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I 

 

Ágrip 

 

Aukinn þungi umferðar á höfuðborgarsvæðinu, sem rekja má til stöðugrar aukningar í 

bílaeign almennings og vaxtar borgarinnar útávið (e. sprawl) sem og minni byggðarþéttleika, 

hefur vakið upp spurningar um það hvort tímabært sé að huga að öðrum valkostum s.s. að 

draga úr vexti borgarinnar eða koma á samgönguleiðum á borð við  léttlestakerfi eða 

hraðvagnakerfi strætó,með það að leiðarljósi að draga úr vægi einkabílsins og auka hlut 

almenningssamgangna. Til hliðsjónar verða skoðuð fræði almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags TOD (e. Transit Oriented Development) og hugsanlegur ávinningur af innleiðingu 

þess metinn. Reykjavíkurborg lét kanna hagkvæmni léttlestakerfis árið 2004 og skýrsla sem 

unnin var í samráði við AEA Technology, var gefin út undir nafninu „Light Rail Pre-

feasability study report“. Leiðarval  í skýrslu AEA Technology verður notað til hliðsjónar við 

úrlausn verkefnisins. 

 

Meginmarkmið verkefnisins felast í því að greina áætlað leiðarval sem sett var fram í 

fyrrnefndri skýrslu. Greiningin felst í að hnita upp leiðarvalið í ArcGis 10 og skoða núverandi 

ástand umhverfis þá áætlun, út frá íbúðarþéttleika og starfaþéttni. Afmörkun svæðisins miðast 

við 400 m radíus og 800 m radíus helgunarsvæði frá stoppistöðvum eða sem samsvarar 5-10 

mínútna göngufjarlægð. Niðurstöður úr greiningunni verða bornar saman við viðmið sem hafa 

verið sett fram í fræðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags ásamt viðmiðum skynsams 

vaxtar ( e: Smart Growth ). 

 

Í ljós kom að Reykjavíkurborg uppfyllir ekki viðmið hvað varðar almenningssamgöngumiðað 

skipulag TOD né skynsams vaxtar (e. Smart Growth) varðandi íbúðarþéttleika umhverfis 

leiðakerfi LRT/BRT. Sum hverfi koma þó þokkalega út og ber þá helst að nefna gamla 

austurbæinn, gamla miðbæinn og höfnina, Holt, Tún og Norðurmýri. Við úttekt á starfaþéttni, 

kom í ljós að sú aðferðafræði sem notast var við, þ.e.a.s. að meta starfaþéttleika út frá fjölda 

starfa á hektara, gaf ekki nákvæma mynd. Upplýsingar um staðsetningu og skráning á störfum 

er ekki til staðar. Því var notast við töluleg gildi út frá fermetrafjölda atvinnuhúsnæðis. 
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II 

 

Abstract 

 

Increased traffic within the capital area of Reykjavík, caused by constantly increasing car 

ownership amongst citizens, has raised questions of whether it is appropriate to consider other 

possibilities in public transportation, such as LRT/BRT systems, aiming at reducing the 

importance of the private vehicle. Parallel to this research the theory of Transit Oriented 

Development (TOD) and Smart Growth will be studied and possible benefits by 

implementation highlighted. The city of Reykjavík did explore the feasibility of light rail 

systems in 2004 and a report prepared in collaboration with AEA Technology was published 

under the name “ Light Rail Pre-feasibility study report. 

 

The main objective of this project consists in analyzing the planned route, which was set out 

in the report published in 2004. The analysis consists of estimating the coordinates of the 

route and stations in ArcGis 10. Current situation will be studied in terms of neighbourhood 

density and employment levels. Demarcation of the area will be based on 400 m and 800 m 

radius from the interval stations, relatively 5-10 minutes walking distance. The results of the 

analysis will be compared to benchmarks that have been presented in studies of Transit 

Oriented Development and Smart Growth. 

 

It turned out that the City of Reykjavík does not meet the criteria when it comes to Transit 

Oriented Development TOD nor Smart Growth regarding housing density around 

transportation systems like Light Rail Transit or Bus Rapid Transit LRT/BRT. Following 

neighbourhoods did although give a decent result; gamli austurbær, gamli miðbær, höfnin (the 

harbour), Holt, Tún and Norðurmýri. The lack of data regarding job levels, revealed that the 

methology used did not give accurate results. Information about location and registration of 

jobs is not available, therefore they were estimated from numerical values from the 

commercial real estate.  
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Orðskýringar 

Íslenskt heiti Enskt heiti Skýring/skilgreining 

Almenningssamgöngu-

miðað skipulag 

Transit Oriented 

Development 

Skipulag hverfis út frá aðgengi að 

almenningssamgöngum sem uppfylla að 

stærstum hluta ferðaþörf fólks út fyrir hverfið 

(Mannvit, 2011).                      

Skynsamur vöxtur Smart Growth 

Skynsamur vöxtur er aðferðafræði sem notast 

er við í borgaskipulagi og er ætlað að draga úr 

vexti borga út á við, með þéttingu byggða og 

styrkja svæði með tilliti til óvarinnar umferðar 

s.s. gangandi og hjólandi. 

(Smart Growth Network, 2003) 

Aðgengi                      

(að samgöngum) 
Accessibillity 

Hversu auðveldlega er hægt að nálgast hvaða 

áfangastað sem er frá ákveðinni staðsetningu 

og með ákveðnum ferðamáta 

 (Dalvi og Martin, 1976) 

Umferðarreitur Zone 

 Höfuðborgarsvæðinu er skipt niður í reiti sem 

eru nefndir skipulagsreitir. Hver þessara reita 

hefur síðan að geyma skipulagstölur sem 

innihalda upplýsingar um annars vegar 

fólksfjölda og hins vegar fermetrafjölda 

íbúðar- og atvinnuhúsnæðis (VSÓ Ráðgjöf, 

2008).  

Léttlestakerfi 
Light Rail Transit 

LRT 

Um er að ræða vagna sem aka um á 

léttlestarspori (sporvagnar). Sporin bæði 

blandast umferð og eru á sér reinum  

(Dunphy, 2004). 

Hraðvagnakerfi strætó 
Bus Rapid Transit 

BRT 

Hraðvagnakerfi (BRT) er ólíkt hefðbundnu 

strætókerfi að því leyti að um er að ræða 

vagna sem aka um á akreinum sem eru 

aðskildar annarri umferð. Einnig er lengra á 

milli stoppistöðva (Dunphy, 2004). 

Ferðavenjur Travel Behavior 
Hvernig íbúar ferðast s.s. tíðni, ferðamáti og 

tími dags sem ferðir eru farnar. 
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1 Inngangur 

Í þessum kafla verður farið  stuttlega yfir forsögu og helstu ástæður fyrir þessu verkefni ásamt 

því að líta til markmiða og þeirra rannsóknarspurninga sem verkefninu er ætlað að svara. 

Einnig verður farið stuttlega yfir aðferðafræði verkefnisins sem og uppbyggingu ritgerðar og 

þær takmarkanir sem eru á verkinu.  

1. Forsaga 

Á árunum 2001-2002 höfðu Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar og 

Samgönguráðuneytið samstarf um að endurskoða hagkvæmni lestasamgangna. Um var að 

ræða annars vegar farþegalest milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar og hins vegar 

léttlestakerfi á höfuðborgarsvæðinu. Í framhaldi var birt skýrsla í tveimur áföngum, sú fyrri í 

október 2001 sem fjallaði um áætlað leiðarval milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar. 

Seinni áfangi skýrslunnar var birtur í júní 2002. Í þeim áfanga var gerð hagkvæmnisathugun á 

léttlestakerfi á höfuðborgarsvæðinu.  

Vinna við fyrrnefndar skýrslur var framkvæmd af ráðgjöfum AEA Technology plc, Ístaki 

fyrir borgarverkfræðing og Orkuveitu Reykjavíkur (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Á seinni hluta árs 

2004 var svo unnin skýrsla fyrir borgarverkfræðing í Reykjavík út frá fyrri áfangaskýrslum og 

lokaskýrsla birt í desember 2004  undir nafninu „Reykjavík light rail Pre-feasibility study 

report“ (AEA Technology, 2004).  

AEA Technology sá um vinnslu og tæknilegar lausnir varðandi léttlestakerfi á 

höfuðborgarsvæðinu. Samhliða skýrslu AEA Technology frá 2004 var unnin 

hagkvæmnisathugun sem verkfræðistofa VSÓ Ráðgjöf sá um. Hagkvæmnisathugun VSÓ var 

síðan endurskoðuð árið 2009 út frá breyttum forsendum m.a. hækkun eldsneytisverðs í 

heiminum og áherslu á nýtingu innlendra orkugjafa í samgöngum (VSÓ Ráðgjöf, 2009). 

Hagkvæmnisathugun VSÓ frá árinu 2009 var ekki birt opinberlega. 

Í námi mínu í umferðar- og skipulagsfræðum við Háskólann í Reykjavík, heyrði ég fyrst af 

hugmyndum um léttlestakerfi á höfuðborgarsvæðinu en einnig varð á vegi mínum skýrsla 

AEA Technology sem gefin var út árið 2004. Án þess þó að gefa þessari skýrslu nánari gaum, 

þróuðust málin  á þann veg að áhugi kviknaði á þessu verkefni, út frá áherslum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags.  

Almenningssamgöngumiðað skipulag (e. Transit Oriented Development, TOD) á rætur sínar 

að rekja til Norður Ameríku. Hugmyndir þess ganga út frá þeim borgarbrag sem einkenndi 

borgir áður fyrr. Áherslur TOD ganga út frá því að hönnun borga taki mið af 

almenningssamgöngum og aðgengi að þeim. Með áherslum TOD er miðað við það að gera 

hverfi gönguvænlegri og að skapa grundvöll fyrir meira jafnvægi milli notkunar 

almenningssamgangna og einkabíls. Í kjölfar aukningar á bílaeign landsmanna undanfarin ár 

hefur hallað á önnur samgönguform s.s. að ganga og nota reiðhjól eða almenningssamgöngur.  

Verkefni þetta að skoða áætlað leiðarval sem sett var fram í skýrslu AEA Technology (2004) 

út frá áherslum TOD. Þættir eins og þéttleiki íbúða og starfaþéttni eru þættir sem eru 

mikilvægir í skipulagsvinnu TOD. Rannsóknarvinnan miðast við að skoða þessa þætti 

umhverfis það leiðarval sem sett var fram í skýrslunni „Reykjavík light rail Pre-feasibility 

study report“ og bera saman við staðla og viðmið sem sett hafa verið fram í áherslum 
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almenningssamgöngumiðaðs  skipulags TOD og út frá fræðum skynsams vaxtar (e. Smart 

Growth).  

Út frá reynslu af TOD í Norður Ameríku hafa verið gefnir út staðlar og viðmið um hentugan 

íbúðarþéttleika, starfaþéttleika og starfadreifingu umhverfis leiðakerfi almenningssamgangna, 

s.s. léttlestakerfi og strætó og hafa þessi viðmið verið notuð til hliðsjónar í skipulagsvinnu 

TOD. Ýmsar aðrar almennar hliðar TOD verða skoðaðar með tilliti til reynslu og innleiðingar 

í Norður Ameríku þar á meðal áhrif á ferðavenjur. 

Áætlað leiðarval skýrslu AEA Technology verður því hnitað upp ásamt stoppistöðvum í  

forritinu Arcmap 10. Töluleg gögn verða unnin í kjölfarið út frá gagnagrunni LUKR
1
. Gögnin 

miðast við bæði 400 m og 800 m helgunarsvæði út frá áætluðum stöðvum leiðarvalsins. 

Töluleg gögn sem unnið verður  með innan helgunarsvæða eru íbúðar- og starfaþéttni.   

Samanburður á áætluðu leiðarvali út frá gögnum LUKR og viðmiðum TOD ættu að draga 

fram helstu veikleika og styrkleika leiðakerfisins út frá viðmiðum TOD.   

 

1.1 Tilgangur og markmið. 

Tilgangur og markmið þessa verkefnis er að skoða hvort almenningssamgöngumiðað skipulag 

(e. Transit Oriented Development, TOD) sé vænlegur kostur fyrir höfuðborgarsvæðiðmeð það 

að marki að renna styrkari stoðum undir almenningssamgöngur svo sem strætó og 

léttlesta/hraðvagnakerfi (e. Light Rail Transit/Bus Rapid Transit, LRT/BRT).  

 Tilgangur: Að greina íbúðarþéttleika og starfaþéttleika umhverfis hugsanlegt 

leiðarval léttlesta- eða hraðvagnakerfis strætós (LRT/BRT) á höfuðborgarsvæðinu. 

 Markmið: Að bera viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD) og 

skynsams vaxtar (e. Smart Growth) um æskilegan íbúðarþéttleika og 

starfaþéttleika umhverfis stöðvar og leiðakerfi saman við núverandi 

íbúðarþéttleika og starfaþéttleika á höfuðborgarsvæðinu. Greiningin felst í því að 

skoða hvar og hvort íbúðarþéttleiki og starfaþéttleiki sé nægjanlegur fyrir 

hugsanlegt leiðakerfi LRT/BRT skv. viðmiðum TOD og viðmiðum skynsams 

vaxtar (e. Smart Growth). Einnig að meta áhrif almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags á ferðavenjur. 

1.2 Takmarkanir 

Takmarkanir á þessu verkefni felast fyrst og fremst í takmörkunum á gagnagrunni LUKR og  

þeim gögnum og skráningum sem getur verið ábótavant í grunninum s.s. tölulegum 

skráningum varðandi fjölda starfa. Í gagnagrunni LUKR eru ekki skráðar tölur er varða fjölda 

starfa í reitum. Hins vegar er haldið utan um heildarflatarmál atvinnuhúsnæðis. Út frá þeim 

tölum verður starfaþéttni áætluð, en unnt er að áætla gróflega fjölda starfa út frá hlutfalli milli 

hvers stöðugildis og fjölda fermetra atvinnuhúsnæðis sem áætlaður er á hvern einstakling. 

Þetta ætti að gefa vísbendingu um starfaþéttni umhverfis áætlað leiðarval.  

Rannsóknin sem slík er ekki tæknilegs eðlis og ekki verður leitast við að leysa vandamál sem 

tengjast kerfinu sem slíku svo sem hvað varðar tæknilegar lausnir og hentugar tegundir 

léttlesta/hraðvagna eða lausnir sem miðast við umferð/umferðaröryggi og/eða hvernig þessi 

tvö kerfi blandast. Takmarkanir á rannsókninni miðast einnig við kostnaðargreiningu og 

áætlaðan tíma framkvæmdarinnar ásamt nánari útfærslu kerfisins. Með nánari útfærslu 

                                                 
1
 LUKR Landupplýsingarkerfi Reykjavíkur. 
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kerfisins er átt við að ekki er farið í áætlun á fjölda vagna og ferða eða tímaáætlun kerfisins. 

Ekki verður farið í greiningar sem lúta að flutningsgetu þ.e.a.s. fjölda farþega á dag. 

Rannsóknin gengur fyrst og fremst út frá skipulagslegum forsendum þ.e.a.s. íbúðar þéttleika 

og starfaþéttni umhverfis áætlað leiðarval. 

1.3 Afmörkun svæðis 

Greiningarvinnan afmarkast við eftirfarandi hverfi innan höfuðborgarsvæðisins en um er að 

ræða átta hverfi, sex þeirra innan Reykjavíkur og hluta af Kópavogi. Hverfin sex í Reykjavík  

eru eftirfarandi: Vesturbær, miðbær, Hlíðar, Laugardalur, Háaleiti og Breiðholt. Kópavogur 

afmarkast við vesturhlutann þar sem hesthúsabyggðin á Vatnsenda er að hluta undanskilin. 

Nánari afmörkun miðast við 800 m helgunarsvæði umhverfis stoppistöðvar áætlaðs leiðarvals 

og umferðarreiti innan helgunarsvæðis. Fyrir hvern umferðarreit er tölulegum upplýsingum 

safnað s.s. íbúðafjölda og heildar fermetrafjölda atvinnuhúsnæðis. Helgunarsvæðin miðast við 

800 metra radíus út frá áætluðum stoppistöðvum leiðakerfisins. Á mynd 1-1 má sjá 

hverfaskiptinguna og helgunarsvæðið sem um ræðir. Á korti 1-2 má sjá reitaskiptingu innan 

800 metra helgunarsvæðis. 

 Á korti 1-3 má sjá áætlað leiðarval léttlesta/hraðvagnakerfis LRT/BRT. Rauð lína táknar 

álitlegasta kostinn út frá skýrslu AEA Technology „Reykjavík light rail Pre-feasibility study 

report“. Blá lína táknar hugsanlega framtíðarstækkun kerfis til suðurs í gegnum Garðabæ og 

Hafnarfjörð með endastöð við Keflavíkurflugvöll. Fjólublá lína táknar annan valmöguleika  

sem kerfið býður upp á.   

 
Kort 1-1. Yfirlitsmynd hverfaskipting. Unnið úr gagnagrunni LUKR 

 

Skýrsla AEA Technology var ekki endanleg útfærsla á leiðakerfinu og því er gert ráð fyrir 

öðrum valkostum. Rannsóknarverkefni þetta mun einskorðast við rauða línu sem álitin var 

líklegasti kostur ásamt stoppistöðvum sem staðsettar voru á því leiðarvali og  
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800 metra radíus helgunarsvæði út frá þeim. Í Grafaholti og Árbæ má sjá að leiðarval endar án 

frekari skýringa. Um er að ræða bláa og rauða línu en útfærsla kerfisins náði ekki lengra til 

norðurs eða austurs. Ástæður þess að svæðið takmarkast við þennan hluta 

höfuðborgarsvæðisins eru að um er að ræða eldri byggðarkjarna sem eru vel grónir og þéttari 

en aðrir hlutar borgarinnar. Einnig er mikið um atvinnustarfsemi miðsvæðis sem er ein af 

megin forsendum léttlesta/hraðvagnakerfa ásamt íbúðarþéttleika.  

 

Kort 1-2. Afmörkun út frá umferðarreitum. Unnið úr gagnagrunni LUKR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3. Yfirlitskort leiðakerfis. Rauðar línur líklegasti kostur. Bláar línur áætluð framtíðarstækkun kerfis. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR. 
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1.4 Rannsóknarspurningar.  

Tilgangur þessarar ritgerðar mun vera að svara þremur eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Mun almenningssamgöngumiðað skipulag samkvæmt hugmyndum TOD (e. Transit 

Oriented Development) styrkja grundvöll fyrir léttlesta/hraðvagnakerfi (LRT/BRT) á 

höfuðborgarsvæðinu? 

2. Er íbúðarþéttleiki og starfaþéttleiki umhverfis áætlað leiðarval léttlesta- eða 

hraðvagnakerfis (LRT/BRT) á höfuðborgarsvæðinu nægjanlegur samkvæmt 

viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD) annars vegar og skynsams 

vaxtar (e. Smart Growth) hins vegar? 

3. Mun almenningssamgöngumiðað skipulag hafa jákvæð áhrif á ferðavenjur 

einstaklinga með tilliti til almenningssamgangna? 

1.5 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðinni er skipt upp í átta eftirfarandi aðalkafla: 

 

Fyrsti kafli: Í fyrsta kafla er farið í forsögu þessa verkefnis ásamt hugsanlegum vandamálum 

sem kunna að vera til staðar. Einnig er farið í tilgang þessa verkefnis og takmarkanir sem 

miðast við afmörkun og tæknilegar lausnir í kringum áætlað leiðarval ásamt hugsanlegum 

takmörkunum tengdum hugbúnaði og tölulegri skráningu. Að lokum er 

rannsóknarspurningum varpað fram. 

 

Annar kafli: Í þessum kafla er farið yfir  það hvað almenningssamgöngumiðað skipulag  

(e. Transit Oriented Development) TOD stendur fyrir almennt. Um er að ræða fræðilegt yfirlit 

þar sem farið er yfir ýmsar hliðar TOD.    

 

Þriðji kafli: Hér er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem gerð er nánari 

útlistun á gögnum og úrvinnslu er lýst, farið er yfir hugbúnað sem notast er við og það 

hvernig uppsetningu gagnagrunns er háttað. 

 

Fjórði kafli: Fjallar um niðurstöður út frá keyrslu gagna. Þrjú kort út frá niðurstöðum eru 

kynnt og farið yfir upplýsingar sem fram koma. Kort 4-1 dregur fram upplýsingar út frá 

viðmiðum skynsams vaxtar. Kort 4-2 dregur fram upplýsingar út frá viðmiðum TOD. Síðasta 

kortið dregur fram upplýsingar út frá starfaþéttni og viðmiðum TOD. 

 

Fimmti kafli: Í umfjöllun um niðurstöður verður farið ítarlega yfir þá reiti og hverfi sem 

fullnægja viðmiðum TOD og skynsams vaxtar varðandi hentugan íbúðarþéttleika umhverfis 

leiðakerfi almenningsvagna og léttlestakerfa. 

 

Sjötti kafli: Niðurstöður dregnar saman frá bestu tilfellum til verstu m.t.t. til léttlestakerfa og 

almenningsvagnakerfis. 

 

Sjöundi kafli:Leitast verður við að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram í kafla 

1.4. 

 

Áttundi kafli: Umræður og frekari rannsóknir. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað almennt  um  almenningssamgöngumiðað skipulag (e. Transit 

Oriented Development), m.a. um nokkrar erlendar rannsóknir sem tengjast  slíku skipulagi. 

Þessi kafli nær yfir töluvert víðara svið en rannsóknin sjálf en er stór hluti af  skipulagsvinnu 

TOD.   Efnið er ansi umfangsmikið og margir þættir sem tengjast, s.s. áhrif byggðs umhverfis 

á ferðavenjur. Í þessum kafla verður farið yfir helstu samgönguform, ásamt íbúðar- og 

starfaþéttleika út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. 

Aðrir þættir s.s. tengingar við samgöngur, gönguvænleiki og bílastæði verða einnig skoðaðir 

m.t.t. ferðavenja. 

2.2 Almenningssamgöngumiðað skipulag 

Hugmyndir um almenningssamgöngumiðað skipulag og hugtakið TOD  eiga uppruna sinn að 

rekja til Norður Ameríku. Tilgangur almenningssamgöngumiðaðs skipulags hefur verið að 

blása lífi í hnignandi miðbæjarkjarna sem og auka lífsgæði innan þeirra. Líta má á TOD sem 

nýtt verkfæri í höndum skipulagsfræðinga til þess að draga úr borgarvexti út á við (e. Sprawl) 

sem og til að draga úr notkun einkabílsins. Aðferðafræði TOD hefur verið beitt til þess að ná 

fram markmiðum um að þétta byggð umhverfis samgöngukerfi svo sem léttlestakerfi og 

hraðvagnakerfi strætó. Þá er lögð áhersla á gönguvænleika og blöndun byggðar. Áherslur 

TOD endurspeglast í að borgarhönnun taki mið af almenningssamgöngum sem og aðgengisað 

þeim. Bætt aðgengi leiðir til aukinnar notkunar, bættrar afkomu og arðsemi í fjárfestingum 

tengdum almenningssamgöngum (Robert Cervero o.fl, 2004). Áherslur 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD ganga út frá því að gera aðgengi að 

almenningssamgöngum s.s. léttlesta/hraðvagnakerfis LRT/BRT betra.  Á margan hátt má 

segja að tilgangurinn með TOD sé að endurbyggja það gamla form sem einkenndi borgir áður 

fyrr, borgarbrag sem einkenndist af iðandi mannlífi og lifandi götumynd, blöndun svæða með 

t.a.m. íbúðum, verslunum, skrifstofum og opinberri þjónustu en um leið varðveislu opinna 

svæða (Robert Cervero o.fl, 2004). Hugmyndir um lestarsamgöngur á höfuðborgarsvæðinu 

hafa komið fram reglulega. Annars vegar hefur verið rætt um lestarsamgöngur milli 

Keflavíkur og Reykjavíkur og hins vegar léttlestakerfi innan höfuðborgarsvæðisins. 

Reykjavíkurborg lét meðal annars vinna skýrslu árið 2004 um hagkvæmni lestarsamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu (AEA Technology, 2004). Skýrslan var unnin af AEA Technology plc 

og ber titilinn „Reykjavik light rail pre-feasbility study report“ Í skýrslunni var sett upp 

hugsanlegt leiðarval ásamt möguleikum sem myndu bjóða upp á framtíðarstækkanir kerfisins 

til nágrannasveitarfélaga. Skýrsla AEA var unnin með tilliti til þess að hægt væri að áætla 

kostnað léttlestakerfis fyrir höfuðborgarsvæðið. Einnig eru settar fram hugmyndir að því 

hvernig kerfið blandast umferð einkabílsins ásamt öðrum tæknilegum lausnum s.s. við 

gatnamót. Skýrsla AEA var ekki unnin með það í huga að útfæra kerfi LRT til dýpstu 

smáatriða, heldur til þess að hægt væri að gróflega áætla kostnað slíks kerfis. Samhliða 

skýrslu AEA vann verkfræðistofan VSÓ að kostnaðaráætlun léttlestakerfisins fyrir 

Reykjavíkurborg. Skýrsla VSÓ „Lestarsamgöngur á SV-Landi Endurmat á hagkvæmni“ var 

ekki gefin út opinberlega. Niðurstaða hennar miðað við þáverandi forsendur var að 

endurgreiðslutími lestarkerfa yrði langur og líklegt að endurfjárfestingar væru hafnar áður en 

honum yrði náð. Hins vegar var ekki útilokað að lestir yrðu hagkvæmur kostur í framtíðinni 

og því raunhæfur kostur að taka tillit til þeirra í skipulagi (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Helstu kostir 
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almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD eru aukinn hlutdeild almenningssamgangna í 

ferðavenjum almennings. Með aukinni hlutdeild aukast heildartekjur viðkomandi 

samgöngumáta. Íbúar í nærumhverfi 800 m radíus  við stöðvar eru fimm til sex sinnum 

líklegri til  þess að nýta sér almenningssamgöngur en þeir sem búa fjær þ.e.a.s. utan við 800 m 

radíus frá stöð (Cervero o.fl, 2004). Aðrir kostir almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD 

eru að bæjarhlutar sem skort hefur viðhald og umhirðu gangast í endurnýjun lífdaga og ný 

tækifæri til nýbygginga og fjárfestinga á húsnæðismarkaðinskapast (Cervero o.fl, 2004). 

Húsnæðismarkaður er líklegur til þess að taka við sér og framboð af fjölbreyttu húsnæði mun 

að öllum líkindum aukast. Aðrir kostir TOD eru minni mengun, s.s. útblástur í kjölfar færri 

ferða á einkabíl. Síðast en ekki síst er líklegt að það dragi úr umferðarmannvirkjum sem 

tengjast vegagerð´en það leiðir af sér betri nýtingu á landi og síðast en ekki síst aukið öryggi 

óvarinnar umferðar (Cervero o.fl, 2004). 

Áherslur almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD og skynsams vaxtar (e. Smart Growth) 

eru í grunninn mjög líkar og ætla má að það sé dýnamískt samband þar á milli. Í báðum 

tilfellum er unnið að því að bæta aðgengi þeirra sem kjósa bíllausan lífstíl, t.d. með því að 

gera umhverfið gönguvænna sem og að þétta byggð ásamt dreifingu og aukins fjölbreytileika 

starfa með blandaðri landnotkun. Þó má greina áherslumun þar sem ríkari áhersla er lögð á 

stuðning við almenningssamgöngur í TOD en Smart Growth sem felst í því meðal annars að 

auka og þétta byggð nærri samgöngustöðvum (Cervero o.fl, 2004). Helstu form 

almenningssamgangna hafa verið skilgreind í almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD og 

eru þau eftirfarandi: Almenningsvagnakerfi strætó, hraðvagnakerfi strætó (e. Bus Rapid 

Transit)  

léttlestakerfi (e. Light Rail Transit) og síðasta en umfangsmesta kerfið eru lestarkerfi (e. 

Commuter Rail). Nánar verður fjallað um þessi mismunandi form almenningssamgangna út 

frá skilgreiningum almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD hér að neðan.  

Miðað er við ólík form almenningssamgangna, eftir því hversu stór svæði þau ná yfir.  Helstu 

form almenningssamgangna eru eftirfarandi (Dunphy, 2004): 

 

Strætó er það kerfi sem mest er notað. Um tveir þriðju 

allra almenningssamgangna í Norður Ameríku eru með 

strætó. Tíð stopp draga niður þjónustustig og 

meðalhraði innan þéttbýlis er lágur, eða sem samsvarar 

21 km/klst. Helstu kostir eru að auðvelt er að breyta 

leiðum eftir þörfum og að strætó blandast vel annarri 

umferð (Dunphy, 2004). Áætlað er að meðalhraði 

strætisvagna í Reykjavík sé um 22 km/klst. (Hönnun, 

2006). 

 

 

 

Mynd 2-1. Hefðbundinn strætó 
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Hraðvagnakerfi (BRT) er ólíkt hefðbundnu strætókerfi 

að því leyti að um er að ræða vagna sem aka um á 

akreinum sem eru aðskildar annarri umferð. Einnig er 

lengra á milli stoppistöðva þ.e.a.s. færri stopp á 

leiðinni.  Hraðvagnakerfi hefur einkenni lestarkerfis að 

því leyti til að stoppistöðvar eru áþekkar stöðvum 

léttlestakerfis sem og að kerfið er hraðvirkt og 

áreiðanlegt (Dunphy, 2004). 

 

Léttlestakerfi (LRT) er öllu flóknara samgöngukerfi en 

þau tvö fyrrnefndu. Um er að ræða vagna sem aka um á 

léttlestaspori (sporvagnar). Sporin bæði blandast 

umferð og eru á sér reinum. Með því að blanda sporum 

við umferð má draga úr kostnaði sem felst í því að 

aðgreina léttlestakerfi frá annarri umferð, hins vegar  

getur kerfið þannig orðið háð atvikum sem gerast í 

umferðinni t.d. seinkunum og/eða óhöppum. 

Meðalhraði nýrra léttlestakerfa  í Norður Ameríku er 

um 32 km/klst. samanborið við 21 km/klst. eldri 

léttlestakerfa í New Orleans, Boston og Philadelphiu 

(Dunphy, 2004). Margar borgir í Norður Ameríku eru farnar að gera ráð fyrir 

léttlestakerfum vegna þess að um er að ræða ódýrara kerfi en jarðlestakerfi, einnig eru 

léttlestakerfi ögn sveigjanlegri en jarðlestakerfi. Með sveigjanleika er þá átt við möguleika 

á síðari breytingum kerfisins þar sem það takmarkast ekki við jarðgöng. Á meðal borga sem 

eru að innleiða og hafa innleitt slík kerfi eru Dallas, Portland og San Diego (Dunphy, 2004). 

 

Jarðlestakerfi: Það sem einkennir jarðlestakerfi (e. metro) er að sporin eru aðskilin frá umferð 

með undirgöngum. Einnig hafa jarðlestir forgang þar sem línur skerast á yfirborði. Fjarlægð á 

milli stöðva er töluvert meiri sem og hraði kerfisins. Kostnaður við rekstur slíks kerfis er 

mikill og til þess að það borgi sig fjárhagslega og hægt sé að bjóða fargjöld á samkeppnishæfu 

verði, þarf byggð að vera töluvert þétt (Dunphy, 2004). 

Lestarkerfi: Lestarkerfi (e. commuter rail) eru notuð til 

þess að þjónusta lengri vegalengdir, yfirleitt úr miðbæ 

eins bæjarfélags yfir í annað bæjarfélag. Algeng fjarlægð 

milli stöðva er sem samsvarar 3,5 mílum eða 5,6 km. Það 

sem einkennir notendur lestarkerfa er að þeir koma frá 

stóru svæði umhverfis lestarstöðvar. Algengt er að 

farþegar lestarkerfa nálgist lestarstöð á einkabíl, leggi í 

bílastæði og haldi för sinni áfram með lest (Dunphy, 

2004). 

 

Fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu ásamt aukinni umferð sem og álagi á vegakerfið 

hafa vakið spurningar varðandi það hvert skuli stefna í samgöngumálum. Þéttari 

 

 

 

 

Mynd 2-3: Léttlestakerfi LRT 

Mynd 2-2: Hraðvagnakerfi Strætó 

BRT 

Mynd 2-4: Lestarkerfi (e: Commuter 

rail) 
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byggð gæti haft þau áhrif að léttlestasamgöngur LRT  eða hraðvagnakerfi strætós BRT yrðu 

hagkvæmari í komandi framtíð, ekki síst vegna þess að um er að ræða ódýran og vistvænan 

orkugjafa til þess að knýja kerfið áfram á formi rafmagns eða metans.  

2.3 Íbúðarþéttleiki  

Aukinn íbúðarþéttleiki er undirstaða þess að gera hverfi gönguvænlegri og auka framboð 

almenningssamgangna. Hagsmunir verslunar og þjónustu eru háðir þéttri byggð. Augljós 

tengsl eru milli aukins þéttleika og verslunar (Smart Growth Network, 2003). Með auknum 

þéttleika styrkjast stoðir verslunar og þjónustu með fleiri viðskiptavinum innan svæðisins. 

Þéttleiki byggðar hefur áhrif á það hvaða ferðamáta fólk kýs. Með auknum farþegafjölda er  

unnt að bæta þjónustustig og þægindastig almenningssamgangna en að auki styrkjast stoðir 

samgöngumáta eins og almenningsvagna og lestarkerfa með auknum farþegafjölda (Smart 

Growth Network, 2003). Það er einkennandi fyrir hverfi þar sem lítill byggðarþéttleiki er til 

staðar, að almenningssamgöngur sneiði meðfram hverfi á útjaðri. Hins vegar er líklegra  að 

almenningsvagnar/léttlestir sjái hag sinn í fleiri stoppum miðsvæðis í þéttari úthverfum í stað 

þess að sneiða meðfram byggðinni. Þar af leiðandi verður aðgengi að þeim betra og 

vegalengdir styttast. Með þéttingu byggðar opnast einnig möguleikar til þess að auka 

fjölbreytni í samgöngumátum s.s. óvarinnar umferðar, ásamt öðrum valkostum t.d. einkabíl og 

almenningssamgöngum til þess að sinna daglegum þörfum (Smart Growth Network, 2003). 

Með þéttari byggð er líklegra að árangur náist í fjölgun farþega með almenningssamgöngum, 

þannig að almenningssamgöngur verði sjálfbær kostur. Fyrir vikið verður almenningur einnig 

viljugri til þess að ganga um nærumhverfi sem hefur brag lifandi byggðar. Í fræðum „Smart 

Growth“  er áætlað að sá gönguradíus sem fólk er tilbúið að leggja á sig til þess að komast í 

almenningssamgöngur sé 5 til 10 mínútur eða sem samsvarar 400-800 metrum (Smart Growth 

Network, 2003). Samkvæmt skynsömum vexti e:Smart Growth er áætlaður lágmarks 

byggðarþéttleiki í kringum stoppistöðvar almenningsvagna 6-8 íbúðir á ekru eða sem 

samsvarar 15-20 íbúðum á hektara sjá töflu 2-1. 

Hins vegar er gert ráð fyrir enn þéttari byggð í kringum léttlestakerfi eða um 15-20 íbúðum á 

ekru eða sem samsvarar 37-49 íbúðum á hektara sjá samantekt í töflu 2-1 (Smart Growth 

Network, 2003). 

Almenn viðmið sem notast hefur verið við í Norður Ameríku í almenningssamgöngumiðuðu 

skipulagi TOD varðandi fjölda íbúða á hverja ekru, hefur verið 7 íbúðir/ekru sem 

lágmarksstærð til að halda uppi almenningsvagnakerfi. Það samsvarar 17 íbúðum á hektara 

(Dunphy, 2004). Markið hækkar þegar kemur að léttlestakerfi LRT en þá er  gengið út frá því 

að lágmarksþéttleiki séu 12 íbúðir á ekru eða sem samsvarar 30 íbúðum á hektara, sjá 

samantekt í töflu 2-1 (Dunphy, 2004).  Hins vegar getur þessi tala verið breytileg eftir því 

hvers konar svæði er um að ræða, hvort um sé að ræða ný hverfi eða breytingar á 

landnotkun/landsvæði sem fyrir er. Forsendur geta verið misjafnar eftir því hvort um er að 

ræða miðbæjarkjarna eða úthverfi. Aðrir þættir s.s. fjöldi starfa segja til um blöndun og það 

hvernig fólk ferðast. Starfaþéttni þ.e.a.s. fjöldi starfa á hvern hektara vegur í raun og veru 

þyngra í vali almennings á ferðamáta (Dunphy, 2004). 

Áherslur eru mismunandi varðandi íbúðarþéttleika eftir því hvort um er að ræða viðmið 

"Smart Growth" annars vegar eða viðmið "Transit Oriented Development" hins vegar, eins og 

sjá má glögglega í töflu 2-1. Töluverður munur er þarna á milli, t.d. ef borinn er saman 
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þéttleiki umhverfis léttlestakerfi út frá stöðlum TOD en þar er miðað við 30 íbúðir á hektara 

en í skynsömum vexti er gengið út frá 37 til 49 íbúðum á hektara. 

 

Tafla 2-1: Viðmið skynsams vaxtar (e. Smart Growth) og almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD. 

(Dunphy, 2004) (Smart Growth Network, 2003) 

 

Einnig gætir misræmis milli borga í Norður Ameríku hvað varðar íbúðarþéttleika. Í Oregon er 

miðað við 17-37 íbúðir á hektara á meðan viðmið í San Diego er öllu hærri, eða 45-62 íbúðir á 

hektara (Dunphy, 2004). Draga má þá ályktun að þessar tölur séu sveigjanlegar, og aðrir 

þættir spili inní s.s. starfaþéttni og ferðavenjur almennings, þegar skipulagt er í kringum 

almenningssamgöngukerfi. 

Möguleikar á mismunandi ferðamáta eru einnig háðir fjölda starfa innan svæðis. Viðmið sem 

sett eru í almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD  ganga út frá lágmarksfjölda starfa á 

ekru, og  miðast við 20 störf en æskilegt er að fjöldi starfa á ekru séu 50 sem samsvarar 124 

störfum á hektara til þess að halda uppi meðalþjónustustigi almenningsvagna. Sjá samantekt 

hér að neðan í töflu 2-2 (Dunphy, 2004). Við hækkun þjónustustigs s.s. tíðni ferða þannig að 

þjónustustig teljist hátt, hækkar viðmiðið úr 50-124 störfum á hektara upp í 185 störf á 

hektara. Léttlestakerfi miðast við 125 störf á ekru eða sem samsvarar 309 störfum á hektara, 

sjá samantekt hér að neðan í töflu 2-2 (Dunphy, 2004). 

 

 

Tafla 2-2: Æskilegur fjöldi starfa miðað við hektara út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags TOD  (Dunphy, 2004). 

 

 

Almenningssamgöngumiðað skipulag TOD er orðið mikilvægur þáttur í skipulagsvinnu í 

helstu borgum Norður Ameríku. Hins vegar hafa borgir í Evrópu unnið töluvert lengur að 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi. Þar ber einna helst að nefna Kaupmannahöfn.  

Óhætt er að segja að Kaupmannahöfn hafi verið í forystu við skipulagsvinnu TOD eftir seinni 

heimsstyrjöld þegar danska skipulagsstofnunin innleiddi fingraplanið árið 1947 (Knowles, 

2012). Fingraplanið danska er dæmi um framúrskarandi árangur í skipulagsvinnu tengdri 

Viðmið íbúðarþéttleiki fjöldi íbúða á hektara  

    Almenningsvagnar Léttlestakerfi 

Almenningssamgöngumiðað 

skipulag (TOD) 

17 íb/ha 30 íb/ha 

Skynsamur vöxtur 

 (e. Smart Growth) 

15-20 íb/ha  37-49 íb/ha 

Þjónustustig samgöngumáta 

(e. level of service) 

Æskilegur fjöldi starfa á ha  

m.v. almenningsvagna 

Æskilegur fjöldi starfa á ha  

m.v. léttlestakerfi 

Hátt    185 309 

Meðal  124  

Lágt  50  
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almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD. Áherslur voru lagðar á að þróa byggð meðfram 

samgöngulínum s.s. lest og léttlest. Um var að ræða samgöngulínur sem voru til staðar en 

einnig voru fyrirhugaðar nýjar línur sem myndu ganga frá úthverfum inn í miðborg. Í kringum 

stoppistöðvar var lögð áhersla á þétta og blandaða byggð, með verslun og þjónustu. Jafnframt 

var lögð áhersla á verndun grænna svæða (Knowles, 2012). Danska fingraplanið varð fljótt 

þekkt sem almenningssamgöngumiðað skipulag TOD þar sem línuleg þróun byggðar 

meðfram lestalínum varð áberandi í skipulaginu (Knowles, 2012). Danir gengu út frá því í 

fingraplaninu frá 1947 að fjöldi íbúa umhverfis stoppistöðvar skildi vera frá 12000 upp í 

18000 íbúa hámark, miðað við 200 ha svæði. Gengið var út frá því  að göngufjarlægð  væri 

um 10-15 mínútur frá stöðvum eða því sem samsvarar 800 m radíus. (Dansk 

Byplanlaboratorium, 1947).  

Umhverfis stöðina Skovlunde var gert ráð fyrir 14000 íbúum á 200 ha svæði sem samsvarar 

um 800 m radíus út frá stöð (Dansk Byplanlaboratorium, 1947). Í danska skipulaginu frá 1947 

var gengið út frá því að meðal fjölskyldustærð væri 2.71 íbúi á hverja íbúð (Dansk 

Byplanlaboratorium, 1947), þannig má áætla íbúðarþéttleika umhverfis  stöðvar. Í Skovlunde 

eru 26 íbúðir á hektara miðað við  forsendur gefnar upp hér að ofan. 

 

 𝑆𝑘𝑜𝑣𝑙𝑢𝑛𝑑𝑒 = ( 
14000 

200
 )  ÷ 2.71 = 26 í𝑏/ℎ𝑎 

 

Hins vegar ef almennt er miðað við 12000 til 18000 íbúa á 200ha má reikna út íbúðarþéttleika 

frá 22 til 33 íbúða á hektara umhverfis stoppistöðvar í danska skipulaginusem er nokkuð nær 

lagi miðað við tölur í töflu 2-1 um viðmið TOD og Smart Growth. 

 

Rannsóknir í Norður Ameríku sýna einnig beint samband milli  íbúðarþéttleika og bílaeignar. 

Eftir því sem þéttleikinn er meiri því færri bílar eru á hverja þúsund íbúa (Parker o.fl, 2002). Í 

rannsókninni var tekið mið af fjölskyldumynstri, s.s. stærð fjölskyldna og fjölda 

fjölskyldumeðlima á vinnumarkaði sem og tekjum heimila. Fallið á milli þéttleika og 

bílaeignar var á þann veg að við hverja tíu prósenta aukningu í fjölda íbúa lækkaði hlutfall 

bíla um eitt og hálft (Parker o.fl, 2002).  

 

Fjölmargir aðrir þættir en bara íbúðar- og starfaþéttleiki hafa áhrif á það hvaða ferðamáta við 

kjósum að nota. Tengingar við samgöngur ásamt hönnun og ásýnd gatna spila einnig 

veigamikið hlutverk í skipulagsvinnu TOD. Varðandi hönnun skiptir stærð byggingarreita 

máli sem og hvernig byggingar snúa ásamt aðgengi að þeim. Stærð byggingarreita skiptir máli 

út frá öryggisjónarmiðum og öryggistilfinningu óvarinnar umferðar. Stórir byggingareitir og 

víðir beygjuradíusar hafa áhrif á umferðarhraða og líklegt er að hraðinn aukist við þessar 

forsendur.  

 

2.4 Gönguvænleiki og tengingar við samgöngur 

Í fræðigreinum hefur verið deilt um hvort stefnumörkun í landnotkun og samgöngum hafi 

áhrif á ferðavenjur heimila. Þá aðila sem hafa tekið þátt í að móta þær áætlanir sem eru í gildi 

þyrstir í niðurstöður um það hvort áætlanir beri árangur. Er gönguvænleiki hverfanna til 

staðar, eru almenningssamgöngur og aðgengi að þeim nægjanlegt til þess að draga úr notkun 

einkabílsins? Þrátt fyrir fjöldann allan af rannsóknum undanfarin ár á þessu sviði er enn of 
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snemmt að draga af þeim ályktanir og niðurstöður um áhrif byggðs umhverfis (e. built 

environment) á ferðavenjur. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að tengsl milli blöndunar, 

starfa/íbúðarþéttni, gatnanets (hönnunar) og góðra almenningssamgangna hafa áhrif á 

bílnotkun á þann hátt að draga úr vægi einkabílsins  (Olaru & Smith, 2010).  

Framkvæmdir á borð við lestar- og léttlestakerfi hafa oft á tíðum verið gagnrýndar og því 

haldið fram að þeir sem áður ferðuðust með almenningsvögnum færðu sig yfir í lestarkerfi. 

Hins vegar hefur reynslan sýnt að almenningssamgönguskipulag TOD hefur frekar aukið 

hlutdeild sína á meðal ökumanna einkabíla. Fólk kýs að leggja bílnum og ferðast með lestum   

(Cervero o.fl, 2004) .  

Rannsókn í Californiu leiddi m.a. í ljós að 52% ökumanna sem nýttu sér einkabíl til vinnu 

skiptu yfir í almenningssamgöngur við flutning í grennd við stoppistöð eða að stoppistöð var 

staðsett innan hálfrar mílu, eða sem samsvarar um 800 m frá heimili viðkomandi (Cervero 

o.fl, 2004). Í könnun Gallups frá 2011 fóru um 76% Reykvíkinga til vinnu á einkabíl, innan 

við 4% nýttu sér þjónustu strætó og um 20% fóru hjólandi eða gangandi (Gallup, 2011). 

Jafnvægi hefur verið í niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa  verið á 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD. Samanburður á rannsóknum hefur verið án 

teljandi frávika, niðurstöður hafa verið á þann veg að aukning hefur verið í hlutdeild 

almenningssamgangna umhverfis stöðvar þar sem samverkandi þættir, svo sem góð hönnun, 

blöndun og þétt byggð umhverfis stöðvar eru til staðar. Aukning á farþegafjölda í 

nærumhverfi stöðva (innan 800 m) hefur verið fimm til sexföld samanborið við svipaðar 

aðstæður s.s. hönnun, blöndun og íbúðarþéttleika fjær stöðvum (Cervero o.fl, 2004). 

Mikilvægi þess að blanda byggð í almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD er ótvírætt. 

Fólk ferðast í og úr vinnu á háannatímum, t.d. á morgnana og seinnipart dags og þá eru 

almenningssamgöngur yfirleitt vel nýttar s.s. strætó og lestir. Hins vegar með aukinni blöndun 

og annars konar afþreyingu eins og t.d. veitingahúsum, kaffihúsum og annarri þjónustu, sækir 

fólk í þá afþreyingu sem í boði er utan háannatíma, oftast í frítíma og á kvöldin. Við það eykst 

jafnframt flæði farþega og skilvirkni almenningssamgangna utan háannatíma. Blöndun 

byggðar tryggir jafnt flæði í almenningssamgöngum (Cervero o.fl, 2004). 

Rannsókn sem gerð hefur verið í nokkrum hverfum í Seattle leiðir í ljós að samband er milli 

blöndunar og hönnunar hverfa með tilliti til gönguvænleika. Tólf hverfi í Seattle borg voru 

borin saman með tilliti til svipaðra einkenna s.s. að hverfin voru svipuð að þéttleika en einnig 

var hugað að blöndun hverfanna og tekjum heimila. Hins vegar var töluverður munur á 

hverfum út frá hönnun og skipulagi. Munurinn á hverfunum fólst í stærð byggingarreita og 

breidd gangstétta. Þessum tólf hverfum var skipt upp eftir legu. Annars vegar var helmingur 

þeirra flokkaður sem miðbæjarhverfi og hins vegar var um úthverfi að ræða. Það sem var 

einkennandi fyrir hönnun hverfa sem voru skilgreind sem þéttbýli (e. urban) var að 

byggingarreitir voru smærri og gangstéttakerfi var samfellt, einnig var mikið um að bílastæði 

væru samsíða akstursstefnu á götu (Parker o.fl, 2002). Hverfi sem voru skilgreind sem 

úthverfi, voru frábrugðin að því leyti að byggingarreitir voru stærri og lengra á milli þeirra en 

einnig var gangstéttakerfi ósamfellt og stór bílastæði umhverfis húseiningar í stað þess að 

liggja meðfram götu. Niðurstöður milli hverfa leiddu í ljós að mikið samspil er milli tíðni 

gangandi vegfarenda og hönnunar s.s. stærð byggingarreita. Á mynd 2-5 má sjá fjölda 

vegfarenda á hverja 1000 íbúa/klst. í Seattle borg, eftir hverfum. Eins og sjá má á grafinu er 

mikill munur á hverfum miðsvæðis og úthverfum, í samanburði á versta tilfellinu í 

miðbæjarhverfi með tilliti til gönguvænleika og besta tilfelli í úthverfi er mismunur á fjölda 
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gangandi um 40%  á hverja 1000 íbúa/klst. Rannsakendur komust að því að sterk tengsl eru 

milli gönguvænleika og hönnunar sem útskýrir mismun á fjölda gangandi vegfarenda milli 

hverfa (Parker o.fl, 2002). 

 

 

 
Mynd 2-5: Fjöldi gangandi á hverja 1000 íbúa/klst í Seattle (Parker o.fl, 2002) 

 

 

Varðandi úthverfi í almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD, er mikilvægt að líta til þess 

að það verður að skoða allar tegundir ferðamáta, ekki einungis þá vegfarendur sem ganga til 

og frá stöðvum. Einnig þarf að huga að þeim sem ferðast með einkabíl og strætó. Helstu 

ástæður þess að LRT/BRT stöðvar í úthverfum þurfa að einblína á fjölþættar samgöngur  

(e. multimodal) og aðgengi eru að oft á tíðum er blöndun og þéttleiki ekki fullnægjandi. Með 

því að bæta aðgengi að stöðvunum og gera ráð fyrir ólíkum ferðamáta s.s. strætó og einkabíl, 

t.d. með aðstöðu þar sem fólk getur lagt bílnum og skipt um ferðamáta við úthverfastöðvar (e. 

park ride) er unnt að auka farþegafjölda í LRT/BRT kerfum í úthverfum. Helsta ástæða þess 

er m.a. sú að oft á tíðum er dýrara að leggja einkabíl miðsvæðis en í úthverfum. Einkabíll 

hefur verið fyrsti kostur farþega að stöðvum BRT/LRT, þess vegna er mikilvægt að huga að 

aðgengi þeirra að stöðvum í úthverfum. Helstu veikleikar sem hafa verið til staðar í kringum 

stöðvar í úthverfum eru byggðarþéttleiki og það að blöndun er ekki nægjanleg, þess vegna ber 

að gæta þess að ekki sé einungis einblínt á gangandi vegfarendur, heldur að aðgengi sé 

fjölþætt og aðgengi annarra ferðamáta sé til staðar, t.d. að unnt sé að skutla farþegum og 

sækja þá. Þá má nefna þá sem vilja leggja til lengri tíma og síðast en ekki síst þá sem kjósa að 

hjóla (Kim, Ulfarsson, og Todd Hennessy, 2007).  
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Helstu þættir sem hafa áhrif á gönguvænleika hverfa eru eftirfarandi (Dittmar, 2004). 

 

 

 

2.5  Gangstéttir  

Í almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD eru gerðar kröfur til þess að það séu gangstéttir 

meðfram öllum opinberum götum. Mismunandi er þó hvernig hönnun er háttað, hversu 

breiðar gangstéttir eru, með tilliti til umhverfis og fer þá eftir staðsetningu hvort um 

miðbæjarkjarna sé að ræða eða úthverfi.  Í miðbæjarkjörnum er gert ráð fyrir plássi fyrir bekki 

og önnur húsgögn t.d.  fyrir utan veitingahús og annars konar þjónustu en einnig er gert ráð 

fyrir því að gangandi vegfarendur hafi greiðan aðgang á sinni för þ.e.a.s. framhjá 

veitingahúsum og þjónustu. Það er þó háð tilgangi og staðsetningu og því hvers konar 

umhverfi gangstéttinni er ætlað að þjóna (Dittmar, 2004). Í fræðum „Smart Growth“ er mælst 

fyrir um lágmarksbreidd á gangstéttum til þess að skýla óvarinni umferð og að mörkin séu 

skýr. Almennt er gengið út frá því að gangstéttarbreidd sé a.m.k. fimm fet eða sem samsvarar 

einum og hálfum meter. Hins vegar á svæðum við verslun, þjónustu og skóla þar sem mikið er 

um gangandi vegfarendur, er mælst fyrir um að breidd gangstétta sé aukin í átta til tólf fet eða 

sem samsvarar 2,5 til 3,5 metrum. Í stórum miðbæjarkjörnum þar sem góður árangur hefur 

náðst í fjölgun gangandi vegfarenda, hefur verið miðað við að breidd gangstétta sé allt að 

tuttugu til þrjátíu fet eða sem samsvarar 6-9 metrum. Jafnvel hefur verið miðað við 

helmingshlutfall af gangstétt á móti vegbreidd (Smart Growth Network, 2003). 

 

2.6  Staðsetning bygginga og hvernig þær snúa 

Æskilegt er að byggingar séu staðsettar við lóðarlínu eða sem næst 

henni, en það fer þó eftir hverfamynstri og fjölda íbúa. Byggingum 

sem staðsettar eru á gatnamótum er ætlað að mynda horn þannig að 

framhlið snúi að báðum götum, skv. TOD er mjög mikilvægt að 

aðgengi að byggingum sé frá báðum götum með tilliti til 

gönguvænleika (Dittmar, 2004).  

Hús á gatnamótum, sem snúa að báðum götum, bjóða upp á fleiri 

möguleika t.d. staðsetningu verslana en einnig er aðgengið betra 

þar sem vegfarendur eiga innangengt frá báðum götum. Hornhús 

                                                 
2
 Umferðarbæting (e:traffic calming); fjölþættar aðgerðir sem hægja á umferð og auka umferðaröryggi 

 Landnotkun   Stærð byggingarreita 

 Gangstéttir  Bílastæði  

 Staðsetningar bygginga og hvernig þær 

snúa 

 Umferðarbæting
2
 (e. traffic calming) 

 Þéttleiki  

 Inngangur að byggingum  Gluggaskipan þ.e.a.s. röðun og 

staðsetning 

 

Mynd 2-6: Hornhús (English 

Patnerships, 2007) 
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eru því sérstaklega hentug til blandaðra nota t.d. verslunar og þjónustu á jarðhæð og íbúða á 

efri hæð. Á mynd 2-6 má sjá hvernig æskilegt er skv. almenningssamgöngumiðuðu skipulagi 

TOD að hornhús snúi að báðum götum (English Partnerships, 2007). 

Aðalinngangur að byggingum ætti að snúa að götu og fjarlægð lóðar frá byggingarlínu ætti að 

vera frá einu feti upp í 10 fet sem samsvarar 30 cm upp í 3 m en við það verður skýrari 

götumynd og gönguvænna umhverfi sem skapar góða staðarvitund (e. sense of place) 

(Dunphy, 2004). 

2.7  Inngangur að byggingum 

Samkvæmt almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD er mælst fyrir um í 

skipulagsákvæðum að aðgengi og aðalinngangur bygginga snúi að götu. Aðgerðir sem þessar 

tryggja þægilegt og gott aðgengi gangandi vegfarenda (Dunphy, 2004). 

Á svæðum þar sem verið er að skipuleggja nýja byggð, skiptir stærð byggingarreita máli með 

tilliti til gönguvænleika og aðgengis umferðar. Smærri byggingarreitir hafa jákvæð áhrif á 

gönguvænleika umhverfisins sem og tengingar gatna. Gatnanetið býður þá jafnframt upp á 

fleiri möguleika milli áfangastaða og fjölbreytileika í hönnun. Mismunandi hefur þó verið 

milli borga hvaða fjarlægðir hefur verið miðast við, t.d. er miðast við að stærð byggingarreita 

í Addison, Texas sé frá 200 upp í 600 fet eða sem samsvarar 61 upp í 183 metra (Dittmar, 

2004). 

Í fræðum „Smart Growth“ eða skynsams vaxtar er mælt með að götur í íbúðarhverfum og 

götur í úthverfum séu hannaðar með gangandi vegfarendur í huga, að vegalengdir milli 

byggingarreita séu ekki of langar. Almennt fara gangandi vegfarendur yfir gatnamót á 

gangbrautum. Hins vegar þegar fjarlægðir í gangbrautir fara að verða meiri en 150 fet  eða 

sem samsvarar 45,7 m í aðra hvora áttina er hætt við því að vegfarendur taki ákvörðun um að 

þvera götu án tillits til gangbrauta sem eykur slysahættu. Þess vegna er almennt talið skv. 

„Smart Growth“ að hentug fjarlægð milli gangbrauta í gatnaneti, sé ekki meiri en 300 fet eða 

því sem samsvarar 91,4 m, á þetta sérstaklega við um aðalgötur (Smart Growth Network, 

2003). 

2.8  Umferðarbæting
3
 (e. traffic calming) 

Aðgerð á borð við umferðarbætingu (e. traffic calming) í íbúðarhverfum getur verið 

nauðsynleg og sérstaklega þar sem umferð í gegnum hverfið er hröð. Víða hefur hönnun 

hverfa miðast við að hámarka flæði umferðar. Það sem einkennir þau hverfi þar sem umferð 

er hröð eru stórir byggingarreitir, víðir beygjuradíusar og breiðir vegir (Smart Growth 

Network, 2003). 

Við þær aðstæður eykst öryggi og þægindastig ökumanns, þar af leiðandi eykst hraði 

bílaumferðar. Áhrifin eru keðjuverkandi og þetta hefur einnig bein áhrif á óvarða umferð s.s. 

gangandi og hjólandi. Þeim finnst öryggi þeirra ábótavant sem aftur leiðir til fækkunar á 

gangandi og hjólandi í umferðinni. Umferðarbæting (e. traffic calming) getur verið áhrifarík í 

hverfum þar sem þessar aðstæður eru til staðar og bætt aðstæður óvarinnar umferðar. Eftir því 

sem öryggistilfinning óvarinnar umferðar, gangandi og hjólandi, er meiri, er líklegra að 

hlutfall gangandi og annarrar óvarinnar umferðar aukist (Smart Growth Network, 2003).  

Aðgerðir sem tengjast umferðarbætingu (e. traffic calming) geta verið fjölþættar og 

fjölbreytilegar eftir því að hverju er stefnt með aðgerðunum. Í aðhaldsaðgerðum sem miðast 

                                                 
3
 Umferðarbæting (e:traffic calming) fjölþættar aðgerðir sem hægja á umferð og auka umferðaröryggi 
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við að draga úr umferðarhraða t.d. með þrengingum, hraðahindrunum eða öðrum hætti er 

mælt með að fjarlægðir milli þeirra sé ekki meiri en 70 m ef halda á umferðarhraða undir 20 

mílum á klukkustund eða sem samsvarar 35 km/klst. Þetta á við þegar aðstæður krefjast þess 

að til aðgerða sé gripið vegna hraðaksturs. Séu meira en 70 m  milli aðgerða er hætt við því að 

hraði aukist, þolmörk ökumanns hafa miðast við 70 metra þ.e.a.s. ökumaður getur haldið sig 

við 35 km/klst í 70 metra en eftir það fer þolinmæðin að bresta og hraðinn að aukast 

(Department for transport., 2007). 

2.9  Gluggaskipan þ.e.a.s. röðun og staðsetning. 

Reglulega koma fram kröfur um glerjun og gluggaskipan á jarðhæðarhúsnæði þar sem verið 

er að innleiða almenningssamgöngumiðað skipulag TOD. Helst er þá tekið fram í þessum 

kröfum prósentuhlutfall veggjar eða byggingarhluta sem á að vera glerjaður. Tilgangur með 

þessum kröfum er að skapa góða staðarvitund, að fjölbreytileikinn sé til staðar og einnig að 

verslun og þjónusta gleðji augað. Aðgerðir sem þessar eru hvetjandi fyrir gangandi umferð 

(Dittmar, 2004). 

2.10  Bílastæði 

Almenningssamgöngumiðað skipulag býður upp á tækifæri til þess að draga úr þörf fyrir 

bílastæði, niður fyrir það sem hefðbundnir staðlar segja fyrir um í dag. Með blandaðri 

landnotkun styttast vegalengdir sem fólk þarf fara til þess að sækja þjónustu og atvinnu, sem 

leiðir af sér færri ferðir á einkabíl (Parker o.fl, 2002).  

Aukin byggðarþétting ásamt áherslum á að bæta aðgengi óvarinnar umferðar að LRT/BRT 

stöðvum útilokar ekki þörfina fyrir bílastæði og/eða notkun þeirra. Annars konar lausnir geta 

verið fólgnar í bílastæðakjöllurum og bílastæðahúsum. Um er að ræða töluvert dýrari stæði en 

stæði á plani. Á móti kemur að unnt er að byggja þéttar á viðkomandi reit. Fórnarkostnaður í 

bílastæðum og bílastæðagjöldum skilar sér í fleiri byggðum fermetrum á hektara og þar af 

leiðandi auknum tekjum á formi fasteignagjalda og hækkun fasteignaverðs, fleiri byggðir 

fermetrar skila þannig auknum tekjum á móti bílastæðagjöldum (Parker o.fl, 2002). 

Í rannsókn sem gerð var í sex íbúðahverfum í San Francisco voru niðurstöður á þann veg að 

unnt var að fækka bílastæðum sem nam 20% að meðaltali við íbúðarhúsnæði út frá 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD borið saman við hefðbundið skipulag. Í heildina, 

þ.e.a.s. að viðbættu verslunar- og þjónustuhúsnæði, voru niðurstöður á þann veg að fækkun 

stæða gat numið frá 12% upp í 60% (Dittmar, 2004) sem gefur til kynna að sumstaðar sé hægt 

að fækka stæðum töluvert mikið án þess þó að það hafi áhrif á bílastæðaþörf á meðan annars 

staðar er minna svigrúm. Hins vegar eru engir útgefnir staðlar til staðar í 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi sem lúta að bílastæðaþörf. Því þarf að reikna út 

þörfina á hverjum stað fyrir sig (Dittmar, 2004).  

Endurskoðun og breytingar á stöðlum getur verið áhrifarík aðferð til þess að draga úr umferð. 

Algengt er að  notast við umferðarspár þegar kemur að hönnun umferðarmannvirkja, bæði á 

svæðis- og aðalskipulagsstigi og miðast hönnun umferðarmannvirkja og þjónustustig            

(e. Level of service LOS) umferðar við slíkar spár. Yfirleitt þegar mettun er náð ganga 

áætlanir út frá því að stækka viðkomandi mannvirki s.s. með auka akrein eða viðeigandi 

aðgerðum, hins vegar er yfirleitt um að ræða tímabundnar lausnir. Stækkanir hafa áhrif á 

ferðavenjur fólks. Fólk fer fleiri ferðir vegna bætts aðgengis einkabíls s.s. styttri ferðatíma. 

Yfirleitt eru þessar aðgerðir á kostnað annarra ferðamáta s.s. hjólreiða og 

almenningssamgangna, t.d. strætó og LRT/BRT, þetta er alþekkt vandamál í kringum 
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almenningssamgöngumiðað skipulag TOD þar sem því er ætlað að endurspegla marga 

mismunandi ferðamáta s.s. óvarða umferða og almenningssamgöngur LRT/BRT. Víðsvegar 

eru hönnunarstofur farnar að endurskoða hvaða þjónustustig eigi að nota. Ásamt því hvaða 

umferðarmódel skuli styðjast við til þess að hampa ekki einu samgönguformi á kostnað 

annars. Eftirfarandi verklagsreglur hafa verið notaðar sumstaðar við samgöngumiðað skipulag 

(Dittmar, 2004): 

 Ganga út frá fjölbreyttum samgöngum e: multimodal þannig að jafnræði sé milli 

ferðamáta (Dittmar, 2004). 

 Slaka á kröfum um þjónustustig (e. level of service) bílaumferðar í kringum 

samgöngumiðstöðvar sbr. strætó/léttlestar og gönguvæn hverfi (Dittmar, 2004). 

 Notast við umhverfismat til að draga úr áhrifum umferðar (Dittmar, 2004). 

 Þróun á nýjum stöðlum þjónustustigs (e. level of service) fyrir fjölbreyttar samgöngur 

(e. multimodal) sem endurspegla og einkenna almenningssamgöngumiðað skipulag. 

Einnig þarf að huga að innleiðingu nýrra viðmiða (Dittmar, 2004). 

Áætla þarf þörfina fyrir bílastæði varlega svo þau verði ekki hindrun fyrir gangandi 

vegfarendur en einnig hefur framboð af bílastæðum einna mest áhrif á ferðavenjur 

einstaklinga. Frí bílastæði og aðgengi að fríum bílastæðum hafa mikil áhrif á það hvernig 

einstaklingar ferðast um milli staða. Bílastæðagjöld er ein áhrifaríkasta aðferðin til þess að 

stjórna ferðavenjum, samt sem áður eru margar aðrar leiðir til þess að hafa þar áhrif (Dunphy, 

2004). Sem dæmi má nefna: 

 Hagræða hönnun bílastæða þannig að þau verði ekki ríkjandi í umhverfinu. Stór 

bílastæði umhverfis byggingar eru helstu hindranir gangandi vegfarenda og hafa 

yfirþyrmandi áhrif. Einnig fer dýrmætt land til spillis sem annars gæti skapað góða 

staðarvitund. Draga má úr áhrifum bílastæða á gangandi vegfarendur með því að færa 

stæðin bakvið hús og/eða í bílastæðakjallara (Dunphy, 2004). 

 Innleiða bílastæðagjöld, atvinnurekendur sem greiða niður og bjóða upp á frí bílastæði 

eru í raun að greiða niður ferðakostnað og hvetja til notkunar einkabíls. Hófleg 

gjaldtaka af bílastæðum getur dregið úr þörfinni fyrir bílastæði um 10% til 30%.  

Einnig má draga fram ákveðin markmið með bílastæðagjöldum t.d. á svæðum þar sem 

verslun er einkennandi. Gjöldin hafa þau áhrif að fólk leggur frekar til skamms tíma í 

senn sem styrkir stoðir undir verslun þar sem meiri hreyfing er umhverfis verslanir og 

líklegra að stæði séu ekki upptekin af bílum sem lagt er til lengri tíma s.s. íbúum í 

nærumhverfi (Dunphy, 2004). 

Þættir sem hafa áhrif á skilvirkni almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD eru 

ótakmarkaður fjöldi gjaldfrjálsra bílastæða. Framboð af bílastæðum ásamt hóflegri álagningu 

er mikilvægur þáttur í ferðavenjum einstaklinga. Aðgengi að gjaldfrjálsum bílastæðum við 

vinnu og þjónustu hvetur til ferða einstaklings á einkabíl. Rannsókn sem var gerð á 

ferðavenjum einstaklinga, leiddi í ljós að um 33% færri ferðir voru farnar í vinnu á einkabíl, 

þar sem þurfti að greiða bílastæðagjöld, einnig var 25% aukning á notkun 

almenningssamgangna (Dittmar, 2004). 

Bílastæði og bílastæðagjöld er þáttur sem þarf að íhuga vel og vandlega en of há álagning á 

bílastæðagjöld hefur neikvæð áhrif á verslun og þjónustu og of lítil álagning hefur neikvæð 

áhrif á almenningssamgöngur. Of mikið af bílastæðum hafa neikvæð áhrif á gangandi 

vegfarendur og eru plássfrek á kostnað dýrra lóða. Of lítið af bílastæðum getur einnig haft 
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neikvæð áhrif á umhverfið svo sem verslun og þjónustu. Verslun og lífvænleiki þeirra er háð 

aðgengi að þeim, sé skorið of mikið niður getur það haft neikvæð áhrif á hverfið í heild 

(Dunphy, 2004). 

 

2.11  Ferðavenjur 

Í skrifum hefur verið töluverð umræða um það hvort skipulag, landnotkun og áherslur í 

samgönguáætlunum hafi áhrif á það hvaða ferðamáta fólk kýs. Almenningssamgöngumiðað 

skipulag TOD er leiðarvísir að því hvernig unnt er að móta umhverfið að þörfum þeirra sem 

kjósa bíllausan lífsstíl.  

Aukinn byggðarþéttleiki þ.e.a.s. þéttari og blönduð byggð hefur áhrif á það hvaða ferðamáta 

almenningur kýs. Sýnt hefur verið fram á að með þéttari og blandaðri byggð dregur úr notkun 

einkabílsins og fólk er viljugra til þess að ganga og nýta sér almenningssamgöngur (Cervero 

og Kockelman, 1997). Helstu stjórntæki sem hafa verið notuð í gegnum tíðina til þess að 

stjórna og/eða draga úr notkun einkabílsins hafa verið ýmsar takmarkanir, s.s. bílastæðagjöld, 

vegtollar og síðast en ekki síst með því að hægja á umferð (e. traffic calming). Hins vegar er 

það viðurkennt að þessar aðgerðir virka einungis upp að vissu marki. Fjölmargir aðrir þættir 

hafa einnig áhrif á ferðavenjur fólks t.d. landnotkun og síðast en ekki síst þjónustustig 

almenningssamgangna og aðgengi að þeim (Dunphy, 2004). 

Robert Cervero og Kara Kockelman 1997 gerðu rannsókn á helstu þáttum sem lögð hefur 

verið áhersla á í almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD. Þessir áhrifaþættir hafa mikið 

um það að segja, hvaða ferðamáta fólk kýs sér, um er að ræða hin „3D“ e:Density, Diversity 

and Design (þéttleiki, fjölbreytileiki og hönnun). Niðurstöður þeirra benda til þess að þessir 

þrír þættir hafi töluverð áhrif. Þéttir byggðarkjarnar draga úr ferðum einkabíls á marga vegu 

og eru hvetjandi til þess að nýta sér aðra kosti s.s. almenningssamgöngur, reiðhjól og að 

ganga. Með þéttingu styttast vegalengdir milli áfangastaða s.s. frá heimili að verslun og 

þjónustu. Það er einkennandi fyrir þétta byggðarkjarna að þar eru færri bílastæði en almennt 

gengur og gerist í dreifðari byggð. Einnig eru betri almenningssamgöngur og meiri blöndun í 

landnotkun. Áhrif hinna tveggja þ.e.a.s. fjölbreytileika og hönnunar eru svipuð því sem gerist 

með þéttari byggð. Með fjölbreytileika (blöndun) byggðar er meiri áhersla lögð á að halda 

verslun, opinberri þjónustu og skrifstofum innan hverfa í stað þess að aðskilja landnotkun eins 

og víða hefur verið gert. Með blöndun skapast grundvöllur fyrir því að stytta vegalengdir frá 

heimilum að atvinnu og þjónustu. Blöndun byggðar hefur hvetjandi áhrif á aðra 

samgöngumáta (Cervero og Kockelman, 1997). 
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Áhrif hönnunar, svo sem gatnanets, er ekki síst mikilvægur þáttur í að móta þá samgöngumáta 

sem almenningur kýs með líflegum götum þar sem byggingarlína er skilgreind við götu, 

þ.e.a.s. með því að færa verslun og þjónustu að gangstétt og færa bílastæði út að götu samsíða 

akstursstefnu eða í bílastæðahús. Við breytingar sem þessar skapast umhverfi sem veitir 

vegfarendum betri staðarvitund og hvetur til annarra samgöngumáta (Cervero og Kockelman, 

1997). Algengt  hefur verið að ráðstafa bílastæðum fyrir framan verslanir, sem getur verið 

yfirþyrmandi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Með  því að færa stæði bakvið hús og í 

bílastæðahús, ásamt því að setja bekki eða trjágróður þar sem áður voru bílastæði, skapast 

tækifæri til þess að gera götuna líflegri og efla staðarvitund almennings. Gönguvæn hverfi eru 

líklegri til að styðja við aðra samgöngumáta en hverfi þar sem einkabíllinn hefur verið í 

forgangi. Rannsókn Cerveros o.fl. 1997  á blandaðri landnotkun í Los Angeles leiddi í ljós að 

6,4% ferða voru farnar með almenningssamgöngum þar sem byggð var blönduð en hins vegar 

þar sem landnotkun var ekki blönduð voru einungis um 2,9% ferða farnar með 

almenningssamgöngum. Með blöndun var aukning um 3,6% (Cervero & Kockelman, 1997). 

 

Myndir 2-7 og 2-8 sýna sambærileg hús með sambærilega notkun. Um er að ræða 

verslunarmiðstöðina Smáralind á mynd 2-7 og verslunarmiðstöð í Frederiksberg í 

Kaupmannahöfn á mynd 2-8. Á þessum myndum má sjá ólíka nálgun í skipulagi, annars 

vegar er gangandi vegfarendum gert auðveldara fyrir en hins vegar er nálgun og aðgengi 

einkabíls í forgrunni. Ýmsar spurningar vakna um það hvaða áhrif 

almenningssamgöngumiðað skipulag TOD hefur á ferðavenjur. Í rannsókn sem Parker og 

McKeever gerðu út frá ferðavenjum, íbúðarþéttleika og starfaþéttleika voru niðurstöður á 

þann veg að ef byggð var 10% þéttari og 10%  fleiri störf voru innan svæðis, jókst flutningur 

með almenningsfarartækjum sem nam 5% út frá þéttingu og um 2% út frá fjölda starfa (Parker 

o.fl, 2002). Önnur rannsókn gerð árið 1990 út frá gögnum í San Fransico Bay Area Rapid 

Transit (BART) tók mið af 11 léttlestakerfum LRT og 6 lestarkerfum (e.commuter rail), 

niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu m.a. í ljós að 10% íbúðarþétting hafði þau áhrif á 

léttlestakerfi að um 5% aukning varð á notkun þeirra. Hins vegar hafði þéttingin ekki teljandi 

áhrif á notkun hefðbundinna lestarkerfa þar sem aukningin var einungis um 2% (Parker o.fl, 

2002). 

 

 

Mynd 2-7: Smáralind. Ljósmynd Kjartan Pétur 

Sigurðsson 

sótt af : http://photo.blog.is/blog/photo/entry/501749/ 

 
 

Mynd 2-8: Frederiksberg Center 

sótt af: https://www.google.is/maps 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræði og úrlausn rannsóknarinnar, val á hugbúnaði ásamt 

því hvernig afmörkun svæðis er háttað sem og uppsetningu gagnagrunns. Einnig hvernig 

áætlað leiðarval léttlestakerfis er hnitað upp. Ítarlega er farið í reitaskiptingu, íbúðarþéttleika 

og starfaþéttleika umhverfis áætlað leiðarval. Forsendur eru settar upp út frá viðmiðum 

skynsams vaxtar (e. Smart Growth ) og almenningssamgöngumiðaðs skipulags (e. Transit 

Oriented Development) um íbúðarþéttleika og starfaþéttleika umhverfis áætlað leiðarval sem 

sett var upp í skýrslu AEA Technology plc árið 2002. 

3.2 Hugbúnaður 

Við val á hugbúnaði var tekin ákvörðun um það að notast við forritið ArGis Arcmap 10 sem 

framleitt er af ESRI en umboðsaðili á Íslandi er fyrirtækið Samsýn. 

Fyrirtækið ESRI hefur verið leiðandi í þróun á hugbúnaði tengdum landupplýsingakerfum. 

Þróun fyrirtækisins á hugbúnaðinum má rekja til miðs áttunda áratugar síðustu aldar. 

Hugbúnaður ArcGis eins og við þekkjum hann í dag hefur hins vegar verið í stöðugri þróun 

frá því að fyrsta útgáfa kom út 1982 þekkt sem ARC/INFO. Eftir 1990 óx fyrirtækið hratt 

samhliða örri þróun einstaklingstölvunnar og aðgengi að henni (Esri Info, 2012). Samhliða 

ArcGis Arcmap 10 verður notast við gagnagrunn LUKR (Landupplýsingarkerfi Reykjavíkur). 

Gagnagrunnur LUKR hefur verið samstarfsverkefni Framkvæmda- og eignasviðs, Skipulags- 

og byggingasviðs, Orkuveitu Reykjavíkur og Mílu ehf. Landupplýsingakerfi Reykjavíkur 

(LUKR) hefur starfað í 24 ár eða frá árinu 1988. Í grunninum er að finna allar 

grunnupplýsingar um innviði borgarinnar s.s. götur, lóðir, hús, íbúafjölda o.m.fl. 

(Reykjavíkurborg - Framkvæmdasvið, 2012). Ástæða þess að ArcGis Arcmap 10 varð fyrir 

valinu er sú að forritið er leiðandi í heiminum við úrvinnslu gagna og skipulagsvinnu en 

einnig er forritið fáanlegt án endurgjalds í tvo mánuði. Sá þáttur sem vegur hvað þyngst í vali 

hugbúnaðarins er sá að gagnagrunnur LUKR er samhæfður við ArcGis. Því þarf ekki í raun að 

gera neinar breytingar er varða samhæfingu ólíkra kerfa.  

3.3 Samantekt gagna 

Fyrirtækið Samsýn ehf. Háaleitisbraut 58-60 hefur verið umboðsaðili fyrir forrit sem 

framleidd eru af fyrirtækinu ESRI. Í gegnum Samsýn var fenginn uppsetningarpakki forritsins 

Arcmap 10 ásamt tveggja mánaða notandaleyfi. Í gegnum gagnasafn Háskólans í Reykjavík 

var fenginn aðgangur að gagnagrunni LUKR.  

Helstu og mikilvægustu gögn við úrlausn verkefnisins voru eftirfarandi þekjur: 

 Grunnur gatnanets höfuðborgarsvæðisins, ásamt eigindum s.s. heiti gatna.          

Tegund fitjuklasalínur. 

 Húsagrunnur sem skipt er upp í 229 marghyrninga (e.polygons) ásamt eigindum s.s. 

tegund húsnæðis, flatarmáli og stærð.  

 Aldursdreifing íbúa sem er einnig tengd sömu skiptingu svæðis í 229 marghyrninga, 

ásamt viðeigandi eigindum, aldursskiptingu, heildarfjölda  íbúa eftir aldursflokkum og 

flatarmáli marghyrninga í fermetrum.  

 Umferðarreitir sem einnig tengjast marghyrningaskiptingu höfuðborgarsvæðisins 

ásamt viðeigandi eigindum s.s. auðkenni umferðarreits, stærð reits og fjölda íbúa. 

 Cad grunnur gatnanets og strandlínu. 
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 Kort af áætluðu leiðarvali úr skýrslu AEA Technology „Reykjavík light rail Pre-

feasibility study report“.    

 Skipulagstölur úr umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. Flokkar atvinnuhúsnæðis 

ásamt áætluðum fermetrafjölda sem skráðir eru á umferðarreiti. 

3.4 Uppsetning gagnagrunns 

Áður en hnitun áætlaðs leiðarvals gat hafist var hugað að uppsetningu gagnagrunns LUKR, í 

forritinu ArcGis Arcmap 10 var settur upp viðeigandi gagnagrunnur til þess að halda utan um 

verkefnið. Þar sem um er að ræða frekar lítinn gagnagrunn sem takmarkast við einn notanda 

og er innan við 2Gb var sú tegund gagnagrunns sem valin var „Single User“ talin henta í 

þessu tilviki. Í framhaldi af uppsetningu gagnagrunns var hugað að samræmingu hnitakerfis 

og viðkomandi gagna. Hnitakerfi sem  notast er við í uppsetningu grunnsins er Isn93 Lambert 

Conformal Conic. Þegar uppsetningu gagnagrunns var lokið var hafist handa við að búa til 

viðeigandi fitjuklasa fyrir leiðakerfið, annars vegar leiðarval kerfisins (línur) og hins vegar 

stoppistöðvar (punktar). Fitjuklasar þurfa einnig að hafa viðeigandi eigindir (e. Attributes) en 

tilgangur með samræmingu eiginda er sá að forritið lesi gögnin rétt og einnig til þess að 

auðvelda tilfærslu utanaðkomandi gagna s.s. taflna úr Excel og færslu gagna milli fitjaklasa. 

Til þess að tryggja að réttar eigindir væru milli fitjaklasa voru eigindir innfluttar úr 

fitjagagnasafni LUKR. 

3.5 Hnitun og afmörkun svæðis 

Forsendur leiðarvalsins eru takmarkaðar við 

kort og leiðarlýsingu sem sett var fram í 

skýrslu AEA Technology frá árinu 2004. 

Kortin sem um ræðir má sjá á korti 3-2 sem 

er yfirlitsmynd svæðis samkvæmt umræddri 

skýrslu og korti 3-1 sem er nánari afmörkun 

leiðakerfisins. Út frá gefnum forsendum var 

leiðarval verkefnisins hnitað upp í ArcGis 

Arcmap 10 eftir bestu mögulegri nákvæmni 

út frá kortum og leiðarlýsingu AEA 

Technology. Leiðakerfið var hnitað upp í 

formi lína og stoppistöðvar sem punktar. 

Afmörkun svæðis miðast við 800 m út frá 

áætluðum stoppistöðvum. Í fræðum skynsams 

vaxtar er miðað við að gönguradíus 400-800 m 

samsvari 5-10 mín í göngu, og það sé sú 

vegalengd sem fólk er tilbúið að leggja á sig til 

þess að komast í almenningssamgöngur 

(Smart Growth Network, 2003).  

 

 

 

 

 

Kort 3-2: Yfirlitskort  (AEA Technology, 2004) 

Kort 3-1: Nánari afmörkun (AEA Technology, 2004) 
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Á kortum 3-3 og 3-4 hér að neðan má sjá afmörkunina sem miðast við 400 og 800 m  

helgunarsvæði. 

 

 

Kort 3-3: Afmörkun miðuð við 400 m radíus. Unnið úr gagnagrunni LUKR. 

Kort 3-4: Afmörkun miðuð við 800 m radíus. Unnið úr gagnagrunni LUKR. 
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Kort 3-5 hér að ofan sýnir helgunarsvæði umhverfis stoppistöðvar leiðarvals eftir að stærð 

afmörkunarsvæða hafði verið ákveðin, þ.e.a.s. 400 m og 800 m radíus umhverfis stöðvar. 

Voru þessi svæði sameinuð í eina einingu. Tilgangur með sameiningu svæða var sá að unnt 

væri að draga fram upplýsingar varðandi íbúðafjölda og jafnframt að hægt væri að áætla 

starfaþéttni út frá fermetratölum eftir tegund atvinnuhúsnæðis innan helgunarsvæðis. Þá þarf 

að draga fram upplýsingar sem varða fjölda umferðarreita innan helgunarsvæðis og þeirra sem 

eru að hluta til fyrir innan. Með sameiningu helgunarsvæða umhverfis stoppistöðvar er einnig 

verið að fyrirbyggja endurtekningu á sömu upplýsingum innan umferðarreits þar sem margar 

ólíkar stöðvar skarast yfir sama svæði. 

3.6 Greining gagna 

Skipting gagnagrunnsins upp í svæði og reiti er sú sama og í umferðarlíkani sveitarfélaganna 

á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðarinnar. Höfuðborgarsvæðinu er skipt niður í reiti sem 

nefndir eru skipulagsreitir, hver þessara reita hefur síðan að geyma skipulagstölur sem 

innihalda upplýsingar, annars vegar um fólksfjölda og hins vegar fermetrafjölda íbúðar- og 

atvinnuhúsnæðis (VSÓ Ráðgjöf, 2008).  

Í töflu 3-1 hér að neðan má sjá samantekt á reitum innan helgunarsvæðis sem rannsóknin 

afmarkast við og viðkomandi hverfahluta. Um er að ræða upptalningu á viðkomandi 

hverfahlutum og umferðarreitum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kort 3-5: Afmörkun svæðis. 400 m og 800 m helgunarsvæði. Unnið úr gagnagrunni LUKR. 
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Tafla 3-1: Afmörkun út frá hverfaskiptingu og umferðarreitum. 

 

3.7 Starfaþéttni umhverfis leiðarval, aðferðafræði. 

 

Við flokkun á reitum innan afmörkunar verður notast við sama flokkunarkerfi og notast er við 

í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Flokkun reita skiptist eftir hverfum, hvort 

um er að ræða úthverfi, miðbæ eða borg. Í flokkuninni koma fram eftirfarandi upplýsingar: 

 Dálkur 1: Reitanúmer 

 Dálkur 2: Hverfisnúmer 

 Dálkur 3: Reitagerð; Kjarni = C, Borg = B, Úthverfi = F. 

 Reitagerðin segir til um staðsetningu reits (Samvinnunefnd um svæðisskipulag á 

höfuðborgarsvæðinu, 2002). 

Staðsetning reits skiptir máli í þeim tilgangi að áætla fermetrafjölda á starfsmann eftir 

starfsgrein. Það getur verið mismunandi eftir starfsgrein hversu margir fermetrar skráist á 

hvert stöðugildi en starfsmaður í vöruhúsi hefur yfir að ráða töluvert fleiri fermetrum en t.d. 

Skipting hverfa í reiti eftir afmörkun svæðis 

Hverfi  Umferðarreitir 

Hagar, Melar, 

Skjól 
6 7 8 9 10 11 

    

                  

Gamli 

miðbærinn og 

höfnin 

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 

Gamli 

austurbærinn  
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

      

Tún, Holt, 

Norðurmýri 
43   44 45 46 47 48 49 50 

  
              

Hlíðar, 

flugvöllur 
51 52 53 54 55 56 57 

    
                

Kringlan, Búst- 

Fossvogshv. 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71       

Múlahverfi, 

Háaleiti, 

Skeifan 

72 73 74 75 76 77 78 79                   

Tún, Laugarás 81 82 83 84 85 86 87 88 91 

  

              

Heimar, Vogar, 

Sundahöfn 
92 93 94 227       

  

                  

Breiðholt 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117               

Kópavogur  I. 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 

Kópavogur  II. 162 163 164 165 166 167                       
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starfsmaður á skrifstofu. Ólíkur fermetrafjöldi er einnig áætlaður  á hvern starfsmann út frá 

staðsetningu reits eftir borgarhluta. Flokkun staðsetningar er eftirfarandi: 

 Kjarni = C, Borg = B, Úthverfi = F, sjá nánar í töflu 3-2 hér að neðan (Samvinnunefnd um 

svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu, 2002). 

 

Tafla 3-2: Áætlaður fjöldi fermetra á starfsmann út frá starfsgrein (Samvinnunefnd um svæðisskipulag á 

höfuðborgarsvæðinu, 2002). 

                                                     

 
Tafla 3-3. Samantekt, meðaltöl áranna 1998-2024, fermetrar verslana og skrifst/hátækni  

 

Í fylgiriti II í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 er þróun á þá leið að gert er 

ráð fyrir stærra flatarmáli á hvert starf í framtíðinni. Um er að ræða störf sem tengjast 

verslunum, skrifstofum og hátækni. Aðrir flokkar haldast óbreyttir. Tölur um áætlaðan 

fermetrafjölda á hvert starf árið 1998 eru ekki þær sömu og fyrir 2024 sjá töflu 3-2 

(Samvinnunefnd um svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu, 2002). 

Til þess að komast að betri nálgun á þessum tölum í töflu 3-2 fyrir árið 2014  er gengið út frá 

því að það ár sé nokkurn veginn mitt á milli 1998-2024, því er tekið samanlagt meðaltal af 

flokkunum verslanir og skrifst/hátækni. Með því að taka samanlagt meðaltal af þessum tveim 

flokkum var búinn til einn flokkur atvinnuhúsnæðis (verslun/skrifst).  Ástæða þess að tekið 

var meðaltal af þessum tveim flokkum er samræming við flokkun í grunni umferðarlíkans 

höfuðborgarsvæðisins. Meðaltal flokkanna verslun/skrifst og hátækni milli áranna 1998-2024 

Áætlaður fermetrafjöldi á stöðugildi eftir starfsgrein 

Flokkar 

Kjarnar m²/starf Bæjarsvæði m²/starf Úthverfi m²/starf 

Viðmið 

1998 

Viðmið 

2024 

Viðmið 

1998 Viðmið 2024 

Viðmið 

1998 

Viðmið 

2024 

Verslanir 30 35 50 55 50 55 

Skrifst/hátækni 27 40 35 45 35 45 

Iðnaður   40   45   90 

Vörugeymslur   180   210   240 

Grunnskólar   92   92   92 

Framhaldsnám   138   138   138 

Sjúkrahús   21   21   21 

Önnur þjónusta   40   50   60 

Flokkun Reita C B F 

Flokkar Kjarnar m²/starf Bæjarsvæði m²/starf Úthverfi m²/starf 

Meðaltöl eftir hverfum Meðaltal 1998/2024 Meðaltal 1998/2024 Meðaltal 1998/2024 

Verslun/skrifst/hátækni 33 46,25 46,25 

Flokkun reita eftir 

hverfum 
C B F 
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má sjá í töflu 3-3, við þær tölur verður miðað í útreikningum á fjölda starfsmanna í 

viðkomandi starfsgrein þ.e.a.s. verslun/skrifst. 

Við úrlausn á áætluðum starfaþéttleika umhverfis leiðarval verður almennum skipulagstölum 

varðandi heildarfjölda fermetra atvinnuhúsnæðis skipt út fyrir þær tölur sem notast er við í 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. Ástæða þess er sú að almennar skipulagstölur gefa 

einungis upp heildarfermetrafjölda atvinnuhúsnæðis, flokkun atvinnuhúsnæðis í 

umferðarlíkaninu er nákvæmari og er atvinnuhúsnæði skipt upp í fleiri flokka, sem eru 

verslun, iðnaður, vörugeymslur og sérhæft húsnæði (VSÓ Ráðgjöf, 2008). 

Flokkun í umferðarlíkaninu er eftirfarandi, um er að ræða heildarfermetra atvinnuhúsnæðis: 

 Verslun/skrifstofur/hátækni 

 Iðnaður 

 Vörugeymslur 

 Sérhæft húsnæði (grunnskólar, framhaldskólar, sjúkrahús og önnur þjónusta) 

Tölur sem varða flokkana iðnaður og vörugeymslur haldast óbreyttar skv. töflu 3-2 og notast í 

skráningu fjölda starfa. Í grunni umferðarlíkansins er að finna heildarfermetrafjölda flokkanna 

iðnaður og vörugeymslur. Sem gerir því kleift að notast við fermetrafjölda á starfsmann 

viðkomandi flokka skv. töflu 3-3 til þess að finna út heildarstarfafjölda starfsmanna í 

viðkomandi flokkum. 

Í flokknum sérhæft húsnæði verður skráningu háttað þannig að þekkt atvinnusvæði svo sem 

Landsspítalinn, Landakotsspítali, Háskóli Íslands og Kennaraháskólinn fá skráningu beint úr 

töflu 3-2 samkvæmt viðeigandi flokk, Landsspítalinn og Landakotsspítali falla inn í flokkinn  

sjúkrahús, Háskóli Íslands, Kennaraháskólinn og Fjöltækniskóli Íslands (áður 

Sjómannaskólinn) fá skráningu úr flokknum framhaldsnám skv. töflu 3-2. Hins vegar þar sem 

starfsemi er óþekkt verður notast við tölur úr flokknum önnur þjónusta. 

 

Útreikningar á fjölda starfa eftir reitum 

Dæmi 1: Í umferðarreit nr. 36 eru skráðir 5024 m² í flokknum annað húsnæði. 

Til þess að áætla starfafjölda tengdan öðru húsnæði í viðkomandi reitþarf fyrst að athuga með 

staðsetningu viðkomandi reits B-C-F út frá töflu í viðauka I. Skv. töflu er viðkomandi reitur 

auðkenndur með C fyrir miðsvæði og staðsetningu Freyjugata. Út frá þeim forsendum er hægt 

að fara í töflu 3-2, í dálk fyrir miðsvæði eru áætlaðir 40 m² á hvern starfsmann í flokknum 

annað húsnæði. 

Fjöldi starfa í reit 226 er því =  
5024 𝑚 ²

40 m ²
 = 126 störf 

Skv. útreikningum fyrir reit 226 eru 126 störf tengd flokknum annað húsnæði. 

 

Dæmi 2: Í umferðarreit nr. 35 eru skráðir 1180 m² í flokknum verslun/skrifstofur. 

Til þess að  áætla starfafjölda tengdan verslun/skrifstofur í viðkomandi reitþarf fyrst að athuga 

með staðsetningu viðkomandi reits B-C-F út frá töflu í viðauka I. Skv. töflu er viðkomandi 

reitur auðkenndur með C fyrir miðborg og staðsetningu Skólavörðustígur. Út frá þeim 

forsendum er farið í töflu 3-3 og meðaltal fyrir verslun/skrifstofur 1998-2024 fundið í dálk C. 

Í dálk C fyrir verslun/skrifstofur eru áætlaðir 33 m² á hvern starfsmann. 

Fjöldi starfa í reit nr. 35 er því = 
1180  m ² 

33 m ² 
 = 36 störf 

Skv. útreikningum fyrir reit nr. 35 eru 36 störf tengd flokknum verslun/skrifstofur. 
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Umferðarreitirnir eru í heildina 122, þ.e.a.s. innan þess svæðis sem afmörkunin nær yfir. Fyrir 

hvern og einn reit er reiknaður starfafjöldi skv. aðferðinni hér að ofan. Fyrir hvern 

umferðarreit eru skráðir fimm flokkar atvinnuhúsnæðis. Á hverjum umferðarreit getur verið 

um margs konar mismunandi starfsemi að ræða, þannig að starfafjöldi innan hvers reits getur 

verið frá einum flokk upp í fimm. Upptalning flokkanna er eftirfarandi: 

 Verslun/skrifstofur 

 Annað húsnæði 

 Iðnaður 

 Vörugeymslur 

 Sérhæft húsnæði 

Heildarfjöldi starfa innan hvers reits fæst með samlagningu  allra flokka. Út frá heildarfjölda 

starfa innan umferðarreits verður áætlaður fjöldi starfa miðað við hvern hektara. 

 

Allir umferðarreitirnir hafa að geyma skráningu sem varðar stærð þeirra. Sjá nánar í viðauka 

III. Stærð reitanna miðast við fermetra, þannig að umbreyta þarf þeirri stærð í hektara,einn 

hektari samsvarar 10.000 m². 

Ef við gefum okkur sömu forsendur og í Dæmi 1 hér að ofan þá er umferðarreitur nr. 36 

skráður að stærð 70081,9 m² og fjöldi starfa í reit nr. 36 eru 126 skv. dæminu. Göngum út frá 

því í þessu dæmi að einungis sé um einn flokk starfa að ræða,  þá yrði heildarfjöldi starfa á 

hektara á eftirfarandi: 

Fjöldi starfa/ha = 
126

(70081,9 m²
10000 m²

)
 = 18 störf/ha 

Starfaþéttni verður reiknuð út fyrir hvern umferðarreit afmörkunar. Starfaþéttni er miðuð við 

störf á hektara. 

 

Við útreikning á starfaþéttleika er miðað við heildarfjölda starfa á hektara innan viðkomandi 

reits. Um er að ræða fjölda starfa tengdum fjölda fermetra atvinnuhúsnæðis og áætluðum 

fermetrafjölda miðað við starfsmann eftir atvinnugrein. Fjöldi flokka atvinnuhúsnæðis eru 

fimm. Í reit nr. 35 er reiknaður út fjöldi starfa, út frá atvinnuhúsnæði: 

 Verslun/skrifstofur 36 störf 

 Iðnaður 12 störf 

 Vörugeymslur 3 störf 

 Sérhæft húsnæði 128 störf 

 Samtals starfafjöldi 179 

Starfafjöldi á hektara á reit nr 35 myndi vera = 
𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑓𝑎

(
𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡 æ𝑟ð

10000  m 2 )
 ››

179

(
56085  m 2

10000  m 2)
 = 32 störf/ha 
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3.8 Íbúðarþéttleiki, aðferðafræði 

Við útreikninga á íbúðarþéttni verður einungis notast við heildarfjölda íbúða innan 

viðkomandi reita í gagnagrunninum. Ástæður þess að flokkun íbúða er ekki meira sundurliðuð 

er að ekki er farið nánar út í sundurliðun húsnæðis í viðmiðum Dunphys  og skynsams vaxtar 

sjá töflu 2-1.  

Útreikningur á íbúðafjölda innan umferðarreita verður miðaður við stærð reita í hekturum.  

Gefum okkur sömu forsendur og í Dæmi 2. Þar fáum við uppgefna stærð reits nr. 35 í 

fermetrum sem er 56085 m² ásamt heildarfjölda íbúða innan reits sem eru 414 stk.  

Til þess að áætla fjölda íbúða á hvern hektara lands innan reits myndi dæmið líta svona út:  

 

Dæmi 3: Fjöldi Íb/ha = 
𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖  í𝑏úð𝑎

 
𝑠𝑡æ𝑟ð 𝑟𝑒𝑖𝑡𝑠  𝑚 2

10000  𝑚 2  
 ››

414

56085  𝑚 2

10000  𝑚 2

   = 74 Íb/ha 

 

3.9 Leiðréttingar í gagnagrunni 

Við afmörkun þá skerðast reitir á jaðri 800 metra 

afmörkunar. Sem dæmi var upphafleg stærð reits 

nr. 71 um 290.962 m², sjá kort 3-6, eða sem 

samsvarar 29,09 hekturum. Eftir að reitur nr. 71 

hafði verið afmarkaður, sjá mynd 3-7, minnkaði 

stærð reits niður í 153.030 m² eða sem samsvarar 

15,3 hekturum. Við skerðingu héldust hins vegar 

sömu upplýsingar innan reits, þ.e.a.s. fjöldi íbúða, 

sem verður þess valdandi að reitir á jaðri 

afmörkunar sýndu ekki rétta mynd af 

íbúðarþéttleika. Þéttleikinn hækkaði í hlutfalli við 

skerðingu svæðisins. Í reit nr. 71 er skráð 191 íbúð 

sem undir eðlilegum kringumstæðum myndi 

samsvara 6,56 íbúðum á hektara. Eftir afmörkun 

svæðis breyttust forsendur á þann hátt að 

heildarfjöldi íbúða deildist á færri hektara, við það 

hækkaði gildið úr 6,56 íbúðum á hektara í 12,48 

íbúðir á hektara. Til þess að leiðrétta þessar 

skekkjur á jöðrum afmörkunar var hlutfall nýrrar 

afmörkunar fundið með að deila upphaflegri stærð 

reits . 

 Minnkunarstuðull= 
153.030 𝑚 ²

290.962 𝑚²
 = 0.53 

 

Nýr íbúðafjöldi var í kjölfarið skráður á viðkomandi reit þar sem skerðing svæðis var talin 

hafa áhrif á íbúðarþéttleika. Fyrir reit nr. 71 var nýr íbúðafjöldi reiknaður þannig að 

upphaflegur fjöldi íbúða var margfaldaður með minnkunarstuðli. Nýr íbúðafjöldi skráðist í 

reit nr. 71 á eftirfarandi hátt: Heildarfjöldi íbúða x minnkunarstuðull ›› 191 x 0,53 = 100,5 

Kort 3-6: Reitur nr.71 Upphafleg stærð. Unnið 

úr gagnagrunni LUKR 

 

Kort 3-7: Skerðing reits nr.71 á útjaðri. Unnið 

úr gagnagrunni LUKR 
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íbúðir. Samtals var um að ræða tuttugu reiti þar sem skerðing flatarmáls hafði áhrif á þéttingu, 

í viðauka II má sjá viðeigandi reiti. 

Leiðréttingar á starfaþéttni taka einnig mið af sömu reitum í útjaðri og leiðrétt var fyrir 

íbúðarþéttleika. Ástæður þessa má rekja til þess að ekki er miðað við heildarflatarmál 

atvinnuhúsnæðis í gagnagrunni LUKR heldur er notast við innflutt flatarmál atvinnuhúsnæðis 

úr umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. Þar eru atvinnuhúsnæðisflokkar meira sundurliðaðir. 

Skráning atvinnuhúsnæðis í viðkomandi reiti í umferðarlíkani miðast við að reitir séu í fullri 

stærð. Hins vegar  skerðast viðkomandi reitir að flatarmáli við afmörkun svæðis. Til þess að 

leiðrétta hlutfall atvinnuhúsnæðis í samræmi við minnkun reits voru minnkunarstuðlar úr 

Viðauka II notaðir til þess að samræma störf í hlutfalli við stærð reits, sbr. reitur nr. 71 sem 

var upphaflega 290962 m² að stærð en eftir afmörkun var reiturinn 153030 m² að stærð. 

Minnkunarstuðullinn er reiknaður þannig að deilt er í skert flatarmál með heildarflatarmáli 

sem gefur 0,53, leiðrétting sem varðar fjölda fermetra atvinnuhúsnæðis er þannig í sama 

hlutfalli og sem nemur skerðingu viðkomandi reits. 

Upphafleg skráning í flokknum annað húsnæði í reit nr. 71 var eftirfarandi: 

Annað húsnæði 7670 m² og iðnaður 47 m², í öðrum flokkum atvinnuhúsnæðis voru skráðir 

fermetrar atvinnuhúsnæðis 0.  

Leiðrétting fyrir störf í flokknum annað húsnæði er því eftirfarandi: 7670 m² x 0,53 = 4065 

m², ný skráning í reit nr. 71 er því 4065 fermetrar í flokknum annað húsnæði. 

3.10  Viðmið 

 Íbúðarþéttleiki: Við greiningu íbúðarþéttleika umhverfis áætlað leiðarval verða 

forsendur  skoðaðar út frá viðmiðum skynsams vaxtar annars vegar (e. Smart Growth) 

og viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD) hins vegar. Í töflu 2-1 hér 

að ofan má sjá samantekt á viðmiðum TOD og skynsams vaxtar. 

Almenningssamgöngumiðað skipulag og skynsamur vöxtur (e. Smart Growth) tvinnast saman 

að mörgu leyti, hins vegar eru ólíkar forsendur gefnar upp varðandi hentugan íbúðarþéttleika 

umhverfis leiðarval léttlestakerfa og annarra samgöngumáta, s.s. almenningsvagna. Í töflu 2-1 

hér að ofan má sjá samantekt á viðmiðunartölum sem varða íbúðarþéttleika. Um er að ræða 

annars vegar viðmiðunartölur úr fræðum skynsams vaxtar (e. Smart Growth) og hins vegar 

viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD). Almenningssamgöngumiðað skipulag 

miðar við að íbúðarþéttleiki þurfi að vera sem samsvari sautján íbúðum á hektara svo að 

almenningsvagnakerfi sé raunhæfur kostur (Dunphy, 2004). Markið hækkar hins vegar í 30 

íbúðir á hektara þegar kemur að léttlestakerfi (LRT) (Dunphy, 2004). Viðmið skynsams 

vaxtar (e. Smart Growth ) eru lægri út frá viðmiðum um almenningsvagna, sbr. tafla 2-1, en 

þar er gert ráð fyrir fimmtán til tuttugu íbúðum á hektara sem er talinn vera hentugur þéttleiki 

fyrir almenningsvagna (Smart Growth Network, 2003). 

Hins vegar þegar kemur að léttlestakerfum (LRT) eru mörkin enn hærri en í 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi, eða sem samsvarar 37 til 49 íbúðum á hektara (Smart 

Growth Network, 2003). 

Starfaþéttni er skv. almenningssamgöngumiðuðu skipulagi einnig einn af lykilþáttum 

umhverfis leiðarval léttlesta/hraðvagnakerfa (LRT/BRT). Starfaþéttni gefur nokkuð skýra 

mynd varðandi blöndun svæða. Einnig eru bein tengsl milli starfaþéttni og ferðavenja. Í 

fræðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD) hafa einnig verið gefin út viðmið um 

æskilegan starfafjölda umhverfis almenningssamgöngur sbr. léttlesta/hraðvagnakerfi 
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(LRT/BRT) sem og leiðakerfi almenningsvagna. Viðmið varðandi starfaþéttni má sjá hér að 

ofan í töflu 2-2. Um er að ræða æskilegan fjölda starfa á hektara umhverfis leiðarval 

almenningssamgangna og léttlestakerfa. Notast verður við viðmiðin úr töflu 2-2 til að meta 

starfaþéttleika umhverfis áætlað leiðarval sem sett var fram í skýrslu AEA Technology frá 

árinu 2004 „Reykjavik light rail pre-feasbility study report“   

4 Keyrsla Gagna í ArcMap 

4.1 Samanburður á viðmiðum 

Gögn voru undirbúin, s.s. skráning atvinnu og íbúðarhúsnæðis eftir reitum ásamt 

leiðréttingum sem voru viðhafðar á reitum á jaðri athugunarsvæðis. Umræddar  leiðréttingar 

snéru að  reitum sem skertust að flatarmáli við afmörkun svæðis, sjá viðkomandi reiti nánar í 

viðauka II, án þess þó að upplýsingar innan þeirra, svo sem fjöldi íbúða og flatarmál 

atvinnuhúsnæðis breyttust í sama hlutfalli við skerðingu. Þannig að flatarmál atvinnuhúsnæðis 

og fjöldi íbúða innan reita var leiðréttur í sama hlutfalli og skerðing reita á útjaðri nam. 

 

Að loknum leiðréttingum var unnt að samræma Excel töflur við skipulagsreiti í Arcmap, og 

samkeyra tölur varðandi íbúðarþéttleika við viðmið úr töflu 2-1. Settar voru upp tvenns konar 

mismunandi forsendur. Um var að ræða viðmið skynsams vaxtar (e. Smart Growth) ásamt 

viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags (e. Transit Oriented Development). 

Viðmiðin sem notuð voru, snéru að hentugum íbúðarþéttleika umhverfis leiðarval 

almenningssamgangna, bæði léttlestakerfis (LRT) og almenningsvagnakerfis en viðmiðin má 

sjá í töflu 2-1. Þriðja keyrsla gagnagrunnsins tengdist starfaþéttleika umhverfis áætlað 

leiðarval „AEA Technology“(AEA Technology, 2004). 

 

Fyrstu viðmiðin sem voru kortlögð voru viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags 

(TOD) varðandi íbúðar þéttleika. Niðurstöður þeirrar keyrslu má sjá á korti 4-1 þar sem grænn 

litur  sýnir hvar viðmiðum er náð út frá viðmiðum TOD um léttlestir. Gulur litur sýnir hvar 

viðmiðum um almenningsvagnakerfi er náð. Grár litur sýnir hvar viðmiðum um æskilegan  

íbúðarþéttleika er ekki náð. Almennt þar sem grænn litur lýsist upp og uppfyllir viðmið um 

léttlestakerfi er einnig verið að uppfylla viðmið um almenningsvagnakerfi strætó 

 

Viðmið skynsams vaxtar voru kortlögð m.t.t. íbúðarþéttleika og má sjá niðurstöðu þeirrar 

keyrslu í korti 4-2, notast var við sömu litgreiningu, græn svæði uppfylla skilyrði léttlesta, gul 

svæði uppfylla skilyrði um almenningsvagnakerfi og grár hlutlaus litur sýnir þau svæði sem 

hvorki uppfylla skilyrði um léttlestakerfi né almenningsvagnakerfi. 

 

Þriðja og síðasta kortið gefur mynd af starfaþéttni umhverfis áætlað leiðarval. Notast var við 

viðmið TOD í töflu 2-2 um æskilegan fjölda starfa umhverfis leiðarval. Litgreining í korti 4-3 

er eftirfarandi: Ljósblár litur merkir að starfaþéttni sé nægjanleg til þess að uppfylla skilyrði 

um almenningsvagnakerfi með lágu þjónustustigi. Blár uppfyllir skilyrði um 

meðalþjónustustig og dökkblár uppfyllir skilyrði um almenningsvagnakerfi með hátt 

þjónustustig.  

Síðast en ekki síst er það grænn litur sem gefur til kynna svæði sem uppfylla skilyrði um 

léttlestakerfi.  



31 

 

 

Kort 4-2: Viðmið skynsams vaxtar (e: Smart Growth) með tilliti til almenningsvagna og léttlestakerfis. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR.  

 

Kort 4-1: Viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD m.t.t. almenningsvagna og léttlestakerfa. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR. 
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        Kort 4-3: Starfaþéttni í reitum út frá viðmiðum TOD 
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70%
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Flm. Íb

Flm. Atvh.

5 Niðurstöður umfjöllun 

Í umfjöllun verða dregnar saman upplýsingar um hverfi og þá reiti sem ná viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags (e. Transit Oriented Development) og skynsams 

vaxtar (e. Smart Growth). Viðmiðin sem um ræðir má sjá í töflu 2-1 og töflu 2-2. Í töflu 2-1 

má sjá upplýsingar um viðmið sem varða íbúðarþéttleika. Í töflu 2-2 má hins vegar sjá 

upplýsingar um viðmið um æskilega starfaþéttni umhverfis almenningssamgöngur sbr. 

léttlestakerfi og strætó.  

Um er að ræða samantekt á reitum, þ.e.a.s. hvaða reiti um er að ræða og hvaða viðmið þeir 

uppfylla. Sami reitur getur uppfyllt eitt af viðmiðum eða öll fjögur skv. töflum.  Það fer eftir 

íbúðar- og/eða starfaþéttleika viðkomandi reits.  

Fyrir hverfahluta verða reitir flokkaðir eftir því hvaða viðmið þeir uppfylla út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. Nánari upplýsingar um 

viðkomandi reiti og hverfahluta má finna í viðaukum III og IV. 

Atvinnuhúsnæði verða skoðuð sérstaklega með tilliti til starfaþéttni umhverfis áætlað 

leiðarval. Keyrsla gagna var dregin saman í þrjú kort sem eru eftirfarandi: 

 

 Kort nr. 4-1 sýnir niðurstöður varðandi íbúðarþéttni út frá viðmiðum TOD. 

 Kort nr. 4-2 sýnir niðurstöður varðandi íbúðarþéttni út frá viðmiðum skynsams vaxtar.  

 Kort nr. 4-3 sýnir niðurstöður út frá viðmiðum um starfaþéttni.  

 

5.1 Íbúðarþéttleiki eftir hverfum og reitum 

Hagar, Melar og Skjól 

Niðurstöður úr þeim sex reitum sem skoðaðir eru í 

þessu hverfi gefa hugsanlega ekki alveg rétta mynd af 

þéttleika svæðisins. Töluvert er um svæði þar sem 

einungis er um að ræða atvinnuhúsnæði, s.s. 

Háskólann. Ekki er um  mikla blöndun íbúðar- og 

atvinnuhúsnæðis innan Haga, Mela og Skjóls að ræða. 

Atvinnuhúsnæði innan svæðisins er þess eðlis að erfitt 

getur verið að blanda þar við íbúðabyggð. Um er að 

ræða Háskólann og aðrar stofnanir. Atvinnuhúsnæði 

verður skoðað sérstaklega með tilliti til starfaþéttni. Á 

mynd 5-1 má sjá hlutfall milli atvinnuhúsnæðis og 

íbúðarhúsnæðis í Högum, Melum og Skjólum. 

Meðaltal íbúðarþéttleika svæðisins er 6,9 íb/ha. Hins vegar, ef reitir sem innihalda einungis 

atvinnuhúsnæði eru undanskyldir,  er þéttleiki íbúðabyggðar (reitir nr. 6-7-9) að meðaltali 24 

íb/ha. Melarnir, reitur nr. 6, gefur bestu niðurstöðu varðandi íbúðarþéttleika með 36 íb/ha og 

uppfyllir öll viðmið fyrir léttlestakerfi (LRT) og almenningsvagna út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags. Hins vegar með hliðsjón af viðmiðum skynsams 

vaxtar er niðurstaðan á mörkum þess að viðmiðum  léttlestakerfa sé náð. Bæði Hagar og 

Melar uppfylla viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar út frá 

viðmiðum almenningsvagnakerfis. Í töflu 5-1 hér að neðan má sjá samantekt áþeim reitum 

sem uppfylla viðmið almannavagnakerfa og léttlestakerfa.  

Mynd 5-1: Hagar, Melar og Skjól. 

Hlutfall á milli atvinnu og 

íbúðahúsnæðis. Unnið úr gagnagrunni 

LUKR 
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34%

66%

Gamli miðbærinn og 

höfnin

Flm. Íb

Flm. Atvh.

Nánari upplýsingar um reiti má sjá í viðauka III töflu 11-3. Starfaþéttleiki svæðisins er að 

meðaltali 27,4 störf á hektara. Þau svæði sem skera sig hvað mest úr miðað við fjölda starfa á 

hektara eru Hagarnir, reitur nr. 7, með 49 störf/ha og Hagar, stofnanir, reitur nr. 8 með 81 

starf/ha. Hugsanlega má draga þá ályktun að útreikningar á starfaþéttni eigi betur við þar sem 

byggð er samfelld því á reit nr. 10 sem er Háskólinn eru einungis skráð 14 störf/ha. Að miða 

starfafjölda út frá hektarafjölda reita á kannski ekki við þar sem byggð er ósamfelld. Mismikið 

byggingamagn er á reitum og reitir eru misstórir sem getur haft töluverð áhrif á niðurstöður 

varðandi starfaþéttni sé hún miðuð við störf á hektara, því getur þurft að taka niðurstöðum 

með fyrirvara. Út frá fermetrafjölda eru skráð 467 störf við Háskólann. Sé einnig litið til 

nemendafjölda, má áætla að Háskólinn sé með stærri vinnustöðum landsins.  

Háskólareiturinn er stór að flatarmáli og dregur það niður starfaþéttni, sé miðað við störf á 

hektara. Skráð störf við Háskólann, út frá fermetrum atvinnuhúsnæðis, eru 467,6. Í töflu 5-1 

má sjá samantekt þeirra reita sem uppfylla viðmið um léttlestakerfi og almenningsvagnakerfi. 

Viðmiðin í töflu 2-2 kveða á um 50 störf á hektara til þess að viðhalda lágu þjónustustigi 

almenningsvagnakerfis.  

Einungis Hagar og Hagar stofnanir, reitir 7-8, ná settum viðmiðum um starfaþéttleika 

umhverfis almenningsvagnakerfi miðað við lágt þjónustustigút frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags, sjá nánar í töflu 2-2. 

 

. 

 

Tafla 5-1 Hagar, Melar og Skjól. Samantekt reita sem uppfylla viðmið almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags og skynsams vaxtar. 

 

 

 Gamli miðbærinn og höfnin 

Um er að ræða gamalgróna og þétta byggð. Einnig er 

töluvert um atvinnuhúsnæði á þessu bæjarsvæði. 

Byggðin virðist vera nokkuð blönduð,þ.e.a.s. að töluvert 

er um skráð atvinnuhúsnæði ásamt íbúðarhúsnæði innan 

reita. Aðgreining á atvinnu- og íbúðarhúsnæði er samt 

töluverð. Þá ber helst að nefna Hafnahús, Austurhöfnina, 

Austurvöll, Arnarhvol og Stjórnarráð sem eru með 

tiltölulega fáum íbúðum innan reita. Töluvert er um 

atvinnuhúsnæði sem eru nokkuð sértæk og aðskilnaður 

við íbúðabyggð nauðsynlegur, t.a.m. Austurhöfnin og 

hafnarstarfsemi og útgerð henni tengd, ásamt stjórnsýslu 

á Arnarhvoli. 

Hlutfall milli atvinnuhúsnæðis og íbúðasvæðis má sjá á mynd nr. 5-2. 

Hagar, Melar og Skjól Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmiðin 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 6-7 

Léttlestakerfi 30 7 

Viðmið skynsams 

vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 6-7 

Léttlestakerfi 37-49 

 

Mynd 5-2: Hlutfall á milli atvinnu og 

íbúðahúsnæðis í gamla miðbænum og 
höfninni. Unnið úr LUKR 
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Tjörnin er nokkuð víðfeðm og frekar fáar íbúðir þar miðað við umfang svæðisins. Áhrif á 

þéttleikatölur raskast út frá þeim forsendum. Meðaltal þéttleika alls svæðisins er 17,3 íb/ha. 

Hins vegar ef þeir reitir sem eingöngu innihalda atvinnustarfsemi s.s. Hafnahús, Austurhöfnin 

og Alþingi eru undanskilin,  hækkar meðaltalið úr 17,3 íb/ha upp í 19,6 íb/ha. Sem hefur að 

vísu ekki stórvægileg áhrif á heildarniðurstöðufyrir svæðið.  

Meðaltal svæðisins uppfyllir hvorki viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags né viðmið 

skynsams vaxtar um hentugan íbúðarþéttleika umhverfis áætlað leiðarval, aðrir reitir eru með 

tiltölulega fáum skráðum íbúðum og hafa einnig áhrif á heildarþéttleika en það eru  reitir nr. 

13-22-24-27-28, auðkenndir með nafni í sömu röð: Mýrargata, Tjörnin, Austurvöllur, 

Laugardalur og Arnarhvoll. Stakir reitir sem uppfylla viðmið léttlestakerfis út frá skynsömum 

vexti og almenningssamgöngumiðuðu skipulagi eru Bræðraborgarstígur, reitir nr. 15-16, 

Landakotsspítali, reitur nr. 18 og Grjótaþorp, reitur nr. 21. 

Í töflu 5-2 hér að neðan má sjá samantekt á þeim reitum sem uppfylla viðmið 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar.  

Nánari upplýsingar um reiti má sjá í viðauka III töflu 11-4. 

 

 

Tafla 5-2: Gamli miðbærinn og höfnin. Samantekt reita  sem uppfylla viðmið 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar.  

 

 

Starfaþéttni gamla miðbæjarins og hafnarinnar kemur töluvert betur út en Hagar og Melar. 

Meðaltal starfa á ha fyrir allt svæðið er 90,6 störf. Hins vegar ef undanskyldir eru reitir á 

Bræðraborgarstíg nr. 15-16 sem hafa tiltölulega fá skráð störf hækkar meðaltal starfafjölda 

svæðisins upp í 98 störf á ha. Meðaltal svæðisins myndi uppfylla viðmið um 

almenningsvagnakerfi með lágu þjónustustigi. Til þess að uppfylla viðmið um meðal 

þjónustustig þá þarf meðaltalið að ná 124 störfum á ha. Þeir reitir sem myndu uppfylla viðmið 

léttlestakerfis eru Austurvöllur nr. 24 með 384 störf/ha og Lækjartorg með 362 störf/ha. Aðrir 

reitir sem koma vel út en uppfylla ekki viðmið léttlestakerfis eru  Grjótaþorp með 220 

störf/ha, Hafnarhús með 276 störf/ha, Alþingi með 285 störf/ha og Stjórnarráð með 245 

störf/ha.  

  

Gamli miðbærin og 

höfnin 

Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmiðin 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 15-16-17-18-19-21 

Léttlestakerfi 30 15-16-17-18 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 15-16-17-18-19-21 

Léttlestakerfi 37-49 15-16-18-21 
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34%

66%

Gamli austurbærinn

Flm. Íb

Flm. Atvh.

 

Gamli austurbærinn 

Það sem einkennir gamla austurbæinn er að íbúðabyggð 

er þétt og töluvert er um skráð atvinnuhúsnæði innan 

íbúðareita sem gefur til kynna að byggðin sé töluvert 

blönduð. Á mynd nr. 5-3 má sjá hlutfall  milli atvinnu- og 

íbúðarhúsnæðis. Gamli austurbærinn  kemur einna best út 

í samanburði út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams 

vaxtar. Meðaltal íbúðarþéttleika svæðisins er 41,2 íb/ha 

en mesti þéttleiki svæðisins er í kringum Skúlagötu, 

Laugarveg, Skólavörðustíg og Freyjugötu,   eða reiti 33-

34-35-36 í sömu röð með 70,5 íb/ha. Þau svæði sem ekki 

uppfylla viðmið um lágmarksþéttleika umhverfis 

léttlestakerfi skv. viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags eru Njarðargata, 

Landsspítali og í kringum Hallgrímskirkju eða reitir 37-38-42 í sömu röð.  

Út frá viðmiðum skynsams vaxtar fjölgar reitum eitthvað sem ekki uppfylla viðmið fyrir 

léttlestakerfi. Ástæða þess er sú að mörkin eru hærri, þ.e.a.s. hækka úr 30 íb/ha upp í 37 

íb/ha.Þeir reitir sem ekki uppfylla viðmið skynsams vaxtar eru í kringum Lækjargötu, reitur 

nr. 30 og svo í kringum Njarðargötu, Landsspítala og Hallgrímskirkju sem eru reitir 37-38-42 

í sömu röð. Meðaltal gamla austurbæjarins uppfyllir viðmið um lágmarksþéttleika umhverfis 

leiðarval léttlestakerfa, bæði út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags og 

skynsams vaxtar. Í töflu 5-3 má sjá samantekt á reitum sem uppfylla skilyrði 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. Í viðauka III má síðan sjá nánari 

upplýsingar um reiti í töflu 11-5. 

 

Tafla 5-3: Gamli austurbærinn. Samantekt reita sem uppfylla viðmið almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags og skynsams vaxtar 

 

 

Starfaþéttni í gamla austurbænum er að meðaltali 85 störf á hektara yfir svæðið í heild sinni. 

Um er að ræða alls þrettán reiti. Hins vegar eru tveir reitir sem draga niður meðaltal 

starfaþéttleika svæðisins, en þeir eru Hallgrímskirkja, reit nr. 42, þar sem einungis eru skráð 

sjö störf/ha ásamt Njarðargötu sem er reitur nr. 37 en þar eru einungis skráð tvö störf/ha. Séu 

þessir tveir reitir undanskyldir heildarmeðaltalinu, hækkar það úr 85 störfum/haí 100 störf/ha 

út frá viðmiðum í töflu 2-2. Þá nær það ekki því lágmarki sem þarf til þess að halda uppi 

meðalþjónustustigi almenningsvagnakerfis. Ekki eru neinir reitir sem ná viðmiðum 

Gamli austurbærinn 

 

 

Samgöngumáti 

 

 

Viðmið íb/ha 

 

 

Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 

Léttlestakerfi 30 30-32-33-34-35-36-39-40-41 

Viðmið skynsams 

vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40- 

Léttlestakerfi 37-49 32-33-34-35-36-39-40-41 

Mynd 5-3: Gamli austurbærinn. 

Hlutfall atvinnu og íbúðahúsnæðis. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR 
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40%

60%

Holt, Tún og Norðurmýri

Flm. Íbuða

Flm. Atvh

léttlestakerfis, þ.e.a.s. 309 störf/ha, í gamla austurbænum. Þeir reitir sem koma best út með 

tilliti til starfaþéttleika eru Laugavegur, reitur nr. 32 með 198 störf/ha og reitur nr. 34 með 211 

störf ásamt Landsspítala sem er reitur nr. 38 með 226 störf/ha.  

Holt, Tún og Norðurmýri 

Í kringum Holt, Tún og Norðurmýri má sjá aðeins meiri 

aðskilnað atvinnuhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis en í 

gamla austurbænum. Á mynd 5-4 má sjá hlutfall 

atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. Þeir reitir sem skera sig 

mest úr varðandi aðskilnað eru reitur nr. 43 sem er 

Borgartún vestur og reitur nr. 48 eða Laugarvegur. Á 

þessum tveim reitum er einungis skráð ein íbúð. 

Töluvert er um skráð atvinnuhúsnæði innan þessara 

tveggja reita, þar af leiðandi lækkar meðaltal 

íbúðarþéttleika  svæðisins örlítið. 

Meðaltalsþéttleiki alls svæðisins er 20,3 íb/ha. 

Íbúðarþéttleiki svæðisins hækkar hins vegar upp í 23,3 

íb/ha að undanskyldum reitum nr. 43 og 48 sem eru Borgartún vestur og Laugarvegur en í 

þeim reitum er ekki skrásett íbúðarhúsnæði. Þá eru viðmið léttlestakerfis ekki uppfyllt. Hins 

vegar eru viðmið um almenningsvagna uppfyllt. Í töflu 4-4 hér að neðan má sjá samantekt á 

þeim reitum sem uppfylla skilyrði um íbúðarþéttleika út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams  vaxtar, eftir samgöngumáta.  

 

Tafla 5-4: Holt, Tún og Norðurmýri. Samantekt reita  sem uppfylla viðmið um lágmarksþéttleika 

 

Starfaþéttni Túns, Holts og Norðurmýrar er að meðaltali 54 störf/ha. Meðaltalið nær einungis 

viðmiðum sem henta almenningsvagnakerfi með lágu þjónustustigi, út frá töflu 2-2. Það sem 

er einkennandi við þá reiti sem koma hvað verst út í starfaþéttni er að um er að ræða 

menntastofnanir á borð við Sjómannaskólann, reit nr. 49, þar sem einungis 21 starf skráist 

miðað við hektara og Kennaraháskólann,  reit nr. 50, með 10 störf/ha. Út frá fermetrafjölda 

húsnæðis skrást 289 störf á Sjómannaskólann og 284 störf á Kennaraháskólann. Hugsanlega 

dregur stærð reita niður starfaþéttni sé miðað við fjölda starfa á hektara. Miklatún er einnig að 

skora lágt með þrjú störf /ha. Ef þessir þrír reitir eru undanskyldir heildarmeðaltali, hækkar 

það úr 54 störfum á hektara í 85 störf/ha. Enginn reitur á þessu svæði nær viðmiðum 

léttlestakerfis, þ.e.a.s 309 störf/ha út frá viðmiðum í töflu 2-2. 

  

Holt, Tún og 

Norðurmýri 

Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 44-45-46-50 

Léttlestakerfi 30 44-45 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 44-45-46-47-50 

Léttlestakerfi 37-49 44 

Mynd 5-4: Holt, Tún og Norðurmýri. 

Hlutfall atvinnu og íbúðahúsnæðis. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR 
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57%

43%

Hlíðar og Flugvöllur

Flm. Íb

Flm. Atvh.

 

Hlíðar og Flugvöllur 

Hlíðarnar koma ágætlega út í meðaltali sé eingöngu 

litið til þéttleika íbúðabyggðar. Þeir reitir í Hlíðunum 

sem koma best út eru reitir nr. 53 og nr. 55 en meðaltal 

þessara tveggja reita eru 32 íb/ha. Hins vegar komu  

samtals sjö reitir til skoðunar umhverfis leiðarvalið á 

svæðinu Hlíðar og Flugvöllur.  Fjórir af sjö reitum eru 

ekki með skráð íbúðarhúsnæði innan reita sem verður 

þess valdandi að meðaltal svæðisins í heild lækkar. 

Meðaltal þéttleika alls svæðisins er 8,4 íb/ha. 

Meðaltal svæðisins nær ekki viðmiðum léttlestakerfis 

né almenningsvagnakerfis út frá viðmiðum úr töflu 2-1.  

Hins vegar ef eingöngu er litið til þéttleika þess svæðis þar sem einungis íbúðabyggð er skráð 

hækkar meðaltal íbúðabyggðar í kringum Hlíðar og Flugvöll upp í 22, 3 íb/ha sem uppfyllir 

viðmið um almenningsvagnakerfi skv. töflu 2-1. Þeir reitir sem hafa ekki skráða neina 

íbúðabyggð eru Vatnsmýrin, reitur nr. 51, Flugvöllurinn, reitur nr. 52, Skógarhlíð, reitur nr. 

54 og síðast Öskjuhlíð, reitur nr. 56. Svæðið er því nokkuð gisið með tilliti til íbúðarþéttleika. 

Einnig er nokkuð áberandi aðskilnaður milli atvinnu- og íbúðarhúsnæðis, á mynd 5-5 má sjá 

hlutfall þar á milli. Atvinnuhúsnæðið er þess eðlis að um nauðsynlegan aðskilnað er að ræða. 

Samanber flugvöllinn annars vegar og hins vegar Öskjuhlíð sem útivistarsvæði.  

Til framtíðar litið eru tækifæri til staðar sem gætu styrkt hugsanlegt leiðarval. En það er  háð 

framtíðarákvörðunum sem varða flugvallarsvæðið. Í töflu 5-5 má sjá samantekt á reitum sem 

uppfylla skilyrði almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar við Hlíðar og 

Flugvöllinn.  

Starfaþéttni við Hlíðar og Flugvöllinn er að meðaltali 13,5 störf. Áberandi lítið er þó um skráð 

störf á reitinum Vatnsmýrin nr. 51 eða engin skráð störf og reit nr. 53 eða Hlíðunum með þrjú 

störf. Ef þessir tveir reitir eru ekki reiknaðir með í meðaltali, hækkar það úr 13,5 störfum/ha 

upp í 19 störf/ha. Sé starfaþéttni borin saman við viðmið úr töflu 2-2 er ekki gert ráð fyrir því 

að svæðið uppfylli skilyrði fyrir almenningsvagna með lágu þjónustustigi né léttlestakerfi.  

 

Tafla 5-5: Hlíðar og Flugvöllur. Samantekt reita  sem uppfylla viðmið um lágmarksþéttleika. 

 

  

Hlíðar og Flugvöllur Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 53-55 

Léttlestakerfi 30 54 

Viðmið skynsams 

vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 53-55 

Léttlestakerfi 37-49 55 

Mynd 5-5. Hlíðar og Flugvöllur. 

Hlutfall atvinnu og íbúðahúsnæðis. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR 
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70%

30%

Kringlan, Bústaðarvegur 

og Fossvogshverfi

Flm. Íb

Flm. Atvh.

 

Kringlan, Bústaðavegur og Fossvogshverfi 

Meðaltal svæðisins er 14 íb/ha, þ.e.a.s. þeirra 14 reita 

sem svæðið afmarkast af. Aðeins einn reitur uppfyllir 

viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags varðandi 

léttlestakerfi. Það mun vera reitur nr. 66 sem er 

Hólmgarður. Á reit nr. 58 sem er Kringlan eru ekki 

skráðar neinar íbúðir, einungis atvinnuhúsnæði. Ef sá 

reitur er undanskilinn í útreikningum á meðaltali 

íbúðarhúsnæðis þá hækkar íbúðarþéttleiki svæðisins upp 

í 14,9 íb/ha sem hefur að vísu ekki stórvægileg áhrif á 

heildarmeðaltalið. Þrátt fyrir að íbúðarþéttleiki nái 

ekkiæskilegum þéttleika fyrir almenningssamgöngur á 

borð við léttlestakerfi má draga þá ályktun að styrkur 

svæðisins felist í verslun og þjónustu. Kringlan hefur sitt 

aðdráttarafl sem verslunarkjarni og væntanlega má gera ráð fyrir því að fjöldi fólks frá öðrum 

svæðum sæki þar verslun og þjónustu. Töluvert er um atvinnuhúsnæði á svæðinu og er 

Kringlan áberandi í fermetrum atvinnuhúsnæðis.  Á mynd 5-6 má sjá hlutfallslega skiptingu 

íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Nánari  upplýsingar um reiti  má sjá í viðauka III, töflu 11-8. Í 

heildina er þéttleiki svæðisins rétt innan viðmiða fyrir almenningsvagnakerfi skv. viðmiðum 

skynsams vaxtar, sjá nánar töflu 2-1 eða um 15 íb/ha.  

Hins vegar skv. viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD er viðmið þar aðeins 

hærra eða 17 íb/ha og hverfið því rétt undir mörkum miðað við TOD. 

Svæðið í heild nær því ekki viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags um 

íbúðarþéttleika umhverfis almenningsvagnakerfi ef miðað er við 17 íb/ha skv. viðmiðum um 

almenningssamgöngumiðað skipulag TOD. 

Í töflu 5-6 hér að neðan má sjá samantekt á reitum sem uppfylla skilyrði 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. Við Kringlu, Bústaðaveg og 

Fossvogshverfi. 

 

Tafla 5-6: Kringlan Bústaðavegur og Fossvogshverfi. Samantekt reita  sem uppfylla viðmið um 

lágmarksþéttleika. 

 

Starfaþéttleiki við Kringlu, Bústaðaveg og í Fossvogshverfi er að meðaltali 17,5 störf á 

hektara. Þeir reitir sem koma best út á þessu svæði eru Kringlan, reitur nr. 58, með skráð 2902 

störf en einungis 182 störf/ha. Hugsanlega hefur stærð reits töluvert um það að segja hversu fá 

störf á hektara skrást í viðkomandi reit. Listabraut, reitur nr. 59, er með næstbestu útkomu eða 

40 störf/ha. Aðrir reitir eru með töluvert lakari útkomu. Hvassaleitið situr í þriðja sæti með 15 

Kringlan, Bústaðavegur 

og Fossvogshverfi Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 59-60-63-66-68 

Léttlestakerfi 30 66 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 59-60-62-63-64-66-68 

Léttlestakerfi 37-49 

 

Mynd 5-6: Kringlan, Bústaðarvegur 

og Fossvogshverfi. Hlutfall íbúða og 

atvinnuhúsnæðis. Unnið úr 

gagnagrunni LUKR 
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21%

79%

Múlahverfi, Háaleiti og 

Skeifan

Flm. Íb

Flm. Atvh.

störf/ha. Svæðið í heild uppfyllir ekki viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags um 

lágmarks starfaþéttleika þ.e.a.s. 50 störf á hektara til þess að viðhalda almenningsvagnakerfi 

með lágu þjónustustigi út frá viðmiðum í töflu  2-2.   

Múlahverfi, Háaleiti og Skeifan 

Það sem einkennir Múlahverfi, Háaleiti og Skeifuna er 

töluverður aðskilnaður atvinnuhúsnæðis og 

íbúðarhúsnæðis. Af þeim átta reitum sem eru til 

skoðunar eru þrír reitir þar sem blöndun atvinnu- og 

íbúðarhúsnæðis á sér stað. Það eru Ármúli, Safamýri 

og Háaleitisbraut eða reitir nr. 73-74-75 í sömu röð. 

Heildarþéttleiki svæðisins er rétt um 10,1 íb/ha. Á 

mynd 5-7 má sjá hlutfallslega skiptingu milli íbúðar- 

og atvinnuhúsnæðis. Hins vegar ef svæðið er skoðað 

með tilliti til þeirra reita þar sem íbúðabyggð er skráð, 

þ.e.a.s. reitir 73-74-75, Þá hækkar meðaltalið upp í 

20,5 íb/ha. Út frá meðaltali um íbúðarþéttleika  

uppfyllir svæðið í heild ekki viðmið um 

almenningssamgöngur á borð við léttlestakerfi eða almenningsvagnakerfi samanber viðmið í 

töflu 2-1 út frá íbúðarþéttni.  

Á eftirtalda reiti eru ekki skráðar neinar íbúðir: Lágmúli, Suðurlandsbraut, Ármúli, Skeifan 

vestur og Skeifan Austur, í númeraröð 72-76-78-79. Hins vegar er styrkur svæðisins fólginn í 

starfaþéttni en einnig mætti tala um veikleika út frá því hversu lítil blöndun íbúðar- og 

atvinnuhúsnæðis á sér stað. Í töflu 5-7 hér að neðan má sjá samantekt á reitum sem uppfylla 

viðmið um lágmarks íbúðarþéttleika út frá almenningssamgöngumiðuðu skipulagi og 

skynsömum vexti. 

 

 

Tafla 5-7: Múlahverfi, Háaleiti og Skeifan. Samantekt reita  sem uppfylla skilyrði um lágmarksþéttleika. 

 

 

Starfaþéttni í Múlahverfi, Háaleiti og Skeifunni er að meðaltali 75 störf/ha. Þeir reitir sem 

koma best út eru Lágmúli, reitur nr.72, með 154 störf/ha, Ármúli, reitur nr.77, með 151 

starf/ha og Skeifan Austur, reitur nr.79, með 130 störf á hektara. Lægstu gildin eru hins vegar 

eftirfarandi reitir: Ármúli, reitur nr.73, með 23 störf/ha, Safamýri, reitur nr.74, með 11 

störf/ha og síðast Háaleitisbraut, nr.75, með 33 störf/ha. Ef þessi lægstu gildi eru undanskilin 

heildarmeðaltali hækkar meðaltal svæðisins upp í 131 starf/ha. Starfaþéttleiki alls svæðisins 

uppfyllir viðmið um almenningsvagnakerfi með lágu þjónustustigi samkvæmt töflu 2-2 en 

Múlahverfi, Háaleiti og 

Skeifan Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 73-74-75 

Léttlestakerfi 30   

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 73-74-75 

Léttlestakerfi 37-49 

 

Mynd 5-7: Múlahverfi, Háaleiti og 

Skeifan. Hlutfall íbúða og 

atvinnuhúsnæðis. Unnið úr gagna grunni 

LUKR 
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51%49%

Tún og Laugarás

Flm. Íb

Flm. Atvh.

hins vegar ef lægstu gildin þrjú eru ekki reiknuð með, þá uppfyllir svæðið viðmið 

almenningsvagnakerfis með meðalþjónustustigi. Viðmiðið er 124 starf/ha. Hins vegar er 

starfaþéttni ekki nægjanleg til þess að uppfylla kröfur um viðmið sem gerð eru til 

léttlestakerfa. 

Tún og Laugarás, að undanskilinni Sundahöfn 

Tún og Laugarás koma sæmilega út í þéttleika íbúða, 

hins vegar er Sundahöfnin undanskilin þar sem hún 

fellur ekki innan afmörkunar svæðis. Heildarþéttleiki 

svæðisins er 20,6 íb/ha. Á mynd 5-8 má sjá hlutfallslega 

skiptingu atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. 

Opin svæði eru víðfeðm og draga meðaltalið niður, þar 

ber helst að nefna Laugardalinn sem skiptist í  reiti nr. 

8588.  

Meðaltalið hækkar umtalsvert ef einungis er litið til 

íbúðabyggðar, þ.e.a.s. ef Laugardalur, reitir nr. 85-88 og 

Sigtún, reitur 84, eru ekki hafðir með í útreikningum 

varðandi íbúðarþéttni en meðaltalið hækkar þá í 29 íb/ha sem er við mörk 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD) um lágmarksþéttleika umhverfis léttlestakerfi. 

Sé borið saman við viðmið skynsams vaxtar er mörkum ekki náð, þar sem mörkin miðast við 

37 íb/ha. Varðandi almenningsvagnakerfi er mörkum náð í báðum tilvikum. Einhver blöndun 

er milli íbúðar- og atvinnuhúsnæðis umhverfis áætlað leiðarval. Að öðru leyti skera 

Laugardalur og Sigtún sig úr hvað varðar litla blöndun. Laugardalurinn eðli síns vegna sem 

íþrótta- og útivistarsvæði en  Sigtún sem atvinnusvæði. Í töflu 5-8 hér að neðan má sjá 

samantekt á reitum við Tún og Laugarás sem uppfylla viðmið um lágmarks íbúðarþéttleika út 

frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. Samantekt viðmiða 

má sjá í töflu 2-1. Meðaltal starfa/ha fyrir svæðið er 21 starf. 

 

Tafla 5-8: Tún og Laugarás. Samantekt á reitum sem uppfylla skilyrði um lágmarksþéttleika. 

 

 

Starfaþéttni Túns og Laugaráss er að meðaltali 21 störf/ha. Sá reitur sem kemur best út í 

starfaþéttni er Kirkjusandur, reitur nr. 82, með 80 störf/ha. Sá reitur sem gefur lökustu útkomu 

er Teigar, reitur nr. 83, með einungis 7 störf/ha. Svæðið í heild sinni uppfyllir ekki viðmið 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags um starfaþéttni skv. viðmiðum úr töflu 2-2 um 

almenningsvagnakerfi né léttlestakerfi. 

  

Tún og Laugarás  Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 81-82-83-86-87-91 

Léttlestakerfi 30 81-82-87-91 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 81-82-83-86-87-91 

Léttlestakerfi 37-49 81-82 

Mynd 5-8: Tún og Laugarás. Hlutfall 

íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Unnið úr 

gagnagrunni LUKR 
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59%

41%

Heimar og Vogar

Flm. Íbuða

Flm. Atvh

 

Heimar og Vogar að Sundahöfn undanskilinni 

Í þessum hverfahluta er einungis um fjóra reiti að ræða 

sem koma til skoðunar. Þeir eru: Langholtsvegur, 

Álfheimar, Mörkin og Súðavogur, í sömu röð númer 

92-93-94 og 227. Það sem einkennir svæðið er að 

töluvert er um atvinnuhúsnæði, svo sem vörugeymslur 

og sérhæfð húsnæði, sem eru þess eðlis að ekki eru 

jafnmörg störf innan reita og húsnæðismagn gefur til 

kynna. Einnig er nokkuð áberandi aðskilnaður milli 

atvinnuhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis. Skráning á 

íbúðarhúsnæði í Súðavogi er vart merkjanleg. Hins 

vegar er mikið um atvinnuhúsnæði s.s. iðnað og sérhæft 

húsnæði. 

Meðaltal íbúðarþéttleika svæðisins er 17,3 íb/ha. Hins vegar ef Súðavogur er undanskilinn og 

einungis litið til íbúðasvæða þá hækkar meðaltalið upp í 20,3. 

Í heildina er þéttleiki svæðisins ekki nægjanlegur til þess að uppfylla viðmið um léttlestakerfi 

ef gengið er út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar sbr. 

töflu 2-1. Hins vegar uppfyllir svæðið viðmið varðandi almenningsvagna.  

Mörkin, reitur nr. 29, er á mörkum þess að ná viðmiðum léttlestakerfa út frá  

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi með 29 íb/ha. Að öðru leyti nær svæðið ekki að 

uppfylla viðmið léttlestakerfa út frá íbúðarþéttleika. Hins vegar út frá meðaltali 

íbúðarþéttleika uppfyllir svæðið viðmið skynsams vaxtar og almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags varðandi almenningsvagnakerfi, sjá töflu 2-1. Í töflu 5-9 má sjá samantekt á reitum 

sem uppfylla sett viðmið. 

 

Tafla 5-9: Heimar og Vogar. Samantekt reita  sem uppfylla skilyrði um lágmarksþéttleika. 

 

Starfaþéttni svæðisins er að meðaltali 23 störf/ha. Sá reitur sem kemur best út er Súðavogur 

með 85 störf/ha. Aðrir reitir eru allir með innan við 20 störf á hektara. Meðaltal starfaþéttni 

svæðisins nær ekki að uppfylla viðmið úr töflu 2-2 um starfaþéttni umhverfis 

almenningsvagnakerfi né léttlestakerfi. Það sem helst útskýrir þessar lágu tölur er eflaust 

magn þess húsnæðis sem fellur undir flokkinn vörugeymslur, sem  veldur því að margir 

fermetrar eru áætlaðir á hvern starfsmann. Einnig hefur byggingarmagn á reitum áhrif á 

útkomu.  

  

Vogar Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 92-93 

Léttlestakerfi 30 Reitur 29 við mörk 29 íb/ha 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 92-93 

Léttlestakerfi 37-49 

 

Mynd 5-9: Heimar og Vogar. Hlutfall 

íbúða og atvinnuhúsnæðis. Unnið úr 

gagna grunni LUKR 
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81%

19%

Breiðholt

Flm. Íbuða

Flm. Atvh

 

Breiðholt 

Um er að ræða nokkuð stóran hverfahluta og er 

blöndun atvinnu- og íbúðarhúsnæðis frekar lítil. Hins 

vegar eru svæði sem skera sig úr varðandi hátt hlutfall 

atvinnuhúsnæðis. Um er að ræða Mjódd og Suður 

Mjódd, reitir 108-109 í sömu röð. Á mynd 5-10 má sjá 

hlutfallslega skiptingu atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. 

Íbúðarþéttleiki svæðisins er 16,7 íb/ha ef svæðið er 

skoðað eingöngu með tilliti til íbúðarþéttleika. Ef reitir 

108-109  eru undanskyldir hækkar íbúðarþéttleikinn 

upp í 18 íb/ha að meðaltali sem hefur þó ekki 

stórvægileg áhrif á heildarútkomu svæðisins. Mesti 

þéttleiki svæðisins er í kringum Norðurfell með 50 íb/ha og Bakkana með 37 íb/ha. Svæðið í 

heild nær ekki að uppfylla viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar 

um léttlestakerfi. Samt sem áður nær svæðið að uppfylla viðmið sem eru sett fram fyrir 

almenningsvagnakerfi, bæði út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags og 

skynsams vaxtar, sjá viðmið í töflu 2-1. 

Á hinn bóginn er þéttleiki áberandi mikill umhverfis Bakka, Vesturberg og Norðurfell og 

myndu þeir reitir teljast uppfylla viðmið léttlestakerfis út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags. Reitirnir eru eftirfarandi og  númeraðir í sömu röð og 

upptalningin hér  að ofan: 111-116-117. Vesturbergið er að vísu á mörkum þess að uppfylla 

viðmið um 30 íb/ha. Í töflu 5-10 hér að neðan má sjá samantekt á þeim reitum sem uppfylla 

viðmið. Í viðauka III, töflu 11-12 má sjá nánari upplýsingar um viðkomandi reiti, s.s stærð, 

fjölda íbúða, flatarmál íbúða og flatarmál atvinnuhúsnæðis. 

  

 

 

 

Tafla 5-10: Breiðholt. Samantekt á reitum  sem uppfylla skilyrði um lágmarksþéttleika. 

Breiðholt Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 111-112-116-117 

Léttlestakerfi 30 111-117 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 111-112-113-116-117 

Léttlestakerfi 37-49 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5-10: Breiðholt Hlutfall íbúða og 

atvinnuhúsnæðis. Unnið úr gagna grunni 

LUKR 
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72%

28%

Kópavogur

Flm. Íbuða

Flm. Atvh

82%

18%

Mjódd reitur nr. 108

Stærð 
reits m²

Flm. Atvh

Starfaþéttni í Breiðholti er að meðaltali 8,5 störf/ha. Sá 

reitur sem kemur best út í starfaþéttni er Mjódd, reitur nr. 

108, með 44 störf/ha. Aðrir reitir skila ekki niðurstöðum 

sem uppfylla viðmið um almenningssamgöngumiðað 

skipulag út frá töflu 2-2.  

Niðurstöður í Breiðholti eru hugsanlega ekki jafngóðar 

og vænst var til. Ástæður má sennilega rekja til þess að 

um er að ræða stóra reiti og hlutfall atvinnuhúsnæðis á 

reitum er frekar lítið miðað við umfang. Reitur nr. 108, 

sem er Mjódd, er áberandi hæstur í hlutfalli  

byggingarmagns atvinnuhúsnæðis með 18 %.  

Á mynd 5-11 má sjá hlutfall reitastærðar og 

atvinnuhúsnæðis. 

 

Kópavogur 

Það sem einkennir Kópavog eins og með Breiðholtið, er 

lágt hlutfall atvinnuhúsnæðis á móti íbúðarhúsnæði. Á 

mynd 5-12 má sjá hlutfallslega skiptingu íbúðar- og 

atvinnuhúsnæðis. Einnig er nokkur aðskilnaður 

íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Meðaltal þéttleika 

svæðisins er 11,5 íbúðir á hektara. Hins vegar hækkar 

meðaltalið upp í 13,8 íb/ha ef þeir reitir sem hafa ekki 

skráð íbúðarhúsnæði eru undanskyldir. Það eru 

eftirfarandi reitir :157-158-162-163-164-190-191. 

Reitir 190 og 191 tilheyra jaðri Garðabæjar og eru á 

jaðri leiðakerfisins og hafa þar af leiðandi ekki teljandi 

áhrif á íbúðarþéttleika svæðisins. Einnig er lítið um 

skráð íbúðarhúsnæði innan þessara reita. Út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags og skynsams vaxtar, sjá töflu 2-1, nær Kópavogur ekki að uppfylla lágmarksviðmið 

um íbúðarþéttleika umhverfis almenningssamgöngukerfi á borð við léttlestakerfi og 

almenningsvagna, þó að stakir reitir nái viðmiðum, er viðmiðum að öðru leyti ekki náð sé litið 

á svæðið í heild sinni. Þeir reitir sem koma best út í íbúðarþéttleika eru Hamraborg, reitur 

nr.145, með 61 íb/ha, Dalsmári, reitur nr. 150, með 42 íb/ha og Nýbýlavegur (Hjallar), reitur 

nr. 160, með 39 íb/ha. 

Starfaþéttni í Kópavogi er að meðaltali 11 störf/ha. Þeir reitir sem koma best út í starfaþéttni 

eru Kársnesbraut, reitur nr. 144, með 40 störf/ha og Dalsmári, reitur nr. 150, með 54 störf/ha. 

Síðast en ekki síst er Dalvegur, reitur nr. 162, með 56 íb/ha. Meðaltal starfaþéttni í Kópavogi 

nær ekki að uppfylla nein viðmið sem sett eru út frá almenningssamgöngumiðuðu skipulagi 

né út frá viðmiðum skynsams vaxtar, sjá nánar í töflu 2-2. Stakir reitir koma þó sterkt út sé 

miðað við fjölda starfa innan þeirra. Hins vegar sé litið til starfaþéttleika út frá hektara eru 

niðurstöður töluvert lægri en búast mátti við. Hugsanlega eru stærðir reita og hlutfall 

atvinnuhúsnæðis á reitum að draga niður tölur um starfaþéttleika 

 

Mynd 5-12: Kópavogur. Hlutfall 

íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Unnið úr 

gagnagrunni LUKR 

 

Mynd 5-11: Mjódd, hlutfall 

reitastærðar og atvinnuhúsnæðis. 

Unnið úr gagnagrunni LUKR og 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 
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Tafla 5-11: Kópavogur. Samantekt á reitum  sem uppfylla skilyrði um 

lágmarksþéttleika.  

Kópavogur Samgöngumáti Viðmið íb/ha Reitir sem uppfylla viðmið 

Viðmið TOD  
Almenningsvagnar 17 145-146-150-153-155-160 

Léttlestakerfi 30 145-150-160 

Viðmið skynsams vaxtar 

Almenningsvagnar 15-20 145-146-149-153-155-160-167 

Léttlestakerfi 37-49 

  

6 Samantekt á niðurstöðum 

Í úttekt út frá viðmiðum um þéttleika umhverfis áætlað leiðarval „AEA Technology“ voru 

reitir teknir saman sem uppfylltu sett viðmið, bæði út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar, og hlutfall þeirra reita sem 

uppfylla viðmið var tekið saman og skoðað hlutfallslega út frá heildarflatarmáli viðkomandi 

hverfahluta. Niðurstöður voru dregnar saman frá bestu tilfellum til verstu m.t.t. til 

léttlestakerfa og almenningsvagnakerfis. 

 

Gamli austurbærinn 

Gamli austurbærinn kemur best út þegar viðmið eru skoðuð með tilliti til léttlesta. 

Út frá viðmiðum léttlestakerfa 30 íb/ha, er hlutfall svæða sem standast viðmið 66 % af 

flatarmáli heildarstærðar viðkomandi hverfahluta, sem er hæsta hlutfallið af þeim svæðum 

sem koma til skoðunar. Hlutfall svæða í gamla austurbænum, sem uppfylla viðmið (TOD) 

varðandi almenningsvagna (15 íb/ha) var um 95 %. 

Gamli austurbærinn kemur ekki vel út þegar viðmið eru skoðuð með tilliti til starfaþéttni. Þar 

sem 0% svæða uppfylla viðmið um starfaþéttni umhverfis leiðarval áætlaðs léttlestakerfis. Sé 

starfaþéttni í gamla austurbænum skoðuð út frá þjónustustigi almenningsvagna, uppfylla 42% 

svæða viðmið miðað við lágt þjónustustig. Hlutfall svæða sem uppfylla meðalþjónustustig er 

26%. Aðeins um 15% svæða ná að uppfylla viðmið um hátt þjónustustig. Út frá viðmiðum 

skynsams vaxtar er hlutfall svæða sem uppfylla viðmið léttlestakerfa, 37 íb/ha,  19%. Hins 

vegar eru 44% svæða sem uppfylla viðmið um almenningsvagnakerfi, 15-17 íb/ha. Sjá 

samantekt í töflu 6-1. 

 

Gamli miðbærinn og höfnin 

Hlutfall svæða við miðbæinn og höfnina sem uppfylla viðmið  (TOD)  varðandi 

almenningsvagna er eitthvað lægra en í gamla austurbænum eða um 44%.  Hins vegar út frá 

viðmiðum léttlestakerfa, 30 íb/ha, ná 22% svæðisins að uppfylla viðmið. Svipaðar niðurstöður 

má sjá út frá viðmiðum „Smart Growth“ en 44% svæðisins uppfylla skilyrði fyrir 

almenningsvagna  og léttlestakerfi með 19%. Út frá starfaþéttni svæðisins ná einungis 4% 

svæðisins að uppfylla viðmið léttlesta, þ.e.a.s. 309 störf/ha. Sé litið til þjónustustigs 

almenningsvagna er lágt þjónustustig að gefa 42% svæða sem uppfylla viðmið. Meðal 

þjónustustig gefur 26% og hátt þjónustustig um 15%. Sjá samantekt í töflu 6-1. 



46 

 

 

Holt, Tún og Norðurmýri 

Holt, Tún og Norðurmýri koma aðeins betur út en gamli miðbærinn m.t.t. almenningsvagna. 

Hlutfall svæða sem uppfylla viðmið (TOD) um almenningsvagna er 51% en hins vegar ögn 

lakari en gamli miðbærinn út frá viðmiðum léttlestakerfa (30 íb/ha) með 18% svæða sem 

uppfylla viðmið. Séu hlutföllin skoðuð með tilliti til viðmiða skynsams vaxtar eru hlutföll 

hærri m.t.t. almenningsvagna eða um 62% sem má rekja til þess að mörkin eru ögn lægri en í 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi (TOD). Hins vegar eru viðmið léttlestakerfa hærri og 

lækkar því hlutfall svæða sem ná þeim viðmiðum niður í 5%. Sé svæðið skoðað með tilliti til 

starfaþéttni eru engir reitir að ná viðmiðum m.t.t. léttlestakerfa. Út frá þjónustustigi 

almenningsvagna ná 59% svæðisins að uppfylla viðmið um lágt þjónustustig. Við meðal 

þjónustustig lækkar hlutfallið niður í 6%. Enginn reitur nær að uppfylla viðmið um hátt 

þjónustustig. Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Hagar, Melar og Skjól 

Hagar, Melar og Skjól koma sæmilega út  varðandi léttlestakerfi, með tilliti til viðmiða 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags. Um 20% svæðisins uppfylla viðmið 30 íb/ha skv. 

(TOD)  en út frá viðmiðum skynsams vaxtar er viðmiðum hvergi náð, þ.e.a.s. hlutfallið 

stendur í núlli. Um 20% svæðisins uppfylla viðmið um almenningsvagna út frá (TOD) og 

skynsömum vexti.  

Hlutfall starfaþéttni svæðis stendur á núlli þegar kemur að viðmiðum léttlestakerfa og 

almenningsvagna. Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Hlíðar og Flugvöllur 

Einungis 8% svæðisins uppfylla viðmið um léttlestakerfi með tilliti til viðmiða 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags. Út frá viðmiðum skynsams vaxtar þá fer svæðið ekki 

yfir 0%. Almenningsvagnar ná 28% hlutfalli í báðum tilvikum. Sé svæðið skoðað með 

starfaþéttni í huga ná 13% svæðisins viðmiðum um lágt þjónustustig, þ.e.a.s. 50 störf á 

hektara. Önnur hlutföll standa á núlli. Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Tún, Laugarás og Sundahöfn (undanskilin) 

Aðeins um 6% svæðisins uppfylla viðmið um léttlestakerfi bæði út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. Séu viðmiðin skoðuð með tilliti 

almenningsvagna ná 32% svæðisins að uppfylla viðmið m.t.t. til almenningsvagna, í báðum 

tilvikum. Þ.e.a.s. út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. 

Starfaþéttni svæðisins nær einungis 5% hlutfalli þegar kemur að almenningsvögnum með lágu 

þjónustustigi. Önnur hlutföll standa í núlli, þ.e.a.s. þegar kemur að meðal og háu 

þjónustustigi.  
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Kópavogur 

Um 6% svæða uppfylla viðmið léttlestakerfa í Kópavogi m.t.t. viðmiða 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags. Einungis 3% svæða uppfylla viðmið, séu viðmið 

skynsams vaxtar höfð til hliðsjónar.  

Hlutfall svæða sem uppfylla viðmið varðandi almenningsvagna er 23% annars vegar og hins 

vegar út frá skynsömum vexti 25% en mörkin liggja ögn lægra eða um 15 íb/ha. Starfaþéttni í 

Kópavogi nær ekki viðmiðum nema í einu tilviki þar sem 6% svæðisins uppfylla viðmið fyrir 

almenningsvagnakerfi með lágu þjónustustigi, sem þýðir að 6% svæðisins nær 50 störfum á 

hektara. Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Kringlan, Bústaðavegur og Fossvogshverfi 

Hlutfall svæða við Kringlu, Bústaðaveg og Fossvogshverfi sem uppfylla viðmið út frá 

íbúðarþéttleika léttlestakerfa er 3% séu viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags höfð til 

hliðsjónar. Hins vegar, séu viðmið skynsams vaxtar höfð til hliðsjónar, nær hlutfallið ekki að 

fara upp fyrir núllið. Með tilliti til almenningsvagna ná um 27% svæðisins viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar. Starfaþéttni svæðisins nær ekki 

viðmiðum léttlestakerfa. Hlutfall svæðisins m.t.t. til léttlesta er 0%. Varðandi 

almenningsvagna ná 27% svæðisins að uppfylla viðmið almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags og viðmið skynsams vaxtar. Sé svæðið skoðað m.t.t starfaþéttni eru hlutföll 

svæðisins sem uppfylla viðmið almenningsvagna 5% hvað varðar þjónustustigin þrjú. Hins 

vegar nær svæðið hvergi 309 störfum/ha. Hlutfall stendur því á núlli.Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Heimar, Vogar og Sundahöfn 

Heimar, Vogar og Sundahöfn koma vel út með tilliti til almenningsvagna en um 44% 

svæðisins uppfylla viðmið almenningssamgöngumiðaðs skipulags og skynsams vaxtar m.t.t 

almenningsvagna. Hins vegar er viðmiðum varðandi léttlestakerfi hvergi náð. Starfaþéttni 

svæðisins kemur einnig nokkuð vel út þegar hún er skoðuð með tilliti til almenningsvagna. 

Um 15% svæðisins uppfylla viðmið um almenningsvagnakerfi út frá lágu og meðal 

þjónustustigi. Hins vegar uppfyllir svæðið ekki viðmið um almenningsvagnakerfi með háu 

þjónustustigi og léttlestakerfi. Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Múlahverfi, Háleiti og Skeifan 

Það sem einkennir Múlahverfi, Háaleiti og Skeifuna er að hvergi fara hlutföll upp fyrir núllið 

með tilliti til viðmiða léttlestakerfa. Hvorki út frá viðmiðum sem sett eru fram í fræðum 

(TOD) né viðmiðum skynsams vaxtar (e.Smart Growth). Hugsanleg ástæða þess er hversu 

lítið er um íbúðarhúsnæði en hlutfall atvinnuhúsnæðis er hátt. Hlutfall svæða sem uppfylla 

viðmið varðandi almenningsvagna er töluvert hátt í báðum tilvikum eða um 49%. Sé svæðið 

skoðað með tilliti til starfaþéttni nær svæðið ekki að uppfylla viðmið um léttlestakerfi, þ.e.a.s 

309 störf/ha, hlutföll eru 0%. Hins vegar þegar viðmið eru skoðuð með tilliti til 

almenningsvagna og þjónustustigs er hlutfall svæða sem uppfylla viðmið um hátt þjónustustig 



48 

 

0%. Miðað við meðalþjónustustig ná 37% svæðisins að uppfylla viðmið og hlutfall lágs 

þjónustustigs er 51%. 

Sjá samantekt í töflu 6-1. 

 

Tafla 6-1: Hlutföll svæða sem uppfylla viðmið úr töflum 2-1 og 2-2 

Hlutföll svæða sem uppfylla viðmið í % af heildarstærð svæðis 

Hverfahlutar 

 Almennings 

samgöngumiðað 

skipulag.  

Skynsamur vöxtur 

Viðmið almenningsvagna  

út frá starfaþéttni og 

þjónustustigi 

Léttlest 

Svæði Alm.v Léttlest Alm.v Léttlest Hátt Meðal Lágt 309 störf/ha 

Hagar, Melar og Skjól 20% 14% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gamli miðbærinn og 

höfnin 
44% 22% 44% 19% 15% 26% 42% 4% 

Gamli austurbærinn 95% 66% 44% 19% 15% 26% 42% 0% 

Holt, Tún og 

Norðurmýri 
51% 18% 62% 5% 0% 6% 59% 0% 

Hlíðar og Flugvöllur 28% 8% 28% 0% 0% 0% 13% 0% 

Kringlan, Bústaðav. 

og Fossvogshverfi 
27% 3% 27% 0% 5% 5% 5% 0% 

Múlahverfi, Háaleiti 

og Skeifan 
49% 0% 49% 0% 0% 37% 51% 0% 

Tún, Laugarás og 

Sundahöfn 
32% 6% 32% 6% 0% 0% 5% 0% 

Heimar, Vogar og 

Sundahöfn 
44% 0% 44% 0% 0% 15% 15% 0% 

Kópavogur 23% 6% 22% 3% 0% 0% 6% 0% 
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7 Lokaniðurstöður 

Í lokaniðurstöðum verður leitast við að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

kafla 1-5. Einnig hvort markmiðum verkefnisins um greiningu íbúðarþéttleika og 

starfaþéttleika umhverfis áætlað leiðarval út frá viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags TOD og skynsams vaxtar hafi verið náð. 

7.1 Rannsóknarspurning 1. 

 Mun almenningssamgöngumiðað skipulag (e. Transit Oriented Development, TOD) 

styrkja grundvöll fyrir léttlesta/hraðvagnakerfi (LRT/BRT) á höfuðborgarsvæðinu? 

Þegar horft er til framtíðar er líklegt að TOD sé vænlegur kostur fyrir höfuðborgarsvæðið 

m.t.t. almenningssamgöngukerfa, svo sem LRT/BRT. Skipulagsvinna TOD hefur verið 

reyndur frá grunni með góðum árangri í Danmörku og verið innleidd í mörgum borgum 

Norður Ameríku í seinni tíð til þess að sporna við vexti út á við og auka hlut 

almenningssamgangna í ferðavenjum . Reykjavík og höfuðborgarsvæðið í heild hefur þurft að 

glíma við samskonar vandamál og borgir sem hafa innleitt TOD. Reykjavíkurborg hefur vaxið 

mjög mikið út á við undanfarin ár og aðgengi og þjónustustig einkabíls er víða mjög gott. 

Úthverfavæðing borgarinnar ásamt aðskilinni landnotkun hefur sína galla, vegalengdir til og 

frá vinnu lengjast og fólk kýs að nota einkabíl fram yfir aðra samgöngumáta. Hlutfall 

almenningssamgangna í öllum ferðum með velknúnum ökutækjum, var einungis 5% 

(Samgönguráðuneytið, 2008) og einungis 4% með almenningsvögnum (Gallup, 2011). 

Almenningsamgöngumiðað skipulag eru samþættar aðgerðir með það að markmiði að sporna 

við þessari þróun. Hugsanlega mun árangur af skipulagsvinnu TOD vera metinn árum eða 

áratugum eftir innleiðingu, því er erfitt að alhæfa um árangurog/eða að fullyrða að TOD styrki 

grundvöll fyrir léttlesta/hraðvagnakerfi (LRT/BRT) á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar benda 

rannsóknir til þess,út frá reynslu í borgum erlendis sem hafa átt við svipuð vandamál að glíma 

og höfuðborgarsvæðið, að innleiðing almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD styrki 

grundvöll fyrir samgöngukerfi á borð við léttlesta/hraðvagnakerfi strætó (LRT/BRT). 

 

7.2 Rannsóknarspurning 2. 

 Er íbúðarþéttleiki og starfaþéttleiki umhverfis áætlað leiðarval léttlesta- eða 

hraðvagnakerfis (LRT/BRT) á höfuðborgarsvæðinu nægjanlegur samkvæmt 

viðmiðum almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD) annars vegar og viðmiðum 

skynsams vaxtar (e. Smart Growth) hins vegar? 

 

Almenningssamgöngumiðað skipulag, íbúðarþéttleiki. 

Sé svæðið í heild skoðað með tilliti til viðmiða almenningssamgöngumiðaðs skipulags TOD, 

ná 10% svæðisins viðmiðum léttlestakerfa, þ.e.a.s. m.t.t. íbúðarþéttleika sem er meiri en 30 

íb/ha. Um 25% svæðisins uppfylla viðmið sem sett eru m.t.t. almenningsvagna. Helstu 

styrkleikar svæðisins eru gamli austurbærinn, gamli miðbærinn og höfnin, Holt, Tún og 

Norðurmýri. Gamli austurbærinn er í algjörri sérstöðu með tilliti til léttlesta og 

almenningsvagnakerfis. Hlíðar koma þokkalega út m.t.t. til léttlestakerfis. Hins vegar kemur 
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flugvöllurinn ekki vel út þegar miðað er við fjölda íbúða á hektara. Sérstaða flugvallarins 

byggist frekar á farþegafjölda og hlutfalli þeirra sem hugsanlega myndu nýta sér kerfi á borð 

við LRT/BRT. Hins vegar gæti flugvallarsvæðið verið áhugavert með tilliti til þess að þétta 

borgina inn á við en allt veltur það á framtíðarlegu flugvallarins. Möguleikar svæðisins eru vel 

til þess fallnir að styrkja grundvöll fyrir léttlestakerfi og/eða hraðvagnakerfi strætós. Álitlegt 

væri að ganga út frá viðmiðum  og aðferðum TOD.  Helst ber þá að nefna reiti 9-10-11-51-52-

54 og 56.  En þessir reitir liggja næst áætluðu leiðarvali. Legu reitanna má  sjá nánar á korti 4-

1. Það ræðst hins vegar af þeim ákvörðunum sem teknar verða varðandi framtíðarlegu 

flugvallarins. Eins og staðan er í dag tel ég að íbúðarþéttleiki sé ekki nægjanlegur umhverfis 

áætlað leiðarval m.t.t. viðmiða.  

 

Skynsamur vöxtur, íbúðarþéttleiki. 

Viðmið sem hafa verið notuð umhverfis léttlestakerfi í fræðum skynsams vaxtar (e. Smart 

Growth) eru töluvert hærri séu þau borin saman við viðmið almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags. Viðmiðin hækka úr 30 íb/ha upp í 37 íb/ha. Samkvæmt fræðum skynsams vaxtar er 

það talinn hentugur íbúðarþéttleiki umhverfis leiðarval léttlestakerfa. Þar af leiðandi lækkar 

hlutfall þeirra svæða sem ná fyrrgreindum viðmiðum. Hlutfall svæða sem ná viðmiðum 

léttlestakerfa umhverfis áætlað leiðarval er 6%.  Viðmiðin lækka hins vegar m.t.t. 

almenningsvagna. Í fræðum skynsams vaxtar er hentugur íbúðarþéttleiki umhverfis leiðarval 

almenningsvagna 15 íb/ha samanborið við 17 íb/ha út frá viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags (TOD). Þannig hækkar hlutfall svæða sem ná 

viðmiðum m.t.t. almenningsvagna en lækkar með tilliti til léttlestakerfa. 27% svæðisins ná að 

uppfylla viðmið með tilliti til almenningsvagna en hlutfall svæða sem ná að uppfylla viðmið 

miðað við léttlestakerfi er um 6%. Í korti 4-2 má sjá svæðin sem um ræðir. Græn svæði eru 

svæði með 37 íb/ha og fleiri og sem uppfylla viðmið um léttlestakerfi. Gul svæði eru svæði 

sem uppfylla viðmið um almenningsvagnakerfi. Grár litur er einkennandi fyrir þau svæði sem 

ekki uppfylla viðmið skynsams vaxtar. 

 

Almenningssamgöngumiðað skipulag, starfaþéttleiki. 

Við úttekt á starfaþéttni umhverfis áætlað leiðarval kom í ljós að sú aðferðafræði sem notast 

var við, þ.e.a.s. að meta starfaþéttleika út frá fjölda starfa á hektara, gaf ekki nákvæma mynd 

af starfaþéttleika. Stærð byggingarreita hafði áhrif á niðurstöður en færri störf eru hugsanlega 

skráð á hektara en um er að ræða í raun og veru. Sem dæmi má nefna að Háskóli Íslands er 

einungis með skráð 14 störf sé miðað við störf á hektara, hins vegar ef miðað er við stöðugildi 

út frá fermetrafjölda hækkar skráningin upp í 468 störf. Byggingamagn og stærð reita höfðu 

mikið um það að segja  hvernig niðurstöður birtust. 

Háskólareiturinn er stór að flatarmáli og dregur það niður starfaþéttni, sé miðað við störf á 

hektara. Aðferðafræðin sem slík, að meta fjölda starfa út frá hektara, hentar hugsanlega ekki 

fyrir höfuðborgarsvæðið og er búin þeim vanköntum að byggð er ósamfelld sem og að það er 

mismikið byggingamagn á reitum, sem leiðir af sér að niðurstöður skekkjast. Samt sem áður 

gefur kort 4-3 glögga mynd af því hvernig störfin dreifast umhverfis áætlað leiðarval. Þeir 

reitir sem komu best út og uppfylla viðmið varðandi léttlestakerfi, þ.e.a.s. 309 störf á hektara, 

voru reitir 24 og 26 í gamla miðbænum. Önnur svæði uppfylltu viðmið um starfaþéttleika 
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umhverfis leiðarval léttlestakerfa miðað við fjölda starfa á hektara. Í töflu 7-1 má sjá 

samantekt á fjölda starfa á hektara eftir hverfahlutum. 

 

7-1: Fjöldi starfa á hektara eftir hverfahlutum 

Fjöldi starfa á hektara eftir hverfahlutum 

Hverfahlutar Störf/ha 

Hagar, Melar og Skjól 27 

Gamli miðbærinn og höfnin 90,6 

Gamli austurbærinn 85 

Tún, Holt og Norðurmýri 54 

Hlíðar og flugvöllur 13,5 

Kringlan, Búst-Fossvogshverfi 17,5 

Múlahverfi, Háaleiti og Skeifan 75 

Tún, Laugarás 21 

Heimar, Vogar og Sundahöfn 23 

Breiðholt 8,5 

Kópavogur I og II 11 

 

 

 

7.3 Rannsóknarspurning 3. 

 Mun almenningssamgöngumiðað skipulag hafa jákvæð áhrif á ferðavenjur 

einstaklinga með tilliti til almenningssamgangna? 

Að öllum líkindum mun almenningssamgöngumiðað skipulag með breyttum áherslum í 

byggðarskipulagi hafa jákvæð áhrif á ferðavenjur almennings. Eins og staðan er í dag hafa 

ferðavenjur ekkert breyst milli áranna 2002 og 2011, þ.e.a.s. með tilliti til strætó. 

Ferðavenjukannanir frá 2002 og 2011 sýna sömu niðurstöður. Einungis um 4% almennings 

nýta sér þjónustu strætó (Gallup, 2011; Haraldur Sigurðsson, 2004). Hugsanlega má draga þá 

ályktun að botninum hafi verið náð 2002 og ástand haldist óbreytt í hart nær tíu ár. Með 

almenningssamgöngumiðu skipulagi TOD hafa samþættar aðgerðir skilað árangri m.t.t. 

ferðavenja. TOD er leiðarvísir að því hvernig móta má umhverfið að þörfum þeirra sem kjósa 

bíllausan lífsstíl. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á ferðavenjur út frá íbúðarþéttleika 

og starfaþéttleika. Samanburður á rannsóknum hefur verið án teljandi frávika. Niðurstöður 

hafa verið á þann veg að aukning hefur verið í hlutdeild almenningssamgangna við 

innleiðingu á almenningssamgöngumiðu skipulagi. Rannsókn Cerveros o.fl. frá 1997 ásamt 

rannsókn sem Parker o.fl. gerðu árið 2002 sýndu fram á aukna notkun almenningssamgangna 

út frá breyttum áherslum í byggðarskipulagi. Því tel ég að innleiðing TOD muni hafa jákvæð 

áhrif á ferðavenjur almennings. 

 

 

 

 

 



52 

 

8 Umræður og frekari rannsóknir. 

Við úrlausn þessa verkefnis hafa vaknað upp ýmsar spurningar, hugsanlega fleiri spurningar 

en maður lagði upp með í upphafi verkefnis svo sem vangaveltur á borð við hvers vegna sé  

ekki fyrir löngu búið að innleiða almenningssamgöngumiðað skipulag TOD á 

höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar þegar kafað er dýpra í málin er ýmislegt spennandi í gangi í 

skipulagsmálum. Með nýju Aðalskipulagi 2010-2030 fyrir Reykjavík er efnisleg 

meginbreyting sú að aukin áhersla er lögð á þéttingu byggðar s.s. í Vatnsmýri og Skerjafirði 

þar sem gert er ráð fyrir byggð sem er 60 íbúðir/ha (Umhverfis- og Skipulagssvið, 2013). 

Þétting byggðar er mikilvægur þáttur í að efla almenningssamgöngur og 

almenningssamgöngukerfi. Samkvæmt nýju Aðalskipulagi fyrir Reykjavík eru áætluð 

þéttingarsvæði borgarinnar nokkuð í samræmi við áætlað leiðarval sem var dregið upp í 

skýrslu AEA Technology, hvort það hafi verið meðvituð ákvörðun skipulagssviðs borgarinnar 

veit ég ekki. Sú framtíðarsýn sem sett er fram í nýju Aðalskipulagi er í takt við marga þætti 

sem einkenna almenningssamgöngumiðað skipulag og mun væntanlega draga úr vexti 

byggðarinnar út á við og styrkja grundvöll fyrir samgöngukerfi á borð við léttlestakerfi og/eða 

hraðvagnakerfi strætó. Viðmiðin sem sett eru fram um íbúðarþéttleika í 

almenningssamgöngumiðuðu skipulagi TOD eru 30 íbúðir á hektara fyrir léttlestakerfi og 17 

fyrir almenningsvagnakerfi. Misjafnt er þó hvaða viðmið borgir hafa verið að nota, enda er 

einungis um viðmið að ræða. Verkfræðistofan Mannvit setti fram ýmis TOD viðmið varðandi 

íbúðarþéttleika í tengslum við verkefnið betri borgarbragur. Þeirra tölulegu gildi voru frá 40-

100 íbúðir/ha en miðgildið var 53 íbúðir/ha (Mannvit, 2011). Einnig hafa verið ýmsar 

vangaveltur um flugvallarsvæðið og framtíðarhorfur þess. Sterkar skoðanir hafa myndast um 

flugvöllinn og flugvallarsvæðið. Skipulagsyfirvöld í Reykjavík sjá fyrir sér að hann víki í 

nánustu framtíð á meðan núverandi stjórnvöld vilja að hann verði áfram í Vatnsmýrinni. 

Hugsanlegt er að sú umræða og átök sem eru um flugvöllinn eigi eftir að verða langvinn og 

líklega dragbítur á skipulag svæðisins.  

Eitt af markmiðum AR2030 er að draga úr þörf fyrir einkabílinn og auka hlut 

almenningssamgangna. Á skipulagstímabilinu er stefnt að því að hlutfall 

almenningssamgangna í ferðum til og frá vinnu fari úr 4% í 12% og að hlutfall óvarinnar 

umferðar, s.s. gangandi og hjólandi, vaxi úr 21% í 30% (Umhverfis- og Skipulagssvið, 2013). 

Ég velti því stundum fyrir mér hvernig AR30 er ætlað að ná þessum markmiðum, einnig hvort 

tímabært sé að Reykjavíkurborg láti útbúa samgönguáætlun og samþætti við Aðalskipulag. 

Vissulega er komið inn á samgöngur á svæðis- og deiliskipulagsstigi en  lítið um útskýringar 

á því hvernig ná eigi markmiðum. Til þess að auka hlut almennings í almenningssamgöngum 

þarf að koma til samgönguáætlun fyrir Reykjavík með ítarlegri greiningu á því hvar vandinn 

liggur, hvað er gott og hverju þarf að breyta. Út frá þeim gögnum væri síðan hægt að útbúa 

framtíðarsýn og áætlun sem tekur á því hvernig eigi að fylgja markmiðum aðalskipulagsins 

eftir.  

Sjálfsagt væri hægt að tileinka bílastæðum heilan kafla og því hvernig megi draga úr þörfinni 

fyrir bílastæði sem/og draga úr ásýnd þeirra. Í AR2030 er farið nokkuð ítarlega í það hvernig 

bílastæðum skuli háttað og svipar mjög til þess sem vísað er í, í almenningssamgöngumiðuðu 

skipulagi TOD. Eitt af markmiðum AR2030 er að fækka bílastæðum niður í 500 á hver 1000 

störf fyrir árið 2020 (Umhverfis- og Skipulagssvið, 2013). Einnig er lögð áhersla á að 

bílastæði í miðborginni og á þróunarsvæðum verði í byggingum eða með þeim hætti að sem 

minnst röskun verði á götumyndinni (Umhverfis- og Skipulagssvið, 2013). Aðalskipulag 
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Reykjavíkur 2030 virðist vera að þokast í áttina að almenningssamgöngumiðuðu skipulagi 

TOD og greina má marga punkta sem tengjast beint skipulagsvinnu TOD sem er mjög jákvætt 

og ætti að öllum líkindum að styrkja grundvöll fyrir betri almenningssamgöngukerfi á borð 

við LRT/BRT og/eða jafnvel bæta það kerfi sem fyrir er, þ.e.a.s. að efla þjónustustig strætó. 

Til þess þarf þó að fylgja eftir markmiðum með áætlun. 

Varðandi starfafjölda umhverfis áætlað leiðarval eru ýmsir vankantar í greiningunni. Þá 

vankanta má helst rekja til skorts á tölulegum upplýsingum varðandi fjölda starfa á 

höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki til neinn gagnagrunnur sem heldur utan um skráningu starfa 

hér á landi, því var reynt að notast við gögn, s.s. skipulagstölur, fermetrafjölda 

atvinnuhúsnæðis og áætlaðan fermetrafjölda á hvert stöðugildi. Lilja Guðríður Karlsdóttir 

samgönguverkfræðingur hefur bent á þessa galla í skýrslu sem gefin var út í janúar  2008, 

skýrslan ber heitið "Störf inn í umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins". Í skýrslu Lilju er m.a. 

aðferðafræðin við skráningu starfa gagnrýnd en einnig kemur Lilja með hugmyndir um 

úrbætur sem byggjast á danskri fyrirmynd. Þær hugmyndir sem  Lilja setur fram í skýrslunni 

tel ég að muni auka nákvæmni í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins með tilliti til ferðavenja 

almennings í og úr vinnu. Hugsanlega myndu þessi gögn einnig nýtast við skipulag með tilliti 

til léttlestakerfa og/eða hraðvagnakerfis strætó LRT/BRT.  

Líklegt er að ávinningur af innleiðingu almenningssamgöngumiðaðs skipulags, verði vart 

mælanlegur fyrr en eftir einhver ár jafnvel áratugi. Samt sem áður tel ég að þetta verkefni 

afhjúpi með nokkurri nákvæmni veikleika og styrkleika umhverfis áætlað leiðarval m.t.t. 

íbúðaþéttni. Frekari rannsóknir sem væri hægt að skoða strax út frá þessu verkefni eru 

þéttingarsvæði umhverfis leiðarvalið hvar eru möguleikar til staðar sem bjóða upp á þéttari 

byggð. 

 Einnig þá afhjúpar verkefni veikleika sem varða  áætlun á fjölda starfa, sem og þá 

aðferðarfræði sem notast er við í dag við áætlun á starfafjölda. Hvað varðar frekari rannsóknir 

þá myndi ég telja að samgönguáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið myndi styrkja þá framtíðarsýn 

sem sett er fram bæði á svæðis og aðalskipulagsstigi. Með samgönguáætlun væri hugsanlega 

hægt að tækla marga þætti sem tengjast almenningssamgöngumiðuðu skipulagi s.s. 

bílastæðum, mannlegum þáttum þar sem óvarinn umferð  upplifir öryggisleysi þrátt fyrir að 

staðirnir séu tæknilega öruggir. Einnig væri hægt að kortleggja umferð s.s. gangandi, hjólandi, 

akandi og þá sem nota almenningsvagna.  
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10 Gögn við úrlausn verkefnis 

 

Uppsetningarpakki ArcGis 10 ásamt tveggja mánaða notandaleyfi. 

Samsýn ehf. Háaleitisbraut 58-60. 

 

Grunnur gatnanets höfuðborgarsvæðisins, ásamt eigindum s.s. heitum gatna.          

Tegund fitjuklasalínur. Gagnagrunnur LUKR. 

Gagnasafn Háskólans í Reykjavík. 

 

Húsagrunnur sem er skipt upp í 229 marghyrninga (e. polygons) ásamt eigindum s.s. tegund 

húsnæðis, flatarmáli og stærð. Gagnagrunnur LUKR. 

Gagnasafn Háskólans í Reykjavík. 

 

Aldursdreifing íbúa sem er einnig tengd sömu skiptingu svæðis í 229 marghyrninga, ásamt 

viðeigandi eigindum, aldursskiptingu, heildarfjöldi  íbúa eftir aldursflokkum og flatarmáli 

marghyrninga í fermetrum. Gagnagrunnur LUKR. 

Gagnasafn Háskólans í Reykjavík. 

 

Umferðarreitir sem einnig eru tengdir marghyrningaskiptingu höfuðborgarsvæðisins ásamt 

viðeigandi eigindum s.s. auðkenni umferðarreits, stærð reits og fjölda íbúa.  

Gagnagrunnur LUKR. 

Gagnasafn Háskólans í Reykjavík 

 

Cad grunnur gatnanets og strandlínu. 

Gagnasafn Háskólans í Reykjavík. 

 

Skipulagstölur úr umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. Flokkar atvinnuhúsnæðis ásamt 

áætluðum fermetrafjölda, sem skráðir eru á umferðarreit. 
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11 Viðaukar 

Viðauki I. Flokkun reita 

 

 

Flokkun umferðarreita eftir staðsetningu og reitagerð. Reitir afmörkunar. 

Tafla 11-1:Viðauki I. Flokkun eftir reitagerð og staðsetningu (Samvinnunefnd um svæðisskipulag á 

höfuðborgarsvæðinu, 2002). 

 

 

 

 

Reitur  Hverfi Reitagerð Reitur  Hverfi  Reitagerð Reitur  Hverfi  Reitagerð 

6 Melarnir B 51 Vatnsmýri B 107 Stekkir F 

7 Hagarnir B 52 Flugvöllur B 108 Mjódd F 

8 Hagar. Stof B 53 Hlíðar B 109 Suður Mjódd F 

9 Litli skerja B 54 Skógarhl B 110 Skógarsel F 

10 Háskólinn B 55 Hlíðar B 111 Bakkar F 

11 Njarðarg B 57 Litla Ösk.hl B 112 Bakkar F 

13 Mýrargata C 58 Kringlan C 113 Seljaskógar F 

15 Bræðrb.st C 59 Listabraut B 114 Jaðarsel F 

16 Bræðrb.st C 60 Hvassal B 116 Vesturberg F 

17 Slippurinn C 61 Sléttuv B 117 Norðurfell F 

18 Landak.sp C 62 Heiðarg B 144   B 

19 Landak.hæð C 63 Álmgerði B 145   B 

20 Hafnarhús C 64 Eyrarland B 146   B 

21 Grjótaþorp C 65 Sogavegur B 147   B 

22 Tjörnin C 66 Hólmgarður B 148   B 

23 Austurhöfn C 67 Hörgsland B 149   B 

24 Austurvöll. C 68 Ásgarður B 150   F 

25 Alþingi C 69 Sogavegur B 152   B 

26 Lækjartorg C 70 Ósland B 153   B 

27 Iðnó C 71 Stjörnugróf B 154   B 

29 Stjórnarráð C 72 Lágmúli B 155   B 

226 Vesturhöfn B 73 Ármúli B 156   B 

28 Arnarhvoll C 74 Safamýri B 157   F 

30 Lækjagata C 75 Háaleitisbr B 158   F 

31 Lækjagata C 76 Suðurlandsbr B 159   B 

32 Laugavegur C 77 Ármúli B 160   B 

33 Skúlagata C 78 Skeifan Ve B 161   B 

34 Laugavegur C 79 Skeifan Au B 162   F 

35 Skólav.st C 81 Rauðalækur B 163   B 

36 Freyjugata C 82 Kirkjusandur B 164   B 

37 Njarðarg C 83 Teigar B 165 Lindir II F 

38 Lands.sp C 84 Sigtún B 166 Lindir II F 

39 Skúlag. A C 85 Laugardalur B 167 Salir 1-11 F 

40 Laugavegur C 86 Brúnavegur B 190   F 

41 Austurb.sk C 87 Laugarásv. B 191   F 

42 Hallgrímsk. C 88 Laugardalur B       

43 Borgart. V B 91 Holtavegur B       

44 Hlemmur B 92 Langholtsv. B       

45 Rauðarárh B 93 Álfheimar B       

46 Miklatún B 94 Mörkin B       

47 Kirkjutún B 227 Súðavogur B       

48 Laugavegur B             

49 Sjómannask B             

50 Kennara.há B             

         

 

Kjarni Reitagerð C 
    

 

Borg Reitagerð B 
    

 

Úthverfi Reitagerð F 
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Viðauki II. Leiðréttingar á reitum í útjaðri 

 
Tafla 11-2: Viðauki II. Leiðréttingar á reitum í útjaðri. 

Leiðréttingar á reitum í útjaðri vegna skerðingar. 

Auðkenni 

reits: Nafn 

Upphafleg 

stærð m² 

Klippt 

svæði 

stærð m² 

Fjöldi 

íbúða Minnkunarstuðull 

Nýr íbúðafjöldi 

innan reits 

6 282122 129076 1011 0,46 463 

9 231127 82374 187 0,36 67 

13 94879,9 30915 126 0,33 41 

15 66678,7 44739,5 322 0,67 216 

16 74490,9 30915,3 378 0,42 157 

67 292989 214543 416 0,73 305 

71 290962 153030 191 0,53 100 

81 218417 9469,7 836 0,04 36 

86 235890 46860,7 456 0,20 91 

91 217247 3122 532 0,01 8 

92 245238 57422,9 428 0,23 100 

107 1072446 180941 128 0,17 22 

113 545541 389034 801 0,71 571 

114 351484 125747 263 0,36 94 

116 184075 3002,2 497 0,02 8 

117 85209,5 22766,7 424 0,27 113 

144 413224 192566 462 0,47 215 

145 55482 35615,5 338 0,64 217 

149 225682 108966 363 0,48 175 

226 479788 2390 61 0,001 0 



61 

 

Viðauki III. Flokkun reita eftir viðmiðum íbúðarþéttleika. 

Flokkun reita sem uppfylla viðmið TOD og skynsams vaxtar (e. Smart Growth) varðandi 

hentugan íbúðarþéttleika. 

Í töflum hér að neðan má sjá þá reiti sem voru skoðaðir með hliðsjón af viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags (e. Transit Oriented Development TOD) ásamt 

viðmiðum skynsams vaxtar (e. Smart Growth). Í töflunum má sjá þá reiti sem uppfylla 

viðmiðin sem varða íbúðarþéttleika sem og aðrar upplýsingar s.s stærð, fjölda íbúða, flatarmál 

íbúða  og  flatarmál atvinnuhúsnæða. 

  

 

Tafla 11-3: Viðauki III. Hagar, Melar og Skjól. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út frá 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Hagar, Melar og Skjól 

Upplýsingar innan reits Viðmið TOD náð 

Viðmið skynsams vaxtar 

náð 

Hverfahlutar 

 Almennings-

vagnar  

17 íb/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almennings-

vagnar   

15-20 íb/ha 

LRT 37-49 

íb/ha 

Reitur 

nr. Staðs. 

Stærð 

reits 

m² 

Fjöldi 

íbúða 

Flm. 

Íb m² 

Flm. 

Atvh. 

m² 

Íbúðir / 

ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

6 Melarnir 129076 463 45947 6692 36 X   X   X     X 

7 Hagarnir 59815 116 11595 14491 19 X     X X     X 

8 

Hagar 

Stofnanir 139353 0 0 55898 0       X       X 

9 Litli Skerjafj. 82374 67 13414 664 8       X       X 

10 Háskólinn 335902 0 0 63593 0       X       X 

11 Njardarg. 187973 0 0 27985 0       X       X 
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Tafla 11-4: Viðauki III. Gamli miðbærinn og höfnin. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út 

frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Gamli miðbærinn og höfnin         

Upplýsingar innan reits   Viðmið TOD náð Viðmið skynsams vaxtar náð 

Hverfahlutar 

Almennings 

vagnar         

17 íbúðir/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almenningsvagnar  

15-20 íb/ha 

LRT 37-49 

íb/ha 

Reitur 

nr. Staðsetning 

Stærð 

reits m² 

Fjöldi 

íbúða 

Flm. 

Íb m² 

Flm. 
Atvh 

m². 

Íbúðir 

/ ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

13 Mýrargata 43792 41 4002 8211 9   X   X   X   X 

15 Bræðrarborgarst. 44740 216 22871 614 48 X   X   X   X   

16 Bræðrarborgarst. 30915 157 12518 333 51 X   X   X   X   

17 Slippurinn 49613 155 7875 22487 31 X   X   X     X 

18 Landakot.sp 63956 264 28212 16382 41 X   X   X   X   

19 Landakotshæð 187863 474 52371 18504 25 X     X X     X 

20 Hafnahus 41033 1 0 37842 0   X   X   X   X 

21 Grjótaþorp 25042 101 9098 19819 40 X   X   X   X   

22 Tjörnin 233648 120 16455 13614 5   X   X   X   X 

23 Austurhöfnin 61957 0 0 19883 0   X   X   X   X 

24 Austurvöllur 23044 21 1392 31393 9   X   X   X   X 

25 Alþingi  14118 2 122 14380 1   X   X   X   X 

26 Lækjartorg 19942 24 1953 25517 12   X   X   X   X 

27 Laugardalur 10797 6 387 8604 6   X   X   X   X 

28 Arnarhvoll 95823 53 4576 61215 6   X   X   X   X 

29 Stjórnarráð 23135 42 3797 20983 18 X     X X   X   

 
Meðaltal total 969419 1677 17 

 
17,3 
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Tafla 11-5: Viðauki III. Gamli austurbærinn. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út frá 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Gamli austurbærinn 

Upplýsingar innan reits     Viðmið TOD náð 

Viðmið skynsams vaxtar 

náð 

Hverfahlutar 

 Almennings 

vagnar  

17 íbúðir/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almennings 

vagnar  15-20 íb/ha 

LRT  

37-49 íb/ha 

Reita 
nr. Staðsetning 

Stærð 
reits m² 

Fjöldi 
íbúða 

Flm. 
Íb m² 

Flm. 

Atvh. 
m² 

Íbúðir 
/ ha J N J  Nei Já Nei Já Nei 

30 Lækjargata 92656 307 29304 26090 33 X   X   X     X 

31 Lækjargata 57605 151 21368 4684 26 X   X   X     X 

32 Laugavegur 66871 291 23124 47558 44 X   X   X   X   

33 Skúlagata midsv 84764 613 56645 25118 72 X   X   X   X   

34 Laugavegur 32929 178 11011 24642 54 X   X   X   X   

35 Skólav.st 56085 414 33801 7145 74 X   X   X   X   

36 Freyjugata  70082 513 41032 5945 73 X   X   X   X   

37 Njarðargata 110713 232 35703 728 21 X     X X     X 

38 Landspítali 132102 237 19160 62707 18 X     X X     X 

39 Skúlagata austur 96351 390 21041 28286 40 X   X   X   X   

40 Laugavegur 68415 446 32446 29319 65 X   X   X   X   

41 Austurb.sk 133506 564 41945 43984 42 X   X   X   X   

42 Hallgr.kirkja 54997 20 2655 9898 4   X       X   X 

 

Meðaltal 

íbúðarþéttleika 
    

41,2 
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Tafla 11-6: Viðauki III. Holt, Tún og Norðurmýri. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út frá 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Holt, Tún og Norðurmýri 

Stör

f 8923 m² 891365 

Upplýsingar innan reits     Viðmið TOD náð 

Viðmið skynsams vaxtar 

náð 

Hverfahlutar 

 Almennings- 

vagnar  

17 íbúðir/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almennings-

vagnar   

15-20 íb/ha 

LRT 37-49 

íb/ha 

Reita 

nr. Staðsetning 

Stærð 

reits m² 

Fjöldi 

íbúða 

Flm. 

Íbuða 

m² 

Flm. 

Atvh 

m² 

Íbúðir / 

ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

43 
Borgartún 
vestur 120851 0 0 64374 0   X   X   X   X 

44 Hlemmur 76520 344 20769 40605 45 X   X   X   X   

45 Rauðarárholt 229346 733 63039 95777 32 X   X   X     X 

46 Miklatún 264885 628 50006 4574 24 X     X X     X 

47 Kirkjutún 477486 768 83115 147943 16   X   X X     X 

48 Laugavegur 99564 9 1090 61532 1   X   X   X   X 

49 Sjómannask. 135428 194 19311 21186 14   X   X   X   X 

50 

Kennarahásk

. 295783 767 66416 28175 26 X     X   X   X 

  
1699863 3443 303746 464166 

         

 

Meðaltal íbúðarþéttleika 20,255 

  

 

 
Tafla 11-7: Viðauki III. Hlíðar og Flugvöllur. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út frá 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Hlíðar og Flugvöllur 

Upplýsingar innan reits     

Viðmið Tod náð  

(TOD) 

Viðmið skynsams vaxtar 

náð 

Hverfahlutar 

 Almennings-

vagnar  

17 íb/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almenningsvag

nar  15-20 íb/ha 

LRT 37-49 

íb/ha 

Reita 

nr. Staðsetning 

Stærð 

reits m² 

Fjöldi 

íbúða 

Flm. Íb 

m² 

Flm. Atvh. 

m² Íbúðir / ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

51 Vatnsmýrin 484175 1 31 0 0   X   X   X   X 

52 

Flug-

völlurinn 181663 0 0 58983 0   X   X   X   X 

53 Hlíðarnar 162035 690 67269 2366 43 X   X   X   X   

54 Skógarhlið 92629 2 108 25374 0   X   X   X   X 

55 Hlíðarnar 435146 907 95909 27331 21 X     X X     X 

56 Öskjuhlíð 206842 0 0 8705 0   X   X   X   X 

57 

Litla 

Öskjuhl. 559660 192 28421 21324 3   X   X   X   X 

Meðaltal 

íbúðarþéttleika 

    

8,4 Íb/ha 
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Tafla 11-8: Viðauki III. Kringlan, Bústaðavegur og Fossvogshverfi. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og 

atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Kringlan, Bústaðavegur og Fossvogshverfi 

Upplýsingar innan reits   

Viðmið Tod náð  

(TOD) 

Viðmið skynsams 

vaxtar náð 

Hverfahlutar 

 Almennings-

vagnar  

17 íb/ha 

(LRT)  

30 

íb/ha 

Almennings-

vagnar   

15-20 íb/ha 

LRT  

37-49 íb/ha 

Reitur 
nr. Staðsetning 

Stærð 
reits m² 

Fjöldi 
íbúða 

Flm. Íb 
m² 

Flm. 

Atvh. 
m² 

Íbúðir / 
ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

58 Kringlan 159484 0 0 98338 0       X   X   X 

59 Listabraut 188222 325 30541 37675 17 X     X X     X 

60 Hvassaleiti 187815 371 51763 13391 20 X     X X     X 

61 Sléttuvegur 497077 441 30730 33132 9   X   X   X   X 

62 Heiðargerði 143616 234 25894 2061 16   X   X   X   X 

63 Álmgerði 210629 564 62374 12219 27 X     X X     X 

64 Eyrarland  251162 382 53004 891 15   X   X   X   X 

65 Sogavegur 345991 501 53408 6730 14   X   X   X   X 

66 Holmgarður 79452 246 21596 1200 31 X   X   X     X 

67 Hörgsland 214543 305 42829 1997 14   X   X   X   X 

68 Ásgardur 185235 318 35808 7047 17 X     X X     X 

69 Sogavegur 336728 405 61242 6280 12   X   X   X   X 

70 Ósland 217662 284 44298 4463 13   X   X   X   X 

71 Stjörnugróf 153031 100 13335 4065 7   X   X   X   X 

              Meðalt. íbúðarþéttleika 

    

14 Íb/ha 
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Tafla 11-9 Viðauki III. Múlahverfi Háaleiti og Skeifan. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur 

út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

Múlahverfi, Háaleiti og Skeifan 

Upplýsingar innan reits   

Viðmið Tod náð  

(TOD) 

Viðmið skynsams 

vaxtar náð 

Hverfahlutar 

 

Almenningsvag

nar 17 íb/ha 

(LRT) 

30 íb/ha 

Almenning-

svagnar   

15-20 íb/ha 

LRT  

37-49 

íb/ha 

Reitur nr. Staðsetning 
Stærð 

reits m² 
Fjöldi 
íbúða 

Flm. Íb 
m² 

Flm. 

Atvh. 
m² Íbúðir / ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

72 Lágmúli 146099,5 0,0 0,0 

112373,

0 0,0   X   X   X   X 

73 Ármúli 195141,9 390,0 43098,0 21434,0 20,0 X     X X     X 

74 Safamýri 362509,0 763,0 69817,0 19831,0 21,0 X     X X     X 

75 Háaleitisbr. 58522,3 109,0 10984,0 8878,0 18,6 X     X X     X 

76 

Suðurlandsb

r. 104987,9 1,0 0,0 65318,0 0,1   X   X   X   X 

77 Ármúli 132943,5 0,0 0,0 98754,0 0,0   X   X   X   X 

78 Skeifan.Ve 178006,6 0,0 0,0 83584,0 0,0   X   X   X   X 

79 Skeifan.Au 75823,0 0,0 0,0 45241,0 0,0   X   X   X   X 

Meðaltal 
íbúðarþ. 

     

10,1 íb/ha 
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Tafla 11-10: Viðauki III. Tún, Laugarás og Sundahöfn. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur 

út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Tún, Laugarás og Sundahöfn 

Upplýsingar innan reits   

Viðmið Tod náð  

(TOD) 

Viðmið skynsams vaxtar 

náð 

Hverfahlutar  Almennings-

vagnar 17 íb/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almennings-

vagnar  15-20 

íb/ha 

LRT 37-49 

íb/ha 

Reita 
nr. 

Stað-
setning 

Stærð reits 
m² 

Fjöldi 
íbúða 

Flm. Íb 
m² 

Flm. 

Atvh. 
m² Íbúðir / ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

81 

Rauða-

lækur 9469,7 36,2 2886,2 508 38,2 X   X   X   X   

82 
Kirkju-
sandur 64429,5 311,0 35310,0 24678 48,3 X   X   X   X   

83 Teigar 223967,9 560,0 57293,0 7805 25,0 X     X X     X 

84 Sigtún 116115,0 12,0 1413,0 21404 1,0   X   X   X   X 

85 

Laugar-

dalur 203221,7 0,0 0,0 22167 0,0   X   X   X   X 

86 

Bruna-

vegur 46860,7 91,0 9931,4 6429 19,4 X       X     X 

87 

Laugarás-

vegur 61982,3 184,0 29318,0 3333 29,7 X   X   X     X 

88 

Laugar-

dalur 556084,7 3,0 620,0 46099 0,1   X   X       X 

91 

Holts-

vegur 3122,6 7,6 556,6 121 24,3 X   X   X     X 

  
1285254 1204,8 137328 

13254

4 
         

Meðaltal íbúðarþéttleika 

  

9,4 íb/ha 

         

 
Tafla 11-11: Viðauki III. Heimar og Vogar (Sundahöfn). Unnið út frá gagnagrunni LUKR og 

atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Heimar, Vogar og Sundahöfn 

Upplýsingar innan 

reits                               Viðmið TOD náð 

Viðmið skynsams 

vaxtar náð 

Hverfahlutar 

 Almennings-

vagnar 17 

íbúðir/ha 

(LRT) 

30 íb/ha 

Almennings-

vagnar  15-20 

íb/ha 

LRT 37-49 

íb/ha 

Reit
a nr. Staðsetning 

Stærð 
reits m² 

Fjöldi 
íbúða 

Flm. 
Íbuða m² 

Flm. 
Atvh m² 

Íbúðir / 
ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

92 

Langholts-

vegur 57423 100 10395 977 17 X     X X     X 

93 Alfheimar 432246 1236 118991 35264 29 X     X X     X 

94 Mörkin 467814 607 57177 21996 13   X   X   X   X 

227 Súðavogur 165143 0 0 72394 0               X 

  
1122626 1943 186563 130631 

         Meðaltal íbúðarþéttleika 17.3 íb/ha 
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Tafla 11-12: Viðauki III.  Breiðholt. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út frá 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Breiðholt 

    

Upplýsingar innan 

reits 

            Viðmið 

Almenningssamgöngumiðaðs skipulags 

(TOD) náð 

Viðmið skynsams 

vaxtar náð 

Hverfahlutar 

 Almennings-

vagnar 17 

íbúðir/ha 

(LRT)  

30 íb/ha 

Almennings-

vagnar   

15-20 íb/ha 

LRT  

37-49 íb/ha 

Reitur 
nr. Staðsetning 

Stærð 
reits m² 

Fjöldi 
íbúða 

Flm. 

Íbuða 
m² 

Flm. 

Atvh 
m² 

Íbúðir / 
ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

107 Stekkir  30760 22 4147 167 7   X   X   X   X 

108 Mjódd 169750 72 5016 37900 4   X   X   X   X 

109 

Sudur 

Mjódd 300391 101 9560 7161 3   X   X   X   X 

110 Skógarsel  408182 549 61665 9139 13   X   X   X   X 

111 Bakkar 218774 816 69731 10982 37 X   X   X   X   

112 Bakkar 225494 491 45121 2106 22 X     X X     X 

113 Seljaskógar 276215 571 94228 6117 21   X   X X     X 

114 Jaðarsel 45269 94 18880 2584 21   X   X   X   X 

116 Vesturberg 3002 8 1179 29 27 X     X X     X 

117 Nordurfell  22767 113 9387 166 50 X   X   X X     

              Meðaltal 
íbúðarþéttleika  íb/ha    16  
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Tafla 11-13: Viðauki III.  Kópavogur. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út frá 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins 

Kópavogur 

Upplýsingar innan reits 

Viðmið Almenningssamgöngumiðaðs 

skipulags (TOD) 

Viðmið skynsams 

vaxtar náð 

Hverfahlutar 

 Almennings-

vagnar 

 17 íbúðir/ha 

(LRT) 

30 

íb/ha 

Almennings-

vagnar   

15-20 íb/ha 

LRT  

37-49 

íb/ha 

Reit

ur 

nr. Staðsetning 

Stærð 

reits m² 

Fjöldi 

íbúða 

Flm. 

Íbuða 

Flm. 

Atvh 

Íbúðir / 

ha Já Nei Já  Nei Já Nei Já Nei 

144   192566 215 30521 35526 11   X   X   X   X 

145   35615 217 10348 1538 61 X   X   X   X   

146   132113 269 36661 11223 20 X     X X     X 

147   219156 194 23786 6940 9   X   X   X   X 

148   159992 142 18169 15171 9   X   X   X   X 

149   108966 175 24862 983 16   X   X   X   X 

150   170660 713 73815 57062 42 X   X   X   X   

152   445890 529 71572 1264 12   X   X   X   X 

153   107292 202 24266 0 19 X     X X     X 

154   262842 264 38761 26642 10   X   X   X   X 

155   208937 429 51742 1562 21 X     X X     X 

156   118616 69 12235 8021 6   X   X   X   X 

157   128976 0 0 983 0   X   X   X   X 

158   88621 7 0 11757 1   X   X   X   X 

159   449374 560 67434 1467 12   X   X   X   X 

160   128972 506 51717 407 39 X   X   X   X   

161   457543 606 78506 62961 13   X   X   X   X 

162   199060 0 0 52662 0   X   X   X   X 

163   290913 6 951 1627 0   X   X   X   X 

164   140666 0 0 0 0   X   X   X   X 

165 Lindir II  599902 628 84245 5098 10   X   X   X   X 

166 Lindir I 816646 347 49863 8002 4   X   X   X   X 

167 Salir I-II 629044 1149 139926 38684 18 X     X X     X 

190 Garðabær 242518 45 13631 9060 2   X   X   X   X 

191 Garðabær 11031 4 0 16 4   X   X   X   X 

 

Meðaltal 

íbúðarþéttleika 

    

11,9  Íb/ha 
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Viðauki IV. Flokkun reita eftir viðmiðum TOD varðandi starfaþéttni. 

 

Flokkun reita sem uppfylla viðmið TOD varðandi starfaþéttleika umhverfis áætlað leiðarval. 

Í töflum hér að neðan má sjá þá reiti sem voru skoðaðir með hliðsjón af viðmiðum 

almenningssamgöngumiðaðs skipulags (e. Transit Oriented Development TOD). Í töflunum 

má sjá þá reiti sem uppfylla viðmiðin hvað varðar starfaþéttleika þ.e.a.s. fjölda starfa, 

starfaþéttleika og fermetrafjölda eftir tegund atvinnuhúsnæðis.   

 

 

Tafla 11-14: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Hagar, Melar og Skjól.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR og 

atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Hagar, Melar og Skjól. Starfaþéttleiki  

Upplýsingar innan reits           

Viðmið 

Almenningsvagna 

e. þjónustust. 

Viðmiðum náð 

Já/Nei 

Hverfahlutar Flatarmál atvinnuhúsnæðis í m²   

Almennings-

vagnar 

Þjónustustig út frá 

viðmiðum 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Versl Iðn Vörug. Sérhæf Total atv. Störf /ha Lágt  Meðal Hátt 

6 Melarnir 129076 1.360 0 0 5.332 6692 11 Nei Nei Nei 

7 Hagarnir 59815 2.169 0 0 12.322 14491 49 Nei Nei Nei 

8 Hagar Stofnanir 139353 2.778 11 0 53.109 55898 81 Já Nei Nei 

9 Litli Skerjafj. 82374 0 0 0 664 664 2 Nei Nei Nei 

10 Háskólinn 335902 0 453 0 63.140 63593 14 Nei Nei Nei 

11 Njardargata 187973 888 7.074 3.114 16.909 27985 28 Nei Nei Nei 

  

934491 

     

184 

   

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 27 störf/ha 
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Tafla 11-15: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Gamli miðbærinn og höfnin.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR 

og atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Gamli miðbærinn og höfnin. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið Almennings-

vagna e. þjónustust. 

Viðmiðum náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

13 Mýrargata 43792 2.427 4.222 527 1.034 8211 47 Nei Nei Nei 

15 Bræðrarborgarst. 44740 239 0 14 361 614 4 Nei Nei Nei 

16 Bræðrarborgarst. 30915 103 0 0 231 333 3 Nei Nei Nei 

17 Slippurinn 49613 5.565 1.695 2.901 12.326 22487 108 Já Nei Nei 

18 Landakot.sp 63956 3.299 0 168 12.915 16382 112 Já Nei Nei 

19 Landakotshæð 187863 3.749 0 0 14.755 18504 26 Nei Nei Nei 

20 Hafnahus 41033 36.814 0 489 539 37842 276 Já Já Nei 

21 Grjótaþorp 25042 11.096 378 238 8.107 19819 220 Já Já Nei 

22 Tjörnin 233648 999 0 22 12.593 13614 14 Nei Nei Nei 

23 Austurhöfnin 61957 3.206 14.460 1.469 748 19883 78 Já Nei Nei 

24 Austurvöllur 23044 18.729 0 0 12.664 31393 384 Já já Já 

25 Alþingi  14118 7.979 0 0 6.401 14380 285 Já Já Nei 

26 Lækjartorg 19942 16.147 439 57 8.874 25517 362 Já Já Já 

27 Laugardalur 10797 6.115 88 0 2.401 8604 169 Já Já Nei 

28 Arnarhvoll 95823 22.865 3.455 5.238 29.657 61215 162 Já Já Nei 

29 Stjórnarráð 23135 10.146 3.156 537 7.144 20983 245 já Já Nei 

  
969419 

     
2494 

   

 
Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 90,6 störf/ha 
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Tafla 11-16: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; gamli austurbærinn.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR og 

atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

Gamli austurbærinn. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið 

Almennings-

vagna e. 

þjónustust. 

Viðmiðum náð 

Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

30 Lækjargata 92656 4645 82 40 21323 26090 73 Já Nei Nei 

31 Lækjargata 57605 2698 0 0 1986 4684 23 Nei Nei Nei 

32 Laugavegur 66871 28374 1183 802 17199 47558 198 Já Já Nei 

33 Skúlagata midsv 84764 1037 1361 453 22267 25118 74 Já Nei Nei 

34 Laugavegur 32929 15669 702 279 7992 24642 211 Já Já Nei 

35 Skólav.st 56085 1180 470 372 5123 7145 32 Nei Nei Nei 

36 Freyjugata  70082 921 83 12 4929 5945 22 Nei Nei Nei 

37 Njarðargata 110713 0 0 0 728 728 2 Nei Nei Nei 

38 Landspítali 132102 0 0 0 62707 62707 226 Já Já Nei 

39 Skúlagata austur 96351 11514 6182 673 9917 28286 78 Já Nei Nei 

40 Laugavegur 68415 18159 445 735 9980 29319 119 Já Nei Nei 

41 Austurb.sk 133506 5462 173 11 38338 43984 44 Nei Nei Nei 

42 Hallgr.kirkja 54997 0 0 0 9898 9898 7 Nei Nei Nei 

  

1057075 

         

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 85 störf 
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Tafla 11-17: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Tún, Holt og Norðurmýri.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR og 

atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

Tún, Holt og Norðurmýri. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið 

Almenningsvagna 

e. þjónustust. 

Viðmiðum náð 

Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

43 Borgartún vestur 120851 31.650 22.118 3.930 6.676 64374 110 Já Nei Nei 

44 Hlemmur 76520 21.244 1.624 0 17.737 40605 111 Já Nei Nei 

45 Rauðarárholt 229346 45.351 26.177 1.709 22.540 95777 88 Já Nei Nei 

46 Miklatún 264885 411 0 0 4.163 4574 3 Nei Nei Nei 

47 Kirkjutún 477486 80.644 11.579 3.374 52.346 147943 64 Já Nei Nei 

48 Laugavegur 99564 24.544 9.511 203 27.274 61532 129 Já Já Nei 

49 Sjómannask. 135428 9.442 0 0 11.744 21186 21 Nei Nei Nei 

50 Kennarahásk. 295783 5.539 0 0 22.636 28175 10 Nei Nei Nei 

            

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 54 störf 

      

 

 

 

 
Tafla 11-18: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Hlíðar og Flugvöllur.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR og 

atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

Hlíðar og Flugvöllur. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið Almenningsvagna 

e. þjónustust. Viðmiðum 

náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

51 Vatnsmýrin 484175 0 0 0 0 0 0 Nei Nei Nei 

52 Flugvöllurinn 181663 1.077 12.611 4.861 40.434 58983 62 Já Nei Nei 

53 Hlíðarnar 162035 50 510 0 1.806 2366 3 Nei Nei Nei 

54 Skógarhlið 92629 12.283 1.640 16 11.435 25374 57 Já Nei Nei 

55 Hlíðarnar 435146 2.996 0 0 24.335 27331 13 Nei Nei Nei 

56 Öskjuhlíð 206842 0 0 0 8.705 8705 8 Nei Nei Nei 

57 Litla Öskjuhl. 559660 658 1.016 60 19.590 21324 8 Nei Nei Nei 

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 13,5 störf 
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Tafla 11-19: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Kringlan, Bústaða- og Fossvogshverfi.  Unnið út frá gagnagrunni 

LUKR og atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

 
Tafla 11-20: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Múlahverfi, Háaleiti og Skeifan.  Unnið út frá gagnagrunni 

LUKR og atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

Múlahverfi, Háaleiti og Skeifan. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið Almenningsvagna 

e. þjónustust. Viðmiðum 

náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. 

Störf/

ha 
Lágt Meðal Hátt 

72 Lágmúli 146100 71.729 5.957 8.020 26.667 112373 154 Já Já Nei 

73 Ármúli 195142 13.472 1.377 0 6.585 21434 23 Nei Nei Nei 

74 Safamýri 362509 8.594 0 0 11.237 19831 11 Nei Nei Nei 

75 Háaleitisbr. 58522 3.142 5.709 0 27 8878 33 Nei Nei Nei 

76 Suðurlandsbr. 104988 36.667 1.804 1.964 24.883 65318 128 Já Já Nei 

77 Ármúli 132944 58.937 24.594 7.756 7.467 98754 151 Já Já Nei 

78 Skeifan.Ve 178007 51.259 27.759 3.447 1.119 83584 99 Já Nei Nei 

79 Skeifan.Au 75823 25.885 18.627 0 729 45241 130 Já Já Nei 

            

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 75 störf 

     

Kringlan, Bústaða- og Fossvogshverfi. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið Almenningsvagna 

 e. þjónustust. Viðmiðum náð 

Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

58 Kringlan 159484 83.564 0 0 14.774 98338 182 Já Já Nei 

59 Listabraut 188222 4.357 0 0 33.318 37675 40 Nei Nei Nei 

60 Hvassaleiti 187815 9.681 0 0 3.710 13391 15 Nei Nei Nei 

61 Sléttuvegur 497077 581 414 212 31.925 33132 13 Nei Nei Nei 

62 Heiðargerði 143616 1.205 325 84 447 2061 3 Nei Nei Nei 

63 Álmgerði 210629 243 0 0 11.976 12219 12 Nei Nei Nei 

64 Eyrarland  251162 0 0 15 876 891 1 Nei Nei Nei 

65 Sogavegur 345991 100 0 0 6.630 6730 4 Nei Nei Nei 

66 Holmgarður 79452 0 0 7 1.193 1200 3 Nei Nei Nei 

67 Hörgsland 214543 1.678 0 0 318 1997 2 Nei Nei Nei 

68 Ásgardur 185235 0 0 0 7.047 7047 8 Nei Nei Nei 

69 Sogavegur 336728 1.574 1.747 0 2.959 6280 4 Nei Nei Nei 

70 Ósland 217662 0 0 0 4.463 4463 4 Nei Nei Nei 

71 Stjörnugróf 153031 0 25 0 4.040 4065 5 Nei Nei Nei 

            

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 17,5 störf 
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Tafla11-21: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Tún, Laugarás og Sundahöfn.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR 

og atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

Tún, Laugarás og Sundahöfn. Starfaþéttleiki 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið Almenningsvagna 

e. þjónustust. Viðmiðum 

náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

81 Rauðalækur 9470 9 0 0 499 508 11 Nei Nei Nei 

82 Kirkjusandur 64430 8.306 13.676 1.507 1.189 24678 80 Já Nei Nei 

83 Teigar 223968 500 100 0 7.205 7805 7 Nei Nei Nei 

84 Sigtún 116115 8.633 0 0 12.771 21404 38 Nei Nei Nei 

85 Laugardalur 203222 0 0 0 22.167 22167 22 Nei Nei Nei 

86 Brunavegur 46861 0 0 0 6.429 6429 27 Nei Nei Nei 

87 Laugarásvegur 61982 670 0 0 2.663 3333 11 Nei Nei Nei 

88 Laugardalur 556085 8.488 865 585 36.161 46099 17 Nei Nei Nei 

91 Holtsvegur 3123 29 0 0 92 121 8 Nei Nei Nei 

            

 
Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 21 störf 

      

 

 
Tafla 11-22: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Heimar, Vogar og Sundahöfn.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR 

og atvinnutölur út frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

 

 

Heimar, Vogar og Sundahöfn 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið Almenningsvagna 

e. þjónustust. Viðmiðum 

náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

92 Langholtsvegur 57423 640 0 8 329 976,8 3,6 Nei Nei Nei 

93 Alfheimar 432246 18.121 95 0 17.048 35264,0 17,0 Nei Nei Nei 

94 Morkin 467814 9.077 58 0 12.861 21996,0 9,7 Nei Nei Nei 

227 Súðavogur 165143 5.745 48.671 11.004 6.974 72394,0 84,6 Já Nei Nei 

            

 
Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 23 störf 
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Tafla 11-23: Viðauki IV. Starfaþéttleiki; Breiðholt.  Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út 

frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. 

Breiðholt 

Upplýsingar innan reits           

Viðmið 

Almenningsvagna e. 

þjónustust. 

Viðmiðum náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. 

Störf/

ha 
Lágt Meðal Hátt 

107 Stekkir  180941 0 0 0 167 167 0 Nei Nei Nei 

108 Mjódd 169750 25.501 0 1.121 11.278 37900 44 Nei Nei Nei 

109 Sudur Mjódd 300391 0 0 0 7.161 7161 4 Nei Nei Nei 

110 Skógarsel  408182 1.337 0 0 7.802 9139 4 Nei Nei Nei 

111 Bakkar 218774 1.914 0 0 9.068 10982 10 Nei Nei Nei 

112 Bakkar 225494 1.428 0 0 678 2106 2 Nei Nei Nei 

113 Seljaskógar 389035 422 0 0 5.694 6117 3 Nei Nei Nei 

114 Jaðarsel 125747 0 0 0 2.584 2584 3 Nei Nei Nei 

116 Vesturberg 3002 6 0 0 23 33 2 Nei Nei Nei 

117 Nordurfell  22767 0 0 0 166 166 1 Nei Nei Nei 

            

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 8,5 störf 
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Tafla 11-24: Viðauki IV.  Starfaþéttni; Kópavogur. Unnið út frá gagnagrunni LUKR og atvinnutölur út 

frá umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins 

Kópavogur       

Upplýsingar innan reits           

Viðmið 

Almenningsvagna e. 

þjónustust. 

Viðmiðum náð Já/Nei 

Hverfahlutar   Flatarmál húsnæðis í m²   Þjónustustig 

Reitur nr. Staðsetning Stærð reits m² Verslun Iðnaður Vörug. Sérhæft Total atv. Störf/ha Lágt Meðal Hátt 

144   192566 1.314 32.462 1.185 564 35526 40 Nei Nei Nei 

145   35615 573 0 0 965 1538 9 Nei Nei Nei 

146   132113 246 0 77 10.900 11223 17 Nei Nei Nei 

147   219156 0 0 0 6.940 6940 8 Nei Nei Nei 

148   159992 12.675 0 0 2.496 15171 21 Nei Nei Nei 

149   108966 120 0 0 863 983 2 Nei Nei Nei 

150   170660 26.528 24.689 1.793 4.052 57062 54 Já Nei Nei 

152   445890 1.191 0 0 73 1264 1 Nei Nei Nei 

153   107292         0 0 Nei Nei Nei 

154   262842 0 0 0 26.642 26642 1 Nei Nei Nei 

155   208937 231 0 0 1.331 1562 2 Nei Nei Nei 

156   118616 1.031 0 0 6.990 8021 14 Nei Nei Nei 

157   128976 842 0 0 141 983 2 Nei Nei Nei 

158   88621 0 0 0 11.757 11757 22 Nei Nei Nei 

159   449374 0 0 0 1.467 1467 1 Nei Nei Nei 

160   128972 0 0 0 407 407 1 Nei Nei Nei 

161   457543 61.552 0 0 1.409 62961 38 Nei Nei Nei 

162   199060 48.599 927 0 3.136 52662 56 Já Nei Nei 

163   290913 416 0 0 1.211 1627 1 Nei Nei Nei 

164   140666         0 0 Nei Nei Nei 

165 Lindir II  599902 3.835 0 0 1.263 5098 2 Nei Nei Nei 

166 Lindir I 816646 0 0 0 8.002 8002 2 Nei Nei Nei 

167 Salir I-II 629044 19.215 18.720 475 274 38684 10 Nei Nei Nei 

 

Starfaþéttleiki svæðis störf/ha meðaltal 11 störf 

      




