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 1. Forsaga og gildandi aðalskipulag 
Stekkjarbakki, sem stofnbraut milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka, hefur verið á aðalskipulagi 

borgarinnar allar götur síðan 1967, þegar Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 var staðfest. Í þeirri 

áætlun gegndi Stekkjarbakki veigameiri hlutverki, sem hlekkur í hraðbraut sem lá frá Hringbraut, um 

Hlíðarfót, Fossvogsdal og áfram um Elliðaárdal að Suðurlandsvegi. Við næstu endurskoðun 

aðalskipulagsins á 9. áratug síðustu aldar (AR1084-2004), höfðu áform um stofnbraut um Elliðaárdal 

að Suðurlandsvegi löngu verið lögð á hilluna, en áfram var gert ráð fyrir mögulegri hraðbraut um 

Hlíðarfót og Fossvogsdal að Stekkjarbakka og áfram að Höfðabakka. Vegna afstöðu Kópavogsbæjar til 

Fossvogsbrautar var þó settur ákveðinn fyrirvari við Fossvogsbraut. Vegna afstöðu Kópavogsbæjar og 

viðhorfa íbúa í Fossvogsdal, var gert ráð fyrir Fossvogsbraut í jarðgöngum í Aðalskipulaginu 1990-

2010.1 Stekkjarbakki hafði því áfram nokkurt vægi í framtíðar stofnbrautarkerfi Reykjavíkur. Í 

Aðalskipulaginu 1996-2016, voru áform um Fossvogsbraut sem hraðbraut felld út, en gert ráð fyrir 

mögulegri almenningssamgönguleið um Hlíðarfót og Fossvogsdal. Með þeirri ákvörðun hafði 

Stekkjarbakki minna vægi í stofnbrautarkerfinu en var áfram mikilvæg tenging  milli Höfðabakka og 

Reykjanesbrautar og sem tenging við Breiðholtshverfin.  

 

  

1. mynd. Breytingartillagan nær til Stekkjarbakka, stofnbrautar, milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka, merkt 

með appelsínugulri punktalínu. Fyrirhuguð tillaga gerir ráð fyrir að Stekkjarbakki, sem stofnbraut á 

aðalskipulagi verði fest í sessi í núverandi legu hennar og horfið verður frá færslu hennar til norðurs, sbr. 

mynd 2.  

                                                           
1
 Einskonar undanfari Kópavogsganga. 
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Vegna mikilvægis Stekkjarbakka í stofnbrautarkerfinu samkvæmt eldri aðalskipulagsáætlunum, hefur 

ávallt verið gert ráð fyrir færslu hennar til norðurs og endurskoðunar á útfærslu gatnamóta við 

Höfðabakka. Samhliða færslu hefur verið gert ráð fyrir að fjölga þyrfti akreinum á götunni, úr tveimur 

í fjórar akreinar. Stekkjarbakka hefur því verið sýndur á skipulagsuppdráttum í síðustu 

aðalskipulagsáætlunum, AR1996-2016, AR2001-2024 og AR2010-2030, í óbreyttri legu að mestu, frá 

fyrri áætlunum, þar sem áfram er gert ráð fyrir færslu götunnar til norðurs, þrátt fyrir að fyrir lægi 

minnkandi vægi götunnar í aðalgatnakerfi borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins, sbr. það sem rakið 

er að framan.  

Það er því tímabært að taka endanlega ákvörðun um hvort færsla Stekkjarbakka til norðurs er 

nauðsynleg. Í undirbúningi er gerð deiliskipulags norðan Stekkjarbakka og mikilvægt að niðurstaða 

um legu götunnar liggi fyrir áður en sú tillaga er fullkláruð. Vegna þessa hefur verið lagt mat á 

mögulega framtíðarumferð um götuna og hvort þörf er að ráðast í tvöföldun götunnar. Í minnisblaði 

VSÓ-ráðgjafar (sjá Viðauka) segir eftirfarandi: „Áætluð umferð um Stekkjarbakka samkvæmt 

umferðarspám Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 og svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-

2040 (sem jafnframt eru gildandi skipulagsáætlanir á svæðinu) gefa ekki tilefni til tvöföldunar 

Stekkjarbakka milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka. Þessar umferðarspár sýna mun minni umferð 

um Stekkjarbakka en umferðarspá eldra svæðisskipulags gerði, enda byggði eldra svæðisskipulagið á 

öðrum forsendum þar sem veruleg uppbygging í austurjaðri Reykjavíkur var sett fram, en fallið hefur 

verið frá henni. Auk þess er um talsvert ofmat á umferð að ræða í spám eldra svæðisskipulags. Því er 

það mat ráðgjafa að ekki sé nauðsynlegt að ráðast í tvöföldun gatna á þessu svæði.“  

Þetta undirstrikar að ekki er nauðsyn á færslu götunnar vegna aukinnar umferðar og forsvaranlegt er 

að halda henni í óbreyttri legu. Það er einnig rétt að undirstrika að óbreytt lega Stekkjarbakka, 

fyrirbyggir ekki að það verði mögulegt að auka umferðarrýmd götunnar með minni aðgerðum í 

framtíðinni. 

Í greinargerðinni eru kynnt drög að umræddri breytingartillögu ásamt umhverfismati sem unnið er af 

VSÓ-ráðgjöf (sjá fylgiskjal). Þar sem um legu stofnbrautar innan þéttbýlis er að ræða, þ.e. framkvæmd 

sem tiltekin er í Viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda (liður 10.10), er lagt fram 

umhverfismati með breytingartillögunni, sbr. lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana 
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2. Fyrirhuguð breyting. Tilgangur og markmið 
Fyrirhuguð breyting tekur til  stofnbrautarkerfisins eins og það er sýnt á þéttbýlisuppdrætti 

aðalskipulagsins, sbr. einnig mynd 4 í kaflanum Visvænar samgöngur. Breytingartillaga getur einnig 

tekið til legu stíga, eins og þeir eru settir fram á gildandi skipulagsuppdrætti. Í tillögunni felst að ekki 

verði gert ráð fyrir færslu götunnar til norðurs (sbr. 2. mynd), eins og ráðgert hefur verið í 

aðalskipulagi borgarinnar 

 

2. mynd. Á myndinni er sýnd núverandi lega Stekkjarbakka og áætluð færsla götunnar samkvæmt gildandi 

aðalskipulagi. Samkvæmt þéttbýlisuppdrætti gildandi aðalskipulags ætti gatan að færast um 50 m til norðurs. 

Sunnan við götuna er íbúðabyggðin Stekkir. Norðan við Stekkjarbakka er opið svæði þar sem er að finna 

leifar af smáhýsum sem voru reist í lok stríðsins. Samkvæmt aðalskipulagi er nú heimilt að vera þar með 

græna starfsemi, ræktun og gróðrastöð eða aðra starfsemi sem hentar í jaðri útivistarsvæði sem tengist 

útivist, íþróttastarfsemi og samfélagsþjónustu. Norðan og austan við það svæði er síðan Elliðaárdalur sem er 

eitt vinsælasta svæðið á höfuðborgarsvæðinu til útivistar, leikja og íþróttaiðkunar af ýmsu tagi. Engin 

verndarsvæði eru innan afmörkunar breytingartillögunnar,en meðfram því liggur Elliðaárdalur sem er svæði 

á náttúruminjaskrá. 

Markmið og tilgangur breytingar: 

 Að taka endanlega ákvörðun um framtíðarlegu Stekkjarbakka, milli Reykjanesbrautar og 

Höfðabakka og eyða þannig óvissu um skipulag beggja vegna götunnar 

 Að tryggja að ekki verði farið í kostnaðarsamar aðgerðir á gatnakerfinu nema brýn þörf sé á 

   

  

Elliðaárdalur 
Höfðabakki 

Reykjanesbraut 

Stekkjarbakki 
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3. Breytingartillögur 
Lagt er til að fallið verði frá færslu Stekkjarbakka til norðurs og stofnbrautin verði sýnd í núverandi 

legu á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins: 

Fyrir breytingu (þéttbýlisuppdráttur, 1:20.000): 

 

 

Eftir breytingu (þéttbýlisuppdráttur, 1:20.000): 

 

Samhljóða breyting verður sýnd á mynd 4, í kaflanum Vistvænar samgöngur, bls. 149, í endanlegri 

tillögu 
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4. Umhverfimat   
Sjá fylgiskjal, Umhverfisskýrsla VSÓ-ráðgjafar, september 2017 

5. Afgreiðslu- og kynningarferli 

Verklýsing vegna aðalskipulagsbreytingar var samþykkt í borgarráði þann 15.júníl 2017. Verklýsingin 

var auglýst í fjölmiðlum og send til eftirfarandi umsagnaraðila: Skipulagsstofnunar, hverfisráðs 

Háaleitis-Bústaða, Hverfisráðs Breiðholts, Vegagerðarinnar Umhverfisstofnunar, Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur, aðliggjandi sveitarfélög, Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Umsagnir bárust 

frá Skipulagsstofnun (29. júní), Vegagerð (30. júní), Umhverfisstofnun (16. ágúst) og 

svæðisskipulagsnefnd (23. júní). Ekki eru gerðar efnislegar athugasemdir við verk- og matslýsingu, en 

svæðisskipulagsnefnd bendir á að horft verði til nýrrar umferðarspár sem nú liggur fyrir og 

Umhverfisstofnun bendir á að skoða áhrif útfrá fyrirhugaðri byggð norðan Stekkjarbakka. Tekið er 

tilliti til þessa í umhverfismati. 

Drög að aðalskipulagsbreytingu verða kynnt  í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga í september-

október  2017 og eru send á ofangreinda aðila. Kynning tillögudraganna verður auglýst í fjölmiðlum, 

gerð aðgengileg á vef borgarinnar og boðið verður upp á kynningu á fundi/opnu húsi. 

6. Viðaukar: 
Stekkjarbakki, umferðarpár. Minnisblað, dagsett 27. mars 2017, uppfært 22. september 2017 

Umsagnir og athugasemdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal: 
VSÓ-ráðgjöf (september 2017): Umhverfisskýrsla vegna breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030. Horfið frá fyrirhugaðri færslu Stekkjarbakka, stofnbrautar milli Reykjanesbrautar og 
Höfðabakka. 
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1 Efni 

Þorsteinn Hermannsson samgöngustjóri Reykjavíkurborgar óskaði eftir að VSÓ Ráðgjöf 

tæki saman minnisblað um líklegt umferðarmagn á Stekkjarbakka, milli Reykjanesbrautar 

og Höfðabakka, samkvæmt þeim umferðarspám sem fyrir liggja og leggi jafnframt mat á 

hvort/hvers vegna sé þörf á að tvöfalda þetta kerfi. 

2 Umferðarspá svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 1998-2024 

Í eldra svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins (1998-2024) var gert ráð fyrir að 

Höfðabakki og Stekkjarbakki yrðu tvöfaldaðir milli Bæjarháls og Reykjanesbrautar á 

tímabilinu 1998-2012.  Auk þess átti umferðin um Höfðabakka, milli Bæjarháls og 

Stekkjarbakka, samkvæmt umferðarspá þessa svæðisskipulags að vera 41 þús. bílar á 

sólarhring árið 2012. 

Ljóst má vera að í umferðarspá svæðisskipulags 1998-2024 er um talsvert ofmat á 

umferð að ræða.  Þessi umferðarspá var gerð, líkt og gert er í núverandi umferðarlíkani, 

út frá íbúatölum og magni atvinnuhúsnæðis.  Í umferðarspánni voru gerðir reikningar fyrir 

árið 2012 og fyrir það ár miðað við 201 þús. íbúa á höfuðborgarsvæðinu og um 6,0 milljón 

m2 af atvinnuhúsnæði.  Reyndin varð hins vegar um 206 þús. íbúar og um 6,6 milljón m2 

af atvinnuhúsnæði árið 2012.  Miðað við þetta mætti draga þá ályktun að reiknuð umferð 

samkvæmt spánni yrði lítið eitt minni en raunveruleg umferð, en svo reyndist ekki.   

Við gerð umferðarspár nýs svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 var 

kortlögð umferð ársins 2012 og grunnár núverandi umferðarlíkans jafnframt uppfært til 

þess árs.  Kortlagning umferðar og spá fyrir grunnárið 2012 með núverandi líkani gaf 

heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu um 4,2 milljón km á sólarhring. Samkvæmt 

umferðarspá svæðisskipulagsins 1998-2024 var heildarakstur árið 2012 hins vegar 

áætlaður tæpir 5 milljón km á sólarhring eða um 17% meira en núverandi líkan gefur.  

Heildaraksturstími á höfuðborgarsvæðinu (þ.e. samanlagður aksturstími allra bíla) var um 

83 þús. klst. á sólarhring samkvæmt kortlagningu umferðar 2012 með núverandi líkani, 

en samkvæmt umferðarspá svæðisskipulagsins 1998-2024 var hann áætlaður rúmlega 

132 þús. klst. á sólarhring eða 60% hærri en kortlagning með núverandi líkans gaf fyrir 

sama ár. 

Árlega eru framkvæmdar svokallaðar sniðtalningar á umferð á höfuðborgarsvæðinu.  Í 

talningasniði sem liggur eftir Elliðaám og inniheldur magn umferðar um Bíldshöfða, 

Vesturlandsveg (Ártúnsbrekku), Höfðabakka og Breiðholtsbraut fóru um 125 þús. bílar á 

sólarhring árið 2012 samkvæmt talningu.  Samkvæmt umferðarspá svæðisskipulagsins 

1998-2024 áttu að fara um 145 þús. bílar um þetta snið árið 2012, eða um 15% meira en 
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raunin varð.  Umferð um Höfðabakka átti að verða um 41 þús. bílar á sólarhring 

samkvæmt þessari spá en raunin varð rúmlega 21 þús. bílar samkvæmt talningu, og er 

spáin því rúmlega 90% hærri en raunin varð árið 2012.   

3 Umferðarspár AR 2010-2030 og svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 

Í tengslum við gerð Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 var gerð umferðarspá fyrir árið 

2030.  Á mynd 1 má sjá niðurstöður þeirrar umferðarspár fyrir Stekkjarbakka og 

aðliggjandi götur.  Samkvæmt þessari umferðarspá verður umferð um Stekkjarbakka um 

18 þús. bílar á sólarhring árið 2030.  Umferð um Höfðabakka, milli Bæjarháls og 

Stekkjarbakka er jafnframt áætluð um 25 þús. bílar á sólarhring. 

Við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 var gerð umferðarspá til 

ársins 2040.  Grunnár þeirrar umferðarspár er árið 2012, sem gerir samanburð við 

umferðarspá eldra svæðisskipulags áhugaverðan, þar sem í eldra svæðisskipulaginu var 

gerð spá fyrir árið 2012.  Á mynd 2 má sjá niðurstöður úr umferðarspá 

svæðisskipulagsins 2015-2040 fyrir Stekkjarbakka og aðliggjandi götur.  Samkvæmt 

umferðarspá gildandi svæðisskipulags (2015-2040) er umferð um Stekkjarbakka áætluð 

um 20 þús. bílar á sólarhring árið 2040.  Jafnframt er umferð um Höfðabakka sunnan 

Bæjarháls áætluð um 27 þús. bílar. 

Í báðum af áðurnefndum umferðarspám er reiknuð umferð um Höfðabakka talsvert undir 

þeim 41 þús. bílum sem umferðarspá eldra svæðisskipulags gaf.  Í hvorugri 

umferðarspánni var gert ráð fyrir tvöföldun Stekkjarbakka né Höfðabakka sunnan 

Bæjarháls, enda sýndu umferðarreikningar ekkert sem gaf tilefni til ætla að þörf væri á 

því. 

Það ber að undirstrika að þær tölur sem settar eru fram á myndum 1 og 2 miðast við 

óbreyttar ferðavenjur íbúa á höfuðborgarsvæðinu.  Bæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 

2010-2030 og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 eru sett fram markmið 

um breytingu ferðavenja; þ.e. að hlutdeild virkra ferðamáta 

(gangandi/hjólandi/almenningssamgangna) aukist og hlutdeild ferða á einkabílum minnki 

að sama skapi.  Í báðum af áðurnefndum umferðarspám voru því gerðar spár sem miða 

við að markmið um breytingu ferðavenja gangi eftir. 

Samkvæmt niðurstöðum umferðarspár Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 sem miðast 

við breyttar ferðavenjur verður umferð um Stekkjarbakka um 11% minni en ella árið 2030, 

eða um 16 þús. bílar á sólarhring í stað 18 þús.  Að sama skapi fer umferð á Höfðabakka 

sunnan Bæjarháls úr 25 þús. bílum í 23 þús. bíla. 

Í niðurstöðum umferðarspár svæðisskipulags sem tekur mið af breyttum ferðavenjum er 

svipaða sögu að segja.  Umferð um Stekkjarbakka verður um 10% minni en ella gangi 

markmið um breytingu ferðavenja eftir, eða 18 þús. bílar á sólarhring í stað 20 þús.  

Jafnframt verður umferð um Höfðabakka um 24 þús. bílar á sólarhring í stað 27 þús. 

4 Samantekt 

Áætluð umferð um Stekkjarbakka samkvæmt umferðarspám Aðalskipulags Reykjavíkur 

2010-2030 og svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 (sem jafnframt eru 

gildandi skipulagsáætlanir á svæðinu) gefa ekki tilefni til tvöföldunar Stekkjarbakka milli 

Reykjanesbrautar og Höfðabakka.  Þessar umferðarspár sýna mun minni umferð um 

Stekkjarbakka en umferðarspá eldra svæðisskipulags gerði, enda byggði eldra 

svæðisskipulagið á öðrum forsendum þar sem veruleg uppbygging í austurjaðri 

Reykjavíkur var sett fram, en fallið hefur verið frá henni.  Auk þess er um talsvert ofmat á 

umferð að ræða í spám eldra svæðisskipulags.   Því er það mat ráðgjafa að ekki sé 

nauðsynlegt að ráðast í tvöföldun gatna á þessu svæði.  
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 Mynd 1 Niðurstöður úr umferðarspá Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 fyrir Stekkjarbakka og aðliggjandi götur.  
Umferðartölur eru í þúsundum bíla á sólarhring. 

 

 

 Mynd 2 Niðurstöður úr umferðarspá svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2030 fyrir Stekkjarbakka og 
aðliggjandi götur.  Umferðartölur eru í þúsundum bíla á sólarhring. 
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Efni:  Stekkjarbakki - Verkefnislýsing vegna skipulagsbreytinga 
 
 
Á 77. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, þann 23. júní 2017 s.l. var fjallað um 
ofangreint málefni. 
 
Eftirfarandi var bókað: 

 
Lögð er fram lýsing aðalskipulagsbreytingar skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga til umsagnar.  
 
Fyrirhuguð breyting tekur til stofnbrautarkerfisins eins og það er sýnt á þéttbýlisuppdrætti 
aðalskipulagi Reykjavíkur en þar er gert ráð fyrir því að gatan Stekkjarbakki færist til norðurs.  
Breytingartillaga getur einnig tekið til legu stíga, eins og þeir eru settir fram á gildandi 
skipulagsuppdrætti. Í skipulagsvinnunni á að bera saman tvo kosti, að hliðra Stekkjarbakka til 
norðurs og fjölga akreinum í fjórar líkt og núgildandi aðalskipulagsuppdráttur gerir ráð fyrir 
eða halda óbreyttri legu götunnar. 
 
Í verkefnislýsingunni er vísað til umferðarspáa sem gerðar voru við vinnu aðalskipulags 
Reykjavíkur og svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Í því samhengi er rétt að minna á að 
gerðar verða nýjar umferðarspár fyrir höfuðborgarsvæðið nú í sumar í tengslum við mat á 
áhrifum Borgarlínunnar. 
 
Niðurstaða 
Svæðisskipulagsnefnd leggur til við Reykjavíkurborg að við mat á valkostum í 
skipulagsvinnunni verði horft til nýrrar umferðarspár sem VSÓ mun gera fyrir 
höfuðborgarsvæðið nú í sumar. Að öðru leyti gerir nefndin engar athugasemdir við 
skipulagslýsinguna. 

 
 

Virðingarfyllst, 
 
 

 
Hrafnkell Á. Proppé 
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins 
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Ann María Andreasen

Frá: Valtýr Þórisson <valtyr.thorisson@vegagerdin.is>

Sent: 30. júní 2017 12:18

Til: USK Skipulag

Afrit: Svanur G. Bjarnason; Jónas Snæbjörnsson

Efni: Aðalskipulag Reykjavíkur - Stekkjarbakki - Horfið frá fyrirhugaðri færslu til norðurs

Viðhengi: Valtýr-1_files/image002.jpg; Valtýr-1_files/image003.png

 Tilvísun í mál 2011070006. 

 

Vegagerðin hefur móttekið erindi Reykjavíkurborgar, dags. 16. júní 2017 varðandi ofangreint mál.  

 

Stekkjarbakki (419-01 Höfðabakki) flokkast undir vegi sem með vegalögum nr. 80/2007 færðust úr flokki stofnvega 

yfir til sveitarfélaga. 

 

Vegagerðin gerir því ekki athugasemdir við verkefnislýsinguna fyrir Stekkjarbakka. 

 

Virðingarfyllst, Valtýr Þórisson 

 

Afrit:  Svanur G. Bjarnason, svæðisstjóri Suðursvæðis Vegagerðarinnar. 

 

 

Valtýr Þórisson 
Deildarstjóri, áætlanadeild 
Byggingarverkfræðingur, M.Sc.  

  
Civil Engineer, M.S.C.E. 
Icelandic Road and Coastal Administration (IRCA) 
+354 522-1024  |  +354 860-5603 
Borgartúni 5-7  |  105 Reykjavík 
valtyr.thorisson@vegagerdin.is 
www.vegagerdin.is 

 



 


