Umhverfis- og samgöngusviði, verið
starfsmaður hópsins. Hópurinn hélt tíu fundi; fjóra fundi einn og sér en aðra sex fundi með fulltrúum
hagsmunaaðila. Við vinnu sína hafði hópurinn stefnumótun Reykjavíkurborgar í umhverfis- ogsamgöngumálum
að leiðarljósi þar sem lögð er áhersla á vistvænar samgöngur.
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Rafvæðing samgangna. Starfshópur
Starfshópur um rafvæðingu samgangna var skipaður með erindisbréfi borgarstjóra 28. ágúst 2012. Í
hópnum sátu Ólafur Bjarnason (USR), formaður, Ásdís Kristinsdóttir (OR), Guðmundur B. Friðriksson (USR),
Haraldur Sigurðsson (SKB) og Jakob Sigurður Friðriksson (OR). Bjarni Daníelsson, verkefnastjóri (SBB), starfaði
með hópnum.
Verkefni hópsins var að taka saman minnisblað um eftirfarandi:
-

Um stefnu og upplýsingar, úttektir og áform sem liggja fyrir
með tillögum um hvernig best sé að taka næstu skref til að vinna að þeim markmiðum um orkuskipti í
samgöngum sem fram koma í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans í Reykjavík
Tekin verði afstaða til þátttöku Reykjavíkurborgar og/eða Orkuveitu Reykjavíkur í Grænu orkunni og
hugsanlega öðrum samstarfsnetum og verkefnum á þessu sviði.
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Formleg afgreiðsla tillögu og umhverfismats
(sbr. skipulagslög nr. 123/2010 og lög um umhverfimat áætlana, 9.gr. laga nr. 105/2006)
Nýtt aðalskipulag 2010-20230 er kynnt og auglýst samhliða viðeigandi breytingum á svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins.
Sumarið 2007 var lögð fram og kynnt verkefnisáætlun endurskoðunar aðalskipulagsins og lýsing á því hvernig
yrði staðið að umhverfismati aðalskipulagsins, sbr. lög um umhverfimat áætlana, 9.gr. laga nr. 105/2006.
Verkefnisáætlunin og matslýsingin var kynnt öllum lykil hagsmunaaðilum. Eins og framan er rakið gekk
endurskoðunin hægar fyrir sig en ráð var fyrir gert og ýmsar áherslubreytingar áttu sér stað í vinnsluferlinu.
Vegna breytinga á skipulagslögum 1. janúar 2011 og tilmæla Skipulagsstofnunar um lagaskil, var lögð fram ný
verklýsing aðalskipulagsvinnunnar sbr. 1. mgr.30 gr. skipulagslaga, í júní 2011. Verklýsingin var samþykkt í
borgarráði þann 30. júní 2011. Þar sem vinnan var komin vel á veg, þegar ný verklýsingin var gerð sumarið
2011, þá var í lýsingunni einkum lögð áhersla á að gera grein fyrir stöðu vinnunnar og áherslubreytingum sem
hafa orðið í vinnsluferlinu frá því upphafi endurskoðunarvinnunnar. Einnig fylgdi stutt lýsing á helstu
breytingum varðandi umhverfismat aðalskipulagsins, síðan matslýsing var fyrst lögð fram sumarið 2007.
Verklýsingin var send á ný til allra lykil hagsmunaaðila.
Hagsmunaaðilar, sbr. uppfærð verklýsing 28. febrúar 2013:
Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerðin, Flugmálastjórn Íslands, Isavia, Minjastofnun Íslands, Siglingastofnun,
Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Skógrækt ríkisins, Veðurstofa Íslands - Orkuveita Reykjavíkur, Faxaflóahafnir, Strætó bs, Sorpa
bs, Landsnet – Svæðisskipulagnefnd, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Kjósarhreppur - Sveitarfélagið
Ölfus, Hvalfjarðarsveit, Bláskógabyggð - Hverfisráð í Reykjavík, Heilbrigðisfulltrúinn í Reykjavík, Samtök ferðaþjónustu, íbúa- og
hagsmunasamtaka í borgarhlutunum (valdir kaflar tillögu)

Í lok febrúar 2013 var verklýsing endurskoðunar enn á ný lögð fram, en efnislega óbreytt frá lýsingunni frá
2011. Uppfærð verklýsing var samþykkt í borgarráði þann 28. febrúar 2013. Ástæða þess að verklýsingin var
kynnt á ný, var gildistaka nýrrar skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og ákvæði hennar um reglugerðarskil.
Aðalskipulagstillagan hafði verið mótuð og unnin í takt við það að ný skipulagsreglugerð væri væntanleg og
ávallt var ætlunin að setja það fram samkvæmt nýrri skipulagsreglugerð. Til að gera það mögulegt þurfti að
endur kynna lýsingu verksins, sbr. ákvæði um reglugerðarskil. Verklýsingin var send til allra hagsmunaaðila á ný.
Engar verulegar athugasemdir hafa verið gerðar við þær verklýsingar sem hafa verið lagðar fram (sjá C6.
Umsagnir og athugasemdir).
Drög að tillögunni voru samþykkt til kynningar samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga, þann 24. apríl 2013 í
umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar og send til kynningar og umsagnar hjá skilgreindum
hagsmunaaðilum. Drög að tillögunni voru einnig send til nágrannasveitarfélaganna og svæðisskipulagsnefndar.
Umsagnir og athugasemdir við drög að tillögunni má finna í kaflanum C6. Umsagnir og athugasemdir.
Tillagan var kynnt á opnum íbúafundi í Ráðhúsi Reykjavíkur þann 30. maí 2013. Ennfremur var tillagan kynnt
með margvíslegum hætti í fjölmiðlum í aðdraganda íbúafundar og á vefum borgarinnar. Frumdrög að tillögunni
höfðu auk þessi verið kynnt með víðtækum hætti í hverfum borgarinnar vorið 2012 (sjá nánar um samráðsferlið
hér að framan).
Tillagan, ásamt umhverfisskýrslu var samþykkt í borgarstjórn sbr. 3. mgr. 30.gr., í auglýsingu skv. 31. gr., í
borgarstjórn þann 4. júní 2013. Aðalskipulagstillagan og umhverfisskýrslan var endurbætt, eins og kostur var,
með tilliti til athugasemda umsagnaraðila og einnig m.t.t. athugunar Skipulagsstofnunar, dagsett 16. Júlí, 2013
(sjá C6. Umsagnir og athugasemdir).
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Tillagan, ásamt umhverfisskýrslu hefur verið send til Umhverfisstofnunar sbr. 3. mgr. 7. gr. laga um
umhverfismat áætlana, nr. 105/2006.
Aðalskipulagstillagan var auglýst samkvæmt 31. gr. skipulagslaga, samhliða viðeigandi breytingum á
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Tillögurnar voru kynntar á tímabilinu 9. ágúst 2013 til 20.
september 2013. Frestur til að gera athugasemdir rann út 20. September.

Alls bárust 206 bréf með athugasemdum á auglýsingatímanum, auk 9 umsagna umsagnaraðila (C6.
Umsagnir og athugasemdir). Einnig liggur fyrir umsögn Umhverfisstofnunar um
aðalskipulagstillöguna og meðfylgjandi umhverfisskýrslu, sbr. 3. mgr. 7. gr. laga um umhverfismat
áætlana nr. 105/2010. Athugasemdir leiða til nokkurra breytinga og lagfæringa á tillögunni (sjá yfirlit
breytinga eftir auglýsingu C.6 Umsagnir og athugasemdir). Helstu breytingar sem gerðar eru á
tillögunni að lokinni auglýsingu, varða tímasetningar landnotkunar í Vatnsmýri, breytta
forgangsröðun einstakra þéttingarsvæða, skýrari forsendur um mögulega uppbyggingu norðan
Suðurlandsbrautar og breytta afmörkun á Græna treflinum á Kjalarnesi. Auk þess er gerðar allnokkrar
lagfæringar til að skerpa og skýra einstök stefnuákvæði. Breytingar sem gerðar eru hafa ekki áhrif á
megin markmið eða forsendur aðalskipulagsins og breyta því ekki tillögunni í grundvallaratriðum.
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 var samþykkt í borgarstjórn þann 26. nóvember 2013. Bréf hefur
verið sent til þeirra sem gerðu athugasemdir og þeim kynnt afgreiðsla borgarstjórnar og umsögn um
athugsemdir. Niðurstaða borgarstjórnar hefur ennfremur verið auglýst í fjölmiðlum.
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C6. Umsagnir og athugasemdir
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Hverfisráð Hlíða

Umsögn um verklýsingu vegna aðalskipulags 2010‐2030
Hverfisráð Hlíða fagnar því að áfram verður haldið með endurskoðun aðalskipulags 2010‐2030 og
þeirri áherslubreytingu að gera aðalskipulagið að öflugra stjórntæki.
Hverfisráðið fagnar því einnig að við úrvinnslu sé markmiðið að gera öllum samgöngumátum jafnt
undir höfði og treystir því að við útfærslur verði þetta markmið að veruleika. Mikilvægt er að draga
úr vægi einkabíla í samgöngum í borginni og þarf í því sambandi að leggja áherslu á metnaðarfulla
uppbyggingu almenningssamgangna.
Varðandi áherslur í aðalskipulagi sem snúa beint að Hlíðum er vert að taka fram að þar brenna
umferðarmál mikið á íbúum. Hverfið er sundurskorið og afmarkað af þremur stærstu stofnbrautum
landsins með tilheyrandi loft‐ og hljóðmengun. Samkvæmt framlagðri áætlun um endurskoðun er
eitt af meginmarkmiðum aðalskipulagsins að auka lífsgæði íbúa í borginni og eitt af
meginviðfangsefnum er skilgreining stofnbrauta og gatnamóta. Hverfisráð Hlíða vill hér minna á
samgöngustefnu Hverfisráðsins og íbúasamtaka 3. hverfis sem leggur áherslu á notkun reiðhjóla og
að gangandi umferð fá aukið vægi í skipulagi hverfisins.
Hverfisráð vill árétta þessu tengt að ítarlegt samráð var haft við íbúa í Hlíðum og Háaleiti 2008 um
lausnir varðandi Miklubraut og Kringlumýrarbraut. Hverfisráð treystir því að þau markmið sem náðist
samstaða um í samráðshóp verði leiðandi í þeirri vinnu sem framundan er og að í framtíðinni verði
samráð milli íbúa og borgaryfirvalda varðandi skipulag nærumhverfis regla frekar en eitt af stöku
tilvikum. Eintak af niðurstöðu samráðsins fylgir hér með.
Jaframt óskar Hverfisráð Hlíða að sérstaklega verði tekið á hljóð‐ og lofmengun við vinnu þá sem
framundan er. Það er deginum ljósara að hvorugt er í lagi í hverfinu í dag í kringum stofnbrautirnar
Kringlumýrarbraut, Miklubraut og Bústaðaveg.
Hverfisráðið óskar eftir sjónum við endurskoðunina verði sérstakelga beint að þeirri staðreynd að í
fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu vegna nýs Landsspítala er áætlað að umferð á Miklubraut austan
Snorrabrautar verði um 66.000 bílar á sólarhring (úr 44.000 árið 2006 – 50% aukning!!) og 40.700 á
Bústaðavegi, sunnan Hringbrautar (úr 36.000 2006 – 13% aukning).
Það er ljóst að grípa þarf til aðgerða í aðalskipulagi vegna þessarar aukningar og í framhaldi lausna
sem gera lífsgæði í Hlíðum ásættanleg á ný. Þótt vel takist til með útfærslur á reiðhjólaleiðum og
aðgengi gangandi, þá er ljóst að fyrir liggur stóraukning á umferð í gegnum hverfið með tilheyrandi
mengun af völdum hávaða og útblæstri. Benda má jafnframt á að í lengri tíma hefur hljóðvist
meðfram Miklubraut verið langt yfir mörkum skilgreindum í reglugerð og loftmengun í Hlíðum er að
lágmarki jafnslæm og á mælistöð á Grensás, sem þó á að mæla hæstu gildi í borginni og langt yfir
þeim mörkum sem skilgreind eru í reglugerð um heilsufarsmörk skilgreindum í reglugerð 251/2002.
Varðandi Kringluna þá hafa íbúar í Hlíðum áður lagst gegn stórauknu byggingarmagni við Kringluna
eins og hugmyndir voru uppi um á tíma. Sú afstaða er enn óbreytt.
Auk þess er rétt að geta að Snorrabraut liggur á mörkum Miðborgar og Hlíða og þarf að vinna þar
varanlegar lausnir til að breyta henni úr hraðbraut í borgargötu, jafnvel með því að gera aðra akrein í
báðar áttir að reiðhjólagötu sem þó mætti nýta af sjúkrabílum í forgangsakstri.

skipulag@reykjavik.is
Umhverfis- og skipulagssvið,
Haraldur Sigurðsson, verkefnisstjóri,
Borgartúni 12-14,
105 Reykjavík.

Akureyri, 14.03.2013

Efni: Aðalskipulag Reykjavíkur 2010–2030.
Skógrækt ríkisins hefur borist bréf frá Umhverfis og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
dagsett 28. febrúar. Í bréfinu er fjallað um endurkynningu Aðalskipulags Reykjavíkur
2010-2030 vegna ákvæða nýrrar skipulagsreglugerðar.
Skógrækt ríkisins leyfir sér að vekja athygli á því að í nýrri skipulagsreglugerð nr.
90/2013 er gert ráð fyrir að fjalla skuli um skógrækt í aðalskipulag og deiliskiplagi
sveitarfélaga. Meðal annars sem hér segir.
1. Við gerð aðalskipulags: skipulagsreglugerð nr. 90/2013 sjá 4.3.1. gr. j (skógrækt,
landgræðsla og endurheimt votlendis).
2. Umhverfismat við gerð deiliskipulags: skipulagsreglugerð nr. 90/2013: sjá 5.4.1.
gr. (áætla skal áhrif af landmótun, skógrækt o.fl....).
3. Skógræktar- og landgræðslusvæði eru sérstakir landnotkunarflokkar í
aðalskipulagi sveitarfélaga: skipulagsreglugerð nr. 90/2013 sjá kafla 6.2.
(um landnotkunarflokka).

F.h. Skógræktar ríkisins

Hallgrímur Indriðason
skipulagsfulltrúi

From: Jakob Fríman Magnússon [mailto:jfm@midborgin.is]
Sent: 29. maí 2013 22:47
To: Haraldur Sigurðsson
Subject: Fyrirhugað Aðalskipulag miðborgarinnar: Ábendingar frá stjórn Miðborgarinnar okkar
Ábendingar og áherslur frá stjórn Miðborgarinnar okkar:
1. Gera þarf ráð fyrir stæðum fyrir rútur í miðborginni, þ.m.t. flugrútur og litlar rútur.
2. Taka þarf upp verslunarleyfi að nýju í miðborginni svo veita megi rekstraraðilum
nauðsynlegt aðhald, m.a. við hreinsun, opnunartíma og markaðssetningu.
3. Endurskoða ber fasteignagjöld í miðborginni
4. Gera ber úttekt á byggingarhæð og skuggavarpi í miðborginni af völdum væntanlegra nýbygginga
5. Standa ber við undirrituð fyrirheit frá 2009 um uppbyggingu aðstöðu fyrir skemmtiferðaskip í
miðborginni
6. Leggja ber áherslu á „Borgarvernd“ sem er að finna í Þróunaráætlun miðborgarinnar frá 2000

og skipulagsyfirvöld hafa þegar samþykkt. Þetta ákvæði gefur borgarmeirihlutum hvers tíma
tækifæri
til að standa við áður gefin fyrirheit og standast þrýsting frá fasteignabröskurum.
Með góðri kveðju f.h. stjórnar Miðborgarinnar okkar,

Jakob Frímann Magnússon
Framkvæmdastjóri
Miðborgin okkar
Grófin 1
101 Reykjavík
jfm@midborgin.is
www.midborgin.is
www.facebook.com/midborgin
Sími: 7700700

Umsögn Samtaka um betri byggð (BB)
um drög að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 (AR 2030)
29.05.2013
0.0 INNGANGUR
Langmikilvægasta verkefni borgaryfirvalda í Reykjavík er að stöðva stjórnlausa útþenslu á
höfuðborgarsvæðinu og beina þróun byggðar inn á við. Tækið til þess er nýtt Aðalskipulag
Reykjavíkur 2010-2030, svo fremi sem það greiðir fyrir hraðri uppbyggingu þéttrar og
blandaðrar miðborgarbyggðar í VATNSMÝRI (sjá: Vatnsmýri).
Drög að AR 2030 gefa fyrirheit um að það verði fyrsta aðalskipulag í sögu Reykjavíkur eftir
síðari heimsstyrjöldina, sem tekur af tvímæli um að í Vatnsmýri skuli rísa borgarbyggð (sjá:
Miðborgin). AR 2030 getur þannig markað veruleg tímamót í þróunarsögu höfuðborgarinnar.
Texti í drögunum er hins vegar ekki nægilega afdráttarlaus því á nokkrum stöðum er vísað til
Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og Samgönguáætlunar (ríkisins) 2011-2022 með þeim
hætti að mögulegt gæti verið og jafnveð auðvelt fyrir önnur stjórnvöld að tefja eða hindra
áform borgaryfirvalda um uppbyggingu í VATNSMÝRI og markvissa þéttingu byggðar (sjá:
Vatnsmýri).

1.0 UM BB
Tilefni að stofnun Samtaka um betri byggð 1999 er óhagfelld þróun byggðar í Reykjavík og
síðar á höfuðborgarsvæðinu frá lokum seinni heimsstyrjaldar 1945 og yfirtöku ríkisins á
Vatnsmýrarsvæðinu undir innanlandsflugvöll (áður herflugvöll Breta frá 1941).
Tilgangur Samtaka um betri byggð er að stuðla að stöðvun stjórnlausrar útþenslu á
höfuðborgarsvæðinu og að stuðla að markvissri þéttingu byggðarinnar inn á við.
Markmið samtakanna er að Reykvíkingar taki á ný frumkvæði á höfuðborgarsvæðinu og
marki mannvæna og skilvirka þróunarstefnu byggðar og samfélags með því að reisa svo fljótt
sem auðið er þétta og blandaða miðborg í Vatnsmýri.

2.0 FORSENDUR BB
BB fjallar um landnotkun og samgöngur á höfuðborgarsvæðinu í heild. Þegar rætt er um
HÖFUÐBORGINA í þessari umsögn er átt við HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ.

Svo markmið um stöðvun útþenslu nái fram að ganga gerir BB ráð fyrir því að borgaryfirvöld
taki þá forystu og það frumkvæði, sem þarf og sem Reykjavík hafði um þróun borgarinnar
daginn sem ríkisvaldið tók yfir Vatnsmýri. Þann dag, 6. júlí 1946, var ekkert þéttbýli á
svæðinu utan Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.
BB hefur að leiðarljósi þjóðarhag, víðtækustu almannahagsmuni, ítrustu kröfur um skilvirkni,
sjálfbærni, öryggi, staðbundna mengun, hnattræna losun og mannvænt og menningarlegt
borgarumhverfi.
BB telur að borgayfirvöld verði að grípa til viðeigandi ráðstafanna til að tryggja að helstu
markmið í AR 2030 nái fram að ganga í samskiptum við ríkisvaldið og nágrannasveitarfélögin
og láti í því skyni gera:
1. lögfræðilega álitsgerð um yfirtöku íslenska ríkisins á Vatnsmýrarsvæðinu fyrir 67 árum
2. hlutlægt mat á glötuðum tækifærum, óinnheimtri lóðarleigu og öðru beinu og óbeinu
tjóni, sem borgarsamfélagið kann að hafa orðið fyrir vegna þvingaðrar flugstarfsemi í
Vatnsmýri sl. 67 ár.

3.0 STÖÐUMAT
Íslenska höfuðborgin hefur glatað helstu einkennum, sem prýtt hafa borgir frá upphafi þeirra
fyrir um 8.000 árum. Á árinu 2013 búa þar um 205.000 borgarbúar á 150km² eða um 14íb/ha
og er hún einhver dreifðasta höfuðborg, sem sögur fara af.
MIÐJAN er horfin (sjá: Miðborgin). Gamli miðbærinn í Reykjavík var öflugur, lifandi og
fjölbreytilegur í stríðslok en hefur koðnað niður jafnt og þétt allan lýðveldistímann.
NÁNDIN er horfin (sjá: Þéttleiki byggðar) og langflestir búa nú utan “göngufjarlægðar”. Af
þeim sökum er hvorki grundvöllur fyrir sjálfbærar og skilvirkar ALMENNINGSSAMGÖNGUR
né NÆRÞJÓNUSTU (sjá: Strætó og nærþjónusta).
Borgarsamfélagið er ofurselt VÍTAHRING BÍLSINS (sjá: Bílaborg) svo lengi sem borgaryfirvöld í
Reykjavík (sjá: Stjórnsýsla) bregðast ekki við með afgerandi hætti með róttækri þéttingu
byggðar.

4.0 STAÐHÆTTIR
4.1 Bílaborgin
Höfuðborgin er ekki lengur sjálfbær, rekstrargrunnur almannasamgangna er löngu brostinn.
Síharðnandi vítahringur bílasamfélagsins ræður ríkjum og mótar borgarskipulagið og
lífsstílinn, viðhorf og neysluvenjur. Fjármunum og kjörtíma íbúanna, sem með réttu ætti að
verja í raunveruleg lífsgæði, uppeldi, umönnun og menntun barna, í sköpun, hvíld,
stjórnmálaþátttöku, skemmtun, útivist, menningarstarf og mannleg samskipti, er sóað í
endalausum akstri og striti fyrir rekstri ökutækjanna.
Segja má að borgarsamfélagið sé sjúkt, að sjúkdómsvaldurinn sé flugvöllurinn í Vatnsmýri, að
sjúkdómseinkennið sé einhver mesta bílaeign í heimi og að afleiðingarnar birtist á öllum
sviðum samfélagsins, í rekstri heimila og fyrirtækja, á sviði heilbrigðis (t.d. hreyfingarleysi,

offita, öndunarsjúkdómar, streita, einsemd, geðrænn vandi og umferðarslys), menntunar og
uppeldis, á sviði lýðræðis, stjórnmála og menningar.
Vítahringur bílasamfélagsins og lélegt borgarskipulag bitna á öllum þáttum mannlífs í
borginni og hafa m.a. afgerandi áhrif á á sviði efnahags, rekstrar, samfélags, menningar,
umhverfis og heilbrigðis.
4.2 Höfuðborgarsvæði
Þegar ríkið tók yfir kjörlendið í Vatnsmýri undir flugvöll í júlí 1946 riðluðust allar áætlanir um
þróun höfuðborgarinnar. Á þessum tíma var ekkert þéttbýli vítt og breitt utan Reykjavíkur og
Hafnarfjarðar en nú tók að myndast fyrsti vísir að þéttbýli í Garðahreppi, Kópavogi og
Mosfellssveit. Þessir glænýju bæir hafa síðan tekið við langflestum aðfluttra og þar hefur
stjórnlaus útþensla byggðar á höfuðborgarsvæðinu orðið mest.
Árið 1900 voru 6000 Reykvíkingar um 8% landsmanna. Í stríðslok var þetta hlutfall komið í
um 38% en hefur haldist óbreytt síðan. Frá 1946 fjölgaði öðrum íbúum höfuðborgarsvæðisins
úr uþb. 4000 í 85000 eða í 27% landsmanna.
4.3 Miðborgin
Í amk. 30 ár hafa höfuðborgarbúar ekki átt sér nokkra miðborg sem heitið getur. Frá
stríðslokum hrörnaði gamli miðbærinn í og við Kvosina vegna þess að flugvöllur var þá festur
í sessi í Vatnsmýri. Íbúum þar (í 101 Rvk.) fækkaði úr 40 í 14 þús. og nú ber hann flest merki
einhæfs rauðljósahverfis, sem höfðar einkum til erlendra ferðamanna og skemmtanaglaðra
Íslendinga.
Við það að sjálfgefið vaxtarsvæði Reykjavíkur í Vatnsmýri var tekið undir flugstarfsemi 1946
tvístraðist hefðbundin miðborgarþjónusta um alla Reykjavík og glænýja nágrannabæi.
Þjónustuás við Suðurlandsbraut, Skeifu o.s.fr.v., sem skipulagsyfirvöld gefa nú sæmdarheitið
„línumiðborg“, er hluti af þessu stórslysi (sbr. lið 10).
Sérverslun v. Laugaveg og nágrenni hefur átt í tilvistarkreppu frá því að borgaryfirvöld lögðu
drög að nýjum miðbæ í Kringlunni á 7. áratug 20. aldar.
Við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins um sl. aldamót beittu skipulagsráðgjafarnir
NesPlanners FJÖLKJARNA-líkani, sem er með öllu óviðeigandi fyrir smáborg með 200 þúsund
íbúum en hæfir einkum borgum, sem eru 20-100 sinnum fjölmennari.
4.4 Stjórnsýsla
Stjórn skipulagsmála frá stríðslokum hefur einkennst af auðsveipni borgaryfirvalda gagnvart
stefnu ríkisins í flugvallarmálinu. Fjórflokkurinn var einráður í stjórnmálum ríkis og borgar þar
til borgarvinsamleg öfl náðu lykilstöðu í borgarstjórn Reykjavíkur 2010 með skipulagsstefnu
BB í farteskinu.
4.5 Strætó og nærþjónusta
Rekstrargrunnur almannasamgangna og nærþjónustu í Reykjavík brast á níunda áratug 20.
aldar þegar farþegum á hvern ekinn km. og viðskiptavinum innan göngufjarlægðar tók að
fækka mjög hratt vegna útþenslu byggðar, fjölgunar bíla og samtengingar við nágrannabæi.

Talið er að þéttleiki byggðar þurfi að vera amk. 50 íb/ha til að almannasamgöngur séu góðar
og sjálfbærar; þéttleikinn hér er nú um eða innan við 15 íb/ha.
4.6 Vatnsmýri
Þann 1. janúar 1932 fengu Reykvíkingar yfirráð yfir Vatnsmýrarsvæðinu úr jörðunum
Þormóðsstöðum, Nauthóli og Skildinganesi. Vatnsmýri var þá sjálfgefið vaxtarsvæði ört
vaxandi höfuðborgar en þann 6. júlí 1946 tók ríkisstjórnin Vatnsmýri undir borgaralegan
flugvöll.
Svæðið er kjörið byggingarland vegna skjóls fyrir norðlægum áttum,vegna þess hve víðlent
það er og slétt og vegna nálægðar við gamla miðbæinn en þó í hæfilegri fjarlægð, í 7-14m
hæð yfir sjávarmáli.
Vatnsmýri er ekki mjög mýrlend en víða er alldjúpt á fast berg. Það er verulegur kostur ef
reisa á þétta og fjölbreytilega byggð. Á árunum 1999-2002 var hundruðum þúsunda
rúmmetra af mýrarjarðvegi ekið á brott og fyllt upp með vönduðu fyllingarefni þegar
byggður var þar nýr flugvöllur.
Vatnsmýri er einstakt byggingarsvæði og tækifærin, sem felast í þróun þéttrar og blandaðrar
miðborgarbyggðar þar eiga sér ekki margar hliðstæður meðal nágrannaþjóða og þó víðar
væri leitað. Á engum öðrum stað er hægt að reisa nýtt og heilstætt miðborgarhverfi, sem
bíður upp á ótal tækifæri, áður óþekkt samlegðaráhrif og lausnir margra gamalla vandamála:
1. Mikil og markviss uppbygging á skömmum tíma stöðvar stjórnlausa útþenslu
2. Akstur og fjöldi umferðarslysa dragast saman og kostnaður heimila, fyrirtækja og
sveitarfélaga minnkar
3. Þétt og blönduð miðborgarbyggð eflir gömlu miðborgina og skapar á ný skilyrði fyrir
öflugar almannasamgöngur
4. Mun fleiri geta nýtt sér að ganga og hjóla
5. Skilyrði skapast fyrir öfluga nærþjónustu af margvíslegu tagi
6. Hnattræn losun CO² og staðbundin mengun minnka, heilsufar batnar
7. Samlegðaráhrif verða á milli eldri og nýrra mennta- og hátæknistofnana á svæðinu
8. Borgarbúum gefst loks sá valkostur að búa í fjölbreytilegu miðborgarumhverfi
9. Uppbyggingarþrýstingur í gamla miðbænum hverfur
10. Uppbyggingarmöguleikar styrkja höfuðborgina inn á við, innan lands og á alþjóðavísu
4.7 Þéttleiki byggðar
Byggð í Reykjavík þéttist úr 25 íbúum á hektara árið 1900 í 175 íb/ha 1940 við það að tún og
engi breyttust í húsaraðir og heil hverfi án þess að jaðar byggðarinnar færðist út. Með
borgaralegum flugvelli í Vatnsmýri gjörbreyttust hins vegar allar forsendur um
framtíðarþróun höfuðborgarinnar
Strax árið 1941 rauf AV-flugbraut herflugvallarins skarð í Skildinganeshverfið og þurftu þá um
600 íbúar að flytja þaðan nauðugir, flestir í Laugarnes. En nú hófst hröð og óskipuleg dreifing
nýrrar byggðar um víðáttumikið svæði austar á nesinu og þar sem Reykjavík gat ekki lengur
tekið við öllum aðfluttum varð til fyrsti vísir að glænýju þéttbýli í Mosfellshreppi,
Garðahreppi og Kópavogi. Þetta glænýja þéttbýli greiddi á næstu árum og áratugum mjög
fyrir auknum fólksflutningum af landsbyggðinni.

Frá 1941 til 2013 rösklega fjórfaldaðist íbúatala höfuðborgarinnar en landþörfin allt að
fimmtugfaldaðist. Árið 2013 eru höfuðborgarbúar um 205.000 á rösklega 15.000ha lands eða
um 14 íbúar á hektara. Þessi hraða splundrun byggðar og hrun þéttleika með tilkomu
flugvallarins er að sjálfsögðu stórslys, sem með sívaxandi þunga hefur markað djúp spor í
íslensku samfélagi. Íslenska höfuðborgin er á svipuðu róli og dreifðustu borgir Bandaríkjanna
og Ástralíu.

5. UMSÖGN BB UM DRÖG AÐ AR 2030
Samtök um betri byggð telja að almenningur hafi ekki komið með nægilega virkum hætti að
þessari endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur strax við upphaf skipulagsferlisins. Kynning
borgaryfirvalda á þeim drögum, sem hér eru til umfjöllunar, hefur einkum miðað við bein
áhrif skipulagsins á viðkomandi hverfi en sleppt hefur verið umfjöllun um það sem skiptir
heildina langmestu, þes. brotthvarf flugvallar, stöðvun útþenslu og þéttingu inn á við.
Samtökin benda á að gerð borgarinnar hefur afgerandi áhrif á líf borgarbúa, menningu
þeirra, heilbrigði, félagsleg tengsl og efnahagslega afkomu. Borgarskipulagið, sem ræður
þróun og eðli borgarinnar, er því mikilvægasta verkefni íbúanna. Þátttaka þeirra í mótun
sinnar eigin borgar, framtíðar og samfélags er að mati samtakanna hornsteinn borgaralegs
lýðræðis.
Raunveruleg umræða um borgarskipulagið fer sjaldnast fram fyrir kosningar, hvorki til
Alþingis né til borgarstjórnar í Reykjavík. Engin breyting varð þar á fyrir alþingiskosningarnar
2013.
Fyrstu ákvarðanir í skipulagsferlinu, ákvarðanir um forsendur og markmið, eru
langmikilvægastar og víðtækastar og því skiptir miklu að almennir borgarar og aðrir
hagsmunaaðilar komi að vinnunni strax á fyrstu stigum.
Tryggja ber að höfuðborgin verði sem allra best fyrir núlifandi og óborna Reykvíkinga, gesti
þeirra og aðra Íslendinga. Í Reykjavík er stærsta og elsta þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu og
því er mikilvægt að Reykvíkingar taki á ný afdráttarlausa forystu um framtíðarþróun
höfuðborgarinnar.
Samtök um betri byggð benda á að Reykvíkingar mega undir engum kringumstæðum verða
taglhnýtingar þeirra nágrannabæja, sem með beinum hætti þakka tilurð sína því að flugvöllur
var festur í Vatnsmýri 6. júlí 1946.
Ganrýnið og opinskátt stöðumat er einn mikilvægasti þáttur faglegrar skipulagsvinnu og
forsenda góðrar niðurstöðu til langrar framtíðar. Samtök um betri byggð sakna þess að
heildstætt stöðumat sé ekki að finna í fyrirliggjandi drögum.
Nú eru um 12 ár síðan núverandi AR 2001-2024 tók gildi. Skv. 35.gr. Skipuagslaga hefði
borgarstjórn Reykjavíkur amk. átt að endurskoða AR 2024 eftir kosningar 2006.

Þar sem nú eru liðin um sjö ár síðan vinna hófst við þá endurskoðun, sem nú lítur dagsins ljós
í drögum að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 má telja vafasamt að almenn ávæði í I kafla
1.gr. c í Skipulagslögum sept. 2010 um samráð við almenning séu nægjanlega uppfyllt.
Sömuleiðis telja Samtök um betri byggð mikilvægt að borgaryfirvöld tryggi með fullnægjandi
hætti að farið verði eftir lýðræðislegri ákvörðun Reykvíkinga í almennri atkvæðagreiðslu í
mars 2001, að víðtækum almannahagsmunu verði ekki vikið til hliðar fyrir léttvæga sér- og
einkahagsmuni og að markmið í 1. gr. Skipulagslaga 2010 nái fram að ganga, að sjálfbær
þróun, hagur heildarinnar, efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir borgarbúa,
heilbrigði þeirra og öryggi verði höfð að leiðarljósi.
1. Brottför flugvallar í Vatnsmýri er í lausu lofti því viðræður við ríkið um hann eru engar
þrátt fyrir fyrirheit í SGÁ-2011-2023; ríkið hefur nú leyfi borgarinnar til að reisa flugstöð fyrir
nokkur hundruð milljónir króna sem á að vera tilbúin 2015, ári áður en flugvöllurinn á að
vera farinn skv. kosningu 2001 (NS-braut skv. núg. AR).
2. Á uppdrætti yfir aðalgatnakerfið í AR 2030 (í kafla „Vistvænar samgöngur“ á bls. 145) er
búið að fella niður mislæg gatnamót við Bústaðaveg-Reykjanesbraut, næst verstu
slysagatnamót Íslands. Það gengur að sjálfsögðu ekki!!!
3. Húsahæðir í AR 2030 eiga almennt að vera 3-5; BB telur að 3-7h. sé mun eðlilegra, einkum
í byggð í Vatnsmýri.
4. NH (nýtingarhlutfall) í Vatnsmýri verði amk 1,8, ekki 0,85. Algerlega óásættanlegt er að
2030 verði einungis búið að reisa uþb. 40% að áætlaðri byggð þar.
5. BB hefur undir höndum áreiðanlega úttekt virtrar breskrar vísindastofnunar á áhættu á
„Tsunami“ (hafnarbylgju) við strendur Íslands (10m há alda á 1.000 ára fresti að meðaltali).
Áfundi BB með yfirmönnum almannavarna haustið 2012 kom fram að þeir reiknuðu með 5m
hárri öldu á Faxaflóa á 1.000 ára fresti en í AR er þessi náttúruvá ekki nefnd. Ljúka þarf vinnu
við almannavarnaáætlun (áhættumat og viðbragðsáætlun) höfuðborgarsvæðisins fyrir árslok
2015. Fyrirheit um það verði gefið í AR 2030. Augljóst er í því sambandi að fjölga verður
flóttaleiðum á austur-vestur ásnum og norður-suður ásnum á þessu svæði sbr.
Öskjuhlíðargöng, Kópavogsgöng, þverun Skerjafjarðar og Sundabraut.
6. Í upptalningu á veikleikum í þróun Reykjavíkur telur BB rétt að bæta við „Skortur á
heimabyggðarhollustu“ (Local Patriotism) og „Minnkaður félagauður“ (Social Capital).
7. Í AR 2030 verði gert ráð fyrir að allt flug fari úr Vatnsmýri fyrir árslok 2016 sbr. niðurstöðu í
almennri atkvæðagreiðslu 2001.
8. Í AR 2030 verði gert ráð fyrir að mun fyrr verði byrjað að byggja í Vatnsmýri. Uppbyggingu
þar verði að mestu lokið 2030. Húsahæðir verði að jafnaði 3-7h.
9. Ekki boðar gott orðalagið á bls. 31 í kaflanum BORGIN VIÐ SUNDIN: „Frekari athuganir á
mögulegri staðsetningu nýs innanlandsflugvallar verða viðfangsefni endurskoðunar
svæðisskipulags“ (sjá nánarSkipulag borgarhluta, Vatnsmýri).

10. Undrun og áhyggjur vekur hinn mikli áhugi í AR 2030 á að byggja upp „línumiðborgina“
ásamt orðalaginu á bls. 31 BORGIN VIÐ SUNDIN: „Annar sambærilegur ás getur síðan legið til
suðurs frá miðborginni þegar byggð tekur að rísa í Vatnsmýri“.
11. Gerð verði Umferðaröryggisáætlun (UMFÖÁ) fyrir Reykjavík í tengslum við AR 2030, sem
geri t.d. ráð fyrir 20% fækkun meiriháttar slysa og dauðaslysa fyrir hvert 5 ára tímabil. Þessari
UMFÖÁ fylgi ítarleg fjárhags- og framkvæmdaáætlun sbr. tvær slíkar á tímum R-listans
(1996-2007). Vert er að geta þess að sambærileg umferðaröryggisáætlunn fylgir
aðalskipulagi Kaupmannahafnar 2011. Á meðal framkvæmda í aðalgatnakerfi Reykjavíkur
(fjármagnað af ríkinu), sem eru óhjákvæmilegur hluti slíkrar UMFÖÁ, eru gerð nokkurra
mislægra gatnamóta (t.d. á mótum Bústaðavegar og Reykjanesbrautar) og mislægra gönguog hjólabrauta (t.d. brú yfir Breiðholtsbraut austan Norðurfells v. Select). Vinnubrögð við
UMFÖÁ byggist á NÚLLSÝN.
12. Vegna þeirrar miklu þjóðhagslegu arðsemi, sem fylgir hraðri uppbyggingu þéttrar og
blandaðrar miðborgarbyggðar í Vatnsmýri (NH>=1,8) mega borgaryfirvöld ekki láta mótþróa
ríkisins gegn fjármögnun viðbótargatnakerfis sunnan Vatnsmýrar (Öskjuhlíðargöng,
Kópavogsgöng, Þverun Skerjafjarðar o.s.fr.v.) stöðva eðlilega þróun. Þvert á móti ætti borgin
að bjóða ríkinu lán fyrir óhjákvæmilegum framkvæmdum ef nauðsyn krefur, sem yrðu t.d.
fjármögnuð með lóðasölu í Vatnsmýri.
13. Við opnun Sundahafnar árið 1968 var lagður grunnur að fákeppni í sjóflutningum til og
frá Íslandi þegar tvö skipafélög skiptu með sér yfirráðum yfir löndunaraðstöðu hafnarinnar.
Slíkt fyrirkomulag á sér enga hliðstæðu á heimsvísu svo vitað sé.
Sterkar líkur benda til þess að nýting lands þar sé slæm enda er um að ræða tvítekningu á
flestum sviðum, t.d. gámavöllum, vöruhótelum, löndunarkrönum og viðlegu á kostnað
annarrar starfsemi í borginni og ekki síst aðgengis borgarbúa að Sundunum, einni helstu
perlu borgarinnar.
1994 gerðu Drewry Shipping Consultants skýrslu um sjóflutninga til og frá Íslandi að beiðni
Félags íslenskra stórkaupmanna. Flutningskostnaður á gámaeiningu milli Íslands og næstu
erlendu hafnar reyndist amk. tvöfalt hærri en heimsmarkaðsverð. Samkeppnisstaða
útflutningsgreina væri því lakari en ella og verð allrar innfluttrar vöru því amk. 5% hærra en
væri, ef Íslendingar nytu óheftrar samkeppni og heimsmarkaðar í sjóflutningum. Engar
vísbendingar eru um að breytingar hafi orðið til batnaðar frá árinu 1994.
Það er mat BB að beita beri AR 2030 til að skilja á milli siglinga annars vegar og
hafnarstarfsemi hins vegar til að ráða bót á þessari fákeppni og óhagræði borgarbúa.
Reykjavík, 29. maí 2013, virðingarfyllst,
Framkvæmdastjórn Samtaka um betri byggð
Anna Ingólfsdóttir prófessor 562 7919-846 7919 anna.ingolfsdottir@gmail.com
Gunnar H Gunnarsson verkfræðingur 557 4335–896 8483 gunnarhjortur@simnet.is
Örn Sigurðsson arkitekt 551 0683–822 0683 arkorn@simnet.is
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Á 39. fundi skipulags- og byggingar- og umhverfisnefndar Ölfus 23. maí 2013 sl., var
tekið fyrir neðangreint erindi.
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2010. Drög að tillögu ásamt
umhverfismati, til kynningar
Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010-2010 (2030)og drög að tillögu ásamt
umhverfismati
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2010 (sem líklega á að vera 2010-2030).
Drög að tillögu ásamt umhverfismati, tilkynningar sbr. 2. mgr. 30. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
A-hluti. Framtíðarsýn og megin markmið - bindandi stefna
aðalskipulagsins 2010-2030.
Bindandi stefna og markmið, sbr. skipulagsreglugerð nr. 90/2013, um
landnotkun og byggingarmagn, þéttleika, yfirbragð byggðar, samgöngur,
opin svæði, verndun og umhverfismál. Ýmsar hliðarstefnur aðalskipulags,
sem ekki er endilega krafa um í skipulagsreglugerð, eru einnig hér undir.
Stefnumörkun er sett fram í greinargerð, á þemakortum og á
skipulagsuppdráttum, annars vegar þéttbýlisuppdrætti og hinsvegar
sveitarfélagsuppdrætti.
B-hluti. Skipulag borgarhluta - nánari lýsing stefnu og leiðbeinandi
markmið fyrir hverfisskipulag.
Nánari lýsing stefnu um landnotkun og uppbyggingu í hverfum
borgarinnar. Almenn markmið um eflingu borgarhluta og hverfa.
Markmiðin verða útfærð og skýrð nánar í hverfisskipulagi og fylgt eftir í
deiliskipulagi og við hönnun og framkvæmdir. Leiðbeinandi markmið.
Skipulag borgarhluta er sett fram í greinargerð og á þemakortum.

C-hluti. Fylgiskjöl, megin forsendur, umhverfisskýrsla, samráðs- og
vinnuferli, afgreiðsla - til skýringar.
Afgreiðsla: Gögnin sýna þéttbýlið Reykjavík og næsta umhverfi og fjallað
um helstu áhrif innan þeirra.
Í kafla 3.2.1 er fjallað um loftgæði. Þar er rætt um brennisteinsvetni (H2S)
sem að stærstum hluta eigi upptök sín frá jarðvarmavirkjunum á
Hengilssvæðinu. Brennisteinsvetni mældist undir heilsuverndarmörkum
árið 2011.
Í grein 3.3 er fjallað um Reykjavíkurflugvöll. Þar er gert ráð fyrir í
aðalskipulagi 2010-2030 að komi blönduð byggð í Vatnsmýrinni og að
flugvöllurinn verði lagður niður í áföngum og byggður upp á nýjum stað, í
samræmi við gildandi stefnu aðalskipulagsins frá 2001-2024. Rætt um að
einn valskosturinn fyrir nýjan flugvöll sé á Hólmsheiði í um 15 km fjarlægð
frá miðborginni. Í meðfylgjandi gögnum er flugvöllurinn sýndur á
Hólmsheiði.
Í grein 3.4.4 Efnislosun segir að gert sé ráð fyrir a.m.k. 14.500 nýjum
íbúðum til ársins 2030. Sem kalli á efnistöku á byggingarsvæðum verði
um 2.000.000 m3. Það efni sem ekki nýtist fari á viðurkennda
losunarstaði. Sá staður sem nú er til losunar er við Bolaöldur austan
Vífilsfells í Ölfusi.
Ekki er gerð efnisleg athugasemd við kynnt gögn um aðalskipulag
Reykjavíkur 2010-2030.
Afgreiðsla nefndarinnar er gerð með fyrirvara um staðfestingu sveitarstjórnar Ölfuss
og verður þér gert viðvart verði afgreiðsla á annan veg í sveitarstjórn heldur en hér er
tilkynnt.
Sveitarfélagið Ölfuss bendir á góða hafnaraðstöðu í Þorlákshöfn þar sem nægt
landrými er. Stækka þarf höfnina til að gera hana að ,,stórskipa höfn".
Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,
f.h. skipulags- og byggingarnefndar

__________________
Sigurður Jónsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi

From: gunnar.valur@saf.is [mailto:gunnar.valur@saf.is]
Sent: 30. maí 2013 16:22
To: USK_Skipulag
Subject: Innsend hugmynd af vef aðalskipulags
IP
: 213.176.141.20
Nafn
: Samtök ferðaþjónustunnar
Heimili
: Borgartún 35
fel
: Félagssamtök
Kennitala
: 550269‐6359
email
: gunnar.valur@saf.is
Fyrirsögn
: Umsögn um drög að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010‐2030
Fyrirspurn
: Samtök ferðaþjónustunnar hafa farið yfir aðalskipulag Reykjavíkur 2010‐2030 og
hafa eftirfarandi athugasemdir með tilliti til ferðaþjónustu:
Samtökin eru sammála því sem fram kemur í drögunum að öflugt atvinnulíf sé forsenda þess að
borgin vaxi og dafni, og að mikilvægt sé að efling á sérhæfingu og fjölbreytni sé höfð að leiðarljósi til
að skapa fleiri atvinnutækifæri. Samtökin fagna því samráði sem haft hefur verið við íbúa borgarinnar
í undirbúningi skipulagsins en harma að sama skapi skort á samráði við atvinnulífið.
Samtök ferðaþjónustunnar lýsa furðu sinni á ákvörðun meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur að setja
í drög að aðalskipulagi borgarinnar ákvörðun um að leggja af norður/suður brautina árið 2016 en
flugrekendur, flugmálastjóri og aðrir þeir sem best þekkja til, líta svo á að þar með sé flugvöllurinn
ónothæfur. Á sama tíma stendur til að byggja flugstöð sem mun trúlega opna um svipað leyti og
flugvöllurinn hrekst í burtu. Skv. skoðunarkönnun sem gerð var síðastliðið haust telja 71%
félagsmanna SAF að miðstöð innanlandsflugs eigi að vera á Reykjavíkurflugvelli. Meirihluti farþega í
innanlandsflugi ferðast á eigin vegum til að komast á hagkvæman máta á milli landshluta. Skipulag
höfuðborgarinnar verður að gera ráð fyrir innanlandsflugvelli í Vatnsmýrinni enda fáir meðmæltir
þeirri hugmynd að flugvöllurinn færist á Hólmsheiði.
Í kynningu á aðalskipulaginu sem samtökin fengu 21. maí kom fram gert er ráð fyrir 50% til 70%
hlutfalli smásöluverslunar í miðborginni og lýsa SAF furðu sinni á því hlutfalli en forsendur fyrir
hlutfallinu eru ekki skýrðar í aðalskipulaginu.
Skipulag gistirýmis í atvinnustarfsemi er lítið sem ekkert í fyrirliggjandi drögum. Nauðsynlegt er að
skipuleggja og þróa gistirými í takt við eftirspurn á hverjum tíma og ekki þörf á að útiloka
athafnasvæði frá slíkri þróun svo lengi sem rekstraraðilar sýna fram á tilskilin leyfi. Nauðsynlegt er þó
að takmarka fjölda gististaða með tilliti til hlutverks hverfa þannig að ekki sé hægt að gera ráð fyrir
gistirými í mörgum húsum íbúðarbyggðar með tilheyrandi raski fyrir aðra íbúa. Einnig þarf að hafa i
huga aðgengi og samgöngur þegar kemur að skipulagi gististaða.
Fram kemur í drögunum að afþreyingar‐ og ferðamannastaðir séu ekki sérstaklega skilgreindir og er
það miður að mati SAF. Nauðsynlegt er að skipuleggja og skilgreina afþreyingasvæði og
ferðamannastaði, sem eru allmargir í borginni og að uppbygging á slíkum svæðum miðist við þarfir
þeirra sem sækja svæðin heim og þeirra fyrirtækja sem bjóða þar upp á þjónustu.

IP
: 212.30.230.128
Nafn
: Hollvinasamtök Elliðaárdalsins
Heimili
: Árbæjarsafni Kistuhyl
fel
: Félagasamtök
Kennitala
: 670612‐0740
email
: hollvinasamtokellidaardalsins@gmail.com
Fyrirsögn
: Athugasemd við tillögu að aðalskipulagi
Fyrirspurn
: Hollvinasamtök Elliðaárdals voru stofnuð í apríl 2012 en helstu hvatamenn að
stofnun þessara samtaka voru hverfaráð beggja vegna dalsins, það er Hverfaráð Árbæjar og
Hverfaráð Breiðholts og markmið samtakanna er að að standa vörð um Elliðaárdalinn, mynda sátt um
ytri mörk hans sem og lífríki og mannvirki innan og á mörkum hans. Sáttin verði byggð á sjónarmiðum
náttúruverndar, útivistar og menningar.
Ýmis verkefni hafa verið rædd á fundum Hollvinasamtakanna, en óhætt er að segja að samgöngumál,
skipulagsmál og lífríki í dalnum hafi tekið mestan tíma okkar hingað til.
Í skipulagsmálum þarf að afmarka og skýra ytri mörk dalsins og vinna allt skipulag með
heildarhagsmuni dalsins að leiðarljósi. Því teljum við mikilvægt að vinnu við deiliskipulag dalsins og
afmörkun hverfisverndarsvæðisins verði flýtt eins og kostur er. Einnig óskum við eftir að
skipulagsvinna á svæðum tengdum dalnum, sérstaklega svæði norðan Stekkjarbakka, austan
Suðurfells og Ártúnsholts‐Rafstöðvarvegar verði unnin samhliða deiliskipulagi og afmörkun
hverfisverndarsvæðis fyrir Elliðaárdalinn.
Ég vil að lokum ítreka ósk okkar í Hollvinasamtökum Elliðaárdalsins að fá að koma að málefnum
dalsins, svo sem með umsögnum og hugmyndarýni.
Með kveðju,
fyrir hönd stjórnar Hollvinasamtaka Elliðaárdalsins Halldór Páll Gíslason, formaður (gsm 893‐1169)

From: Kristín Lóa Ólafsdóttir
Sent: 31. maí 2013 16:07
To: Haraldur Sigurðsson
Subject: Punktar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um drög að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Tilvísun í mál: 2013050589

Sæll

Í tölvubréfi var óskað umsagnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (HER) um tillögu að
aðalskipulagi fyrir Reykjavíkur 2010-2030.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur mun í lok næstu viku senda inn umsögn sína en eins og fram
kom í samtali við þig áðan sendum við hér nokkra helstu punkta.
HER mun í umsögn sinni m.a. gera athugasemdir við m.a. eftirfarandi þætti:
1. Framsetning texta:
Eins og plaggið lítur út núna er töluverð vinna eftir hvað varðar textagerð. Gera mætti textann
aðgengilegri með einföldun, oft er of mikið orðskrúð og mikið um endurtekningar. Fara þarf
yfir málfar og stafsetningu, það vantar enn of mikið af tölulegum upplýsingum, víða vantar
niðurlag setninga auk þess sem vantar hluta setninga eða þær samhengislausar. Betra
samræmi þarf að vera á milli A og B hluta skipulagsdraganna.
2. Hávaði:
HER finnst lítið fjallað um hávaða í A hluta um aðalskipulagið. Hér væri eðlilegt að hávaði
væri einn af umhverfisþáttunum auk þess sem hávaðakort ætti að fylgja skipulaginu. T.d. er
hávaða ekki getið í gátlista um visthæfi byggðar á bls. 71. Hávaði er þáttur sem getur haft
mikil áhrif á heilsu fólks og góð hljóðvist ætti því að vera stór partur af vistvænni borg og
góðu borgarumhverfi. Fjallað er nánar um hávaða í hverfisskipulagi (B hluti) en að mati HER
er það ekki nægjanlegt.
Í markmiðsetningu er talað um að skilgreina þurfi kyrrlát svæði en að mati HER hefði þurft að
fjalla um það nánar og þær útfærslur sem stefnt er að inni í textanum. HER bendir á að í
reglugerð nr. 1000/2005 um kortlagningu hávaða og aðgerðaráætlanir kemur fram að
sveitastjórnum ber að skilgreina kyrrlát svæði bæði í dreifbýli og þéttbýli.
Lauslega er minnst á möguleika á flugvallarstæði á Hólmsheiði í texta A hluta skipulagsins en
í því sambandi vill HER benda á að sú staðsetning flugvallarins myndi þýða meiri yfirflug yfir
byggð og fleiri íbúar yrðu fyrir áhrifum en áður þó svo að það létti á eldri
áhrifasvæðum. Víða kemur fram í A hluta að þétting byggðar hafi jákvæð umhverfisáhrif
vegna minni loftmengunar og orkunotkunar bílsamgangna. HER bendir á að þétting byggðar
getur hinsvegar haft í för með sér aukna hávaðamengun bæði við uppbyggingu svæða og
vegna fjölgunar íbúa á svæðum.
3. Vatnsvernd:
Þó ekki sé beint talað um það í drögunum að flugvöllur verði staðsettur á Hólmsheiði vill
HER benda á að slíkt myndi þýða aukið flug yfir vatnsverndarsvæðið auk þess sem mikið
magn af olíu yrði staðsett inni á svæðinu og flutt þangað. Að mati HER væri ekki æskilegt að
flytja svo áhættumikla starfsemi nálægt vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins.

4. Loftslagsbreytingar:
Að mati HER vantar betri umfjöllun um hvernig bregðast skuli við hækkandi sjávarstöðu af
völdum landsigs og loftslagsbreytinga en slíkt getur haft áhrif á fyrirhugaða byggð á láglendi
og hafnarsvæðum t.d. í Vatnsmýri og við Reykjavíkurhöfn. Eins ef fyrirhugaðar eru
landfyllingar í skipulagi getur þetta haft afgerandi áhrif á þær. Nýjustu áætlanir sérfræðinga
virðast benda til þess að sjávarstaða hækki meira en áður var áætlað og því nauðsynlegt að
taka mið af hættunni á flóðum og áhrifum ágangs sjávar.
5. Verndun vatna og áa:
HER bendir á að að umhverfis- og heilbrigðisnefnd Reykjavíkur samþykkti árið 1999
stefnumörkun um 100 m fjarlægð mannvirkja frá ám eða vötnum Vísað er til þeirrar
stefnumörkunar í gildandi aðalskipulagi og því að mati HER ætti ekki lækka fjarlægðarmörk
fyrir nýbyggð í 50 m eins og gert er í drögunum. Þess þarf að gæta að vatnsgæði haldist
óbreytt eða hækki um flokk sbr. reglugerð um varnir gegn mengun vatns svo og í lögum um
stjórn vatnamála og því æskilegra að hafa byggð í meiri fjarlægð frá vatnsföllum.
6. Úrgangsmál:
HER saknar þess að ekki sé í A hluta sett fram stefna varðandi endurvinnslu og
grenndarstöðvar fyrir úrgang. Fram þyrfti að koma hver ætti að vera æskileg fjarlægð slíkra
stöðva frá íbúðum og hvar þeim væri ætluð svæði. Borgin ætlar sér stóra hluti hvað varðar
meðhöndlun og flokkun úrgangs og ætti því að gera þessum þáttum hærra undir höfði í
skipulaginu. Eins vill HER benda á að ekki fjallað sérstaklega um fyrirhugaða gas- og
jarðgerðastöð fyrir úrgang sem nú er stefnt að að rísi í Álfsnesi. Um þetta þarf að fjalla í
skipulaginu.
7. Kjalarnes og Álfsnes:
Víða í A hluta er talað eins og Kjalarnes og Álfsnes séu ekki hluti af borgarlandinu þó
augljóslega sé munur á þéttbýlissvæðum borgarinnar á móti dreifbýli. T.d. er á bls 86 talað
um að samanlagt sé strandlengja borgarinnar 29 km að lengd en tekið fram að strönd Álfsness
og Kjalarness séu margfalt lengri. Hér ætti að koma fram heildarlengd strandlengju
borgarinnar með Álfsnesi og Kjalarnesi meðtöldum enda bæði þessi svæði borgarland. Þetta
misræmi þarf að laga.
8. Olíuflutningar og olíubirgðastöð:
Gert er ráð fyrir því í skipulagsdrögunum að olíuhöfn og olíubirgðastöð verði áfram í
Örfirisey. HER veltir því fyrir sér hvort það sé æskileg staðsetning fyrir þessa starfsemi i ljósi
þéttingu byggðar og meira íbúðamagns í nágrenni svæðisins.
9. Gufunes:
Fram kemur á bls. 98 í A hluta að stefnumótun svæðisins miði fyrst og fremst að því að
styrkja margþætta möguleika þess til útivistar og afþreyingarstarfsemi. HER vill hér benda á
að ástand og innihald gamla haugsvæðisins takmarkar mjög nýtingarmöguleika svæðisins og
fara þarf afar varlega í alla uppbyggingu á þessu svæði.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur tekur fram að hér er aðeins um að ræða helstu punkta og
umsögn berst eins og áður segir í næstu viku. Óskað er eftir staðfestingu á því að tekið verði
tillit til þeirrar umsagnar auk þessara punkta þó búið verði að afgreiða skipulagsdrögin til
auglýsingar áður en umsögn berst.

Heilbrigðiseftirlitið áskilur sér rétt til að koma með athugasemdir við þetta mál á síðari
stigum.
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22. júlí 2013

Minnisblað til borgarráðs:
Umsögn Skipulagsstofnunar, dagsett 16. júlí 2013, um tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030. Athugun sbr. 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2013. Viðbrögð
Reykjavíkurborgar við athugasemdum Skipulagsstofnunar og tillögur um lagfæringar og
breytingar.
Tillaga að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 var send til Skipulagsstofnunar þann 7. júní sl.,
með ósk um athugun sbr. 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga. Þann 4. júlí tilkynnti Skipulagstofnun
með bréfi til umhverfis- og skipulagssviðs að töf yrði á afgreiðslu stofnunarinnar á
aðalskipulagstillögunni, með vísun í 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Athugasemdir
Skipulagsstofnunar bárust umhverfis- og skipulagssviði þann 16. júlí sl.
Meðan á athugun Skipulagsstofnunar stóð var haldin sérstakur kynningarfundur, þann 20.
júní sl, fyrir starfsmenn stofnunarinnar um helstu atriði aðalskipulagstillögunnar. Þann 8. júlí
sl. funduðu fulltrúar og umhverfis- og skipulagsráðs með fulltrúum Skipulagsstofnunarinnar,
þar sem farið var yfir nokkur helstu atriði í athugasemdum stofnunarinnar, sem þá lágu fyrir.
Fulltrúar Skipulagstofnunar hafa einnig verið upplýstir um einstakar leiðréttingar á
skipulagsgögnunum, m.a. vegna framkominna umsagna, eftir að tillagan var send til
stofnunarinnar þann 7. júní sl.
Í 30 gr. 3.mgr. skipulagslaga segir: „…Telji Skipulagsstofnun að tillagan fullnægi ekki settum
kröfum um aðalskipulag skal hún leita samkomulags við sveitarstjórn um breytingar. Náist
ekki samkomulag er sveitarstjórn engu að síður heimilt að auglýsa tillöguna en athugasemdir
Skipulagsstofnunar skulu þá jafnframt auglýstar og liggja frammi með tillögunni.“
Unnt er að koma til móts við flestar athugasemdir Skipulagsstofnunar en þó ekki allar að svo
stöddu. Það er því ljóst að athugasemdir Skipulagsstofnunar verða auglýstar með
aðalskipulagstillögunni. Minnisblað þetta sem lýsir helstu viðbrögðum Reykajvíkurborgar við
athugasemdum Skipulagsstofnunar, verður einnig lagt fram með kynningargögnum á
auglýsingatímanum.
Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu viðbrögðum Reykjavíkurborgar við athugasemdum
Skipulagsstofnunar. Í yfirlitinu kemur fram hvernig brugðist er við athugasemdum
Skipulagsstofnunar; hvort þegar hafi verið brugðist við þeim eða verði gert fyrir auglýsingu
tillögunnar, verði gert fyrir loka afgreiðslu tillögunnar eða verði metið að loknum
auglýsingatíma hvernig brugðist verður við.

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
BORGARTÚN 12-14 105 REYKJAVÍK
SÍMI 411 1111 BRÉFASÍMI 411 3071
NETFANG: SKIPULAG@REYKJAVIK.IS

Yfirlit yfir athugasemdir við stefnuatriði, forsendur, framsetningu og orðalag ofl.
Athugasemdir og ábendingar Skipulagsstofnunar eru feitletraðar. Viðbrögð borgarinnar
eru skáletruð.
1. Vatnsmýrin. Í umsögn Skipulagsstofnunar segir eftirfarandi: “Í staðfestu
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 eru fyrirvarar um landnotkun í Vatnsmýri, sbr.
kafla 3.2.1. í greinargerð I. Að mati Skipulagsstofnunar þarf að setja sambærilega
fyrirvara í fyrirliggjandi aðalskipulagstillögu um að uppbygging og breytt
landnotkun í Vatnsmýri sé háð samkomulagi við samgönguyfirvöld og flutning á
flugstarfsemi af svæðinu.
Stefnuákvæði um framtíð flugvallar í Vatnsmýri eru óbreytt frá aðalskipulaginu 20012024, sbr. einnig svæðisskipulagið 2001-2024. Stefna Reykjavíkurborgar um að leggja
af flugvöll í Vatnsmýri hefur legið fyrir í rúman áratug og sú staðreynd var m.a. ljós
þegar undirbúningur núverandi samgönguáætlunar 2011-2022 hófst.
Megin rökstuðningur fyrir óbreyttri stefnu Reykjavíkurborgar varðandi flugvöllinn og
Vatnsmýrina eru niðurstöður samráðsnefndar ríkis og borgar frá árinu 2007. Þar er
m.a. lagt til að kannaðir verði frekar staðarvalkostir innanlandsflugvallar á
höfuðborgarsvæðinu, einkum Hólmsheiði. Samkvæmt viðmiðum um nauðsynlega
lengd veðurfarsmælinga til að þær teljist marktækar (5-7 ár), er of snemmt að
fullyrða um nothæfi Hólmsheiðar. Frekari skoðun á Hólmsheiði mun fara fram
samhliða heildar endurskoðun svæðisskipulagsins. Einnig er rétt að minna á að í
samgönguáætlun ríkisins er gert ráð fyrir að fram fari viðræður milli ríkis og borgar
um framtíð flugvallarins á fyrsta tímabili samgönguáætlunarinnar. Í samgönguáætlun
er einnig gert ráð fyrir félags- og hagfræðilegri úttekt á framtíð innanlandsflugsins,
sem mikilvægt er að vinna samhliða heildarendurskoðun svæðisskipulagsins.
Tímasetningar um áfangaskiptingu uppbyggingar í Vatnsmýri (sjá bls, 41) eru
markmið Reykjavíkurborgar, sbr. AR2001-2024 og svæðisskipulagið 2001-2024 og
fyrri sameiginlegar yfirlýsingar borgarstjóra og samgönguráðherra (varðandi SV-NA
braut og einkaflug). Reykjavíkurborg sér ekki ástæðu til að setja sérstakan fyrirvara
við þessi markmið, í auglýsta tillögu, en metið verður við lokaafgreiðslu
aðalskipulagsins, að lokinni auglýsingu, hvort mögulegt verði að skerpa frekar á
þessari stefnumörkun.
2. Hafnar- og iðnaðarsvæði Álfsnes-Kollafjörður (H6, I2). Koma þarf skýrar fram
hvenær á skipulagstímabilinu umrætt svæði verður tekið í notkun og helstu
forsendur stefnunnar.
Gerð er grein fyrir forsendum iðnaðarhafnarinnnar í kaflanum Kjalarnes í B-hluta,
Skipulagi borgarhluti. Umfjöllun um svæðið í kaflanum Skapandi borg verður
endurbætt og bætt við tilvísun í umfjöllunina í Kjalarneskaflanum. Einnig er fjallað um
forsendur og umhverfisáhrif iðnaðarhafnarinnar í Umhverfisskýrslu. Ekki er unnt að
tímasetja nákvæmlega hvenær umrætt svæði yrði tekið í notkun og ekki ástæða til að
binda slíkt í skilgreiningu svæðisins. Tímasetningin mun ráðast m.a. af þróun byggðar
í Elliðaárvogi, sbr. tímasett forgangsröðun þéttingarsvæða, flutningi einstakra
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iðnfyrirtækja og tímasetningu framkvæmda við Sundabraut. Orðalag skilgreiningar
verður að öðru leyti lagfært í samræmi ábendingar Skipulagsstofnunar.
3. Örfirisey-olíuhöfn (H1a). Bent er á reglugerð nr. 160/2007 um varnir gegn hættu á
stórslysum og hvort afmarka eigi varúðarsvæði umhverfis olíuhöfnina sbr. 6.3.b í
skipulagsreglugerð.
Metið verður að auglýsingu lokinni hvort ástæða er til að afmarka slíkt svæði við
olíuhöfnina, m.a. í ljósi framkominna athugasemda. Í skilgreiningu svæðisins er lagt til
að staðsetning olíuhafnar verði tekin til skoðunar í heildarendurskoðun
svæðissskipulagsins.
4. Álfsnes-Sorpa (I5). Skerpa þarf á orðalagi varðandi tímasetningu urðunar á Álfsnesi
og lagfæra þarf misræmi í umfjöllun um gasgerðarstöð í aðalskipulagstillögu og
umhverfisskýrslu.
Skipulagsuppdráttur sýnir Álfsnes sem iðnaðarsvæði (I5) til ársins 2030, sem svæði
sem eingöngu er ætlað til meðhöndlunar úrgangs. Í skilgreiningu svæðisins er gert ráð
fyrir að urðun verði framhaldið til ársins 2024, sbr. skipulagstímabil gildandi
svæðsiskipulags. Ekki er að svo stöddu forsendur til að festa nákvæmlega þau
tímamörk, sbr. fyrirvari Mosfellsbæjar við svæðisskipulagsbreytingu. Metið verður að
lokinni auglýsingu aðalskipulagstillögu og svæðisskipulagsbreytingar hvort ákveðnari
tímamörk verða sett. Misræmi í umfjöllun um gasgerðarstöð verður lagfært í
Umhverfisskýrslu.
5. Veitur. Skerpa þarf á stefnu um hvaða veitumannvirki er sett bindandi staðbundin
stefna um í aðalskipulagi og hvaða veituframkvæmdir eru eingöngu háðar
framkvæmdaleyfi á grundvelli almennrar stefnu og deiliskipulagi.
Ljóst er að ekki er raunhæft að setja staðbundna stefnu um öll veitumannvirki í
aðalskipulagi. Aðalskipulagsstillgan miðast við það og þau veitumannvirki sem sýnd
eru á þemakortum í kaflanum um Veitur, eru þau mannvirki sem bindandi staðbundin
stefna er sett um í aðalskipulaginu. Breytingar frá þeim stofn- og dreifikerfum sem
sýnd er á þemakortum 9-11 og 13 (merktar bindandi stefna) í kaflanum Veitur, kallar
að sjálfsögðu á aðalskipulagbreytingu. Texti og þemakort verða yfirfarin og
samræmd. Skerpt verður á orðalagi, eins og kostur er, í almennri stefnu um
veitumannvirki, einkum varðandi boðveitu, um hvaða veitumannvirki eru minniháttar
og við hvaða skilyrði gilda um þau varðandi framkvæmdaleyfi og gerð deiliskipulags.
Bætt verður eftirfarandi texta í viðkomandi kafla: ”Minniháttar veitumannvirki eru s.s.
minni lagnir neðanjarðar sem ekki er gerð sérstaklega grein fyrir á þemakortum í
kaflanum Veitur og önnur minni veitumannvirki sem falla vel að umhverfinu og valdi
ekki neikvæðum umhverfisáhrifum eða óafturkræfu raski.”
6. Efnistaka og efnislosun. Minnt er á að framkvæmdaleyfi efnistöku skal almennt
vera gefið út á grundvelli deiliskipulags. Bent er á að tímamörk efnislosunar í
Hólmsheið skv. deiliskipulagi til ársins 2020, verði bætt í skilgreiningu svæðisins.
Sett hafa verið inn ákvæði sem kveða á um deiliskipulagsskyldu efnistökustaða. Fram
kemur í töflu 6, bls. 73, að leyfi til efnislosunar í Hólmsheiði gildi til 2020.
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7. Golfvellir í Brautarholti (ÍÞ7) og að Völlum (ÍÞ8, fyrirhugaður sbr. AR2001-2024).
Eins og á öðrum golfvöllum takmarkast mannvirkjagerð og uppbygging á umræddum
svæðum við skilgreinda íþróttastarfsemi og tengda þjónnustu (bls. 212). Ekki er
ástæða til að setja frekari umfjöllun um umrædda golfvelli í tillöguna. Golfvöllur í
Brautarholti hefur þegar verið gerður, sbr. fyrirliggjandi deiliskipulag. Unnið verður
deiliskipulag fyrir golfvöll að Völlum, þar sem mörkuð verður frekari stefna um
svæðið. Merkingar hafa verið lagfærðar í samræmi við ábendingu.
8. Opin svæði /ræktunarsvæði (Lr). Bent á að ákveðið ósamræmi sé í framsetningu,
þar sem ræktunarsvæði (atvinnugarðyrkja/landbúnaðarsvæði) er sýnt sem opið
svæði, þrátt fyrir skilgreiningu sem ræktunarsvæði.
Um er að ræða svæði þar sem fram fara bæði ræktunarstarfsemi, útivist og önnur
landnotkun sem getur samræmst skilgreiningu opinna svæða. Frekari afmörkun
landnotkunar mun fara fram við gerð hverfisskipulags.Skerpt verður á orðalagi í
samræmi við ábendingar en metið verður að auglýsingu lokinni hvort ástæða er að
afmarka nánar landnotkun á umræddum svæðum.
9. Almenningssamgöngur-BSÍ reitur. Talið að skýra þurfi megin forsendur nýrrar
strætisvagnamiðstöðvar á BSÍ-reit.
Á mynd 1, bls. 139, er gerð grein fyrir helstu biðstöðvum/skiptistöðvum Strætó bs. Þar
er öllum stöðvum gert jafn hátt undir höfði, enda mikilvægt að allar þær
staðsetningar verði áfram lykil tengipunktar í kerfinu. Í stefnunni skv. mynd 1 er því
ekki verið að binda staðsetningu einnar megin skiptistöðvar. Í almennum markmiðum
er uppbygging nýrrar miðstöðvar strætisvagna á BSÍ-reit, nefnd sem lykil aðgerð til að
styrkja og efla almenningssamgöngur. Bætt verður við frekari umfjöllun um
uppbyggingu stöðvarinnar í Vatnsmýri, sbr. athugasemd Skipulagstofnunar.
10. Tengibraut fyrir strætisvagn yfir Fossvog. Samræmi við tillögu að aðalskipulagi
Kópavogs.
Umrædd tenging verður merkt sem möguleg tengibraut fyrir strætisvagna, með
skýrum fyrirvara um að hér sé aðeins um framtíðarmöguleika að ræða sem vert sé að
skoða frekar. Umrætt þemakort verður uppfært svo og myndtexti í samræmi við það.
Metið verður eftir auglýsingu, m.t.t. framkominna athugasemda, hvernig gerður grein
fyrir þessum möguleika í aðalskipulaginu, við lokaafgreiðslu þess.
11. Kringlumýrarbraut-Miklubraut. Niðurfelling mislægra gatnamóta. Skipulagsstofnun
telur að setja þurfi sambærilegan fyrirvara við þessi gatnamót og settur er við
stefnu um niðurfellingu mislægra gatnamótar á Sæbraut, Reykjanesbraut og
Breiðholtsbraut. Misræmi í umfjöllun í kaflanum Vistvænar samgöngur í A-hluta og
kaflanum C.4. Yfirlit breytinga frá AR2001-2024.
Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar voru merkt með sérstöku tákni í
AR2001-2024, þar sem lögð var áherslu á að skoða gatnalausnir sem ekki hefðu áhrif
á ásýnd á yfirborði. Í tillögunni 2010-2030 er áfram haldið inni möguleika á stokka- og
jarðgangalausnum á Miklubrautinni, sem myndi m.a. tryggja skilvirkari umferðarflæði
á umræddum gatnamótum. Stefna Reykjavíkurborgar er að ekki verði byggð mislæg
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gatnamannvirki, sem rísa uppúr yfirborðinu, á þessum gatnamótum og því er ekki sett
tákn fyrir mislæg gatnamót á þessum stað. Stefnu um niðurfellingu umræddra
mislægra gatnamóta verður bætt í töflu á bls. 149, til samræmis við umfjöllun í
viðauka C.4.
Vegna afstöðu Vegagerðarinnar og að fyrir dyrum stendur heildarendurskoðun
svæðisskipulagsins, er fallist á að sambærilegur fyrirvara verði settur á þessi
gatnamót. Umræddur fyrirvari verður settur á þéttbýliskort og í kaflann Vistvænar
samgöngur og myndi orðast svohljóðandi: „Fyrirvari er gerður við útfærslu
stofnbrauta og gatnamóta á eftirfarandi götuköflum: 1. Sundabraut við mót
Sæbrautar að gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar; 2. Breiðholtsbraut frá
gatnamótum við Arnarnesvegi að Suðurlandsvegi; 3. Gatnamót KringlumýrarbrautarMiklubrautar og mögulegar stokka- og jarðgangalausnir á Miklubraut. Vísað til
heildarendurskoðunar svæðisskipulagsins.“
12. Stokkur/jarðagöng undir Miklubraut. Samræma þarf umfjöllun í umhverfisskýrslu
og aðalskipulagstillögu. Merkja ætti afmörkun stokks inná skipulagsuppdrátt.
Fjallað er um mögulegan stokk/jarðgöng í kaflanum Vistvænar samgöngur, undir
liðnum Óvissa og fyrirvarar. Þetta er í samræmi við stefnu gildandi aðalskipulags, þar
sem opnað er fyrir slíka möguleika, en staðbundin afmörkun stokkalausna eða
jarðganga hefur ekki verið ákveðin. Stefnan er því, að svo stöddu, almenn varðandi
þessa framkvæmd og eingöngu sett fram í texta.Umfjöllun um stokkalausn verður
bætt í texta með mynd 4 á bls. 149. Umfjöllun í umhverfisskýrslu verður lagfærð eins
og þurfa þykir í samræmi við athugasemd.
13. Húsnæði fyrir alla, 25% húsnæðis miðaðar við þarfir þeirra sem ekki geta eða ekki
vilja eignast mikið fé í eigin húsnæði. Kallað er eftir umfjöllun um leiðir að þessu
markmiði.
Hér er um markmið úr samþykktri Húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar að ræða. Nú er
starfandi hópur um innleiðingu þeirrar stefnu. Gerð verður grein fyrir framfylgd þessa
markmiðs og fleiri markmiða aðalskipulagsins í fylgiskjali C.8. Framfylgd, sem lagt
verður fram við loka afgreiðslu tillögunnar.
14. Miðborgin, sérkafli um þróun miðborgarinnar. Bent á að sambærilegar tilvísanir í
lög og reglugerðir varðandi veitingastaði og gistihús verði í viðkomandi kafla og er í
kaflanum Landnotkun
Kaflinn Miðborgin, verður lagfærður sbr. ábending.
15. Landnotkun-skilgreiningar. Almennt. Gerð er athugasemd við notkun á flokknum
blönduð landnotkun. Undirstrikað að skilgreina þurfi betur þær stöku framkvæmdir
sem ekki fá staðbundna landnotkun í tillöguna, þ.e. við hvaða aðstæður þær eru
mögulega heimilar á viðkomandi svæði.
Vegna athugaemdarinnar er framsetningu landnotkunar á skipulagsuppdrætti breytt
á eftirfarandi svæðum: 1. M10. Fossaleynir-Egilshöll, verður sýnt sem miðsvæði.
Skilgreining svæðis í greinargerð óbreytt; 2. Stofnansvæði í Laugardal við
Suðurlandsbraut, verður skilgreint sem svæði fyrir samfélagsþjónustu – ”S12.
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Laugardalshöll. Einkum stofnanir og skrifstofur í tengslum við íþróttastarfsemi og
útivist á svæðinu. Þéttleiki nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. ákvarðanir þar um í hverfis- og
eða deiliskipulagi“ (sbr. liður nr. 18 um svæði fyrir samfélagsþjónustu).
Settur er almennur fyrirvari við svæði sem áfram eru sýnd með blandaðri landnotkun í
agulýstri tillögu: „Að lokinni auglýsingu verður landnotkun viðkomandi svæða
afmörkuð nánar eða ákveðið hvaða landnotkun verður ráðandi á viðkomandi svæði“.
Lögð er áhersla á að umræddum svæðum sé eingöngu heimildir fyrir samrýmanlega
landnotkun, þ.e. starfsemi sem á heima á iðnaðar- og athafnasvæðum er útilokuð.
Skerpt verður á orðlagi varðandi stakar framkvæmdir þannig að stefnan um þær verði
skýrari, sbr. liður 5 um veitur.
16. Íbúðarbyggð. Skýra þarf betur að aðalskipulagið setur eingöngu bindandi stefnu um
þéttingarreiti sem rúma 50 íbúðir fleiri eða sambærilegt magn annars húsnæðis.
Skýrt þarf að vera hvort um viðbótar íbúðarfjölda er að ræða eða heildarfjölda
íbúða eftir uppbyggingu. Einnig þarf að koma skýrt fram að skilgreind þróunarsvæði
í Skipulagi borgarhluta, sé ekki þróunarsvæði í skilningi 6. mgr. 37. gr. um hverfisog deiliskipulag.
Tekið verður skýrar fram að þétting allt að 49 íbúða er möguleg á öðrum reitum en
sýndir eru á 13. mynd, bls. 32-33, og að slík uppbygging mun ekki kalla á breytingu
aðalskipulagsins. Tekið verður fram að um sé að ræða viðbótar íbúðafjölda en í
flestum tilvikum er engar íbúðir fyrir á viðkomandi reitum. Notkun á orðinu
Þróunarsvæði í Skipulagi borgarhluta verður skýrð, þar sem undirstrikað verður að
hér er um breytingarsvæði í aðalskipulagstillögunni að ræða – og merkir ekki endilega
þróunarsvæði í skilningi 6.mgr. 37. gr. skipulagslaga, né gefur tæmandi yfirlit yfir slík
svæði í væntanlegu hverfisskipulagi.
17. Blönduð byggð. Úlfarsfell II (BB1) Gerð athugasemd við notkun þessa
landnotkunarflokks, sem ekki er skilgreindur sérstaklega í skipulagsreglugerð. Mælt
með því svæðið verði skilgreint útfrá þeirri landnotkun sem verður ríkjandi á
svæðinu.
Skerpt verður á grunnskilgreining flokksins, sbr. athugasemd, og undirstrikað að um
sé að ræða svæði með fjölþætta og samrýmanlega landnotkun. Felld verður út
setningin „en íbúðarbyggð verði þó ráðandi þáttur í notkun lands“. Skilgreiningu
blandaðar byggðar í Úlfarsfelli er ekki breytt. Að svo stöddu er ekki ákveðið hvaða
landnotkun verður ríkjandi og því eðlilegt að skilgreina svæðið með blandaða notkun
þar til vinnu við endursskoðun deiliskipulags og hverfisskipulags er lengra komin í
Úlfarsárdal-Grafarholti. Lögð er áhersla á að á svæðinu séu eingöngu heimildir fyrir
samrýmanlega landnotkun, þ.e. starfsemi sem á heima á iðnaðar- og athafnasvæðum
er útilokuð. Sjá einnig lið nr. 15 að framan.
18. Samfélagsþjónusta. Nánari stefna um stærðir og þéttleika viðkomandi svæða.
Framsetning stefnu um samfélagsþjónustu og stofnanir eru í samræmi við gildandi
aðalskipulag. Helstu svæði samfélagsþjónustu er þó skilgreind nánar en gert er í
gildandi aðalskipulagi. Flest eiga þessi svæði sammerkt að vera þegar byggð og með
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fastmótaða stefnu um starfsemi, sbr. gildandi deiliskipulag . Eðlilegt er að mögulegt
sé að þétta byggð lítilsháttar á þessum svæðum án þess að skilgreina nákvæmlega
viðbótarbyggingarmagn hvers svæðis í aðalskipulagi, enda teljast þessi svæði ekki til
helstu atvinnusvæða borgarinnar. Undantekning frá þessu er svæði S2 (NLSH), þar
sem gerð er sérstaklega grein fyrir viðbótar byggingarmagni á svæðinu.
Til að bregðast við athugasemd Skipulagsstofnunar verða tilgreindar stærðir
viðkomandi svæða (sbr. afmörkun á uppdrætti) og bætt við almennu stefnuákvæði
um þéttleika fyrir hvert svæði: „.Þéttleiki nýrrar byggðar taki almennt mið af
yfirbragði núverandi byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. ákvarðanir
þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi.“ Vegna þessa er ennfremur bætt við
skilgreiningu S12 fyrir stofnanasvæði í Laugardal (sjá lið 15 að framan) og skilgreining
fyrir Borgarspítlasvæði (merkt S13), sem kemur fram í Skipulagi borgarhluta, verði
einnig sett fram í kaflanum Landnotkun.
19. Verslun og þjónusta. Athugasemd við hugtakið ”miðkjarni” á mynd 15 bls. 183 og
206.
Verður leiðrétt, hér er í raun um miðsvæði að ræða
20. Miðborgin (M1c). Skýrari reiknireglur varðandi takmarkaðri vínveitingaheimildir á
götureitum þar sem íbúðarhúsnæði er yfir 90%.
Tekið verður fram að miðað verði við heildarflatarmál gólfflatar (brúttóflatarmál),
sbr. framsetning í fasteignaskrá.
21. Miðsvæði Múlar-Suðurlandsbraut-Laugardalur (M2c-g). Mælt með því að umfjöllun
um svæði M2g í Skipulagi borgarhluta verði einnig sett sett fram í A-hlutanum.
Verður lagfært í samræmi við athugasemd.
22. Athafnasvæði á Hólmsheiði. Óskað eftir frekari skilgreiningu „starfsemi á sviði
grænnar orkunýtingar“
Umrædd setning verði breytt og verði: „ og önnur umhverfisvæn iðnaðarstarfsemi“
23. Iðnaðarsvæði. Óskað skilgreiningar á hvað er minniháttar veitumannvirki. Bent á að
skólp- og hreinsistöðvar geta fallið undir lög br. 106/2000, um mat á
umhverfisáhrifum.
Sjá lið 5 að framan.Bætt verður við tilvísun í viðkomandi lög.
24. Opin svæði til sérstakra nota. Lagfæra umfjöllun um svæði merkt Lr og tengja við
kafla um Landbúnaðarsvæði. Mælt með að almennar fráviksheimildir verði settar
undir hvern undirflokk opinna svæða.
Bætt verður við tilvísun á milli viðkomandi kafla. Undirstrikað er að svæði Lr eru ekki
hefðbundin landbúnaðarsvæði, með þeim almennu heimildum sem þar gilda, heldur
sértæk ræktunarstarfsemi sem þrífst innan þéttbýlis og getur verið í sambýli við
almenn útivistarsvæði. Ekki verður fallist á að setja almennar fráviksheimildir undir
hvert og eitt undirsvæði, en minnt á að settar eru fram skýrar kröfur um viðkomandi
mannvirki, þ.e. að þau falli vel að umhverfi: ”Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að
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skólpdælu- og hreinsistöðvar og önnur veitumannvirki geti verið á á opnum svæðum
(OP) og strandsvæðum (ST) enda sé þannig staðið að hönnun og frágangi að
mannvirki falli vel að umhverfinu og valdi ekki neikvæðum umhverfisáhrifum”.
Sambærileg krafa um hönnun og frágang verður sett fram varðandi önnur
veitumannvirki sem fjallað er um í viðkomandi málsgrein.
25. Landbúnaðarsvæði (L/SL) og ræktun (Lr). Samþætta þarf betur umfjöllun um þessa
tvo flokka.
Verður lagfært eins og kostur er, sjá lið 24.
26. Frístundabyggð. Lagt til að þessi flokkur verði felldur út, þar sem ekki er gert ráð
fyrir slíkum svæðum.
Ekki ástæða til að fallast á þetta. Það er skýrar að undirstrika stefnuna um
frístundabyggð, í texta.
27. Varúðarsvæði verði afmarkað við olíuhöfnina.
Sjá lið 3 að framan.
28. Umhverfisskýrsla. Ýmsar ábendingar um frekari umfjöllun, m.a. m.t.t. til
framkominna umsagna.
Umhverfisskýrsla verður lagfærð, eins og kostur er, í samræmi við ábendingar
Skipulagstofnunar: Umfjöllun um gasgerðarstöð í Álfsnesi hefur verið samræmd með
tilliti til umfjöllunar í greinargerð skipulagsins; Varðandi iðnaðar- og hafnarsvæði í
Álfsnesi hefur verið bætt við umfjöllun um valkosti sem til athugunar voru við val á
staðsetningu; Skerpt hefur verið á umfjöllun um möguleg umhverfisáhrif vegna
lagningu stokks/jarðganga á Miklubraut; Myndir sem sýna samanburð sviðsmynda
um þróun umferðar hafa verið uppfærðar; Í umfjöllun um áhrif skipulags á hljóðvist
hefur hljóðvistarkortum fyrir austurhluta borgarinnar verið bætt við ásamt
hljóðvistarkortum fyrir hvern borgarhluta; Þá hefur verið skerpt á umfjöllun um áhrif
flugvallar á Hólmsheiði á hljóðvist og hefur hljóðvistarkorti verið bætt við til frekari
upplýsingar um möguleg áhrif; Einnig hafa verið lagðir fram tilteknir þættir sem
mikilvægt er að skoða þegar framtíðar staðsetning flugvallar liggur fyrir.;
Umfjöllun um mögulega flóðahættu á skipulagssvæðinu hefur verið uppfærð ásamt
tillögu að vöktun/eftirfylgni vegna flóðahættu; Umfjöllun um efnistöku hefur verið
lagfærð m.t.t. athugasemda.
29. Almennar lagfæringar á greinargerð, umhverfisskýrslu og uppdráttum
Skipulagsgögn verða lagfærð í samræmi við ábendingar Skipulagstofnunar. Varðandi
afmörkun þéttbýlis með rauðri strikalínu á þéttbýlisuppdrætti, þá verður það leyst
með sérkorti í kaflanum Landnotkun þar sem sýnt verður skýrt hvaða svæði teljast til
þéttbýlis og hver til dreifbýlis. Á þéttbýlisuppdrátt verður merkt tilvísun í umrætt
sérkort í greinargerð.
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30. Aðrar lagfæringar og breytingar sem lagðar eru til og komu fram samhliða yfirferð
vegna athugasemda Skipulagsstofnunar.
1.Bætt við tákninu OP27 við Árbæjarsafn sem fái eftirfarandi skilgreiningu í
greinargerð: ”OP27. Árbæjarssafn. Safnasvæði Minjasafns Reykjavíkur í samspil við
útivist; 2. Undirskilgreiningar á svæði M5a-b samræmdar við yfirskilgreiningu
svæðisins M5 og orðalag lagfært; 3. Sett verður tákn fyrir ”aðrar götur og vegir” í
Skerjafirði, milli gamla og nýja Skerjafjarðar; 4. Í kafla um tímabundin ákvæði um
starfsemi (bls. 225) verður undirstrikað að, þar sem við á, að um sé að ræða ártöl í
gildandi starfsleyfi og lóðarleigusamningi. Þar sem starfsemi er þegar í ósamræmi við
stefnu um landnotkun, verður kappkostað að finna starfsemi nýjan stað óháð
viðkomandi ártali.

Í inngangi umsagnar Skipulagsstofnunar segir eftirfarandi:
„Tillaga að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er umfangs- og efnismikil og gögn með
viðbótum, lagfæringum og leiðréttingum hafa verið að berast Skipulagsstofnun fram á
síðasta dag. Skipulagsstofnun átelur þau vinnubrögð að aðalskipulagstillagan var send til
athugunar skv. 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga, þrátt fyrir að enn væri unnið að
viðbótarbreytingum á stefnu á lagfæringum skipulagsgagna. Að hafa ekki endanleg gögn
hefur gert athugun og yfirferð tillögunnar erfiðari. Ekki er því tryggt að yfirferð
stofnunarinnar sé tæmandi og gæti það haft áhrif á athugun stofnunarinnar á síðari
stigum“
Tilgangurinn með því að senda viðbótargögn til Skipulagsstofnunar, eftir að athugun hennar
hófst, var raunar til þess að upplýsa og skýra og auðvelda stofnuninni yfirlesturinn.
Viðbótargögnin innhéldu mögulegar lagfæringar og smávægilegar breytingar til að skýra og
skerpa einstök stefnuatriði og fyrirséð var að yrði að leggja fram þegar tillagan væri afgreidd
að lokinni athugun Skipulagsstofnunar. Þessar lagfæringar og breytingar voru einkum
tilkomnar vegna óformlegra ábendinga frá Skipulagsstofnun, sem bárust eftir að athugun
hófst (m/t-póstum og/eða komu fram á fundum með stofnuninni 20. júní og 8. júlí) og vegna
viðbragða við umsögnum einstakra umsagnaraðila sem ekki höfðu borist fyrir 4. júní.
Viðbrögð sem Skipulagsstofnun kallaði sérstaklega eftir.
Almennt ætti virk upplýsingamiðlun milli aðila og fundahöld, meðan á athugun stendur, að
auðvelda og tryggja skilvirkari yfirferð en ella. Aðalskipulagstillagan er hinsvegar mjög
efnismikil, eins og fram kemur og því ekki óeðlilegt að fleiri athugasemdir geti komið fram frá
Skipulagsstofnun að lokinni auglýsingu, enda verður athugun og yfirferð á svo
umgangsmikilli áætlun seint tæmandi. Reykjavíkurborg gengur hinsvegar útfrá því að í
fyrirliggjandi umsögn Skipulagsstofnunar komi fram öll veigamestu atriðin og álitamálin
varðandi form og efni tillögunnar.

Haraldur Sigurðsson, verkefnisstjóri aðalskipulags
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Reykjavíkurborg
Umhverfis og skipulagsvið

Skipulagsstofnun
Laugavegi 166
105 Reykjavík
5. desember 2013

Efni: Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Staðfesting tillögu samkvæmt 3. mgr. 32. gr
skipulagslaga nr. 123/2010.
Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti þann 26. nóvember sl. tillögu að Aðalskipulagi Reykjavíkur 20102030, samkvæmt 32. gr. laga nr. 123/2010, ásamt umhverfisskýrslu, sbr. 9. gr. laga nr. 105/2006.
Sumarið 2007 var lögð fram og kynnt upphafleg verkefnisáætlun endurskoðunar aðalskipulagsins og
lýsing á því hvernig yrði staðið að umhverfismati aðalskipulagsins, sbr. lög um umhverfimat áætlana
nr. 105/2006. Verkefnisáætlunin og matslýsingin var kynnt öllum lykil hagsmunaaðilum.
Endurskoðunin gekk hægar fyrir sig en ráð var fyrir gert og ýmsar áherslubreytingar áttu sér stað í
vinnsluferlinu (sjá nánar í C.5. Samráð og vinnuferli).
Vegna breytinga á skipulagslögum 1. janúar 2011, var lögð fram ný verklýsing aðalskipulagsvinnunnar
sbr. 1. mgr.30 gr. skipulagslaga, í júní 2011. Verklýsingin var samþykkt í borgarráði þann 30. júní 2011.
Þar sem vinnan var komin vel á veg, þegar nýja verklýsingin var gerð sumarið 2011, þá var í lýsingunni
einkum lögð áhersla á að gera grein fyrir stöðu vinnunnar og áherslubreytingum sem hafa orðið í
vinnsluferlinu frá því í upphafi vinnunnar. Einnig fylgdi stutt lýsing á helstu breytingum varðandi
umhverfismat aðalskipulagsins, síðan matslýsing var fyrst lögð fram. Verklýsingin var send á ný til
allra lykil hagsmunaaðila. Í lok febrúar 2013 var verklýsing endurskoðunar enn á ný lögð fram, en
efnislega óbreytt frá lýsingunni frá 2011. Uppfærð verklýsing var samþykkt í borgarráði þann 28.
febrúar 2013. Ástæða þess að verklýsingin var kynnt á ný, var gildistaka nýrrar skipulagsreglugerðar
nr. 90/2013. Aðalskipulagstillagan hafði fram að því verið mótuð og unnin í takt við það að ný
skipulagsreglugerð væri væntanleg og ávallt var ætlunin að setja tillöguna fram samkvæmt nýrri
reglugerð. Verklýsingin var send til allra hagsmunaaðila á ný. Engar verulegar athugasemdir hafa verið
gerðar við þær verklýsingar sem hafa verið lagðar fram (sjá C6. Umsagnir og athugasemdir).
Drög að aðalskipulagstillögu voru samþykkt til kynningar samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga,
þann 24. apríl 2013 í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar og send til kynningar og
umsagnar hjá skilgreindum hagsmunaaðilum. Drög að tillögunni voru einnig send til
nágrannasveitarfélaganna og svæðisskipulagsnefndar. Umsagnir og athugasemdir við drög að
tillögunni má finna í fylgiskjali C6. Umsagnir og athugasemdir.
Tillagan var kynnt á opnum íbúafundi í Ráðhúsi Reykjavíkur þann 30. maí 2013. Ennfremur var tillagan
kynnt með margvíslegum hætti í fjölmiðlum í aðdraganda íbúafundar og á vefum borgarinnar.
Frumdrög að tillögunni höfðu auk þessi verið kynnt með víðtækum hætti í hverfum borgarinnar vorið
2012 og megin áherslur endurskoðunar voru kynntar á fundum í öllum hverfum haustið 2009 (sjá
nánar C5. Samráð og vinnuferli).
Tillagan, ásamt umhverfisskýrslu var samþykkt í borgarstjórn sbr. 3. mgr. 30.gr., í auglýsingu skv. 31.
gr., þann 4. júní 2013. Aðalskipulagstillagan og umhverfisskýrslan voru endurbættar, eins og kostur
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var, með tilliti til athugasemda umsagnaraðila og einnig m.t.t. athugunar Skipulagsstofnunar, dagsett
16. júlí, 2013. Athugasemdir Skipulagsstofnunar voru teknar til umfjöllunar í borgarráði þann 25. júlí,
2013 ásamt minnisblaði umhverfis- og skipulagssviðs, dagsett 22. júlí, um viðbrögð Reykjavíkurborgar
við athugasemdunum. Athugasemdir Skipulagsstofnunar, auk annarra umsagna, voru auglýstar með
tillögunni. Tillagan, ásamt umhverfisskýrslu var send til Umhverfisstofnunar sbr. 3. mgr. 7. gr. laga um
umhverfismat áætlana, nr. 105/2006, skömmu fyrir auglýsingu hennar
Aðalskipulagstillagan var auglýst samkvæmt 31. gr. skipulagslaga, samhliða viðeigandi breytingum á
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Tillögurnar voru kynntar á tímabilinu 9. ágúst 2013
til 20. september 2013. Frestur til að gera athugasemdir rann út 20. september.
Alls bárust 206 bréf með athugasemdum á auglýsingatímanum, auk 9 umsagna umsagnaraðila (C6.
Umsagnir og athugasemdir, í sérhefti). Einnig liggur fyrir umsögn Umhverfisstofnunar um
aðalskipulagstillöguna og meðfylgjandi umhverfisskýrslu, sbr. 3. mgr. 7. gr. laga um umhverfismat
áætlana nr. 105/2010. Athugasemdir leiða til nokkurra breytinga og lagfæringa á tillögunni (sjá yfirlit
breytinga eftir auglýsingu í C.6 Umsagnir og athugasemdir, sérhefti). Helstu breytingar sem gerðar
eru á tillögunni að lokinni auglýsingu, varða tímasetningar landnotkunar í Vatnsmýri (sjá samkomulag
Reykjavíkurborgar og ríkis um innanlandsflugvöll, fylgiskjal C.8. Framfylgd), breytta forgangsröðun
einstakra þéttingarsvæða, skýrari forsendur um mögulega uppbyggingu norðan Suðurlandsbrautar og
breytta afmörkun á Græna treflinum á Kjalarnesi. Auk þess eru gerðar allnokkrar lagfæringar til að
skerpa og skýra einstök stefnuákvæði. Breytingar sem gerðar eru hafa ekki áhrif á megin markmið
eða forsendur aðalskipulagsins og breyta því ekki tillögunni í grundvallaratriðum.
Bréf hefur verið sent til þeirra sem gerðu athugasemdir og þeim kynnt afgreiðsla borgarstjórnar og
umsögn um athugsemdir. Niðurstaða borgarstjórnar hefur ennfremur verið auglýst í fjölmiðlum.
Hér með er óskað eftir staðfestingu Skipulagsstofnunar á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 3.
mgr. 32. gr skipulagslaga nr. 123/2010.

Haraldur Sigurðsson, verkefnisstjóri aðalskipulags
Hjálagt:
Bréf skrifstofu borgarstjórnar, dagsett 28. nóvember 2013
Afrit af auglýsingum um auglýsingu tillögunnar í fjölmiðlum
Afrit af auglýsingu um niðurstöðu borgarstjórnar í fjölmiðlum
Afrit af bréfi til þeirra sem gerðu athugasemdir
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030:
A. Megin markmið og framtíðarsýn (bindandi stefna)- Greinargerð, Nóvember 2013
Þéttbýlisuppdráttur, 1:20.000 (bindandi stefna) – Nóvember 2013
Sveitarfélagsuppdráttur, 1:50.000 (bindandi stefna) – Nóvember 2013
B. Skipulag borgarhluta (nánari lýsing stefnu og leiðbeinandi markmið) – Nóvember 2013
C. Fylgiskjöl C1-C10, þ.m.t. umhverfisskýrsla (C1 í sérskjali) og athugasemdir og umsagnir sem bárust á auglýsingatíma (C6,
settar fram í tveimur sérheftum)

bls. 2

Reykjavíkurborg
Umhverfis og skipulagsvið

Reykjavík, 4. febrúar 2014

Yfirlit breytinga og lagfæringa vegna afgreiðslu Skipulagsstofnunar á aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 3. mgr. 32. gr skipulagslaga nr. 123/2010.
I. Breytingar, viðbætur og lagfæringar vegna athugasemda Skipulagsstofnunar

a. Landnotkun í Vatnsmýri:
Eftirfarandi texti verði settur við undirskriftartexta fremst í greinargerð A og á
þéttbýlisuppdrætti:
„Fyrir liggur samkomulag Reykjavíkurborgar, ríkisins og Icelandair Group og viðbótarsamkomulag ríkis og
borgar, dagsett 25. október 2013 sem varða stefnu aðalskipulagsins um uppbyggingu í Vatnsmýri (sjá
fylgiskjal C.8). Uppbygging í Vatnsmýri og tímasetning hennar er jafnframt háð frekara samkomulagi við
samgönguyfirvöld ríkisins um flutning flugstarfsemi af svæðinu. Sjá nánar um markmið og forsendur í kafla
um Vatnsmýri bls. 40-41, kafla um samræmi við áætlanir ríkisins á bls. 6-7 og kafla um flugvallarstarfsemi á
bls. 216-217.“

Eftirfarandi texta verði bætt við núverandi neðanmálstexta í töflu í kafla um Vatnsmýri (bls.
41) (viðbót feitletruð):
„Fyrir liggur samkomulag Reykjavíkurborgar, ríkisins og Icelandair Group og viðbótarsamkomulag ríkis og
borgar, dagsett 25. október 2013 sem varða stefnu aðalskipulagsins um uppbyggingu í Vatnsmýri (sjá
fylgiskjal C.8). Uppbygging í Vatnsmýri og tímasetning hennar er jafnframt háð frekara samkomulagi við
samgönguyfirvöld ríkisins um flutning flugstarfsemi af svæðinu. Helstu tímasetningar og markmið um þróun
svæðisins eru í samræmi við ákvæði í samkomulögum frá 25. október, m.a. um endurskoðun deiliskipulags
flugvallarins, stækkun alþjóðlegrar flugstjórnarmiðstöðvar, lokun NA/SV-brautar og flutning kennslu- og
einkaflugs á annan flugvöll. Frekari skoðun á staðsetningu flugvallar á höfuðborgarsvæðinu er vísað til heildar
endurskoðunar svæðisskipulagsins og nefndar Reykjavíkurborgar og Innanríkisráðuneytis, sbr. ofangreint
samkomulag“

Eftirfarandi texta verði bætt við myndtexta við kort sem sýnir heimildir um
flugvallarstarfsemi eftir tímabilum (í kaflanum um landnotkun, bls. 217) (viðbót feitletruð):
„Mynd 2. Tímabundnar heimildir um starfsemi flugvallar í Vatnsmýri. Sjá nánar viðkomandi ákvæði
samkomulags Reykjavíkurborgar, ríkisins og Icelandair Group og viðbótarsamkomulag ríkis og borgar, dagsett
25. október 2013 (sjá fylgiskjal C.8) og framfylgd þeirra.“ Sjá ennfremur markmið og forsendur í kafla um
Vatnsmýri bls. 40-41 og kafla um samræmi við áætlanir ríkisins á bls. 6-7.
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b. Þróun Reykjavíkur til 2030. Heimildir um fjölda íbúða:
Eftirfarandi texti verði bætt við titil myndar 13 (bls. 32-33):
„Íbúðarbyggð og blönduð byggð 2010-2030. Markmið aðalskipulagsins er að byggðar verði að meðaltali 700
1
íbúðir ári á tímabilinu (sjá töflur 2 og 7), sbr. viðmið svæðisskipulags .
1

Heimildir aðalskipulags miðast almennt við undirbúning uppbyggingar, en ekki hvenær fullgerðar íbúðar koma á markað.Tölur
svæðisskipulagsins miðast hinsvegar við fullgerðar íbúðir, sbr. tenging við íbúatölur og umferðarspá. Þetta þarf að hafa í huga þegar
rammar svæðisskipulagsins eru túlkaðir. Uppbyggingarheimildir um íbúðir á tímabilinu 2020-2024 skila sér ekki samsvarandi í fullgerðum
íbúðum á sama tímabili. Lauslega áætlað má reikna með allt að 11.800 nýjum íbúðum í Reykjavík (m.v. 10% vikmörk) til ársins 2024 sem
samræmist heimildum svæðisskipulags um þróun til 2024.

Eftirfarandi breytingar verði gerðar á töflum sem fylgja mynd 13 (bls. 32-33) – viðbótar
skýringar /neðanmálsgreinar:
„Heildarfjöldi íbúða í neðangreindum töflum er umfram viðmið um 14.500 íbúðir á skipulagstímabilinu, þar
sem gera má ráð fyrir að svæði sem koma til uppbyggingar seint á skipulagstímabilinu (eftir 2024) verða ekki
fullbyggð fyrr en að tímabili loknu, sbr. einnig markmið um þróun einstakra svæða.“
„Vikmörk -10%/20% miðast við einstök svæði. Vikmörk fyrir einstök svæði eru ekki sjálfgefin og þau háð
samþykki umhverfis- og skipulagsráðs á hverjum tíma. Miða skal við að vikmörk verði ekki meiri en 10%
þegar á heildina er litið. Vöktun og eftirlit með þróun uppbyggingar verði tryggt með árlegum
aðgerðaráætlunum og uppbyggingaráætlunum, þar sem m.a. verði hugað að þróun uppbyggingar á
einstökum byggðasvæðum, sbr. ákvæði svæðisskipulags.“

Eftirfarandi breytingar verði gerðar á tímabilum einstakra svæða í töflum á mynd 13:
Nr. 33 Skeifan verði 2016-2030 (var 2016-2024)
Nr. 36 Borgarspítalasvæði verði 2012-2030 (var 2012-2020)
Nr. 39 Elliðaárvogur-Vogur verði 2014-2030 (var 2014-2024)

c. Aðalgatnakerfi og fyrirvari vegna mislægra gatnamóta
Fyrirvari vegna mislægra gatnamót, sem kemur fram á þéttbýlisuppdrætti, á undirritunarsíðu
í Greinargerð A og í kaflanum Vistvænar samgöngur verður eftirfarandi:
„Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 setur fram stefnu um stofnbrautir með mislæg gatnamót
sem tekur meðal annars til eftirfarandi götukafla: 1. Sundabraut við mót Sæbrautar að gatnamótum
Reykjanesbrautar og Bústaðavegar; 2. Breiðholtsbraut frá gatnamótum við Arnarnesveg að Suðurlandsvegi; 3.
Gatnamót Kringlumýrar-Miklubrautar. Með vísan til 1. og 2. málsliðar 7. mgr. 12. gr. skipulagslaga er gerður
fyrirvari við stefnu Reykjavíkurborgar í aðalskipulaginu um að ekki verði mislæg gatnamót á umræddum
götuköflum. Vísað til heildar endurskoðunar svæðisskipulagsins.“
Var:
„Fyrirvari er gerður við útfærslu stofnbrauta og gatnamóta við þær á eftirfarandi götuköflum: 1. Sundabraut við
mót Sæbrautar að gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar; 2. Breiðholtsbraut frá gatnamótum við
Arnarnesveg að Suðurlandsvegi; 3. Gatnamót Kringlumýrar-Miklubrautar og mögulegar stokka- og
jarðgangalausnir á Miklubraut. Vísað til heildar endurskoðunar svæðisskipulagsins.“

Eftirfarandi setning verði bætt í kafla um Sundabraut, bls. 149 í kafla um Vistvænar
Samgöngur:

bls. 2

„…Að öðru leyti er gatnaskipulag Sundabrautar sýnt óbreytt frá AR2001-2024, m.a. varðandi fjölda og
staðsetningu mislægra gatnamóta á norðursvæðum brautarinnar. Heildarskipulag Sundabrautar verður tekið
til endurskoðunar þegar fyrir liggja áform um framkvæmdatíma brautarinnar“

d. Blönduð landnotkun. Framsetning á uppdrætti og skilgreiningar í texta
Framsetning stefnu um landnotkun á þéttbýlisuppdrætti breytist með eftirfarandi hætti
(athuga að hér er ekki um efnislegar breytingar að ræða, skilgreiningar efnislega eins) :
Svæði BB1 (blönduð byggð) Úlfarsfell II-Leirtjörn verði auðkennt sem miðsvæði (M22.
Úlfarsfell II-Leirtjörn) og sérmerkt með tveimur hringtáknum ÍB (íbúðarbyggð), næst
núverandi íbúðarhverfi og við Leirtjörn (sbr. mynd 13, bls. 32-33). Skilgreining svæðis verði
(er efnisleg eins og áður):
„M22. Úlfarsfell II-Leirtjörn. Blönduð byggð, þar sem íbúðarbyggð ásamt tilheyrandi þjónustu er ríkjandi næst
núverandi íbúðarsvæði í Úlfarsárdal en þrifalega atvinnustarfsemi, sbr. skilgreining miðsvæða (M) á
norðurhluta svæðisins. Starfsemi sem að jafnaði á heima á athafna- (AT) eða iðnaðarsvæðum (I) er ekki
heimil. Þéttleiki byggðar taki að mestu mið af nærliggjandi byggð. Nánari stefna um landnotkun og
nýtingarhlutfall verður mörkuð í deiliskipulagi, með hliðsjón af niðurstöðum hverfisskipulagsvinnu fyrir
borgarhlutann Úlfarsárfal-Grafarholt.“

Kaflinn Blönduð byggð (BB) á bls. 205 felldur út. Umfjöllun um M22 fer aftast í kaflann um
miðsvæði, bls. 209
Þróunarsvæði 104 í Úlfarsárdal (merkt með blandaðri landnotkun) verði auðkennt sem
svæði fyrir samfélagsþjónustu (S) og jafnframt sérmerkt með tveimur hringtáknum fyrir
íbúðir (ÍB) og íþróttasvæði/opið svæði (ÍÞ). Skilgreining svæðis í B-hluta aðalskipulagsins
verði:
„Þ104 Íþróttasvæði, skóli, sundlaug, menningarmiðstöð, nærþjónusta og íbúðir neðst í Úlfarsárdal. Svæði sem
verður til nánari skoðunar við gerð hverfisskipulags. Efnt verður til skipulags- og hönnunarsamkeppni um
svæðið, m.a. varðandi staðsetningu og nánari útfærslu grunnskóla, sundlaugar, menningarmiðstöðvar,
nærþjónustu, íþróttastarfsemi og mögulega frekari íbúðarbyggð. Íþróttasvæði borgarhlutans verður á svæðinu,
sem mun þjóna íbúðarsvæðunum í Úlfarsárdal og Grafarholti. Gert er ráð fyrir að þar rísi íþróttahús,
keppnisvöllur, gervigrasvöllur og æfingavellir beggja vegna árinnar. Aðkoma að svæðinu er um Úlfarsbraut,
hægakstursgötu, sem tengir hverfin saman og tengist íbúðarbyggðinni á Reynisvatnsási. Framkvæmdir við
íþróttavelli eru hafnar.”

Blönduð landnotkun við Klepp (þróunarsvæði nr. 49). Svæðið verði auðkennt sem
verslunar- og þjónusta (2/3) syðst en opið svæði nyrst (1/3). Skilgreining í B-hluta verði:
“Þ49 Kleppur. Verslun, þjónusta og opið svæði. Um 2 ha svæði sem áður var stofnanasvæði. Möguleg aukning
atvinnuhúsnæðis um 10-15 þúsund fermetrar. Þróun svæðis og magn bygginga háð legu og útfærslu
Sundabrautar. Í deiliskipulagi, sem tekur til svæðis í heild, verði tekið tillit til nálægðar við starfsemi spítalans
og tryggð verði útivistarsvæði nyrst á svæðinu.”

e. Aðrar lagfæringar vegna athugasemda Skipulagsstofnunar:
Skipulagsgögn yfirfarin og lagfærð sbr. tilmæli Skipulagsstofnunar:

bls. 3

1. Á skipulagsuppdráttum verður vísað til þess að mörk einstakra svæða séu sýnd nánar
í viðkomandi köflum (t.d. varðandi mörk miðsvæða með bókstafstilvísunum, kort bls.
51) og mörk viðkomandi undirsvæða skerpt á þemakortum eins og þurfa þykir.
2. Skipulagsuppdrættir yfirfarnir varðandi tilvísanir/merkingar einstakra svæða.
Greinargerð og uppdrættir að fullu samræmdir. Tilvísanir á uppdráttum verði í
samræmi við skipulagsreglugerð (sjá einnig lið hér að neðan, nr. 4).
3. Tilvísun varðandi kröfur um hindrunarfleti bætt við í umfjöllun um þróunarsvæði Þ29.

II. Aðrar breytingar, leiðréttingar og viðbætur vegna loka yfirlesturs
1. Efnistökusvæði skilgreint í landi Tindstaða, minniháttar efnistaka (flokkur C).
Skilgreiningu bætt við í texta og töflu á bls. 72-72 og tákni E9 bætt á
sveitarfélagsuppdrátt. Efnistaka er nú þegar til staðar en þessu er bætt við vegna
athugasemdar landeigenda (sbr. einnig afgreiðsla athugasemdar v/Stardals).
2. Samfélagsþjónusta sem sýnd er á framtíðaríbúðarsvæðum í Elliðaárvogi og Vatnsmýri
verði táknuð með hringtáknum, til að undirstrika að ekki er um nákvæma
landfræðilega afmörkun/staðsetningu að ræða.
3. Bætt verði við eftirfarandi í texta við mynd nr. 2 á bls. 143: „…Gera má ráð fyrir
hjólastígum/-reinum á fleiri götum/leiðum en sýnt er á kortinu. Sjá nánar
Hjólreiðaáætlun…“
4. Viðbótar leiðréttingar á skipulagsuppdráttum (villur) vegna loka yfirlestrar. Leiðrétt til
samræmis við bindandi þemakort í greinargerð A, kröfur skipulagsreglugerðar og
AR2001-2024 (vegna villna í yfirfærslu kortagrunna um atriði sem tillaga fjallaði ekki
um): Afmörkun miðborgar við Fríkirkjuveg, sbr. kort bls. 200/bls. 31 og AR2001-2024;
Tákn fyrir strandsvæði meðfram íbúðarsvæði í Elliðaárvogi, sbr. kort bls. 97; Mörk
verslunar- og þjónustusvæðis við Árvað í Norðlingaholti leiðrétt m.t.t. gildandi
deiliskipulags; Mörk samfélagsþjónustu við Borgarholtsskóla lagfærð sbr. kort bls. 97;
Langholtsskóli afmarkaður sem samfélagsþjónusta sbr. aðrir grunnskólar og kröfur
skipulagsreglugerðar; Aðrar smávægilegar leiðréttingar á kortagrunnum vegna
samræmingar og krafna skipulagsregluggerðar;
5. Lagfæringar á málfari vegna lokayfirlestrar (engar breytingar á bindandi stefnu),
framsetningu, tilvísunum og önnur samræming á greinargerð A og B.

bls. 4

C7. Samræmi við aðrar áætlanir

Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins
Þar sem sýnt var að heildarendurskoðað svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið lægi ekki fyrir fyrr
en eftir nokkur ár, var tillaga að breytingum á núverandi svæðisskipulagi 2001-2024 kynnt og afgreidd
samhliða nýju aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Nýtt aðalskipulag nær til ársins 2030 en
svæðisskipulagið verður áfram með lokaárið 2024, og er þess vegna gerð sérstök grein fyrir þróun í
Reykjavík til ársins 2024, miðað við forsendur nýs aðalskipulags, og sú þróun borin saman við
forsendur gildandi svæðisskipulags. Lýsing svæðisskipulagsbreytingar var samþykkt í
svæðisskipulagsnefnd um mitt ár 2011. Drög að svæðisskipulagsbreytingu var kynnt, sbr. 2. mgr. 23.
gr. skipulagslaga, vorið 2013. Breytingin var samþykkt í auglýsingu snemma sumars 2013 og auglýst
samhliða aðalskipulagstillögunni. Öll aðildarsveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa nú samþykkt
svæðisskipulagsbreytingum til staðfestingar.
Tillaga að nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík er í öllum meginatriðum í samræmi við stefnu gildandi
svæðisskipulags um byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu. Leiðarljós um þróun byggðar eru í
samræmi við stefnumörkun svæðisskipulagsins um sjálfbæra þróun, þéttingu byggðar, verndarsvæði
og græna trefilinn. Áætlanir aðalskipulagsins um vöxt Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins til ársins
2024 og 2030, um heildarfjölda íbúða og byggingarmagn atvinnuhúsnæðis, eru í samræmi við
meginforsendur svæðisskipulagsins. Helsta breytingin felst í aukinni áherslu á þéttingu byggðar á
skipulagstímabilinu, og hefur hún í för með sér breytta forgangsröðun svæða innan Reykjavíkur.
Fyrirliggjandi tillaga samræmast, í öllum megin atriðum, vel megin markmiðum svæðisskipulagsins
um byggðaþróun. Breytt forgangsröðun svæða og aukin þétting byggðar styðja enn betur, en
núgildandi skipulag, við megin markmið svæðisskipulagsins um sjálfbæra þróun og þéttari byggð.
Tillagan styður einkum við eftirfarandi markmið svæðisskipulagsins (sjá greinargerð
svæðisskipulagsins, einkum kafla 3.1. Megin markmið og leiðir):
Markmið um sjálfbæra þróun munu verða ráðandi í skipulagsmálum svæðisins, svo sem með
blandaðri landnotkun, þéttingu byggðar og skipulagi samgangna. (bls. 10)
Byggðin á höfuðborgarsvæðinu er dreifð í dag og er talið æskilegt að koma í veg fyrir að hún dreifist
of mikið. (bls. 22)
…að höfuðborgarsvæðið þróist áfram sem nútímalegt borgarsamfélag með alþjóðlegu yfirbragði og
verði alþjóðlega samkeppnishæft um fólk, fjármagn, fyrirtæki og viðskipti. (bls. 42)
að varðveita og endurbæta grænu svæðin sem umlykja byggðina á svæðinu. (bls. 42)
…að stuðla að sjálfbærri þróun og sjálfbæru umhverfi eins og kostur er. (bls. 42)
Sjálfbær þróun er ríkjandi hugsun í svæðisskipulaginu. Í henni felst að núverandi byggð er þétt með
íbúðum og atvinnustarfsemi. Gert er ráð fyrir blandaðri byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis á nýjum
svæðum sem næst núverandi byggð. Stefnt er að því að ekki verði gengið um of á græn svæði eða
auðlindir svæðisins og að almenningssamgöngur verði bættar. (bls. 42)
Byggðin skal vera þétt, m.a. til að nýta landið sem best og takmarka umfang hennar.
Svæðisskipulagið hvetur einnig til þéttingar innan núverandi byggðar. Núverandi byggð á
höfuðborgarsvæðinu getur ekki talist þétt miðað við aðrar borgir í Evrópu. Stefna sem hvetur til
þéttari byggðar fer saman við þau markmið að höfuðborgarsvæðið beri svipmót fagurrar og vel

starfshæfrar borgar, að græna baklandið og grænu geirarnir verði varðveittir og sjálfbært umhverfi
verði sem best tryggt. (bls. 43)
Áfangauppbygging verði með þeim hætti að ný byggð rísi fyrst í tengslum við núverandi byggð eða
sem næst þeirri byggð sem fyrir er. (bls. 44)
Gert er ráð fyrir þéttri byggð við miðkjarna og aðalleiðir almenningsvagna, t.d. í samræmi við
meginmarkmið línubæjarskipulagsins. Dreifðari byggð er í útjaðri nýrra byggðarreita en samt sem
áður innan viðunandi göngufjarlægðar frá leiðum almenningsvagna og hverfisþjónustu. (bls. 44)
Verði flugvöllurinn í Vatnsmýrinni lagður niður eftir árið 2016 er æskilegt að það landrými verði nýtt
til uppbyggingar áður en svæði, sem eru fjær þéttbýlinu, verða tekin undir byggð. (bls. 44)
Eitt af meginstefnumiðum svæðisskipulagsins er að blanda íbúðum og atvinnuhúsnæði saman á
nýjum byggðarreitum og því er lögð á það áhersla við skipulagsgerð á seinni stigum að gera ráð fyrir
rými fyrir atvinnuhúsnæði í og við nýja íbúðarbyggð. (bls. 46)

Í gildandi svæðisskipulagi eru stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu flokkaðar í tvo megin flokka,
„Stofnbrautir með mislæg gatnamót“ og „Aðrar stofnbrautir og svæðisbundnar tengibrautir“. Í
greinargerð svæðisskipulagsins segir um fyrri flokkinn, „að umferð gangi greiðlega á þeim
stofnbrautum þar sem þegar eru mislæg gatnamót eða þau fyrirhuguð“ og taldir eru upp þeir
götukaflar þar sem þetta á við um, sbr. mynd 3.8. í greinargerðinni og skipulagsuppdrátt
svæðisskipulagsins. Þessi skilgreining stofnbrauta nær m.a. til götukafla í Reykjavík þar sem ekki er
gert ráð fyrir mislægum gatnamótum í aðalskipulaginu 2001-2024. Má í því samhengi nefna gatnamót
Grensásvegar við Miklubraut, Sæbraut við Kringlumýrarbraut, Borgartún við Kringlumýrarbraut,
Laugavegar við Kringlumýrarbraut, Háaleitisbraut við Kringlumýrarbraut, Listabraut og Hamrahlíð við
Kringlumýrarbraut. Af þessum má ráða - sérstaklega í ljósi þess að aðalskipulagið 2001-2024 og
svæðisskipulagið 2001-2024 var unnið samhliða - að ekki ber að túlka þessi skilgreiningu sem svo að
öll gatnamót á viðkomandi götuköflum skuli vera mislæg. Það kemur heldur hvergi fram í texta
svæðisskipulagsins að svo skuli vera. Svæðisskipulagið setur ennfremur ekki fram stefnu um
staðsetningu einstakra mislægra gatnamóta eða að í henni felist staðbundin ákvörðun um tegund
viðkomandi gatnamóta. Það er útfærslu atriði í aðalskipulagi sveitarfélaganna og hafa þau útfært
þessa stefnu á mismunandi hátt. Í Hafnarfirði er tekin staðbundin ákvörðun um að sýna mislæg
gatnamót á öllum gatnamótum umræddra stofnbrauta, í Mosfellsbæ eru sýnd mislæg gatnamót á
stofnbrautum sem falla í flokkinn „aðrar stofnbrautir og svæðisbundnar tengingar“ og í Reykjavík
hafa mislæg gatnamót verið sýnd á aðeins hluta „stofnbrauta með mislæg gatnamót“, sbr. upptalning
að ofan. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa því útfært stefnu svæðisskipulagsins á ólíkan hátt,
en þó ávallt tekið mið af stefnu svæðisskipulagsins hvað varðar umferðarrýmd og skilvirkni. Vegna
þessa er ljóst að skerpa þarf á þessum skilgreiningum við heildarendurskoðun svæðisskipulagsins.
Reykjavíkurborg leggur til í aðalskipulagstillögunni að felld verði út eftirtalin mislæg gatnamót af
aðalskipulagi Reykjavíkur sem er á götuköflum með ofangreinda skilgreiningu: Þrenn mislæg
gatnamót á Sæbraut, sunnan væntanlegrar Sundabrautar, mislæg gatnamót við Bústaðaveg og
Reykjanesbraut, Breiðholtsbraut-Arnarnesveg og Breiðholtsbraut við Norðlingaholt. Tillaga um
niðurfellingu umræddra mislægra gatnamóta er m.a. gerð í ljósi þeirra mótmæla sem komið hafa
fram hjá íbúum í nærliggjandi hverfum, auk þess sem fyrir liggur að tryggja má aukna skilvirkni og
aukið umferðaröryggi á stofnbrautum með bættri ljósastýringu, fjölgun beygjuljósa og akreina.

Það er álit Reykjavíkurborgar að stefna um niðurfellingu umræddra mislægra gatnamóta feli ekki í
sér þörf á endurskilgreiningu viðkomandi götukafla í gildandi svæðisskipulagi, enda felur stefna
aðalskipulagsins að þessir götukaflar verði áfram í flokki afkastamestu stofnbrauta innan Reykjavíkur,
sbr. stefnuákvæði um umferðarrýmd og skilvirka ljósastýringu á gatnamótum, í kaflanum um
Vistvænar samgöngur. Það liggur því fyrir að stefnu svæðisskipulagsins varðandi þessar stofnbrautir
er framfylgt í fyrirliggjandi aðalskipulagstillögu. Aðalskipulagstillagan er enn fremur í fullu samræmi
við samgönguáætlun ríkisins til ársins 2022, varðandi stofnbrautarkerfið á höfuðborgarsvæðinu, sbr.
einnig samning sveitarfélaganna við ríkið um eflingu almenningssamgangna og hjólreiða á næstu 10
árum.
Í ljósi afstöðu Vegagerðarinnar og að fyrir liggur að fara í heildarendurskoðun svæðisskipulagsins, eru
settir ákveðnir fyrirvarar við stefnumörkun um umrædda götukafla og gatnamót.
Í svæðisskipulaginu eru settir fram tveir megin flokkar fyrir opin svæði, þ.e. svæði til sérstakra nota og
óbyggð svæði. Síðari flokkurinn er með takmarkaðri heimildir um byggð og mannvirkjagerð.
Afmörkun svæða með þessa landnotkun í svæðisskipulaginu er hinsvegar ekki markviss og kemur það
m.a. fram í aðalskipulagi sveitarfélaganna þar sem ýmis dæmi er að finna um ákveðið misræmi, þ.e.
svæði sem eru skilgreind sem óbyggð í svæðisskipulaginu fá skilgreininguna opin svæði til sérstakra
nota (skv. eldri reglugerð) í aðalskipulagi og öfugt. Í svæðisskipulagsbreytingunni sem kynnt er með
aðalskipulaginu er aðeins gerðar afmarkaðar leiðréttingar á þessu í einstaka tilvikum, en ekki farið í
grundvallar endurskilgreiningu þessara flokka í svæðisskipulaginu og verður það að bíða
heildarendurskoðunar svæðisskipulagsins í samræmi við ný skipulagslög og nýja skipulagsreglugerð.
Þetta varðar einnig annað mögulegt misræmi sem kanna að vera milli aðal- og svæðisskipulags á
svæðum sem breytingartillögur nýs aðalskipulags ná ekki til.
Samræmi við áætlanir ríkisins
Reykjavíkurflugvöllur í samgönguáætlun ríkisins til ársins 2022
Í samgönguáætlun 2011-2022 er lögð áhersla á að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað
innanlandsflugi á fullnægjandi hátt. Í samþykktri þingsályktun er þó ekki tiltekið skýrt að
Reykjavíkurflugvöllur skuli vera í Vatnsmýri. Mætti þá ætla að önnur staðsetning flugvallar á
höfuðborgarsvæðinu væri ekki útilokuð. Samgönguáætlun gerir einnig ráð fyrir að fram fari viðræður
milli ríkis og borgar um framtíð flugvallarins á fyrsta tímabili áætlunarinnar. Í samgönguáætlun er
ennfremur gert ráð fyrir félags- og hagfræðilegri úttekt á framtíð innanlandsflugsins.
Stefna Reykjavíkurborgar um að leggja af flugvöll í Vatnsmýri hefur legið fyrir í rúman áratug og sú
staðreynd var ljós þegar undirbúningur núverandi samgönguáætlunar 2011-2022 hófst. Megin
markmið aðalskipulagsins 2010-2030 um framtíð flugvallar í Vatnsmýri eru að mestu óbreytt frá fyrra
aðalskipulagi, sbr. einnig gildandi svæðisskipulag 2001-2024 og niðurstöður samstarfsefndar
samgönguráðuneytis og Reykjavíkur um framtíð Reykjavíkurflugvallar frá 2007. Í auglýstri tillögu að
nýju aðalskipulagi var gert ráð fyrir að N-S brautin í Vatnsmýri myndi víkja árið 2016. Í ljósi
framkominna athugasemda og í samræmi við niðurstöður viðræðna milli ríkis og borgar, var
tillögunni breytt í þá veru að lokun N-S brautar frestast til ársins 2022. Aðallandnotkun í Vatnsmýri
verður því flugvallarstarfsemi til ársins 2022 (sbr. mynd 2, í kaflanum Landnotkun), þ.e. út gildistíma
samgönguáætlunar ríkisins. Sjá nánar samkomulag ríkis og borgar um innanlandsflug í C8. Framfylgd.
Frekari skoðun á staðsetningu flugvallar á höfuðborgarsvæðinu er vísað til heildar endurskoðunar
svæðisskipulagsins og nefndar Reykjavíkurborgar og Innanríkisráðuneytis, sbr. umrætt samkomulag.

Almenn markmið í drögum að landsskipulagi, samgönguáætlun ríkisins, loftgæðastefnu o.fl.
Aðalskipulagið 2010–2030 hefur svipuð leiðarljós og meginmarkmið og þau sem fram koma í drögum
að Landsskipulagsstefnu um búsetumynstur og dreifingu byggðar, svo sem þessi:
„Skipulag byggðar styður við fjölbreyttan ferðamáta og greiðar og öruggar samgöngur og góð tengsl
eru á milli íbúða, atvinnusvæða og náttúrusvæða.“ (33)
„Að skipulagi byggðar sé þannig hagað að hugað sé að hagkvæmni við uppbyggingu, viðhald og
rekstur grunnkerfa.“ (36)
„Að skipulag byggðar stuðli að fjölbreyttum og vistvænum ferðamátum og góðum tengslum á milli
íbúða og þjónustu.“ (bls. 36).
Aðalskipulagið mótast einnig af þeim sjónarmiðum að samfelld og þétt byggð geti stuðlað að
breyttum ferðavenjum með aukinni notkun almenningssamgangna og fjölgun hjólandi og gangandi.
Þá rímar stefna aðalskipulagsins einnig
samgöngur með breyttum ferðavenjum,
vegalengda og ferðatíma og samdrætti í
forsenda þess að markmið ríkisvaldsins
loftslagsmálum 2010 nái fram að ganga.

vel við markmið Samgönguáætlunar um sjálfbærar
eflingu hjólreiða og almenningssamgangna, styttingu
losun gróðurhúsalofttegunda. Ofangreind markmið eru
í Stefnumörkun í loftslagsmálum / Aðgerðaáætlun í

Markmið Reykjavíkurborgar í fyrirliggjandi tillögu að nýju aðalskipulagi og samþykktri Loftslags- og
loftgæðastefnu samræmast vel markmiðum ríkisvaldsins á landsskipulagsstiginu. Fyrir liggur að
markviss stefna um þéttingu byggðar í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu er lykilforsenda þess að
verulegur árangur náist við að breyta ferðavenjum og stuðla að umhverfislega sjálfbærum
samgöngum, en án árangurs á því sviði verður trauðla náð settum markmiðum í loftslagsmálum.
Veigamesti þátturinn við þéttingu byggðar í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu er að losa land til
uppbyggingar í Vatnsmýri með því að flytja þaðan miðstöð innanlandsflugsins. Þetta staðfesta meðal
annars hagkvæmniúttektir sem gerðar voru á vegum samráðsnefndar ríkis og borgar árið 2007. (Um
samræmi við aðrar áætlanir ríkisins sjá nánar C1. Umhverfisskýrsla.)

C8. Framfylgd
Almennt
Innleiðing húsnæðisstefnu
Samkomulag um innanlandsflugvöll, dagsett 25. október 2013
Eigendasamkomulag, Sorpa bs., dagsett 25. október 2013

Framfylgd aðalskipulagsins
Aðalskipulag er yfirgripsmikil áætlun sem er stefnumarkandi í fjölmörgum málaflokkum. Stefna í
aðalskipulagi er bindandi fyrir skipulagsákvarðanir sem settar eru fram í hverfis- og deiliskipulagi, er
ákvarðandi varðandi útgáfu framkvæmda- og starfsleyfa og úthlutun lóða. Stefna aðalskipulagsins er
ennfremur almennur leiðarvísir við mótun og þróun byggðar, allt frá útfærslu í deiliskipulagi til
hönnunar einstakra mannvirkja. Til að fylgja eftir stefnumörkun aðalskipulagsins er mikilvægt að setja
fram áætlanir um leiðir að markmiðunum og nánari tímasetningu einstakra aðgerða og framkvæmda.
Gert er ráð fyrir að unnin verði aðgerðaáætlun í kjölfar staðfestingar aðalskipulagsins. Í
aðgerðaáætluninni verður lögð áhersla á framkvæmdir og aðgerðir sem mikilvægt er að ráðast í á
næstu árum til að tryggja að lykilmarkmið aðalskipulagsins nái fram að ganga. Í áætluninni verður
gefið ítarlegt yfirlit yfir framkvæmdir og aðgerðir til 4 ára í senn og almennt yfirlit yfir leiðir að
markmiðum aðalskipulagsins til lengri tíma. Jafnframt innifelur áætlunin stöðumat á framfylgd stefnu
aðalskipulagsins. Aðgerðaáætlunina þarf að endurskoða reglulega, samhliða gerð árlegra fjárhags- og
starfsáætlana, þar sem hún verður höfð til hliðsjónar.
Nú þegar er farið að vinna að framfylgd einstakra þátta aðalskipulagsins, s.s. með innleiðingu
húsnæðisstefnu, starfi nefndar um framtíðarstaðsetningu innanlandsflugvallar og gerð
hverfisskipulags fyrir alla borgarhluta. Hverfisskipulagið gegnir afar mikilvægu hlutverki við að
innleiða stefnu aðalskipulagsins og útfæra nánar markmið þess. Auk þess er áfram unnið með
áætlanir sem styðja markmið aðalskipulagsins s.s. Hjólaborgina, Torg í biðstöðu, aðgerðaáætlun í
loftslags- og loftgæðamálum og atvinnustefnuna Skapandi borg.
Jafnhliða þessu er mikilvægt að skapa öflugri gagna- og upplýsingagrunna til að fylgjast með þróun
borgarinnar og tryggja þannig betri grundvöll ákvarðanatöku hverju sinni. Í þessu sambandi má
benda sérstaklega þróun á húsnæðismarkaði og reglulegt mat á íbúðarþörf á höfuðborgarsvæðinu,
sbr. markmið í stefnunni Húsnæði fyrir alla, þróun í uppbyggingu hótela og gistiheimila sbr. markmið
um Miðborgina, þróun í matvöruverslun sbr. markmið í Kaupmanninum á horninu, fjölgun starfa og
íbúa eftir borgarhlutum, sbr. markmið um aukið jafnvægi í dreifingu starfa og þróun ferðavenja, sbr.
markmið í stefnunni Vistvænar samgöngur. Einnig er mikilvægt að þróa aðferðir við hagrænt mat
skipulagsáætlana (fiscal impact assessment). Uppbygging öflugri gagna- og upplýsingagrunna og
reglulegt stöðumat á framfylgd aðalskipulagsins, mun skapa grundvöll að raunhæfu mati þegar næst
kemur að endurskoðun aðalskipulagsins.

Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar

Starfshópur um innleiðingu húsnæðisstefnu
Október 2013

Húsnæðisstefna í nýju aðalskipulagi
Áætlanir um uppbyggingu til skemmri tíma (drög)
Tillögur að úthlutun (drög)
Búsetuform á einstökum svæðum (drög)

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Húsnæðisstefna
í nýju aðalskipulagi

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Húsnæðisstefna aðalskipulags. Helstu atriði
• Leitast verði við að tryggja fjölbreytt framboð
húsagerða og búsetukosta fyrir alla félagshópa.
• Innan hvers hverfis verði fjölbreytt framboð
húsagerða, minni og stærri íbúða í fjölbýli og
sérbýli, til að tryggja félagslega fjölbreytni
hverfanna. Til skemmri tíma verði sérstök
áhersla á að auka framboð smærri íbúða
• Stefnt verði að því að allt að 25% íbúða verði
miðaðar við þarfir þeirra sem ekki vilja eða geta
lagt mikið fé í eigið húsnæði. Uppbygging slíks
húsnæðis verði einkum á miðlægum svæðum
þar sem auðvelt er þjóna með góðum
almenningssamgöngum.
• Við mat á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis verði
ávallt tekið mið af félagslegri stöðu viðkomandi
hverfis og markmiðum húsnæðisstefnu fyrir
borgina í heild.

• Stefna um framboð húsagerða og búsetukosta
taki mið af þróun samfélagsins og
húsnæðismarkaðarins á hverjum tíma, s.s.
varðandi fjölskyldustærðir, aldursbreytingar,
stöðu á byggingarmarkaði og efnahagsþróun
• Húsnæðisstefnan byggi á markmiðum um
sjálfbæra þróun og hagkvæma uppbyggingu
borgarinnar.

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Leitast verði við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta á hverjum
tíma, bæði í þéttri borgarbyggð og í hefðbundnum úthverfum. Þegar metin eru
áform um byggingu nýrra íbúða innan núverandi hverfa verði lagt til grundvallar
framboð húsagerða og félagsleg fjölbreytni í hverfinu.
Uppbygging borgarinnar og þróun miði að því að skapa sterkar hverfisheildir sem
standi undir grunnþjónustu, fjölbreyttri verslun og þjónustu, íþrótta- og
frístundastarfsemi og fjölbreyttu mannlífi. Leitast verði við að hvert hverfi hafi sinn
kjarna, þannig að íbúarnir eigi sem styst að sækja daglega verslun og þjónustu og
sem flestir sjái sér fært að sækja þjónustu innan hverfisins gangandi eða hjólandi.

•

Skólahverfið verði áfram grunneining í skipulagi íbúðarhverfa borgarinnar

•

Áform um þéttingu byggðar og gerð nýs íbúðarhúsnæðis verið ávallt metin
með hliðsjón af núverandi stöðu í viðkomandi skólahverfi, s.s. framboði
þjónustuþátta, félagslegri stöðu og núverandi blöndun húsagerða.

•

Við ákvörðun um umfang, gerð og tímasetningu íbúðarþéttingar, verði horft
sérstaklega til stöðu grunn- og leikskóla í hverfunum.

Áætlanir um uppbyggingu til
skemmri tíma (drög)

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Áætlun um fullgerðar íbúðir í Reykjavík 2013-2022
Áætlunin horfir einkum til skipulagslegra þátta og stöðu byggingarstigs á einstökum svæðum
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Áætlun um íbúðarhúsnæði í Reykjavík 2013-2022
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Reykjavík - alls

420

456

855

845

845

785

846

854

850

865

Sérbýli

55

94

85

85

45

30

41

35

35

30

Fjölbýli

65

225

460

455

480

370

490

584

445

580

Leigu/félags (25%)

0

137

110

145

170

85

115

135

170

155

300

0

100

0

150

250

100

50

100

100

Íbúðir eldri

0

0

100

70

0

50

100

50

100

0

Hjúkrunaríbúðir

0

0

0

90

0

0

0

0

0

0

Nemendaíbúðir

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Tillögur að úthlutun
Búsetuform á einstökum svæðum

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Yfirlit 2013-2018. Úthlutun vegna leiguhúsnæðis*
Almenn

Reykjavíkurhús**

Keilugrandi

Búseti

20
50

Landhelgislóð

Nemendur

360

140

140

90

Fatlaðir***

300
100
200
50
100

Njarðargata
HÍ- vestur
Fluggarðar
Slippasvæði

Hjúkrunaríbúðir

58

Sæmundargata
Skerjafjörður

Eldri borgarar

Öskjuhlíð-HR

300

Hlíðarendi

400

Einholt-Þverholt

100
20

200

Ásholt

100
50

Bólstaðarhlíð-KHÍ

RÚV-lóð

50

49

Sláturfélagsreitur
Sléttuvegur

47

30

100
70
100

Mörkin-Grund
Suður-Mjódd
Tryggvagata 13

49
100
100
800

Barónsreitur
Kirkjusandur
Elliðaárvogur I
Móavegur
Úlfarsárdalur (Urðarbrunnur)

450
90
20

Reynisvatnsás
Vindás-Brekknaás

50
100
100
53
18

Hraunbær 103
Alls:

2556
48,3

90

802
15,1

276
5,2

1200
22,7

50
370
7,0

90
1,7

* Markmið um úthlutun. Áætlun til viðmiðunar. Ekki bindandi fyrir einstaka reiti. Mögulegt að breyta hlutföllum búsetuforma á einstaka reitum, svo framarlega sem megin markmiðum verði ekki raskað
**Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra
***Fjöldi íbúða er ekki tilgreindur fyrir einstaka reiti. Sjá uppbyggingaráætlun Velferðarsviðs

5294

Keilugrandi
Þ1

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

65

100

4-6

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

20

Búseti

Miðborg/
kjarni

Háskóli

Blöndun
húsagerða

A-

A-

A-

Athugasemdir:

Allt að 78 íbúðir. Samstarf við KR

Tímasetning:

2016

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

58

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Almenningsamgöngur

Fatlaðir

A-

Landhelgisgæslulóð
Þ4

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

50

200

3-5

2013-2016

Land ríkis

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Ríkið (OR að hluta, borgarlóð)
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

A

A-

Athugasemdir:

Reykjavíkurhús

Tímasetning:

2017

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

50

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Háskóli

Blöndun
húsagerða

A

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Sæmundargata-Vísindagarðar
Þ12

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

300

200

3-5

2013-2016

Deiliskipulag:

Deiliskipulag Vísindagarða

Eignarhald:

HÍ
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

A+

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Búsetuform

Eldri borgarar

2013

Hjúkrunaríbúðir

300

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Skerjafjörður
Þ16

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

800

60

3-5

2013-2020

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Sjá samning

Land ríkisins

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A-

A

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

360

140

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2018 (fyrstu áfangar)

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A-

HÍ – Njarðargata, Fluggarðar, svæði vestan Suðurgötu
AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

350+

200

3-5

2013-2020

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

HÍ
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

A+

A

Niðurstaða skipulagssamkeppni

Tímasetning:

2017 (fyrstu áfangar)

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

350

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Blöndun
húsagerða

Athugasemdir:

Nemendur

Búsetuform

A

Háskóli

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Slippasvæði-Vesturbugt
Þ6

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

300

60

1-5

2013-2016

Deiliskipulag:

Í auglýsingu

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

140

90

Búseti

A

Blöndun
húsagerða

A-

A

Athugasemdir:

Ein lóð til Reykjavíkurhús

Tímasetning:

2016 (fyrstu áfangar)

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Háskóli

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Öskjuhlíð-HR
Þ15

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

300

100

3-4

2013-2020

Deiliskipulag:
Land
ríkis

Eignarhald:

Reykjavíkurborg, ríki
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A-

Háskóli

Blöndun
húsagerða

A+

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Búsetuform

Eldri borgarar

2017 (fyrstu áfangar)

Hjúkrunaríbúðir

300

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A-

Hlíðarendi
Þ13

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

500

50

3-5

2013-2020

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir - breyting

Eignarhald:

Valsmenn, Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

400

100

Búseti

A

Blöndun
húsagerða

A

A

Athugasemdir:

Ein lóð fyrir Reykjavíkurhús

Tímasetning:

2018 (fyrstu áfangar)

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Háskóli

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Einholt-Þverholt
Þ24

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

250

250

4-6

2013-2016

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir - breyting

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

Blöndun
húsagerða

A-

A-

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

20

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2015 (fyrsti áfangi)

Hjúkrunaríbúðir

200

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Ásholt
Þ23

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

100

300

3-5

2013-2016

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir - breyting

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Búsetuform

Eldri borgarar

2015

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Bólstaðarhlíð-KHÍ
Þ35

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

50

75

6-8

2013-2020

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir - breyting

Eignarhald:

HÍ, Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Almenningsamgöngur

A

Þarf að auka heimild í AR-tillögu

Tímasetning:

2015

49

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

50

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

A

Blöndun
húsagerða

Athugasemdir:

Nemendur

Búsetuform

A

Háskóli

Fatlaðir

A

RÚV-lóð
Fjöldi

AR 2030

Þéttleiki

Hæð

<50

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir - breyting

Eignarhald:

Ríkið

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A-

B

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

49

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Tímabil

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A-

Sláturfélagslóð
Þ34

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

150

100

3-5

2016-2020

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir - breyting

Eignarhald:

Borgarlóð, húsnæði í eigu ríkis

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A-

B

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

Búsetuform
Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A-

Sléttuvegur
Þ32

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

250

50

2-4

2013-2016

Deiliskipulag:

Deiliskipulag liggur fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

47

30

Búseti

B

B

Blöndun
húsagerða

Almenningsamgöngur

A

Athugasemdir:

Skógavegur 16 fyrir Reykjavíkurhús

Tímasetning:

2014-2018

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Háskóli

90

Fatlaðir

B

Mörkin-Suðurlandsbraut 68-70
Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

<50

AR 2030

Deiliskipulag:
Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

A

Almenningsamgöngur

B

Skerpa á heimild í AR-tillögu (sjá M3b)

Tímasetning:

2014-2018

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

70

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

B

Blöndun
húsagerða

Athugasemdir:

Nemendur

Búsetuform

B

Háskóli

Fatlaðir

Suður-Mjódd
Þ46

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

100

100

4-5

2016-2020

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

B

Háskóli

B

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Búsetuform

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

B

Tryggvagata 13
Fjöldi
Þ8

AR 2030

Þéttleiki

49

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A

Hæð

Tímabil

4-5

2013-2016

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

49

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A+

Barónsreitur
Þ11

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

100

150

4-6

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir – endurskoðun fyrirhuguð

Eignarhald:

Reykjavíkurborg, einkaaðilar

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

Búsetuform
Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A+

Kirkjusandur
Þ27

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

150

150

2-5

2016-2020

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Glitnir, Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

B

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

100

50

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

B

Elliðaárvogur I
Þ38

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

900

60

2-5

2013-2020

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir ofl
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

800

100

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

B

Móavegur-Spöngin
Þ41

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

100

40

4-6

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir ofl
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

B

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

B

Úlfarsárdalur-Urðarbrunnur 130-134
Þ53

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

500

25

2-4

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

C

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

450

53

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2016

Hjúkrunaríbúðir

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

C

Reynisvatnsás
Þ52

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

110

12

1-2

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

C

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

90

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2016

Hjúkrunaríbúðir

18

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

C

Vindás-Brekknaás
Þ51

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

20

20

2-3

2013-2020

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

C

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

Búsetuform
Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

C

Hraunbær 103-105
Þ43

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

50

75

6-10

2016-2020

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

B

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn

Bland í borg*

Búseti

Nemendur

Búsetuform

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

50

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

B

Yfirlit 2013-2022. Önnur svæði (frumdrög)

Almenn

Reykjavíkurhús

Lýsisreitur

130

Bykó-reitur

70

Héðinsreitur

275

Mýrargata 26

65

TRH-Miðbakki-Kvosin

250

Laugavegsreitir

250

Skuggahverfi

100

Sætún-Lögreglureitur

100

Höfðatorg

250

Fellagarðar

50

Hampiðjureitur

140

Bílanaustsreitur

200

Súðarvogur
Norðlingaholt

400
100

Grundarhverfi

50

Alls:

2430

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

Fatlaðir

Lýsislóð
Þ2

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

150

200

3-9

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðili
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2015-2016

Hjúkrunaríbúðir

130

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Bykó-lóð
Þ3

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

70

150

5-7

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðili
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2022

Hjúkrunaríbúðir

70

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Héðinsreitur
Þ5

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

275

285

5-7

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðili
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2016-2017

Hjúkrunaríbúðir

275

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Mýrargata 26
Fjöldi

Þ6

AR 2030

Þéttleiki

Hæð

65

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðili
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2014

Hjúkrunaríbúðir

65

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Tímabil

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Miðbakki, TRH, Kvosin
Fjöldi

Þ7-8

AR 2030

Þéttleiki

250

Hæð

Tímabil

2-5

2013-2030

Deiliskipulag:
Eignarhald:

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A-

Almenningsamgöngur

A

Athugasemdir:

Skoða betur heimildir í AR-tillögu

Tímasetning:

2016-

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

250

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Blöndun
húsagerða

Fatlaðir

A

Laugavegsreitir
AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

250

100

1-5

2013-2020

Þ9

Deiliskipulag:

Liggur fyrir að hluta

Eignarhald:

Einkaaðilar

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2015-

Hjúkrunaríbúðir

250

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Skuggi
Þ10

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

100

175

6-16

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðilar

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2013-2016

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Sætún-Lögreglustöðvareitur
Þ20

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

100

100

4-6

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir að hluta

Eignarhald:

Reykjavíkurborg, ríkið, einkaaðilar

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

100

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Höfðatorg
Þ21

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

250

175

7-16

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðilar

Staðsetning:

Miðborg/
kjarni

Háskóli

A+

A-

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

Eftir 2018

Hjúkrunaríbúðir

250

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A

Bílanaustsreitur-Mánatún
Þ26

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

200

200

5-10

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur fyrir

Eignarhald:

Einkaaðilar
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

A

Háskóli

B

Blöndun
húsagerða

A

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

Nemendur

Eldri borgarar

2015

Hjúkrunaríbúðir

200

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

A-

Súðarvogur
Þ37

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

400

60

3-5

2013-2016

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Einkaaðilar
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

Tillaga
Búsetuform

Almenn

Reykjavíkurhús*

Búseti

B

Blöndun
húsagerða

B

A

Athugasemdir:

Samkeppni fyrirhuguð

Tímasetning:

Eftir 2018

Nemendur

Eldri borgarar

Hjúkrunaríbúðir

400

Úthlutun
* Leiguhúsnæði á vegum Félagsbústaða og annarra leigufélaga í bland m.a. við nemendaíbúðir, íbúðir á vegum Búseta og íbúðir fatlaðra

Húsnæðisstefna Reykjavíkur. Innleiðing

Háskóli

Fatlaðir

Almenningsamgöngur

B

Fellagarðar
Þ47

AR 2030

Fjöldi

Þéttleiki

Hæð

Tímabil

50

100

3-4

2013-2020

Deiliskipulag:

Liggur ekki fyrir

Eignarhald:

Reykjavíkurborg
Miðborg/
kjarni

Staðsetning:

C

Háskóli

C

Blöndun
húsagerða

B

Athugasemdir:
Tímasetning:

Tillaga

Almenn
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1. Inngangur - tilgangur umhverfismats skipulagskosta
1.1. Áherslur við endurskoðun aðalskipulags
Hagkvæm skipulagsstefna er að nýta sem best fjárfestingar sveitarfélagsins í
grunn þjónustukerfum, svo sem götum, veitukerfum og skólastofnunum.
Viðurkennt er að þétting byggðar er liður í slíkri stefnu. Eldri og nýrri athuganir
hafa leitt í ljós að þétting byggðar sé þjóðhagslega hagkvæm og hafi jákvæð
áhrif á rekstur og fjárfestingar sveitarfélaga.1 Jafnframt er talið að uppbygging á
miðlægum svæðum (þéttingarsvæðum) fremur en í útjaðri sé umhverfisvæn
skipulagsstefna. Ekki bara vegna sparnaðar í grunnkerfum sveitarfélagsins,
heldur einnig vegna ávinnings breyttra ferðavenja, styttri vegalengda og minna
landnáms opinna svæða í útjaðrinum. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að
þétting byggðar hafi jákvæð umhverfisáhrif vegna minni loftmengunar og
orkunotkunar bílsamgangna.2
Þétting byggðar er hinsvegar ekki án hliðarverkana. Hún getur haft neikvæð
umhverfisáhrif innan eldri hverfa og aukið óþarflega álag á umferðaræðar og
þjónustustofnanir. Mikil áhersla á þéttingu byggðar, þar sem einkum er gert ráð
fyrir íbúðum í fjölbýli, getur einnig leitt til einhæfara framboðs húsnæðis.
Hversu mikla áherslu skal leggja á þéttingu byggðar í nýju aðalskipulagi? Það er
ein af lykil spurningunum við endurskoðun þess. Á að leggja áherslu á
byggðaþróun inn á við og styrkja miðborgina eða á áfram að skipuleggja
hefðbundin úthverfi í útjaðrinum? Hvert á byggðin að stefna?
Við endurskoðun aðalskipulagsins þarf að taka stórar ákvarðanir sem snerta
beint eða óbeint ofangreinda spurningu; ákvarðanir um framtíð Vatnsmýrar,
umfang landfyllinga við Örfirisey og landnotkun á Álfsnesi. Ákvarðanir um
landnotkun á þessum svæðum munu hafa áhrif á byggðaþróun, ekki bara
skipulagstímabilið á enda heldur til mun lengri tíma. Vegna þessa var ákveðið
að greina þróun og forsendur byggðar í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu til
ársins 2040. Slík langtímasýn fyrir Reykjavík er ekki síst mikilvæg í ljósi þess að
„ónumin“ byggingarhæf landsvæði innan sveitarfélagins eru mjög umfangsmikil í
samanburði við nágrannasveitarfélögin.
Til að svara ofangreindum spurningum var ákveðið að móta nokkra almenna
skipulagskosti um byggðaþróun til lengri framtíðar sem fela í sér ólíkar áherslur
varðandi landnotkun á lykilsvæðum eins og Vatnsmýri og við Örfirisey.3 Mótaðir
voru nokkrir megin skipulagskostir og afbrigði þeirra (sjá kafla 3 og Viðauka I)
sem fjölluðu m.a. um byggðaþróun með og án flugvallar í Vatnsmýri og
byggðaþróun með og án landfyllinga við Örfirisey. Með því að móta ólíka
skipulagskosti er skapaður grundvöllur að einföldum samanburði og mati á
umhverfisáhrifum byggðaþróunar til lengri tíma. Í mati á skipulagskostunum er
1 Sjá t.d. hér á landi ParX. Viðskiptaráðgjöf IBM (mars 2007): Hagræn úttekt á sex valkostum fyrir framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar.
Kostnaðar- og ábatagreining.
2 Sjá t.d. nesPlanners (1999): Konsekvenser af udvalgte alternativer, unnið fyrir Samvinnunefnd um svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið.
3 Hér er sumpart verið að uppfylla neðangreint ákvæði í lögum um umhverfismat áætlana (nr. 105/2006) . Þar segir í 6. gr. um umhverfisskýrslu
sem skal fylgja skipulagsáætlunum (liður f): “skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum umhverfisáhrifum af framkvæmd áætlunarinnar og
raunhæfra valkosta við áætlunina, að teknu tilliti til markmiða með gerð áætlunarinnar og landfræðilegs umfangs hennar”. Með þessu er sumpart
verið að uppfylla ofangreint ákvæði laga um umhverfimast
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m.a. lögð áhersla á áhrif byggðaþróunar á loftgæði, auðlindir og landnotkun (sjá
kafla 4.1. og 4.3). Sérstök áhersla er á áhrif byggðaþróunar og samgangna á
losun gróðurhúsalofttegunda og notkun jarðefnaeldsneytis (sjá) Í þeim þætti
matsins er stuðst við reiknilíkan umferðar, til að kanna aukningu bílumferðar og
ekna vegalengd fyrir hvern skipulagskost (sjá kafla 4.2. og Viðauka 2).
Í skýrslunni er gerð grein fyrir þessum skipulagskostum og niðurstöðum
umhverfismats þeirra (1. áfangi umhverfismats aðalskipulagsins).

1.2. Umhverfismat aðalskipulags
Tilgangurinn með umhverfismati aðalskipulagsins er:
•

Að tryggja að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða við gerð
aðalskipulagsins, í því skyni að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum
byggðaþróunar

•

Að meta umhverfisáhrif mismunandi kosta um byggðaþróun á vinnslustigi
aðalskipulagsins og stuðla þannig að upplýstri og gegnsærri
ákvarðanatöku við mótun aðalskipulagsins

Umhverfismat aðalskipulagsins er tvíþætt (sjá að öðru leyti rit nr. 3 Matslýsing
og rit nr. 13. Umhverfismat aðalskipulags):
•

Umhverfismat almennra valkosta um byggðaþróun
áfangi)

•

Umhverfismat tillögu að nýju aðalskipulagi (umhverfismat 2. áfangi)

(umhverfismat 1.

1.3. Mat á skipulagskostum 2040 – tilgangur
Tilgangurinn með mótun skipulagskosta til lengri framtíðar og umhverfismats
þeirra:
•

Að meta umhverfisáhrif byggðaþróunar áður en tillaga að breyttri
landnotkun er mótuð

•

Að skapa afgerandi kosti um byggðaþróun til að skerpa á
umhverfisáhrifum mismunandi þéttleika byggðar og blöndunar atvinnuog íbúðarsvæða

•

Að kanna sérstaklega áhrif byggðaþróunar á aukningu bílumferðar,
orkunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda

•

Að meta almenn áhrif byggðaþróunar á umhverfi og samfélag – 1. áfangi
umhverfismats

•

Að skapa grundvöll að tillögum um þéttleika byggðar, blöndun
landnotkunar og forgangsröðun byggðasvæða
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Niðurstöður mats á kostum um byggðaþróun (umhverfismat I) verða lagðar til
grundvallar við mótun tillögu að nýju aðalskipulagi (sjá kafla 5), við mótun stefnu
um landnotkun og þéttleika byggðar á einstökum svæðum. Gert er ráð fyrir að
sömu umhverfis- og skipulagsþættir verði lagðir til grundvallar við mat á
skipulagskostum og við mat á endanlegri tillögu að nýju aðalskipulagi.
Grundvallar þættir sem horft verður til í umhverfismatinu eru náttúra, loftgæði og
heilsa, auðlindir, landnotkun og samfélag. Mat á tillögunni (umhverfismat II, sjá
rit nr. 13) verður þó mun ítarlegra, þar sem horft er til fleiri undirþátta og
staðbundin áhrif landnotkunar og einstakra framkvæmda skoðuð nánar.

1.4. Um efni skýrslunnar
...um verkefnið, hverjir komu að verkefninu og efnistök skýrslunnar
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2. Þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu
2.1. Þróun þéttbýlis á höfuðborgarsvæðinu

1900: 6.176 íbúar 66 íbúar/ha

1940: 43.841 íbúar

120 íbúar/ha

1960: 89.493 íbúar

70 íbúar/ha

1985: 132.510 íbúar39 íbúar/ha

Á síðustu áratugum hefur gengið stöðugt á
gott byggingarland á höfuðborgarsvæðinu.
Jaðar þéttbýlisins teygir sig sílfellt lengra
inn til landsins. Íbúafjölgunin á svæðinu
veldur að sjálfsögðu mestu um þessa þróun
en hinn lækkandi þéttleiki nýrra úthverfa
gerir það að verkum að mun hraðar gengur
á byggingarhæft land en ella. Þróun
byggðar á höfuðborgarsvæðinu er saga
útþenslu og útþynningar byggðarinnar.
Fjöldi íbúa á hvern hektara lands hefur
lækkað sleitulaust síðan á 4. áratug 20.
aldarinnar.
Með
nýju
svæðisskipulagi
fyrir
höfuðborgarsvæðið, þar sem áhersla var
lögð á þéttari byggð, voru vonir bundnar við
það að hægt væri að vinda ofan af þessari
þróun. Þær vonir hafa enn sem komið er að
mestu brugðist. Í svæðisskipulaginu var
meðal annars reynt að stemma stigu við
þessari þróun með því að skilgreina græna
trefilinn sem endimörk þéttbýlis, hvetja
sveitarfélögin til að byggja þéttar á nýjum
svæðum, þétta eldri svæði og láta miðlæg
svæði njóta forgangs í skipulagningu og
uppbyggingu. Álitamál er hvort þróunin hafi
verið
í
samræmi
við
markmið
svæðisskipulagsins. Þó mikið hafi áunnist í
þéttingu innan eldri byggðar, þá hefur ekki
verið neitt lát á útþenslu byggðarinnar og
hefðbundin úthverfi með lágum þéttleika
eru skipulögð í útjaðrinum sem aldrei fyrr.
Ásættanlegt byggingarland er takmörkuð
auðlind á höfuðborgarsvæðinu. Það verður
af skornum skammti fyrr en varir ef ekki
verður lát á útþenslu byggðarinnar og
uppbyggingu hefðbundinna úthverfa með
lágum þéttleika. Þetta hlýtur að setja
mögulegum vexti svæðisins ákveðin
takmörk. Þétting byggðar og gerð nýs lands
á fyllingum við sjávarsíðuna geta vissulega
breytt forsendum vaxtarins, en einnig
þessum þáttum eru takmörk sett meðal
annars af umhverfisástæðum. Samhliða
5
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auknum skorti á byggingarhæfu landi mun
verðmæti þess lands sem enn er óbyggt
eða vannýtt aukast jafnt og þétt.
Íbúaspá
til
lengri
tíma
fyrir
höfuðborgarsvæðið þarf að horfa til þessara
forsendna. Hvernig mun Reykjavík og
höfuðborgarsvæðið
standa
sig
í
samkeppninni um nýja íbúa og ný
atvinnutækifæri? Íbúaspá fyrir svæðið þarf
að grundvallast á spá fyrir landið í heild
sinni og gefnum forsendum um þróun
byggðar í landinu. Mun höfuðborgarsvæðið
halda áfram að vaxa hraðar en aðrir hlutar
landsins eða munu spretta fram ný
vaxtarsvæði,
s.s.
í
jaðarbyggðum
höfuðborgarsvæðisins
eða
fjarlægari
landshlutum?

2005: 187.105 íbúar36 íbúar/ha

2024: 228.000 íbúar32 íbúar/ha

2.2. Hversu hratt mun svæðið vaxa?
Íbúaþróun á Íslandi og Reykjavík 1901 til 2007
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Íbúaspá fyrir Ísland til 2045
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aldar hefur ávallt verið íbúafjölgun í
Reykjavík. Nokkuð hefur hægt á fjölgunin í
Reykjavík síðustu áratugi en það er eðlileg
þróun í stækkandi borg sem býr við nálægð
smærri sveitarfélaga sem geta boðið fram
hentugt byggingarland. Að sama skapi
hefur hægt lítillega á vextinum á
höfuðborgarsvæðinu hin allra síðustu ár,
meðan örari íbúafjölgun hefur verið í
nágrannabyggðarlögum.
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Sagan segir að það verði áfram nokkuð
stöðugur vöxtur á höfuðborgarsvæðinu.
Hinsvegar má ekki einblína á þróun liðinna
áratuga þegar horfur til framtíðar eru
metnar. Fyrir liggur að gott byggingarland á
höfuðborgarsvæðinu
verður
brátt
af
skornara skammti. Það eitt hlýtur að setja
vextinum ákveðinn takmörk þegar til lengri
tíma er litið.
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Ný íbúaspá Hagstofunnar (2008-2050) gerir
ráð fyrir mun meiri vexti en eldri spá frá
2003 (2003-2045). Meðalvöxtur á Íslandi
eykst úr 0,48% á ári í um 0,8%. Íbúafjöldinn
árið 2045 verður 425 þúsund samkvæmt
nýrri spá miðað við 353 þúsund íbúa í eldri
spá. Hér er verulegur munur á og stafar
hann einkum af breyttum forsendum um
aðflutning til landsins.

Landþörf þéttbýlis (íbúðar- og atvinnusvæði) á
höfuðborgarsvæðinu til 2045. Miðað við 3 valkosti um
byggðaþróun og meðalfjölgun 1,17% fjölgun á ári
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fjarlægðir frá miðsvæðum (sjá nánar í Viðauka 3)

Íbúaspá fyrir höfuðborgarsvæðið til ársins
2040 gengur út frá því að suðvestursvæðið
(60 mín fjarlægð frá Reykjavík) verði áfram
helsta vaxtarsvæði landsins. Í öðrum
landshlutum standi íbúafjöldinn í stað.
M.ö.o. hlutdeild suðvestursvæðisins í
íbúafjölda landsins mun vaxa jafnt og þétt,
eða úr 76,5% árið 2007 í 82,5% árið 2040. Í
háspá fyrir höfuðborgarsvæðið er miðað við
að vöxtur verði örari þar en annars staðar á
suðvestursvæðinu. Árið 2040 verði hlutdeild
höfuðborgarsvæðisins rúmlega 70% af
landinu öllu. Lágspáin gerir ráð fyrir að
svæðið vaxi í takt við suðvestursvæðið og
hlutdeild svæðisins af landinu öllu verði
rúmlega 67% árið 2040.

Íbúaspá fyrir Ísland 2040
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Höfuðborgarsvæðið 2040.
Íbúaspá byggð á spá Hagstofu frá 2007. Hlutdeild svæðisins
verði 70% (háspá) eða 67% (lágspá) árið 2040
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Reykjavík 2040.
Íbúaspá byggð á spá Hagstofu frá 2007. Hlutdeild Reykjavíkur af íbúafjölda
landsins óbreytt í lágspá (38%), en fer vaxandi í efri spánum (41% og 43%)
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Spá fyrir Reykjavík gerir ráð fyrir að
hlutdeild borgarinnar í íbúafjölda á
höfuðborgarsvæðinu haldist óbreytt í hærri
spánum (um 60%) - sem er ekki óraunhæft
þegar horft er til byggingarlands - en
lágspáin gerir ráð fyrir að hlutdeild
Reykjavíkur haldi áfram að lækka og verði
54% árið 2040. Miðað við háspá gætu íbúar
Reykjavíkur orðið nálægt 179 þúsund árið
2040 en 157 þúsund samkvæmt lágspá.
Meðalvöxtur á ári yrði 1,26% samkvæmt
háspá en 0,87% í lágspánni. Til
samanburður hefur meðal íbúafjölgun
undanfarin 10 ár verið 0,97%.

Eftirspurn eftir íbúðum í Reykjavík til 2040.
Íbúaspá fyrir Reykjavík (lágspá, miðspá, háspá) og fækkun íbúa á íbúð í 2,15 árið 2040
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Fjöldi íbúða

1.000

Miðað við íbúaspárnar gæti árleg eftirspurn
eftir íbúðum í Reykjavík verið á bilinu 700 til
1000 íbúðir (sjá nánar í riti nr. 6. Hversu
hratt mun Reykjavík vaxa? Íbúaþróun í
Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu til
2040).
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3. Kostir um byggðaþróun til 2040
3.1. Skipulagskostir 2040 – megin forsendur
Hversu mikla áherslu skal leggja á þéttingu byggðar við endurskoðun
aðalskipulagsins? Hvaða áhrif hefur það á byggðaþróun ef flugvöllur verður
lagður af í Vatnsmýri? Og hvaða áhrif hefur það ef innanlandsflugvöllur verður
áfram starfræktur í Vatnsmýrinni? Þetta eru lykil spurningar við endurskoðun
aðalskipulagsins. Með mótun ólíkra skipulagskosta um þróun til lengri framtíðar
og ákveðnu mati á þeim, er auðveldar að átta sig á afleiðingum mismunandi
ákvarðana í aðalskipulaginu og mögulegt að svara ofangreindum spurningum.
Samkvæmt fyrirliggjandi íbúaspám (miðspá) þarf að byggja að meðaltali um 900
íbúðir árlega til ársins 2040 eða um 30 þúsund íbúðir.4 Umfang uppbyggingar í
Vatnsmýri, á landfyllingum við Örfirisey og á Álfsnesi er óvissu háð. Meiri vissa
er um uppbyggingu á öðrum svæðum. Eftirtalin svæði eru talin verða byggð árið
2040 óháð stefnu aðalskipulags um þéttingu byggðar og ákvörðunum um
framtíð Vatnsmýrar:
1. Á þéttingarsvæðum innan núverandi byggðar og í Elliðaárvogi hafi
byggst um 7.500 íbúðir
2. Í Úlfarsárdal hafi verið byggðar um 4000 íbúðir
3. Í Geldinganesi (og Gufunesi) hafi verið byggðar 4000 íbúðir
Alls rúmast á þessum svæðum um 15.500 íbúðir eða rúmur helmingur
áætlaðrar þarfar til ársins 2040 (m.v. íbúaspá-1,1% íbúafjölgun á ári).
Uppbygging á ofangreindum svæðum er því nokkurs konar fasti (grunnkostur) í
öllum skipulagskostunum til 2040. Eftir stendur að finna um 15.000 íbúðum til
viðbótar stað í borgarlandinu. Mótun kosta um byggðaþróun til 2040 snerist því
fyrst og fremst um það hvort þessar 15 þúsund íbúðir (samsvarar 30 þúsund
íbúum)5 væru byggðar upp miðborg (í Vatnsmýri og/eða á landfyllingum við
Örfirisey) eða í ytri úthverfum (Álfsnesi) . Þrír megin kostir um byggðaþróun
voru mótaðir:

Kostur A
Miðborg
15.000 íbúar í Vatnsmýri
15.000 íbúar í Örfirisey

Kostur B
Fjölkjarna
15.000 íbúar í Miðborg
15.000 íbúar í úthverfum
Jöfn dreifing starfa

Kostur C
Úthverfi
30.000 íbúar í úthverfum

Hver kostur felur í sér mismunandi áherslur varðandi þéttleika byggðar og
blöndun landnotkunar (dreifing starfa).

4 Tímabilið 2008-2040 er hér reiknað sem 33 ár. Hér er eingöngu verið að tala um áætlaða þörf í Reykjavík. Gengið er útfrá því að íbúafjölgun í
Reykjavík verði í takt við höfuðborgarsvæðið í heild. Miðað við 1,1% fjölgun á ári verða íbúar höfuðborgarsvæðisins um 280 þúsund árið 2040.
Umferðarreikningar fyrir skipulagskostina (sjá kafla 4.2. og viðauka 2) taka mið af sama vexti íbúafjöldans á höfuðborgarsvæðinu.
5 Vegna þess að meðaltal íbúa á íbúð er að jafnaði annað á miðborgarsvæðinu (2,0) en í úthverfum (2,5) var ákveðið að skilgreina kostina útfrá
íbúafjölda en ekki fjölda íbúða.
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Eftirfarandi forsendur gilda um alla skipulagskosti:
o Uppbygging verði lokið á sérstökum þéttingarsvæðum og í Elliðaárvogi,
Úlfarsárdal og Geldinganesi (Gufunesi) fyrir 2040 með alls um 15.500
íbúðum (sbr. hér að ofan).
o Uppbygging atvinnusvæða í Reykjavík verði í meginatriðum í samræmi
við svæðis- og aðalskipulag m.s.br. og störfum fjölgi í takt við
íbúafjölgunina
o Viðmið um þéttleika á íbúðarsvæðum verði 50-60 íbúðir/ha á miðlægum
svæðum (þéttingarsvæðum) en 17,5-22,5 íbúðir/ha í úthverfum
o Uppbygging í nágrannasveitarfélögum verði í samræmi við
skipulagstalnagrunn vegna umferðarspár Vegagerðarinnar frá 2007
(vegna nýrrar samgönguáætlunar), með allnokkrum uppfærslum. Hraði
uppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu er stilltur af miðað við nýjar
íbúaspár fyrir höfuðborgarsvæðið vegna endurskoðunar aðalskipulags
Reykjavíkur
o Samgöngukerfi aðalskipulags 2001-2024 og svæðisskipulags 2001-2024
m.s.br. er lagt til grundvallar. Í öllum skipulagskostum er gert ráð fyrir
Sundabraut fullbyggðri alla leið upp á Kjalarnes og Öskjuhlíðar/Kópavogsgöngum fullbyggðum alla leið.
Hverjum kosti og afbrigðum þeirra er lýst hér á eftir (sjá kafla 3.2.-3.6. og
Viðauka 1 og 2).
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Mynd 1. Miðborg - kostur A1. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í Vatnsmýri og á landfyllingum
við Örfirisey. Bláir hringir tákna uppbyggingu íbúða sem er talin óháð stefnu endurskoðaðs
aðalskipulags um þéttingu byggðar. Gert er ráð fyrir fjölgun starfa í Vatnsmýrinni og miðborg
samkvæmt aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar og eru þau fasti í öllum
skipulagskostum.

3.2. Miðborg – kostur A1 – byggð í Vatnsmýri
Við mótun kostar A1 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•
•

•

•
•
•
Mynd 2. Landþörf samkvæmt kosti A1

Að efla miðborgina
Að skapa þétta borgarbyggð sem er
grundvöllur fjölbreytts og lífvænlegs
borgarsamfélags
Að stuðla að aukinni nálægð heimila
og vinnustaða og draga þannig úr
samgöngu- og umhverfiskostnaði
Að styðja við aðra ferðamáta en
einkabílinn með þéttari byggð
Að nýta sem best fyrirliggjandi
stofnkerfi gatna og veita
Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri
þróun

Kosti A1 er nánar lýst í Viðauka 1, Töflu 2 (sjá afbrigði við kost, A2, í Viðauka
2).
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Mynd 3. Fjölkjarna - kostur B1. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í Vatnsmýri og í ytri úthverfum.
Jafnari dreifing starfa. Bláir hringir tákna uppbyggingu íbúða sem er talin óháð stefnu
endurskoðaðs aðalskipulags um þéttingu byggðar. Gert er ráð fyrir fjölgun starfa í Vatnsmýrinni
og miðborg samkvæmt aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar og eru þau fasti í öllum
skipulagskostum.

3.3. Fjölkjarna – kostur B1 - byggð í Vatnsmýri
Við mótun kostar B1 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•

•
•

•

•

Að skapa fjölbreytta búsetukosti innan
borgarinnar – í þéttri byggð jafnt og í
úthverfum
Að efla miðborgina jafnhliða styrkingu
kjarna í hverjum borgarhluta
Að skapa jafnvægi í dreifingu starfa
og auka nálægð vinnustaða og
heimila – og draga þannig úr
samgöngu- og umhverfiskostnaði
Að nýta fyrirliggjandi stofnkerfi gatna
og veita sem best og dreifa
umferðarálagi
Að stuðla að sjálfbærri borgarþróun

Mynd 4. Landþörf samkvæmt kosti B1
Kosti B1 er nánar lýst í Viðauka 1, Töflu 2 (sjá afbrigði við kost, B3 og B4 í
Viðauka 2).
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Mynd 5. Fjölkjarna - kostur B2. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð á landfyllingum við Örfirisey og
í ytri úthverfum. Jafnari dreifing starfa. Bláir hringir tákna uppbyggingu íbúða sem er talin óháð
stefnu endurskoðaðs aðalskipulags um þéttingu byggðar. Gert er ráð fyrir fjölgun starfa í
Vatnsmýrinni og miðborg samkvæmt aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar og eru
þau fasti í öllum skipulagskostum.

3.4. Fjölkjarna – kostur B2 - flugvöllur í Vatnsmýri
Við mótun kostar B2 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•

•
•

•

Mynd 6. Landþörf samkvæmt kosti B2

•

Að skapa fjölbreytta búsetukosti innan
borgarinnar – í þéttri byggð jafnt og í
úthverfum
Að efla miðborgina jafnhliða styrkingu
kjarna í hverjum borgarhluta
Að skapa jafnvægi í dreifingu starfa
og auka nálægð vinnustaða og
heimila – og draga þannig úr
samgöngu- og umhverfiskostnaði
Að nýta fyrirliggjandi stofnkerfi gatna
og veita sem best og dreifa
umferðarálagi
Að stuðla að sjálfbærri borgarþróun

Kosti B2 er nánar lýst í Viðauka 1, Töflu 2 (sjá afbrigði við kost, B3 og B4 í
Viðauka 2).
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Mynd 7. Úthverfi - kostur C1. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í ytri úthverfum. Bláir hringir
tákna uppbyggingu íbúða sem er talin óháð stefnu endurskoðaðs aðalskipulags um þéttingu
byggðar Gert er ráð fyrir fjölgun starfa í Vatnsmýrinni og miðborg samkvæmt aðalskipulagi,
óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar og eru þau fasti í öllum skipulagskostum.

3.5. Úthverfi – kostur C1 - flugvöllur í Vatnsmýri
Við mótun kostar C1 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•

•

•
•

•
Mynd 8. Landþörf samkvæmt kosti B2
•

Að skapa friðsælt, öruggt og
heilsusamlegt borgarumhverfi, fyrir þá
sem kjósa að vera fjarri skarkala
miðborgar og atvinnukjarna
Að tryggja gott og fjölbreytt framboð
lóða og gefa sem flestum færi á að
byggja sitt eigið hús
Að stuðla að skilvirku og öruggu
gatnakerfi og dreifa umferðarálagi
Að nýta sem best þau
samgöngumannvirki sem fyrirhuguð
eru
Að tryggja sem flestum nálægð við
náttúru og útivistarsvæði
Að draga úr þéttingu innan núverandi
byggðar

Kosti C1 er nánar lýst í Viðauka 1, Töflu 2 (sjá afbrigði við kost í Viðauka 2).

3.6. Aðrir kostir – afbrigði skipulagskosta
Sjá Viðauka 2.
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4. Mat skipulagskosta - 1. áfangi umhverfismats
4.1. Umhverfisþættir og aðferðafræði
Sömu umhverfis- og skipulagsþættir eru lagðir til grundvallar við mat á
skipulagskostum um byggðaþróun (1. áfangi umhverfismats) og við mat á
formlegri tillögu að nýju aðalskipulagi (2. áfangi umhverfismats; sjá nánar rit nr.
3: Umhverfismat aðalskipulags. Matslýsing). Grundvallar þættir sem horft er til í
umhverfismatinu eru náttúra, loftgæði, samfélag og auðlindir. Mat á tillögunni
(2. áfangi matsins, sjá rit nr. 13) verður mun ítarlegra, þar sem horft er til fleiri
undirþátta og staðbundin áhrif landnotkunar og einstakra framkvæmda skoðuð
nánar.
Skipulagskostir um byggðaþróun til 2040 eru sérstaklega metnir m.t.t.
landþarfar (hversu mikið nýtt land þarf að brjóta undir þéttbýli), umfangs
samgöngukerfa, efnistöku vegna landfyllinga (sjá töflu 2 í Viðauka 1) og áhrifa á
samgöngur (sjá kafla 4.2.).
Til að meta áhrif skipulagskosta á samgöngur er stuðst við svokallað reiknilíkan
umferðar (sjá kafla 4.2. og nánar Viðauka 4). Með líkaninu er reynt að spá fyrir
um aukningu bílumferðar á grundvelli íbúaþróunar og aukningu byggðar. Í
umhverfismatinu er einkum horft til heildar umferðarsköpunar fyrir hvern
skipulagskost. Niðurstöður líkansins um umferðarsköpun (eknir km) eru nýttar til
að áætla losun gróðurhúsalofttegunda (CO2; NOx)og orkunotkun bílsamgangna
fyrir hvern kost. Hér er um að ræða megin umhverfisvísa í Umhverfistefnu
Reykjavíkurborgar sem Umhverfisvið gerir reglulegar mælingar á.6 Líkanið gefur
einnig upplýsingar um meðal vegalengd og tímalengd ferða, sem getur gefið
vísbendingar um þjóðhagslega hagkvæmni byggðaþróunar. Niðurstöður
umferðarreikninganna er einnig hægt að nýta til að kanna umferðarálag á helstu
stofnbrautum og áhrif á hljóðvist. Ekki er gert mat úr þeim niðurstöðum hér en
þessi áhrif eru skoðuð nánar fyrir tillögu að nýju aðalskipulagi.

4.2. Áhrif skipulagskosta á samgöngur, orkunotkun og útblástur
Umræður um samspil samgangna og borgarskipulags hafa farið mjög vaxandi á
undanförnum árum, ekki síst frá þeim sjónarhóli að mögulegt sé að breyta og
stýra ferðavenjum með nýjum áherslum í skipulagi byggðar. Fullyrt er að með
þéttari og blandaðri byggð sé hægt að draga úr ferðavegalengdum og þar með
úr orkunotkun og loftmengun, auk þess sem hægt er að spara land og minnka
kostnað við gerð og rekstur gatna- og veitumannvirkja
Það er tilvalið að nýta reiknilíkan umferðar7 til að kanna áhrif skipulagskosta um
byggðaþróun (mismunandi þétt og blönduð byggð) á magn bílumferðar og

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar-Hjalti Guðmundsson: Umhverfisvísar Reykjavíkurborgar 2002-2006, UHR 03-2007-1.
Á ensku “urban transportation modeling system”. Um er að ræða tiltölulega flókið ferli sem ekki er ástæða til að lýsa í þaula hér
(sjá nánar Viðauka 2). Megin tilgangur slíkra reiknilíkana er að kanna áhrif uppbyggingar á ferðavenjur og bílumferð, t.a.m. með
hvaða hætti hún eykur umferðarálag í gatnakerfinu. Slík líkön eru því mötuð með upplýsingum um áformaða uppbyggingu (fjölda
íbúða-fjölgun íbúa/aukingu atvinnuhúsnæðis-fjölgun starfa).

6
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Kostur A1

Kostur B1

Kostur B2

Kostur C1

Byggð í Vatnsmýri

Byggð í Vatnsmýri

Byggð í Örfirisey

Byggð á Álfsnesi

Flugvöllur í
Vatnsmýri
Byggð í Örfirisey

Flugvöllur í
Vatnsmýri
Byggð á Álfsnesi

Byggð á Álfsnesi

Umhverfisþáttur
Samgöngur

7.400.000

7.520.000

7.490.000

7.840.000

Vegalengd ferða (km að meðaltali)

5,90

5,98

5,96

6,23

Tímalengd ferða (mín. að meðaltali)

5,69

5,67

5,66

5,93

Losun CO2 (tonn/dag)

1.894

1.925

1.917

2.007

Losun Nox (tonn/dag)

22,2

22,6

22,5

24,0

389.610
476.190

395.928
483.912

394.349
481.982

412.776
504.504

Bílumferð - eknir km/dag

Loftgæði

Orkunotkun
Bensín (l) - notkun á dag (11,02 l/100 km
Díesel (l) - notkun á dag (12,38 l/100 km)
Besta niðurstaðan

Byggt á niðurstöðum umferðarreikninga fyrir hvern valkosta (sjá Viðauka 2 um reiknilíkan umferðar). Við útreikninga á
á losun gróðurhúsalofttegunda og orkunotkun bílsamsamgangna er horft til viðmiða Umhverfissviðs Rvík. (sjá UHR 03
-2007-1). Einnig er horft til aðferða Nesplanners (1999). Þar sem hér er fyrst og fremst um samanburð að ræða er

Lakasta niðurstaðan

reiknað útfrá núverandi viðmiðum, en ekki reynt að meta horfur á líklegum breytingum á t.a.m orkugjöfum.

Tafla 1. Áhrif skipulagskosta á samgöngur, loftgæði og orkunotkun (1. drög – m/ fyrirvara um
aðferðafræði að yfirfæra km í losun gróðurhúsalofttegundir og orkunotkun)
ekna vegalengd, og í kjölfarið áhrif á orkunotkun og losun
gróðurhúsalofttegunda. Notkun reiknilíkans umferðar til að meta slík
umhverfisáhrif á sér nokkur fordæmi, m.a. hér á landi.8 Reiknilíkani umferðar
var beitt með þessum hætti við vinnslu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins,
þar sem könnuð voru meðal annars áhrif umferðar á orkunotkun og loftmengun
fyrir fjóra megin kosti um byggðaþróun.9
Við umferðarreikninga fyrir skipulagskostina er stuðst við endurbætt reiknilíkan
VSÓ-ráðgjafar10 Gerð er nánari grein fyrir umferðarreikningunum, notkun
reiknilíkansins og forsendum reikninga í greinargerð VSÓ-ráðgjafar í Viðauka 4.
Niðurstöður umferðarreikninga fyrir skipulagskostina eru settir fram í töflu 1.
Sömu reikningar voru gerðir fyrir aðra kosti (sjá Viðauka 2) og eru niðurstöður
fyrir þá settar fram í Viðauka 3.11

4.3. Áhrif skipulagskosta á umhverfi og samfélag (sjá rit nr. 13)
8 Þessari aðferð hefur verið beitt í allmörg ár, sjá t.d. Greater Toronto Area – Urban Structure Concepts Study. IBI Group 1990). Í
hagrænni úttekt á Vatnsmýrarsvæðinu var umferðarlíkaninu (endurbætt umferðarlíkan VSÓ) beitt til að meta þjóðhagslegan ábata
af byggð í Vatnsmýri í samanburði við byggð í Geldinganes, þar sem ekin vegalengd og samgöngukostnaður var lagður til
grundvallar, sjá ParX. Viðskiptaráðgjöf IBM (mars 2007).
9 Sjá NesPlanners: Konsekvenser ad udvalgte alternativer, februar 2000, bls.54.
10 VSÓ-ráðgjöf: Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins. Rannsóknaverkefni fyrir Vegagerðina 2005. Febrúar 2006 og Nýtt
umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins. Rannsóknaverkefni fyrir Vegagerðina 2006. Umferðarspá 2024. Framhald
rannsóknaverkefnis frá 2005, apríl 2007.

Munur á niðurstöðum fyrir skipulagskostina kann að virðast ekki mikill (um 5%). Hér þarf hinsvegar að hafa í huga að um heildar niðurstöður er
að ræða fyrir allt höfuðborgarsvæðið eða 280 þús. íbúas árið 2040. Munur kostanna skýrist hinsvegar aðeins af staðsetningu 30 þúsund íbúa
eða tæplega 11% af heildaríbúafjöldanum.
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5. Niðurstöður – mótun tillögu
5.1. Þétting eða útþensla?
Hversu mikla áherslu skal leggja á þéttingu íbúðarbyggðar í nýju aðalskipulagi?
Eins og kemur fram í inngangi þá er það lykil spurning við endurskoðun
aðalskipulagsins. Umhverfismat skipulagskosta um byggðaþróun til 2040 er
liður í því að svara þessara spurningu. Hversu mikið skal byggja af íbúðum á
þéttingarsvæðum eða miðlægum svæðum og hversu mikið á að byggja í
hefðbundnum úthverfum í útjaðrinum? Skipulagskostur A leggur mesta áherslu
á uppbyggingu á þéttingarsvæðum eða allt að 75% af heildaríbúðarþörf. Í
skipulagskosti C snýst þetta við og um 75% af heildarfjölda íbúða byggist upp í
úthverfunum. Skipulagskostur B gerir hinsvegar ráð fyrir jafnvægi í framboði á
þéttingarsvæðum og úthverfum (sjá mynd 9).
Niðurstöður umhverfismats skipulagskostanna gefa að sjálfsögðu ekki
óyggjandi svar við ofangreindri spurningu. Niðurstöður umferðarreikninga gefa
vísbendingar um hvaða kostir eru umhverfisvænstir með tilliti til losunar
gróðurhúsalofttegunda og orkunotkunar. Jafnframt má skoða niðurstöður þeirra
í þjóðhagslegu ljósi, útfrá samgöngukostnaði og tímasparnaði (sbr. fyrri úttektir
fyrir Vatnsmýrina). Almennt mat á skipulagskostunum gefa enn fremur yfirlit yfir
helstu áhrif á náttúru, auðlindir og samfélag (sjá niðurstöður þess í riti nr. 13).
Niðurstöður umhverfismatsins (1. áfanga) skapa þannig ákveðinn
þekkingargrunn til að byggja ákvarðanir á við mótun tillögu að nýju
aðalskipulagi.
Við mótun tillögunnar þarf þó að horfa til fleiri þátta en þeirra er umhverfismat
kostanna tekur á. Hér skipta mestu máli staðbundin áhrif þéttingar byggðar
innan hverfanna og samræmi við almenna stefnumörkun borgarinnar um
fjölbreytt húsnæðisframboð sem vikið er að í inngangi. Því er líklegt að tillaga að
nýju aðalskipulagi endurspegli ekki einn skipulagskostanna, þ.e. þann sem
kemur best útúr 1. áfanga umhverfismatsins, heldur þá alla með einum eða
öðrum hætti. Við mótun tillögunnar og mat á henni (2. áfangi umhverfismatsins)
verða staðbundin áhrif uppbyggingar skoðuð nánar og samræmi hennar við
almenna framtíðarsýn borgaryfirvalda.

5.2. Forgangsröðun íbúðarsvæða
Skipulagskostirnir hafa mismunandi áhrif á forgangsröðun íbúðarsvæða og
hvenær einstök svæði gætu komið til uppbyggingar. Útfrá íbúaspá (1,1%
íbúafjölgun á ári), gefnum forsendum um íbúðarþörf (900 íbúðir á ári) og
þéttleika byggðar á svæðum samkvæmt grunnkosti, má áætla tímasetningu
uppbyggingar á helstu íbúðarsvæðum. Á mynd 9 eru sett fram möguleg
forgangsröðun íbúðarsvæða fyrir hvern skipulagskost. Í öllum tilvikum er gengið
útfrá því að svæði sem minni óvissa er um (grunnkostur) komi fyrr til
uppbyggingar en Vatnsmýri, Örfirisey eða Álfsnes. Þetta er einföldun nálgun til
að sýna fram á hugsanlega framvindu miðað við gefnar forsendur
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Mynd 9. Uppbygging íbúðarsvæða til 2040 fyrir hvern skipulagskost. Dæmi um forgangsröðun.
Skipulagskostanna. Því má alls ekki líta á þetta sem tillögu eða valkosti um
forgangsröðun svæða. Í mótaðri tillögu þegar allar forsendur liggja fyrir, má
tildæmis hugsa sér að Vatnsmýri eða Örfirisey komi til uppbyggingar mun fyrr
og þá samtímis uppbyggingu á öðrum þéttingarsvæðum og Elliðaárvogi. Þá er
rétt að hafa í huga að gefnar þéttleikatölur fyrir úthverfin eru í lægri kantinum.12
Ákvörðun um aukinn þéttleika í Geldinganesi myndi t.a.m. þýða seinkun
uppbyggingar í Álfsnesi osfrv.

5.3. Niðurlag
....nýta hagkvæmni nálægðarinnar....stytting
vinnustaða, verslana, skóla, ...

12

vegalengda

milli

heimila,

Sambærilegur og fyrirhugaður þéttleiki í Úlfarsárdal, samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi.

17

REYKJAVÍK 2040

Hvert á byggðin að stefna?

6. Ritaskrá
Haraldur Sigurðsson (2004): Um ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu. Úrvinnsla
og túlkun könnunar á ferðavenjum. Borgarfræðasetur, Háskóli Íslands.
IBI Group (1990): Greater Toronto Area – Urban Structure Concepts Study
NesPlanners (februar 2000): Konsekvenser ad udvalgte alternativer, unnið fyrri
samvinnunefnd um svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu.
ParX. Viðskiptaráðgjöf IBM (mars 2007): Hagræn úttekt á sex valkostum fyrir
framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar. Kostnaðar- og ábatagreining.
Unnin fyrir nefnd samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar um úttektir á
Reykjavíkurflugvelli.
Skipulags- og byggingarsvið (Haraldur Sigurðsson & Níels Einar Reynisson)
(október 2004): Landþörf samgangna. Úttekt og greining á landnotkun
gatnakerfisins, helgunarsvæða þess og bílastæða í Reykjavík
VSÓ-ráðgjöf (febrúar 2006): Nýtt umferðarlíkan
Rannsóknaverkefni fyrir Vegagerðina 2005.

höfuðborgarsvæðisins.

VSÓ-ráðgjöf (apríl 2007): Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins.
Rannsóknaverkefni fyrir Vegagerðina 2006. Umferðarspá 2024. Framhald
rannsóknaverkefnis frá 2005, apríl 2007.
Umhverfissvið Reykjavíkurborgar (Hjalti Guðmundsson) (2007): Umhverfisvísar
Reykjavíkurborgar 2002-2006. UHR 03-2007-1.

18

REYKJAVÍK 2040

Hvert á byggðin að stefna?
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Viðauki 1: Skipulagskostir í samanburði við gildandi aðalskipulag. Yfirlit
Viðauki 2: Aðrir kostir. Lýsing afbrigða við skipulagskosti.
Viðauki 3: Niðurstöður umferðareikninga fyrir aðra kosti.
Viðauki 4: Umferðarreikningar vegna umhverfismats skipulagskosta. Skýrsla
VSÓ-ráðgjafar (febrúar 2008).
Viðauki 5: Íbúaspár. Mat á áhrifum íbúafjölgunar á húsnæðis- og landþörf.
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Viðauki 1: Skipulagskostir í samanburði við
gildandi aðalskipulag. Yfirlit

Tafla 2: Skipulagskostir í umhverfismati aðalskipulags Reykjavíkur (1. áfangi). Skipulagskostir í samanburði við gildandi aðalskipulag.
Markmið

Megin forsendur

Landnotkun og landþörf
Þéttleiki (íbúðir/ha)

Að efla miðborg

Kostur A1

Að skapa lífvænlega borgarbyggð

Grunnkostur
Byggð í Vatnsmýri

Miðborg

Að auka nálægð heimila og vinnustaða

Byggð á landfyllingum

45.000 íbúar í miðborg
17.500 íbúar í úthverfum

Landnám í útjaðri (ha)
370

135

Að efla vistvæna samgöngumáta

Flugvöllur í Hólmsheiði
Sundabraut alla leið

Að skapa fjölbreytta búsetukosti

Fjölkjarna

Að efla miðborg og styrkja úthverfi

Fjölkjarna

Grunnkostur
Byggð í Vatnsmýri

370

Að draga úr samgöngukostnaði
Að dreifa umferðarálagi

Byggð á Álfsnesi
Flugvöllur í Hólmsheiði
Sundabraut alla leið

320
140

Að nýta vel fyrirliggjandi stofnkerfi

Að efla miðborg og styrkja úthverfi

50-60 íb/ha
17,5-20,0 íb/ha

830 ha

Grunnkostur
Byggð á landfyllingum

370

0,55 millj.

50 ha

135 ha

275 ha
175 ha
50 ha

Byggð í Álfsnesi
Flugvöllur í Vatnsmýri
Sundabraut alla leið

320

0

135

225 ha

11,3 millj.

8,75 millj.

2,0 millj.

0,55 millj.

175 ha
50 ha

Að auka nálægð heimila og vinnustaða
Að draga úr samgöngukostnaði
Að dreifa umferðarálagi
Að nýta vel fyrirliggjandi stofnkerfi
Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri þróun
Að skapa friðsætl og öruggt borgarumhverfi

Kostur C1

Að tryggja gott framboða lóða undir sérbýli

Úthverfi

Að stuðla að skilvirku og öruggu gatnakerfi

15.000 íbúar í miðborg
47.500 íbúar í úthverfum

2,0 millj.

Að auka nálægð heimila og vinnustaða

Að skapa fjölbreytta búsetukosti

30.000 íbúar í miðborg
32.500 íbúar í úthverfum
Jöfn dreifing starfa

8,75 millj.

140
510 ha

Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri þróun

Kostur B2

11,3 millj.

50-60 íb/ha

Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri þróun

30.000 íbúar í miðborg
32.500 íbúar í úthverfum
Jöfn dreifing starfa

Efnisþörf (m3) (sjá matsskýrslu vegna Gufunesfyllingar)
Landþörf samgangna**
Sjódælt
Tilfallandi
Úr námum
175 ha
50 ha

Alls (m3)

Að draga úr samgöngukostnaði
Að nýta vel fyrirliggjandi stofnkerfi

Kostur B1

Landfyllingar (ha)

50-60 íb/ha
17,5-20,0 íb/ha

Grunnkostur
Byggð á Álfsnesi

690 ha

107 ha

135 ha

370
640

332 ha
175 ha
214 ha

Að nýta vel fjárfestingar í samgöngumannvirkjum
Að auka nálægð íbúa við náttúru og útivist
Að draga úr þéttingu innan núverandi byggðar

Flugvöllur í Vatnsmýri
Sundabraut alla leið

Að lágmarka röskun á landi vegna efnistöku og landgerðar

17,5-20,0 íb/ha

1010 ha

0

389 ha

35

82 ha

* Tekið mið af niðurstöðum úr verkefninu Landþörf samgangna frá 2004. Fyrir ytri úthverfi er tekið mið af sömu landþörf og í hverfi sambærilegu Árbæjarhverfinu (178 m2 á íbúð), fyrir
miðlægu svæðin (Vatnsmýri og Örfirisey) er tekið mið af hverfi sambærilegu og Hlíðarnar (67 m2 á íbúð). Inní þessu hlutfalli er land undir bílastæði.

Að skapa fjölbreytta búsetukosti

AR2001-2024+

Fjölkjarna
24.400 íbúar í miðborg
38.100 íbúar í úthverfum
Jöfn dreifing starfa

Að efla miðborg og styrkja úthverfi
Að auka nálægð heimila og vinnustaða
Að draga úr samgöngukostnaði

Byggð í Vatnsmýri
Landfylling Ánanaust
Landfylling Gufunesi
Byggð í úthverfum

50
677

271 ha

Að dreifa umferðarálagi
Að nýta vel fyrirliggjandi stofnkerfi
Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri þróun

Flugvöllur utan höfuðb.sv.
Sundabraut alla leið

45 íb/ha
20-25 íb/ha

677 ha

85 ha

351 ha
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Viðauki 2: Aðrir kostir. Lýsing afbrigða við
skipulagskosti.
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Mynd 1b. Miðborg - kostur A2. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í Vatnsmýri og á landfyllingum
við Örfirisey. Fjölgun starfa á miðborgarsvæði. Bláir hringir tákna uppbyggingu íbúða sem er talin
óháð stefnu endurskoðaðs aðalskipulags um þéttingu byggðar. Einnig er gert ráð fyrir fjölgun
starfa í Vatnsmýrinni og miðborg samkvæmt aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar
og eru þau fasti í öllum kostum.

3.6a. Miðborg – kostur A2 – byggð í Vatnsmýri
Við mótun kostar A2 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•
•

•

•
•
•
Mynd 2b. Landþörf samkvæmt kosti A2

Að efla miðborgina
Að skapa þétta borgarbyggð sem er
grundvöllur fjölbreytts og lífvænlegs
borgarsamfélags
Að stuðla að aukinni nálægð heimila
og vinnustaða og draga þannig úr
samgöngu- og umhverfiskostnaði
Að styðja við aðra ferðamáta en
einkabílinn með þéttari byggð
Að nýta sem best fyrirliggjandi
stofnkerfi gatna og veita
Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri
þróun
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Mynd 3b. Fjölkjarna - kostur B3. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í Vatnsmýri og á landfyllingum
við Örfirisey. Minni þéttleiki en í A kostum. Jafnari dreifing starfa. Bláir hringir tákna uppbyggingu
íbúða sem er talin óháð stefnu endurskoðaðs aðalskipulags um þéttingu byggðar. Gert er ráð
fyrir fjölgun starfa í Vatnsmýrinni og miðborg samkvæmt aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð
Vatnsmýrar og eru þau fasti í öllum skipulagskostum.

3.6b. Fjölkjarna – kostur B3 - byggð í Vatnsmýri og á landfyllingum
Við mótun kostar B1 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•

•
•
•

•
Mynd 4b. Landþörf samkvæmt kosti B3

•

Að skapa fjölbreytta búsetukosti innan
borgarinnar – í þéttri byggð jafnt og í
úthverfum
Að efla miðborgina jafnhliða styrkingu
kjarna í hverjum borgarhluta
Að stilla þéttleika byggðar í hóf
Að skapa jafnvægi í dreifingu starfa
og auka nálægð vinnustaða og
heimila – og draga þannig úr
samgöngu- og umhverfiskostnaði
Að nýta fyrirliggjandi stofnkerfi gatna
og veita sem best og dreifa
umferðarálagi
Að stuðla að sjálfbærri borgarþróun
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Mynd 5b. Fjölkjarna - kostur B3. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í Vatnsmýri og á landfyllingum
við Örfirisey. Fjölgun starfa á miðborgarsvæði. Minni þéttleiki en í A kostum. Jöfn dreifing starfa.
Bláir hringir tákna uppbyggingu íbúða sem er talin óháð stefnu endurskoðaðs aðalskipulags um
þéttingu byggðar. Einnig er gert ráð fyrir fjölgun starfa í Vatnsmýrinni og miðborg samkvæmt
aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar og eru þau fasti í öllum skipulagskostum.

3.6c. Fjölkjarna – kostur B4 - byggð í Vatnsmýri og á landfyllingum
Við mótun kostar B4 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•

•
•
•

•
Mynd 6b. Landþörf samkvæmt kosti B4
•

Að skapa fjölbreytta búsetukosti innan
borgarinnar – í þéttri byggð jafnt og í
úthverfum
Að efla miðborgina jafnhliða styrkingu
kjarna í hverjum borgarhluta
Að stilla þéttleika byggðar í hóf
Að skapa jafnvægi í dreifingu starfa
og auka nálægð vinnustaða og
heimila – og draga þannig úr
samgöngu- og umhverfiskostnaði
Að nýta fyrirliggjandi stofnkerfi gatna
og veita sem best og dreifa
umferðarálagi
Að stuðla að sjálfbærri borgarþróun
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Mynd 7a. Úthverfi - kostur C2. Uppbygging til 2040. Íbúðarbyggð í ytri úthverfum. Jafnari dreifing
starfa. Bláir hringir tákna uppbyggingu íbúða sem er talin óháð stefnu endurskoðaðs
aðalskipulags um þéttingu byggðar. Gert er ráð fyrir fjölgun starfa í Vatnsmýrinni og miðborg
samkvæmt aðalskipulagi, óháð stefnu um framtíð Vatnsmýrar og eru þau fasti í öllum
skipulagskostum.

3.6d. Úthverfi – kostur C2 - flugvöllur í Vatnsmýri
Við mótun kostar C2 voru eftirfarandi
megin markmið höfð að leiðarljósi:
•

•

•
•

Mynd 8b. Landþörf samkvæmt kosti C2 (íbúðarbyggð)

•

•
•

Að skapa friðsælt, öruggt og
heilsusamlegt borgarumhverfi, fyrir þá
sem kjósa að vera fjarri skarkala
miðborgar og atvinnukjarna
Að tryggja gott og fjölbreytt framboð
lóða og gefa sem flestum færi á að
byggja sitt eigið hús
Að stuðla að skilvirku og öruggu
gatnakerfi og dreifa umferðarálagi
Að skapa jafnvægi í dreifingu starfa
og auka nálægð vinnustaða og
heimila
Að nýta sem best þau
samgöngumannvirki sem fyrirhuguð
eru
Að tryggja sem flestum nálægð við
náttúru og útivistarsvæði
Að draga úr þéttingu innan núverandi
byggðar
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aðra kosti.
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Kostur A2

Kostur B3

Kostur B4

Kostur C2

Byggð í Vatnsmýri

Byggð í Vatnsmýri

Byggð í Vatnsmýri

Byggð í Örfirisey

Byggð í Örfirisey

Byggð í Örfirisey

Flugvöllur í
Vatnsmýri
Byggð á Álfsnesi

Byggð á Álfsnesi

Byggð á Álfsnesi

Dreifing starfa

7.340.000

7.500.000

7.500.000

7.800.000

Vegalengd ferða (km að meðaltali)

5,86

5,96

5,97

6,18

Tímalengd ferða (mín. að meðaltali)

5,69

5,66

5,68

5,84

Losun CO2 (tonn/dag)

1.879

1.920

1.920

1.997

Losun Nox (tonn/dag)

22

23

23

23

386.451
472.329

394.875
482.625

394.875
482.625

410.670
501.930

Umhverfisþættir
Samgöngur
Bílumferð - eknir km/dag

Loftgæði

Orkunotkun
Bensín (l) - notkun á dag (11,02 l/100 km
Díesel (l) - notkun á dag (12,38 l/100 km)
Besta niðurstaðan

Byggt á niðurstöðum umferðarreikninga fyrir hvern valkosta (sjá Viðauka 2 um reiknilíkan umferðar). Við útreikninga
á á losun gróðurhúsalofttegunda og orkunotkun bílsamsamgangna er horft til viðmiða Umhverfissviðs Rvík. (sjá UHR
03 -2007-1). Einnig er horft til aðferða Nesplanners (1999). Þar sem hér er fyrst og fremst um samanburð að ræða er
reiknað útfrá núverandi viðmiðum, en ekki reynt að meta horfur á líklegum breytingum á t.a.m orkugjöfum.

Lakasta niðurstaðan

Tafla 1b. Áhrif annarra kosta á samgöngur, loftgæði og orkunotkun (1. drög – m/ fyrirvara um
aðferðafræði að yfirfæra km í losun gróðurhúsalofttegundir og orkunotkun)
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Hvert á byggðin að stefna?

Viðauki 4: Umferðarreikningar vegna
umhverfismats skipulagskosta. Skýrsla VSÓráðgjafar (febrúar 2008).
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1.

UMFERÐARREIKNINGAR

Inngangur

Umferðarreikningarnir eru unnir í umferðarlíkani fyrir höfuðborgarsvæðið sem gert var af VSÓ
Ráðgjöf sem rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina. Uppbyggingu og aðferðarfræði við notkun
líkansins er líst ítarlega í skýrslunum Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins,
Rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina 2005, (VSÓ Ráðgjöf, 2005) og Nýtt umferðarlíkan
höfuðborgarsvæðisins, Rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina 2006, (VSÓ ráðgjöf 2007) og eru þær
báðar aðgengilegar t.d. á vef Vegagerðarinnar.
Í þessari greinargerð verður því látið nægja að fjalla um aðalatriði þeirrar vinnu sem er líst í
áðurnefndum skýrslum og þeim viðbótum sem hafa verið gerðir við líkanið í vinnu við
umferðarreikninga Aðalskipulags Reykjavíkur.
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2.
2.1

UMFERÐARREIKNINGAR

Fyrri vinna
Grunnárið

Líkan fyrir grunnárið 2004 og þær aðferðir sem þar voru þróaðar sýndu sannfærandi niðurstöður og
góða nálgun við talningar eða einungis um 8,4% meðalfrávik. Þetta staðfestir gæði þeirra gagna
sem notuð voru í matshlutanum, þ.e. umferðartalningar og ferðvenjukönnun. Enn fremur staðfestir
þetta gæði þeirra aðferða sem notaðar voru í matshlutanum. Niðurstöður úr spáhluta vinnu fyrir
grunnárið sýndu einnig um helmingi lægri frávik en áður höfðu sést í spálíkönum hér á landi eða um
24% meðalfrávik í hvora átt.
Ávinningur vinnu við líkan grunnárs skilaði sér í nýju áreiðanlegu umferðarlíkani með ítarlegri
greinargerð sem útskýrir alla þætti líkansins.

2.2

Spálíkan framtíðar

Sömu aðferðum er beitt við framtíðarspár og voru staðfestar og sannreyndar 2006 (VSÓ Ráðgjöf
2007) en auk þess er beitt Pivot aðferð (Pivot-point procedure) til að jafna út skekkjur í
framtíðarspám. Pivot aðferðir í sinni einföldustu mynd ganga út á að spá fyrir um breytingu frá
þekktu ástandi í stað þess að spá frá grunni, sem gerir umferðarflæði matshluta grunnársins kleift
að haldast uppi að vissu marki en eins og fram kom hér að ofan sýnir matshlutinn mjög
áreiðanlegar niðurstöður. Samkvæmt Department for Transport UK er mælt með því að byggja
spár á grunnári nema að það séu sterk rök fyrir því að gera það ekki, t.d. ef um miklar breytingar á
landnotkun er að ræða.
GÖGN:
Gatnanet 2004
Reitir og reitatengingar 2004

GÖGN:
Gatnanet 2024
Reitir og reitatengingar 2024

1: MATSHLUTI 2004

2: SPÁHLUTI 2004

3: SPÁHLUTI 2024

GÖGN:
Umferðartalningar
Grunnfylki - ferðavenjukönnun

GÖGN:
Metið fylki
Skipulagstölur

GÖGN:
Skipulagstölur
Ferðamyndunarjafna (regression)
Metið fylki 2004
Spáð fylki 2004

AÐFERÐIR:
Multiple Path Matrix Estimation
Stochastic User Equilibrium

AÐFERÐIR:
Aðhvarfsgreining (Regression)
Aðdráttaraflslíkan
Álagsreikningar - SUE

AÐFERÐIR:
Aðdráttaraflslíkan
Álagsreikningar - SUE
Pivot aðferð

NIÐURSTÖÐUR:
Metið umferðarflæði 2004
(Metið fylki)

NIÐURSTÖÐUR:
Spá um umferðarflæði 2004
(Spáð fylki 2004)

NIÐURSTÖÐUR:
Spá um umferðarflæði 2024
(Spáð fylki 2024)

Mynd 2.1 Uppbygging umferðarlíkans höfuðborgarsvæðisins, fyrstu tveir hlutarnir – Matshluti 2004 og Spáhluti
2004 voru unnir árið 2005. Þriðji hlutinn – Spáhluti 2024 var unnin 2006. Sú aðferðarfæði og þau gögn sem
voru undirbúin og sannreynd í þessum verkefnum eru notuð við umferðarreikninga aðalskipulags

Valið var að beita Pivot aðferð sem byggir á (“Pivot-point procedures in practical travel demand
forecasting, Daly. Et. Al. fyrirlestur á ráðstefnu European Regional Science Association, 2005”) þar
sem ferðafylki fyrir höfuðborgarsvæðið er rýnt með tilliti til átta hugsanlegra aðstæðna sem geta
komið upp varðandi uppbyggingu.
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Niðurstöðurnar sýndu að það að beita Pivot aðferðinni gaf mjög góða raun og sýndi rýni
niðurstaðna að samsvörun við sniðtalningar var mun betri ef henni var beitt eins og sjá má dæmi
um í töflu 2.1 hér á eftir
Taflan hér fyrir neðan sýnir dæmi um rýni á niðurstöðum, teknar voru fyrir svokallaðar sniðtalningar
á öllu höfuðborgarsvæðinu og borið saman við niðurstöður frá árinu 2004 (talningar, mat og spá)
við spá fyrir 2024 með og án notkunar Pivot aðferðarinnar.

Snið 1
70.000
Bílar/sólarhring

60.000
2004 talningar
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Tafla 2.1: Samanburður á umferðarflæði í sniði 1
Niðurstöðurnar sýna að um áreiðanlegt umferðarlíkan er að ræða sem hentar sérlega vel til
samanburðarspáa sökum mikils sveigjanleika. Líkanið auðveldar því alla vinnu við t.d.
umferðarspár, breytingar á skipulagstölum, greiningu á fjölda ekinna kílómetra ásamt frekari
rannsóknum á t.d. gerð háannatímalíkans, notkun starfa í stað fermetra atvinnuhúsnæðis, tilgangi
ferða, ferðavenjum og vali á ferðamáta svo eitthvað sé nefnt.
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3.

UMFERÐARREIKNINGAR

Forsendur reikninga fyrir Aðalskipulag

Hér er farið sérstaklega yfir þær breytingar, endurbætur og viðbætur sem hafa farið fram síðan
áðurnefnd undirbúningsvinna fór fram ásamt þeim forsendum sem eiga sérstaklega við fyrir
umferðarreikninga vegna vinnu gerð aðalskipulags áætlana.

3.1

Ferðamyndun - útreikningar

Ferðamyndunin byggir á jöfnu sem var fengin með tölfræðilegum aðferðum í verkefninu “Nýtt
umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins” frá febrúar 2006. Jafnan er samansett úr föstum sem
skipulagstölurnar eru margfaldaðar með á eftirfarandi hátt:
Ferðir = 1,85 *íbúar + 0,14 *m2 verslun og skrifstofur + 0,04* m2 annað atvinnuhúsnæði.

3.1.1

Skipulagstölur

Skipulagstölur sem voru notaðar við umferðarreikningana koma frá Skipulags- og byggingarsviði
Reykjavíkurborgar og taka mið af átta mismundandi uppbyggingarkostum fyrir Reykjavík.
Skipulagstölur nágrannasveitarfélaganna voru einnig rýndar af Skipulags og byggingarsviði
Reykjavíkurborgar en eru eins fyrir alla uppbyggingarkostina. Fyrir hvern og einn valkost er útbúið
OD fylki með þeim aðferðum sem sannreyndar hafa verið í fyrri vinnu.

3.2

Ferðadreifing og álagsreikningar

Ferðafjöldanum sem fæst úr ferðamynduninni er dreift með aðdráttaraflslíkani (gravity model). Það
byggir á þeirri hugmynd að ferðafjöldinn milli reitapars sé í hlutfalli við þær ferðir sem myndast og
dragast að reitaparinu. Ennfremur er gert ráð fyrir því að umferðin sé háð fjarlægðinni milli
reitaparsins þannig að því styttra sem er á milli, því meiri verður umferðin. Niðurstöður úr
aðdráttaraflslíkaninu er OD-fylki sem síðan er lagt út á gatnanetið með álagsreikningum til að fá út
umferðarflæði. Þannig eru þrepin ferðadreifing og álagsreikningar mjög nátengd. Það skal tekið
fram að sömu aðferðum er beitt í þessu verkefni og í verkefninu “Nýtt umferðarlíkan
höfuðborgarsvæðisins” frá febrúar 2006, þ.e. sömu stillingar í aðdráttaraflslíkaninu og Stochastic
User Equilibrium álagsaðferðinni.

3.3

Gatnanet og reitir.

Farið hefur verið yfir gatnanet og reitaskiptingu í Reykjavík og eftirfarandi lagfæringar og viðbætur
hafa verið gerðar.
Bætt hefur verið inn Holtsgöngum ásamt nokkrum tengibrautum í Álfsnesi og Örfirisey og
Sundagöng hafa verið sett inn í sömu útfærslu og hún er í drögum að tillögu að matsáætlun
(Línuhönnun, 2007)
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Mynd 3.1: Götur sem bætt var inn sérstaklega fyrir þessa útreikninga frá fyrra líkani.
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Mörgum götum breytt hvað varðar fjölda akreina, aksturshraða og afkastagetu. Til dæmis var
Vesturlandsvegur tvöfaldur alla leið að Hvalfjarðargöngum.

Mynd 3.2: Götur þar sem upplýsingum um fjölda akreina, hraða eða afkastagetu var breytt sérstaklefa fyrir
þessa útreikninga frá fyrra líkani.
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Reitir eru endurskoðaðir og þá fyrst og fremst í kringum Örfirisey og Álfsnes. Bætt var við 5 reitum
og eru þeir því orðnir 317.
Eftirfarandi reitum hefur verið bætt við.
1.
2.
3.
4.
5.

Reitur 421 – Örfirisey nær Hringbraut
Reitur 252 – Örfirisey nær Mýrargötu
Reitur 422 – Álfsnes nyrðri (gamli 241 verður þá syðri)
Reitur 423 – Álfsnes SA (gamli 242 verður þá NW)
Reitur 424 - Kjalarnes syðri (gamli 243 verður þá Kjalarnes norður).

Mynd 3.3: Nýir reitir sem bætt var við sérstaklega fyrir þessa útreikninga frá fyrra líkani.
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Niðurstöður

Í kaflanum er gerð grein fyrir heildarniðurstöðum ekna km/ferð ferðatíma/ferð. Einnig er lagt mat á
áreiðanleika niðurstaðna líkansins og settar fram umferðarspár fyrir mismunandi valkosti í kortum.

4.1

Heildartölur

Spáin tekur mið af höfuðborgarsvæði með 278.566 íbúum. Atvinnuhúsnæði hefur vaxið í
skipulagstölum frá 31,5 m´2/íbúa uppí 34,2 m2/íbúa og eru fermetrar verslunar og
skrifstofuhúsnæðis um 13,5 m2/íbúa en annars atvinnuhúsnæðis 20,8 m2/íbúa. Þessi aukning
atvinnuhúsnæðis á fermetrum atvinnuhúsnæðis á íbúa gerir að verkum að ferðum á íbúa fjölgar um
0,5 ferð/sólarhring ef ekkert er að gert til leiðréttingar. Því er leiðrétt fyrir þessari skekkju áður en
farið er í Pivot leiðréttingu. Þetta er aðferð sem var beitt í fyrri vinnu með sannfærandi árangri (sjá
VSÓ Ráðgjöf 2006).

Km/ferð

Mín/ferð

A1
A2

5,897
5,862

5,687
5,690

B
B2

5,960
5,970

5,657
5,675

Bi
Bii

5,956
5,978

5,657
5,670

C
C2

6,227
6,181

5,926
5,837

Tafla 4.1: Heildarniðurstöður umferðarspár á ferð

Sá hluti skipulagstalna sem fluttur er á milli svæða er um 30.000 íbúar og mótsvarandi
atvinnuhúsnæði. Þá sést að einungis er verið að færa til um 10% af framtíðaríbúum í þessum
skipulagskostum en hin 90% eru alltaf eins. Heildartölur niðurstaðna sýna engu að síður að það
munar um 4,5% á eknum kílómetrum á bíl og ríflega 5% á milli hæsta og lægsta kosts hvað
ferðalengd varðar. Þessi 10% íbúa standa því fyrir þeim mun sem er á milli valkostanna í km/bíl og
mín/bíl þannig að augljóslega er sá munur sem þessi 10% verða fyrir mjög áþreifanlegur.

4.2

Gæði spár

Það er eðlilega oft erfitt að meta gæði og nákvæmni framtíðarspáa eða gildi þeirra. Engu að síður
má leggja mat á niðurstöður með því að bera framtíðarumferðarflæði saman við þekkta
talningastaði á svæðinu. Jafnframt má skoða stærðargráður helstu niðurstaðna í samhengi við
uppbyggingaráform. Ekki má heldur gleyma því að gæði líkansins eru fyrst og fremst háð gæðum
fyrri vinnu fyrir grunnár og þeim skipulagstölum sem fyrirliggjandi eru. Það sem útaf stendur er þá
Pivot aðferðin en í greinargerð um líkanið (VSÓ Ráðgjöf, 2007) eru sýnd línurit fyrir sérhverja af
svokölluðum sniðtalningum þar sem niðurstöður úr framtíðarspá 2024 með og án Pivot aðferðar eru
bornar saman við umferðartalningar 2004, spá 2004 og mat á umferð 2004. Í öllum þessum sniðum
má sjá að Pivot aðferðin er að toga niðurstöðurnar nær þekkta mynstrinu frá 2004 miðað við 2024
spá án Pivot aðferðarinnar. Í ljósi þessa er ekki ástæða til að ætla annað en að líkanið gefi
raunsanna mynd af umferðarspám fyrir þau skipulagstilvik sem fyrirliggjandi eru með vissum
takmörkunum þó og eru þær tíundaðar hér.
1.

Hversdagsumferð: Spálíkanið spáir fyrir hversdagsumferð þ.e. sólarhringsumferð á virkum
degi, því verður um meðaltalsumferð að ræða og er t.d. umferðarhraði því miklu hærri en
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hann væri á háannatímum. Þetta verður að hafa í huga við lestur niðurstaða en einnig að
um samanburð á tilvikum er að ræða þar sem öll tilvik lúta sömu forsendum.
2.

4.3

Afkastageta gatna: Um makró líkan og sólarhringsspá er að ræða. Því er einungis mjög
gróflega líkt eftir áhrifum þrengsla með afkastagetustuðlum á leggjum. Til dæmis er ekki
tekið tillit til áhrifa sinkana mismunandi gatnamótategunda nema mjög gróflega í gegnum
áðurnefnda stuðla. Mislæg gatnamót eru þó kóðuð inn í þeirri mynd sem þau eru á
áætlunum. Meira um þetta má lesa í skýrslu um grunnlíkanið (VSÓ Ráðgjöf, 2005)

Spár um umferð

Mynd 4.1 : Umferðarspá fyrir grunnkost A
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Mynd 4.2 : Umferðarspá fyrir grunnkost B

Mynd 4.3 : Umferðarspá fyrir grunnkost C
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Mynd 4.4 : Umferðarspá fyrir valkost A2

Mynd 4.5 : Umferðarspá fyrir valkost B2
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Mynd 4.6 : Umferðarspá fyrir valkost C2

Mynd 4.7 :Umferðarspá fyrir valkost Bi
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Mynd 4.8 : Umferðarspá fyrir valkost Bii
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Heimildaskrá

Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins, Rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina 2005, VSÓ
Ráðgjöf, 2005)
Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins, Rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina 2006, VSÓ
ráðgjöf 200)
Pivot-point procedures in practical travel demand forecasting, Daly. Et. Al. fyrirlestur á
ráðstefnu European Regional Science Association, 2005

VSÓ RÁÐGJÖF | 16

Aðalskipulag - Borgarverndarstefna
Varðveislumat - flokkar (breyting frá Húsvernd í Reykjavík þemahefti AR 1996-2016)
1. Friðlýst hús – Blár litur á korti
Hús friðlýst samkvæmt 5. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir:
„Friðlýsing fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteing og
hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu menningarminja.“
Á skrá er getið hvaða hluti byggingar er friðaður og friðunarár.
2. Friðuð hús – Fjólublár litur á korti
Hús friðuð samkvæmt aldursákvæði 29. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir:
„Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru friðuð.“
Á skrá eru hús byggð 1913 eða fyrr samkvæmt fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Fyrirvari er
gerður um að þar sem ekki hafa verið gerðar húsakannanir á öllu svæðinu getur verið um
einhverjar villur að ræða. Komi upp vafamál ber að hafa samband við Minjasafn Reykjavíkur á
netfangið minjasafn@reykjavik.is
3. Einstök hús, húsaraðir og götumyndir – Rauður litur á korti.
Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar
sérstöðu þeirra.
4. Samstæður húsa og heildir - Gulur litur á korti.
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegra sérstöðu þeirra.
Hverfisvernd byggir á 2. gr. skipulagslaga 2010 nr.123/22. september en þar segir:
„Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna eldri byggðar,
annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja“.1
Sérkort – ekki varðveisluflokkur heldur kveðið á um umsagnarskyldu.
Appelsínulitur á korti.
Hús byggð 1925 eða fyrr og kirkjur reistar 1940 eða fyrr.
Hús sem skylt er að leita umsagnar Minjastofunar um breytingar , flutning eða niðurrif, í
samræmi við 30. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.
Á skrá eru hús byggð 1925 eða fyrr samkvæmt fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Fyrirvari er
gerður um að þar sem ekki hafa verið gerðar húsakannanir á öllu svæðinu getur verið um
einhverjar villur að ræða. Komi upp vafamál bera að hafa samband við Minjasafn Reykjavíkur
á netfangið minjasafn@reykjavik.is

1

Skipulagslög 2010 - nr. 123 - 22. september. Tóku gildi 1. janúar 2011.

Hús byggð fyrir 1918
sem heimilt er að rífa samkvæmt
gildandi deiliskipulagsáætlunum

Aðeins um 1,2 % húsa eru byggð fyrir 1908
Aðeins 0.36% húsa* á höfuðborgarsvæðinu eru frá
því fyrir 1900 og aðeins um 1.2% eru 100 ára og
eldri.

Samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins
eru 48.845 hús* á höfuðborgarsvæðinu, þar
af eru aðeins 176 hús* frá því fyrir 1900
(0.36%) en aðeins 593 hús* frá því fyrir
1908 (1.2%).

*(Hús geta hugsanlega verið fleiri en einn matshluti.)

Heimild: Torfusamtökin 2008

Deiliskipulagsáætlanir í miðborginni
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Skólavörðuholt
Hús sem deiliskipulag heimilar að rífa

Hverfisgata í Reykjavík, 1910, séð til austurs, bárujárnsklætt timburhús. Húsaröðin frá vinstri er
Hverfisgata 65 (litla húsið), Hverfisgata 67, Hverfisgata 69, Hverfisgata 71 og stóra húsið sem
skagar fram í götuna er Hverfisgata 83 (Bjarnaborg). Húsin sem sjást til hægri er sennilega
Hverfisgata 64 (á horni Hverfisgötu og Frakkastígs, stendur nú samsíða Hverfisgötu 64a), einnig
Hverfisgata 66 og sennilega Hverfisgata 68, einnig sést í fleiri hús en þau eru greinileg.

Hverfisgata 63, 65, 67, 69, 71

16. október 2012

Skúlagötuskipulag
1985
timburhúsareitur

Hverfisgata 63 - byggt 1900, Hverfisgata 65 - byggt 1900, Hverfisgata 67 - byggt 1901, Hverfisgata 69 - byggt 1901,
Hverfisgata 71 - byggt 1905, Hverfisgata 73 - byggt 1903 – lóðir með ákveðinn endurbyggingarrétt í deiliskipulagi

Hverfisgata 63 - 1900

Hverfisgata 69 -1901

Hverfisgata 65 - 1900

Hverfisgata 71 -1905

Hverfisgata 67 - 1901

Hverfisgata 73 - 1903

Deiliskipulag samþykkt 2004

Vatnsstígur 12 – 1898

Hverfisgata 61 - 1901

Deiliskipulag samþykkt 2004

Klapparstígur 19 - 1885, Hverfisgata 41 - 1904, Hverfisgata 43 - 1904

Klapparstígur 19 – steinbær - 1885

Götumynd

Hverfisgata 41 - 1904

Hverfisgata 43 - 1904

Lindargata 1 – Hæstiréttur - 1949

Deiliskipulag samþykkt 2001

Friðað 2011

Sölvhólsgata 13 - 1943

Lindargata 7 – Hús Jóns Þorsteinssonar - 1935

samþykkt 2002

Hverfisgata 88B - 1902 , 90 – 1912/1902 og 92 - 1904
Laugavegur 65 - 1903, 67 - 1902, 69 - 1902 og 73 - 1903

Hverfisgata 88B- 1902

Hverfisgata 92 - 1904

Hverfisgata 90 – 1902/1912

Laugavegur 65 - 1903

Laugavegur 67 - 1902

Laugavegur 73 - 1903

Laugavegur 69 - 1902

Deiliskipulag reits 1.173.0

Laugavegur 55 (Von) byggt 1902

Vatnsstígsreitur – deiliskipulag samþykkt 2003

Hverfisgata 58 – 1907, 58A – 1906
Laugavegur 33 – 1902, 33A – 1916, 33B – 1911, 35 – 1914, 41 – 1898, 41A -1906, 45 – 1897
Vatnsstígur 4 - 1901
Laugavegur 45 – 1897 , Laugavegur 41 – 1898, 41A -1906 , Laugavegur 35 – 1914, Laugavegur 33 – 1902,
Laugavegur 33A – 1916, Laugavegur 33B – 1911, Vatnsstígur 4 – 1901, Hverfisgata 58 – 1907, 58A – 1906,

Laugavegur 41 – 1898

Hverfisgata 41A -1906

Friðað 2011

Hverfisgata 58 – 1907

Hverfisgata 58A – 1906

Laugavegur 33 – 1902, Laugavegur 35 - 1914

Laugavegur 33A – 1916, Laugavegur 33B – 1911

Laugavegur 45 – 1897

Vatnsstígur 4 - 1901

– deiliskipulag samþykkt 2004
•Brynjureitur
Brynjureitur

Laugavegur 23- 1899, 27 – 1900, 27B – 1906 , 29 -1906, Hverfisgata 42 -1942

Laugavegur 23 - 1899

Laugavegur 27 – 1900

Friðað 2011
Laugavegur 29 -1906

Laugavegur 27B – 1906

Hverfisgata 40 -1942

Hljómalindarreitur – deiliskipulag samþykkt 2003

Hverfisgata 30 - 1906, 32 - 1906, 34 (“vilyrði” fyrir nr. 28 - 1905)., Laugavegur 19 - 1890, 21 - 1884 (friðað),
Klapparstígur 30 – 1883 (Sirkus), Hverfisgata 32A – 1894 steinbær og 32B – 1907 hafa verið rifin

Hverfisgata 32 - 1906, Hverfisgata 34 - 1908, (“vilyrði” fyrir nr. 28 - 1905).,
Laugavegur 19 - 1890, Laugavegur 21 - 1884 (friðað), Klapparstígur 30 – 1883 (Sirkus),

Friðað 2011

Deiliskipulag samþykkt 2004

Laugavegur 5 – 1880, Laugavegur 11 – 1868 – FRIÐAÐ 2011

Laugavegur 5 – 1880

Laugavegur 11 - 1868 (elsti hlutinn)

FRIÐAÐ 2011

Deiliskipulag samþykkt 2003

Laugavegur 28B – 1914, 38 – 1905, 38B- 1903, Grettisgata 17 - 1902

Laugavegur 28B - 1914

Laugavegur 38 – 1905

Laugavegur 38B- 1903

Grettisgata 17 - 1902

Laugavegur 20 -1902, Vegamótastígur 6 – 1904

samþykkt 2002

samþykkt 2002

Laugavegur 12B - byggt 1891

Deiliskipulag samþykkt 2002

Grettisgata 48- 1904,50- 1905, 54- 1903, 56- 1908, 58A-1908, 58B-1905, Njálsgata 51B - 1906, (53 -1905 - RIFIÐ 2012)
Barónsstígur 20 - 1905, 22 – 1904

Njálsgata 51B - 1906

Grettisgata 58B -1905

Njálsgata 53-1905 – RIFIÐ 2012

Grettisgata 58 A – 1908

Grettisgata 50 - 1905

Grettisgata 56 A - 1908

Grettisgata 48- 1904

Grettisgata 54- 1903

Barónsstígur 22 - 1904

Barónsstígur 20 - 1905

Deiliskipulag samþykkt 2007

Grettisgata 28B - 1915

Grettisgata 28 -1902

Ölgerðarreitur - deiliskipulag samþykkt 2003

Grettisgata 2 - 1905, Grettisgata 4 - 1919 , Njálsgata 11 - 1914

Grettisgata 4 – 1919

Grettisgata 2 – 1905

Njálsgata 11 - 1914

Götumynd

Deiliskipulag samþykkt 2007 - fellt úr gildi 2010

Njálsgata 48A - 1905, 50 - 1904, 54 - 1905, 56 - 1905, 58,60,60A, 60B
Barónsstígur 28 -1905

Njálsgata 50 - 1904, 54 - 1905, 56 - 1905, 58-,60,60A, 60B

Njálsgata 48A - 1905

Barónsstígur 28 -1905

Njálsgata 60 - 1903

Njálsgata 56 - 1905

Njálsgata 58 - 1905

Njálsgata 54 - 1905

Njálsgata 50 - 1904

Deiliskipulag samþykkt 2003

Ath.
húsin byggð eftir 1918

Týsgata 6 - 1921

Týsgata 4 - 1919

Deiliskipulag samþykkt 2002

Óðinsgata 2 - 1906

Lokastígsreitur 4
deiliskipulag samþykkt 2010
Skólavörðustígur 40 - 1905
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Baldursgötureitur 1.186.1 – deiliskipulag samþykkt 2008

1928, 1943

Ath!
hús ekki byggð fyrir 1918

Kvos og Vesturbær

Kvosarskipulag 1986

Friðað 2011
Thorvaldsenstræti 2 - 1878

Vallarstræti 4 - 1884

Aðalstræti 7 - 1881

Naustreitur - deiliskipulag samþykkt 2003, breytt 2008

Tryggvagata 10, byggt 1906 og 14, byggt 1899

Tryggvagata 14 - 1899

Tryggvagata 10 - 1906

Holtsgötureitur
Deiliskipulag samþykkt 17.02.2005

Holtsgata 5 - 1905

Sólvallagata 50 - 1911

Landhelgisgæslureitur -

Ánanaust byggt 1881

samþ.1984

Ánanaust
byggt 1906

Borgarbúskapur
Drög að stefnu í
aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030
Ráðgjafi: Salvör Jónsdóttir skipulagsfræðingur
Júní 2012
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Úr leiðarljósum AR 2010-2030:
„...áhersla á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt umhverfisgæði og lýðheilsu,
vistvænar samgöngur og verndun náttúru.“
„...lífsgæði borgarbúa og gæði í hinu manngerða umhverfi borgarinnar og markmið sem
setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar þágu.“ (Skipulags-og byggingarsvið,
2012)
Úr fundargerðum frá kynningarfundum um aðalskipulag:
 Það vantar markað inn í hverfin – beint frá bónda (Hlíðar)
 Borgin útbúi svæði til þess að koma þessu fyrir (Hlíðar)
 Leggja áherslu á að Rauðarárstígur verið grænmetis/ ávaxta/ lífræn heilsugata/
fersk blóm/bændamarkaður (Hlíðar)
 Ferskvörumarkað á Hlemm (Hlíðar)
 Hesthús í Laugardal (Laugardalur)
 Veita leyfi til að hafa hænur í görðum (ekki hana) (Háaleiti)
 Halda hesthúsum við Sprengisand (Háaleiti)
 Skipuleggja lítil ræktunarsvæði fyrir matjurtir (Grafarvogur)
 Það vantar sárlega safnstað fyrir garðúrgang, miðsvæðis í hverfinu (t.d. við
leikvöll) (Kjalarnes)
 Það vantar deiliskipulag fyrir hesthúsasvæði – það er eftirspurn eftir lóðum
(Kjalarnes)
 Hesthúsasvæði í hverfið, í austri þar sem framtíðarsvæðin eru (Grafarholt og
Úlfarsárdalur)
(Skipulags-og byggingarsvið, Kynningarefni frá opnum húsum, 2012)

Úr niðurstöðum rafrænna kostninga í Reykjavík 2012, Kjósum betri hverfi:
 Gróðursetja ávaxta- og berjarunna á völdum stöðum; 424 atkv. 2.0 m kr.
kostn.(Breiðholt)
 Útbúa garðlönd fyrir íbúa á Kjalarnesi; 24 atkv 0.5 m kr. kostn.(Kjalarnes)
 Gróðursetja berjarunna á völdum stöðum; 21 atkv. 0.3 m kr. kostn.(Kjalarnes)
 Matjurtagarða við gamla Þróttarvöllinn við Sæviðarsund; 357atkv. 1.0 m kr. kostn.
(Laugardalur)
(Reykjavíkurborg, 2012)
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Formáli
Þessi drög að stefnu eru unnin að beiðni skipulags-og byggingarsviðs, í kjölfar þess að
aukinn áhugi er á því sem kalla má „borgarbúskapur“(e:urban agriculture) innan
borgarmarkanna. Við vinnuna var stuðst við ritaðar heimildir um reynslu af borgarbúskap í
öðrum löndum. Auk þess var leitað eftir áliti allra hverfisráða borgarinnar, sérfræðinga á
umhverfis-og samgöngusviði og til nokkurra fleiri hagsmunaaðilia (sjá kafla 7 um samráð og
viðauka I). Einnig voru tekin viðtöl við sérfræðinga í borgarbúskap í Bandaríkjunum og
Þýskalandi en að auki tekur ráðgjafi við þetta verkefni, þátt í rannsóknarverkefni sérfræðinga
frá 17 Evrópuríkjum, á hlutverki borgarbúskapar í þróun borga í Evrópu.1
Stefnur um skipulagsmálefni borgarinnar þurfa að vera vel ígrundaðar, byggðar á
skipulagslögum, reynslu og þekkingu. Umfram allt byggir stefna þó á sýn yfirvalda, sem í
umboði kjósenda móta framtíð borgarinnar í gegnum aðalskipulag. Aðkoma almennings að
þeirri mótunarvinnu er tryggð í gegnum lögbundið kynningarferli þar sem tækifæri gefst til að
koma ábendingum og athugasemdum á framfæri til kjörinna fulltrúa og ráðgjafa þeirra. Þessi
drög eru því aðeins grunnur að þeirri stefnu sem kjörnir fulltrúar og almenningur móta
endanlega í samvinnu við umhverfis-og skipulagssvið borgarinnar.

„...Í nýtískubæjunum kemur og annað atriði mjög til
greina: að lóðin sje svo stór, þar sem því verður komið
við, að hún sje hæfilegur blettur til garðræktar handa
fjölskyldunni, sem í húsinu býr, en hæfilega stór er sá
blettur talinn, sem hún getur í frístundum komist yfir að
rækta vel. Þessi garðrækt bæjarbúa þar er mjög
þýðingarmikið mál, því úr görðum sínum fá þeir eigi
eingöngu allskonar garðmeti til allra þarfa, heldur selja
svo mikið, að drjúgu nemur.“ Guðmundur Hannesson
1916, Um skipulag bæja, bls.81

1

Um rannsóknina sjá vefsíðu COST (European Cooperation in Science and Technology):
http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TD1106
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1. Inngangur
Tiltölulega stutt er síðan stór hluti Reykvíkinga stundaði matvælaframleiðslu af einhverju tagi,
en kartöflurækt var til að mynda mjög algeng meðal borgarbúa langt fram eftir 20.öld. Þá eru
þekkt dæmi um hefðbundinn búskap innan borgarmarkana fram á sjöunda áratuginn (Eggert
Þór Bernharðsson, 1998).
Skólagarðar hófu starfsemi sína í Reykjavík 1948, meðal annars til að stuðla að betra
mataræði og nauðsynlegri líkamsþjálfun ungmenna í hreinu lofti (Morgunblaðið, 1948).
Skólagarðarnir voru lagðir af árið 2010 og í staðin hafin útleiga á svo kölluðum
Fjölskyldugörðum vorið 2011, en þeir eru reknir á sömu stöðum og skólagarðarnir voru áður.
Þetta eru alls 6000 garðar á átta stöðum í borginni, auk þess sem 200 garðar eru leigðir út í
Skammadal. Grenndargarðar hafa verið leigðir út á tveimur stöðum í borginni, til
Garðyrkjufélags Íslands, síðan 2009, en félagið sér um reksturinn og leigir áfram til sinna
félagsmanna.

Af vef umhverfis-og samgöngusviðs
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3822/6631_view-3005/

Þá hefur borgin aukið rætkun á berjarunnum á útivistarsvæðum og leiksvæðum en áhugi á
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ávaxtatrjárækt fer vaxandi meðal borgarbúa2.
Auk garðyrkju er ýmiskonar dýrahald stundað innan þéttbýlismarka borgarinnar, en þau eru
afmörkuð með græna treflinum sem myndar umgjörð um borgina og skilgreinir mörk
útmerkur og þéttbýlissvæðis borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2002/2010). Hundar og kettir eru
nokkuð algeng gæludýr og ganga kettir hér lausir ólíkt því sem tíðkast víða erlendis þar sem
amast er við bæði úrgangi þeirra og ásókn í fugla. Í gildi er samþykkt um kattahald í
Reykjavík frá árinu 20053. Hundahald var bannað í Reykjavík 19244 en undanþágur voru
veittar frá slíku banni um árabil, en hundahald er nú leyft í borginni að fengu leyfi og
uppfylltum skilyrðum.5
Hestamennska hefur verið stunduð af Reykvíkingum samfellt frá því borgin byggðist.
Upphaflega voru hestar samgöngutæki bæjarbúa en eftir að bílar tóku við því hlutverki hafa
hestar verið haldnir í borginni eigendum til yndisauka. Hesthúsasvæði eru á tveimur stöðum
innan þéttbýlismarkanna, í Víðidal og í Almannadal.
Í drögum að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 kafla A3.3, „Umhverfi náttúra og útivist“
segir:
„Hesthúsasvæði 1.6 km2: Á hesthúsasvæðum er eingöngu gert ráð fyrir starfsemi og
mannvirkjum sem tengjast hestamennsku og starfsemi hestamannafélaga. Hesthúsasvæði
eru á tveimur stöðum í borginni annars vegar í Víðidal og hins vegar í Almannadal. Á
hesthúsasvæðum má eingöngu gera ráð fyrir mannvirkjum sem tengjast starfsemi viðkomandi
hestamannafélaga s.s. félagsaðstöðu, hesthúsum, reiðhöllum, skeiðvöllum og reiðskemmum
og þjónustu við hestamennsku svo sem reiðvöruverslun og dýraspítala“.

Fjárbúskapur hefur verið stundaður innan borgarmarkanna frá upphafi byggðar, en árið 2007
voru um 200 kindur í Reykjavík. Fjáreigendafélag Reykjavíkur er með aðstöðu í Fjárborgum í
Almannadal, þar sem jafnframt eru hesthúsabyggðir. Einstaka dæmi eru um sauðfjárhald í
borginni á öðrum stöðum (Breiðholtsblaðið, 2007). Ekki er gert ráð fyrir frekari
sauðfjárbúskap innan þéttbýlismarkanna en áhugi á sauðfjárrækt mun vera á undanhaldi í
borginni.
Ekki er um annað búfjárhald innan þéttbýlismarkanna að ræða nú, ef frá er taldið kanínueldi
en þær eru leyfileg gæludýr í borginni en geta jafnframt talist til búfjár
(Landbúnaðarráðuneytið, 2003).
Býflugnarækt til hunangsframleiðslu nýtur vaxandi vinsælda. Alibýflugur hafa verið fluttar inn
til landsins frá Noregi og eru tvö býflugnabú í húsdýragarðinum6. Eitthvað mun vera um
býflugnarækt í borginni.7
Undanfarna tvo áratugi hefur áhugi á framleiðslu landbúnaðarafurða innan þéttbýlis (e:urban
agriculture), aukist mjög bæði í Evrópu og í Norður Ameríku. Hér er að sjálfsögðu um að
ræða framleiðslu í mælikvarða sem henntar þéttbýli og af þeirri gerð sem talin er
2

Upplýsingar frá Þórólfi Jónssyni garðyrkjustjóra Reykjavíkur.
Sjá Samþykkt um kattahald í Reykjavík, nr.794/2005.
4
Sjá t.a.m. frétt í Vísi 6.sept.1924, bls.2 „Frá bæjarstjórnarfundi“.
5
Sjá Samþykkt um hundahald í Reykjavík nr.478/2012.
6
Sjá vefsíðu Húsdýragarðsins, http://www.mu.is/husdyr/byflugur/
7
Sjá vefsíðu Býflugnaræktendafélags Íslands, www.byflugur.is
3
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samrekanleg þéttri borgarbyggð. Dæmi um þetta er grænmetisrækt, ávaxtarækt, hænsahald
til eggjaframleiðslu og býflugnabúskapur til hunangsframleiðslu. Hvatinn að slíkum áhuga er
margvíslegur s.s. aukinn áhugi á ferskum og heimafengnum matvælum og andstaða við
iðnvæddan landbúnað og þau neikvæðu umhverfisáhrif sem honum fylgja.
Þessi aukni áhugi á smábúskap innan þéttbýlis hefur orðið til þess að margar borgir hafa sett
sér sérstaka stefnu um landbúnaðarframleiðslu innan þéttbýlismarkanna. Slíka stefnu þarf
augljóslega að vanda þar sem skiptar skoðanir eru t.d. um dýrahald í þéttbýli og gæta verður
að þáttum eins og heilbrigði og hugsanlegu ónæði nágranna.
Í Reykjavík hefur komið fram hliðstæður áhugi og annarsstaðar á Vesturlöndum. Sem dæmi
ná nefna tillögu um skipulag matjurtagarða í landi Reykjavíkur sem samþykkt var samhljóða
þann 7.apríl 20098 og 25.janúar 2012 samþykkti skipulagsráð að unnin yrði greinargerð um
mögulegt hænsnahaldi í borginni9. Það er því tímabært að gerð séu drög að stefnu í
aðalskipulagi um það sem kalla má „borgarbúskap“.
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Sbr. útskrift úr gerðabók borgarstjórnar frá 7.apríl 2009: „Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir
að fela skipulags- og byggingarsviði, umhverfis- og samgöngusviði og framkvæmda- og eignasviði að
gera tillögu til borgarráðs um útfærslu og framkvæmdaáætlun fyrir nýja matjurtagarða fyrir Reykjavík.
Tillögurnar feli í sér tvær mismunandi útfærslur á matjurtagörðum. Annars vegar hefðbundna garða og
hins vegar matjurtagarða með tilheyrandi aðstöðu, s.s. áhaldahús og garðhús. Tillögunum verði skilað
á fund borgarráðs 22. apríl næstkomandi.“
9

Sbr. útskrift úr gerðabók skipulagsráðs frá 25. janúar 2012: „Lögð fram efsta hugmynd í

skipulagsflokki á Betri Reykjavík frá 30. nóvember 2011, um að leyfa hænsnahald í borginni til nýtis,
ásamt samantekt af umræðum og rökum.Skipulagsráð felur heilbrigðiseftirlitinu og skipulagsstjóra að
vinna greinargerð þar sem fram kemur hvar og hvaða möguleikar eru á hænsnahaldi í borginni.
Greinargerðin verður lögð fram til kynningar á Betri Reykjavík .“
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2. Hvað er „borgarbúskapur“?
Skilgreining
„Borgarbúskapur“ er hér notað yfir það sem kallað er „urban agriculture“ á ensku, en enska
heitið er notað víðar en í enskumælandi löndum svo sem í Danmörku10.
Borgarbúskapur eða „urban agriculture“ er framleiðsla á matvælum hvort sem er úr jurta eða
dýraríki og jafnframt óiðnvædd (nonindustrial) úrvinnsla og dreifing slíkrar framleiðslu
(Mukherji & Morales, 2010). Í umræðu um borgarbúskap, er því gjarnan fjallað um ræktun,
húsdýrahald smáiðnað til úrvinnslu afurðanna og dreifingu og sölu á þeim, hvort sem er í
matvöruverslunum, á bændamörkuðum eða til veitingahúsa.

Hvers vegna borgarbúskap á 21.öld?
Samhliða stöðugri íbúafjölgun í heiminum hefur vöxtur þéttbýlis aukist jafnt og þétt og um
helmingur mannkyns býr nú í þéttbýli.11 Ekki er séð fram á annað en að þessi þróun haldi
áfram eins og hún hefur gert hingað til. Hér á landi hefur þessi þróun verið hliðstæð því sem
gerist erlendis, jafnvel heldur hraðari, en hér á landi búa 93,5% íbúa landsins í þéttbýli, þar
af 63% á stór-Reykjavíkur svæðinu og 37% íbúa landsins búa í Reykjavík (Hagstofa Íslands,
2012).
Veldisvöxtur mannfjölda hefur vakið umræðu um hvernig megi brauðfæða mannkyn, án
þess að þurrausa náttúruauðlindir til lands og sjávar. Iðnvæddum landbúnaði (þauleldi,
þaulræktun og þéttbærum búskap) fylgja neikvæð umhverfisáhrif og er því ekki litið til hans
sem lausnar þegar kemur að umræðu um fæðuöryggi, heldur mikið fremur vistvænnar og
lífrænnar framleiðslu sem gjarnan er í rekinn smærri einingum (FAO, 2011). Þesskonar
framleiðsla samræmist ágætlega stefnu um sjálfbæra þróun sem mörg ríki og sveitarfélög
hafa sett sér. Stefnt er að því að draga úr orkunotkun og nýta gæði jarðar sem best. Uppúr
þessum jarðvegi hefur aukin áhersla á borgarbúskap sprottið á undanförunum árum víða um
heim. Um leið og íbúum þéttbýlis fjölgar er litið á borgarbúskap sem leið til að auka
fæðuöryggi mannkyns12. Smábúskapur, sem byggir á lífrænum eða vistvænum aðferðum
hentar víða vel í borgum og verða nokkur dæmi um slíkt nefnd hér á eftir. Með því að
framleiða hluta af þeim matvælum sem neytt er í borgum, innan borgarmarkanna sparast
orka og flutningstími. Um leið er dregið úr þeirri mengun sem fylgir iðnaðarlandbúnaði og
flutningum frá framleiðslustað til neytenda (Deelstra & Girardet, 2000).
Borgarbúskapur hefur uppfræðslugildi og eykur hugsanlega skilning á mikilvægi þess að
náttúruauðlindum eins og lofti, vatni og jarðvegi sé haldið heilbrigðum og ómenguðum.
Bændamarkaðir eru hluti af borgarbúskap en tilvist þeirra skapar einnig tengls milli
framleiðenda og neytenda.
Vitaskuld er ekki gert ráð fyrir að borgir geti orðið sér sjálfbærar um alla matvælaframleiðslu,
þegar mörg hundruð ára hefð er fyrir flutningi á matvælum milli ólíkra heimshluta, en sé hægt
að framleiða matvæli sem næst neytendum, með sem minnstri orkunotkun og mengun, er
slíkt talið ýta undir sjálfbæra þróun.
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Sjá t.d.: http://www.urbanfarming-kbh.dk/?page_id=2 og http://urbanagriculture.dk/
Sjá: Vef Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna: http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm
12
Sjá yfirlýsingar FAO: http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/102877/index.html
11
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Ein af ástæðum þess að borgarbúskapur á vaxandi fylgi að fagna á 21.öld í vestrænum
ríkjum er að hann er talinn einn af þeim þáttum sem spornað gæti við lífsstílssjúkdómum
eins og offitu. Þar sem fólki gefst kostur á að kaupa ferskt grænmeti eða rækta sitt eigið og
jafnvel sinna eigin búfénaði, eykur það útivist og hreyfingu sem hefur jákvæð áhrif á
heilsufar.
Fjölgun bændamarkaða, þar sem boðið er uppá fersk matvæli, oft lífrænt ræktuðum, er talið
geta aukið aðgengi almennings að hollum matvælum og jafnframt stuðlað að bættri heilsu,
sérstaklega í hverfum þar sem skortur er á verslunum sem selja fersk matvæli.

Garðyrkja og ylrækt
Matjurtaræktun fer nú vaxandi í borgum bæði utanhúss og innan. Auðum lóðum eða hluta af
grænum svæðum er breytt í matjurtagarða og einnig eru dæmi um að þar sem áður var
plantað skrautjurtum sé nú plantað nytjajurtum.

Garður við þinghúsið í Madison, Wisconsin 2010. Þar sem áður uxu skrautjurtir rækta sjálfboðaliðar
nú grænmeti sem síðan er gefið þeim sem á þurfa að halda (mynd: Kelly Hafermann/Flickr).

Matjurtagarðar geta að sjálfsögðu verið á sérbýlishúsalóðum í umhirðu viðkomandi eiganda,
eða á fjölbýlishúsalóðum þar sem húsfélög sameinast um garða. Margir borgarbúar hafa þó
engan aðgang að garði og því er í mörgum borgum talið sjálfsagt og eðlilegt að bjóða uppá
aðgang að sérstökum lóðum fyrir sameiginlega matjurtagarða. Fyrirkomulag á slíku getur
hvort sem er verið bein útleiga frá sveitarfélagi til einstaklinga, eða leiga í gengum
félagsskap ræktenda eins og fyrirkomulagið hefur verið varðandi Grenndargarða
Garðyrkjufélags Íslands í Reykjavík.
Fyrirkomulag á rekstri gróðurhúsa getur verið eins og matjurtagarða, þau geta verið hvort
sem er í einkaeigu á sérbýlislóðum eða í sameiginlegum rekstri á fjölbýlishúsalóðum, eða
lóðum sem ræktunarfélög hafa fengið til afnota.
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Í borgum þar sem þéttbýli er mikið og lítið er um garða eða græn svæði er engu að síður
lögð áhersla á að auka borgarbúskap. Þetta á meðal annars við um borgir eins og New York
og Chicago. Garðyrkja í mjög þéttbýlum borgum er stunduð með ýmsum hætti svo sem með
ræktun í uppbyggðum beðum, gámum, þakgörðum á flötum þökum og jafnvel því sem kallað
er „lóðréttur landbúnaður“ (e:vertical farming) þar sem gert er ráð fyrir að landbúnaður sé
stundaður í margra hæða byggingum.
Þakgarðar hafa þann kost að þeir auka einangrun og geta dregið úr orkunotkun og með
þeim nýtist regnvatn einnig betur en ella. Dæmi um þakgarða er að finna bæði á í
einbýlishúsum, fjölbýlishúsum og á opinberum byggingum, en einn sá þekktasti er yfir
ráðhúsi Chicagoborgar13. Í Reykjavík er nýlega farið að ræða um notkun torfþaka á nýjan leik
meðal annars til að draga úr kyndingarkostnaði14.

Húsdýrahald
Í mörgum vestrænum borgum er heimilt að halda alifugla innan borgarmarka en algengast er
að leyfilegt sé að halda nokkrar hænur til eggjaframleiðslu (sjá t.d. dæmi frá Kaupmannahöfn
hér á eftir). Óalgengara er að endur eða gæsir séu aldar í borgum.
Geitabúskapur í smáum stíl er þekktur í nokkrum borgum en geitur rétt eins og hænsni eru
gjarnan fóðraðar á matarafgöngum.
Býflugnabúskapur færist í aukana í þéttbýli á vesturlöndum og einnig á Íslandi,15 en sú
ræktun krefst ekki mikils landrýmis og því talin henta ágætlega sem ein grein
borgarbúskapar.

Samþætt garðyrkja og fiskeldi (Aquaponics)
Ein tegund borgarbúskapar sem hefur aukist hin síðari ár bæði í Norður Ameríku og Evrópu
er samþætting garðyrkju og fiskeldis (e: aquaponics). Hér er um að ræða eldi á hlývatnsfiski
sem nærist á jurtaprótínum, en úrgangurinn frá fiskinum er nýttur sem áburður fyrir
grænmetisræktina. Plönturnar taka næringarefnin upp og hreinsuðu vatni er skilað aftur í
fiskeldið. Vatn nýtist betur í þessu kerfi en í öðru hefðbundnu fiskeldi auk þess sem hægt er
að framleiða bæði fisk og grænmeti í einu.16 Dæmi um samþætta garðyrkju og fiskeldi er
meðal annars að finna í Milwaukee, í Wisconsin17 og frá Zürich í Sviss18

13

Um grænmetisgarða á þökum sjá td: http://www.gardendesign.com/vegetable-roofgarden?pnid=130376#gallery-content
14
Sjá t.a.m. glærur frá erindi Dr.Hrundar Arndradóttur, Háskóla Íslands, um Sjálfbæra
regnvatnsstjórnun, 25.apríl sl.:
http://www.hi.is/sites/default/files/skjol/verkfraedi_og_natturuvisindasvid_deildir/umhv_og_byggv/sjalfb
aerregnvatn.2012.pdf
15
Sjá www.byflugur.is
16
Um hlývatnseldisrannsóknir á Íslandi sjá t.a.m: Ragnar Jóhannsson 2010, Ný útflutningsgrein? –
hlývatnseldi á Íslandi. Fræðaþing landbúnaðarins 2010, 7, bls.55-59.
17
Sjá vefsíðu Growing Power, Inc. http://www.growingpower.org/ um fiskeldið/garðyrkjuna:
http://www.growingpower.org/aquaponics.htm
18
Sjá vefsíðu UrbanFarmers AG, http://urbanfarmers.ch/
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3. Dæmi um stefnu varðandi borgarbúskap frá öðrum löndum
Í borgum þar sem lögð er aukin áhersla á borgarbúskap, er það mjög oft hluti af stefnumótun
um matvælakerfi (e:food system) borgarinnar. Slík stefna er gjarnan fléttuð inn í
skipulagsáætlanir og dæmi um slíkt má finna í mörgum borgum Kanada, Bandaríkjanna og
Evrópu nokkur dæmi verða tekin hér á eftir.
Kaupmannahöfn
Í Danmörku eru í gildi sérstök lög um nytjagarða (d:kolonihaver) en tilgangur þeirra er að
tryggja að garðarnir haldi áfram að vera mikilvægur hluti af möguleikum þéttbýlisbúa til
útivistar og afþreyingar (Folketinget, 2007), en löng hefð er fyrir slíkum görðum í Danmörku.
Garðarnir eru gjarnan á landi í opinberri eigu, og víða er heimilt að byggja smáhýsi á við
garða, en búseta í þeim er óheimil. Í Kaupmannahöfn er mikil eftirspurn eftir
nytjagarðalóðum, en borgin styður að auki við grasrótarhreyfingar eins og Københavns
Madhus sem vill stuðla að góðu mataræði í Kaupmannahöfn19 og í borginni er
borgarbúskapur víða stundaður20.
Í Kaupmannahöfn gilda sérstakar reglur um dýrahald í borginni, en samkvæmt þeim má
halda 10 hænur, þar af einn hana. Hænurnar skulu haldnar í hænsahúsi með garði. Tekið er
fram að samþykktir húsfélaga um dýrahald sem kunna að vera strangari en reglur
borgarinnar, gilda óháð umræddum reglunum (Københavns Kommune, 1994).
Seattle
Í vinaborg Reykjavíkur í Bandaríkjunum, Seattle, var skipulagssamþykktum borgarinnar
breytt árið 2010 þannig að gert yrði ráð fyrir grenndargörðum (e:community gardens) í öllum
hverfum borgarinnar auk smádýrahalds. Borgarbýli (e:urban farms) voru skilgreind
sérstaklega sem leyfileg starfsemi, bygging matjurtagróðurhúsa var leyfð á þökum og
bændamörkuðum var bætt inn í skilgreiningu á verslun og þjónustu (Fisher & Roberts,
2011). Í Seattle er heimilt að halda þrjú smádýr (hunda, ketti, kanínur, geitur osv.frv.) í
tengslum við hvert hús en auk þess má halda allt að átta alifugla á hverri lóð. Hanar eru ekki
leyfðir í borginni. Þar sem borgarbýli eru skilgreind er leyfilegt að halda fleiri skepnur og því
fleiri sem býlið er stærra (City of Seattle, 2010).
Lundúnir
Í heildarskipulagsáætlun fyrir Lundúnaborg frá árinu 2011 er sett sérstök stefna um land til
matvælaframleiðslu „land for food“. Þar segir að hvatt skuli til og stutt við, landbúnað í
borginni, sérstaklega í Græna beltinu og jafnframt að hvatt verði til matvælaframleiðslu á
þéttbýlum svæðum í gengum verkefni eins og „Capital Growth“21 sem er samstarfsverkefni
borgarinnar og frjálsra félagasamtaka.
Í skipulagsáætluninni segir einnig varðandi nánari útfærslu að í vinnu við aðalskipulög
einstakra bæja (boroughs) skuli þess gætt að núverandi landi til matvælaframleiðslu sé
haldið í þeirri notkun. Þá skuli gera grein fyrir því landi sem nýta mætti fyrir
matvælaframleiðslu (til endursölu) eða fyrir grenndargarða hvort sem er fyrir matjurtir eða til
ávaxtaræktar. Í þéttbýlli hverfum svo sem í miðborg Lundúna gæti þurft að beita nýjungum til
að skapa rými til matvælaframleiðslu svo sem með uppsetningu á þakgörðum.
19

Sjá vefsíðu Københavns Madhus: http://www.kbhmadhus.dk/
Sá t.d. upplýsingar á vefsíðu „Urban Agriculture, Mad i Byen“
http://urbanagriculture.dk/?page_id=449
21
Sjá vefsíðu verkefnisins: http://www.capitalgrowth.org/
20
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Ennfremur segir í stefnu heildarskipulagsins að kostir þess að leggja land undir
matvælaframleiðslu séu margvíslegir. Borgarbúskap fylgir aukin hreyfing, bætt mataræði og
matvælaöryggi auk þess sem félagsleg bönd eru treyst og staðbundnir framleiðendur eru
styrktir í leiðinni (Greater London Authority, 2011).
Í Lundúnum hafa einnig verið gefin út leiðbeiningarrit um hvering standa skuli að skipulagi
Best Practice Guidance. Í leiðbeiningarriti um lýðheilsutengd málefni í skipulagi eru talin upp
atriði sem gæta ber að við skipulagsgerð og þau eru meðal annars:
 Er þess gætt að gott landbúnaðarland sé ekki skert?
 Eru í skipulagsáætluninni ákvæði sem draga úr/koma í veg fyrir samþjöppun stórra
verslunarkjarna?
 Er gert ráð fyrir bændamörkuðum?
 Er gert ráð fyrir endurvinnslustöðvum m.a. fyrir lífrænan úrgang í áætluninni?
(Greater London Authority, 2007)

Kostir og gallar við borgarbúskap
Borgarbúskap fylgja augljóslega bæði kostir og áhætta og hér á eftir verða taldir upp nokkrir
kostanna og áhættuatriði þessu tengd.
Kostir:
 Aukin ræktun á fersku grænmeti í nágrenni neytenda auðveldar aukna
grænmetisneyslu sem viðurkennt er að bætir heilsufar.
 Ræktun fylgir útivera og hreyfing sem hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega
heilsu fólks.
 Bændamarkaðir gefa þeim sem rækta meira en þeir þurfa, kost á að selja vöru sína
(svo fremi að þeir hafi til þess tilskilin leyfi). Sömuleiðis gefa bændamarkaðir þeim
sem ekki hafa aðstæður til að rækta sjálfir tök á að kaupa ferska vöru af
framleiðendum sjálfum.
 Ræktun á matvælum í nágrenni neytenda þar sem þeir geta annað hvort sjálfir tekið
þátt í ræktuninni eða fylgst með henni, eykur skilning og virðingu fyrir matvælum og
auðlindum eins og landi, jarðvegi og vatni sem þarf til framleiðslunnar.
 Framleiðsla á ferskum matvælum nærri neytendum dregur úr umbúðanotkun og
flutningskostnaði.
 Borgarbúskapur eykur fæðuöryggi, þar sem neytendur hafa beint stjórn á
matvælaframleiðslunni (ekki háður flutningum og verðhækkunum á
alþjóðamörkuðum).
 Borgarbúskapur er atvinnuskapandi á viðkomandi stað.
 Borgarbúskapur viðheldur grænum svæðum í borgum.
 Grenndargarðar (sameiginleg ræktunarsvæði) auka samheldni og félagsauð í
borgum.
 Borgarbúskapur í tengslum við skóla þjónar bæði uppfræðslu og matvælaframleiðslu
hlutverki og eykur á ferskleika skólamáltíða.
(Greater London Authority, 2009) (Bellows, A.C. et al., 2003) (Brown & Jameton,
2000).

Áhætta/Úrbætur:
 Borgarbúskapur krefst aukinnar vatnsnotkunar í borgum þar sem vatn kann þegar að
vera af skornum skammti.
 Í borgum er víðast samkeppni um land og milli landnotkunarflokka. Borgarbúskapur
hefur hingað til ekki verið metin jafn mikilvæg landnotkun og uppbygging húsnæðis
en þetta er nú víða að breytast.
 Borgarbúskpur verður oft fyrir barðinu á skemmdarvörgum, rusli er hennt inná svæðin
og vaðið er yfir beð og matjurtir. Þetta krefst öryggra girðinga og gæslu auk trygginga
sem getur aukið á kostnað við framleiðsluna.
 Jarðvegur og vatn í borgum kann að vera mengað vegna nálægðar við iðnaðarsvæði
og umferð. Eftir að blý var bannað í eldsneyti hefur þó dregið mikið úr mengun frá
umferð. Mikilvægt er því að kanna ástand jarðvegs áður en ræktun er hafin.
 Hægt er að bæta gæði jarðvegs með réttri umgengi og með því að bæta í hann
ómenguðum lífrænum úrgangi.
 Kanna þarf lofgæði á hverjum stað og hvort þau eru þess eðlis að matjurtir taki upp
mengandi efni úr lofti.
 Í borgarbúskap er nauðsynlegt að draga úr notkun tilbúins áburðar og skordýraeiturs
til að koma í veg fyrir mengun og í sameiginlegum görðum er slíkt víðast bannað, en
hinsvegar gilda slíkar reglur sjaldnast um einkagarða. Skipulagður borgarbúskapur er
því víðast stundaður sem lífrænn búskapur.
 Þar sem húsdýraáburður er notaður þarf að gæta þess vel að hann hafi náð að brjóta
sig nægilega þannig að ekki sé hætta á sýkingum. Einnig að gæta þess að ekki sé
notaður húsdýraáburður frá þauleldisbúum sem kann að vera sýktur.
(Greater London Authority, 2009) (Brown & Jameton, 2000) (Bellows, A.C. et al.,
2003).
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Í samtölum við sérfræðinga um rannsóknir í borgarbúskap kom í ljós að ekki liggja
fyrir nægilegar langtímarannsóknir um hugsanleg áhrif loftmengunar á gæði þess
grænmetis sem ræktað er í borgum, en slíkar rannsóknir eru í gangi. Það sem
megnunarvarnarreglur eru í gangi í borgum, eru ekki ríkjandi miklar áhyggjur af
mengun matvæla vegna lofmengunar22.

Kom m.a. fram í viðtölum við Próf. Alfonso Morales.
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4. Samþykktir Reykjavíkurborgar sem snerta borgarbúskap
Í Reykjavík eru í gildi nokkrar samþykktir sem snerta borgarbúskap og starfsemi honum
tengda.

Hestahald
Samþykkt um hesthús og hesthúsahverfi í Reykjavík er frá árinu 1999 og byggir á samþykkt
borgarstjórnar. Hún er staðfest með tilvísan til laga nr.7/1988 um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Þar er fjallað um gerð, umhverfi og frágang hesthúsa og hvernig úrgangi
skuli fyrir komið. Þá er tekið fram að lausaganga hrossa sé bönnuð (Umhverfisráðuneytið,
1999).

Annað búfjárhald
Samþykkt um takmörkun búfjárhalds og bann við lausagöngu búfjár í Reykjavík var
samþykkt og staðfest árið 2003, með stoð í lögum nr. 103/2002 um búfjárhald ofl. Í
samþykktinni segir að búfjárhald sé óheimilt í Reykjavík nema þar sem sérstaklega er gert
ráð fyrir því í skipulagi. Þó getir umhverfis- og heilbrigðisnefnd veitt leyfi til búfjárhalds á
öðrum stöðum að fenginni umsögn skipulags- og byggingarsviðs og með þeim skilyrðum
sem greint er frá í samþykktinni svo sem um vörsluskyldu og ábyrgð eigenda á búfénu
(Landbúnaðarráðuneytið, 2003).
Sérstök samþykkt gildir um gæludýrahald í borginni og þar er tekið fram að halda megi
kanínur sem gæludýr þrátt fyrir að þær séu einnig skilgreindar sem búfé í samþykkt um
takmörkun búfjárhalds (Umhverfisráðuneytið, 2005).

Götu- og torgsala
Í Reykjavík er í gildi samþykkt borgarráðs um götu- og torgsölu frá apríl 2011. Þar segir
meðal annars:
„Götu- og torgsala getur glætt borgina lífi og aukið fjölbreytni á starfsemi í miðborginni.
Samþykkt borgarráðs um götu- og torgsölu frá 14. apríl sl. er ætlað að tryggja að vel sé að
þessum málaflokki staðið, söluvagnar séu í sátt við nærumhverfi sitt og að upplýsingar séu
aðgengilegar og gegnsæjar fyrir áhugasama söluaðila.
Götu- og torgsala á við um hvers kyns sölustarfsemi sem fer fram utanhúss og á
almannafæri, s.s. á torgum, götum, gangstéttum og í almenningsgörðum. Götu- og torgsala er
leyfisskyld og eru leyfi gefin út til ákveðins tíma. ... Ávallt ber þó að gæta hreinlætis og er
söluaðila skylt að sjá til þess að umhverfi sölusvæðis sé ávallt haldið hreinu. ...
• Götu- og torgsöluleyfi er ekki hægt að framselja eða framleigja.
• Handhafi götu- og torgsöluleyfis skal greiða leyfisgjald sem kveðið er á um í samningi milli
leyfishafa og leyfisveitanda við afhendingu leyfis.
• Götu- og torgsala má ekki skerða öryggi og aðgengi gangandi, hjólandi og akandi umferðar,
né birgja glugga rekstraraðila á svæðinu. Gerð er sú krafa að frí gangstéttarbreidd sé minnst
150 cm. og að lágmarks fjarlægð frá inngangi rekstraraðila sé 7 metrar. Starfsemin má ekki
valda óeðlilegri hávaðamengun á eða í námunda við úthlutað svæði.
• Leyfishafa er óheimilt að stunda götu- og torgsölu annars staðar en leyfið kveður á um og
taka meira pláss en skilgreint er skv. leyfi.“ (Reykjavíkurborg, 2011).
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Af vef framkvæmda- og eignasviðs
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3546/5704_view-4490/
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5. Hvers vegna er tillaga um stefnu varðandi borgarbúskap í
aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030?
Reykjavíkurborg hefur sett sér markmið um margvísleg umhverfismálefni eins og loftslag,
sem er í tiltölulega góðum farvegi í Reykjavík miðað við aðrar borgir, en umhverfismál taka til
fleiri þátta.
Aðgangur að hollum, heilbrigðum og ferskum matvælum sem framleidd eru af sanngirni með
velferð lands og fólks í huga, eru mikilvægur þáttur í lífskjörum fólks. Mikill hluti af matvælum
sem neytt er hér á landi eru flutt inn til landsins og matarútgjöld eru stór hluti af útgjöldum
heimilanna. Sannarlega er hægt að nálgast ferskar og hollar matvörur í matvöruverslunum
borgarinnar, en slíkar vörur eru oftast dýrari en þær sem framleiddar eru í iðnvæddum
landbúnaði hvort sem er hérlendis eða erlendis. Til að auka á möguleika borgarbúa á neyslu
ferskra matvæla, sem framleidd eru meðal annars undir eftirliti neytendanna sjálfra hefur
borgin ákveðið að móta stefnu um matvælaframleiðslu eða borgarbúskap í Reykjavík.
Þá er með slíkri stefnu einnig verið að koma til móts við áhuga borgarbúa á ræktun og
heilnæmri matvælaframleiðslu sem meðal annars hefur birst á vefnum „Betri Reykjavík“.
Ánægja með tilraunaverkefni Garðyrkjufélags Íslands og Reykjavíkurborgar, Grenndargarða
er mikil (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2009) og biðlistar eru eftir görðum til ræktunar í eldri og
þéttari hverfum borgarinnar eins og vesturbæ og miðbæ23. Þetta kemur ekki á óvart þar sem
heilsusamleg áhrif af matjurtarækt eru talin umtalsverð. Bæði þau áhrif sem felast í því að
njóta ferskra matvæla og síðan þau andlegu áhrif sem garðyrkja hefur á líðan fólks.
Í fyrri köflum hér að ofan hefur verið rakið hvernig og hversvegna sífellt fleiri borgir á
Vesturlöndum hafa ákveðið að hverfa (aftur) til landbúnaðar innan borgarmarka en rót þess
má rekja til aukins áhuga og meðvitundar um umhverfismál og lýðheilsu. Hér á landi er þessi
áhugi einnig til staðar og því eðlilegt að borgin bregðist við með því að gera ráð fyrir stefnu
um borgarbúskap í nýju aðalskipulagi. Stefna um borgarbúskap byggir meðal annars á þeim
leiðarljósum sem sett hafa verið varðandi framtíð borgarinnar, en þar segir meðal annars:
„Græna borgin...leggur áherslu á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt
umhverfisgæði og lýðheilsu, vistvænar samgöngur og verndun náttúru.“
„Borg fyrir fólk...varðar lífsgæði borgarbúa og gæði í hinu manngerða umhverfi
borgarinnar og markmið sem setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar
þágu“ (Skipulags-og byggingarsvið, 2012).
Skipulagsáætlanir sveitarfélaga þurfa að vera í samræmi við skipulagslög og markmið þeirra
sem eru meðal annars að efnahagslegar, félagslegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og
öryggi sé haft að leiðarljósi við gerð skipulags. Ennfremur að land sé nýtt á skynsaman hátt
þar sem sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi.
Stefna sem sett er í aðalskipulagi er almenns eðlis. Hún er jafnframt grunnur fyrir nánari
útfærslu í hverfisskipulagi eða deiliskipulagi. Mikilvægt er að ákvarðanir um borgarbúskap
séu teknar með aðkomu almennings bæði hvað varðar ræktunarmöguleika og húsdýrahald.
Því er gert ráð fyrir að í hverfisskipulögum og deiliskipulögum sé fjallað um útfærslu
23

Samkvæmt upplýsingum frá forsvarsmanni grenndargarða Garðyrkjufélags Íslands í apríl 2012.
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borgarbúskapar auk þess sem sérstakar samþykktir borgarinnar þarf til varðandi
húsdýrahald eins og hænsnarækt. Þetta er í samræmi við þau markmið skipulagslaga að
réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að
leiðarljósi og að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum
sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra áætlana
(Skipulagslög nr.123/2010).
Hér fyrir neðan er gerð tilraun til að draga saman hvernig borgarbúskapur samræmist
markmiðum um sjálfbæra þróun og einnig hvar eða hvernig borgarbúskapur gæti stangast á
að þau markmið á öðrum sviðum. Þó svo að borgarbúskapur geti haft neikvæð áhrif eins og
gagnvart samkeppni um land, eru jákvæðu áhrifin alla jafna metin mikilvægari sem skýrir
mikla útbreiðslu borgarbúskapar á undanförnum árum.
Sjáfbær þróun og borgarbúskapur:
Umhverfislegir þættir
Samhljómur

Lífrænn úrgangur í borgum
nýttur til framleiðslu.
Bætt lýðheilsa: aukin
grænmetisneysla, hreyfing og
útivist.
Minni orka í flutninga frá
framleiðanda til neytanda.
Hugsan- Hætta á að borgarumhverfi sé
legir
of mengað til
árekstrar matvælaframleiðslu.
Hætta á sýkingum frá
skepnum sé fyllsta hreinlætis
ekki gætt.

Hagrænir þættir

Félagslegir þættir

Neytendur hafa beinni
áhrif á markaði.
Atvinnuskapandi í borgum.
Aðgengi allra að ferskum
matvælum.

Þörfum fyrir græn
svæði mætt.
Sameiginlegir garðar
auka á samskipti íbúa
og félagsauð.

Samkeppni um land.

Neikvæð áhrif á
eftirspurn eftir
hefðbundnum
landbúnaðarvörum.

Tafla 1. Sjálfbær þróun og borgarbúskapur (Byggt á: Berg, 2000).

17

6. Drög að stefnu
Leiðarljós





Hagkvæm nýting lands og auðlinda.
Bætt umhverfisgæði og lýðheilsa.
Að borgarbúar hafi aðgang að ferskum og heilnæmum matvælum.
Að þeir sem áhuga hafa á að framleiða eigin matvæli eigi þess kost svo fremi
að aðstæður og umhverfi leyfi.

Stefna
Stefna varðandi borgarbúskap er:
Tillaga:
 Sem flestir borgarbúar hafi aðgang að hollum og ferskum matvælum.
 Skapaðar verði aðstæður til að efla matjurtarækt innan borgarmarkanna.
 Sem flestir borgarbúar hafi tök á að rækta grænmeti til eigin neyslu.
 Grendargarðar verði í öllum borgarhlutum/hverfum (10).
 Þar sem aðstæður leyfa er borgarbúum heimilt að halda hænsni, til
eggjaframleiðslu til eigin neyslu.
 Aðstöðu fyrir bændamarkaði verði komið upp í öllum borgarhlutum/hverfum
(10) til að auka aðgengi að ferskum matvælum.
 Haldið verði góðu samstarfi við almenning og samtök áhugafólks um
heilsusamlega matvælaframleiðslu í borginni.

Leiðir: Útfærsla og eftirfylgni
Matjurtarækt:
Gert er ráð fyrir að í hverju hverfi/borgarhluta verði aðstaða fyrir sameiginlega matjurtagarða.
Í rammahlutum aðalskipulags/hverfissskipulögum og deiliskipulögum gerð nánari grein fyrir
svæðum til matjurtaræktunar. Við deilskipulagsgerð verður jafnframt haft í huga hvort innan
deiliskipulagsreita séu svæði sem hentað gætu sem almennir garðar til matjurtaræktunar.
Leitað verði samstarfs við OR um nýtingu á affallsvatni til að ylja jarðveg sem flýtir fyrir
sprettu matjurta á fyrrnefndum svæðum.
Samvinnu verði komið á, á milli umhverfis-og skipulagssviðs og Sorpu um uppsetningu á
móttökustöðvum fyrir líffrænan úrgang til moltugerðar í tenglsum við matjurtagarða í öllum
borgarhlutum/hverfum.
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Dæmi um hverfis-söfnunarkassa til moltugerðar, Madison Wisconsin (vorið 2012).

Dýrahald
Sérstakar samþykktir og reglur gilda um dýrahald í borginni eins og hingað til. Samþykkt um
búfjárhald verði breytt á þann veg að hænsahald verði leyfilegt með ströngum skilyrðum.
Þetta er gert til að koma til móts við óskir íbúa í þessa veru. Heilbrigðiseftirlit borgarinnar geri
tillögur að samþykkt um hænsnahald þar sem skýrar reglur og skilyrði verða sett um
hænsahald meðal annars hvað varðar umhirðu, húsnæði og girðingar.
Bændamarkaðir
Gert er ráð fyrir bændamörkuðum í öllum borgarhlutum/hverfum. Í rammahlutum
aðalskipulags/hverfissskipulögum og deiliskipulögum gerð nánari grein fyrir svæðum fyrir
bændamarkaði hvort sem er utan húss eða innan.
Um bændamarkaði gilda reglur borgarráðs um torgsölu.
Byggingar tengdar borgarbúskap
Áður en ráðist er í að reisa sameiginlegt gróðurhús fyrir hverfi eða hverfishluta þarf að kanna
hjá umhverfis-og skipulagssviði hvort skipulag heimili að húsið sé reist. Sömuleiðis þurfa
einstaklingar að kynna sér hvort þörf er á að sækja sérstaklega um leyfi fyrir hús yfir hænsni
eða matjurtarækt. Um smáhýsi sjá lið g. í 2.3.5.gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Endurskoðun
Að loknum tveggja ára reynslutíma verða reglur um hænsnahald metnar og skipulagsráð
geri tillögur til borgarráðs um hvort halda skuli samþykktum og leyfisveitingum óbreyttum
áfram. Við endurskoðun aðalskipulags að loknum sveitarstjórnarkostningum hverju sinni,
verði einnig skoðað sérstaklega hvernig dýrahald í borginni hefur reynst og sömuleiðis
hvernig reynsla er af starfsemi sameiginlegra matjurtagarða og bændamarkaða.
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7. Samráð
Við upphaf vinnunnar var sent bréf með upplýsingum til hagsmunaaðila um fyrirhugaða
stefnumótun, þar sem jafnframt var óskað eftir ábendingum og upplýsingum24. Aðilar sem
fengu bréf með ósk um ábendingar eru eftirfarandi:


Hverfisráð Árbæjar, Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, Hraunbæ 115, arbaergrafarholt@reykjavik.is: Björn Gíslason, formaður bjorngi@simnet.is



Hverfisráð Breiðholts, Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, Mjódd
breidholt@reykjavik.is: Lárus Rögnvaldur Haraldsson, formaður: larusrh@gmail.com



Hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals, Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts,
Bæjarhálsi 1 arbaer-grafarholt@reykjavik.is: Margrét K. Sverrisdóttir, formaður
msv@reykjavik.is mks@hi.is



Hverfisráð Grafarvogs, Grafarvogs og Kjalarness, Miðgarði, Gylfaflöt 5,
midgardur@reykjavik.is : Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, formaður.



Hverfisráð Háaleitis og Bústaða, Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Síðumúla
39 laugardalur.haaleiti@reykjavik.is : Hörður Oddfríðarson, formaður.



Hverfisráð Hlíða, Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Skúlagötu 21.
midborg.hlidar@reykjavik.is Hilmar Sigurðsson, formaður, hilmar@hil.is;



Hverfisráð Kjalarness, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, Miðgarði,
Langarima 21: midgardur@reykjavik.is Sigríður Pétursdóttir, formaður



Hverfisráð Laugardals, Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Síðumúla 39
laugardalur.haaleiti@reykjavik.is: Heiðar Ingi Svansson, formaður.



Hverfisráð Miðborgar, Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Skúlagötu 21
midborg.hlidar@reykjavik.is : Óttarr Ólafur Proppé, formaður;
ottarr.olafur.proppe@reykjavik.is.



Hverfisráð Vesturbæjar, Hjarðarhaga 45-47 vesturgardur@reykjavik.is : Gísli Marteinn
Baldursson, formaður; gisli.marteinn.baldursson@reykjavik.is.
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Garðyrkjufélagið – forsvarsmaður grenndargarða, Lilja Sigrún Jónsdóttir.



Húseigandafélagið



Eigenda- og ræktendafélags landnámshænsna



Samtök lífrænna neytenda

Sjá sent tölvubréf og öll svör sem borist hafa í viðauka I.
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Slow food Reykjavík



Þá var fundað með skrifstofustjóra náttúru-og útivistar/garðyrkjustjóra borgarinnar og
framkvæmdastjóra og deildarstjóra Heilbrigðiseftirlits á umhverfis-og samgöngusviði.

Mikilvægt er að vekja athygli almennings rækilega á drögum að stefnu um borgarbúskap í
aðalskipulagi Reykjavíkur. Þetta má gera í fjölmiðlum og kynningum á aðalskipulaginu og
jafnhliða því þarf að gera grein fyrir hvernig hægt sé að gera athugasemdir við
aðalskipulagið.
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Viðauki I
Bréf sent til hagsmunaaðila:
„Ágæti formaður,
Vinna við endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur er nú langt komin, en skipulagstímabilið mun ná
fram til ársins 2030. Stefna sem sett er í aðalskipulagi er bindnandi varðandi hverfa- og
deiliskipulagsákvarðanir, byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi.
Í nýju aðalskipulagi er meðal annars lögð áhersla á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt
umhverfisgæði og lýðheilsu. Í ljósi þess er ætlunin að móta sérstaka stefnu um það sem kallað hefur
verið borgarbúskapur (e:urban agriculture). Hér er að sjálfsögðu um að ræða framleiðslu í mælikvarða
sem hentar þéttbýli og af þeirri gerð sem talin er samrekanleg þéttri borgarbyggð. Dæmi um þetta er
grænmetisrækt, ávaxtarækt og hænsahald til eggjaframleiðslu. Hvatinn að slíkum áhuga er
margvíslegur s.s. aukinn áhugi á ferskum og heimafengnum matvælum en fyrirmyndirnar finnast í
mörgum borgum í nágrannalöndum okkar.
Slíka stefnu þarf augljóslega að vanda þar sem skiptar skoðanir eru t.d. á dýrahaldi í þéttbýli og gæta
verður að þáttum eins og heilbrigðismálum, hreinlæti og hugsanlegu ónæði nágranna.
Undirrituð hefur tekið að sér að aðstoða Reykjavíkurborg við mótun stefnu um borgarbúskap og með
þessu bréfi er óskað eftir hugmyndum, ábendingum og skoðunum frá____ á þessu viðfangsefni.
Vinsamlegast sendið svör rafrænt á netfangið salvorj@ru.is eigi síðar en 15.júní nk. Undirrituð veitir
einnig fúslega nánari upplýsingar um viðfangsefnið, ef óskað er.
Með fyrirfram þökk og bestu kveðjum,
Salvör Jónsdóttir
skipulagsfræðingur“

Viðbrögð/Svör við bréfi:
Grenndargarðar Garðyrkjufélags Íslands
„Garðyrkjufélag Íslands (GÍ) er elsta almenningsfélag á landinu, stofnað árið 1885 og telur nú rúmlega
2300 félagsmenn. Garðyrkjufélag Íslands hefur staðið fyrir fræðslu um ræktun nytja- og skrautjurta hér
á landi frá stofnun þess. Nær sú fræðsla langt út fyrir raðir félagsmanna enda rekur félagið vef með
fræðsluefni og ráðgjöf fyrir ræktendur sem sinnir allt að 14,000 notendum á ári hverju, sjá
www.gardurinn.is.
Undanfarin ár hefur félagið stofnað til nýjunga í starfi og má þar t.d. nefna rekstur grenndargarða til
matjurtaræktunar. Áhersla var til að byrja með á höfuðborgarsvæðið þó að ráðgjöf hafi verið veitt til
þéttbýlissvæða á landsbyggðinni eftir áhuga og þörfum.
Fyrsti grenndargarðurinn var opnaður sumarið 2009 en þá gerðu Garðyrkjufélag Íslands (GÍ) og
Reykjavíkurborg með sér samkomulag um tilraunaverkefni fyrir grenndargarða til matjurtaræktar í
þéttbýli. Reykjavíkurborg afhenti Garðyrkjufélagi Íslands svæði við Vatnsveituveg til útleigu fyrir
grenndargarða í þéttbýli. Almenn ánægja var með fyrirkomulag og uppskeru og óskuðu 91%
ræktenda eftir að fá aftur skika til ræktunar. Hefur það gengið eftir og þar ganga ræktendur að sínum
skika ár eftir ár, á meðan þeir óska þess. Það skapar festu í umgjörð garðanna enda fara þá
ræktendur að rækta fjölærar plöntur og sinna svæðinu af meiri alúð en ella. Eftir vel heppnaða tilraun
var Reykjavíkurborg reiðubúin að gera samning til 5 ára um fyrsta grenndargarðinn sem kallast
Smálönd og var það stórt skref. Sjá skýrslu á vef félagsins undir grenndargarðar er m.a. skýrsla um
fyrsta sumarið í Smálöndum). Sumarið 2010 fékk GÍ auk Smálanda afnot af hluta af skólagörðum
borgarinnar bæði í Gorvík og í Kotmýri (í Grafarvogi), til eins árs. Þau svæði voru leigð út til ræktunar
á sömu forsendum og fyrr og gekk vel. Ennfremur tókst samkomulag við Kópavogsbæ um svæði við
Guðmundarlund fyrir grenndargarð, til eins árs í senn. Öll þessi svæði voru í ágætri nýtingu. Þau voru
ekki fullnýtt fyrsta árið en það var m.a. vegna þess hve seint unnt var að ganga frá samkomulagi við
sveitarfélögin sem í hlut áttu, það árið. Vorið 2011 urðu svo þær breytingar að GÍ gat gert 5 ára
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samning um Gorvík á sömu forsendum og í Smálöndum en aðrir staðir í borginni voru ekki til reiðu
það árið. Áframhald varð á samkomulagi við Kópavog til eins árs í senn.
Sumarið 2012 verða því grenndargarðar á 3 stöðum á höfuðborgarsvæðinu; í Breiðholti og Grafarvogi
(Reykjavík) og við Guðmundarlund (í Kópavogi).
Aðstöðusköpun
Umgjörð grenndargarða:
Grenndargarðar eru svæði þar sem jörð er unnin og aðstaða sköpuð fyrir útleigu garða til ræktunar
matjurta. Fyrsta svæðið var tekið í notkun sumarið 2009, það kallast Smálönd og er grenndargarður í
Breiðholti. Þar hafa nú um 60 garðar verið í ræktun í 3 sumur með góðum árangri. Reykjavíkurborg og
Kópavogsbær hafa útvegað 2 viðbótarsvæði, annars vegar í Grafarvogi og hins vegar í
Vatnsendalandi. Það hefur gert mögulega fjölgun garða til útleigu í 120 árið 2010 og 160 nú í sumarið
2011. Á öllum svæðum var sköpuð lágmarksaðstaða með aðgangi að vatni, hjólbörum og læstum
verkfærageymslum. Af hálfu Garðyrkjufélagsins felur verkefnið á hverjum stað mótun reglna og
skipulags fyrir rekstur grenndargarða, forvinnu garðanna og umsjón með útleigu gegn vægu gjaldi
leigjenda (4-5000 pr skika, lægra fyrir félagsmenn). Félagsmönnum býðst að kaupa á kostnaðarverði
útsæði í hæfilegum einingum, fræ og að fá plöntur frá öðrum félagsmönnum á árlegum
plöntuskiptadegi félagsins. Ennfremur var sumarið 2011 í boði vikuleg ráðgjöf garðyrkjufræðings í
nýrri görðunum til að hjálpa byrjendum að fóta sig við ræktunarstörfin. Ekki er skylda að vera
félagsmaður GÍ til að leigja garð.
Eftirspurn og ræktun í grennd.
Garðyrkjufélagið hefur hug á að fjölga enn grenndargörðum. Það er vandkvæðum bundið að fá
afnotarétt af landi. Þar sem samist hefur um land hafa sveitarfélögin afhent land með aðgangi að
köldu vatni,. Hins vegar eru biðlistar af fólki sem vilja hafa garð nær heimili sínu og einkum finnum við
fyrir slíkum áhuga frá vesturbæ og miðbæ Reykjavíkur. Eftirleitan eftir landi í vesturbæ hefur verið
erfið, við höfum horft til háskólasvæðsins og reyndum sl. vetur að fá landsvæði sem ekki verður byggt
á í bráð við Vísindagarða Háskóla Íslands. Erindum er vel tekið en endanleg niðurstaða stjórnar fæst
ekki og þykir líklegt að það svæði verði sett undir bráðabirgðabílastæði eins og vinsælt er í
Vatnsmýrinni.
Uppbygging grenndargarða
Grenndargarðar Garðyrkjufélags Íslands eru í uppbyggingarferli og hafa verið fóstraðir af mikilli alúð
bæði hjá stjórn og almennum félagsmönnum. Verkefnið fékk styrki frá Pokasjóði árin 2010 og 2011
sem hafa nýst vel við uppbyggingu síðustu ára, auk þess sem allar tekjur félagsins af
grenndargörðum renna til uppbyggingar þeirra. Í samningum við Reykjavíkurborg er gert ráð fyrir
langtímaleigu lands og er því lögð meiri áhersla á uppbyggingu þeirra svæða. Sumarið 2010 var
svæði í Smálöndum girt af og sumarið 2011 var girðingin gerð kanínuheld. Það sýndi sig að vera
nauðsynlegt og að kanínur voru mun meiri plága á ræktun en var ætlað. Sumarið 2012 er stefnt að
því að skipuleggja og ef tekjur leyfa, að girða af svæðið sem heitir Gorvík í Grafarvogi og planta þar
skjólbeltum. Mikil vinna við uppbyggingu er unnin í sjálfboðavinnu félagsmanna og ræktenda.
Hvað geta grenndargarðar verið stórir /litlir ?
2
2
Í útleigu nú er hver skiki 25 m og það er heimilt að fá 2, sumsé 50 m . Það er algengt að þegar fólk er
2
búið að vera eitt sumar, þá óski það eftir að hafa 2 garða. Því verður að segjast að um 1000 m
ræktunarsvæði er nokkuð heppileg stærð fyrir grenndargarð. Það er einkum vegna þess að þá verður
ræktunarhópurinn ekki of fámennur (og hugsanlega lokaður fyrir nýliða).
Grenndargarðar eru nokkuð sjálfstæð eining innan vébanda félagsins á sama hátt og klúbbar þess en
þau skref hafa ekki verið stigin þar sem þeir eru opnir utanfélagsfólki einnig. Einnig er horft til þess að
fá stærri svæði til uppbyggingar þar sem væru garðar í anda þess sem í Danmörku er kallað
„koloniehave“. Þar er horft til þess að hver ræktandi hafi stærri skika til yfirráða og að heimilt sé að
reisa hús og jafnvel dvelja þar næturlangt eins og t.d. hefur tíðkast í Skammadal í Mosfellsbæ um
2
árabil. Við höfum kallað þá kotgarða en þá er verið að gera ráð fyrir 150-200 m fyrir hvern ræktanda.
Reynslan af uppbyggingu og samfélagsmótun grenndargarða mun nýtast vel ef þessi áform ganga
eftir. Til að það verði að raunveruleika þarf að vera hægt að gera samninga um afnot af landi til ekki
skemmri tíma en 10 ára við landeigendur. Áherslur nú hafa verið á að fá minni landsvæði og innan
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höfuðborgarsvæðisins í grennd við heimili fólks. Ráðstöfun borgarinnar að taka skólagarðana og gera
úr þeim fjölskyldugarða hefur ekki minnkað eftirspurn hjá okkur. Við erum með stærri garða til afnota
og sama reit ár eftir ár en það hefur borgin ekki boðið að svo komnu hjá sér.“

Eigenda- og ræktendafélags landnámshænsna
„En varðandi fyrirspurn þína þá vil ég koma eftirfarandi á framfæri varðandi dýrahald í þéttbýli og er ég
þá að tala um dýrahald almennt með kostum og göllum sem því getur fylgt.
Að halda gæludýr í þéttbýli getur kostað ónæði en þarf ekki að gera það en það fer nú líka mikið eftir
því hvernig fólk tekur hlutunum og það þarf ekki að valda ónæði að hafa dýr í þéttbýli ef eigandi
viðkomandi dýrs/dýra hefur góða aðstöðu og passar uppá sitt eða sín dýr.
Flokkun á dýrahaldi í þétbýli er svo sér kapituli útaf fyrir sig. Að flokka t.d. hunda,ketti,kanínur og fl.dýr
sem gæludýr en setja hænsni t.d. í flokk með húsdýrum passar ekki.
Samkvæmt náttúrufræðinni sem ég sjálfur lærði í skóla á sýnum tíma undir kaflanum „Húsdýrin okkar“
eru allar algengustu dýrategundirnar taldar upp sem íslensku húsdýrin en það eru
kettir,hundar,hænsni,svín,kalkúnar,endur gæsir,hestar,kindur ,kýr og geitur. Að halda dýr hvort sem er
í sveit eða þéttbýli kostar sitt og verður eigandi dýrsisns líka að bera ábyrgð á sínu dýri svo það skaði
engan,valdi ekki ónæði eða tjóni á öðrum eða eigum annarra.
Hundar gera stikki sín um víðan völl eins og kunnugt er og margir hundaeigendur taka ekki upp eftir
þá eins og okkur er öllum kunnugt um.....hundir getur verið með læti og verið hávær og margir sleppa
hundum sínum lausum þar sem það er bannað og valsa lausir um víða og kunnugt er að hundar grafa
mikið og geta því skemmt beð og gróður ef því er að skipta.
Kettir gera stikki sín víða bæði í beð,sandkassa þar sem börnin leika sér,fara inn um glugga ef þeir
eru opnir,gjóta inni ef þeir hafa tök á því,sækja í barnavagna eins og kunnugt er og geta verið háværi
þegar þannig stendur á hjá þeim(breima læður) og slagmál fresskatta og þeir valsa lausir um allt bæði
að nóttu sem og að degi til.
Kanínur eru víða til og víða haldnar,þær grafa mikið eins og kunnugt er og naga,skemma bæði
gróður,beð og geta farið illa með timburverk svo ekki sé minnst á garða eða flatir vegna
gröftsins.Kanínur eru víða lausar í görðum og margir hafa sleppt þeim út í náttúruna eins og kunnugt
er þegar þeir hafa orðið leiðir á þeim og viljað losna við þær.
Að halda nokkrar hænur í bakgarðinum hjá sér ætti ekki að valda neinu ónæði ef rétt er farið að ekkert
frekar en að hafa hund,kött eða kanínu og hafa margir haft samband við mig vegna þessa. Bæði er
spurt um ráðleggingar varðandi hænsnahald.aðbúnað,fóður,ílát og flest allt er viðkemur því að hafa
og halda nokkrar hænur á heimilinu. Hænur geta skemmt jú eins og öll önnur dýr ef ekki er fylgst með
þeim og þei m leyft að ganga lausar um allt en að hafa nokkrar hænur í kofa í bakgarðinum hjá sér og
leifa þeim út í byrgi sem er áfast við kofann ætti ekki að gera neinum neitt nú eða leifa þeim að vera
lausum í sínum garði sé hann þannig úr garði gerður að þær komist ekki yfir á lóð hjá
nágrannanum.Hænur gagga jú en lágt og eru mjög iðnar allan daginn við að tína upp skordýr og
fl.Róta mikið hafi þær tök á því og baða sig í mold og sandi til að hreinsa fiðrið.
Íslenska Landnámshænan hefur verið mjög vinsæl í nokkur ár og fara vinsældir hennar
vaxandi.Margir vilja og hafa því áhuga á að eiga og hafa nokkrar hænur sért til gamans og
skemmtunar ekkert síður en þeir sem eiga og hafa hunda og ketti.Og ekki skemmir það fyrir að
hænurnar verpa og skila eiganda sínum nýjum eggjum á hverjum degi.Hænan er mikill karakter og
engir tveir fuglar eins,hún hænist að þeim sem gefur,etur úr lofa manns og er spök ef vel er farið að
henni og þekkt er að hæna fygli sínum eiganda eftir ef hún hefur tök á því.Landnámshænan er mjög
litskrúðug og hefur fólk yfirleitt engar tvær hænur eins,gefur þeim nöfn og hlúir að þeim eins og aðrir
gæludýraeigendur gera við sín dýr.Börn á heimilinu hafa gaman að þessu sem og barnabörn er koma
í heimsókn til afa og ömmu. Og börnin læra að hugsa um og umgangast dýrin þar sem þau eru haldin.
Fæstir í þéttbýli vilja hafa eða halda hana þó hann sé mikill skrautfugl og gaman sé að fylgjast með
honum huga að sínum hóp.Er það vegna galsins sem hann framleiðir en jafnvel hani ætti að geta
verið í þéttbýli. Hegðun fuglanna er slík að seinnipart dagsins fara fuglarnir sjálfir inn eða uppúr kl.1718 og fara uppá prik.Þetta er þeirra hvíldar tími og stendur hann yfir til kl.3-4 á morgnana.(eins og
aðrir fuglar í náttúrunni)Þá byrja haninn að gala og galar við og við á daginn.Ef kofinn er vel
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einangraður þá ætti gal hanans ekki að heyrast og ef fuglunum er ekki hleypt út fyrr en kl.8-9 á
morgnana þá eru flestir farnir til vinnu eða í skóla og yrðu því ekki fyrir „ónæði“ af galinu.....fuglarnir
eru svo komnir inn seinnipart dagsins eins og áður sagði,sestir uppá prik og þagnaðir.
Lítill kofi í garðinum með byrgi fyrir framan og 3-5 hænur ætti því ekki að skemma eða gera neinum
neitt.
Sem dæmi má nefna að fyrir nokkrum árum síðan var ég beðinn um að tala milli tveggja einstaklinga
sem bjuggu í útjaðri þéttbýlis.Annar hafði 12 hænur fyrir sig og sína (engan hana)en hinn hafði tvo
stóra Scheffer hunda. Hænsnahaldið í næsta húsi fór mikið í taugarnar á hunda eigandanum og
pirraði það hann mjög þetta lágværa gagg í hænunum hjá nágrannanum sem hann heyrði við og við
þegar hann var heima.En honum fannst geltið í hundunum sínum ekki pirra hænsna
eigandan.Hundarnir voru einir heima allan daginn þegar fólk var í vinnu og þögðu ekki í eina mínútu.
Þegar ég ræddi svo við þessa menn og benti á þetta að hundarnir þögnuðu ekki en samt var hænsna
eigandinn ekkert að ergja sig yfir því en hann yfir gagginu í hænunum þó kom stans á hann og hann
sagðist bara ekki hafa hugsa ðútí þetta því hann væri svo vanur hundunum og geltinu í þeim.Þessir
tveir skildu sáttir. Sýnir þetta okkur ekki bara að taka lífinu með aðeins meir ró og þolinmæði,taka
meira tillit til hvors annars og virða hvort annað,halda friðinn og ræða málin sem upp koma?
Það er alltaf hægt að finna lausn sem báðir aðilar geta sætt sig við og leysa málin ef það er bara
áhugi fyrir því.
Hænsni drita jú og skila eftir sig úrgang eins og allt sem lifir,hænsnadrit skolast niður við fyrstu
rigningu og er einn besti áburður á allan gróður sem vitað er um enda seldur sem slíkur. Það gerir
hunda og kattarskíturinn ekki.
Það eru nú ekki nema rúml.20 ár síðan að hænsni voru til víða í borginni og má nefna Laugardalinn
því til glöggvunar. Þar voru kindur,kýr,endur,gæsir,hestar og hænsni. Stórt kúabú,andarbú (að Lundi í
Fossvogsdal) og 3 stór hænsnabú voru í Kópavogi og svínabú uppá Ártúnshöfða.
Að ofan sögðu þá get ég ekki séð neitt því til fyrirstöðu að fólk megi ekki halda nokkrar hænur í litlum
kofa á lóðinni hjá sér í þéttbýli,ekkert frekar en að eiga hund eða kött. Það er ekkert meira ónæði eða
óþrif af hænum frekar en öðrum dýrum og það er eigandans að sjá um að þeim líði vel,séu vel
fóðruð,hafi góða aðstöðu og valdi ekki tjóni eða ónæði......það hlýtur að gilda um alla sem halda dýr.
Ég vil taka það skýrt fram að ég hef ekkert á móti hundum eða köttum,var bara að setja þetta upp til
samlíkingar með sínum kostum og göllum.
Sjálfur á ég 3 hunda og 4 ketti.............og um 300 hænur og hana.
Með bestu kveðju og ósk um að Landnámshænunni verði gert jafhátt undir höfði í Reykjavík og öðrum
gæludýrum.“

Bókun frá 89. fundi Hverfisráðs Miðborgar
„Tekið fyrir erindi frá Salvöru Jónsdóttur skipulagsfræðingi um borgarbúskap. Hverfisráð tekur jákvætt
í hugmyndina sem fram kemur í erindinu og mælir með vandaðri útfærslu. Hverfisráð óskar eftir að fá
útfærðar hugmyndir til umsagnar þegar þær liggja fyrir.“

Bókun frá fundi hverfisráðs Grafarvogs 12. júní sl. varðandi borgarbúskap:
„Hverfisráð Grafarvogs fagnar nýjum hugmyndum um nýtingu lands og auðlinda. Hins vegar er
vandséð hvernig búfjárhald muni þrífast í íbúðabyggð og hvernig setja megi reglur um slíkt og haga til
eftirliti svo vel sé, nema gert sé ráð fyrir því í skipulagi frá upphafi. Slíkt dýrahald getur valdið bæði
ónæði, óþrifnaði og jafnvel ósætti. Sjá ráðsmenn því frekar fyrir sér að efla garð- og ylrækt í borginni.
Borgarbúskapur getur aukið gæði og fjölbreytni í borgarlífinu en til þess að svo megi verða þarf að
greina og fjarlægja kerfislægar hindranir s.s. gatnagerðargjöld og kröfur um deiliskipulagsbreytingar
vegna léttra gróðurhúsa. Einnig má skoða þann möguleika að skipuleggja og skapa aðstöðu til
garðræktar og jafnvel búfjárhalds í borgarlandinu utan íbúðabyggðar.“

27
Bókun frá fundi hverfisráðs Kjalarness 14. júní sl. varðandi borgarbúskap:
„Hverfisráði Kjalarness barst erindi frá Salvöru Jónsdóttur skipulagsfræðingi dags. 22. maí 2012 um
borgarbúskap. Hverfisráðið fagnar þeim áherslum sem fram koma í bréfinu um að í nýju aðalskipulagi
Reykjavíkur verði lögð áhersla á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt umhverfisgæði og
lýðheilsu.
Ráðið bendir á að í skipulagi Kjalarness er gert ráð fyrir stórum lóðum þar sem íbúar geta stundað
smábúskap af ýmsum toga svo sem garðrækt, matjurtaræktun, hænsnabúskap og hestamennsku. Á
Kjalarnesi er landrými fyrir slíka byggð og mörg dæmi um slíkt nú þegar.
Kjalarnes er hverfi í Reykjavíkurborg. Allt frá sameiningu Kjalarneshrepps og Reykjavíkur hefur verið
lögð áhersla á að þróa byggðina undir merkjum Græns Kjalarness. Vilji íbúa, sem komið hefur fram
m.a. á íbúaþingum, er sá að þennan þátt beri að efla og nýta öll tækifæri sem gefast fyrir borgarbúa til
að lifa í sem mestri nánd við náttúruna og að nýta hana á sjálfbæran hátt.
Hverfisráðið vill benda á að þegar eru skipulagðar stórar lóðir á Kjalarnesi þar sem smábúskapur er
mögulegur, en hafa enn ekki verið auglýstar til umsóknar.
Þrátt fyrir að byggð á Kjalarnesi teljist ekki „þétt borgarbyggð“ er svæðið hluti af Reykjavík og vill
hverfisráðið minna á þá möguleika sem Kjalarnes hefur upp á að bjóða varðandi borgarbúskap af
ýmsum toga.“

Bókun frá fundi hverfisráðs Hlíða 18.júní sl. varðandi borgarbúskap:
„Erindi frá Salvöru Jónsdóttur skipulagsfræðingi um borgarbúskap. Hverfisráð Hlíða þakkar erindið og
finnst hugmyndin áhugaverð, en bendir þó á að skv. mælingum er loftmengun oft yfir
viðmiðunarmörkum í hverfinu. Hverfisráð hefur oft gert athugasemdir við það og óskað úrbóta. Slíkar
aðstæður eru óásættanlegar fyrir íbúa og teljast tæplega æskilegar fyrir ræktun á ávöxtum og
grænmeti til manneldis eða til húsdýrahalds. Hverfisráð vill gjarnan færa þessa umræðu út og efna til
opins íbúafundar um dýrahald í hverfinu á haustmánuðum.“

Svar frá Slow food Reykjavík og Samtökum lífrænna neytanda:
„Þegar talað er um Urban agriculture þarf að hugsa frá moldinni að diskinum eins og annars staðar en
líka alla leið í að endurnýta það sem fellur til (85 000 t á ári af lífrænum úrgangi sem er ekkert
notað...). Það þarf að hafa heildræna sýn á neyslu landbúnaðarafurða frá sveitunum og í borgina,
sem sagt ekki nota hugtakið "urban agriculture" sem afsökun fyrir að auka neyslu án tillits til
umhverfisins og vistkerfa, heldur nota tækifæri til að auka meðvitaða neyslu og ábyrga. Ísland er
nefnilega ríkt land (þrátt fyrir vælið í öllum) og borgarar eru fyrst og fremst neytedur sem hafa verið
alnir upp í að skoða eingöngu verðmiðann. Það getur þýtt:
* gera bækling um "ábyrga neyslu" eins og Slow Food var að gefa út með stuðning ESB ("When you
shop use your head") þar sem neytandinn er hvattur til að nota budduna til að hafa áhrif, versla local
food, afla upplýsinga um afurðirnar (það er skylda t.d. að stimpilmerkja eggin í Evrópu - en ekki hér),
borða minna kjöt, kaupa árstíðabundið o.sv.fr. "Eating is an agricultural act. Shopping for food is a
political act"
* vera í samstarfi við Neytendasamtökin til þess
* vera með virka fræðslu um bragð (taste education) í leiksk+olum, skólum og frítímum krakkana, nota
t.d. náttúruskólann til þess og norræna húsið og fleiri sem hafa þegar unnið í þessu, setja það á
dagskrá hjá leikskólakennurunum jafnvel grunnskólakennurunum...
En hugmyndir sem gætu þjónað tilgang Urban Agriculture, sem væri að borgin framleiði fyrir sig sjálf
líka (kæmi mest í staðinn fyrir innflutning afurða) væru þessar:
1. hænsnahald í borginni því þetta eru einu eggin sem geta verið lífræn og ónæði af þeim er mjög
lítil (vera í samstarfi við Júlíus á Tjörn í Vatnsnesi og félag eiganda Landnámshæna)
2. gróðurhús á nokkrum stöðum til að a) kenna fólki að rækta til matar (nota mold en ekki
steinularpylsur) b) leiga út aðstöðu - þetta getur skapað störf leiðbeinenda sem notendur þjónustunnar
greiða (má vera starfsþjálfun nemanda LBHÍ garðyrkjubrautar)
3. endurvekja skólagarða en með öðru sniði og það sem var hætt fyrir 2-3 árum, það er eina leiðin til
að kenna krökkum að bera virðingu fyrir mat, þetta er einnig eina leið til að minnka kostnaðinn við
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skólamáltíðir og auka á sama tíma hollustu þeirra og fá börn til að tileinka sér góðar matarvenjur.
Þetta er orðið MJÖG algengt víða erlendis, það á ekki að vera hættulegt fyrir skólabörn (ekki frekar en
fyrir börn sem vinna sumarvinnu hjá garðyrkjubændum...) og kokkarnir myndu líka fá uppreisn æru í
skólunum... Win-win-win. Hver skóli fær sitt gróðurhús?
4. funda í alvöru með heilbrigðiseftirliti til að fá eðlilegar reglur varðandi útimarkaði. Það er ekki
hættulegra að halda útimarkaði á Íslandi en í Noregi, Svíþjóð eða Danmörku og Torvehallen í
Kaupmannahöfn er besta dæmi um vel heppnað úti/innimarkað. Dreifing og sala afurða er algjört
skilyrði fyrir ræktun í borg eða nærliggjandi sveitum og það er því miður nánast engin smáverslun eftir.
5. marka stefnu um endurvinnslu lífrænna úrganga, sem þarf að byrja þar sem þeim er hent:
verslunum, veitingahúsum - finna hvati? fá félagssamtök til að vinna í því?
6. styrkja Náttúruskólann (Helena), fá Guðrúnu Helgu í LBHÍ til að skoða hvort nemendur hennar í
garðyrkjubraut gætu ekki tekið þetta sem master verkefni?
7. Athuga "community gardens" eins og er gert í Danmörku, í samstarfi við þá sem þegar vinna í því
eins og Garðyrkjufélagið - rækta saman og deila á milli, t.d. í blokkum þar sem er miðsvæði sem nýtist
ekkert. Það þarf fyrst að skrá þau svæði sem munu henta í ræktun.“

Annað:
Erindið var tekið fyrir hjá Hverfisráði Laugardals en ekkert var bókað, en ráðgjafi ræddi í kjölfarið við
formann Heiðar Inga Svansson þann 14.júní sl. þannig að ráðið væri upplýst um vinnuna.
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Viðauki II
Ýmsar heimildir um borgarbúskap í öðrum löndum
Danmörk:
http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/ProjekterIDetFri/Storbyhaver.aspx
Dönsk lög um frístundagarða:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13142
Lov om kolonihave LBK nr 790 af 21/06/2007
Bresk vefsíða um borgarbúskap:
http://www.sustainweb.org/cityharvest/
London:
Capital Growth, samstarf borgaryfirvalda og frjálsra félagasamtaka um matvælaframleiðslu í
London:http://www.capitalgrowth.org/
Samantekt um skilmála í sextán borgum BNA:
Mindy Goldstein et (al. 2011): Urban Agriculture, a sixteen city survey of urban agriculture practices
across the country.
http://www.georgiaorganics.org/Advocacy/urbanagreport.pdf
Urban Agriculture Zoning in Chicago: um skipulagsskilmála varðandi borgarbúskap í Chicago:
http://sites.google.com/site/auachicago/code
Milwaukee, vefsíða borgarinnar með upplýsingum um borgarbúskap:
http://city.milwaukee.gov/Urban-Agriculture.htm
Center for Resilient cities, stofnun sem sérhæfir sig í m.a. í matvælaskipulagi borga:
http://www.resilientcities.org/
http://www.resilientcities.org/Resilient_Cities/RRC_URBAN_AGRICULTURE.html
Vancouver, Kanada:
http://vancouver.ca/commsvcs/socialplanning/initiatives/foodpolicy/policy/charter.htm
Lissabon, Portúgal, frásögn af hlutverki borgaryfirvalda varðandi borgarbúskap (tímaritsgrein Urban
Agriculture Magazine frá 2009):
http://www.ruaf.org/sites/default/files/UAM22%20Lisbon%2049-50.pdf
New York, NY, Samþykkt um dýrahald (2000), þar sem hænsnahald er m.a. heimilt:
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/zoo/zoo-animal-healthcode.pdf
Madison WI, um leyfi fyrir hænsnahaldi:
http://www.cityofmadison.com/dpced/bi/obtaining-a-city-of-madison-chicken-license/65/
Minneapolis, MN: dæmi um samstarf borgar og APA Planning and Community Health Research
Center:
http://www.planning.org/nationalcenters/health/education/pdf/minneapolis.pdf
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Nokkrar áhugaverðar vefsíður:
AGROPOLIS Edited by Luc J. A. Mougeot, rit um borgarbúskap, aðgengilegt á netinu:
http://web.idrc.ca/openebooks/186-8/
City Harvest, bresk vefsíða um borgarbúskap:
http://www.sustainweb.org/cityharvest/
City Farmer News, New Stories From 'Urban Agriculture Notes', Kanadísk vefsíða sem sett var á
laggirnar 1994, sem afsprengi „City Farmer“ fréttablaðsins sem stofnað var 1978:
http://www.cityfarmer.info/
Growing Power, Inc. Borgarbýli í Milwaukee og Chicago:
http://growingpower.org/
Grown in the City, bandarísk vefsíða, um borgabúskap, leiðbeiningar og reynslusögur:
http://growninthecity.com/
Kvikmynd í smíðum (2012) um borgarbúskap í BNA:
http://www.growingcitiesmovie.com/
Resource centres on urban agriculture & food security (RUAF foundation):
http://www.ruaf.org/node/101
Um borgarhænsnarækt í BNA:
http://www.sustainablepoultry.ncat.org/urban.html
http://urbanchickens.org/
http://www.backyardchickens.com/
Urban Farm (tímarit BNA):
http://www.urbanfarmonline.com/?navm=tophome
Vefsíða N.McClintock skipulagsfræðikennara við Portland State University:
http://urbanfood.org/

Nokkrir sérfróðir viðmælendur


Prófessor Alfonso Morales, Department of Urban and Regional Planning, University of Wisconsin,
Madison (Alfonso hefur sérhæft sig í borgarbúskap, bændamörkuðum og skipulagi matvælakerfa
(food system planning)).



Lynn Peemoeller, skipulagsfræðingur Berlín. (Lynn hefur sérhæft sig í skipulagi matvælakerfa
(food systems) og unnið á því sviði bæði í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Afríku).



Marco Clausen, stofnandi Prinzessinnengarten, sem er býli í borg (urban farm) í Berlín, þar sem
m.a. grænmeti og hunang er framleitt. Í tengslum við býlið er rekinn veitingastaður, kaffihús og
ekki síst fræðsla um borgarbúskap og ræktun.

SKÓGRÆKTARFÉLAG REYKJAVÍKUR

Borgarskógar
Skógarræktarstefna í aðalskipulagi Reykjavíkur
Höfundar: Gústaf Jarl Viðarsson, Kristján Bjarnason, Björn Traustason.
Samráðshópur: Þorvalur S. Þorvaldsson, Helgi Gíslason, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Ólafur Sigurðsson.
6/19/2013

Umfjöllun um Borgarskóga og lýsingar á núverandi og mögulegum skógræktarsvæðum í Reykjavík

BORGARSKÓGRÆKT
Trjárækt í borginni
Stefnumörkun Reykjavíkurborgar um skógrækt:
Reykjavíkurborg stefnir að því að 25% af flatarmáli núverandi borgarlands verði klætt skógi og skógargróðri á næstu
áratugum. Þar til viðbótar muni trjágróður setja svip á þéttbýla hluta borgarlandsins með ýmsum stærðum og gerðum
trjágróðurs í einkagörðum borgarinnar. Innan sveitarfélagsmarka Reykjavíkur er stór hluti lands óbyggður. Ýmsar gerðir
landslagsgerða og landslags sem henta ekki sem byggingarland t.d. vegna bratta eða mikilla vinda henta vel til skógræktar.
Áhersla skal lögð á að skógar borgarinnar verði með fjölbreyttum trjá- og runnagróðri. Leitast skal við að rækta hávaxnar
tegundir á opnum svæðum og útivistarsvæðum og ná þannig fram skjóláhrifum fyrir borgina. Hvetja skal íbúa til að nota
lágvaxnari trjágróður í görðum sínum og minnka með því skuggaáhrif. Áhersla verði lögð á ræktun berja- og blómrunna í
skóglendi borgarinnar. Götutré/borgartré verði valin af kostgæfni út frá þoli álags sem slík tré verða fyrir og hugað að
endanlegu formi miðað við aðstæður á hverjum stað.
Endurreisn skóga
Á Íslandi voru áður víðáttumiklir skógar, en ósjálfbær nýting allt fram yfir miðja 20. öld eyddi þeim því sem
næst alveg. Því erum við nú háð innflutningi á nær öllum skógarafurðum. Unnið er að endurreisn skóga á Íslandi og hefur þar
náðst umtalsverður árangur í þekkingaröflun og viðhorfsbreytingu almennings með starfi áhugafólks í skógræktarfélögum og
þekkingaröflun fagmanna, þótt skógarnir sjálfir séu ekki víðáttumiklir enn sem komið er. En þeir stækka og trén vaxa betur
en flestir þorðu að vona. Hið sama gildir um trjágróður í þéttbýli.
Ræktun trjáa og skóga í þéttbýli á sér aldalanga hefð í borgum í Evrópu og hefur verið mótandi afl í borgarlandslagi víða um
heim. Hér á landi á saga trjáræktar í þéttbýli mun styttri sögu, skógrækt innan Reykjavíkur kom til af frumkvæði
áhugamannasamtaka um skógrækt eða skógræktarfélaga. Upp úr 1950 hófst átak í þeim efnum með samvinnu
Reykjavíkurborgar og Skógræktarfélags Reykjavíkur, t.d. var Heiðmörk girt af og hafist handa við að rækta skóg þar að
frumkvæði félagsins. Á því tímabili var einnig lagður grunnur að öllum helstu útivistarsvæðum borgarbúa, þ.e. Heiðmörk,
Elliðaárdal, Öskjuhlíð og Austurheiðum. Mikill gangur var í þessu starfi á níunda áratugnum þegar sköpuðust þúsundir starfa
við gróðursetningar og gróðursettar voru á bilinu 700.000 – 1.000.000 skógarplöntur árlega.
Gerð
Borgarskóginum má skipta í tvennt eftir gerð, í skóga innan þéttbýlis og útivistarskóga, sem ræktaðir eru innan
borgarlandsins en utan þéttbýlis.
Innmörk
Skógar innan borgar eða innmörk einkennast af trjám og öðrum gróðri í tengslum við menn og framkvæmdir þeirra.
Skilgreina má skóga í borgum sem samtölu allra trjákenndra plantna og annars gróðurs sem tengist umhverfi þéttrar byggðar
manna, allt frá litlum samfélögum til stórborga. Til borgartrjáa teljast tré sem eru á vegum borgaryfirvalda, eins og tré sem
standa við vegi, í almenningsgörðum eða umhverfis opinberar byggingar.
Útmörk
Útivistarskógar sem ræktaðir eru utan þéttbýlla svæða eru hluti af svæði sem í almennu tali er kallað Græni trefillinn eða
útmörk. Græni trefillinn í upplandi höfuðborgarsvæðisins leikur lykilhlutverk í útivistariðkun borgarbúa. Innan hans eru
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allskyns skógar og trjálundir sem mynda misþétta samfellu. Einstaklingar, fyrirtæki, skógræktarfélög og Skógrækt ríkisins
ásamt ýmsum öðrum félagasamtökum hafa framkvæmt meginþorra þeirrar skógræktar sem þar er að finna.

Yfirlitskort af núverandi og mögulegum skógum í Reykjavík

UMDÆMI REYKJAVÍKUR

Mynd 1. Núverandi skógar og framtíðar skóglendi innan umdæmis Reykjavíkurborgar. Sveitarfélaginu var skipt upp í þéttbýli og svæði utan
þéttbýlis

Heildarflatarmál (ha)

Hlutfall (%)

Núverandi skógar og annar trjágróður

3.600

13

Möguleg skógræktarsvæði

6.100 ha

22

Alls núverandi skógar og möguleg

9.700

35

skógræktarsvæði
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Flatarmál sveitarfélagsins Reykjavíkurborgar er alls 27.400 ha. Sveitarfélaginu var skipt sjónrænt upp í þéttbýli
og land utan þéttbýlis (mynd 1). Samkvæmt þeirri skiptingu er flatarmál þéttbýlis um 5.000 ha og svæði utan þéttbýlis því
alls 22.400 ha. Flatarmál skógar og annars trjágróður í umdæmi Reykjavíkurborgar er alls 3.600 ha, eða 13% af
heildarflatarmáli sveitarfélagsins (tafla 1). Flatarmál kortlagðra svæða byggir á landfræðilegum gagnagrunni yfir ræktað og
náttúrulegt skóglendi á Íslandi (Björn Traustason og Arnór Snorrason 2008). Mögulegt skógræktarland var skilgreint með
landfræðilegri greiningu (Björn Traustason og Þorbergur Hjalti Jónsson 2010). Notuð voru útbreiðslumörk rauðgrenis sem
eru 9,7°C meðalhiti fyrir vaxtartíma rauðgrenis (júní – ágúst). Rauðgreni gefur ákveðnar vísbendingar um trjávöxt, þar sem
það getur vaxið þar eru skilyrði fyrir aðrar trjátegundir yfirleitt góðar. Notað var hitafarslíkan Veðurstofu Íslands og
útbreiðslusvæði tegundarinnar reiknað út. Í þeim útreikningum er gert ráð fyrir þeirri hlýnun sem orðið hefur síðastliðin ár.
Þetta svæði er kallað mögulegt skógræktarsvæði, innan þessa svæðis eru hitafarsleg skilyrði góð til skógræktar. Dregin eru
frá öll svæði þar sem um aðra landnotkun er að ræða, þar með talin verndarsvæði. Eftir stendur svæði sem þekur 6.100 ha af
flatarmáli Reykjavíkurborgar. Möguleg skógræktarsvæði og núverandi skógræktarsvæði þekja um 9.700 ha sem eru 35% af
flatarmáli Reykjavíkurborgar. Þessi greining tekur ekki tillit til jarðvegs, gróðurs og undirlags þannig að hér er um að ræða
heildarsvæði og verður gróðursett innan þess. Ef gert er ráð fyrir að um 70% mögulegs skógræktarsvæðis verði þakið
trjágróðri þá yrði flatarmál skógræktarsvæða innan Reykjavíkurborgar um 6.800 ha eða 25% af flatarmáli Reykjavíkurborgar.

Flatarmál núverandi og mögulegra skóga og annars trjágróðurs utan þéttbýlis
Reykjavíkurborgar
Skógar og annar trjágróður utan þéttbýlis Reykjavíkurborgar þekur alls 2.200 ha eða 10% af flatarmáli Reykjavíkurborgar
utan þéttbýlis
Heildarflatarmál (ha)

Hlutfall (%)

Núverandi skógar og annar trjágróður

2.200

10

Möguleg skógræktarsvæði

5.900

26

Alls núverandi skógar og möguleg

8.100

36

skógræktarsvæði
Eins og sjá má í töflu 2 þá eru núverandi skógar ekki nema partur af mögulegum skógræktarsvæðum.

Flatarmál núverandi og mögulegra skóga og annars trjágróðurs í þéttbýli
Reykjavíkurborgar
Flatarmál skóga og annars trjágróðurs í þéttbýli Reykjavíkurborgar byggir á úttekt sem gerð var á kolefnisbindingu
trjágróðurs í Reykjavík (Gústaf Jarl Viðarsson 2010). Samkvæmt niðurstöðum hennar er flatarmál trjágróðurs í þéttbýli
Reykjavíkurborgar um 1.000 ha (tafla 3). Þetta flatarmál byggir á tölfræðilegri úttekt og því ekki
um eiginlega kortlagningu að ræða, en eins og sést á mynd 1 eru einungis kortlögð útivistarsvæði innan þéttbýlismarkanna.
Flatarmál útivistarsvæða og almenningsgarða er um 400 ha, en á bak við það flatarmál eru kortlögð svæði. Heildarflatarmál
trjágróðurs í þéttbýli Reykjavíkurborgar er því 1.400 ha, eða 28% af flatarmáli þéttbýlis Reykjavíkurborgar. Ef gert er ráð
fyrir því að þekja trjágróðurs eigi eftir að aukast á svæðum sem skipulögð hafa verið undir byggð þá má reikna með að
flatarmál trjágróðurs geti aukist um 200 ha, miðað við að þekja trjágróðurs sé 7% af flatarmáli byggingasvæðanna. Með því
móti verður þekja núverandi og framtíðar trjágróðurs 1.600 ha, eða 32% af flatarmáli þéttbýlis Reykjavíkurborgar.
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Heildarflatarmál (ha)

Hlutfall (%)

Núverandi skógar og annar trjágróður

1.400

28

Möguleg skógræktarsvæði

200

4

Alls núverandi skógar og möguleg

1.600

32

skógræktarsvæði
Kolefnisbinding
Hægt er að áætla lauslega kolefnisbindingu skóga miðað við ákveðnar forsendur. Ef gert er ráð fyrir að kolefnisbinding
trjágróðurs sé að meðaltali 4-6 tonn á ha á ári (Arnór Snorrason 2006) þá má áætla bindingu kolefnis fyrir skóglendi innan
umdæmis Reykjavíkurborgar. Ef 25% (6.800 ha) af landi í umdæmi Reykjavíkurborgar væri skógi vaxið þá myndu skógarnir
binda 27.200 – 40.800 tonn kolefnis á ári meðan þeir væru að verða fullvaxta. Til samanburðar var útstreymi koldíoxíðsígilda
vegna vegasamgangna árið 2009 í Reykjavík 220.000 tonn (Reykjavíkurborg 2009).
Heimildir
Arnór Snorrason 2006. Langtímaspá um kolefnisbindingu nýskógræktar. Skógræktarritið 2006: 58-64.
Björn Traustason og Þorbergur Hjalti Jónsson 2010. Möguleg útbreiðsla trjátegunda með hækkandi hitastigi á Íslandi. Erindi
á Fagráðstefnu skógræktar í Stykkishólmi 24-26 mars 2010.
Reykjavíkurborg 2009. Umhverfisvísar Reykjavíkurborgar 2009. Reykjavík, 19 bls.

Þjónusta - hvað gerir skógurinn fyrir okkur?
Skógar veita okkur margt sem er svo sjálfsagt í okkar daglega lífi að við tökum varla eftir því. Skógar skópu og viðhalda
súrefnisforða andrúmsloftsins. Með vatnsmiðlun, jarðvegsvernd, skjólmyndun og annarri temprun náttúruferla viðhalda þeir
lífvænlegu umhverfi á jörðinni. Með ljóstillífun sinni beisla skógar sólarorku og breyta henni í fjölda afurða sem eru
undirstöður hagsældar um heim allan. Sama ferli bindur koltvísýring úr andrúmsloftinu og kemur þannig í veg fyrir að
yfirborð jarðar ofhitni. Í skógum heims býr stór hluti allra lífverutegunda. Skógar eru mikilvægir í menningu okkar, sögu og
samfélagi. Án þeirra getum við ekki verið.
Tré eru þáttur í mótun borga og umhverfis á sama hátt og hús og götur. Götutré, trjáþyrpingar og skógarlundir ásamt húsum
mynda torg og garðrými, limgerði og trjáraðir eru umgjörðir um lóðir og almenningssvæði. Trjálundir í görðum, græn svæði
og skógarreitir í útmörkinni eru til yndisauka, kjólmyndunar, útivistar og landbóta. Trjágróður og skógar í og við borgina
hafa áhrif á borgarmyndina í heild, veðurfar og loftgæði og efla þannig lýðheilsu borgarbúa. Með því að rækta upp skóglendi
innan borgarlandsins má bæta gæði nærliggjandi svæða með skjóláhrifum trjágróðurs. Aukin framleiðni ónýttra svæða í
formi skóga bætir hagsæld og skapar aðlaðandi svæði fyrir borgarbúa.

Menntun og menning
Gróður er mikilvægur þáttur í lífi fólks. hann bætir andrúmsloft, gefur skjól, er búsvæði dýra og sinnir ýmsum öðrum
vistfræðilegum hlutverkum. Einnig virkjar hann anda og ímyndunarafl, auk þess að hafa mikil sjónræn áhrif. Skógar eru
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mikilvægur þáttur í menningu hérlendis og erlendis eins og víða sjást merki í leiklist, ljóðlist, tónlist, sagnagerð og myndlist.
Nægir t.d. að nefna alþekkt dægurlög svo sem „Í Hallormsstaðarskógi“ og „Vor í Vaglaskógi“. Sögusvið barnabóka er
gjarnan í skógi og má nefna ,,Draugaslóð“ eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, sem á sér upphaf og endi í Heiðmörk - og þá
eru ónefndar fjölmargar sögur og sagnir, ljósmyndir, málverk og fleiri listaverk. Í skóginn sækir fólk frið og slökun, tengsl
við náttúru og innra eðli, hittir eða veit af dularfullum verum, jafnt ljúfum og góðum svo sem skógardísum og ógnandi og
hættulegum svo sem skrímslum og óvættum.
Mikilvægt er að fræða almenning um hinar ýmsu hliðar trjá- og skógræktar, bæði mikilvægi skóga sem vistkerfis og
menningarlegt gildi þeirra, samanber Náttúruskóla Reykjavíkur, grenndarskóga skóla, Lesið í skóginn o.fl.

• Leiðir
• -Stuðla að góðri aðstöðu í skógum til kennslu, fræðslustarfsemi og listsýninga.
• -Styðja við útgáfu fræðsluefnis um tré og skóga.
- Styðja við menntun kennara/leiðbeinanda í útikennslu.

Útivist
Heilsubót
Samkvæmt könnun IMG Gallup árið 2004 er mikill meirihluti landsmanna jákvæður í garð skógræktar og vill auka hana.
Skógarferðir eru mjög vinsælar og er það svipað og komið hefur í ljós í sambærilegum könnunum í nágrannalöndum okkar,
enda eru skógar og önnur útivistarsvæði borgarinnar kjörinn vettvangur til líkamlegrar og andlegrar heilsueflingar.
Skógurinn er almennt talinn ,,náttúrulega heilsubætandi“ og skiptir miklu máli varðandi eflingu lýðheilsu borgarbúa.
Skógurinn sjálfur og trjágróður í þéttbýli dregur úr áhrifum mengunar og öfgum í veðurfari og gerir þannig alla útiveru
eftirsóknarverðari. Aukin útbreiðsla skóga og bætt aðgengi býður upp á fjölbreyttari möguleika til útivistar og nýtingar þeirra.
Útivistariðkun
Gott aðgengi og vel skipulagðir skógar skapa möguleika á ýmis konar íþróttaiðkun, náttúruskoðun og fræðslu. Skóglendi
nýtist til íþróttaiðkunar á borð við göngur, hlaup af ýmsu tagi, hjólreiðar, skíðagöngu, hestaferðir o.fl. Skógar eru mikið sóttir
af ferðafólki, enda fylgir þeim oftar en ekki útivistaraðstaða, kyrrð og næði, og ekki síst skjól.
.

• Leiðir:
• -Fjölga útivistarsvæðum og skógum í borgarlandinu.
Stuðla að fjölgun og viðhaldi á ýmsum gerðum göngustíga og vegum í borgarlandinu og hvetja til notkunar þeirra.
• -Stuðla að þróun aðferða við skipulagningu og umhirðu skóga til að þeir megi nýtast á sem fjölbreytilegastan hátt.
• -Stuðla að auknu trausti fólks á skógum sem öruggu og aðlaðandi umhverfi, t.d. með góðri umhirðu, lýsingu og
framboði á fjölbreyttri aðstöðu til útivistar.
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• -Stuðla sérstaklega að aðgengi hreyfihamlaðra að skógum og auka nýtingarmöguleika skóglenda fyrir
mismunandi markhópa.

Verðmæta- og atvinnusköpun
Borgarskógar veita samfélögum og íbúum þeirra ýmsa verðmæta þjónustu. Tré og skógar draga úr mengun ýmissa efna eins
og t.d. koltvíoxíð (CO2), niturtvíoxíð (NO2), brennisteinstvíoxíð (SO2), kolmonoxíð (CO) og svifryks sem er í miklu magni
innan þéttbýlis vegna útblásturs bílaumferðar, iðnaðar, jarðvegseyðingar eða eldvirkni. Trjágróður bætir almennt loftgæði í
umhverfi sínu, dregur úr rennsli ofanvatns og minnkar þar með álag á skólplagnir þegar úrkoma er mikil. Einnig sparar
trjágróður orku fyrir heimili og fyrirtæki með því að skýla húsum fyrir kælandi vindi á veturna , draga úr hita á sumrin með
því að skýla húsum fyrir sól og minnka þannig viðhald á húsum vegna skjóláhrifa. Skógar bæta vatnsgæði þar sem þeir vaxa,
en rannsóknir hafa sýnt að skógrækt minnkar losun nítrats út í vatn og bætir lífríki í vötnum. Skógur sem vex við vatnasvið
eykur ákomu lífræns efnis, bætir búsetuskilyrði lífvera og stuðlar að auknu fæðuframboði, t.d. fyrir fiska.
Umhverfi
Borgarskógurinn bætir veðurskilyrði í Reykjavík, en sýnt hefur verið fram á að meðalvindhraði í borginni hefur farið
minnkandi síðastliðna áratugi í kjölfar aukins og hávaxnari trjágróðurs. Það kemur til vegna samspils Græna trefilsins sem
skýlir borginni og vegna hávaxinna borgartrjáa innan þéttbýlis sem brjóta niður vindstrauma. Tré minnka hávaða frá umferð
og iðnaði og skapa búsvæði og fæði fyrir ýmsar tegundir fugla inni í borginni þar sem þeir gætu ekki þrifist annars.
Ennfremur hefur reynsla erlendis sýnt að skógar geta dregið úr áhrifum náttúruhamfara eins og t.d. af völdum skriðu í kjölfar
jarðskjálfta.
Lýðheilsa
Skógar og tré í borgum auka lífsgæði borgarbúa á fleiri máta, þar sem þau hafa áhrif á ýmsa þætti tilverunnar; félagslega,
efnahagslega, andlega, líkamlega og fagurfræðilega. Rannsóknir hafa sýnt fram á samhengi á milli lýðheilsu og magns
trjágróðurs í umhverfi fólks. Skógar skapa umgjörð sem hefur jákvæð áhrif á umhverfi mannsins, þeir mynda vistlegt
umhverfi sem laðar fólk að til búsetu og vinnu. Skógar auka fjölbreytni landslags í skóglitlum löndum.. Skógi vaxin og
skjólsæl útivistarsvæði stuðla að auknum möguleikum í ferðaþjónustu.
Atvinna
Skógrækt er í eðli sínu atvinnuskapandi. Í Reykjavík hafa þúsundir ungmenna unnið að skógrækt um áratugaskeið.
Atvinnuátaksverkefni hafa verið fjölmörg og skapað fjölda starfa. Skógræktin hefur kallað á sérfræðimenntun og sérhæfð
störf og fer þeim fjölgandi með hverju ári. Vaxandi skógar kalla t.d. á fleiri störf sem snúa að grisjun, beinni umhirðu
skóganna og úrvinnslu viðarafurða. Fjöldinn allur af sjálfboðaliðum hefur unnið að skógrækt í Heiðmörk og um 1.200
félagsmenn eru í Skógræktarfélagi Reykjavíkur sem vilja leggja málefninu gott lið.
Gæði
Skógarauðlind í borgarlandinu er líka bein uppspretta efnahagslegra gæða í formi timburs, jólatrjáa, greina,
sveppa og berja. Sem hráefni er viður umhverfisvænn, hagkvæmur og til fjölmargra hluta nytsamlegur. Timbur er
umhverfisvænsta byggingarefni sem völ er á. Auðlindin er endurnýjanleg, afurðirnar endurnýtanlegar og nýtingin stuðlar að
kolefnisbindingu til langs tíma. Kröfur samfélagsins um sjálfbærni eru líklegar til að stuðla að því að þessir eiginleikar
timburs verði í miklum metum um ókomna tíð. Trjátegundir sem ræktaðar eru á Íslandi með góðum árangri bjóða upp á
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fjölbreytt tækifæri til nytja. Fjárhagslegur ágóði er ein meginstoð sjálfbærrar þróunar og undirstaða þess að hinar margvíslegu
afurðir og þjónustuþættir skóga skili sér til almennings.

Kolefnisbinding
Kolefni í dag og möguleg kolefnisbinding og kolefnisforði í framtíðinni
Ræktaðir skógar í borgarlandinu eru um 1.800 ha. Vöxtur skóganna er um 3,8 m3/ha/ári eða um 6.800 m3 á ári. Miðað við kr.
14.000 virði m3 má áætla heildarverðmæti árlegs viðarvaxtar um 100 milljón kr. Yrði flatarmál skógana aukið í 4.000 ha. yrði
vöxturinn 15.200 m3. Kolefnisbinding í ræktuðum skógi er áætluð 2,3 tonn/ ha/ár. Binding C á 1.800 ha er þá 4.140 tonn/ári.

• Leiðir
• - Hvetja til nýsköpunar og þróunar úrvinnsluiðnaðar og samþætta skógrækt öðrum landnýtingarkostum og
atvinnugreinum.
• -Hvetja til uppbyggingar á skógartengdri ferðaþjónustu og rannsókna á möguleikum slíkrar ferðaþjónustu, svo sem
skógardögum, útitónleikum, íþróttaviðburðum og gönguferðum með leiðsögn. .

Umhverfisgæði og líffjölbreytni
Skógar gegna mikilvægu hlutverki í samningnum um líffræðilega fjölbreytni. (Convention on Biological
Diversity) (CBD) Ríó de Janeiró 5. júní 1992. Þetta er stutt af íslenskum rannsóknum í verkefninu Skógvist ´og ýmsum
erlendum rannsóknum.
Þá skiptir ekki máli hvort skógarnir eru sjálfsprottnir með innlendum tegundum eða gróðursettir af tegundum af öðrum
uppruna. Hvorutveggja gegnir mikilvægu hlutverki í samningnum um líffræðilega fjölbreytni. Hugtakið sjálfbær þróun á
rætur að rekja til umfjöllunar um skógrækt. Þýski skógfræðingurinn Hans Carl von Carlowicz notaði hugtakið fyrst í ritinu
Silvicultura Oeconomica árið 1713 til að lýsa því hvernig hægt væri að nýta skóg án þess að eyða honum. Georg Ludwig
Hartig (1764-1837) útskýrði hugtakið á þennan hátt: ,,Öll skynsamleg skógrækt verður að hafa í heiðri og leitast við að efla
og nýta sem best gæði skógarins, en þannig að óbornar kynslóðir geti sótt í skógana að minnsta kosti jafn mikil gæði og
núlifandi kynslóð krefst sér til handa“. Löng hefð er fyrir sjálfbærni í ræktun, meðferð og nýtingu skóga. Í fjölþjóðasamstarfi
um vernd skóga í Evrópu (Forest Europe) var eftirfarandi skilgreining samþykkt af Evrópuþjóðum (þ.á.m. Íslandi) og er hún
einn helsti grundvöllur þess samstarfs: ,,Sjálfbær skógrækt merkir að varsla og notkun skóga og skóglendis sé hagað þannig
og unnin á þeim hraða að líffræðilegri fjölbreytni, framleiðni, endurnýjun, þrótti og getu þeirra til að veita, núna og um alla
framtíð, viðeigandi vistfræðilega, hagræna og félagslega þjónustu, á staðar-, lands- og heimsvísu sé viðhaldið, án þess að
skaða önnur vistkerfi “.
Forsenda þess að skógrækt verði sjálfbær er að við höldum áfram að byggja upp skógarauðlind á Íslandi. Hugtakið
skógarauðlind er hér notað um öll þau umhverfislegu, hagrænu og félagslegu gæði sem skógur veitir, óháð því hvort eða
hvernig þau eru metin til peningalegs virðis. Náttúruskógar voru meðal höfuðvistkerfa landsins, en þekja þeirra hefur rýrnað
um 95% frá landnámi sökum skógareyðingar og beitar. Vernd þeirra og aukin útbreiðsla eru mikilvægir liðir í að vernda og
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efla líffjölbreytni. Skógur veitir auk þess betri vörn gegn vind- og vatnsrofi jarðvegs en annar gróður. Rýrt og rofið land hefur
margvísleg neikvæð umhverfisáhrif og stendur ekki undir teljandi kröfum um líffræðilega eða efnahagslega framleiðni. Með
skógrækt getur slíkt land orðið framleiðslumikið á ný og stuðlað að sjálfbærri landnýtingu.
Vatnsmiðlunareiginleikar skóga verja og bæta vatnsgæði. Skóglendi tefur framrennsli úrkomu og snjóleysinga, varðveitir
raka í jarðvegi og dregur þannig úr flóðum og vatnsrofi, sem spillt geta vatnsbólum og lífríki vatnsfalla. Skógurinn skapar
búsvæði fyrir margar tegundir lífvera og í skóglausu landslagi eykur nýr skógur óneitanlega búsvæðafjölbreytni. Allmargar
fremur sjaldgæfar lífverutegundir eru háðar skógum og skógarjöðrum. Ræktun skóga með fjölbreyttu tegundavali gerir þá
meira aðlaðandi fyrir fólk, en jafnframt hæfari til að bregðast við síbreytilegum aðstæðum og óvæntum áföllum, auk þess að
efla betur líffræðilega fjölbreytni. Loftgæði hafa mikil áhrif á heilsufar fólks. Tré og skóglendi, einkum í þéttbýli, bæta
loftgæði með því að fanga svifryk og taka upp mengandi lofttegundir.

• Leiðir
• -Auka skógrækt til uppgræðslu og jarðvegsverndar á rofsvæðum og öðru rýrlendi.
• -Kynna gildi borgarskóga og trjálunda fyrir umhverfisbætur og umhverfisvernd, t.d. við að draga úr mengun í
þéttbýli.
• -Auka þekkingu á landslagsþáttum, vernda sérstætt landslag, náttúrulegar skógarleifar, fornleifar og sögustaði, þar
með talið sögutengda landslagsþætti, sögulega skógarlundi og stök merk tré og nýta möguleika skógræktar til að fegra
land með góðri hönnun og áætlanagerð í skógrækt.

• -Hvetja til umhirðu skóga (s.s. grisjun og endurgróðursetning) til að auka tegundafjölbreytni og
bæta ásýnd og innra og ytra útsýni (nærhrif og fjarhrif skóganna) með því að fella þá vel að landslagi.

Félagsauður
Skógrækt og tengdar umhverfisbætur skapa vettvang fyrir þátttöku almennings í félagslífi. hafa verið frumkvöðull í
skógræktarstarfi á höfuðborgarsvæðinu. Slík þátttaka almennings í samfélagslegum verkefnum og félagastarfsemi tengdum
skógrækt styrkir tvímælalaust félagslega innviði samfélagsins og má því segja að skógrækt stuðli á ýmsan hátt að bættum
lífsgæðum.
Landnemar í skógrækt eru hópar fólks sem tekið hafa að sér að rækta skóg á spildu sem þeim er úthlutað, þekktust dæmi um
slíkt eru í Heiðmörk, þar sem landnemar hafa verið starfandi frá upphafi. Flestir skógræktendur finna hjá sér innri hvatningu
til að stunda skógrækt. Stundum er hún orðuð á þann veg að fólk vilji „fegra land” eða „greiða skuldina við landið”, en oftast
er það ánægjan af því að rækta, skapa og bæta sitt nánasta umhverfi sem knýr fólk áfram.
Sumir skógræktendur finna hvatningu í von um ágóða af skógrækt. Getur þar verið um að ræða hagnað af væntanlegri sölu
afurða, sem þó kemur vart til fyrr en að nokkrum áratugum liðnum frá upphafi skógræktar. Nærtækara er að verð á landi
eykst með tilkomu skógar og trjáa og sjá eigendur því ágóða í formi aukins verðmætis eigna sinna. Menningarlegir viðburðir
og skipulögð útivera, svo sem gönguferðir með leiðsögn í skógum draga úr félagslegum hindrunum á því að fólk njóti skóga.
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Með skógrækt og í skóglendi eru tækifæri til að skapa störf við félagslega þjónustu þar sem fólk getur öðlast færni á ýmsum
sviðum.
Þörf er á að fólk taki virkan þátt í skógrækt og ákvarðanatöku um landnýtingu á sínu svæði. Er það gert með þátttöku í
skógræktarfélögum og öðrum félögum sem fást við landnýtingu. Slík félagasamtök fylgjast með og gera tillögur varðandi
gerð skipulagsáætlana í sínum sveitarfélögum.

• Leiðir
• -Skapa aðlaðandi vettvang til útivistar, með því að stuðla að ræktun, umhirðu og bættu aðgengi að skóglendum, m.a.
með skráningu og áætlanagerð fyrir svæðin og gerð viðhorfskannanna til útivistaraðstöðu.
• -Auka þekkingu á þætti skóga í að efla lýðheilsu og auka nýtingu þeirra í því augnamiði, meðal annars með
samstarfi við aðila innan heilbrigðisgeirans til að þróa og innleiða heilsuskógaverkefni
• -Stuðla að þróun aðferða við skipulagningu og umhirðu skóga til að nýta megi þá á sem fjölbreytilegastan hátt, með
sem mestum félagslegum ávinningi fyrir almenning.
• -Auka framboð sumarstarfa við skógrækt.
• -Virkja hverfasamtök í Reykjavík til ræktunar, t.d. með því að taka ákveðin svæði í fóstur innan síns hverfis.
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Lýsing svæða

Vesturbær – Borgarhluti 1.
Svæði til umfjöllunar:

Örfirisey
Markmið


Bæta veðurfarsleg skilyrði á svæðinu.



Skapa aðlaðandi útivistarsvæði fyrir bæjarbúa

og ferðamenn til þess að dveljast á.

Leiðir


Stuðla að aukinni ræktun götutrjáa



Rækta upp skjólbelti



Skilgreina og taka frá svæði til ræktunar



Rækta upp skógarlundi

Landslag og staðhættir
Örfirisey er fyrrverandi eyja við Kollafjörð sem nú hefur verið tengd með landfyllingu við meginland
Reykjavíkur. Þar hefur verið olíubirgðastöð síðan 1950 og er í dag eini staðurinn í höfuðborginni þar
sem olíubirgðastöðvar eru starfræktar. Svæðið einkennist að miklu leiti af hafnarstarfsemi. Ýmis önnur
starfsemi er þar, t.d. smiðjur, verslanir, vinnustofur og matsölustaðir.

Lífríki og gróðurfar
Í Örfirisey er ekki mikið um gróður, þó hægt sé að finna einstaka græn svæði.

Framtíðarsýn
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Örfirisey er nálægt miðborgarsvæði Reykjavíkur og tengist hinum nýja miðbæ sem nú er verið að
byggja upp. Notkun svæðisins er fjölbreytt, en vantar tilfinnanlega græn svæði inn í þennan
hverfishluta. Meðal annars þá sækja ferðamenn talsvert á svæðið til þess að skoða Sjóminjasafnið og
gömlu höfnina. Með því að rækta upp skjólbelti og skógarlundi væri hægt að bæta veðurfarsleg
skilyrði á svæðinu og skapa útivistarsvæði sem væri aðlaðandi fyrir bæjarbúa og ferðamenn til þess að
dveljast á.
Faxaflóahafnir leggja áherslu á ræktun götutrjáa og hafa nú þegar gróðursett umtalsvert af
öspum meðfram Fiskislóð.

Heimildir
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%96rfirisey

Miðborg – Borgarhluti 2

Svæði til umfjöllunar: Engin skógræktarsvæði innan
þessa borgarhluta.
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Hlíðar, Holt, N-mýri – Borgarhluti 3
Svæði til umfjöllunar:

Öskjuhlíð
Stærð: 87 ha ( sbr. deiliskipulag) 58 ha (sbr. aðalskipulags drög)

Markmið


Auka útivistargildi Öskjuhlíðar



Auka útivistarnotkun

Leiðir


Aukin umhirða og grisjun skóga



Fjölga tegundum trjáa, runna og undirgróðurs



Snýða umhirðu að mannsvistarleifum og auka sýnileika áhugaverðra staða



Skipuleggja fræðslustíg með helstu upplýsingum um það sem fyrir augu ber.



Tengja Öskjuhlíð betur við næstu hverfi með byggingu göngu- og hjólreiðarbrúar yfir í
Hlíðarhverfi.
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Landslag og staðhættir
Öskjuhlíð er hæsti hluti grágrýtisháls sem liggur frá austri til vesturs inni í miðri borginni og nær 61
metra hæð yfir sjávarmáli.
Öskjuhlíðin er mjög vinsælt útivistarsvæði; skipulagðir göngustígar eru fjölmargir, lífríkið öflugt og
skógurinn gróskumikill. Aðstaða hefur verið sköpuð til margskonar íþrótta og afþreyingar auk þess
sem Perlan er eitt helsta kennileiti borgarinnar. Undanfarna áratugi hefur margskonar starfsemi stöðugt
farið vaxandi í og við Öskjuhlíðina.
Öskjuhlíð tilheyrði landnámsbænum Vík. Talið er að hún hafi verið skógi vaxin í upphafi og þar hafi
verið sels um aldir. Minjar um fyrri búskaparhætti svo sem sel, stekkir og fjárbyrgi finnast á nokkrum
stöðum og eins rústir bæjarins Nauthóls, sem var hjáleiga frá Skildinganesi um hundrað ára skeið, eða
fram undir seinni heimsstyrjöld. Ein mestu umsvif bandamanna hér á landi voru við Öskjuhlíðina;
flugvöllur í Vatnsmýrinni; eldsneytistankar og loftvarnarbyrgi; neðanjarðarvatnstankar og heil
braggahverfi sem hýstu hermenn og allt umstang sem slíku fylgir. Stríðsminjar eru á víð og dreif um
Öskjuhlíðina, einkum að norðan og vestanverðu. Árið 1913 hófst stórfellt grjótnám í tengslum við
hafnargerð og var grjótið flutt með járnbrautarlest niður í Reykjavíkurhöfn. Á tímum seinni
heimsstyrjaldarinnar fór einnig fram mikið grjótnám í hlíðinni vegna flugvallargerðar og annarra
umsvifa. Fyrsti vatnstankur Hitaveitu Reykjavíkur var byggður 1940, nú eru þeir sex og
veitingastaðurinn Perlan þar ofan á eins og áður segir, opnuð 1991. Í dag er einn vatnstaknkur nýttur
undir safn og fyrirhugað er að opna náttúrugripasafn Íslands í Perlunni.

Lífríki og gróðurfar
Fuglalíf er mikið í Öskjuhlíð og hafa sést þar um 90 tegundir fugla. Gróðurfar er gróskumikið. Mest
áberandi og ríkjandi er skógurinn, en endurreisn hans um miðja síðustu öld.Kanínum hefur verið
sleppt í hlíðina í seinni tíð -vandamál að sumra mati, annarra ekki.
Gróðurfar í Öskjuhlíð er fjölbreytt og skráðar þar 135 tegundir háplantna. Þegar jökullinn létti sínum
kalda hrammi af landinu fyrir um 10.000 árum hófst landnám gróðursins og sveiflaðist gróðurfar eins
og gefur að skilja eftir hlýjum og köldum og votum og þurrviðrasömum tímabilum í þúsundir ára.
Birki óx í Öskjuhlíðinni lengi vel og mun hafa verið gróskumikið við komu landnámsmanna að
ströndum Faxaflóans. Smám saman var þó trjágróður upprættur með öllu vegna beitar og til
eldiviðarbrúks. Einnig var stórfelld mótekja í Vatnsmýrinni skammt frá.
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Nú á dögum er lítilsháttar votlendi, graslendi og mólendi í Öskjuhlíðinni, en langmest ber þó á
skóginum. Að frumkvæði Skógræktarfélags Reykjavíkur og Skógræktar ríkisins hófust tilraunir í
skógrækt í Öskjuhlíðinni árið 1951 og voru starfsmenn Flugmálastjórnar fyrstir til að gróðursetja þar
tré í vesturhlíðinni. Vinnuskóli Reykjavíkur starfaði þarna lengstum, en Hitaveitan stóð straum af
kostnaði við þessa ræktun. Skógræktarfélag Reykjavíkur skipulagði þarna allt starf og hafði þar
umsjón í áratugi.
Nú ber mest á gróskumiklum bergfuruskógi í norðurhlíðinni, birkiskógi í lághlíðum sunnan til og þess
á milli blöndu af ösp, víði, birki, reynivið, furu og hávöxnu greni. Sitkagrenið hefur náð um 15 metra
hæð þar sem hafist var handa upp úr miðri 20. öldinni og verður drottnandi tegund á þeim slóðum
þegar fram líða stundir. Það gildir með Öskjuhlíðina sem önnur svæði að hærri tré og betra skjól gefa
færi á fjölbreyttari ræktun og þar með verðmætari skógi.

Framtíðarsýn
Öskjuhlíð var eyja í Kollafirði við hærri sjávarstöðu fyrir rúmum 10.000 árum og á okkar dögum er
hún eyja í þeim skilningi að þar er griðastaður í ys og þys borgarlífsins. Hún er skógivaxið
útivistarsvæði og þar með eitt helsta ,,lunga“ borgarinnar.
Verðmæti Öskjuhlíðar felast í hinu vinsæla útivistarsvæði og margskonar nýtingu þess. Þarna eru
stundaðar göngur og hlaup; skíðagöngur; hjólreiðar og fjallahjólreiðar; klettaklifur og rathlaup, svo
hinar helstu íþróttir séu nefndar. Mikill fjöldi borgarbúa og ferðamanna heimsækir Perluna og
veitingastaðinn Nauthól og ylströndina í Nauthólsvík. Og margir ganga um Öskjuhlíðina allan ársins
hring sér til ánægju og án allrar samkeppni; virða fyrir sér trén og ,,fylgjast með fuglum himinsins og
anda að sér ilmi skógarins.“
Nauðsynlegt er að sinna umhirðu og grisjun skógarins í Öskjuhlíð til þess að ná fram betri vexti
valinna trjáa. Fjölga einnig tegundum trjáa og undirgróðurs og skipuleggja fræðslustíg með helstu
upplýsingum um það sem fyrir augu ber. Óvenju gróskumikill bergfuruskógur er áberandi norðan í
hlíðinni vestan við Keiluhöllina. Hann þarf að grisja og gera aðgengilegri.
Til mikilla bóta væri að tengja Öskjuhlíðina betur næstu hverfum með byggingu göngu- og
hjólreiðabrúar yfir í Hlíðahverfið til norðausturs.
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Heimildir
-Öskjuhlíð. Náttúra og saga. Höfundar: Helgi M. Sigurðsson og Yngvi Þór Loftsson. Árbæjarsafn og
Borgarskipulag Reykjavíkur 1993.
-Öskjuhlíð. Deiliskipulag. Greinargerð. 12. febrúar 1999. Höfundur: Yngvi Þór Loftsson, Landmótun.
Unnið fyrir Borgarskipulag Reykjavíkur.

Laugardalur – Borgarhluti 4
Svæði til umfjöllunar:
Engin skógræktarsvæði innan þessa borgarhluta.

Háaleiti Borgarhluti -5

Svæði til umfjöllunar:

Fossvogur

Markmið


Tengja útivistarsvæði vesturhluta borgarinnar við austurhluta þ.e. Öskjuhlíð við Elliðarárdal.
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Bæta aðstöðu til útivistariðkunar



Auka útivistargildi svæðis.

Leiðir


Aukin ræktun trjágróðurs í Fossvogsdal



Markviss gróðursetning ýmissa tegunda trjáa og runna á svæðinu.

Landslag og staðarhættir
Fossvogur er um tveggja kílómetra langur vogur sem gengur til austurs inn úr Skerjafirði. Norðan
megin við voginn eru Nauthólsvík og Öskjuhlíð í Reykjavík, en sunnan megin er norðurströnd
Kársness í Kópavogi. Fossvogsdalur gengur inn frá voginum og um hann rennur lækur sem fellur í
litlum flúðafossi niður í sjó og af honum er talið að dalurinn og vogurinn dragi nafn sitt.
Fossvogshverfi er í Fossvogsdal (Reykjavíkurmegin) inn af Fossvogi.
Svæðið sem um ræðir er milli lands Lundar í Fossvogsdal og Ræktunarstöð Reykjavíkurborgar. Á
þessum slóðum rennur Fossvogslækurinn að mestu í sínum náttúrulega farvegi, en á kafla hafa bakkar
hans verið hlaðnir úr grjóti. Umtalsverð trjárækt er á svæðinu og í skóginum er mikið fuglalíf.
Ræktunarstöðin í Fossvogi á sér langa sögu allt frá 1930, þegar skógræktarfélag Íslands hóf starfsemi
þar. Skógræktarfélag Reykjvíkur tók við starfsemi stöðvarinnar árið 1946 og hóf plöntusölu, félagið
þróaði starfsemi hennar næstu áratugina. Reykjavíkurborg keypti bróðurpartinn af plöntum
Fossvogstöðvarinnar, mestmegnis til gróðursetningar í Heiðmörk, Öskjuhlíð, við Rauðavatn og á
Austurheiðum. Þannig er ræktunarstöðin í Fossvogi í raun undirstaða ræktunar í Reykjavík og var um
árabil miðstöð félagsstarfs í skógrækt höfðuborgarinnar.
Við gróðrarstöðina er Svartiskógur sem er útivistarskógur hann var fyrst opnaður 1986, hann
var einnig vígður sem fyrsti grenndarskógurinn árið 2003, fyrir Hvassaleitisskóla.
Á seinustu öld ræktaði fólk garða sína og nærliggjandi holt við erfiðar aðstæður og eru þeir í dag
vöxtulegir trjálundir beggja vegna Nýbýlavegarins. Mest áberandi eru sitkagreni og alaskaaspir og eru
mörg trén meðal hæstu trjáa sinnar tegundar í Kópavogi. Einnig eru þar fágætari tegundir og þar á
meðal stærsta evrópulerki í Kópavogi.

Lífríki og gróðurfar
Í Fossvogi eru gróskumiklar, grýttar þangfjörur og leirur sem fuglarnir nýta. Vegna yls í Fossvogslæk
helst ósinn jafnan íslaus á veturna. Það kunna ýmsir fuglar að meta í frosthörkum, t.d. tjaldur,
stokkönd, skúfönd, rauðhöfði og álft. Í Fossvogi finnst sjávarset, svokölluð Fossvogslög, með
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steingerðum skeljum og kuðungum. Lindýrin eru um 11 þúsund ára gömul. Ofan á Fossvogslögunum
er þunnur jökulruðningur eftir skriðjökulinn sem síðast gekk fram Fossvogsdal fyrir nær 10 þúsund
árum. Öll lindýrin í Fossvogslögunum lifa enn í dag umhverfis Ísland. Má þar nefna hallloku, kúskel,
smyrsling og nákuðung. Áhugavert er að skoða Fossvogslögin en ekki má hrófla við þeim.
Fossvogsbakkar voru friðlýstir sem náttúruvætti árið 1999.

Framtíðarsýn
Fossvogsdalurinn er grænt svæði í miðju höfuðborgarsvæðinu, helsta verðmæti þess liggur í
staðsetningu og er svæðið talsvert nýtt af borgarbúum til útivistariðkunar. En útivistargildi þess mundi
aukast með ræktun skjólsælla og fallegra útivistarskóga sem gætu tengt betur saman tjrárækarsvæði í
vestur og austurhluta borgarinnar. Þannig væri hægt að bæta aðstöðu á svæðinu með markvissri
trjárækt og gróðursetningu af ýmsum tegundum trjáa og runna.

Heimildir
http://is.wikipedia.org/wiki/Fossvogur
http://is.wikibooks.org/wiki/Fossvogur#D.C3.BDral.C3.ADf

http://heidmork.is/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=8

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/711594/

Breiðholt – Borgarhluti 6

Svæði til umfjöllunar:
Skógur umhverfis Hóla-, Berg- og Fellahverfi kallaður

Breiðholtshvarf.
a.m.k. 76 ha
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Markmið


Auka aðgengi að skóginu í Breiðholtshvarfi.



Bæta aðstöðu til útivistaryðkunar



Bæta umhirðu svæðis.

Leiðir


Markviss grisjun og umhirða á skóglendi.



Stækka, bæta og breikka göngustígakerfi á svæðinu.



Bæta við áningarstöðum og útivistaraðstöðu.



Gera fræðslustíg með upplýsingum um náttúrurfar, fuglalíf og tegundir á svæðinu.

Landslag og staðhættir
Útivistarskógurinn í Breiðholtshvarfi vex í hlíðunum umhverfis Hóla-, Berg- og Fellahverfi. Á
svæðinu er göngustígakerfi sem samanstendur af malbikuðum göngu og hjólastígum með götulýsingu
og bekkjum, ásamt minni malarstígum.
Gróðursetningar á svæðinu hófust upp úr 1980 og hefur meginþorri þeirra trjáa sem vaxa á svæðinu
verið gróðursettar til ársins 1990 af sumarstarfi skólafólks. Fyrstu gróðursetningarnar voru
framkvæmdar á vesturhluta svæðisins, þá var gróðursett fura í malarnámu. En lítið hefur verið
gróðursett þar síðustu árin. Í dag vex þar útivistarskógur sem er nokkuð blandaður bæði með tilliti til
aldurs og tegunda.

Lífríki og gróðurfar
Blandaður útivistarskógur sem hefur verið gróðursettur í mólendi, megintegundir í skóginum eru
Ilmbjörk, Sitkagreni, Stafafura, Lerki, Alskaösp, Ilmreynir, Bergfuru, Víði o.fl. Skógarteigar eru
blandaðir af tegundum og mis þéttir. Víða er skógurinn of þéttur, það kemur það niður á vaxtargetu og
heilbrigði einstakra trjáa inna hans.
Innan svæðisins eru mýrarflákar og eyður í skóginum þar sem upprunalegur gróður og
blómplöntur geta notið sýn.
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Framtíðarsýn
Á svæðinu vex mis gamall og mis þéttur útivistarskógur. Talsverð þörf er á markvissari umhirðu á
svæðinum þar sem eldri hluti gróðursetninga þarfnast orðið grisjunar en þörf er á áburðargjöf á
nokkrum rýrari svæðum fyrir gróðursetningar. Víða á svæðinu er komið gott skjól, útivistargildi
svæðis mundi aukast talsvert ef gróðursettar væru fjölbreyttari tegundir trjáa og berjarunna í kjölfar
grisjunar. Þörf er á að viðhalda eyðum í skóginum með því að hreinsa úr þeim trjágróður til þess að
viðhalda útsýni og til að náttúrulegur gróður og blómplöntur fái að njóta sín. Einnig mætti stækka
göngustígakerfi á svæðinu með tilliti til ólíkra þarfa hjólreiðarfólks og gangandi, fjölga áningarstöðum
og bæta við leiktækjum til þess að auka notkunarmöguleika.

Heimildir
Þorvaldur S. Þorvaldsson. 1985 Elliðarárhólma. Ársrit skógræktarfélags Íslands. Bls 18.
munnlegar heimildir Þorvaldur S. Þorvaldsson, Reynir Valdimarsson og Ásgeir Svanbergsson.

Árbær – Borgarhluti 7
Svæði til umfjöllunar:
Elliðarárdalur
Heiðmörk

Elliðarárdalur
Markmið


Auka vaxtarmöguleika og fjölbreytni trjágróðurs í dalnum



Auka frjósemi og lífríki Elliðaánna

Leiðir
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Skipulögð umhirða og grisjun trjágróðurs



Markviss gróðursetning trjáa og runna, t.d. berjarunnar og ávaxtatré



Gróðursetja tré á völdum stöðum alveg fram á árbakka.

Landslag og staðhættir
Elliðaárdalur nær frá stíflu við Elliðavatn norður að Elliðavogi, um 6 km Vegalengd og þekur alls um
270 ha. Elliðaárnar renna eftir dalnum og eru þær sem kunnugt er gjöfular laxveiðiár. Þéttbýlt er á
holtum beggja vegna dalsins, einkum Breiðholtshverfi að vestan og Árbæjarhverfi að austan. Ofarlega
í dalnum eru Víðivellir, sem er athafnasvæði Hestamannafélagsins Fáks. Um miðbik dalsins er
Árbæjarstífla þar sem myndast miðlunarlón fyrir rafmagnsframleiðslu í Rafstöðinni við Elliðaár, sem
tekin var í notkun 1921.
Elliðaárdalur er eitt vinsælasta útivistarsvæði borgarbúa innan þéttbýlis og þá sérstaklega neðarlega í
dalnum þar sem hann breikkar mikið. Þar eru Árhólmar með fjölbreyttu lífríki og bergmyndunum,
miklum trjágróðri og þéttu neti göngustíga. Elsta berg þar er 3-4 milljón ára gamalt. Fyrir um 5.200
árum rann Leitahraun ofan af heiði og í sjó fram í Elliðavogi. Gervigígarnir Rauðhólar mynduðust í
því sama rennsli. Áin flæmdist til hliðanna þegar hraunið rann niður dalinn, en síðar braut hún sér leið
gegnum hraunið á botni dalsins.

Lífríki og gróðurfar
Gróðurfar í dalnum er fjölbreytt og ræðst það af mismunandi gróðurlendum og ræktun. Elstu leifar
gróðurs sem fundist hafa eru í Elliðavogslögunum svokölluðu, sem eru nokkur hundruð þúsund ára
gömul. Þegar núverandi hlýskeið hófst fyrir um 10.000 árum fór landið strax að klæðast gróðri og var
birki ríkjandi tegund lengi vel.
Við landnám breyttist gróðurfarið mikið; graslendi jókst og ýmsar plöntur sem fylgja manninum urðu
áberandi. Uppblástur hófst á holtunum í kringum Reykjavík og skógunum var eytt.
Um 1950 stóð Skógræktarfélag Reykjavíkur fyrir að girða hluta Elliðarárdalsins af og friða frá beit.
Síðan hóf félagið að skipuleggja skógræktina og að gróðursetja í Elliðarárhólma. Upp úr 1980 voru
settar í gang umfangsmiklar gróðursetningar og stígagerð. Vinnan var unnin af félaginu í samstarfi við
borgina og Rafmagnsveitu Reykjavíkur sem var fjárhagslegur bakhjarl verkefnisins, en
gróðursetningar voru framkvæmdar af sumarstörfum skólafólks. Þetta starf skilaði því gróðursæla og
yndislega útivistarsvæði sem borgarbúar njóta í dag. Fuglalíf er mjög fjölbreytt og veðursæld mikil í
dalnum, ekki síst með tilkomu skóganna á seinni hluta 20. aldar.
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Í Elliðaárdal vaxa nú af miklum þrótti hinar ýmsu tegundir trjáa, eins og birki, fura og greni og sjást
víða uppvaxandi fræplöntur þessara tegunda, ekki síst í Árhólmunum. Með hærri trjám og víðáttumeiri
skógum batnar veðurfarið og vaxtarmöguleikar hinna ýmsu tegunda aukast til muna.

Framtíðarsýn
Verðmæti dalsins felast í útivistinni, í víðfeðmum skógi og frjósömu lífríki gróðurs, fugla og fiska; í
fengsælli laxveiðiá inni í miðri borg; í stærstu hesthúsabyggð landsins og aðstöðu hestamanna á
Víðivöllum efst í dalnum; í þjálfunarsvæði fyrir hunda á Geirsnefi niður við sjó; og síðast en ekki síst
sem andrými fyrir borgarbúa á einu vinsælasta útivistarsvæði innan þéttbýlisins; fræðslu- og
göngustígum, hlaupa- og hjólaleiðum og áningarstöðum víðs vegar um dalinn.
Mikilvægt er að sinna þeim trjágróðri sem vex nú í Elliðaárdal með skipulegri umhirðu, svo sem
grisjun og markvissri gróðursetningu trjáa og runna sem miða að því að auka vaxtarmöguleika og
fjölbreytni í dalnum. Fjölgun berjarunna og hugsanlega markviss ræktun ávaxtatrjáa í Árhólmunum er
mjög til bóta, svo dæmi sé tekið.
Heimildir
-Elliðaárdalur. Land og saga. Höfundar: Árni Hjartarson, Helgi M. Sigurðsson og Reynir
Vilhjálmsson.Mál og mynd 1988.
-Flóra Elliðaárdals. Uppruni og útbreiðsla tegunda. Höf. Jóhann Pálsson. Reykjavíkurborg.
Umhverfis- og heilbrigðisstofa. UHR 11 -2004.
-Elliðaárdalur. Skipulag og greinargerð.Höf. Reynir Vilhjálmsson. Unnið fyrir Borgarskipulag
Reykjavíkur og Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 1994.
-Endurgræðsla í tíu ár í Elliðaárdal. Framvinda gróðurs í farvegi flóðsins sem varð í desember 1998.
Höf. Jóhann Pálsson. Reykjavíkurborg. Umhverfis- og samgöngusvið. USR -2011.
-Skógvatn.................
-ferlir.is Þrjár greinar um Elliðaárdal.
-rvk.is Vefur Reykjavíkurborgar, greinar um Elliðaárdal.
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Heiðmörk
Markmið





Bæta útivistaraðstöðu í Heiðmörk
Áframhaldandi umhirða á skóglendi
Stækka flatarmál skóglendis
Fjölbreyttara skóglendi

Leiðir
 Stækka stígakerfi
 Bætt aðstaða á áningarstöðum
 Fjölbreyttari áningarstaðir
 Grisjun á eldri reitum
 Gróðursetningar á skóglausum svæðum
 Aukin gróðursetning fjölbreyttra tegunda lauftrjáa
Stærð: um 3190 ha. (sbr. deiliskipulag, drög)

Landslag og staðhættir
Heiðmörk er víðáttumikið útivistarsvæði í austurjaðri borgarinnar. Þar skiptast á grágrýtishálsar og
misgengi að norðanverðu og hraun sem runnið hafa á nútíma úr vestri, suðri og austri. Nokkur vötn
eru innan svæðisins og er Elliðavatn þeirra stærst í 73 metra hæð, en hæst liggur landið í 160 m. Í
Heiðmörk er vatnsból höfuðborgarbúa og er hún öll innan vatnsverndarsvæðis.
Landið var girt og friðað og hafin þar skógrækt um miðja 20. öld og hefur það tekið stakkaskiptum
síðan þá. Heiðmörk er vinsælasta útivistarsvæði landsins og fjölsótt allan ársins hring. Þar vaka fiskar í
ám og vötnum; skógarstígar hlykkjast um landið og bjóða upp á fjölda möguleika til íþróttaiðkana;
áningarstaðir eru á víð og dreif með leiktækjum, borðum, bekkjum, grillum og öðru því sem
nauðsynlegt þykir á slíkum stöðum.
Kjarni Heiðmerkur er jörðin Elliðavatn, þar sem búskapur hefur að líkindum verið stundaður frá
upphafi byggðar. Þá er talið að forn þingstaður sé í Þingnesi sunnanvert við vatnið. Mikið fjárbú á
vegum Innréttinganna á 18. öld var á Elliðavatni. Þar fæddist og ólst upp þjóðskáldið Einar
Benediktsson á seinni hluta 19. aldar. Í byrjun 20. aldar rættist draumurinn um vatnsaflsvirkjun í
Elliðaánum og eignaðist borgin Elliðavatn; áin var stífluð og eitt vatn myndaðist þar sem áður voru
tvö.
Árið 1950 var Heiðmörk formlega opnuð: ,,Friðland öllum almenningi til andlegrar og líkamlegra
uppbyggingar“. Þá hafði málið verið rætt og að því unnið um fjórtán ára skeið; girt af og friðað fyrir
búfé og gróðursetning hafin árið 1949. Skógræktarfélagi Reykjavíkur var falin umsjón landsins og
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hefur svo verið alla tíð. Auk jarðarinnar Elliðavatns var hluti Vatnsenda og Hólms tekinn undir
Heiðmörk og svæðið seinna meir stækkað til vesturs; það land sem nú tilheyrir skipulagslega
Garðabæ.
Auk starfsmanna Skógræktarfélagsins hafa unglingar úr Vinnuskóla Reykjavíkur unnið við
gróðursetningar og umhirðu í Heiðmörk. Þá hafa landnemar lagt hönd á plóg frá fyrstu tíð, en
landnemar eru hópar sem fá úthlutað spildu til skógræktar.

Lífríki og gróðurfar
Lífríki telst fjölskrúðugt í Heiðmörk. Gróðurfar er gróskumikið nú á dögum og það sama má segja um
fuglalíf. Vatnafuglar, mófuglar og skógarfuglar rúmast allir innan Heiðmerkur enda búsvæðin
breytileg. Refir, minkar, kanínur og mýs finnast víðs vegar um mörkina.
Um 90% Heiðmerkur er gróið land. Útbreiddustu gróðurlendin eru: ræktað skóglendi (21%),
náttúrulegur birkiskógur (20%), mosagróður (17%), lyngmói (13%), graslendi (8%) og lúpína (7%).
Með friðun Heiðmerkur gjörbreyttist gróðurfarið, því kjarrið og undirgróður þess fékk að vaxa og
dafna óhindrað. Landgræðsla fyrstu áranna fólst í stöðvun jarðvegseyðingar og lokunar á rofabörðum
og uppgræðslu melanna. Skógræktin setur nú mikinn svip á Heiðmörk. Mest hefur verið gróðursett af
birki, stafafuru og sitkagreni. Á seinni árum hefur þó hlutur fleiri tegunda aukist, svo sem alaskaaspa
og reyniviðar.

Framtíðarsýn
Verðmæti vinsælasta útivistarsvæðis landsins er mikið. Gildi vatnstökusvæðisins við Gvendarbrunna
og víðar er ekki nema lítill hluti af heildarverðmætinu. Veiðar og hestamennska, hlaup, hjólreiðar og
göngur eru allt íþróttir stundaðar í Heiðmörk. Þar eru veislur haldnar á áningarstöðum og jólatré sótt á
Jólamarkað og í Jólaskóg Skógræktarfélags Reykjavíkur á aðventunni. Félagið hefur einnig stundað
umtalsverða grisjun á seinni árum og bæði unnið kurl og eldivið á staðnum. Skógurinn bindur auk þess
koltvísýring úr andrúmsloftinu og bætir almennt séð veðurfar Reykvíkinga.
Hvergi má slaka á kröfum um umhirðu Heiðmerkur, svo mikilvæg sem hún er borgarbúum og reyndar
landsmönnum öllum. Umhirðan nái ekki aðeins yfir vegi og margskonar mannvirki heldur einnig til
skógarins og grisjunar hans.
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Stöðugt þarf að bæta útivistaraðstöðuna með viðhaldi og lagningu göngustíga og áningarstaða. Til þess
að auka fjölbreytni þarf að stórauka gróðursetningu annarra trjáa en þeirra er nú mynda grunn hinna
ræktuðu skóga í Heiðmörk, þ.e.a.s. annarra en greni, furu og birkis.

Heimildir
-Heiðmörk -deiliskipulag útivistarsvæðis. Forsendur, landgreining, frumhugmynd og skilmálar.
Tillaga 9. ágúst 2010. Unnið fyrir: Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur.
Yngvi Þór Loftsson, Óskar Örn Gunnarsson, Margrét Ólafsdóttir og Þórhildur Þórhallsdóttir.
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/skipulagsm_l/mal_kynningu/deiliskipulag_2
010/DU16-grg-agust_2010.pdf
heidmork.is
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Svæði til umfjöllunar:
Geldingarnes
Gufunes
Keldnaholt

Geldingarnes
Stærð: 230 ha.

Markmið


Byggja upp skjól



Bæta aðgengi um svæðið
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Vernda merkilega staði eða náttúruvætti



Gróðursetja harðgerðar trjátegundir í svæðið



Gera vel færan stíg umhverfis nesið og merkja áhugaverða staði



Vernda votlendi eins og t.d. Helguhólsmýri

Leiðir

Landslag og staðhættir
Geldinganes skagar út í Faxaflóa norðaustan við Viðey og liggur samhliða henni. Norðaustan við
Geldinganesið er Þerney og norðan við það Lundey. Að vestan er Eiðsvík (Gufunesvogur) en að
austan Leiruvogur (Lón). Að sunnan er byggðin í Borgarholti. Nesið tengist landi með eiði, sem nú er
reyndar uppi á flóði; þar var byggður upp vegur á níunda áratugnum þegar sprengt var grjót og opnuð
náma á sunnanverðu nesinu.
Geldinganesið er lágt og kúpt, nær mest 40 m hæð yfir sjó. Fjaran er grýtt og upp af henni lág
klettabelti nema að norðaustanverðu þar sem er sand- og malarfjara. Þar skiptast á melar, móar og
stórþýfðar mýrar. Norðurströndin og Blikastaðakró lúta hverfisvernd. Nokkrar borholur eru á nesinu
og vinnslusvæði Orkuveitu Reykjavíkur vegna jarðhita og á einum stað er affallsvatnið nýtt til baða.
Þar er einnig veðurathugunarstöð og hallar staurnum undan ríkjandi vindátt. Það er oft hvassara á
Geldinganesi en inni í Reykjavík, en þó hvergi nærri eins hvasst og oft er á Kjalarnesi og Álfsnesi.
Akfær vegur liggur um nesið en honum er lokað við Eiðið að norðanverðu. Kajakklúbbur hefur
aðstöðu sunnan við Eiðið og þar upp af er Höggmyndagarður Hallsteins Sigurðssonar og
íbúðabyggðin í Borgarholti.
Horfið hefur verið frá hugmyndum um uppfyllingu vestan við Eiðið og stórskipahöfn. Nú er gert er
ráð fyrir íbúðabyggð á Geldinganesinu öllu að undanskilinni Sundabraut sem mun þvera nesið að
austanverðu.
Geldinganes tilheyrði smábýlinu Eiði austur af Gufunesi og norðvestur frá Korpúlfsstöðum. Eiði var
fast við eiðið áðurnefnda að sunnanverðu. Ekki er vitað um fasta búsetu í nesinu, en þar má finna
menjar um fjárborg, sjóbúð og selstöðu.
Skotæfingasvæði var um tíma í Geldinganesi og lengi var þar hrossabeit, ma. átti Hestamannafélagið
Fákur þar hagagöngu.
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Lífríki og gróðurfar
Ströndin frá Blikastaðakró, tveggja kílómetra strandlengja vestan við Eiðið, að norðurodda
Geldinganess er að mestu ósnortin. Svæðið er talið hafa mikið verndargildi vegna náttúru, fuglalífs og
lífríkra fjara. Öll strandlínan er skilgreind sem verndarsvæði og stefnt hefur verið að því að halda
henni óspilltri.
Fuglalíf í Geldinganesi er töluvert bæði að sumri og vetri og taldar um 20 tegundir varpfugla þar.
Landselur er eina selategundin sem sést reglulega undan ströndum borgarinnar og hefur fastan
legustað á skerjum við norðurströndina.
Fjörugróður, mela- og mólendisgróður og stórþýfðar, sinumiklar mýrar einkenna Geldinganesið. Á
nokkrum stöðum hefur trjágróður náð að festa rætur og eru viðja og viðjublendingar mest áberandi, en
einnig fleiri víðitegundir eins og alaskavíðir, gulvíðir og loðvíðir. Birki er nokkuð víða. Yllir hefur
verið fluttur á staðinn og nær að vaxa þarna á berangri. Við lauslega skoðun vorið 2012 fannst einnig
alaskaösp, selja og ein stafafura. Fræbanka í görðum í Borgarholti má sjálfsagt þakka mest af þessum
trjágróðri. Athyglisvert er að í gróðurrannsókn Náttúrufræðistofnunar frá árinu 1982 er aðeins getið
um eina trjátegund, hinn skriðula grasvíði. Nú eru þarna mörg hundruð trjáa og runna á víð og dreif,
allt að fjórir metrar á hæð.

Framtíðarsýn
Verðmæti Geldinganess felst í útivistarmöguleikunum. Með uppbyggðum vegi á Eiðinu er nesið mun
aðgengilegra en áður var. Frumstæð baðaðstaða í fiskikörum hefur verið útbúin með affallsvatni úr
einni borholu Orkuveitu Reykjavíkur og malarvegur lagður eftir nesinu, en að öðru leyti er ekki um
aðstöðu að ræða. Íbúðabyggðin fyrirhugaða og vegstæði Sundabrautar gera nesið líka verðmætt.
Æskilegt er að gera vel færan göngustíg umhverfis nesið og merkja áhugaverða staði. Mjög líklegt er
að harðgerðar trjátegundir eins og alaskaösp og sitkagreni ásamt fleiri tegundum muni þrífast á
afmörkuðum svæðum á nesinu við hlið gróskumikils votlendis. Sjálfsagt er að vernda afmarkað
votlendi og kæmi þar Helguhólsmýri á norðvestanverðu nesinu helst til greina. Skógræktina ætti að
hefja sem allra fyrst og búa þannig í haginn fyrir komandi íbúðabyggð. En ef ræktaður er upp
skjólgóður útivistarskógur á svæðinu t.d. á norðanverðu Geldingarnesi, þá gæti sunnanvert nesið orðið
að afar verðmætu byggingarsvæði. Auk þess gæti skógur á þessu svæði bætt veðurskylirði víðar í
borginni með því að draga úr vindhraða.
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Heimildir
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/frettir/2011/gogn/162148.pdf
Heimildir um náttúrufar í og við Reykjavík. Ævar Petersen og Kristbjörn Egilsson. Borgarskipulag
Reykjavíkur 1998.
http://www.ferlir.is/?id=8259
http://www.ferlir.is/?id=8261
http://utgafa.ni.is/skyrslur/1999/NI-99009.pdf
http://www.minjasafnreykjavikur.is/Portaldata/12/Resources/skjol/skyrslur/skyrsla_139.pdf
http://simnet.is/panoramaland/panorama_myndir/geldinganes_360.htm

Gufunes
Markmið


Stækka útivistarskóg á svæðinu



Auka við útivistarmöguleika á svæðinu



Loka á útsýni Sorpu og annars iðnar

Leiðir


Gróðursetja fjölbreyttan skóg á svæðið, með áherslu á stórvaxnar tegundir umhverfis gömlu
áburðarverksmiðjuna.



Bæta við göngustígakerfi og útivistaraðstöðu.

Landslag og staðhættir
Í suðri nær svæðið að Hamrahverfi í Grafarvogi, í austri að Rimahverfi og í norðri og vestri að sjó.
Ýmis starfsemi er á svæðinu, þar er helst að nefna Sorpu og ýmsa starfsemi sem hýst er innan gömlu
áburðarverksmiðjunnar. Ennfremur er Gæðamold, skemmtigarðurinn og aðstaða ÍTR á miðju svæðinu.
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Urðunarstaðurinn er ekki afgirtur í dag og engin varnaðarskilti eða merkingar um að þarna sé gamall
urðunarstaður. Hlið eru á innkeyrslum og skilti sem banna losun. Vegurinn þjónar jarðefnavinnslu sem
er á vestanverðum urðunarstaðnum og er hlið opið meðan afgreiðsla jarðvegs fer þar fram. Á og nærri
suðvesturhorni urðunarstaðarins hefur ÍTR aðstöðu og er svæðið við hús nýtt til íþrótta og
tómstundastarfs ungmenna. Engin önnur starfsemi fer fram á urðunarstaðnum.

Lífríki og gróðurfar
Eftir að hætt var að urða úrgang í Gufunesi var fyllt ofan á urðunarstaðinn með efni úr húsagrunnum
og öðrum framkvæmdum og landið mótað. Áætla má að þykkt jarðvegs ofan á úrgangi sé á bilinu 2 - 5
m, en hulan er líklega víða kringum 3 m. Ekki er þó hægt að henda reiður á þetta mat og gæti lágmarks
þykkt verið minni og hámarks þykkt meiri. Síðar var grasi sáð í yfirborð og trjám plantað. Segja má að
yfirborðið sé fullgróið.

Framtíðarsýn
Að rækta upp og stækka útivistarskóg á svæðinu. Það er nú þegar nýtt til útivistar en
notkunarmöguleikarnir myndu aukast umtalsvert. Útivist sem er stunduð er í kringum æskulýðsstarf
ÍTR og einnig með starfsemi skemmtigarðsins. Umhverfis fyrirhugað útivistarsvæði er þétt byggð og
myndi skógur loka á útsýni og áhrif frá starfsemi Sorpu og annars iðnaðs sem stundaður er í gömlu
áburðarverksmiðjunni.

Heimildir
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/umhverfissvid/myndir/skyrlsur/Lokask_rslaUr_unarsta_urinn___Gufunesi_08.07.08_med_vidaukum.pdf

Keldnaholt
Markmið


Stækka útivistarsvæði hverfisins.



Byggja upp skjól.



Draga úr mengun.
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Leiðir


Vinna skógræktarskipulag fyrir útivistarskóg í Keldnaholti.



Gróðursetja trjáplöntur í svæðið.



Byggja upp göngustígakerfi.



Gróðursetja sígræn tré í grennd við Vesturlandsveg.

Landslag og staðhættir
Keldnaholt er í landi Keldna sem var fyrrum bær við innanverðan Grafarvog. Jörðin var í einkaeigu frá
1840 – 1941. Árið 1924 selur Ólafur Magnússon þáverandi eigandi Thori Jensen um 60% af jörðinni
þ.á.m. norðaustur hluta Keldnaholts sem er því í dag í eigu borgarinnar.
Suður hluti Keldnaholtsins er nú í eigu ríkissjóðs en tilraunarstöð Háskóla Íslands í meinafræði hefur
verið falinn umsjón landsins og forræði. Hefðbundin búskapur var stundaður á jörðinni Keldum fram á
miðja síðustu öld þegar tilraunarstöðin hóf starfsemi. Beitarálag á heimahaga hafði þá farið illa með
gróðurþekju svæðisins og hefur hún verið lítt gróinn þannig að eftir stóðu nokkur rofabörð og slitróttur
lyngheiðargróður og vallendisgróður í lautum
Umrætt svæði liggur í grýttri suður- og austur hlíð neðan við Húsahverfi, það tengist það
útivistarsvæði í Grafarvogi til vesturs og rannsóknarstöð landbúnaðar, iðnaðar og bygginariðnaðar til
austurs, en Vesturlandsvegi til suðurs. Svæðið er afgirt og hefur það verið nýtt fyrir hrossabeit
síðastliðna áratugi. Þörf tilraunarstöðvarinnar fyrir beit hefur aukist síðastliðin ár og Tilraunarstöðin
þarf á talsverðu beitarlandi að halda og hefur því gengið nokkuð á sjálfsáinn trjágróður á svæðinu.

Lífríki og gróðurfar
Lúpínubreiður eru ríkjandi á svæðinu, en í breiðinum vex nokkuð af birki og víði plöntum
sem er sjálfsáinn. Þar sem ekki vex lúpína eru galmlar mólendisleyfar á rofabörðum. því er
ljóst að Lúpínan hefur gert mikið fyrir uppgræðslu innan svæðisins. Sauðfjárbeit lagðist af
seint á áttunda áratug síðustu aldar og þá hófst sjálfsáning trjáplantna inna svæðis.
Framtíðarsýn
Að stækka útivistarsvæðið í Grafarvogi með því að rækta skjólsælan og fjölbreyttan
útivistarskóg á svæðinu þar sem í dag er að mestu lúpína. Keldnaholt er staðsett við eina
mestu umferðaræð höfuðborgarsvæðisins, því gæti skógrækt dregið úr mengun og aukið skjól
á svæðinu.
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Heimildir
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/umhverfissvid/myndir/skyrlsur/Flora_Grafarvogs.pdf
http://www.nat.is/travelguide/ahugav_st_reykjavik_meira.htm
Munnleg heimild, Jóhann Pálsson. 16.4.2013.
Kálfamói, 2008. þróun búsetu við breytta landnýtingu. Reykjavík, Umhverfis og samgöngusviðs.

Grafarholt og Úlfarsárdalur – Borgarhluti 9

Svæði til umfjöllunar:
Austurheiðar
Úlfarsárdalur.

Austurheiðar
Hólmsheiði
Markmið


Aukin umhirða.



Grisja gróðursett svæði.



Áburðargjafir á ungskóga.



Gróðursetja á stærra svæði.

Leiðir

Reynivatnsheiði
Markmið


Aukin umhirða.



Bætt aðgengi útivistarsvæða.
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Leiðir


Grisja skógarlundi.



Gróðursetja fleiri tegundir trjágróðurs.



Viðhalda og bæta við göngustígakerfi.

Heiðar austan Geitháls
Markmið


Rækta upp útivistarskóg.



Gera skógræktaráætlun fyrir svæðið.



Gróðursetja harðgerðar tegundir í svæðið.



Leggja göngustíga um svæðið.

Leiðir

Landslag og staðhættir
Austurheiðar eru Reynisvatnsheiði, Hólmsheiði og heiðar austan Geitháls.
Hólmsheiði
Í suðri er Suðurlandsvegur og Hólmsá og borgarmörk Reykjavíkur í austri. Að norðan nær svæðið að
spennivirki Landsnets og að vestan að hesthúsasvæðis Fjárborga. Hólmsheiði er innan
vatnsverndarsvæðis höfuðborgarinnar. Svæðið er í nokkrum halla, sem nær frá Suðurlandsvegi í um
85 m.y.s. til norðurs upp í allt að 125 m. y.s. Austan- og suðaustanáttir eru ríkjandi á svæðinu.
Útsýni frá svæðinu er til suðurs yfir Rauðhóla, Heiðmörk, Elliðavatn og til Bláfjalla. Hengill sést í
austri og frá efsta hluta svæðisins sést til Esju í norðri. Allmikið er um vegslóða og stíga innan
svæðisins, sem sumir eru frá stríðsárunum, þegar hluti svæðisins var bækistöð setuliðsins. Sumir
þessara slóða eru akfærir. Slóðarnir hafa verið mikið notaðir af hestamönnum. Háspennulína liggur frá
aðveitustöð Landsnets og þvert í gegnum svæðið.
Reynisvatn og heiðin
Um er að ræða land sem er í u.þ.b. 70 – 150 m.y.s. Landið afmarkast af Lyngdal og Rauðavatni til
vesturs, Grafaholti, golfvelli og Úlfarsá til norðurs. Mýrarskyggni til suðurs og að Reynivatnsvegi til
austurs.
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Heiðar austan Geitháls
Til vesturs að Nesjavallarleið. Til Norðurs að Sólheimatjörn. Til austurs að Geirlandi. Til suðurs að
Gunnarshólma. Á þessu svæði er afar lítil byggð, en helstu mannvirkin sem setja svip á staðinn eru
háspennulínur.

Lífríki og gróðurfar
Hólmsheiði
Landslagið einkennist af jarðgrunnum og grýttum holtum og melum, þar sem sjá má nokkur merki um
jarðvegsrof, með mosa- og lyngi vöxnum lægðum á milli. Landið er að verulegum hluta plantað
trjáplöntum. Mest ber á stafafuru, birki og víði en einnig má finna blágreni, lerki og fleiri tegundir.
Furan er mest áberandi, þar sem hún hefur náð 3-4 m hæð, þar sem best lætur. Helstu skógarsvæðin
eru í lautum og bollum í miðju svæðisins. Á opnum svæðum er víða að finna stóra fláka af lúpínu.
Reynisvatn og heiðin
Hluti svæðisins er vel gróinn en talsvert er um lítt eða ógróna mela á Reynisvatnsheiðum. Á hluta af
svæðinu hefur trjám verið plantað. Þar ber einna mest á stafafuru og ilmbjörk, tré og lundir sem víða
hafa nú þegar vaxið yfir 2 metra hæð.
Þar er einnig Skógurinn við Rauðavatn, sem gengur undir nafninu Rauðavatnsstöðin hann er í
grunninn einn elsti ræktaði skógur Íslands og fyrsti skógurinn sem gerður sem útivistarskógur, fyrst
gróðursett í hann 1901.
Heiðar austan Geitháls
Graslendi, mólendi og víða rofið land, svæðið er í yfir 100 m.y.s. og ber því merki að vera heiðarland.

Framtíðarsýn
Hólmsheiði
Svæðið er í dag uppvaxandi skógur að stórum hluta. Ef skógurinn verður látinn halda sér, mun
skógurinn þar smám saman verða ráðandi og ásýnd og náttúrufar verða svipað Heiðmörk. Gróðurinn
mun binda koldíoxíð og draga úr svifryki. Úrkomuvatn mun halda áfram að finna sér náttúrulega leið
niður í grunnvatn. Stríðsminjar munu standa óhreyfðar. Vistkerfið mun eflast með tilkomu stækkandi
skógar.
Skógur sem þessi er mikið nýttur af borgarbúum til útivistar. Verðmæti hans aukast eftir því sem að
umhirðan er markvissari. Því er mikilvægt að hefja grisjun á skóginum sem fyrst og halda áfram
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gróðursetningum á svæðinu. Bæði innan svæða sem nú þegar hafa verið gróðursett sem og skóglausra
svæða.
Reynisvatn og heiðin
Áframhaldandi gróðursetningar og umhirða á skógi sem hefur verið gróðursettur. Nú þegar eru ýmsir
lundir á svæðinu sem þarf að grisja. Auka fjölbreytni tegunda sem gróðursettar verða á svæðinu. Bæta
við og viðhalda göngustígakerfi á svæðinu.
Heiðar austan Geitháls
Ræktun útivistarskóga á heiðum austan Geitháls myndi stækka og breikka Græna trefilinn þar sem nú
þegar hefur verið gróðursett talsvert. Umhverfis Rauðavatn, á Reynivatnsheiði og Hólmsheiði eru nú
þegar að vaxa upp útivistarskógar. Það myndi bæta þá útivistarmöguleika og skjóláhrif græna trefilsins
mikið ef heiðar austan Geitháls yrðu einnig teknar undir útivistarskóg.

Heimildir
Hólmsheiði – athafnasvæði umhverfisskýrsla
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/skipulagsm_l/mal_kynningu/deiliskipulag_2
009/
umhverfissk_rsla.pdf
http://www.sudvesturlinur.is/is/matsvinnan/umhverfisahrif/umhverfisthaettir.html
http://www.or.is/media/PDF/6.%20ViaukiGr%20urfar%20hitaveitu%20%20og%20vatnstkusv%20i.p
df
http://www.ni.is/media/midlunogthjonusta/utgafa/natturufar_austurland_reykjavikur_1996.pdf

Úlfarsdalur, Úlfarsfell og Ljótiskógur
Markmið


Rækta útivistarskóg.



Bæta aðgengi um svæðið.

Leiðir


Vinna skógræktarskipulag fyrir svæðið.



Gróðursetja fleiri skógarplöntur.
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Áburðargjöf á plöntur sem gróðursettar voru í átaki borgarinnar 2008.



Setja upp merkingar.



Afmarka stíga.



Loka aflögðum slóðum og bæta landskemmdir sem af þeim hafa hlotist.

Landslag og staðhættir
Úlfarsfell er 295 metra hátt fjall í austurborginni sem að hálfu tilheyrir Mosfellsbæ, en hinn
helmingurinn sem snýr í suður, tilheyrir Reykjavík. Sunnan við fellið er Úlfarsárdalur með samnefndri
á; votlendi og mikilli ræktun. Samkvæmt skipulagi er gert ráð fyrir byggð á sléttunni undir Úlfarsfelli
og einnig kirkjugarði. Þar er land í um 100 metra hæð. Við skipulag byggðarinnar hefur sérstök
áhersla verið lögð á ræktun trjáa til skjóls og yndisauka. Hlíðin fyrir ofan er hugsuð sem útivistarsvæði
og hefur lengi verið vinsæl sem slík. Jeppaslóð liggur upp á fjallið og er þar endurvarpsstöð. Vestan á
fjallinu er staður þar sem svifdrekafólk tekur á loft í uppstreymi að sumarlagi.
Úlfarsfell er vinsælt hjá hjólafólki og göngufólki, ekki síst byrjendum, eins og hæð fellsins gefur til
kynna. Berggrunnurinn er gljúpur og víða má þar finna móberg og grágrýtisflögugrjót. Akstur utan
vega hefur spillt landinu, en nú hefur verið tekið á því vandamáli. Berjalautir og nokkur skógrækt er í
hlíðinni og töluvert um lúpínu.
Vindasamt er á svæðinu. Á sumrin eru NV og SA áttir algengastar, en á veturna er ANA og SA
ríkjandi. Eins og nærri má geta njóta suðurhlíðar fjallsins góðrar sólar og þar er skjólgott í norðlægum
vindáttum.
Landið tilheyrir jörðunum Lambhaga og Úlfarsá. Ingólfur Arnarson gaf Þórði skeggja Hrappssyni
Lambhaga á sínum tíma. Seinna fór jörðin undir Viðeyjarklaustur. Skammt undan voru stórbýlin
Korpúlfsstaðir og Blikastaðir. Smábýlið Hamrahlíð var á 19. öld undir samnefndri klettahlíð á móts
við skógræktina, en þar hófst ræktun á vegum Skógræktarfélags Mosfellssbæjar um 1957.
Við Leirtjörn hafði Carlsen minkabani aðsetur sitt og hundabú um árabil; þar hefur Slökkvilið
höfuðborgarsvæðisins einnig haft aðstöðu til æfinga og nú Landsbjörg. Þarna verður miðpunktur nýs
íbúðahverfis þegar fram líða stundir.
Stríðsminjar eru sunnan fellsins, á Lambhagamelum; steyptir grunnar braggahverfanna South Belvoir
og Tientsin.
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Lífríki og gróðurfar
Melar og mólendi er ríkjandi í hlíðum Úlfarsfells og þar með gróður og dýralíf sem þeim fylgja.
Algengir mófuglar og rjúpa verpir í fjallinu og fýlar í klettum að norðanverðu. Sílamáfur verpti
töluvert í fjallinu áður fyrr, en hefur látið undan vegna eggjatekju manna og hugsanlega aukinnar
ásóknar tófu.
Mela- og mólendisgróður er mest áberandi, gróðurþekjan minnkar þegar ofar dregur, en við
brekkurætur eru skjólgóðar lautir með gróskumeiri gróðri. Berjaland þokkalegt. Lúpína er nokkuð
víða. Dálítið hefur verið gróðursett af trjám á seinni árum neðst í brekkur miðsvæðis. 2008-2009 voru
gróðursettar um 70.000 trjáplöntur um miðjar hlíðar fjallsins. Skógræktarfélag Reykjavíkur vann
verkið og var það hluti af Grænu skrefum Reykjavíkurborgar. Mest var gróðursett af birki, stafafuru
og sitkagreni.

Framtíðarsýn
Verðmæti Úlfarsfells felst í útivistaraðstöðunni, göngu- og hjólaleiðum og einnig sem ,,stökkpallur“
fyrir svifdrekamenn. Fjallið og gróðurinn hefur mikla og augljósa þýðingu fyrir byggingarlandið
neðan undir fjallinu. Skógurinn dempar allan vind, dregur úr mengun og dregur að sér fólk til útiveru.
Víða eru hlíðar Úlfarsfells illa farnar, þurrar og snauðar og ekki vanþörf á að rækta þar skóga. Fyrst og
fremst hefur verið gróðursett um miðbik svæðisins; eftir eru víðáttumiklar hlíðar að vestan og
austanverðu og eins ofar í fjallinu. Brýnt er að halda áfram því verki sem borgin hóf árið 2008 og búa
þannig í haginn fyrir framtíðina. Þá er nauðsynlegt að gera skógræktarskipulag og bera áburð á plöntur
sem gróðursettar voru í áðurnefndu átaki. Merkingar þarf einnig að setja upp, afmarka stíga og loka
aflögðum slóðum og bæta landskemmdir sem af þeim hafa hlotist.

Heimildir
http://www.kirkjugardar.is/sida.php?id=170&width=1280&height=800
http://www.nytjaland.is/landbunadur/wgrala.nsf/key2/ulfarsfell1.html
http://skemman.is/stream/get/1946/10864/26863/1/Hulda_DagmarLokaritgerð.pdf
http://www.skotvis.is/index.php?option=com_content&view=article&id=114:carlsen-minkabani-carlanton-carlsen&catid=21&Itemid=63
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http://skemman.is/stream/get/1946/2140/8129/3/Lokaritgerd.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/skipulagsm_l/mal_kynningu/deiliskipulag_2
007/ulfgrein4.pdf
http://ferlir.is/?id=8037 Korpúlfsstaðir-Blikastaðir
http://ferlir.is/?id=8015 Hamrahlíð og Eiði

Kjalarnes – Borgarhluti 10
Svæði til umfjöllunar:
Álfsnes
Esjuhlíðar við Kollafjörð og Mógilsá
Blikdalur
Esjuhlíðar og norðurhluti Kjalarnes
Grafardalur, Norðurgröf og svæði að Skálafelli

Álfsnes
Markmið


Rækta skjól- og útivistarskóga á svæðinu.



Auka útivistargildi.

Leiðir


Vinna skógræktaráætlun fyrir Álfsnes.



Setja Sorpu þrengri skorður varðandi urðurnarstað.



Gróðursetja harðgerðar trjáplöntur í svæðið.



Bæta aðgengi með gerð göngustíga.
36

Landslag og staðhættir
Álfsnes er sunnan Kollafjarðar og norðan Leiruvogs. Þerneyjarsund skilur Þerney frá Álfsnesi að
vestan. Gunnunes heitir sá hluti sem nær lengst í suðvestur. Að austan liggur iðnaðarsvæði á
Esjumelum og ný íbúðabyggð Mosfellsbæinga, Leirvogstunga og niðri á flötunum við árósa
Leirvogsár er hesthúsabyggð og flugvöllur fyrir litlar vélar.
Álfsnesið nær mest 63 metra hæð á Háheiði norðan til á nesinu. Í fjörum eru leirur og sandar og klettar
að norðanverðu. Mikið er um melagróður, en á milli þeirra ræstar mýrar og tún, stórgrýttir móar og
grjóturðir. Búið er í Naustanesi fyrir botni Kollafjarðar, en hrossabændur hafa aðstöðu og nýta tún og
beitilönd í Víðinesi við Leiruvog. Hluti jarðarinnar Álfsness hefur verið tekin undir sorpförgun á
vegum Sorpu. Merkar fornminjar eru við Þerneyjarsund, rústir bæjanna Niðurkots og Glóru.
Gistiheimili er á Fitjum og vistheimili var til skamms tíma rekið í Víðinesi.
Malarnám var áður austan í Háheiðinni, en því hefur nú verið lokað. Þar eru nokkrar höggmyndir
Hallsteins Sigurðssonar úr áli og skammt frá er veðurathugunarstöð. Skotæfingasvæði og aðstaða
mótorhjólakappa er utanvert á nesinu þar sem nú eru vangaveltur um hafnar- og athafnasvæði í
framtíðinni, eftir að hugmyndum um höfn við Geldinganes var varpað fyrir róða. Nokkrar borholur eru
á svæðinu og hluti af Gunnunesi er skilgreindur sem vinnslusvæði vegna jarðhita.

Lífríki og gróðurfar
Ströndin með Leiruvogi flokkast undir náttúruminjar hjá Umhverfisstofnun: ,,Óshólmar Leirvogsár,
ásamt strandlengju, fjörum og grunnsævi út að Blikastaðakró og Gunnunesi. Fjölbreytilegur
strandgróður, lífríkar fjörur, mikið fuglalíf“. Gróðurlendi er fjölbreytt á Álfsnesi og fuglalíf má segja
að sé gífurlegt og eru þá haugarnir taldir með. Þar eru skotnir mörg þúsund máfar á hverju ári. Fýll og
hrafn verpir í klettum og algengir mó- og vaðfuglar víðs vegar um nesið. Endur og gæsir í mýrum og
nálægt sjó og æðavarp í Þerney og á Gunnunesi.
Gróður í fjörum, mela- og mólendisgróður, tún og ræstar mýrar einkenna Álfsnesið. Á nokkrum
stöðum hefur trjágróður náð að festa rætur, einkum austan til á strjálingi. Einnig er skjólbeltaræktun
umhverfis haugana í Álfsnesi (alaskavíðir).
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Framtíðarsýn
Álfsnesið er aðlaðandi til útivistar vegna hins mikla fuglalífs, aðallega í fjörum. Þá er grágrýtið við
Kollafjörð (dvergasteinar) sérlega áhugavert. Verðmætin að öðru leyti hafa verið talin upp hér að
framan.
Setja ber Sorpu þrengri skorður varðandi urðunarstaðinn. Ófært er að fyrirtækið mengi langt út fyrir
athafnasvæði sitt og á það jafnt við um lykt, rusl og beina efnamengun. Aðrir staðir sem huga þarf
sérstaklega að á Álfsnesi eru hinar merku minjar um búsetu við Þerneyjarsund, sem hætt er við að
fyrirhuguð Sundabraut geti spillt, og einnig dvergasteinarnir við Kollafjörð.
Vegna þess hve Álfsnesið liggur nærri háu fjalli eða fjallgarði, Esjunni, getur orðið mjög hvasst,
sérstaklega í norðan- og austanáttum. Af þessari ástæðu einni liggur í augum uppi hve mikilvægt er að
hefja sem fyrst umfangsmikla skógrækt á nesinu, skapa skjól og búa þannig í haginn fyrir
framtíðarbyggðina. Síðar meir mun skógivaxið Álfsnesið einnig hafa áhrif á veðurfar annars staðar í
borginni. Verðmæti slíks skjóls hefur ekki verið reiknað til hlítar ennþá, en ljóst er að verðmæti þess
getur verið ómetnalegt fyrir íbúa.

Heimildir
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/frettir/2011/gogn/162148.pdf
Heimildir um náttúrufar í og við Reykjavík. Ævar Petersen og Kristbjörn Egilsson. Borgarskipulag
Reykjavíkur 1998.
http://www.ferlir.is/?id=8259
http://www.ferlir.is/?id=8261
http://utgafa.ni.is/skyrslur/1999/NI-99009.pdf
http://www.minjasafnreykjavikur.is/Portaldata/12/Resources/skjol/skyrslur/skyrsla_139.pdf
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Esjuhlíðar við Kollafjörð og Mógilsá
Markmið


Rækta útivistarskóg.



Bæta aðgengi fyrir útivistarikendur.



Áframhaldandi gróðursetningar og áburðargjafir á svæðinu.



Fjölga stígum og lagfæra vegi.

Leiðir

Stærð um 10 km2
Deiliskipulagt

Landslag og staðhættir
Esjuhlíðar hafa upp á mikla fjölbreytni að bjóða hvað varðar landslag og gróðurfar. Skógur hefur náð
sér á strik við Rannsóknastöðina á Mógilsá, þar eru vöxtulegir skógarlundir á svæðum sem skógrækt
hefur verið stunduð síðastliðin 40 ár og einnig fjölbreytt fuglalíf. Hlíðarnar snúa mót suðri og má finna
skjólgóðar lautir vaxnar blómplöntum og berjalyngi langt upp eftir hlíðunum. Árnar Mógilsá og
Kollafjarðará, ásamt lækjum og giljum, gefa svæðinu fjölbreyttan svip. Esjan rís hátt upp úr landinu og
víða eru góðir útsýnisstaðir, s.s. á Þverfellshorni sem er víðfrægt. Esjuhlíðar í Kollafirði er eitt af
fjölsóttari útivistarsvæðum Reykvíkinga. Hlíðar Esjunar geta verið afar vindasamar, en þar eru
prýðileg skylirði til skógræktar eins og reynslan hefur sýnt.
Í apríl árið 2000 var undirritaður samningur milli landbúnaðarráðuneytisins og Skógræktarfélags
Reykjavíkur til 25 ára um leigu á jörðunum til uppbyggingar skógræktar og útivistar. Skógræktarfélag
Reykjavíkur hefur síðan staðið fyrir gróðursetningum á svæðinu síðastliðin síðan árið 2000. Þar er að
finna ýmsar tegundir t.d. birki, furu, lerki, lerki og

Lífríki og gróðurfar
Lægsti hluti jarðanna, eða neðan 150 m y.s., er að mestum hluta grasi vaxinn og á þessu svæði er það
land sem er ræktað, þ.e. skógrækt og tún. Þegar komið er upp fyrir skógræktarsvæðin eru hlíðarnar
vaxnar gisinni mosaþembu og bersvæðisgróðri. Í giljum og lágum, þar sem vatn og skjól er að finna
eru grasflákar. Má þar víða sjá fjölbreyttan blómgróður og berjalyng. Efst á Langahrygg og upp undir
hamrabeltum Þverfells eru nokkuð víðfeðmir sef- og stararmóar. Þegar komið er upp fyrir brúnir
Þverfells tekur við stórgrýtt „háslétta” með lítilli gróðurþekju. Þó vex Jöklasóley hátt í Esjuhlíðum.
Syðst á skipulagssvæðinu er Kollafjarðarflói, votlendissvæði sem hefur verið framræstur að hluta og
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notaður sem beitiland fyrir hross. Í skógræktinni að Mógilsá hefur verið plantað út um 60
trjátegundum og rúmlega 40 runnategundum. Algengustu trjátegundir eru birki úr Bæjarstaðaskógi,
sitkagreni og stafafura frá S-Alaska og bergfura úr Pýreneafjöllum. Alaskaösp er einnig mjög áberandi
og stærsta tréð á Mógilsá er Alaskaösp, sem náð hefur rúmlega 13 m hæð. Í skógarbotninum eru
mjaðurt, elfting og hrútaber áberandi tegundir, en fjölmargar aðrar tegundir hafa fundið sér vaxtarstað
í skóginum og fer þeim fjölgandi með ári hverju.
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands er fuglalíf mjög fjölbreytt á svæðinu.
Fýlavarp er í hamrabeltum Esju og einnig verpir þar hrafn. Á hásléttunni, 700-800 m y.s. verpir
sendlingur en heiðlóa, tjaldur, sandlóa og stelkur neðar í melum og móum. Trúlega verpir tjaldur og
stelkur allsstaðar neðan brúna Þverfells. Hrossagauk og jaðrakan er að finna á votlendissvæðum.
Í skógræktinni og næsta nágrenni verpa ýmsar tegundir spörfugla, s.s þúfutittlingur, steindepill,
maríuerla, skógarþröstur, snjótittlingur og líklega einnig auðnutittlingur og stari. Þá verpa þar einnig
nokkrar tegundir vaðfugla. Reikna má með að margar aðrar fuglategundir sjáist á svæðinu þótt þær
verpi þar ekki, sbr. Heiðmörk þar sem skráðar hafa verið 67 tegundir. T.d. er rjúpa í og við
skógræktina. Þá eru þýðingarmiklar vetrarstöðvar anda og vaðfugla (fjörufugla) á leirunum í Kollafirði
og þær eru eins og önnur strandsvæði á Innesjum, mikilvægur viðkomustaður farfugla um fartímann.
Þau spendýr sem algeng eru um allt land má reikna með að finna á skipulagssvæðinu, þ.e. hagamús,
ref og mink. Hagamús er t.d. mjög algeng í skóglendi og er stundum kölluð skógarmús. Örnefni eins
og Grenöxl gefa til kynna að refur hafi átt greni í Esjuhlíðum. Þá er mink oft að finna nálægt ám og
vötnum, þar sem hann veiðir fisk án mikillar samkeppni frá öðrum rándýrum. Hefur hans orðið vart
við Mógilsá.

Framtíðarsýn
Esjuhlíðar verði vaxnar fjölbreyttum útivistar- og skjólskógi með tilheyrandi göngustígum og
áningaraðstöð fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem að stunda útivist á svæðinu. Þar sem þetta er eitt
vinsælasta útivistarsvæðið á höfðuborgarsvæðinu er mikilvægt að vanda vel til uppbyggingar á
útivistarsvæðinu. Nú þegar hefur verið gróðursett mikið í hlíðarnar og mun sú vinna halda áfram næstu
árin. Skógur á þessu svæði mun bæta útivistarskylirði mikið og með hlýnandi loftslagi munu
trjáplöntur vaxa við betri skylirði ofar í Esjuhlíðum en áður og stækka útivistarsvæðið.

Heimildir
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/skipulagsm_l/samthykkt_2003/M%C2%A2g
ils%C2%A0_og_Kollafj%E2%80%9Dr%C3%90ur,_greinarger%C3%90.pdf
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Blikdalur
Stærð: ca. 140 ha.

Markmið


Rækta útivistarskóg.



Skapa aðstöðu til útivistariðkunar.

Leiðir


Vinna skógræktarskipulag fyrir svæðið.



Friðun fyrir beit.



Gróðursetningar skógarplantna í svæðið.



Gera vegslóðan sunnan ár fólksbílafæran inn í miðjan dal.



Byggja göngubrýr yfir Blikadalsá.



Byggja upp stígakerfi fyrir fjölbreytta útivistariðkun.

Landslag og staðhættir
Blikdalur á Kjalarnesi gengur inn í Esjuna að vestanverðu umkringdur allt að 7-800 metra háum
fjallshlíðum. Hann er um tveir km milli brúna og um sjö km að lengd. Að sunnan og vestanverðu er
Lág-Esjan og síðan Kerhólakambur og Þverfell. Nokkuð austur af dalnum er hæsti hluti Esjunnar,
Hábunga. Að norðan er klettabeltið Kistufell, Leynidalur og Dýjadalshnjúkur. Vestur af mynni dalsins
er síðan Kjalarnesið og Akranes í fjarska. Blikdalsá rennur um dalinn og fjöldi smálækja sameinast
henni á leiðinni. Þegar neðar dregur og úr dalnum kemur heitir áin Ártúnsá, kennd við eyðibýlið Ártún
við mynni dalsins, skammt frá þjóðveginum.
Blikdalur er mjög grösugur. Á öldum áður var hann mikið nýttur en ekki í seinni tíð; ef undan er skilin
sauðkindin á sumrin og fáeinir göngumenn. Akfært er jeppum áleiðis inn dalinn sunnan árinnar. Niðri
við á þar sem slóðin endar er skothýsi tófuskyttu, en aðrar nýlegar mannvistarminjar eru ekki
sjáanlegar.
Hringferð um Blikdal er ekki minna en 5-6 klst. gangur. Frá Ártúni er nokkuð bratt upp fyrirstöðu í
mynni dalsins; þar er gljúfrið dýpst og heita Sneiðingaklettar. Þar verpir fýll. Eftir það er lítil hækkun
inn undir miðjan dal, en síðan eykst brattinn dálítið og dalurinn þrengist og endar í Fossurðum í botni í
u.þ.b. 400 m hæð.
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Ríkjandi vindáttir eru austan og vestan eins og dalurinn liggur. Getur orðið hvasst í austanáttinni neðan
við dalinn eins og vegfarendur munu kannast við; þar myndast nokkurskonar trekt sem magnar upp
vindinn. Hafgolu gætir einnig, en þó mun minna en til dæmis við Kollafjörð.
Blikdalur norðan ár tilheyrði lengstum Saurbæ, en suðurhlutinn Brautarholti á Kjalarnesi. Nú er
dalurinn allur í eigu Reykjavíkurborgar. Fundist hafa minjar um a.m.k. tíu sel í Blikdal frá
mismunandi tímum. Þá hefur komið fram tilgáta um að þarna séu einnig minjar landnámsbæjar (sjá
ferlir.is).

Lífríki og gróðurfar
Ekki er vitað um sjaldgæfar tegundir fugla eða plantna í dalnum; þar verpa algengar tegundir mófugla
og vaðfugla og endur, svo sem straumönd og stokkönd, við ána. Fýll, hrafn og fálki eiga kjörsvæði í
klettunum. Innst í dalnum heita Skollabrekkur og segir nafngiftin sína sögu.
Trúlega hefur gróðri farið fram í Blikdal á seinni árum vegna minnkandi beitarálags. Mólendi og
valllendi á hærri stöðum og víðáttumiklar kafloðnar mýrar einkenna Blikdalinn. Mýrarnar eru mestar
um miðbik dalsins. Lítilsháttar af lúpínu í dalsmynninu norðan ár. Engin framræsla hefur átt sér stað í
dalnum og trúlega margt með svipuðu sniði og um aldir. Vatnsbúskapur er góður og líklega nokkur
veðursæld

Framtíðarsýn
Blikdalurinn er verðmætur til útivistar og þar eru merkar minjar um búskap fyrri alda. Nauðsynlegt er
að semja við þá bændur og tómstundabændur sem nýta dalinn og friða hann tafarlaust fyrir allri beit.
Ætti að vera hægur leikur fyrir eigandann, borgina, og viðkomandi, að finna og girða af beitarhólf
nærri byggð.
Segja má að Blikdalurinn beinlínis kalli á skógrækt því þar eru afbragðs skilyrði frá náttúrunnar hendi.
Allt frá móum til graslendis og mýra og víðast hvar mishæðótt og nægt vatn. Hefjast ber handa sem
allra fyrst. Nauðsynlegt er að vinna skógræktarskipulag fyrir dalinn og gera vegslóðann sunnan ár
fólksbílafæran, a.m.k. inn í miðjan dal, en þar fyrir innan taka við miklar mýrar sem gera vegagerð
dýra. Þá þarf að byggja göngubrýr yfir Blikdalsá á nokkrum stöðum.
Vegna þess hve snjóþungt er að öllu jöfnu í Blikdal má gera ráð fyrir að gönguskíðabrautir verðir
vinsælar og mikið notaðar á þessum slóðum. Og ekki er að efa að stígagerð og merkingum fylgi
auknar göngur, hlaup og hjólreiðar. Þá liggja víða leiðir upp á tinda sem freista fjallgöngumanna.
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Eitthvað er um að menn gangi Blikdalshringinn ofar dalnum, þ.e.a.s. á fjallsbrúnum og mun það vera
hátt í 9 klst. gangur. Niðri í dalnum má síðan finna ótal áhugaverðar leiðir, eins og nærri má geta.
Hvergi innan marka Reykjavíkur er nú jafn afmarkað, víðáttumikið og að flestu leyti hentugt land til
skógræktar eins og Blikdalurinn. Skógrækt þar myndi einnig hafa jákvæð áhrif á nærumhverfi sitt, t.d.
þá myndi skógrækt í dalnum bæta vindskylirði á Vesturlandsveginum. Blikadalur kallar ekki aðeins á
útivistarskógrækt, heldur gæti komið til athugunar að rækta þar samhliða iðnviðarskóg; hraðvaxin og
beinvaxin tré sem nýst geta í verksmiðjum handan fjarðarins, á Grundartanga, upp úr miðri öldinni.

Heimildir
Ferðafélag Íslands. Árbók 1985.
ferlir.is
reykjavik.is
Fornleifaskráning jarðarinnar Ártúns og Kjalarnesi. Margrét Björk Magnúsdóttir. Reykjavík 2010.
Minjasafn Reykjavíkur. Skýrsla nr. 153.

Esjuhlíðar og norðurhluti Kjalarness
Markmið


Rækta skjólskóga fyrir íbúa Kjalarnes

Leiðir


Vinna skógræktarskipulag fyrir svæðið



Fá landeigendur til þess að ganga til liðs við verkefnið t.d. í gegnum Vesturlandsskóga.



Gróðursetja skógarplöntur í svæðið

Landslag og staðhættir
Umrætt svæði myndi fylgja fjallshlíðum Esju frá Mógilsá að sveitarfélagsmörkum, samhangandi með
Blikadal. Víða á þessu svæði er stundaður búskapur og er hluti af landi þar sem rækta þyrfti skjólskóg
í einkaeigu. En land sem hugsað er undir skógrækt er í hlíðum Esju og nýtist ekki til annars en
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skógræktar. Fyrirhuguð skógrækt væri því ofan við landbúnaðarsvæði og gæti því aukið gæði
ræktunarskylirða til landbúnaðar.
Mun hvassviðrasamara er á Kjalarnesi heldur en annars staðar í byggðum höfuðborgarsvæðisins.
Meira að segja er hvassviðratíðni heldur hærri þar en er í heiðalöndunum suðuaustur af borginni. Með
tilkomu skógar í hlíðum Esju mun umferðaröryggi aukast til muna, þar sem það mun minnka
vindhraða við þjóðvegin.

Lífríki og gróðurfar
Lítt grónar fjallshlíðar.

Framtíðarsýn
Landgræðsla og ræktun trjágróðurs á þessu svæði gæti haft mikil áhrif á veðurfar við Esjuhlíðar og á
norðurhluta Kjalarnes. Þar eru fyrir lítt grónar fjallshlíðar þar sem hægt væri að rækta upp skjólskóga.
Ef það væri skógur upp eftir Esjuhlíðum væri líklegt að vindurinn í norðaustanáttinni, á Álfsnesi og í
Mosfellsbæ, væri mun hægari en núna og þessir stormar og ofsaveður sem komi úr norðaustri geti
jafnvel næstum því horfið.

Heimildir
http://www.ruv.is/frett/grodur-og-mannvirki-hafa-ahrif
Kjalarnes – stutt útgáfa af vindafari
http://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/394/06021%20-%20Kjalarnes%20%20stutt%20%C3%BAttekt%20%C3%A1%20vindafari.pdf?sequence=1

Grafardalur, Norðurgröf og svæði að Skálafelli
Markmið


Rækta skjól- og útivistarskóga

Leiðir


Vinna skógræktarskipulag fyrir svæðið



Góðursetja skógarplöntur í svæðið.
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Landslag og staðhættir
Grafardalur gengur inn úr Esjuhlíðum, ágætlega stór dalur en lítt gróinn dalur. Grafardalur liggur á
milli Kistufells og Þverárkotsháls. Niður dalinn rennur Grafará sem sameinast svo Leirvogsá.
Norðurgröf á Kjalarnesi stendur undir hlíðum Esjunnar. Jörðin er nokkur hundruð hektarar að stærð,
að hluta til fjalllendi og með land að laxveiðiá. Hún liggur í jaðri framtíðarbyggðar Reykjavíkur í
Álfsnesi en þar er samkvæmt skipulagi gert ráð fyrir 25 þúsund manna byggð.
Jörðin Norðurgröf er að langmestu leyti fjalllendi Esju en á, samkvæmt aðalskipulaginu að vera opið
svæði eða óbyggt. Láglendi jarðarinnar sé á hinn bóginn að stórum hluta skilgreint í aðalskipulaginu
sem landbúnaðarsvæði.
Frá Norðurgröf er afar mikið og fallegt útsýni og meðal annars hefur jörðin þann kost að vera nú utan
við þá umferð sem fylgir þéttbýlinu en samt í næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið.

Lífríki og gróðurfar
Lítt gróðið mólendi og mosaþemba.

Framtíðarsýn
Ræktun útivistarskógar samhliða landgræslu á svæðinu myndi auka verðmæti og notagildi svæðisins
með tilliti til útivistariðkunar. Eitt vinsælasta útivistarsvæði höfuðborgarinnar er í næsta nágrenni þ.e.
Esjurætur í Kollafirði og gæti aðgerðir að þessu tagi væri hægt að tengja við það. Núverandi ástand
þessa lands er ekki gott með tilliti til gróðurþekju og gróðurframvindu, en hægt væri að bæta það
stórlega. Auk þess þyrfti að auka aðgengi að svæðinu með lagningu vega og göngustíga, en skylirði til
uppbygginu útivistarsvæðis eru góð.

Heimildir
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/594061/
http://www.skra.is/default.aspx?pageid=1000&selector=streetname&lsvfn=1&streetname=nor%C3%B0urgr%C3%B6f&submitbutton=Leita
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/543309/
http://vu2043.sylvia.1984.is/skjol/mal_3_og_4_2004.pdf
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samþykktir um skóga
-Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024.
-Ályktanir ráðherrafunda um vernd skóga í Evrópu.
-Bernarsamningurinn.
-Byggðaáætlun.
-Loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna og stefna
stjórnvalda í loftslagsmálum.
-Lýðheilsustefna.
-Lög nr. 95/2006 um landshlutaverkefni í skógrækt.
-Lög um mat á umhverfisáhrifum nr 106/2000.
-Lög um umhverfi smat áætlana nr. 105/2006.
-Lög um náttúruvernd nr. 44/1999.
-Ramsarsamningurinn.
-Riosamningurinn.
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