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Yfirlýsing höfundar 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

   ______________________________ 

       Sjöfn Ýr Hjartardóttir 
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Ágrip 
 

Í þessu verkefni er unnið með Kársnesið í Vesturbæ Kópavogs og lagðar fram 

hugmyndir um hvernig landfyllingar á Kársnesi gætu verið nýttar í framtíðinni á 

annan hátt en gert er í dag. 

 

Markmið verkefnisins er að leitast við að svara eftirfarandi spurningu: 

Hvernig er hægt að gera Kársnesið í Kópavogi að náttúru- og útivistarsvæði í 

þéttbýli? 

 

Til að ná markmiðinu var leitast við að svara þremur spurningum: 

Hver er sérstaða Kópavogs og hvernig hefur strandlengjan á Kársnesinu þróast í 

gegnum árin? 

Hvernig var rammaskipulagið upphaflega og hvaða áhrif hafði það á íbúalýðræði í 

bænum? 

Hver er staðan á svæðinu í dag og hvaða möguleikar eru til úrbóta? 

 

Fyrst er greint frá hvernig skipulagsmálum svæðisins hefur verið háttað síðastliðin ár 

sem og núverandi áformum Kópavogsbæjar fyrir Kársnesið.  Því næst er fjallað um 

mótmæli íbúa Kársnessins vegna þeirra áforma og reynt að varpa ljósi á 

atburðarrásina sem átti sér stað. 

Heimilda var aflað um svæðið og sögu þess, skipulagsferlið og mótmælin. 

Einnig voru innlend og erlend dæmi skoðuð um uppbyggingu annarra hafnarsvæða. 

Athugun var gerð á svæðinu og unnið að greiningum með áherslu á að greina þá þætti 

sem þykja mikilvægir í tengslum við hönnunartillögu þessarar ritgerðar. 

Að lokum eru hugmyndir settar fram að framtíðarnýtingu fyrir svæðið sem byggðar 

eru á niðurstöðum greiningarvinnunnar. 

 

Í hönnunartillögunni er gert ráð fyrir að umbreyta svæðinu á landfyllingum á Kársnesi 

og mynda þar sjálfstæðar eyjar þar sem yrði náttúru- og útivistarperla í þéttbýli.  

Unnið er að því að takmarka umferð og lagt upp með góðar stígatengingar.  Einnig er 

gert ráð fyrir verslun og þjónustu á svæðinu sem stuðli þar að auknu menningarlífi en 

þjóni sömuleiðis íbúum í Vesturbæ Kópavogs.  Efnið sem gengur af við gerð eyjanna 



 iv 

verður nýtt til landmótunar og gerð verður stór hæð sem verður eitt aðal kennileiti 

svæðisins auk þess sem hún myndar skjól.  Ferskvatn verður einnig á svæðinu sem 

stuðlar að auknum fjölbreytileika í náttúru- og dýralífi. 

Allar breytingar sem unnið er að fyrir svæðið hafa að markmiði að skapa þar aukin 

lífsgæði. 

Lykilatriði sem fram koma í hönnunartillögunni eru sýnd á sjónrænan hátt með 

kortum, teikningum og myndum. 

 

Lykilorðin eru:  Náttúra í þéttbýli, blönduð íbúðabyggð, lifandi hverfi, lágreist byggð, 

útivist. 
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Þakkir 

 

Ég vil byrja á að þakka Birki Einarssyni, leiðbeinanda mínum fyrir ábendingar og 

yfirlestur. 

Aðrir sem eiga þakkir skilið eru: 

Þórarinn Ævarsson, framkvæmdarstjóri IKEA og varaformaður Betri Byggðar fyrir að 

hafa gefið sér tíma til að hitta mig og ræða um málin á Kársnesi. 

Vífill Björnsson hjá Skipulags- og umhverfissviði Kópavogsbæjar fyrir að vera 

sérstaklega hjálplegur og láta í té gögn sem hjálpuðu mikið. 

Ríkharð Brynjólfsson og Bjarni Diðrik Sigurðsson fyrir aðstoð og ábendingar 

varðandi meðferð og frágang heimilda. 

Gunnlaugur Helgason fyrir yfirlesturinn og jákvæðnina. 

Friðrik Þór Arnþórsson fyrir áhugann en jafnframt umburðarlyndi. 

Samnemendur mínir fyrir alla hjálpina og óteljandi skemmtilegar stundir á vinnusal. 

 

Eftirtöldum aðilum vil ég þakka kærlega fyrir aðstoð og stuðning við gerð þessa 

verkefnis: 

Elín Ingimundardóttir fyrir yfirlesturinn, afar mikilvægar ábendingar og fyrir að vera 

alltaf yndisleg sama hvað. 

Helena Guttormsdóttir fyrir alla aðstoðina við verkefnið, sérstaklega hjálplegar 

ábendingar og yfirlesturinn.  Einnig fyrir að vera frábær kennari öll þrjú árin í 

náminu.  Hún gefur lífinu á Hvanneyri lit og fyllir mig innblæstri og metnaði með 

morgunkveðjunni! 

Systur mínar fyrir endalausa ást og hamingju. 

Síðast en ekki síst eiga foreldrar mínir, Hjörtur Jóhannsson og Þórunn Elva 

Halldórsdóttir bestu þakkir skilið fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið.  

Áhugann á þessu verkefni, skemmtilegar ábendingar, hjálp og ávallt hvatningu. 
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Kópavogsbúar!  Tengjumst um þá ósk, að okkur auðnist alltaf í nútíð og framtíð, að 

vera sjálfum okkur, bænum okkar og landinu okkar trúir í blíðu og stríðu. 

      Dafni heill og hamingja Kópavogsbyggðar. 

      Þormóður Pálsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úr ávarpi Þormóðs Pálssonar á tíu ára afmæli Kópavogskaupstaðar þann 11. maí 1965 

(Sveinn Sæmundsson, 1965). 
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1. Inngangur 
 

Árið 2006 kynnti Kópavogsbær umfangsmikla rammaáætlun um framtíðaruppbyggingu á 

Kársnesi í Vesturbæ Kópavogs.  Rammáætlunin olli talsverðum deilum, einkum meðal íbúa í 

Vesturbæ Kópavogs en einnig hjá yfirvöldum í Reykjavík.  Hún gerði m.a. ráð fyrir þéttri og 

háreistri hafnarbyggð sem stæði á nýjum landfyllingum.  Grasrótarsamtök mynduðust sem 

mótmæltu fyrirhugaðri rammaáætlun.  Mótmæli grasrótarsamtakanna báru árangur og höfðu 

áhrif á fyrirhugaða framkvæmd.  Þau teygðu anga sína víða og íbúar í Vesturbæ Kópavogs 

vöknuðu til vitundar um áhrif skipulagstillaga og fjármagns. 

 

Hugmyndin um að fjalla um Kársnesið í lokaverkefninu kviknaði vorið 2011.  Þegar gengið 

er um vestasta hluta Kársnessins sést að úrbóta er þörf og að svæðið bjóði upp á margvíslega 

möguleika.  Höfundur minntist einnig þeirra deilna sem áttu sér stað um skipulagsáform á 

svæðinu og fannst því áhugavert að skoða hvernig uppbyggingu á því gæti verið háttað í ljósi 

þeirra deilna. 

Um þessar mundir er stór hluti svæðisins ónýttur en vestasti hluti svæðisins býður þó upp á 

spennandi tækifæri um framtíðarlausnir á landfyllingum.  Það vakti einnig áhuga höfundar 

sem lengi hefur verið búsettur í Vesturbæ Kópavogs, þekkir því svæðið tiltölulega vel og 

hefur áhuga á framtíðarþróun þess.  Því fannst honum tilvalið að einblína á það í lokaverkefni 

sínu. 

 

Markmið verkefnisins er að leggja fram hugmyndir að því hvernig landfyllingar á Kársnesi 

gætu verið nýttar í framtíðinni á annan hátt en rammaáætlun Kópavogsbæjar frá árinu 2006 

gerði ráð fyrir.  Markmiðið er einnig að vinna að breytingum sem gætu skapað aukin lífsgæði 

á svæðinu. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er því: 

Hvernig er hægt að gera Kársnesið í Kópavogi að náttúru og útivistarsvæði í þéttbýli? 

 

Til að ná markmiðunum var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

Hver er sérstaða Kópavogs og hvernig hefur strandlengjan á Kársnesinu þróast í gegnum 

árin? 

Hvernig var rammaskipulagið upphaflega og hvaða áhrif hafði það á íbúalýðræði í bænum?  
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Hver er staðan á svæðinu í dag og hvaða möguleikar eru til úrbóta? 

 

Lykilorðin eru:  Náttúra í þéttbýli, blönduð íbúðabyggð, lifandi hverfi, lágreist byggð, útivist. 

2. Vinnuferli 
 

Í upphafi vinnuferlisins var fyrst og fremst farið í umtalsverða heimildasöfnun. 

Svæðið var kannað nokkuð ítarlega í fjölmörgum vettvangsferðum og teknar ljósmyndir af 

því.  Í kjölfarið var unnið að greiningarvinnu og í framhaldinu gerð tillaga að breyttri nýtingu 

fyrir svæðið sem byggði á greiningarvinnunni. 

Til að fá skýra mynd af verkefninu og markmiðum þess var gert hugarkort (1. mynd) í 

upphafi vinnuferlis.  Gerði það vinnuferlið markvissara ásamt því að minna höfund á 

mikilvæga þætti í hönnuninn sem vert var að hafa í huga í vinnuferlinu. 

 

 

 

  

1. mynd. Hugarkort. 
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3. Gögn og aðferðir 
 

Við heimildasöfnun voru bækur keyptar og fengnar að láni hjá bókasöfnum.  Þar að auki 

studdist höfundur við bækur í eigin eigu.  Fyrirlestar og önnur gögn úr náminu komu einnig 

að notum við vinnslu verkefnis. 

 

Í greiningarvinnunni var greiningartækni úr náminu í Umhverfisskipulagi við 

Landbúnaðarháskóla Íslands notuð.  Persónulegar athuganir fóru fram í gönguferðum um 

Kársnesið og síðan var stuðst við almennar greiningaraðferðir (Yeang, 2000), greiningar 

Kevin Lynch (1960) og svokölluð SVÓT greining.  Veðurfræðileg gögn voru einnig fengin 

hjá Veðurstofu Íslands. 

Fyrirlestrar úr náminu voru nýttir til stuðnings, sem og þekking úr fyrri áföngum í 

Umhverfisskipulagi.  Gögn sem fengin voru frá Kópavogsbæ nýttust vel við vinnslu 

verkefnis sem og loftmyndir af kortavefsjá Kópavogsbæjar og kortagrunnar. 

 

Við vinnslu á hönnunartillögunni var tekið mið af greiningarvinnunni sem hafði farið fram. 

Gátlisti frá Lars Gemzøe (2006) var hafður til hliðsjónar sem og fyrirlestrar og gögn úr 

áfanganum Umhverfi, skipulag og lýðheilsa sem kenndur er við Landbúnaðarháskóla Íslands. 

 

Við vinnslu verkefnisins var í upphafi mikið skissað en nokkrar skissur fylgja með í viðauka 

4 í því skyni að varpa ljósi á hönnunarferlið.  Eftir skissuvinnu var unnið í forritunum 

Microstation V8, Word, Photoshop, SketchUp og InDesign. 

 

 

3.1 Uppbygging ritgerðar 
 

Í kafla fjögur er farið yfir sögu Kársnessins og byggðarþróun og hvernig strandlengjan á 

Kársnesi hefur þróast með tilliti til landfyllinga.  Því næst er fjallað um þau skipulagsáform 

sem Kópavogsbær lagði til árið 2006 og hvaða afleiðingar þau höfðu.  Síðan er farið yfir 

stöðu svæðisins í dag í ljósi þeirra skipulagsáætlana sem standa til. 

 

Í fimmta kafla er stutt umfjöllun um sjálfbærni annars vegar og hins vegar um breytingu 

annarra hafnarsvæða.  Dæmi eru tekin um hafnarsvæði erlendis sem og hérlendis í því skyni 
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að fá hugmynd að því hvernig farið hefur verið að í umbreytingu hafnarsvæða á öðrum 

vettvangi. 

 

Í kafla sex er farið yfir þær greiningar sem unnar voru á svæðinu, mikilvægi þess að gera 

greiningar og aðferðafræðina sem notuð var.  Í kaflanum er Kársnesið skoðað út frá 

greiningaraðferðum Kevin Lynch.  Að auki er atvinnustarfsemi og núverandi byggð á 

svæðinu gerð skil og einnig göngu- og hjólatengingum, landnotkun, umferð, grænum 

svæðum, veðurfari, hljóðvist og staðaranda.  Í lokin eru niðurstöður dregnar saman og í 

kjölfarið unnið að SVÓT greiningu. 

 

Í kafla sjö er gert grein fyrir þeim hönnunarforsendum sem unnið var út frá við gerð

hönnunartillögunnar og færð rök fyrir hvers vegna náttúra er mikilvæg í þéttbýli. 

 

Í áttunda kafla er farið yfir lausnir sem taldar eru henta svæðinu og kynntar hugmyndir um 

hvernig nýta megi svæðið í framtíðinni.  Einnig eru einstaka þáttum í hönnuninni lýst nánar. 

 

Í kafla níu má finna umræður og ályktanir um Kársnesið og niðurstöður verkefnisins. 

 

 

 
2. mynd. Uppbygging ritgerðar. 
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4. Kópavogur 

 
 

 

 

4.1 Kópavogsbær - Saga og byggðarþróun 
 

Kópavogur dregur nafn sitt af voginum sunnan við Kársnes og er sunnan við Reykjavík og 

norðan við Garðabæ.  Af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu er Kópavogsbær 

fjölmennasta sveitarfélagið.  Hann er jafnframt næstfjölmennasta sveitarfélag á Íslandi, á eftir 

Reykjavík, með 31.205 íbúa í janúar árið 2012 (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Kópavogsbær er 80 km² að flatarmáli og er meðal tíu landminnstu sveitarfélaga á Íslandi. 

Byggð í Kópavogi er á landsvæði sem afmarkast af Fossvogsdal í norðri, Breiðholti og 

Elliðavatni í austri og Garðabæ í suðri.  Vestasti hluti bæjarins er Kársnesið en það er nes 

sem liggur á milli voganna Kópavogs og Fossvogs. 

 

3. mynd. Staðsetning svæðis.  Unnið á loftmynd af GoogleEarth.  
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Einungis nokkra bústaði og býli var að finna í Kópavogi við upphaf 20. aldar, Kópavogur og 

Digranes voru ríkisjarðir sem voru leigðar út til bænda en á Vatnsenda og Fífuhvammi var 

einnig búskapur.  Á kreppuárunum upp úr 1930 tók ríkisstjórn Íslands Kópavogs- og 

Digranesjarðirnar úr leigu og skipti niður í smærri einingar, nýbýli og leigulönd.  Einungis 

efnað fólk og fólk ekki átti þegar býli gat sótt um nýbýli og hafið þar búskap að veittu 

samþykki nýbýlastjóra.  Árið 1935 var lagður vegur til austurs frá Hafnarfjarðarvegi til að 

þjónusta komandi nýbýli.  Lýður Jónsson vegaverkstjóri gaf veginum svo nafnið 

Nýbýlavegur sem stendur enn (Adolf J. E. Petersen, 1983). 

Fyrir ofan Nýbýlaveginn voru smábýli sem ætluð voru til garðræktunar en á þeim mátti líka 

byggja sumarhús.  Húsnæðisskortur í Reykjavík gerði það að verkum að flest sumarhúsin 

urðu að heilsársíbúðum og þar með myndaðist í raun fyrsta þéttbýlið í Kópavogi meðfram 

Nýbýlaveginum (Helga Sigurjónsdóttir, 2002). 

 

Eftir seinni heimstyrjöldina flutti mikið af fólki til höfuðborgarinnar en Reykjavík var ekki í 

stakk búin til að taka við þeim mikla straumi og því varð mikil aðsókn í lóðir í Kópavogi.  

Upp úr 1940 var byrjað að úthluta lóðum í Kópavogi og vegna þeirra þjóðfélagslegu 

aðstæðna sem voru á þessum tíma varð fólksfjölgunin hröð.  Þó nokkur byggð var komin upp 

á Kársnesi og norðanverðum Digraneshálsi og árið 1945 bjuggu 521 manns í bænum. 

Þegar skoðað er hvernig byggðin í Kópavogi hefur myndast má rekja upphaf 

þéttbýlismyndunar í bænum til heimskreppunnar miklu.  Sem úthverfi Reykjavíkur eru 

aðallega íbúðasvæði í Kópavogi, en vegna staðsetningar sinnar í miðju höfuðborgarsvæðisins 

er einnig mikið af atvinnuhúsnæði og þjónustu í bænum.  Þetta er helsta upplifun manns af 

Kópavogi - iðnaðarhverfi í bland við íbúðarhverfi en þó aðskilið. 

 

Nóg landrými var í Kópavogi og íbúafjöldi jókst á hverju ári.  Á árunum 1949-1954 var 

unnið að heildarsýn í skipulagsmálum bæjarins. 

Árið 1948 klofnaði Kópavogshreppur frá Seltjarnarnesi og fékk seinna kaupstaðarréttindi árið 

1955.  Árið 1958 var síðan lokið við fyrsta skipulagsuppdrátt Kópavogs (Andrés Kristjánsson 

& Björn Þorsteinsson, 1990). 

Á næstu áratugum voru talsverðar deilur um skipulagsmál í bænum, einkum vegna hraðrar 

umskiptingar úr sveit í þéttbýli en einnig vegna landadeilna við Reykjavík.  Miðbær 

Kópavogs var hannaður í áföngum á 8. áratugnum og framkvæmdum við Hamraborg var að 

mestu lokið árið 1984.  Í lok 9. áratugarins voru aðalatvinnugreinar í Kópavogi húsgagna- og 

matvælaiðnaður, bifreiðaumboð og almenn verslun. 
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Á undanförnum tveimur áratugum hefur Kópavogur síðan byggst upp frá norðvestri til 

suðausturs í átt að Elliðavatni.  Í botni Kópavogsdals eru útivistarsvæði og íþróttamannvirki, 

en sitt hvoru megin eru þéttbýli, íbúða- og verslunarhverfi.  

Seinna, upp úr 1990 hefur íbúafjöldi Kópavogs tvöfaldast og stórt verslunar- og 

þjónustuhverfi hefur risið upp í Kópavogsdal.  Mikil uppbygging hefur verið austan 

Reykjanesbrautar undanfarin 15 ár, og íbúðahverfi kennd við Lindir, Salir, Kóra, Þing og 

Hvörf hafa risið þar.  Smáratorg var opnað árið 1997, Smáralind, stærsta verslunarmiðstöð 

landsins opnaði árið 2001 og Turninn í Kópavogi opnaði á Smáratorgi árið 2008.  Svæðið þar 

sem þessi uppbygging hefur átt sér stað heldur áfram að þenjast út og reglulega koma fram 

hugmyndir um áframhaldandi þróun. 

 

 

4.2 Þróun strandlengjunnar - Landfyllingin 
 

Ein meginástæða kröfu um fjölgun íbúða og þéttingu byggðar í dag er lítið landrými bæjarins 

miðað við fólksfjölgun síðastliðin ár.  Það skýrir einnig miklar landfyllingar sem 

framkvæmdar hafa verið í bænum eins og sjá má á myndum 4 og 5. 

4. mynd. Heildarbreyting landfyllingar 1946-2010.  Unnið út frá loftmyndum af Kársnesi. 

Munurinn dreginn fram á útliti og eðli strandlengjunnar árið 1946 (dökkgrár) og árið 2010 

(ljósgrár).  Á þessari mynd sést heildarbreytingin á strandlengjunni frá upphafi. 
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5. mynd. Strandlengjuþróun 2004-2010.  Unnið út frá loftmyndum af kortavefsjá Kópavogsbæjar. 

Mynd 5 endurspeglar vel umfang framkvæmdarinnar á stuttum tíma síðastliðin ár. 

Árið 2007 hafði landfyllingin þá þegar stækkað um 24,5 ha í heildina. (Skipulags- og 

umhverfissvið, 2008) 

Gráu fletirnir tákna stækkun strandlengjunnar stig fyrir stig yfir árin 2004, 2006, 2008 og 

2010. 

 

Í grein frá Morgunblaðinu í ágúst 2007 segir Stefán Thors, skipulagsstjóri ríkisins að unnið 

hafi verið aftur á bak í skipulagsmálum á Kársnesinu. (Oddný Helgadóttir, 2007). 

Hann segir að byrjað hafi verið á endinum, ákveðið hafi verið að fara í framkvæmdir þar og 

síðan hafi menn unnið sig til baka og reynt að uppfylla þau skilyrði og þær kröfur sem gerðar 

eru.  Það var ekki byrjað á því að athuga og kanna forsendur heldur að undirbúa 

framkvæmdir. 

Í greininni talar Stefán um að Kópavogsbær hafi á árunum 2002 og 2006 ákveðið að gera 

landfyllingu á Kársnesi upp á 4,8 hektara.  Hann segir bæjaryfirvöld hafa talið að ekki þyrfti 

að tilkynna framkvæmdina til mats á umhverfisáhrifum þar sem hún var undir 5 hektara 

viðmiðunarmörkum og einnig hafi verið gert ráð fyrir henni í aðalskipulagi.  

Seinna hafi bæjaryfirvöld ætlað að bæta við öðrum 4,8 hekturum og vildu þá breyta 

aðalskipulagi til þess að geta gert það.  Þau hafi ekki litið svo á það þyrfti að tilkynna þá 

breytingu heldur því hún hafi einnig verið undir 5 hektara mörkum.  Þetta sagði Stefán ekki 

vera rétta túlkun á lögunum.  Bæjaryfirvöldum bæri að líta á landfyllingarnar sem heild, alls 

um 10 hektara, og þær eigi að tilkynna til Skipulagsstofnunar.  
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4.3 Þróun byggðar 
 

Hér að framan hefur verið dregin fram heildarbeyting á strandlengjunni frá upphafi en hún 

hefur þróast jafnt og þétt í gegnum árin.  Byggðarform hefur fylgt henni að einhverju leyti og 

einnig teygt sig út á landfyllingarnar. 

Á myndum 6-10 sést þróun byggðar á loftmyndum frá árunum 1946 – 1988. 

Helstu skipulagsbreytingar sem orðið hafa á 

árunum 1983-2008 eru Sæbólshverfið sem 

samþykkt var 1983 og hverfið norðan 

Huldubrautar samþykkt 1988.  

Bryggjuhverfið og Kópavogstún voru seinna 

samþykkt árið 2005 (Skipulags- og 

umhverfissvið, 2008).  

6. mynd. Kársnes 1946. 7. mynd. Kársnes 1954. 

8. mynd. Kársnes 1965. 9. mynd. Kársnes 1970. 

10. mynd. Kársnes 1988. 
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4.4 Hvað stóð til 
 

Hér verður fjallað um stórtækar hugmyndir sem Kópavogsbær lagði fram í rammaskipulagi 

2006.  Fyrstu hugmyndir er lutu að framtíðarskipulagi á Kársnesi voru kynntar í 

rammaskipulaginu en þar voru skipulagðir tíu reitir (Bæjarskipulag Kópavogs, 2006). 

Heildarfjöldi íbúða á rammaskipulaginu var 1.000-1.100 og áætluð fjölgun íbúa 2.500-3.000.  

Athafnasvæði var 54.000 fermetrar á stærð en einnig var gert ráð fyrir hafskipahöfn, 

viðleguköntum, hafnsækinni starfsemi og gámasvæði. 

Hæð húsa var allt að fjórar hæðir og nýtingarhlutfallið hátt á svæðinu. 

Þarna voru ekki teknar með tölur úr því skipulagi sem þegar hafði verið samþykkt árið 2005 

(Bæjarskipulag Kópavogs, 2006). 

  

11. mynd. Rammaskipulag 2006.
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Á þessari mynd má sjá hluta hugmynda að fyrirhuguðum skipulagsreitum. 

 

Endurskoðuð hugmynd að þessu rammaskipulagi var lögð fyrir skipulagsnefnd í mars 2007 

ásamt umsögn frá Almennu Verkfræðistofunni (Bæjarskipulag Kópavogs, 2007). 

Í apríl 2008 var lagt fram annað rammaskipulag þar sem er áætlað að íbúðum fækki enn 

frekar á skipulagsreitunum tíu en aukning atvinnuhúsnæðis haldist óbreytt.  Þjónustumiðstöð 

var sett inn í rammaskipulagið og blönduð landnotkun, íbúðar- og atvinnuhúsnæðis lögð til. 

Í skipulaginu er fjallað um möguleika á göngutengingu frá Kársnesi yfir í Vatnsmýri og að 

hafskipahöfn yrði lögð af.  Auk göngutengingarinnar er lögð fram tillaga að tveggja akreina 

götu yfir í Vatnsmýri (Skipulags- og umhverfissvið, 2008). 

 

Einnig koma fram hugmyndir um að skipta Kársnesbraut upp í umferðar- og húsagötu, 

aðskildum með hljóðeinangrandi glervegg.  Umferðagatan hliðrist þá til norðurs og gangi á 

húsalóðir norðan við Kársnesbraut og húsagatan gangi á húsalóðir til suðurs. 

 

12. mynd. Hugmyndir að nýju skipulagi. Samsett mynd. 
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Önnur kynning var haldin stuttu seinna þar sem hugmyndirnar voru kynntar enn frekar og 

betur farið í umferðarmál og hljóðvist á svæðinu.  Nánari útfærslur á þeirri hugmynd að gera 

Kársnesbraut að umferðar- og húsagötu, voru einnig kynntar. 

 

 

4.5 Félagssamtökin Betri Byggð á Kársnesi 
 

Eins og fram hefur komið voru tillögurnar sem Kópavogsbær lagði fram gríðarlega 

umfangsmiklar.  Á fundinum þar sem rammaskipulagið var kynnt upphaflega tóku margir 

íbúar til máls og lýstu andstöðu við hugmyndirnar.  Í kjölfarið sendu yfir 100 manns inn 

athugasemdir um skipulagið (Betri byggð á Kársnesi, 2010). 

 

Fjórir þættir ollu mestum áhyggjum á meðal íbúa og snérust athugasemdirnar um: 

1. Áform um stórskipahöfn – Hafnarstarfsemi og mannvirki tengd henni á uppfyllingu var 

hvorki talin henta umhverfi né skipulagi Kársness. 

2. Atvinnuhúsnæði á uppfyllingu – Íbúar töldu að enn frekari atvinnuuppbygging vestast á 

nesinu ætti ekki samleið með núverandi íbúðabyggð og væru sóun á verðmætum 

sjávarlóðum. 

3. Íbúafjölgun – Gerðar voru athugasemdir við áform um stórfellda íbúafjölgun sem myndi 

valda of miklu álagi á innviði hverfisins auk þess sem háreistar byggingar myndu falla illa að 

ásýnd hverfisins og skerða útsýni. 

4. Umferðaraukning – Íbúar lýstu áhyggjum af því að flutningar tengdir höfninni og annarri 

atvinnustarfsemi sem og aukin umferð vegna íbúafjölgunarinnar myndi valda of miklum 

umferðarþunga á Kársnesbraut og öðrum stoðbrautum hverfisins ásamt aukinni mengun og 

slysahættu. 

 

Tildrög að stofnun samtakanna ,,Betri byggð á Kársnesi” voru mikil óánægja með skipulagið.  

Íbúar á Kársnesbraut 11 voru fyrstir til að láta útbúa stóran appelsínugulann borða sem þeir 

hengdu upp í garðinum sínum á 17. júní.  Á honum stóð ,,NEI TAKK! Enga höfn á Kársnes!” 

13. mynd. Tillaga að húsagötu á Kársnesbraut. 
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Borðinn vakti heilmikla athygli, bæði hjá íbúum og fjölmiðlum og stór hópur fólks tók sig 

saman og fór að vinna að því að standa vörð um hagsmuni sína í hverfinu og ræða 

skipulagsmálin á Kársnesi.  Þarna fór sterkt íbúalýðræði í gang og eftir þetta voru samtökin 

formlega stofnuð (Þórarinn Ævarsson, framkvæmdarstjóri IKEA og varaformaður Betri 

byggðar, samtal 13. febrúar 2012). 

Um 200 borðar með hinum ýmsu áletrunum voru komnir upp víðsvegar um hverfið í lok 

sumarsins 2008.  Á þeim stóð til dæmis:  ,,Skipulagsslys á Kársnesi. NEI TAKK!” og 

,,18.000 bílar á dag! NEI TAKK!” (Betri byggð á Kársnesi, 2007). 

 

Tilgangur samtakanna var fyrst og fremst að standa vörð um lífsgæði íbúa á Kársnesi og í 

upphafi settu samtökin fram tvenn markmið: 

1. Að fá bæjaryfirvöld í Kópavogi til að falla frá áformum um stórskipahöfn og stöðva frekari 

framkvæmdir við landfyllingu. 

2. Að koma í veg fyrir stórfellda íbúafjölgun á Kársnesi, umfram það sem stoðkerfi hverfisins 

þyldi með góðu móti. 

 

Á íbúafundi sem haldinn var í Salnum í Kópavogi var ákveðið að samþykkja áskorun til 

Kópavogsbæjar um að falla frá auglýstum skipulagstillögum.  Einnig að leggja ekki fram 

nýjar tillögur fyrr en búið væri að leysa þau vandamál sem samtökin höfðu áður lýst 

áhyggjum yfir, vandamálum tengd umferð, hljóðvist og mengun.  Skorað var á Kópavogsbæ 

að vinna að nýju heildrænu skipulagi með hagsmuni íbúa að leiðarljósi.  Kópavogsbær varð 

ekki við þeirri áskorun og stjórn Betri Byggðar vann að því að fá íbúa til að senda inn 

formleg andmæli.  Tæplega 1700 athugasemdir bárust og var því sett met þar sem aldrei fyrr 

höfðu verið sendar inn jafn margar athugasemdir í sögu skipulagsmála í Kópavogi (Betri 

byggð á Kársnesi, 2010).  

14. mynd. Mótmælaborðar á Kársnesi. 
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4.6 Staðan í dag 
 

Hér að framan hefur verið rakið ferli hugmynda rammaskipulagsins og viðbrögð og áhrif íbúa 

á hugmyndirnar.  Nú þegar hefur þó nokkur uppbygging verið samþykkt.  Árið 2005 var 

Bryggjuhverfið samþykkt.  Inniheldur það aukningu upp á tæplega 392 íbúðir og 1.000 íbúa.  

Kópavogstún var einnig samþykkt og þar hefur verið mikil uppbygging.  Af 

skipulagsreitunum 10 hafa tveir þeirra verið samþykktir með samtals 235 íbúðir. 

 

Allra nýjustu áform sem fréttir fara af er að byggja eigi 4.500 fermetra hús á landfyllingu á 

því svæði sem nú flokkast undir iðnaðarsvæði á Kársnesinu.  Stefnan er að koma upp aðstöðu 

svo hægt sé að sjósetja báta.  Húsið er sagt eiga að verða 145 metra langt en það nemur 

tvöfaldri hæð Hallgrímskirkju svo dæmi sé tekið (Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, 2012). 

Mótmæli hafa verið uppi um þessi áform og eru aðilar sem halda úti atvinnustarfsemi á 

svæðinu óánægðir sem og íbúar í Vesturbæ Kópavogs.  Húsið mun einnig blasa við frá 

Nauthólsvík og annarri starfsemi hinu megin við Fossvoginn. 

Málið hefur verið kært og telja kærendur að Kópavogsbær hafi ekki staðið rétt að breytingu 

skipulagsins fyrir svæðið. 
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5. Umbreyting annarra hafnarsvæða 
 

Í kaflanum hér að framan hefur verið varpað ljósi á þá atburðarrás sem átti sér stað í tengslum 

við skipulagsmálin á Kársnesi.  Deila má um hvað sé rétt og hvað sé rangt í þeim efnum en 

augljóst er að sterkar skoðanir eru uppi um breytingu á svæðinu.  Til eru dæmi þar sem 

hafnarsvæðum hefur verið umbreytt frá grunni og því er tilvalið að athuga betur hvar slík 

uppbygging hefur tekist vel til. 

 

Það er löngu vitað að vestrænt samfélag gengur of hratt á auðlindir komandi kynslóða.  

Undanfarin ár hefur því verið lögð rík áhersla á sjálfbærar lausnir í skipulagi.  Sjálfbærni felst 

í því að fólk nýti auðlindir sínar í dag hægar svo þær nái að endurnýja sig fyrir komandi 

kynslóðir.  Margir þættir þurfa að vinna saman að því að stuðla að sjálfbærri þróun.  

Eftirfarandi atriði fjalla um sjálfbæra þróun og stoðirnar þrjár, umhverfis- félags- og 

efnahagsaðstoð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). 

 

Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi- 

Náttúran þjónustar mannfólkið og hún er mikilvæg fyrir tilveru þess, því verður fólk að taka 

ábyrgð gagnvart lífi og náttúru; njóta hennar en um leið virða hana vegna mikilvægi hennar í 

tilverunni og einnig fyrir fegurð sína. 

Þekking sem stuðlar að því að nýta náttúruna skynsamlega- 

Þekking á sviði náttúrufræða, félagsvísindaleg þekking og tæknileg þekking er mikilvæg ekki 

síst vegna þess að ákvarðanir sem teknar eru í dag geta haft langtímaáhrif á náttúruna, 

umhverfið og lífsafkomu mannkyns. 

Velferð og lýðheilsa - félagsleg velferð og jöfnuður- 

Í Íslenskri orðabók er tekið fram að lýðheilsa geti varðað allt mögulegt, allt frá frárennsli til 

menntunar.  Í tengslum við sjálfbærni eru þeir þættir sem tengdir eru lýðheilsu, andleg heilsa 

og styrking sjálfsmyndar. 

Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða- 

Lýðræðisleg vinnubrögð, þáttaka í samfélaginu, vitund um heimabyggð og nærumhverfi eru 

lykilhugtök í menntun til sjálfbærrar þróunar.  Þau eru samtvinnuð í lýðræðis-, þáttöku- og 

þroskamarkmiðum. 
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Jafnrétti og fjölmenning- 

Jafnrétti kynja er efst á lista Sameinuðu þjóðanna um lykilaðgerðastef í menntun til 

sjálfbærrar þróunar. 

Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur- 

Hugsum á heimsvísu - tökum til heima, sem er þýðing á enska hugtakinu ,,Think globally – 

act locally”. 

 

 

5.1 Erlend dæmi 
 

Víða í heiminum hefur verið unnið að 

umbreytingu eða uppbyggingu á 

hafnarsvæðum þar sem sjálfbærar og 

vistvænar lausnir voru leiðandi afl í 

skipulaginu.  Þegar höfundur var í 

skiptinámi í Svíþjóð gafst honum tækifæri á 

að kynna sér uppbyggingu gamals 

iðnaðarhverfis í Malmö.  Hverfið heitir 

Bo01 og er í Västra Hamnen sem er úthverfi 

við höfnina í Malmö.  Unnið var með 

svæðið frá grunni og því breytt í fjölbreytta, 

blandaða íbúðabyggð þar sem sjálfbærni og 

fagurfræði var höfð að leiðarljósi við

skipulagningu svæðisins (Waterman, 2009). 

Náttúra og híbýli blandast saman og frá 

upphafi voru ákveðin lífsgæði höfð í fyrirrúmi hvað varðar arkitektúr á svæðinu sem og opin 

svæði.  Rýmin eru einkar vel skipulögð og fagurfræði í hverju horni, byggingar eru í háum 

gæðaflokki og hver fermetri af sameiginlegum húsagörðum skipulagður með tilliti til 

hámarks nýtingar.  Í Bo01 hefur allur skipulagsferillinn átt sér stað, verkið var klárað, hverfið 

virkar raunverulega en er ekki einungis hugtak eins og stundum vill vera.  Það er sérstök 

upplifun að ganga um hverfið og tilfinninginn fyrir sterkum vistvænum áherslum rík en 

umhverfið í Bo01 þykir einnig sérstaklega fallegt. 

 

15. mynd. Malmö. 

16. mynd. Västra Hamnen. 
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Lagt var upp með það frá byrjun að sýna fordæmi á alþjóðavísu hvað varðar aðlögun að 

umhverfinu og félagslega sjálfbærni á þessu þétt uppbyggða svæði. 

 

 

 

5.2 Innlend dæmi 
 

Eiginleg bryggjuhverfi eru tiltölulega ný í skipulagi hverfa á Íslandi en þar er jafnan stefnt að 

því að blanda saman íbúðabyggð, smábátahöfn, verslun og þjónustu.  Með slíku samspili er 

reynt að stuðla að því að gott sé að búa í hverfinu en einnig að það sé ákveðin upplifun að 

koma á svæðið (Primeragroup, á.á.). 

 

Dæmi um slík hverfi á Íslandi er t.d uppbygging íbúðar- og atvinnuhverfis á uppfyllingu 

austan athafnasvæðis Björgunar í Grafarvogi, bryggjuhverfið í Grafarvogi.  Björn Ólafsson 

arkitekt í París, var ráðinn til að annast deiliskipulag fyrir svæðið og er mikið lagt upp úr 

samræmi innbyrðis á yfirbragði hverfisins.  Í því skipulagi er lagt upp með að nýta nálægðina 

við hafið til útivistar og afþreyingar.  Smábátahöfn var einnig reist þar sem bæði íbúum og 

öðrum var búin aðstaða til frístundasiglinga.  Í Bryggjuhverfinu eru nú um 390 íbúðir 

(Björgun, á.á.). 

  

17. mynd. Vatnsbakki í Bo01. 18. mynd. Bo01 hverfið í Malmö. 

19. mynd. Aðkoma frá sjó. 20. mynd. Bryggjuhverfið í Grafarvogi. 
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6. Greiningar 
 

Samhengi er mikilvægt; ef eitthvað er tekið úr samhengi getur upphaflega meiningin 

brenglast.  Samhengið er sérstaklega mikilvægt þegar unnið er að skipulagi fyrir ákveðið 

svæði.  Ný tillaga þarf að taka mið af umhverfi sínu og stöðu sinni í því til að verða gagnlegt, 

vel heppnað og sjálfbært. 

Skipulag er heild, ef einum þætti er breytt verða aðrir þættir fyrir áhrifum, því getur hvert 

smáatriði skipt máli og veikt eða styrkt heildarskipulag. 

Áður en farið er í að skipuleggja svæði er mikilvægt að kynnast karakter og gæðum þess.  

Þessi grunnþáttur skipulagsvinnunnar hefur því mikið vægi þar sem lokaútkoman byggist á 

slíkri forvinnu.  Greiningar á því svæði sem vinna skal með snúast um það að finna þá þætti 

sem gefa góða hugmynd að helstu einkennum svæðis.  Síðan er hægt að gefa sér ákveðnar 

hönnunarforsendur út frá sögu staðarins og þeirri greiningarvinnu sem fram hefur farið. 

 

Í þessu verkefni voru gerðar greiningar á þeim þáttum sem þóttu mikilvægir og myndu nýtast 

best hverju sinni.  Greiningartækni úr náminu var nýtt og löguð að verkefninu sem og 

persónulegar athuganir í gönguferðum um Kársnesið.  Einnig var stuðst við almennar 

greiningaraðferðir (Yeang, 2000), greiningar Kevin Lynch (1960) og SVÓT greining.  Þegar 

unnið var að greiningunum var einnig stuðst við upplýsingar úr greinargerð gildandi 

aðalskipulags Kópavogs (Bæjarskipulag Kópavogs, 2002) og þéttbýlisuppdrátt úr gildandi 

aðalskipulagi (Bæjarskipulag Kópavogs, 2000). 

 
 
6.1 Athugunarsvæðið 

Kópavogur liggur sunnan við Reykjavík og 

norðan við Garðabæ á milli voganna 

Kópavogs og Fossvogs.  Kársnesið er 

vestasti hluti Kópavogsbæjar og eftir þær 

landfyllingar sem framkvæmdar hafa verið 

er orðið mjög stutt yfir til Nauthólsvíkur og 

háskólasvæðisins hinu megin við voginn. 

 3. mynd. Nánasta nágrenni Kársness.  Unnið á loftmynd af 
GoogleEarth. 
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6.2 Kevin Lynch 
 

Greiningaraðferðir Kevin Lynch (1960) hjálpa til við að skilja svæðið eins og það er í dag, 

aðferðin felst í að flokka og skilgreina ákveðnar eindir í landslagi og draga þannig fram 

auðkenni í borgarlandslagi. 

 

Landslagseindum er skipt í eftirfarandi flokka: 

Leiðir (e.paths) 

 Leiðir um greiningarsvæðið, umferðaræðar sem fólk ferðast um á svæðinu.  Geta 

verið götur, stígar, reiðleiðir og troðningar. 

Jaðrar (e. edges) 

 Þar sem sterk skil eru á milli svæða t.d þar sem sjónræn skil sjást augljóslega. 

Heildir/svæði (e. districts) 

 Einkennandi svæði sem hafa sín eigin auðkenni og svipmót. 

Mót (e. nodes) 

 Ákveðnir þyngdarpunktar, þar sem vegir mætast eða þvera hvorn annan.  Svæði þar 

sem fólk bæði mætist og kemur saman.  Geta verið gatnamót, mikilvæg götuhorn og torg. 

Kennileiti (e. landmarks) 

 Hlutir sem skera sig úr umhverfinu, geta verið bygging, skilti, verslun, turn, klettur 

eða fjall.  Kennileiti vísa oft í einhverja átt og hjálpa fólki að átta sig á því hvar það er og að 

rata um svæðið. 
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Appelsínugulur: Heildir á svæðinu, ákvarðaðar út frá upplifun um skil sem verða þegar 

gengið er um svæðið.  Bæði sjónrænn og efnislegur munur er það sem hefur áhrif á skiptingu 

heilda eftir auðkenni og svipmóti þeirra. 

Gulur: Jaðar á strandlengjunni sem ákvarðast út frá því hversu aðgengilegur sjórinn er hinum 

gangandi vegfaranda.  Þar sem jaðarinn er merktur inn á er ekki gott aðgengi að sjónum og 

tilfinningin rík um að sterk skil séu á milli sjós og lands.  Það kemur bæði fram sjónrænt og í 

upplifun. 

Græn stjarna:  Kennileiti á svæðinu eru ákveðin útfrá reynslu, þekkingu og upplifun 

höfundar af svæðinu.  Höfnin vestast er staður sem íbúar Vesturbæjarins sem og aðrir kannast 

auðveldlega við.  Annað kennileiti er lítið nes rétt hjá smábátahöfninni sem snýr á móti 

Nauthólsvík.  Nesið er friðað en hundum er að jafnaði hleypt lausum á því og tengist það vel 

göngustíg sem liggur meðfram strandlengjunni. 

Rauður punktur: Mót á svæðinu eru hjá kennileitum svæðisins en þar kemur fólk mest saman 

sem og mætist á göngu og í athöfnum. 

Á heildina litið gefur þessi greining góða mynd af því hversu einsleitt svæðið er í dag, 

heildirnar eru fáar og þó einhver skil séu á milli þeirra en munurinn ekki sterkur. 

Jaðrarnir gefa til kynna að aðgengi mætti vera betra að sjónum og kennileiti og mót á 

svæðinu eru rýr sem gerir það óspennandi miðað við núverandi landnotkun. 

4. mynd. Lynch greining.  Unnin á loftmynd af kortavefsjá Kópavogsbæjar. 
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6.3 Hvað er í húsunum 

 

Í ljósi þess að uppbygging á svæðinu þarf að taka mið af umhverfi sínu var starfsemin sem 

fyrir er á svæðinu athuguð.  Þessi mynd sýnir þá starfsemi en einnig sést vel skalinn á 

byggingunum sem stækkar mikið því vestar sem farið er.  Uppbygging á svæðinu þarf að 

vera í mun mannlegri skala til að vera í samræmi og sátt við það umhverfið sem fyrir er. 

Í Vesturbæ Kópavogs er gamalgróin íbúðabyggð og eru helstu einkenni hennar lágreist hús, 

ein- til fjórbýli með stórum görðum. 

Bleikur táknar byggingar af því tagi. 

Grár táknar atvinnuhúsnæði en þó eru dæmi um að búið sé í þeim. 

Appelsínugulur táknar opinberar byggingar.  

5. mynd. Byggingar á svæðinu. 
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6.4 Tengingar 

 

Stefnt er á að vinna að endurbótum hvað varðar tengingar á svæðinu og því afar mikilvægt að 

athuga vel tengingarnar sem fyrir eru.  Myndin hér að ofan sýnir helstu göngu- og hjólaleiðir 

út frá notkuninni á þeim. 

Dökkgráa línan táknar hjóla- og göngustíg sem liggur meðfram strandlengjunni og er hluti af 

bláa þræðinum svokallaða.  Þráðurinn klippist þó í sundur á kafla þar sem stígurinn sveigir 

frá strandlengjunni og fara þarf í gegnum iðnaðarhverfið. 

Ljósgráa línan táknar helstu gönguleiðir á svæðinu útfrá núverandi notkun. 

Þessi greining sýnir fram á að endurbóta er þörf á göngu- og hjólastíg sem stuðlar að óskertu 

aðgengi fólks að sjávarsíðunni. 

6. mynd. Helstu göngu- og hjólastígar. 
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6.5 Landnotkun 
 

 

Mikilvægt er að athuga vel þá landnotkun sem fyrir er á svæði þegar leggja skal fram tillögur 

að breyttri nýtingu þess.  Á þessari mynd sést glögglega hversu tómt og illa nýtt svæðið er, 

einnig er mjög lítið af grænum svæðum og þykir því tilvalið að bæta úr því. 

Á loftmyndinni kemur einnig í ljós hvernig skalinn á byggingum breytist því vestar sem farið 

er.  Nýjustu húsin á iðnaðarsvæðinu vestast eru þess eðlis að hægt er að taka þau í sundur og 

flytja annað, því er gert ráð fyrir því í tillögum að breyttri notkun fyrir svæðið. 

 

Brúnn:  Opið og óbyggt 

Blár:  Hafnarsvæði 

Grátt:  Iðnaðarsvæði 

Fjólublátt:  Blönduð landnotkun 

Grænn:  Græn svæði 

 

7. mynd. Núverandi landnotkun.  Unnin á loftmynd af kortavefsjá Kópavogsbæjar. 
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6.6 Umferð 

 

Til að fá tilfinningu fyrir þunga bílaumferðar um Kársnesið voru umferðagötur á svæðinu 

athugaðar með tilliti til umferðaþunga. 

Myndin hér að ofan sýnir helstu umferðagötur þar sem þeim er skipt upp í 3 stig. 

 

1. stigs umferð er merkt með rauðum lit.  Þar er mikil umferð á svæðinu eða um 9.000 bílar á 

sólarhring (Línuhönnun, 2006). 

2. stigs umferð er merkt með dökkbláum lit.  Þar er umferð minni en samt sem áður þó 

nokkur eða í kringum 4.000 bílar á sólarhring. 

3. stigs umferð merkt með ljósbláum lit.  Það eru íbúagötur þar sem minnsta umferðin er eða 

undir 1.000 bílar á sólarhring. 

8. mynd. Helstu umferðagötur. 
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Kársnesbraut er merkt með rauðum en hún er einnig tengibraut og hefur því ákveðið vægi 

skipulagslega séð, breytingar á henni falla undir umhverfismat áætlana (Lög um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006). 

 

 

6.7 Veðurfar 
 

Nærveður á svæði þar sem unnið er að nýju skipulagi hefur áhrif á allt skipulagið.  Haga þarf 

uppbyggingu á svæðinu svo hún takið mið af ríkjandi vindátt.  Því þarf að athuga helstu 

vindáttir svo hægt sé að vinna að því að mynda skjól, takmarka vindálag á byggingar og huga 

að snjósöfnun (Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, fyrirlestur 9. janúar 2012). 

 

Athugaðar voru 3 vindrósir fyrir Reykjavíkurflugvöll, en það er sú stöð sem næst er 

Kársnesinu.  Ein vindrósin er meðalársrós en hinar eru meðaltal sumars og veturs.  Einnig 

kemur fram meðalvindhraði í hverri vindátt á stöplaritinu fyrir neðan vindrósina (Veðurstofa 

Íslands, 2012). 

Það helsta sem hægt er að lesa úr vindrósunum er að sterkasta vindáttin er oftast úr austri.  

Þessu þarf þó að taka með fyrirvara þar sem gefið er að vindáttir séu aðeins öðruvísi á 

Kársnesi, þar er norðanvindurinn ríkjandi þó austanáttin láti einnig á sér kræla. 

Vindrósirnar fylgja með í viðauka 2. 

 

 

6.8 Hljóðvist 
 

Byggð sem er í nálægð við þungar umferðagötur verður fyrir miklum áhrifum hvað varðar 

hávaða.  Sú uppbygging sem til stóð að yrði á Kársnesinu hefði stuðlað að stóraukinni umferð 

um íbúðahverfið sem fyrir er í Vesturbæ Kópavogs (Bæjarskipulag Kópavogs, 2006). 

 

Til að fá hugmynd af því hvaða viðmið eru til um slík áhrif af hávaða voru athuguð gögn frá 

Línuhönnun sem gerð voru á hljóðvist fyrir svæðið. 

Það skal þó tekið fram að í niðurstöðunum frá Línuhönnun eru hljóðreikningarnir sagðir vera 

gróf athugun.  Ekki er tekið inn í líkanið öll hús á svæðinu og því vantar skjóláhrif af 

byggingum á sumum svæðum í athuguninni en einnig endurkast hljóðs (Línuhönnun, 2006). 
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Þrjú hljóðvistarkort voru lögð fram og helstu niðurstöður sem fram koma úr þeim 

hljóðvistarathugunum er að vegna aukinnar umferðar hækkar hljóðstigið við helstu 

umferðargötur á svæðinu.  Á Kársnesbraut má ætla að hljóðstig hækki um allt að 4,5dB(A) 

þar sem hljóðstig yrði sem hæst.  Samkvæmt reglugerð nr. 933/1999 um hávaða skal 

viðmiðunargildi fyrir utan glugga íbúðarhúsnæðis vera að hámarki 55 dB(A) og 

leiðbeiningargildi skal vera 45 dB(A) (Reglugerð um hávaða nr. 933/1999). 

 

Þessar athuganir sýna skýrt að hljóðstig hækkar svo um munar með aukinni umferð.  Þetta er 

einn þáttur af mörgum sem gera umferð á svæðinu að stóru vandamáli og því þarf að huga 

sérstaklega að umferðamálum á svæðinu áður en nokkur uppbygging á sér þar stað. 

Hljóðvistarkortin fylgja með í viðauka 1. 

 

 

6.9 Staðarandi 
 

Mikilvægt er að kynnast vel karakter og helstu einkennum svæðis til að hægt sé að meta þá 

kosti og galla sem það hefur í dag (Hjörleifur Stefánsson, 2008). 

Til að fá sterka innsýn í hvernig upplifun er á svæðinu var andi staðarins skoðaður með tilliti 

til umlykingar.  Svæði sem umlykur fólk gefur almennt þægilegri upplifun en svæði sem er 

mjög opið og með lítilli umlykingu.  Ákjósanleg hlutföll á milli bygginga sem veita fólki sem 

þægilegasta tilfinningu af umlykingu er frá 1:1 – 1:4 (Páll Jakob Líndal, doktorsnemi í 

umhverfissálfræði, fyrirlestur 4. nóvember, 2011). 

 

Þegar gengið er meðfram sjávarsíðunni á leið frá Fossvoginum og út Kársnesið er upplifunin 

breytileg.  Þættir í umhverfinu gera upplifunina ánægjulega frá Fossvoginum og inn eftir 

íbúðahverfinu í Vesturbæ Kópavogs.  Að ganga í gegnum Sæbólshverfið, Marbakka og að 

lokum framhjá Huldubraut gefur þægilega tilfinningu þar sem þó nokkuð er af gróðri og 

umlykingin ákjósanleg.  Margt er að sjá á leiðinni, s.s. leikvelli, græn svæði og stórar lóðir og 

allan tímann er sjórinn á hægri hönd.  Því lengra sem gengið er í vesturátt þeim mun meiri 

breytingum tekur hverfið.  Íbúðahverfi víkja fyrir iðnaðarsvæði en byggingarnar eru þó ekki í 

svo stórum skala að það skapi óþægilega tilfinningu þar sem umhverfið gefur ágætis 

umlykingu.  Svæðið hefur ákveðinn karakter, gamlir bátar og brotajárn liggja yfirgefin hér og 

þar og því er augljóst að starfsemi á svæðinu er virk. 
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Smábátahöfn er nú á Kársnesi og rétt austan hennar er lítið nes sem er friðað land.  Það er eitt 

af fáum svæðum á norðanverðu Kársnesi þar sem strandlengjan er upprunaleg (Hjörtur 

Jóhannsson, skrúðgarðyrkjumeistari, samtal 3. janúar 2012). 

Vissulega má taka til hendinni, fegra það sem nú þegar er í notkun og bæta ásýnd 

umhverfisins en hrá ímynd þess heillar þó að einhverju leiti. 

 

  

12. mynd. Smábátahöfn á Kársnesi. 12. mynd. Tangi á Kársnesi. Friðað land. 

12. mynd. Gámar. 12. mynd. Iðnaðarstarfsemi á svæðinu. 
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Enn lengra, vestast á nesinu gjörbreytist upplifunin.  Skalinn á byggingunum stækkar svo um 

munar og tilfinning fyrir umhverfinu er öðruvísi því umlykingin er engin.  Stór atvinnuhús 

eru allsráðandi og allt í kring eru steypt svæði og stór bílastæði. 

Landfyllingarnar allra vestast eru að mestu leyti ónýttar, þar er möl á yfirborðinu og enn 

hefur þar engin uppbygging átt sér stað. 

 

17. mynd. Atvinnuhúsnæði á gráu svæði. 

17. mynd. Byggingar í stórum skala. 17. mynd. Frágangur í kringum byggingar. 

17. mynd. Dæmigerð götumynd vestast á svæðinu. 17. mynd. Ásýnd vestasta hluta nessins. 
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6.10 Samantekt 
 

Hér að framan hefur verið farið yfir þá greiningarvinnu sem unnin var.  Allir þættirnir sem 

fram komu hafa áhrif á þá vinnu sem unnin verður í framhaldinu. 

Til að draga saman kosti og galla Kársnessins eftir þá greiningarvinnu sem fram fór, var 

unnið að svokallaðri SVÓT greiningu.  Slík greining einkennist af þankahríð sem fer fram 

með fjóra þætti í huga: styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri svæðis. 

 

 

Styrkleikar: 

Miðja höfuðborgarsvæðisins 

Hægt að byggja upp frá grunni 

Hægt að hanna svæðið í heild út frá 

ákveðnum forsendum 

Íbúalýðræði 

Veikleikar: 

Ósætti um breytingar 

Umferð inn á svæðið og út 

Mikill iðnaður 

Óánægja meðal íbúa 

Stór skali á byggingum 

Ógnanir: 

Stjórnmál 

Tækifæri: 

Náttúra í þéttbýli 

Blönduð byggð 

Íbúðir fyrir aldraða 

Nemendagarðar 

Setja ákveðna stefnu frá byrjun 

Takmörkuð umferð 

Sjósport 

Vistvænt umhverfi 
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7. Hönnunarforsendur 
 

Áður en hönnunartillaga er lögð fram hefur mikið og víðfemt ferli átt sér stað á undan. 

Heimilda er aflað um svæðið og farið yfir sögu þess, greiningar gerðar á athugunarsvæðinu 

og unnið að markmiðum fyrir notkun svæðisins.  Að lokum er unnið að sjálfri 

hönnunartillögunni sem tekur mið af öllu því sem farið hefur fram.  Saga svæðisins hefur 

áhrif á framtíð þess að mörgu leyti og efni úr greiningum nýtist sem forsendur fyrir þeirri 

breyttu notkun sem lögð verður til.  Sú hönnunartillaga sem hér verður lögð fram er því 

niðurstaða greiningarvinnunnar. 

 

Það eru þó fleiri forsendur fyrir nýju skipulagi en þær greiningar sem gerðar eru hverju sinni.  

Í þessu verkefni var unnið að því að gera Kársnesið að lífvænlegu umhverfi sem myndi 

umfram allt nýtast íbúum þess og nærliggjandi hverfa vel.  Því var lögð áhersla á að athuga 

hver gæði svæða þurfa að vera og hvaða kosti þau þurfa að hafa til að nýtast almenningi og 

laða fólk að. 

 

Mikið hefur verið skrifað um gæði borgarrýma opinna svæða.  Danski arkitektinn Jan Gehl 

(2010a) hefur fjallað um hinn mannlega skala og hvernig fólk upplifir rýmin sem það er statt 

í hverju sinni.  Hann hefur einnig fjallað um hvaða gæði borg þarf að hafa til að vera lifandi, 

örugg, sjálfbær og heilnæm.  Í bók sinni Life Between Buildings (2010b) fjallar Jan Gehl 

einnig mikið um athafnir fólks.  Í henni kemur fram að ef mikil gæði eru á opnum svæðum á 

sér þar stað meiri valfrjáls og félagsleg virkni einstaklinga.  Ef rými eru hins vegar illa 

skipulögð og snauð af gæðum, sinnir fólk þar einungis nauðsynlegustu athöfnum og flýtir sér 

sér heim í stað þess að staldra við og njóta rýmisins. 

 

Gátlisti sem Lars Gemzøe (2006) vann að út frá hugmyndafræði Jan Gehl, dregur saman 

megnið af þeim þáttum sem þykja mikilvægir kostir borgarýma.  Sá gátlisti var nýttur við 

vinnslu þessa verkefnis.  Þeir þættir nýttust þá sem hönnunarforsendur og var gátlistinn 

hafður til hliðsjónar við vinnu að hönnunartillögunni. 

Gátlistinn fylgir með á frummáli í viðauka 3. 
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Gátlisti frá Lars Gemzøe: 

 

Öryggi 1. Vörn fyrir umferð og 
slysum 
-umferðarslys 
-hræðsla við umferð 
-annars konar slys 

2. Vörn gegn glæpum 
og ofbeldi (örugg 
upplifun á svæðinu) 
-íbúahverfi/notuð svæði 
-líf á götum 
-virkni borgarrýma 
allan sólahringinn 
-nágrannavarsla 

3. Vörn fyrir 
óánægjulegum 
upplifunum 
-vindur/gola 
-regn/snjór 
-kuldi/hiti 
-mengun 
-ryk, glampi, hávaði 

Þægindi 
 

4. Möguleikar fyrir 
gangandi vegfarendur 
-pláss til að ganga 
-fjölbreytt og nærandi 
götuumhverfi 
-áhugaverðar framhliðar 
-engar hindranir 
-þægileg yfirborðsefni 

5. Möguleiki á að 
staldra við 
-aðlaðandi / spennandi 
jaðrar 
-skilgreindir 
áningarstaðir 
-vel skipulagðir 
áningarstaðir 

6. Möguleiki á að setjast 
-svæði til þess að setjast 
niður 
-möguleiki á að setjast 
niður í lengri eða 
skemmri tíma 
-bekkir til að hvílast 

Þægindi 7. Útsýni 
-sjónlínur í mismikilli 
fjarlægð 
-óhindrað útsýni 
-áhugavert útsýni 
-lýsing (í myrkri) 

8. Samskipti 
-lágt hljóðstig 
-mismunandi uppröðun 
bekkja 

9. Möguleiki á leik, 
afslöppun eða 
afþreyingu 
-býður upp á líkamlega 
afþreyingu, leik, 
afslöppun og skemmtun-
dag&nótt, sumar&vetur 

Ánægja 10. Skali 
-byggingar og rými í 
mannlegum skala 

11. Jákvæð upplifun 
af veðurfari 
-sól/skuggi 
-hiti/kuldi 
-gjóla/loftræsting 

12. Fagurfræðileg gæði 
-góð hönnun og 
áhugaverð smáatriði 
-útsýni/sjónlínur 
-tré, plöntur, vatn 

 

 

 

  



 32 

7.1 Af hverju náttúru í þéttbýli? 
 

Til að komast að því hvaða gæði felast í því að tengja náttúru og þéttbýli var byrjað á að 

athuga hver áhrifamáttur umhverfisins er á fólk. 

Heilsufarsvandmál almennings í dag eru að sumu leyti af öðrum toga en þau voru áður fyrr. 

Nú eru svokallaðir ,,lífsstílssjúkdómar” algengari en áður en dæmi um þá eru t.d. sykursýki, 

offita, þunglyndi og hjartasjúkdómar.  Lífsstílssjúkdómar hafa, eins og nafnið gefur til kynna 

sterk tengsl við ákveðinn lífstíl sem einkennist af of mikilli kyrrsetu og almennu 

hreyfingarleysi (Íris Reynisdóttir, landslagsarkitekt og garðyrkjustjóri Akraneskaupstaðar, 

fyrirlestur 7. nóvember 2011). 

Samspil margra þátta hefur áhrif á hreyfingu fólks og þar spilar umhverfi þess stórt hlutverk.  

Svokölluð aðskilnaðarstefna hefur verið ríkjandi í skipulagi undanfarin ár, þ.e. dreifðara 

byggðarform, lengri vegalengdir að þjónustu og þar af leiðandi mikil áhersla á notkun 

einkabíls.  Sú stefna auk minni áherslu á almenningssamgöngur og hjólreiðar, stuðlar allt að 

minni hreyfingu fólks í daglegum athöfnum (Íris Reynisdóttir, landslagsarkitekt og 

garðyrkjustjóri Akraneskaupstaðar, fyrirlestur 14. nóvember 2011). 

 

Fyrri rannsóknir gefa ótvírætt til kynna að útivist er holl fyrir andlega og líkamlega heilsu.  

Þrátt fyrir það er útivera almennings takmörkuð.  Það má kannski rekja til þess óaðlaðandi 

umhverfis sem skapast hefur síðastliðna áratugi.  Færa má rök fyrir að ef umhverfi fólks væri 

aðlaðandi og ákjósanlegt til útivistar væri það nýtt betur og hreyfing í daglegum athöfnum 

myndi aukast. 

 

Á Íslandi getur aðgengi fólks í höfuðborginni að villtri náttúru verið í innan við klukkutíma 

fjarlægð ef ferðast er á bíl.  Því má segja að hún sé ekki í göngufæri og því er mikilvægt að 

náttúran sé einnig inni í þéttbýlinu ef fólk vill njóta hennar.  Í meistararitgerð sem gerð var 

við Landbúnaðarháskóla Íslands (Curl, 2008) og fjallar um skipulagningu og stjórnun skóga 

og útivistarsvæða kemur fram að fólk er almennt tilbúið til að ferðast í 10-30 mínútur til 

náttúru- og útivistarsvæða.  Við val á staðsetningu slíkra svæða eru vegalendir því 

mikilvægar og þær athugaðar vel.  Þó fólk sé almennt tilbúið til að keyra lengri vegalengdir 

er ekki talið æskilegt að hafa útivistarsvæði lengra frá heimilum fólks en 10-30 mínútur. 
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Hafa þarf í huga að náttúra í þéttbýli er frábrugðinn villtri náttúru.  Náttúra í þéttbýli er 

yfirleitt manngerð og samanstendur af opnum svæðum svo sem almenningsgörðum, 

útivistarsvæðum, kirkjugörðum og einkagörðum svo dæmi séu tekin.  Mikilvægt er að sú 

náttúra sem fyrir er, hin skipulögðu opnu svæði og hið byggða umhverfi spili saman svo úr 

verði heildrænt, lífvænlegt skipulag sem eykur vellíðan fólks sem í því býr. 

 

Kópavogur er ríkur af hágæða útivistarsvæðum og þar hefur tekist vel til að gera og halda við 

grænum svæðum til sérstakra nota.  Æskilegt væri að það starf myndi teygja anga sína vestur 

á nesið og unnið yrði að aðgengilegum og opnum svæðum með mismunandi notkun í huga. 

 

Opin græn svæði sem þessi stuðla að bættum 

lífsgæðum á svæðinu, t.d. vegna vistvænna þátta og 

sjálfbærni.  Andleg- og líkamleg heilsa fólks hefur 

áhrif á hagkerfið sem hefur svo áhrif á samfélagið. 

Þættirnir haldast því í hendur og hafa áhrif hvorn á 

annan. 

 

Heilsufarslegir hagsmunir skapast við að bjóða Kópavogsbúum upp á náttúru í þéttbýli en 

eins og fjallað var um fyrr í ritgerðinni er mikilvægt að slík náttúru- og útivistarsvæði séu í 

göngufæri fyrir fólk í nærliggjandi hverfum.  Nýtingin á þeim verður þá sem mest og fléttist 

inn í daglegar athafnir almennings.  Ef Kársnesið yrði gert að stóru útivistarsvæði, 

náttúruperlu í þéttbýlinu gæti svæðið ýtt undir aukna hreyfingu íbúa og þar með bættri 

lýðheilsu. 
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8. Hönnunartillaga – Náttúra í þéttbýli 
 

Hér að framan hefur verið farið yfir þær forsendur sem unnið var út frá í hinu nýja skipulagi.

Í þessum kafla verður farið yfir hönnunartillöguna sjálfa, þá þætti sem fram koma í henni og 

hugmyndir að nýrri framtíð fyrir Kársnesið kynntar í máli og myndum. 

 

Afmörkun hönnunarsvæðisins er sýnd á 36. mynd (hér að neðan) en á henni sést einnig 

svæðið fyrir breytingarnar sem hönnunartillagan gerir ráð fyrir.  Hönnunartillagan sem lögð 

er fram að nýrri notkun fyrir svæðið er sýnd í planteikningu á 37. mynd í mælikvarða 1:5000.  

Einnig eru teknar þrjár sneiðingar í gegnum svæðið og eru þær sýndar á 38. mynd í 

mælikvarða 1:500. 

 

Ástæða þykir að nefna að forsendur fyrir því að nokkur uppbygging eigi sér stað á Kársnesi 

og að þar verði íbúðabyggð stækkuð er að fyrst verði umferðamálin leyst.  En fyrr í 

ritgerðinni var minnst á að umferðaþungi skapar aukna mengun, hávaða og slysahættu. 

Sá fjöldi sem fylgir aukinni uppbyggingu þarf allur að keyra Kársnesbrautina, í gegnum hið 

gamalgróna hverfi í Vesturbæ Kópavogs og það gengur ekki nema unnið verði að frekari 

breytingum á umferðamálum (Línuhönnun, 2006). 

Hér er gengið út frá því að umferðarmálin verði leyst á viðunnandi máta en það er þó ekki 

viðfangsefni þessa verkefnis.  

36. mynd.  Afmörkun hönnunarsvæðis.  Unnin á loftmynd af kortavefsjá Kópavogsbæjar. 
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Mynd 37. Hönnunartillaga fyrir Kársnes, grunnmynd í mkv. 1:5000. 
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Mynd 38. Snið A-A, B-B og C-C í mkv. 1:500. 
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Í botni Kópavogsdals eru útivistarsvæði rík gróðri og góðum göngutenginum.  Slík svæði 

vantar þó í Vesturbæ Kópavogs og liggur því beinast við að bæta úr því. 

Í þeirri hönnunartillögu sem hér er lögð fram var unnið út frá hugmyndinni ,,Náttúra í 

þéttbýli” og eru þættir í skipulaginu ætlaðir til að bæta lífsgæði á Kársnesinu. 

 

 

Landfyllingin allra vestast á nesinu er að 

mestu leyti vannýtt og er lagt til að þó 

nokkur hluti hennar verði grafinn upp og 

stórir skurðir og/eða sýki verði gerð í 

landinu sem mynda í kjölfarið sjálfstæðar 

eyjar sem gert er ráð fyrir að verði stór 

útivistarsvæði. 

Markmiðið með að byggja upp viðamikið 

grænt svæði á Kársnesi er að auka lífsgæði í 

umhverfinu og fyrirbyggja fyrrgreinda 

lífsstílssjúkdóma og er ein leið til þess að 

takmarka aðgengi bílaumferðar á svæðinu. 

Á vestasta hluta Kársnessins er því ekki gert 

ráð fyrir neinni bílaumferð nema þeirri sem 

öryggiskröfur segja til um, t.d aðkoma sjúkra- og slökkviliðsbíla. 

 

Á eyjunum er einungis gert ráð fyrir einu og einu húsi eða býli.  Jafnvel er möguleiki að þar 

verði einungis smábýli og bændur með búpening.  Traktorar yrðu því einu ökutækin sem 

myndu sjást á eyjunum en það gæti skapað sérstaka stemningu á eyjunum. 

Stemningin gæti einnig endurspeiglast í annarri starfsemi á eyjunum, til dæmis gæti verið 

áhugavert að hafa einskonar smiðjur þar sem væri t.d. malað kaffi, selt grænmeti, og vöru 

beint frá býli.  Á svæðinu gæti einnig verið söðlasmiður og í einni smiðju væri t.d. verið að 

smíða og gera við hjól.  Þangað gætu Kópavogsbúar lagt leið sína um helgar í einskonar 

markaðsstemningu. 

 

 

 

39. mynd. Hugmyndir að fjölbreyttri notkun grænna svæða.
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Stefnt er á að efnið sem grafið yrði í burtu yrði nýtt í landmótun á svæðinu t.d. til að gera 

stóra hæð sem yrði eitt aðal kennileiti svæðisins auk þess að mynda skjól fyrir norðanáttinni 

fyrir þá byggð sem er sunnan hæðarinnar.  Þar væri hægt að rækta skóg og gera slóða um 

hæðina og auka þannig fjölbreytileika náttúrunnar á svæðinu. 

 

Til að auka enn við fjölbreytileikann í náttúrufari á svæðinu, ásýnd þess og dýralífi, er lagt til 

að ferskvatn yrði nálægt hæðinni.  Sá möguleiki er þá fyrir hendi að ferskvatnið tæki við 

yfirborðsvatni frá nýrri byggð austan vatnsins. 

 

 

Gert er ráð fyrir að á ýmsum stöðum við sjávarlengjuna verði flái niður sem gætir flóðs og 

fjöru.  Þessi sterka tenging sem myndi myndast við sjóinn gæti ýtt undir iðkun á sjósporti af 

ýmsu tagi. 

Stefnt er að því að tengja smábátahöfnina sem fyrir er á svæðinu við hin opnu grænu svæði 

og auka aðgengi að sjónum svo aðstaða yrði betri fyrir kajak-sport, siglingar og jafnvel 

sjósund sem myndi skapa skemmtilegt líf á Kársnesinu. 

 

 

 

 

40. mynd. Hugmyndir að nýjum karaktereinkennum á Kársnesi. 
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Á því svæði þar sem gert er ráð fyrir randbyggð eru tvö sýki sem liggja upp að húsunum.  Þar 

sér höfundur fyrir sér að fólk gæti verið með báta og jafnvel litlar flotbryggjur fyrir utan hjá 

sér sem yrði sérstaklega eftirsóknarvert.  Að ganga meðfram slíku umhverfi er einnig 

ánægjuleg upplifun og þjónar því einnig hinum gangandi vegfaranda. 

 

Byggðin sem er nálægt ferskvatninu, tiltölulega miðsvæðis, er flokkuð sem blönduð byggð 

þar sem starfsemi eru ætluð á neðstu hæðum húsanna og gert ráð fyrir að hægt sé að búa á 

efri hæðum.  Þær byggingar eru 3-4 hæðir.  Þessi byggð myndi hýsa ýmiskonar verslanir og 

þjónustu sem myndi gæða svæðið lífi en einnig skapa tækifæri fyrir aukna starfsemi.  Á 

kvöldin, eftir lokun verslana og annarrar virkni á neðstu hæðum yrði þó ljós á efstu hæðum 

húsanna þar sem búið væri en það myndi forða svæðinu frá því að vera sofandi hverfi. 

 

Í kaflanum þar sem farið var í staðaranda á Kársnesi kom fram að minni skali er æskilegur 

með tilliti til upplifunar fólks af umhverfi sínu.  Því er lagt upp með mannlegan skala á nýrri 

uppbyggingu á Kársnesi og góð göturými með ákjósanlegri umlykingu. 

Ný byggð sem rís norðan Kársnesbrautar svipar til þeirrar byggðar sem fyrir er í Vesturbæ 

Kópavogs.  Gert er ráð fyrir að þær byggingar yrðu í sterku samræmi við það sem fyrir er og 

er því lagt til að þær yrðu ein- til fjórbýli.  Þó er gert ráð fyrir að lóðir yrðu töluvert minni en 

þær sem fyrir eru í Vesturbæ Kópavogs.  Lóðaskortinn er íbúum bætt upp með stórum 

svæðum undir matjurtagarða þar sem fólk gæti átt sinn reit til að rækta. 

 

Hér hefur áður komið fram að áhrifamáttur umhverfisins á fólk er sterkur og upplifun af 

náttúrinni mikilvægur þáttur þegar hugað er að skipulagningu grænna og opinna svæða.  

Upplifun fólks af náttúru er einnig misjöfn, það sem einum þykir vera náttúra þykir öðrum 

vera manngert umhverfi.  En það er eitt að horfa á náttúruna og annað að komast í 

raunverulega snertingu við hana, t.d. með garðyrkju. 

 

Höfundur telur að með því að hafa matjurtagarða sem ríkjandi þátt í skipulaginu sé hægt að 

endurheimta nálægð við náttúruna og gefa fólki tækifæri á að upplifa hana á ólíkan hátt og 

raunverulega njóta hennar.  Stefnt er á að í matjurtareitunum í hönnunartillögunni yrði einnig 

möguleiki á runnagróðri og jafnvel litlum vinnuskúrum. 

Í plöntuvali á matjurtareitunum mætti leggja áherslu á notkun berjarunna, t.a.m. sólber, 

rifsber, stikkilsber og hindber en það eru allt tegundir sem eru tiltölulega harðgerðar og þurfa 

lítið skjól. 
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Samvinna gæti orðið á milli skólagarða barna á sumrin við eldri borgara á svæðinu og aðra 

sem rækta sinn matjurtareit.  Líflegt samfélag gæti því myndast í kringum grænmetis- og 

gróðurækt á Kársnesi. 

 

Í Fossvoginum er mikil gróðursæld og halda mætti áfram með það gróðurplan vestar.  Teygja 

það út á Kársnesið á opnu svæðin sem eru á leiðinni meðfram stígunum.  Í dag er meira um 

að notaður sé gróður sem fær að vaxa nokkuð frjálslega, frekar en að hann sé klipptur í form.  

Meðfram nýjum göngustígum mætti planta hraðvaxta trjám, t.d. öspum, í því skyni að mynda 

einskonar trjágöng (e. allé) en einnig til að mynda skjól.  Aðeins fjær yrði plantað verðmætari 

og seinvaxnari trjám, t.d. hlyn, álm, silfurreyni og gráreyni.  Öspin yrði síðan felld til að gefa 

hinum trjánum rými. Úti á eyjunum yrði gróðurvalið meira í ætt við skógarútplöntun í bland 

við blómstrandi runna og yfirbragðið á því svæði áþekkt yndisskógum. 

 

Iðnaðarsvæðinu hjá höfninni, sunnarlega á svæðinu er haldið að mestu leyti óbreyttu í þessari 

hönnunartillögu.  Þar er björgunarsveit til húsa og bónstöð svo eitthvað sé nefnt, þarna er 

léttur iðnaður og skalinn á byggingunum mun minni en sá sem er vestast á svæðinu og því 

þykir ekki ástæða til að útrýma slíkri starfsemi. 

 

Ef til kæmi að á Kársnesi myndi byggjast 

upp vísir að nemendagörðum væri 

spennandi að hafa göngutengingu yfir 

voginn og tengja þannig svæðið 

háskólasamfélaginu þar. 

Slík uppbygging myndi skapa aukið líf á 

Kársnesi og einnig stytta leið 

Kópavogsbúa til Reykjavíkur.  Göngubrú 

myndi þjóna íbúum á svæðinu og einnig 

tengja það vel miðbænum. 

 

 

 

 

41. mynd. Líflegar tengingar. 
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Gert er ráð fyrir að sá stígur sem lagður er til í hönnunartillögunni yrði bæði göngu-og 

hjólastígur og er markmiðið með lagningu hans að hann yrði aðgengilegur og öruggur.  Gott 

stígakerfi og minni umferð á svæðinu gerir það vistvænna en einnig er mikilvægt að 

stígatengingar yrðu vel tengdar opnum og grænum svæðum. 

Lagt er upp með að þegar ferðast yrði á stígnum væri ávallt hægt að vera í nálægð við 

strandlengjuna og ganga eða hjóla meðfram henni. 

 

Á þeim stöðum þar sem stígurinn myndi liggja yfir sjó yrðu brýr yfir og því yrði tenging 

fólks við sjó og vatn ávallt mikil.  Að vera umlukinn vatni er sérstök upplifun og yrði hún rík 

á leið fólks um svæðið sem er eftirsóknarverður eiginleiki í náttúrunni. 

 
 
  

42. mynd. Hugmyndir að göngubrúm yfir sjó og vötn. 
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9. Umræður og ályktanir 
 

Mikið hefur gengið á á Kársnesinu hvað varðar skipulagsmálin og þróun landfyllingarinnar 

og ekki eru allir sammála um framtíð þess. 

Þær greiningar sem unnar voru í þessu verkefni sýna auðsjáanlega að úrbóta er þörf á 

svæðinu og einnig möguleikana á spennandi framtíð fyrir svæðið. 

 

Nú þegar hefur verið ráðist í þessar landfyllingar og augljóst að þar mun eiga sér stað einhver 

uppbygging á næstu árum.  Spurningin er hvernig sú uppbygging verður. 

Höfundur telur mikilvægt að markmiðið með slíkri uppbyggingu verði annað en einungis að 

byggja hús og að arðsemissjónarmið fái að víkja fyrir heildarsýn á skipulagi fyrir svæðið. 

 

Í þessu tilfelli er það lagt fram að náttúra í þéttbýli verði valkostur fyrir Kársnesið og að 

Kópavogur eigi ekki að skilgreina sig sem bæ með stórskipahöfn, grófan iðnað eða sem 

háýsabæ.  Greiningarnar sýndu hve snautt Kársnesið er af grænum svæðum og einnig að 

Vesturbæ Kópavogs vantar útivistarsvæði í samanburði við aðra bæi eins og t.d. Seltjarnarnes 

o.fl.  Því þykir rökrétt að bæta úr því og rétt að fara svo að, að gera Kársnesið að 

útivistarsvæði.  Með því að vinna að þeim þáttum sem fram koma í tillögunni telur höfundur 

það raunhæfan möguleika að skapa náttúru í þéttbýli á Kársnesinu. 

 

Í tillögu sem þessari er margt sem þarf að huga að í smærri skala og útfæra betur á seinni 

skipulagsstigum.  Miðað við það sem á undan hefur gengið telur höfundur að í framtíðinni 

þurfi að endurhugsa allt skipulagið frá grunni og að Kópavogsbær þurfi að leggja fram tillögu 

fyrir svæðið með nýjum vistvænum áherslum og með sjálfbærni að leiðarljósi.  Athuga þarf 

vel hvað svæðið þarf í raun og veru til að þjóna núverandi, sem og komandi íbúum þess.  Það 

þarf að leysa umferðarmálin og gera ráð fyrir aukinni þjónustu á svæðinu. 

 

Möguleiki væri fyrir Kópavogsbæ að taka Bo01 hverfið í Malmö sér til fyrimyndar og vinna 

að skipulagi fyrir Kársnesið sem gæti verið öðrum sveitarfélögum á Íslandi til fyrirmyndar. 

Lífvænlegt borgarumhverfi þar sem gott væri að vera og eftirsóknavert, hverfi sem 

Kópavogsbær gæti verið stoltur af. 
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12.  Viðaukar 
 

12.1 Viðauki 1 
 

Hljóðvistarkort unnin af Línuhönnun 2006. 

 

 

Forsendur:  Endurskoðaðir útreikningar á hljóðstigi m.v. nýjar tölur um núverandi umferð. 
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Forsendur:  Reiknað hljóðstig m.v. þá umferð sem ætlað var að  yrði á helstu götum á 

Kársnesi m.v. alla þá uppbyggingu sem nú er samþykkt og að auki þær hugmyndir sem voru 

uppi um uppbyggingu á rammaskipulagssvæðinu. 
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Forsendur:  Reiknað hljóðstig m.v. þá umferð sem ætla mátti að yrði á helstu götum á 

Kársnesi m.v. alla þá uppbyggingu sem nú er samþykkt og hámarksuppbygginguá 

rammaskipulagssvæðinu. 
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12.2 Viðauki 2 
 

Vindrósir frá Veðurstofu Íslands. 

 

Meðaltal yfir eitt ár: 
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Vetrarrós: 
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12.3 Viðauki 3 
 

Gátlisti frá Lars Gemzøe á frummáli. 

 

Protection 1. Protection against 
Traffic & Accidents 
-traffic accidents 
-fear of traffic 
-other accidents 

2. Protection against 
crime & violence 
(feeling of safety) 
-lived in / used 
-streetlife 
-streetwatchers 
-overlapping functions 
in space & time 

3. Protection against 
unpleasant sense 
experiences 
-wind / draft 
-rain / snow 
-cold / heat 
-polution 
-dust, glare, noise 

Comfort 
 

4. Possibilities for 
WALKING 
-room for walking 
-untiering layout of 
streets 
-interesting facades 
-no obstacles 
-good surfaces 

5. Possibilities for 
STANDING / 
STAYING 
-attractive edges 
*edgeeffect* 
-defined spots for 
staying 
-supports for staying 

6. Posibilities for 
SITTING 
-zones for sitting 
-maximizing advantages 
primary and secondary 
sitting possibilities 
-benches for resting 

Comfort 7. Possibilities to SEE 
-seeing-distances 
-unhindered views 
-interesting views 
-lighting (when dark) 

8. Possibilities for 
HEARING / 
TALKING 
-low noise level 
-bench arrangements 
*talkscapes* 

9. Possibilities for 
PLAY / UNFOLDING 
/ ACTIVITIES 
-invitation to physical 
activities, play, 
unfolding & 
entertainment – day & 
night and summer & 
winter 

Enjoyment 10. Scale 
-dimensions of buildings 
& spaces in observance 
of the important human 
dimensions related to 
senses, movements, size 
& behavior 

11. Possibilities for 
enjoying positive 
aspects of climate 
-sun / shade 
-warmth / coolness 
-breeze / ventlation 

12. Aestetic quality / 
positive sense- 
experiences 
-good design & good 
detailing 
-views / vistas 
-trees, plants, water 
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12.4 Viðauki 4 
 

Skissur sem gerðar voru á ferlinum: 
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