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-í ljósi kreppunnar á Íslandi 2008 - 
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Maí 2018 

 

Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um þróun samgangna, umferðarskipulag og skipulag þéttbýlis 

(e.urban design) hér á landi með áherslu á borgarskipulag (e.city planning) í ljósi 

niðursveiflunnar 2008. Markmiðið er að kanna hvort efnahagskreppan árið 2008 hafi leitt til 

breyttrar þróunar í samgöngum og  í skipulagi. 

Í rannsókninni verða fyrirliggjandi gögn skoðuð með því að lesa heimildir s.s. 

fræðigreinar, skýrslur, blaðagreinar og bækur. Við úrvinnslu rannsóknarinnar verður byggt á 

gögnum sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð. Þróun samgangna á landinu fyrir og 

eftir kreppu verður skoðuð í ljósi tölulegra gagna og tölfræðileg greining gerð á þeim. Gerðar 

hafa verið nokkuð margar rannsóknir um framvindu kreppunnar 2008 en færri rannsóknir eru 

til þar sem áhersla hefur verið lögð á að skoða einstaka afmarkaða þætti eins og til dæmis 

umferð og skipulag.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hugsanlega hafi uppgangur áranna 

eftir aldamótin 2000 borið í sér fræ hrunsins árið 2008. Engum blöðum er um það að fletta að 

niðursveiflan 2008 hafði víðtæk áhrif á marga þætti samfélagsins þar með talið á umferð og 

skipulag. Töluleg gögn þessarar rannsóknar sýna greinilegar vísbendingar í þá átt að allt hafi 

þróast hægar eftir hrun. Einnig bendir margt til þess að ekki hafi mikið breyst í 

samgöngumálum eftir hrun samanborið við þróun áranna 2000-2008. Þá er ljóst að sá 

uppgangur sem varð eftir aldamótin heldur ekki áfram með sama hætti eftir hrun. 

Húsnæðismálin eru eitt af lykilatriðum í úrvinnslu efnahagshrunsins 2008 og 

endurreisnarstarfi eftirhrunsáranna.  

 

Lykilorð: Umferðarskipulag, skipulag þéttbýlis, niðursveifla, efnahagskreppa, töluleg gögn, 

húsnæðismál. 
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Abstract 

In this thesis the development of transport, transport planning and planning of urban 

areas, with focus on city planning in Iceland, will be discussed in light of the 2008 recession. 

The aim is to investigate whether the economic crisis in 2008 resulted in changes in focus 

regarding development in transportation and planning in the years following the crisis (2009-

2018).  

Existing data from written sources such as articles, reports, newspapers and books, 

will be compiled and studied. The analysis will thereby largely be based on data collected and 

recorded by other investigators. The development before and after the crisis is studied by 

considering available numerical data, which will be analysed using statistical methods. There 

have been several investigations on the progress and the background of the crisis in 2008, but 

less emphasis has been placed on examining the post event developments and distinct aspects 

of urbanization, such as transport and planning issues. 

The results of this investigation indicate that the economic boom which followed the 

new millennium in year 2000 possibly carried the seed of the economic crisis in 2008, which 

had a significant impact on many aspects of society, including transportation and planning 

development. Available numerical data indicate that growth in traffic-related parameters is 

slower after the 2008 crisis than before and some indicators suggest that relatively few 

changes have been made in transportation following the crisis in comparison with the 

development from 2000-2008. It is also clear, that the economic boom following the start of 

the last millennium does not continue at the same pace in the first years after the crisis. This is 

most clearly noticeable in the availability of housing, which has become one of the key 

factors in the aftermath of the economic crisis in 2008 and the restoration work in following 

years.  

 

Key words: Traffic planning, planning, recession, transportation data, housing. 
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1 Inngangur 

 

Skipulag er tæki sem yfirvöld hafa til að marka framtíðarstefnu um landnotkun og þróun 

byggðar. Meginhlutverk skipulagsfræðinga er að gæta hagsmuna heildarinnar. Sveitarfélög 

hafa skipulagsvaldið hjá sér en skipulagsfræði tengist mjög störfum stjórnmálamanna. Í 

skipulagi er unnið að mótun borga og byggða, annars vegar ásýnd og hins vegar hagkvæmni 

og félagslegri uppbyggingu. Skipulag er hægt að nota til að jafna hag fólks eða ýta undir 

sérhagsmuni (Salvör Jónsdóttir, 2003).  

Þegar þeir þættir sem ráða mestu um magn umferðar eru skoðaðir þarf helst að líta til; 

fólksfjölda, staðsetningu verslana, fyrirtækja og stofnana, samsetningu atvinnulífsins, 

bílaeignar, hlutfalls almenningssamgangna, gangandi og hjólandi vegfarendur. Ýmsir 

mælikvarðar eru notaðir til að meta umferð bíla. Í einstökum götum og vegum er gjarnan 

notuð svokölluð sólarhringsumferð sem er fjöldi bíla í þúsundum á sólarhring. Vegagerðin 

notar mikið ársdagsumferð (ÁDU) sem er meðalumferð bíla á dag yfir árið og er sú mælistika 

notuð í þessari ritgerð. Aðrir mælikvarðar eru til að mynda; ferðafjöldi frá einstökum 

hverfum, ekin vegalengd (VMT ), aksturstími (sá tími sem varið er í ferðina) og ferðalengd. 

Aðrir þættir, svo sem almennur efnahagur og eldsneytisverð hafa einnig áhrif. Sjaldnast er 

spáð fyrir um alla þessa þætti. Almenna reglan hér á landi hefur verið sú að ganga út frá 

núverandi ástandi um t.d. ferðavenjur, hlutdeild helstu ferðamáta og bílaeign. Umferðarspár 

byggja fyrst og fremst á spám um fólksfjölgun og áætlunum um magn og staðsetningu íbúðar- 

og atvinnuhúsnæðis, atvinnuþátttöku og samsetningu starfa (Grétar Mar Hreggviðsson, 2013). 

Undirbúningur að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur hófst árið 2006 og lauk árið 

2009 þegar nýtt Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 var staðfest en það tók síðan gildi árið 

2014 (Hrólfur Jónsson, 2017). Mitt í þeirri vinnu skall kreppan á. Kínverska orðið yfir 

„kreppu“ eða „krísu“ (e.crisis) er samsett úr tveimur orðum „hætta“ (e.danger) og „tækifæri“ 

(e.opportunity) (Zimmer, 2007). Að tala um tækifæri hljómar ef til vill einkennilega í ljósi 

síðustu ára þar sem fjármálakreppa ársins 2008 hefur valdið djúpri efnahagslægð, stórfelldu 

atvinnuleysi og þrengingum í mörgum heimshlutum. Bankakerfi heimsins hafa rambað á 

barmi hruns, stór skuldabóla sprakk, heimsviðskiptin hafa dregist saman og atvinnuleysi 

aukist um allan heim samfara samdrætti í framleiðslu en ekki má gleyma að horfa eftir 

tækifærum í stað þess að einblína á hindranir. Íslendingum virðist að mörgu leyti hafa tekist 
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nokkuð vel að horfa með björtum augum á framtíðina og aðlagast breyttum tímum (Ridley, 

2014).  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig fræðimenn hafa fjallað um þróun 

umferðarskipulags og skipulag byggðar fyrir og eftir hrunið 2008 með tillit til áhrifa þess á 

samfélagið. Sérstök áhersla verður lögð á að skoða tölulegar upplýsingar um umferð, 

samgöngur og skipulag. Tölfræðileg greining verður gerð á einstökum þáttum. Tilgangurinn 

með að skoða þessa þætti er að athuga hvort samsetning umferðar hafi breyst eftir kreppu, 

umferðarmagn hafi minnkað og hvort minni áhersla sé á notkun einkabílsins nú en fyrir 

kreppu. Notkun almenningssamgangna verður skoðuð ásamt notkun hjólsins sem 

samgöngutæki. Skoðuð verður slysatíðni fyrir og eftir kreppu ásamt því hvort forsendur og 

aðferðarfræði umferðarlíkana hafi breyst. Athugað verður hvort mælanlegur munur sé á fjölda 

aðal- og deiliskipulagsáætlana fyrir og eftir kreppu. Í ritgerðinni verður einnig horft til fjölda 

fullkláraðra íbúða í byggingu á höfuðborgarsvæðinu á þessu sama tímabili ásamt fjölda 

kaupsamninga sem gerðir hafa verið á sama tímabili. 

 

 Val á rannsóknarefni  1.1

Fyrsta alþjóðlega fjármálakreppan á 21. öldinni skall á með fullum þunga árið 2008 (sjá 

mynd 1). Á Íslandi leiddi kreppan til fjöldagjaldþrota fyrirtækja, greiðsluerfiðleika heimila og 

greiðsluþroti bankanna. Þrír af stærstu bönkum landsins voru teknir yfir af ríkinu. Mikið hefur 

verið fjallað um ástæður kreppunnar í rannsóknarritgerðum en minna skoðað hvaða áhrif 

kreppan hafði á ýmsa þætti í innviðum þjóðfélagsins eins og t.d. umferð og skipulag. 

Í þessari ritgerð munu þessir þættir verða skoðaðir í ljósi kreppunnar 2008. Bæði 

umferðarskipulag og skipulag byggðar geta haft góð eða slæm áhrif á efnahag venjulegrar 

fjölskyldu. Það að skapa fólki aðstæður í borgum og bæjum að auðvelt sé að komast á milli 

staða og að vegalengdir í helstu verslanir og þjónustu séu ekki of langar skiptir máli. Höfundi 

er ekki kunnugt um að rannsóknir hafi verið gerðar á áhrifum kreppu á umferð og skipulag 

hér á landi sem styður þörfina fyrir að skoða þessa hluti. 
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Mynd 1: Fjármálakreppur 1900-2008
2
. 

 

 Rannsóknaraðferð og áreiðanleiki rannsóknar 1.2

Beitt var lýsandi rannsóknarsniði (e.descriptive study design) þar sem fyrirliggjandi 

gögn um umferð og skipulag voru skoðuð til að varpa ljósi á raunveruleikann fyrir og eftir 

kreppu. Rannsóknir eru gerðar til að skoða veruleikann í kringum okkur. (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Lýsandi rannsóknarsnið gefur oft mikilvægar 

upplýsingar í raunverulegum aðstæðum (Yang, 2010). Lesnar voru ritaðar heimildir s.s. 

fræðigreinar, skýrslur, blaðagreinar og bækur tengdar efninu. Við úrvinnslu ritgerðarinnar var 

byggt á gögnum sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð ásamt tölulegum upplýsingum 

um umferð og skipulag. En Yin hefur m.a. bent á að með því að safna gögnum frá mörgum 

mismunandi aðilum eykst áreiðanleiki (e.reliability) rannsóknar (Yin, 2009).  

 

 Tilgangur og markmið rannsóknar 1.3

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þróun umferðar og skipulags í ljósi 

efnahagskreppunnar 2008. Skoðaðar verða tölulegar upplýsingar um samgöngur fyrir og eftir 

                                                 

 

 

2
 Mynd byggð á grafi úr greininni: „Banking crises: An equal opportunity menace“ eftir Carmen M. Reinhart og 
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kreppu til að varpa ljósi á hvort mælanlegur munur er til staðar. Markmiðið er að kanna hvort 

að efnahagskreppan árið 2008 á Íslandi hafi leitt til breyttrar þróunar í samgöngum og í 

skipulagi.  

 

 Rannsóknarspurningar 1.4

Grunnur að uppbyggingu ritgerðarinnar eru eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hver er þróun samgangna á landinu fyrir og eftir kreppu, metin út frá tölulegum 

gögnum? 

2. Leiddi efnahagskreppan árið 2008 á Íslandi til breyttrar þróunar í samgöngum og 

í skipulagi? 

 

  Takmarkanir rannsóknarinnar 1.5

Takmarkanir rannsóknarinnar geta legið í því að töluleg gögn gefi ekki nægilega góða 

heildarmynd af þróun umferðar og skipulags. Einnig verður að taka inn í myndina og benda 

sérstaklega á að stóraukinn fjölgun ferðamanna til Íslands eftir 2008 getur skekkt niðurstöður 

eins og skýrsla „Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi“ frá 2017 bendir á (Haraldur 

Sigþórsson og Stefán Einarsson, 2017).  Jafnframt má segja að ákveðinn veikleiki sé fólginn í 

eðli ritgerðarinnar, því að þegar mörgum sjónarmiðum er velt upp er rannsakanda hætt við að 

túlka hluti of hlutlægt. Til að sporna gegn þessu verður reynt að tengja tilvikin sem mest við 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á sambærilegum þáttum. 

 

 Gagnaöflun 1.6

Gagnaöflun hófst í mars 2017. Gagna var aflað hjá Vegagerðinni, Samgöngustofu, 

Skipulagsstofnun ríkisins, Isavia, Samgönguráðuneytinu, Hagstofu Íslands og nokkrum 

sveitarfélögum. Lista yfir helstu heimildamenn innan þessara stofnana og ásamt öðrum 

heimildarmönnum má finna í kaflanum: Heimildaskrá. Úrvinnsla hófst samhliða gagnaöflun, 

og greinist hún í nokkra undirkafla. Tölulegar upplýsingar ásamt texta úr skýrslum eru 

notaðar til útskýringar. Gröfin sem birt eru, voru unnin í forritinu Microsoft Excel ásamt 

SmartDraw. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi í þremur undirköflum. Í fyrsta 

kafla 2.1 verður fjallað um á hvern hátt kreppa getur haft áhrif á borgarskipulag (e.city 

planning) og þéttbýlisskipulag (e.urban design) en það gefur ákveðinn grunn sem getur tengst 

því hvort kreppan hafi haft áhrif á samgöngur og skipulag. Í kafli 2.2. verður velt upp hvernig 

hægt er að bregðast við í skipulagsmálum í kreppuástandi. Að lokum í kafli 2.3 verður fjallað 

um hvernig kreppa getur breytt sýn manna, forsendum og áherslum í þróun byggðar þegar 

kemur að þáttum eins og samgöngum og skipulagi og nýtingu lands. Í uppbyggingu kaflans er 

ekki leitast við að finna orsakir efnahagskreppunnar á Íslandi 2008 heldur reynt að skoða 

áhrifin á afmarkaða þætti eins og samgöngur og skipulag. Gerðar hafa verið nokkuð margar 

rannsóknir um framvindu kreppunnar bæði á landsvísu og í alþjóðlegu samhengi en minni 

áhersla hefur verið lögð á að skoða einstaka afmarkaða þætti (Holgersen, 2014). Nokkrar 

þeirra hafa fjallað um orsakir og aðdraganda kreppunnar það er að segja bakgrunn hennar, þar 

á meðal eru fræðimennirnir Harvey (2010) og McNally (2011a). Skýrsla rannsóknarnefndar 

Alþingis er einnig dæmi um þetta en þar er áherslan á aðdraganda og orsakir falls íslensku 

bankanna 2008 og atburðum tengdum þeim. Þar segir: „Með töluverðri einföldun má segja að 

meginhlutverk rannsóknarnefndar Alþingis hafi verið að draga upp heildarmynd af 

aðdraganda að falli bankanna og leita svara við spurningunni um hverjar hafi verið orsakir 

þess“(Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir, Tryggvi Gunnarsson o.fl. 2010: bls. 23). 

Holgersen (2014) heldur því fram að vegna veikburða leiða til að komast út úr kreppunni eigi 

afleiðingar hennar eftir að fylgja okkur langt inn í framtíðina. Hann segir jafnframt að mitt í 

kreppu sé erfitt að sjá hvernig hún þróist eða hvernig hlutirnir verði að lokum. Í ljósi þess má 

velta því fyrir sér hvort kreppan hafi skapað tækifæri til breytinga í þróun þéttbýlis og 

samgangna og hvort menn hafi gripið tækifærið í kjölfar hennar til að horfa á hlutina út frá 

öðru sjónarhorni. 

 

 Þéttbýlisskipulag og borgarskipulag í ljósi kreppunnar 2008 2.1

Í þróaðri ríkjum Vestur- og Norður-Evrópu einkenndust áratugirnir eftir síðari 

heimsstyrjöld af uppbyggingu velferðarríkisins, sem náði hápunkti um 1975, þrjátíu árum eftir 

stríðslok. Eftir það dregur úr velferðaráherslum og er í því sambandi oft miðað við miðjan 

áttunda áratug 20. aldar sem vendipunkt, þ.e. árin eftir efnahagsóreiðu olíukreppunnar 1973.  
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Á Íslandi einkenndust húsnæðislausnir eftir stríðstímann lengi af öflugri sjálfsbjargar- 

og séreignarstefnu. Ríkisafskipti af húsnæðismálum voru hér minni og komu seinna til 

sögunnar en í nálægum löndum. Jaðarstaða húsnæðismála í íslenska velferðarríkinu var 

þannig áberandi og það var fyrst um 1990 að uppbygging félagslegs húsnæðiskerfis að 

skandinavískri fyrirmynd hófst hér á landi. Þá hafði nýfrjálshyggjan hafist til vegs og valda 

sem leiðandi hugmyndafræði víða um heim.  

Skipulag byggðar hefur með langtímahugsun að gera þar sem fjallað er um náttúrulegt 

umhverfi, manngert umhverfi, tengingu flókinna hluta og málamiðlunar til langs tíma. 

Skipulag fjallar um síbreytileg lifandi kerfi ásamt nýtingu náttúruauðlinda. Þess vegna krefst 

skipulagsvinna þverfaglegrar samvinnu þar sem nauðsynlegt er að hagræn, umhverfisleg og 

samfélagsleg sjónarmið séu samþætt. Skipulag er rammi utan um lífsgæði bæði í þéttbýli sem 

dreifbýli. Borgir hafa verið uppspretta nýrra hugmynda og tækninýjunga frá upphafi. Þær eru 

aflstöðvar efnahagslífsins og miðstöðvar menntunar. Þar er mikil fjölbreytni í athöfnum og 

lífsstíl fólks. Þar sem fólk býr þétt saman verða bæði umhverfis-, félags- og stjórnunarleg 

vandamál (Bjarni Reynarsson, 2014). Þrátt fyrir það sýna tölur að árið 2008 bjó meira en 

helmingur jarðarbúa í fyrsta sinn í borgum. Tveir þriðju hlutar hagvaxtar verða til í borgum. 

Útlit er fyrir að árið 2025 muni fimm milljarðar manna búa í borgum. Ridley (2014) telur að 

sjálfsþurft í sveitum sé rómantísk tálsýn þar sem fólk vill búa í borgum. Íbúar heimsins voru 

taldir um 7 milljarðar árið 2012 og líklega verða þeir um 10 milljarðar um miðja þessa öld. Þá 

verða borgarbúar a.m.k. 60% af fólksfjölda heimsins (UN, 2008).  

Þéttbýlisskipulag (e.urban design) er skilgreint sem listin að búa til staði fyrir fólk, jafnt 

þorp, bæi og borgir. Hún felur í sér atvinnumál á hverjum stað og tekur á málefnum eins og 

lýðheilsu og öryggi samfélagsins engu síður en útliti þeirra. Þróun þéttbýlis hefur með 

samfélagslega, hagræna og umhverfislega þætti að gera ásamt þeim ferlum sem fylgt er til að 

tryggja velsæld þorpa, bæja og borga. Þéttbýlisskipulag er lykillinn að því að skapa sjálfbæra 

þróun og skilyrði fyrir blómlegt efnahagslíf, efla félagslegar framfarir og stuðla að 

skynsamlegri nýtingu auðlinda (DETR/CABE, 2000:8).  

Borgir og borgarsvæði ganga iðulega í gegnum vaxtar- og stöðnunartímabil. Eftir 

tímabil stöðnunar í kjölfar bankahruns 2008 hófst mikið vaxtarskeið á höfuðborgarsvæðinu 

eftir 2012 sem m.a. lýsir sér í hraðri uppbyggingu hótela og gististaða í miðborginni samfara 

örrar fjölgunar erlendra ferðamanna sem kallar á ný hótel og útleigu íbúða í elstu hverfum 

Reykjavíkur. Þetta kallar á miklar breytingar á byggð og umhverfi Reykjavíkur. Bjarni veltir 

fyrir sér hvort farið sé of geyst og nægilegt tillit tekið til sérkenna byggðarinnar í miðborginni. 
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Hann bendir á að Reykjavíkurborg sé að ganga í gegnum umfangsmestu breytingar í áratugi 

og spyr sig hvað fagmönnum á sviði borgarskipulags (e.city planning) finnst um áætlanir 

borgaryfirvalda um öll nýju mannvirkin sem eru að rísa um allt borgarlandið (Bjarni 

Reynarsson, 2017).  

Eftir bankahrunið 2008 og vegna yfirstandandi efnahagskreppu í kjölfar þess er ljóst að 

forsendur séreignarstefnu í húsnæðismálum eru gjörbreyttar á Íslandi. Þróun íslenska 

húsnæðiskerfisins eftir 2004 var í ríku mæli samofin ferlinu sem leiddi til bankahrunsins. 

Greining á því hvað fór úrskeiðis í húsnæðismálum er því hluti af þeirri heildargreiningu sem 

fara þarf fram hérlendis á öllum þeim pólitísku, efnahagslegu og félagslegu ferlum sem báru í 

sér fræ hrunsins 2008 (Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Um 90% af uppbyggingu byggðar í 

Reykjavík næsta aldarfjórðunginn verður innan núverandi byggðamarka á þéttingarsvæðum. 

Uppbyggingin virðist nokkuð einhæf, mest 4-5 hæða fjölbýli og nær engin sérbýli. Verður 

engin eftirspurn eftir sérbýlishúsum og minni sambýlishúsum í borginni á 

skipulagstímabilinu? Margt bendir til þess að sérbýlismarkaðurinn sé að taka við sér eftir 

töluverða lægð (Bjarni Reynarsson, 2017). Umrædd skipulagsstefna er svipuð og í borgum 

nágrannalanda, en huga þarf vel að viðráðanlegum áföngum á þeirri vegferð (Bjarni 

Reynarsson, 2014). Í aðalskipulagi Reykjavíkur segir: „ Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030 er gert ráð fyrir því að minnsta kosti 90% allra nýrra íbúða á skipulagstímabilinu rísi 

innan núverandi þéttbýlismarka. Markmiðið er að skapa heildstæðari og þéttari borgarbyggð 

og nýta þar með betur land og fjárfestingar í gatna- og veitukerfum og þjónustustofnunum. 

Með þéttari byggð dregur almennt úr vegalengdum, samgöngukostnaði og umhverfisáhrifum 

samgangna. Til að framfylgja þessu markmiði er uppbygging á miðlægum svæðum í algjörum 

forgangi“ (Aðalskipulag Reykjavíkur., 2010: bls. 29). 

Svo virðist sem að í skipulagssögu Reykjavíkur séu mörg dæmi um stórar áætlanir sem 

seint eða ekki hafa komist til framkvæmda. Er sú framtíðarborg sem kynnt var upp úr 

aldamótum þar sem stefnt var að þéttari byggð fyllilega í samræmi við óskir íbúa og 

atvinnulífs (Bjarni Reynarsson, 2017). En hvernig bregðast skipulagsfræðingar við þróuninni 

nú í upphafi 21.aldar? Ef alhæfa ætti um stöðuna í skipulagsfræðum á Vesturlöndum um 

þessar mundir eru eftirfarandi atriði áberandi; Þétting byggðar, vistvæn byggð, endurlífgun 

miðborga, bættar almenningssamgöngur og húsnæði við allra hæfi, jafn réttur til 

umhverfisgæða, hugsjónir í skipulagi og þátttaka almennings í skipulagsferlinu (Salvör 

Jónsdóttir, 2003). Það virðist gæta nokkurs misskilnings þegar kemur að umræðu um þéttleika 

byggðar, að lítill þéttleiki sé slæmur en mikill þéttleiki góður. Þannig er útþensla úthverfa 
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(urban sprawl) gagnrýnd í ljósi þess að ásýnd, virkni og eðli þeirra einkennist af einsleitni og 

einhæfni. Þetta er auðvitað mikil einföldun því skipulag borga og bæja snýst um valkosti. 

Gæði skipulags snúast ekki bara um að þétta byggð heldur að skapa lífvænleg skilyrði fyrir 

fólk þar sem samræmi ríkir á milli hagrænna og félagslegra þátta. Þessi vinkill á samfélagið er 

nauðsynlegur. Það er mikilvægt að allir sem koma að skipulagi horfi á heildarmyndina og 

sérfræðingar sem koma að skipulagsvinnu einblíni ekki eingöngu á einstaka þætti sem snúa að 

þeim heldur á aukna samvinnu allra sem ætti að leiða til betra skipulags. Þétting byggðar 

snýst ekki um að fækka grænum svæðum og að byggingar liggi þétt saman heldur á hið 

hefðbundna hverfaskipulag, að geta gengið og hjólað ásamt því að stutt sé í verslun og 

þjónustu. Með þetta að leiðarljósi er hægt að skapa skipulag, lífvænlegt samfélag þar sem fólk 

er í fyrirrúmi með öllum þeim þáttum sem gott skipulag felur í sér (Duany o.fl., 2000). Í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur er þessum sjónarmiðum haldið á lofti. Mikil áhersla er lögð á að 

sporna við þeirri þróun síðustu 20-30 árin að þenja út borgir og stuðla að stöðugu landnámi 

nýrra landsvæða með tilheyrandi aukningu í vegalengdum, orkunotkun og kostnaði við vega-

og veitukerfi sem verið hefur ríkjandi. Þannig er þétting byggðar talin lykilatriði í að sporna 

við þessari þróun á sama tíma og stuðningur hefur aukist við umhverfisvernd, sjálfbæra 

þróun, endurreisn miðborga og almennt mannvænni borgir (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010). 

Bjarni Reynarsson hefur efasemdir um hvort stefna um þétta borgarbyggð með áherslu á 

almenningssamgöngur hugnist meirihluta íbúa höfuðborgarsvæðisins. Notkun einkabílsins fer 

hratt vaxandi þrátt fyrir umbætur á hjóla- og göngustígum, enda eru um 97% heimila á 

höfuðborgar svæðinu með einn eða fleirri bíla á heimilinu (Bjarni Reynarsson, 2017). 

Í tímaritsgrein 2005 birtist viðtal við bandaríska arkitektinn og skipulagsfræðinginn 

André Duany um hugmyndir hans á skipulagi borga og bæja. Þar segir hann að samsetning 

skrifstofubygginga, verslunarmiðstöðva, skóla og annarra þjónustubygginga ásamt íbúðarbyggð 

þurfi að vera rétt til að vel takist að reisa hefbundin þorp, bæi og borgir. Hann heldur því fram 

að fjölbreytni og æskilegur þéttleiki þurfi að vera til staðar til að hægt sé að byggja upp 

umhverfisvænni þorp og bæi. Spyrnt er gegn landbruðli og fólk þarf ekki að vera eins háð 

bílnum. Með því eykst samfélagsvitund borgarans (Ross, 2005). Í Fréttablaðinu 27. ágúst 

2010 birtist greinin: „Boðar endurkomu hins sjálfbæra þorps“. Þar fjallar Páll Hjaltason 

fyrrverandi formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar um mikilvægi þess að 

endurvekja þorpið, hverfið sem sjálfbæra einingu. Hann leggur áherslu á að það þurfi að 

hugsa í hverfum í stað þess að hugsa út frá einstökum reitum og skapa þurfi samhengi, ekki 

eingöngu í götunni heldur í þorpinu. Með þessu leysast mörg vandamál. Umferðin minnkar 
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við það að fólk þarf ekki að keyra borgina á enda. Það er ekki aðeins lýðheilsumál heldur 

einnig samfélagsmál að fólk gangi eða hjóli og geti farið á græn svæði, hist út í búð og rætt 

málin og kynnst nágrannanum. Þetta er límið í samfélaginu sem hefur leysts upp síðustu 

áratugi“ (Klemens Ólafur Þrastarson, 2010).  

Útþenslu byggðar fylgir aukin umferð en með því að byggja upp íbúðarhverfi fjarri 

borgarkjarnanum á ódýrarara landi er hægt að byggja stærra og hafa meira rými fyrir hverja 

fjölskyldu. Dreifðari byggð getur verið afleiðing vaxandi tekna þar sem fólk vill byggja stærra 

húsnæði. Því getur það dregið úr velferð samfélagsins að sporna gegn vexti byggðarinnar (Lúðvik 

Elíasson, 2017). Í bókinni Ways of Residing in Transformation, Interdisciplinary Perspectives 

(2016) er fjallað um þróun húsnæðis- og skipulagsmála í Reykjavík í ljósi 

efnahagsþróunarinnar á Íslandi fyrir og eftir efnahagshrunið 2008. Þar eru skoðaðar þær 

áherslur sem verið hafa ríkjandi í húsnæðismálum, sjálfseignarstefnuna og þær breytingar sem 

eru á döfinni í húsnæðis- og skipulagsmálum. Þróun skipulagsmála síðustu ára virðist stefna í 

átt að talsverðum breytingum með niðursveiflu séreignarstefnunnar á Íslandi og hremmingum 

hennar á eftirhrunsárunum frá 2008 sem á eftir að setja mark sitt á þróun húsnæðismála til 

framtíðar (Sigríður Kristjánsdóttir og Jón Rúnar Sveinsson, 2016). Talið er að 

efnahagskreppan muni hafa áhrif á möguleika landsmanna til þess að búa til frambúðar í eigin 

húsnæði og komi til með að breyta innbyrðis hlutföllum eignamarkaðar og leigumarkaðar. 

Hlutfall þeirra landsmanna er búa í eigin húsnæði mun líklega lækka á næstu árum og er sú 

þróun reyndar hafin. Endurteknar kreppur séreignastefnunnar í húsnæðismálum Íslendinga 

hafa hingað til eingöngu kallað á björgunaraðgerðir stjórnvalda til skemmri tíma og lausn á 

aðsteðjandi vanda. Um þessar mundir bíður íslenskur almenningur eftir slíku útspili 

stjórnvalda og hagsmunaaðila. Það er vitnisburður um það með hvaða hætti húsnæðismálin 

eru orðin að lykilatriði í úrvinnslu efnahagshrunsins 2008 og endurreisnarstarfi 

eftirhrunsáranna. Það sem máli skiptir er úrvinnsla erfiðleika almennings í húsnæðismálum 

þegar til lengri tíma er litið. Það starf mun kalla á víðtækt endurmat á þeim grunnþáttum 

húsnæðismála sem við tókum í arf frá því húsnæðiskerfi sem verið hefur á Íslandi (Jón Rúnar 

Sveinsson, 2010). Árið 2000 bjuggu 62% allra landsmanna á höfuðborgarsvæðinu og ef fram 

fer sem horfir er líklegt að það hlutfall verði komið um eða yfir 70% árið 2024. Þessar tölur 

hækka um 12-14% ef áhrifasvæði höfuðborgarinnar á öllu Suðvesturlandi er tekið með í 

reikninginn. 

Alla 20. öldina til dagsins í dag hefur Reykjavík verið í brennidepli aðstreymis fólks, 

nýrra menningaráhrifa og nýrra félagslegra úrlausnarefna. Vöxtur borgarinnar byggðist 
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lengstum á öru aðstreymi annarra landsmanna til borgarinnar og á allra seinustu árum hefur 

aðstreymi fólks erlendis frá aukist verulega. Nú er svo komið að meiri fjölgun verður árlega í 

borginni vegna aðstreymis erlendra ríkisborgara heldur en aðfluttra landsbyggðarmanna. Örari 

fjölgun nýbúa í Reykjavík á síðustu misserum hefur í för með sér að margvísleg 

fjölmenningarleg áhrif berast nú til landsins með mun milliliðalausari hætti en nokkru sinni 

fyrr. Snögg veðrabrigði eru að ganga yfir efnahagskerfi heimsins og þar með einnig yfir 

íslenska hagkerfið. Af framansögðu má ráða að menningarleg og félagsleg þróun í 

höfuðborginni ræðst í vaxandi mæli af samspili þessara þátta, ytri áhrifaþáttum og samspili og 

innri úrvinnsluferlum sem fyrir hendi eru innan félagskerfis og stjórnkerfis borgarinnar (Jón 

Rúnar Sveinsson, 2002). Fjölmargar rannsóknir sýna samband á milli skipulagsáætlana og 

húsnæðisverðs (Antoniucci ofl., 2016). Æskilegt er að húsnæðisverð haldist í hendur við það 

verð sem venjulegt fólk ræður við en til þess að það geti gerst þarf byggingarkostnaður að 

lækka. Stór þáttur í þessu eru að gjöld sem sveitarfélög inna af hendi lækki og að reglum verði 

breytt til að auðvelda að slíkt gerist (Glaeser og Gyourko, 2003).  

 

 Að bregðast við í skipulagsmálum í kreppuástandi 2.2

Mikilvægt er að tekið sé á réttan hátt tillit til ávinnings íbúanna og fórnarkostnaðar 

skipulags rétt metinn þegar teknar eru ákvarðanir um skipulag ( Boardman, 2011). 

Málmey þriðja stærsta borg Svíþjóðar með um 300.000 íbúa varð snemma ein af 

iðnaðarborgum Norðurlanda sem lenti í miklum erfiðleikum. Hún fór frá því að vera blómleg 

iðnaðarborg upp úr 1960 í að enda í gjaldþroti og djúpri efnahagskreppu 1990 (Baeten, 

2012b). Um 25% fyrirtækja hurfu milli áranna 1990 og 1993 og atvinnuleysi mældist 16%. 

(Holgersen, 2014). Ríkisvaldið veitti háum fjárhæðum til þess að bæta lífsskilyrði fólks í 

hverfum þriggja stærstu borga Svíþjóðar; Stokkhólms, Gautaborgar og Málmeyjar. En þar 

hafði mest gætt ýmissa neikvæðra þátta nútímalegs stórborgarlífs. Þetta var hluti af 

stjórnskipaðri stórborgarnefnd í Svíþjóð þar sem ríkisvaldið einskorðaði sig ekki eingöngu við 

byggðastyrki heldur ákveðnar þróunaraðgerðir (Jón Rúnar Sveinsson, 2002).  

Málmey varð dæmigerð „fyrrverandi-iðnaðarborg“ (post-industrial city) sem lagði 

áherslu á flottan arkitektúr. Gríðarleg uppbygging varð á skrifstofuhúsnæði og 

verslunarmiðstöðum og bryggjuhverfum á yfirgefnum hafnarsvæðum ásamt eflingu 

menntunar (Baeten, 2012b). Málmey fékk sinn eigin háskóla árið 1998 og Eyrarsundsbrúin 

opnaði árið 2000 sem tengdi borgina við Kaupmannahöfn og Kastrup flugvöll. Sveitarfélagið 

prófaði ýmsar leiðir í skipulagsgerð eftir kreppuna 1990 eins og að leggja áherslu á 
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óvenjulegan arkitektúr og að gera Málmey að þekkingarsetri. Margir hafa haldið því fram að 

umbreyting borgarinnar hafi verið árangursrík og eins konar skólabókardæmi um endurkomu 

borgar sem upplifði algjört gjaldþrot.  

Í dag leggur sveitarfélagið áherslu á að kreppan 1990 hafi skapað tækifæri fyrir borgina 

þar sem stjórnmálamenn og sveitarstjórnarmenn tóku höndum saman til að hjálpa borginni að 

reisa sig við (Holgersen, 2014). Þrátt fyrir að sveitarfélagið hafi selt endurreisn Málmey sem 

sögu um góðan árangur þá hefur einnig komið fram sú gagnrýni á sveitarfélagið að það hafi 

ekki nýtt nægilega tækifærið að horfa til annarra valkosta og möguleika í skipulagsgerðinni. 

Viðbrögð sveitarfélagsins í Málmey í Svíþjóð við kreppunni 1990 í ljósi borgarskipulags var 

að viðhalda samþykktri framtíðarsýn í skipulagsmálum frekar en að nýta kreppuna sem 

ákjósanlega stund fyrir breytingar með áherslu á þau samfélagslegu áhrif sem skipta máli við 

þróun þéttbýliskjarna (Holgersen, 2014). Vissulega hefur ásýnd borgarinnar gjörbreyst en sitt 

sýnist hverjum hvernig til tókst. Kreppan 2008 leiddi í ljós vöntun á heilbrigðri og skýrri sýn 

hvernig skipuleggja eigi þéttbýlissvæði, borgir og þorp og bæi (Holgersen, 2014). Áætlunin 

um að byggja upp Málmey (Hyllie-áætlunin) reyndist hafa góð áhrif til skamms tíma við að 

efla velmegun og velsæld en til lengri tíma hefur hún einnig skapað ýmis félagsleg og 

umhverfisleg vandamál. Áætlunin reyndist fylgja meira stefnu nýfrjálshyggju um skipulag 

byggðar og borga þar sem skipulagshugmyndum sem leggja áherslu á fjölbreytileika og 

íbúalýðræði var hafnað en skipulagsgerðin notuð sem tæki til að þjóna markaðsöflunum. Það 

að aðskilja efnahagsleg áhrif frá samfélagslegum áhrifum leiddi til spennu í mismunandi 

borgarhlutum í Málmey með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir marga (Baeten, 2012b).  

Sá raunveruleiki sem við búum við er sá að síðustu 20-30 ár hefur skipulagsgerð færst 

meir og meir í hendur verktaka og fjársterkra aðila. Í mörgum tilfellum, sérstaklega hér á 

Vesturlöndum hafa fjársterkir einstaklingar tekið yfir stór framkvæmdaverkefni og farið sjálfir með 

stjórn skipulagsgerðar sem breytt hefur hlutverki skipulagsfræðingsins í ráðgjafa þeirra til að 

framfylgja þeirra hugmyndum í stað þess að hugsa um almannahag (Lovering, 2010). Óagaðir 

stjórnmálamenn úthluta síðan veraldlegum gæðum með að heimila stærri byggingar á lóðum 

sem fyrir eru lítil hús. Þannig láta þeir undan þrýstingi fjáraflamanna til að fá velvild þeirra og 

stuðning að launum. Þannig hefur undanlátssemi þeirra gagnvart sérhagsmunum brotið þeirra 

aðalskyldu að gæta hagsmuna heildarinnar (Hjörleifur Stefánsson, 2008). 

Á 6. áratugnum var mikið lagt upp úr í skipulagi að íbúðir, verslun, iðnaður og þjónusta 

væru hvert í sínu hverfi en ekki blandað saman eins og algengt hafði verið í skipulagsgerð 

fram að því. Á tímabilinu 1960-1990 eftir uppbyggingu eftirstríðsáranna hófst mikið 
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velmegunarskeið á Vesturlöndum með fjöldaframleiðslu á neysluvörum. Menn voru ekki 

lengur vegnir og metnir eftir því sem þeir framleiddu, heldur eftir því sem þeir keyptu. Lögð 

var áhersla á að almenningur gæti sótt verslun og þjónustu í verslunarmiðstöðvar með 

auðveldari aðkomu bíla og nægum bílastæðum (Salvör Jónsdóttir, 2003).  

Í upphafi voru tvö meginmarkið ríkjandi í hugmyndafræði um skipulag borga. Fyrra 

markmiðið var að bæta aðstæður fólks og fegra umhverfi þeirra. Seinna markmiðið snéri að 

því að ráðast að rótum vandans með því að ná fram jafnri skiptingu gæðanna þannig að 

almannahagsmunir séu hafðir í öndvegi (Bjarni Reynarsson, 2014). Lovering (2010) heldur 

því fram að skipulagsgerð þjóni æ minna almannahag en dragi þess í stað taum sérhagsmuna. 

Núverandi stefna okkar ræðst af tækninýjungum á hverjum tíma og ákvarðar stöðuna. Með 

því að laga núverandi stöðu og skilgreina þau vandamál sem glíma þarf við, er mögulega hægt 

að hafa áhrif á framtíðina. Halda þarf áfram og takast á við niðursveifluna, ekki er hægt að 

flýja fortíðina, núllstilla hana eða forðast hana (Bartlett, 2015). Mikilvægasti lærdómurinn af 

kreppunni er fólginn í endurnýjuðum áhuga á framtíð borga og bæja og þætti 

umferðarskipulags og skipulagsgerðar í því að móta þá framtíð (Lovering, 2010). 

Efnahagshrunið 2008 hefur komið af stað dómínó-áhrifum í hruni fjárfestinga og neyslu sem 

lagt hefur grunninn að mestu niðursveiflu í sögu kapítalismans. Áhrifin eru rétt að byrja þó 

hafa margir skipulagsfræðingar ekki verið áberandi fljótir að átta sig því að heimur þeirra 

hefur breyst í kjölfarið. Að skipuleggja byggð og borgir og ákveða í dag hvað er best fyrir 

fólk á morgun eru löngu liðnir dagar. Skipulag borga og bæja heldur áfram að vera 

ábyrgðarlaus og óskynsamleg ef ekki næst skilningur á því að athafnir þeirra sem skipuleggja 

þær hefur áhrif á efnahagslíf og vinnumarkað samfélagsins (Lovering, 2009). Sjálfbær þróun 

samfélaga er sú þróun sem verður þegar tekið er tillit til hagrænna og umhverfislegra þátta 

auk félagslegs jöfnuðar við ákvörðunartöku sem gert er með hagsmuni núverandi og komandi 

kynslóða í huga (Salvör Jónsdóttir, 2016). Sumir umhverfissinnar hafa fagnað kreppunni þar 

sem hún getur verið leið til að fá fólk til að minnka neyslu. Grunntónninn í þessu er að 

hámarka sjálfbærnihugsun þegar kemur að því að eyða almannafé og nýta land (Lovering, 

2009). Í þekktri grein eftir Forester (1987) bendir hann á að ef gott borgarskipulag er 

innblásið af sýn um hvernig endaleg útkoma lítur út og grundvölluð á fræðilegum grunni næst 

aldrei niðurstaða í skipulagsmálum í lýðræðisríkjum án átaka. Fólk sem vill ná árangri í því að 

gera skipulagsáætlanir að veruleika þarf að gera ráð fyrir andstöðu og það ætti ekki að koma 

þeim á óvart að skipulagsvinnan getur virst þreytandi ferli. Hún má þó ekki vera þannig að 

menn skiptist í tvær fylkingar með eða á móti og nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir 
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hlutverki margra ólíkra aðila sem koma að skipulagsvinnunni (Forester, 1987). Lovering 

(2009) bendir á að ef skipulagsvinna á að viðhalda trúverðugleika sem starfsgrein til að bæta 

samfélagið og auka lífsgæði verður hún að aðlagast breyttum tímum. Þetta felur í sér 

hugarfarsbreytingu þar sem við erum að tala um öðruvísi skipulagsvinnu og annarskonar 

skipulagsfræðinga. Það að skipulagsfræðingar fari raunverulega að gera það sem þeim var 

ætlað að gera í skipulagsvinnunni að vernda þarfir venjulegs fólks en ekki draga taum 

séhagsmuna. Skipulag er ekki bara teikning eða kort heldur myndar það umgjörð um líf fólks 

og á þannig þátt í mótun samfélags (Sigríður Kristjánsdóttir, 2017). 

Undanfarin ár hafa fjölmörg iðnaðar-og hafnarsvæði víða um heim gengið í 

endurnýjun lífdaga, sem íbúðar- og atvinnuhúsnæði og má til dæmis nefna uppbygginguna í 

Málmey og Nord Havn í Kaupmannahöfn, uppbyggingu Vesturbugtarinnar í Reykjavík og 

Kársnesið í Kópavogi (Sigríður Björk Jónsdóttir, 2017). Verkefnið kallast Nordic Built Cities 

(2015-2017) en það varð til vegna góðs árangurs af Nordic Built verkefninu sem hrundið var 

af stað að frumkvæði Norrænu ráðherranefndarinnar í tengslum við mótun nýrrar stefnu um 

samvinnu í iðnaðar- og nýsköpunarmálum. Verkefnið byggir á megináherslum Nordic Built- 

sáttmálans um hvernig byggja skuli manngert umhverfi til framtíðar með umhverfismarkmið 

að leiðarljósi. Þar er byggt á vinnu fulltrúa og sérfræðinga frá öllum Norðurlöndunum. Helstu 

atriði þess sáttmála eru að vistvæn hönnun umhverfis skuli hafa fólk og lífsgæði þess í 

öndvegi, auka sjálfbærni í mannvirkjagerð, samþætta borgarlíf og náttúrugæði, bæta hag 

fólks, atvinnulíf og umhverfi. Í svona verkefnum er sérstaklega mikilvægt að vanda vel alla 

undirbúningsvinnu sem felst meðal annars í því að meta áhrif breyttrar byggðar á nánasta 

umhverfi. Þetta er skipulagsvinna sem felst í því að nota þá aðferðarfræði sem tengist 

vistvænni skipulagsgerð með áherslu á umhverfisþætti og þverfaglega nálgun. Sigríður heldur 

því fram að ef verkefnið á Kársnesinu heppnast vel geti það orðið fyrirmynd að endurhönnun 

iðnaðarsvæða með breyttum útfærslum og annarskonar aðferðarfræði (Sigríður Björk 

Jónsdóttir, 2017). 

Þær hremmingar sem gengu yfir þjóðina við efnahagshrunið 2008 kalla á mun meira 

samráð og samvinnu skipulagsaðila en verið hefur sem byggja þarf á víðtækum rannsóknum 

og samræmdri stefnumótun (Bjarni Reynarsson, 2014). Land er takmörkuð auðlind og miklu 

skiptir að vandað sé til ákvarðana um nýtingu landsins, til þess að rýra ekki gildi 

auðlindarinnar. Sérhæfing skipulagsfræðinga felst þess vegna í að samhæfa niðurstöður 

sérfræðinga og samræma ólik sjónarmið hagsmunaaðila þegar ákvarðanir eru teknar um 
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framtíðarnotkun lands og auðlinda svo sem skipulag íbúðasvæða og samgangna (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2017) 

 

 Hugmyndir um samgöngur og umferðarskipulag út frá kreppunni 2008 2.3

Umferðarskipulag (transport planning) snýst í stuttu máli um að tryggja flutning á fólki 

og vörum á mismunandi tímum sólarhringsins, á ólíkum árstímum með margskonar ferðamáta 

í samgöngukerfi með tiltekna flutningsgetu. Samgöngukerfið skiptist í grunnkerfi 

(gatnanetið), umferðarstjórnunarkerfi (almennar umferðarreglur, umferðarstýringar) og 

mismunandi ferðamáta. Þjónustustig umferðarmannvirkis er háð afkastagetu gatnakerfis, 

umferðarmagni og þeim umferðarstjórnunarkerfum sem notuð eru. Afkastageta er jafnt háð 

umferðarstjórnun og því fjármagni sem sett er í viðhald og endurbætur. Jafnframt má beita 

umferðarstjórnun til að stýra álagi um gatnanetið og/eða gefa ákveðnum notendum aukinn 

forgang, svo sem með almenningssamgöngum, gangandi og hjólandi vegfarendum eða 

vistvænni ferðamátum eins og rafbílum. Meginverkefnið í umferðarskipulagi er að finna 

jafnvægi milli þessara mismunandi þátta, reyna að spá fyrir um breytingar, stýra þróun í þá átt 

að samfélagsvelferð sé höfð í fyrirrúmi og styðja þannig við stefnumótun og áætlanagerð í 

umferðarmálum (Ortúzar og Willumsen, 2011).  

Hlutverk stjórnmálamanna er að útbúa rammann sem vinna á eftir út frá ráðgjöf frá 

fagmönnum á sviði umferðar og skipulags og finna þannig bestu lausnir í samgöngumálum 

dagsins í dag sem og til framtíðar (O'Flaherty o.fl., 2003). Ferðamáti er eitthvað sem sprettur 

af þeirri nauðsyn að komast á milli A og B frekar en val á ferðamátanum sjálfum (Banister, 

2005). Hlutur almannasamgangna, hjólreiða og gangandi vegfarenda eykst ekki í samræmi 

við aukna notkun einkabílsins sem er sá ferðamáti sem flestir velja sér. Borgarsamfélag á 

Íslandi er mjög ungt. Það hefur að mestu orðið til á árunum eftir seinna stríð og vaxið hratt. 

Skipulagsáætlanir eftirstríðsáranna hafa markvisst umbreytt borgum vestrænna ríkja vegna 

forgangs einkabíla, en markmið um vistvænni ferðamáta, svo sem göngu eða hjólreiðar, hafa 

að minna leyti haft áhrif á skipulag og umhverfi í þéttbýli. Aðalskipulag Reykjavíkur sem 

samþykkt var í borgarstjórn 1965  hefur haft afdrifaríkar afleiðingar í þá átt að Reykjavík 

hefur þróast sem fremur strjálbýl borg þar sem samgöngur miðast við notkun einkabíls (Harpa 
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Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). Sjálfbær ferðamáti (sustainable mobility3) 

krefst aðgerða til að minnka þörfina fyrir að ferðast á milli staða þ.e. fækka ferðum. Það hefur 

í för með sér að stytta vegalengdir sem aftur krefst aukinnar skilvirkni í samgöngukerfinu. Í 

hugum margra þá krefst sjálfbær ferðamáti (sjálfbærar samgöngur) róttækra breytinga í því 

hvernig ákvarðanir eru teknar um hvernig komast eigi frá einum stað til annars. Fólk er hrætt 

við breytingar og þurfa ef til vill að breyta hefðbundnum venjum í vali á ferðamátum 

(Banister, 2008). Í áfangaskýrslu sem kom út í mars 2010 (Skipulag á höfuðborgarsvæðinu-

sjálfbær þróun í samgöngum) segir meðal annars en það styður einnig hugmyndir Banisters: 

„Af þessu má álykta að sjálfbærar samgöngur feli í sér að nota skuli lágmarksflatarmál lands 

undir samgöngumannvirki, að mengun og orkunotkun vegna samgangna skuli vera í lágmarki 

og að samgöngumannvirki verði sem hagkvæmust. Þetta leiðir af sér þá ályktun að stefna 

skuli að jákvæðri þéttingu byggðar í stað þess að taka undir nýtt land fyrir uppbyggingu og 

að samgöngur í þéttbýli skuli í meira mæli vera í formi almenningssamgangna og hjólandi og 

gangandi umferðar. Í þéttari byggð verða vegalengdir styttri, rekstrargrundvöllur fyrir ýmsa 

nærþjónustu og almenningssamgöngur batnar og pláss fyrir einkabílaumferð minnkar 

hlutfallslega“ (Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). Að mati arkitektanna 

Hörpu og Hildigunnar hefur uppbygging á höfuðborgarsvæðinu einkennst mikið af samkeppni 

milli sveitarfélaga um magn lóða síður en gæðum í skipulagi. Eftir standa ófullbyggð hverfi 

sem vart er þörf fyrir um langt skeið. Með nýrri hugsun í skipulagi má gera ráð fyrir að 

borgarsvæðið vaxi inn á við þar til ákveðnu jafnvægi verður náð. Viðfangsefni 

borgarskipulags var skilgreint sem framþróun borgarinnar og aðlögun að nýjum 

samfélagsháttum með aukinni velmegun og stóraukinni bílaeign. Ekki þótti ástæða til að sýta 

það þótt skerða þyrfti menningarsögulegt gildi borgarinnar til að skapa rúm fyrir bílaumferð. 

Nokkrir áratugir eru liðnir síðan flestum varð ljóst að þessi skipulagsstefna leiddi til þess að 

gömlu hverfin glötuðust. Þó að sögulegu gildi bygginga hafi verið gefin meiri gaumur hefur 

aldrei tekist að móta afgerandi og skuldbindandi stefnumörkun á þessu sviði (Hjörleifur 

Stefánsson, 2008).  

Forgangur einkabíla ógnar borgarbrag og gæðum umhverfis í miðborg Reykjavíkur 

(Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). Almenningssamgöngur virka 

                                                 

 

 

3
 Tengist hugtakinu sjálfbær þróun (Bruntland skilgreiningin 1987). Er hugsunin að komast frá einum stað til 

annars sem veldur sem minnstum umhverfisáhrifum og svæðisbundnum neikvæðum áhrifum. (Black, 2003). 
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aðeins sem skildi ef þær eru notaðar af öllum, til hagsbóta fyrir alla. Samgöngur fyrir alla 

allstaðar hljómar eins og jafnrétti fyrir alla sem er göfugt háleitt markmið en í hinum 

raunverulega heimi þarf að standa frammi fyrir mörgum málamiðlunum. Fyrir 

umferðarsérfræðinga framtíðar er nauðsynlegt að huga að auknu aðgengi og fleiri 

möguleikum í ferðamátum frekar en að auka getu umferðarkerfisins sem minnkar kostnað við 

uppbyggingu (Schwartz, 2015). Það virðist vera tilhneiging að gera engar breytingar og halda 

óbreyttu ástandi. Hversu góðar sem almenningssamgöngur eru verða alltaf einhverja ástæður 

tíundaðar fyrir því að nota einkabílinn. Mismunandi ferðamátar mun alltaf taka mið af vali 

hvers og eins. Ef sjálfbærar samgöngur eiga að vera ein af stoðum í skipulagi borga og bæja 

gerist það aðeins gegnum skilning og samþykki almennings sem notar þær (Banister, 2008). 

Þar sem góð almenningssamgöngukerfi kosta mikla peninga þá verða þau aldrei arðbær fyrr 

en allir, óháð efnahag nota þær. Hversu vel sem staðið er að leiðarkerfinu og biðtími ekki 

langur fyrir farþega, ef að umræðan er í þá átt að almenningssamgöngukerfið sé aðeins fyrir þá 

efnaminni getur það leitt til þess að þeir efnameiri hafi ekki áhuga að nota slíkt kerfi. 

Almenningssamgöngur virka aðeins ef allir geirar samfélagsins nota þær ( Schwartz, 2015).  

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er lögð sérstök áhersla á almenningssamgöngur 

(hraðleið og forgang strætisvagna), hjólastíga og greiðar og þægilegar leiðir fyrir gangandi 

vegfarendur. Þessi samgöngu – og þróunarás er hryggjarstykkið í svæðisskipulagi 

Höfuðborgarsvæðisins til 2040. Stefna svæðisskipulagsins er að almenningssamgöngur innan 

þéttbýlis höfuðborgarsvæðisins myndi heildstætt tveggja laga kerfi. Annars vegar verður 

byggt upp nýtt gæðakerfi almenningssamgangna, hin svokallaða Borgarlína sem flytur fjölda 

fólks á milli helstu kjarna og valinna þróunarsvæða (Þorsteinn R. Hermannsson, 2017). 

Svæðiskipulagið sem á að gilda til 2040 leggur línurnar fyrir samgöngumiðað skipulag sem í 

grundvallaratriðum virkar þannig að til þess að almenningssamgöngur geti verið skilvirkar 

þarf að byggja 45 íbúðir á hvern hektara sem þýðir 80-100 manns. Hryggjarstykkið í þeim 

hugmyndum er samþætting almenningssamgangna en hin svokallaða borgarlína vegur þungt í 

því sambandi með stærri „strætóum“ eða léttlestum á hjólum (Hrafnkell Á Proppé, 2017). 

Schwartz heldur því hins vegar fram að ný almenningssamgöngukerfi eru ekki byggð upp frá 

grunni heldur taki mið af umhverfinu sem þau eru í ( Schwartz, 2015). Í skipulagi byggðar til 

lengri tíma skiptir máli að hafa í huga að umhverfisupplifun á leið hjólandi og gangandi er 

mikilvæg. Ánægja á ferðaleiðinni gæti skipt sköpum í samkeppninni við einkabílinn um val á 

samgöngumáta (Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). Hjólreiðar sem 



 
Áhrif niðursveiflu efnahagslífs á samgöngur og skipulag 

- í ljósi kreppunnar á Íslandi 2008- 

 

17 

samgöngumáti styðja við hugmyndir um sjálfbærni borga á margan hátt. Þær geta verið 

mikilvægt mótandi afl í skipulagi og þróun borgarumhverfis (Harpa Stefánsdóttir, 2017). 

Aukin óvissa um framtíðina veldur bæði sérfræðingum í umferðarskipulagi og 

skipulagsfræðingum áhyggjum og telja þeir að erfitt sé að gera plön og áætlanir mitt í þeirri 

alþjóðavæðingu sem átt hefur sér stað.Efnahagslegur óstöðugleiki, loftslagsbreytingar, 

tækninýjungar og breytt neyslumynstur gera ákvörðunartökur erfiðar. Vaxandi áhugi er á 

aðferðum sem hjálpa til við að taka ákvarðanir þegar um mikla óvissu er að ræða. 

Fræðigreinar styðja að meira er horft á þetta en áður og leytast er við að gera ráð fyrir auknum 

sveigjanleika í ákvörðunartökum við þróun samgangna. Þróun samgöngukerfa leitast við að 

auka aðgengi og skilvirkni. Það eru miklar áskoranir sem staðið er frammi fyrir en útkoman 

ræðst af þeirri leið og þeim áherslum sem teknar eru  (Lyons og Davidson, 2016). Landnotkun 

og karakter fyrirhugaðrar byggðar eru mikilvægar stærðir þegar samgöngumiðað skipulag 

(Transit Oriented Development) er skoðað og þá skipta hlutir eins og þéttleiki, hæðir húsa og 

gerð ásamt gatnakerfinu miklu máli (Transit, 2009). Góðar hugmyndir til að leysa 

samgöngumálin duga ekki einar sér. Ef ríki og sveitarfélög taka ekki höndum saman með 

sterka stjórnun og öfluga innviði þá ganga hlutirnir ekki (Schiller o.fl., 2010) 

 

2.3.1 Flugsamgöngur 

Í grein sem tengist flugsamgöngum eftir Franke og John setja þeir fram þá spurningu 

hvað komi á eftir niðursveiflu. Þar benda þeir á að kreppan 2008 hafi tekið sinn toll þar sem 

hún kom óvænna og með meiri þunga en menn áttu von á. Sú mikla efnahagskreppa sem átti 

sér stað veikti flugsamgöngur með óstöðugri eftirspurn eftir flugi en áður. Þetta leiddi til þess 

að leitast var meira við en áður að draga úr kostnaði við flugsamgöngur, til dæmis með 

sparneytnari flugvélum. Mörg flugfélög brugðust við kreppunni með að draga úr umsvifum 

og minnka kostnað en hægt hefur gengið fyrir mörg flugfélög að skila hagnaði sem fyrr. Hins 

vegar eru flugsamgöngur þannig rekstur sem er mjög háður efnahagsástandinu á hverjum 

tíma. Niðursveiflan 2008 hafði veruleg áhrif á fjárhag flugfélaga. Árið 2008 þróaðist þó með 

öðrum hætti en áður. Þrátt fyrir enga atburði eins og árásin á tvíburaturnana í New York 2003 

urðu áhrif efnahagsniðursveiflunnar sterkari en áður. Alþjóðaflugmálastofnunin (IATA) segir 

í skýrslu frá 2010 að heildar flugumferð hafi minnkað um 6,1% árið 2009 sem er versta 

útkoma síðan í seinni heimstyrjöldinni. Þetta megi fyrst og fremst skýra með versnandi 

efnahagslífi á alþjóðavísu (Franke og John, 2011). Flugsamgöngur eru í eðli sínu sveigjanlegri 
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en aðrir samgöngumátar þar sem þær eru fyrst of fremst bundnar við flugvelli og 

aðferðarfræðin mjög stöðluð. Þó aukning hafi verið í svokölluðum lággjaldaflugfélögum sem 

svar við kreppunni hafa rannsóknir sýnt að það sé ekki endilega rétta leiðin á slíkum tímum. 

Fræðimenn hafa bent á að það er samband á milli vaxtar á vergri landsframleiðslu (GDP) og 

aukinnar flugumferðar (Dobruszkes og Van Hamme, 2011). Samkvæmt framkvæmdaskýrslu 

ráðherra 2014 um samgönguáætlun kemur fram að heildarfarþegafjöldi hefur sveiflast mikið á 

undanförnum árum. Sveiflur í farþegafjölda milli ára eiga sér líka skýringu í veðurfari. Þannig 

hafa snjóþungir vetur þá þýðingu að landsmenn nýta sér meira innanlandsflug í stað þess að 

keyra, sérstaklega í þeim landshlutum þar sem snjóþyngsli geta leitt til lokunar vega í styttri 

eða lengri tíma. Frá 1999 - 2014 hefur farþegum um áætlunarflugvelli að Keflavíkurflugvelli 

undanskildum fækkað um 25%. Almennt séð hefur farþegum um minni áætlunarflugvelli 

fækkað á undanförnum árum (Innanríkisráðuneytið, 2016). 

Það bendir ekki til annars en farþegafjöldi um Keflavíkurflugvöll eigi eftir að 

stóraukast. Millilandafarþegar voru árið 2014 3,9 milljónir og taldir verða orðnir 7 milljónir 

árið 2020 og 12-15 milljónir árið 2040 (Rúnar D. Bjarnason, 2017). Þetta kallar á aðgerðir í 

umferðar- og skipulagi byggðar. Einn valkostur á þeirri vegferð er hraðlest milli Keflavíkur 

og miðborgar Reykjavíkur. Slik lest myndi draga verulega úr umferðarþunga og álagi á 

umferðarmannvirki. Áætluð umferð árið 2025 (ÁDU) á Reykjanesbraut eru 17.000 bílar á dag 

miðað við umferðarspá svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. Sú umferð myndi 

lækka um 21% með fluglest (Runólfur Ágústsson, 2017).  
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3 Úrvinnsla tölulegra gagna og niðurstöður 

Kafla 3 er skipt í fimm undirkafla. Kafli 3.1 sýnir fjölda skrásettra ökutækja í lok árs 

2000 – 2015 (www.hagstofa.is). Í kafla 3.2 eru skoðaðar tölur um afskráð og nýskráð ökutæki 

frá lokum árs 2000- 2016 og í kafla 3.3 er skoðaður meðalaldur ökutækja yfir sama tímabil 

(fridrik.hjorleifsson@samgongustofa.is). Í köflum 3.4 og 3.5 er litið á tölur varðandi 

slysatíðni og umferðarmagn í þremur mælisniðum á höfuðborgarsvæðinu frá árunum 2000 – 

2017 (www.vegagerdin.is). 

 

  Skrásett ökutæki í lok árs 2000-2015 3.1

Myndir 2, 3, og 4 sýna fjölgun skrásettra ökutækja (fólksbíla, hópbíla og önnur 

ökutæki) frá lokum ársins 2000-2015 og er þessu skipt í þrjár myndir til einföldunar. Sé mynd 

2 skoðuð hefur fjöldi skráðra fólksbíla frá 2000-2008 aukist um tæplega 39,000. Hins vegar 

eykst fjöldinn eftir hrun frá 2009-2015 ekki nema um rúmlega 17,000 bíla. Greinileg 

niðursveifla í fjölda skráðra fólksbíla verður á árunum 2008-2010 eða fækkun um rúmlega 

5000 skráða fólksbíla. Viðsnúningur byrjar árið 2011 og kúrfan fer upp á við en fjölgun á 

milli ára er hægari en fyrir hrun. Heildarfjöldi fólksbíla er hins vegar meiri eftir hrun en fyrir. 

 

   

Mynd 2: Skráðir fólksbílar, 1-8 farþegar. 

mailto:fridrik.hjorleifsson@samgongustofa.is
http://www.vegagerdin.is/
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Mynd 3 yfir skráða hópbíla með 9 farþega eða fleiri sýnir sömu niðursveiflu, það er 67 

bíla fækkun á árunum 2008-2009. Línuritið tekur síðan kipp upp á við 2009-2015 og voru 

hópbílar komnir í tæplega 2500 árið 2015, sem er fjölgun frá 2009 um tæplega 580 skráða 

hópbíla.  

 

   

Mynd 3: Skráðir hópbílar, 9 farþegar. o.fl. 

 

Mynd 4 tekur fyrir aðrar tegundir af ökutækjum eins og vörubíla, sendibíla, vélhjól, 

tengi-, og hengivagna, festivagna, hjólhýsi og tjaldvagna, fjórhjól, vélsleða og dráttarvélar. Af 

grafinu má sjá að niðursveiflan 2008 hafði greinileg áhrif. Fækkun var á fjölda sendibíla um 

470, vörubíla um 430, tengi- og hengivagna um 90, hjólhýsa og tjaldvagna um 30 og 

dráttarvéla um 90. Hins vegar sést á línuritinu að fjölgun var á fjölda vélsleða, fjórhjóla og 

vélhjóla.  
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Mynd 4: Aðrar tegundir ökutækja á skrá. 

 

Stöðugur stígandi er í línuritum frá 2000- 2008 og sá uppgangur sem varð hér eftir 

aldamótin 2000- 2007 sést greinilega allt til ársins 2008 en eftir það eiga sér stað breytingar 

þar sem þróunin verður hægari í flestum gerðum ökutækja nema fjölgun sendibíla sem virðist 

taka stökk árið 2014. Einnig virðist hrunið ekki hafa stoppað sölu á vélhjólum og fjórhjólum 

en það hægist á aukningu slíkra ökutækja og fjölgun þeirra eftir hrun ekki neitt í samanburði 

við hvernig það var fyrir hrun.  

 

 Afskráð ökutæki og nýskráð í lok árs 2000-2016 3.2

Í þessum kafla eru nýskráningar og afskráningar bíla skoðaðar á næstu þremur 

myndum. Mynd 5 sýnir fólksbíla með 1-8 farþega, mynd 6 sýnir shópbíla með 9 eða fleiri 

farþega og mynd 7 sýnir sendibíla og vörubíla á. Hér eru önnur ökutæki ekki tekin með enda 

breyta þau ekki heildarmyndinni þar sem þau eru annars eðlis. Á mynd 5 má sjá að bæði 

nýskráningar og afskráningar á fólksbílum með 1-8 farþega fækkuðu hrunárið 2008. 
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Nýskráningar taka aðeins við sér árið 2009 en afskráningar ekki fyrr en árið 2010 og virðast 

hreyfast tiltölulega jafnt upp á við. Það bendir til eðlilegra samhengis en frá aldamótum 2000 

- 2007. Miklar öfgar virðast vera í nýskráningum og afskráningum til ársins 2005, sérstaklega 

þegar horft er á nýskráningar. Frá 2007-2009 er þróunin niður á við. 

 

   

Mynd 5: Nýskráning, afskráning á fólksbílum, 1-8 farþegar. 

 

   

Mynd 6: Nýskráning, afskráning á hópbílum, 9 farþegar o.fl. 

 

Mynd 6 yfir nýskráningar og afskráningar hópbíla sýnir nokkuð eðlilegt samband á 

milli þessara þátta en á árinu 2007 fara breytingar að eiga sér stað og nýskráningum fer 

fækkandi og ná botninum árið 2009. Frá þeim tíma sýnir línuritið fjölgun, sérstaklega frá 

árinu 2015. Mynd 7 gefur svipaða mynd á nýskráningum og afskráningum sendibíla og 

vörubíla. Greinileg niðursveifla er hrunárið 2008. Nýskráningar fara að rétta úr kútnum árið 

2010. 
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Mynd 7: Nýskráning, afskráning á sendibílum og vörubílum. 

 

 Meðalaldur ökutækja í lok árs 2000-2016 3.3

Eftirfarandi súlurit (mynd 8) sýnir meðalaldur fólksbifreiða, hópferðarbíla og 

sendibifreiða miðað við stöðuna í mars 2017. 

 

 

Mynd 8: Meðalaldur ökutækja á skrá og í umferð, sundurliðaður niður á ökutækisflokk. 

 

Nauðsynlegt er að taka inn í myndina bíla á skrá og í umferð en ekki aðeins bíla á skrá 

eins og oft hefur verið gert því það ofmetur fjölda fólksbíla um að lágmarki 15% eða u.þ.b. 2 

ár. Til útskýringar má taka fram að bíll á skrá er bíll sem hefur verið skráður í ökutækjaskrá í 

umsjá Samgöngustofu og hefur ekki verið afskráður. Fjöldi fólksbíla á skrá eru allir fólksbílar 

sem eru í ökutækjaskrá. Bíll í umferð er bíll sem er á ökutækjaskrá og er á númerum og má 
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vera í umferð. Hægt er að taka bíl af númerum og er hann þá áfram í ökutækjaskrá en ekki 

þarf að greiða af honum tryggingar né flest opinber gjöld og er hann þá ekki talinn í umferð 

(Árni Davíðsson, 2014). Þetta þarf að hafa í huga þegar línuritin yfir fjölda ökutækja og 

nýskráningar og afskráningar eru skoðuð. Þegar línurit á mynd 5 er til dæmis skoðað sést að 

nýskráningum fækkar frá 2007-2009 en afskráningum fjölgar frá 2007-2008. Hins vegar í 

kreppunni 2008-2009 fækkar bæði nýskráningum og afskráningum. Reyndar halda 

afskráningar áfram allt til ársins 2010 þegar þeim fer að fjölga aftur en mun hægar en fyrir 

hrun. Nýskráningar fara aftur að aukast upp úr 2009 til ársins 2012 þegar smávægileg fækkun 

verður á nýskráningum milli áranna 2012-2013 eða 324 í allt. Risastökk verður síðan frá 

2013-2015 eða 12,729 nýskráningar.  

   

Mynd 9: Fjöldi fólksbifreiða 1-8 farþegar og meðalaldur þeirra. 

 

Þegar meðalaldur fólksbíla (Gunnar Geir Gunnarsson-Samgöngustofu 2017) er 

skoðaður samanborið við fjölda þeirra þá lækkar almennt meðalaldur bíla meðan fjöldi þeirra 

eykst. Mynd 9 sýnir þetta samband nokkuð vel. Undantekningar frá þessu eru árin 2000-2003 

fyrir hrun og tímabilið 2011-2014 eftir hrun. Hins vegar snýst þetta hlutfall við í niðursveiflu 

eins og línuritið sýnir. Það er ekki mikil fjölgun samkvæmt línuriti frá 2009-2011, fjöldinn 

stendur nánast í stað. Fjölgun verður á fólksbifreiðum frá 2011-2014 ásamt því að meðalaldur 

fer hækkandi.  

 



 
Áhrif niðursveiflu efnahagslífs á samgöngur og skipulag 

- í ljósi kreppunnar á Íslandi 2008- 

 

25 

 Slysatíðni ökutækja á höfuðborgarsvæðinu 2000-2015 3.4

Línuritin á mynd 10 staðfesta ýmislegt sem fram hefur komið í skýrslum um tjón og 

fjölda slysa í umferðinni (Einar Guðmundsson, 2010). Þar sést fækkun á þeim sem voru með 

lítil meiðsli 2007- 2010. Þeir sem voru með mikil meiðsl fækkar frá 2007-2008 en aukast 

lítilega frá 2008-2009 en fer síðan fækkandi. Engin banaslys voru 2007 en þrjú banaslys urðu 

hrunárið 2008 en fækkaði um eitt milli áranna 2008-2009. Hins vegar verður aukning í 

eignatjóni árið 2008-2009 en fækkar síðan 2009. Línurtið sýnir mikla fækkun eignatjóna frá 

2006-2008.  Þar á undan var það jafnara á milli ára. Fjöldi eignatjóna var hinsvegar meiri fyrir 

hrun heldur en eftir hrun. Síðustu tvö ár hefur þróunin hinsvegar verið neikvæð. 

  

Mynd 10: Slysatíðni ökutækja á höfuðborgarsvæðinu 2000-2015. 
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 Umferðarmagn í þremur sniðpunktum á höfuðborgarsvæðinu 2005-2017 3.5

Þrír lykilteljarar Vegagerðarinnar yfir umferðarmagn á höfuðborgarsvæðinu eru 

Hafnarfjarðarvegur sunnan Kópavogslækjar, Reykjanesbraut við Dalveg í Kópavogi og 

Vesturlandsvegur (Nesbraut) móts við Skeljung (ofan Ártúnsbrekku). Staðsetningu þessara 

lykilteljara má sjá á mynd 11. Mynd 12 sýnir svo meðaltalsheildarumferð áranna 2005 – 2017 

í þessum þremur sniðpunktum. Athuga ber að ekki eru til tölur frá 2000 til 2005. 

Meðaltalsheildarumferð er skilgreind sem summan af meðalumferð á dag yfir árið 

(ársdagsumferð) yfir heilt ár (365 daga) frá janúar til desember. Þar sem þetta eru aðeins þrjú 

valin mælisnið segja þau einungis til um heildarumferðarmagn í þessum þremur punktum en ekki 

um heildarumferðina á höfuðborgarsvæðinu öllu. Það gefur þó ákveðnar vísbendingar um 

ákveðna tilhneigingu. Tölur yfir árið 2017 ná einungis yfir tvo fyrstu mánuðina, janúar og 

febrúar en greinilegt er að heildarumferðarmagn stefnir upp á við. Það kemur ekki sérstaklega 

á óvart miðað við hvað komið hefur fram í skýrslum um aukningu umferðarmagns (Alþingi, 

20154). 

 

  

Mynd 11: Loftmynd af lykilteljurum Vegagerðarinnar á Höfuðborgarsvæðinu. 

                                                 

 

 

4
 Uppgefin heimild inniheldur skýrslu frá Vegagerðinni, þar sem þetta kemur fram. 
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Mynd 12: Fjöldi ökutækja á ári í þremur lykilmælisniðum á höfuðborgarsvæðinu. 

 

 

Mynd 13: Meðalaldur bíla skoðaður m.t.t. 3 lykilteljara Vegagerðarinnar. 

 

Eins og áður sagði (sbr. mynd 9 bls.24) er munur á fjölda bíla og meðalaldri þeirra annars 

vegar í uppsveiflu og hins vegar í niðursveiflu. Mynd 13 styður enn frekar þetta sjónarmið þar 

sem meðalaldur5 er skoðaður og fjöldi bíla í þremur lykilteljurum Vegagerðarinnar frá 2005- 

2017. Jafnframt má sjá að það er almennt samband á milli lækkandi meðalaldurs ökutækja 

samfara fjölgun þeirra þó ákveðins ósamræmis gæti þegar línurit eru skoðuð.  

 

                                                 

 

 

5
 Meðalaldur byggður á tölum frá Gunnari Geir Gunnarssyni hjá Samgöngustofu 
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 Tölulegar upplýsingar um skipulagsgerð og því tengdu 2000-2016 3.6

Í undirkafla 3.6.1 er fjallað um afgreiðslur mála hjá Skipulagsstofnun varðandi aðal- og 

deiliskipulag frá árunum 2000-2016 sem byggist á gögnum Skipulagsstofnunar 

(www.skipulag.is ). Í kafla 3.6.2 eru borin saman deiliskipulög fyrir og eftir kreppu. Í kafla 

3.6.3 er skoðaður fjöldi fullkláraðra íbúða og kaupsamningar á tímabilinu 2000-2015 í helstu 

sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Tölur fengust frá byggingarfulltrúum í viðkomandi 

sveitarfélögum. 

3.6.1 Fjöldi skipulagsáætlana skv. ársskýrslum Skipulagsstofnunar 2000-2015 

Þegar fjallað er um skipulagsáætlanir er í grófum dráttum verið að tala um aðalskipulag, 

svæðisskipulag og deiliskipulag. Greinamunur er gerður á skipulagsáætlunum til staðfestingar 

og þeim sem eru í umsóknarferli eða vinnslu. Svæðisskipulag er ekki tekið með enda er um 

mun færri afgreiðslur að ræða en í aðalskipulags- og deiliskipulags-áætlunum. Eingöngu er 

verið að skoða hvort mælanlegur munur sé á fjölda aðal- og deiliskipulagsáætlana fyrir og 

eftir kreppu. Fjöldi slíkra áætlana sem komu til afgreiðslu Skipulagsstofnunar og vörðuðu 

aðalskipulag og deiliskipulag sést á mynd 14.  

 

 

Mynd 14: Fjöldi afgreiðslumála aðal- og deiliskipulaga 2000-2015. 

 

Frá gildistöku skipulags- og byggingarlaga 1. janúar 1996 hefur orðið veruleg aukning í fjölda 

afgreiðslumála hjá Skipulagsstofnun. Þessar tölur eiga við fjölda afgreiðslna 

Skipulagsstofnunar en ekki fjölda skipulagsáætlana. Það getur verið misræmi þar á milli það 

er sama skipulagsáætlun getur komið oftar en einu sinni til afgreiðslu ef gerðar eru athugasemdir 

við gögn eða málsmeðferð sem skekkir niðurstöðuna (sjá Ársskýrslur Skipulagsstofnunar 2000, 

2005-2010, og verkefnaáætlun Skipulagsstofnunar 2016). Mynd 15 sýnir fjölda afgreiðslumála 

http://www.skipulag.is/


 
Áhrif niðursveiflu efnahagslífs á samgöngur og skipulag 

- í ljósi kreppunnar á Íslandi 2008- 

 

29 

milli ára sem varða aðalskipulag og deiliskipulag hjá Skipulagsstofnun ríkisins fyrir og eftir 

hrun að meðtöldu hrunárinu. 

 

 

Mynd 15: Fjöldi afgreiðslumála aðal- og deiliskipulaga milli ára fyrir og eftir hrun. 

 

3.6.2 Samanburður á deiliskipulögum fyrir og eftir efnahagskreppuna 2008 

Í þessum kafla eru borin saman nokkur deiliskipulög bæði fyrir og eftir hrunið 2008 til 

að meta hvort áherslur í skipulagsmálum hafi breyst. Annarsvegar eru tekin tvö deiliskipulög 

fyrir hrun og hins vegar tvö eftir hrun. Tvö fyrri tilfellin fyrir hrun eru deiliskipulag fyrir 

Lund í Kópavogi frá 2004 og deiliskipulag fyrir Hlíðarenda, íþróttasvæði Vals í Reykjavík 

2003 Síðari tvö tilfellin eftir hrun eru deiliskipulag í Hraunum í Hafnarfirði 2017 og 

Lyngássvæðið í Garðabæ 2017. Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar kemur að góðum notum 

hér þar sem hægt er að skoða deiliskipulag einstakra sveitarfélaga út um allt land á tiltölulega 

þægilegan hátt. Greinilegur munur er á deiliskipulagi einstakra svæða fyrir og eftir hrunárið 

2008. Þetta má sjá á línuriti á mynd 14, en þar sést að málum varðandi deiliskipulag fækkaði 

um 23% frá 2007-2011 og frá 2011-2015 komu ekki inn nema 121 mál. Það að málum hafi 

fækkað frá hrunárinu 2008 til 2011 um 369 mál er varla hrein tilviljun. Á sjálfu hrunárinu 

2008-2009 fækkaði málum um 147. Að sama skapi fækkaði málum varðandi aðalskipulög um 

30% frá 2006-2012. Á hrunárinu 2008-2009 fækkaði málum um 28 mál (mynd 15). 

Nýtt Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 er að öllum líkindum orsakavaldur vegna 

þeirrar einföldu staðreyndar að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taka mið af henni í 

endurskoðun á sínu aðalskipulagi. Deiliskipulög einstakra sveitarfélaga eru þá unnin út frá 

Aðalskipulagi þess sveitarfélags. Það er greinileg breyting sem á sér stað í Aðalskipulagi 
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Reykjavíkur 2010-2030 sem er endurskoðun á eldra aðalskipulagi 2001-2024. Deiliskipulög 

fyrir 2008 leggja minni áherslu á atriði eins og þéttingu byggðar, vistvæn svæði, gangandi og 

hjólandi umferð, samgöngumiðað skipulag (Transit Oriented Development) með tengingu við 

„Borgarlínu“ og áherslur á fækkun einkabílsins. Eðlilegt þykir því að sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu taki mið af aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem endurspeglast í 

deiliskipulögum Hrauna í Hafnarfirði og Lyngássvæðinu í Garðabæ. Hins vegar endurspegla 

deiliskipulög í Lundi Kópavogi og á Hlíðarendasvæðinu fyrra aðalskipulag. 

 

3.6.3 Yfirlit yfir íbúðarhúsnæði í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 2000-2016 

Á myndum 16 og 17 getur að líta fjölda skráðra fullgerðra íbúða í sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu að undanskildum Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi en þau 

sveitarfélög höfðu ekki tölur á reiðum höndum yfir þetta tímabil. Mynd 18 sýnir fjölda 

kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu skipt í fjölbýli, sérbýli og aðrar eignir frá 2002-2017 þar 

sem öll sveitarfélögin eru tekin með. Tölur frá 2002 ná yfir september- desember en tölur frá 

2017 ná yfir janúar-mars. Línuritið er byggt á gögnum frá Þjóðskrá Íslands (www.skra.is). Til 

einföldunar eru teknir saman allir kaupsamningar fyrir hvert sveitarfélag (fjölbýli, sérbýli og aðrar eignir).  

 

 

Mynd 16: Heildarfjöldi íbúða milli ára. 
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Mynd 17: Yfirlit yfir byggingu nýrra íbúða frá 2000-2016. 

 

Sé litið á grafið á mynd 17 verður greinileg niðursveifla hrunárið 2008 sem raunar má 

segja að hafi verið byrjuð nokkru fyrr samkvæmt grafinu. Í hinum sveitarfélögunum byrjar 

niðursveiflan á árinu 2007 en nær botni árið 2009. Eftir 2009 eru töluverðar sveiflur í 

Reykjavík og Kópavogi meðan þróunin í Garðabæ virkar eðlilegri. Eftirtektarvert er að 

fullkláruðum íbúðum í Kópavogi fækkar á milli áranna 2015 og 2016. Þegar heildarferillinn á 

mynd 17 (rauða línan) ásamt súluritum á mynd 16 er skoðaður yfir fullgerðar íbúðir samtals í 

Reykjavík, Kópavogi og Garðabæ sést gríðarleg niðursveifla frá 2007 – 2009 eða fækkun um 

rúmlega 1200 íbúðir. Einnig bætist við fækkun 2010-2011 um 212 íbúðir. Samtals eru þetta 

rúmlega 1400 íbúðir. Segja má að viðsnúningur verði ekki fyrr en árið 2011. 

Á mynd 18 sem sýnir fjölda kaupsamninga á tímabilinu 2000-2017 má sjá að 

kaupsamningum fækkar í kreppunni sem er í samræmi við það sem áður hefur komið fram. 
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Mynd 18: Kaupsamningar (fjölbýli, sérbýli og aðrar eignir) á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Þegar heildarferill yfir kaupsamninga á sama tímabili er skoðaður sést greinilega sú 

mikla niðursveifla sem varð hrunárið 2008 og var hafin árið 2007-2009 eða rúmlega 7.600 

færri kaupsamningar, þegar kúrfan fer að stíga aftur upp. Þróunin er hægari eftir hrun eins og 

sýnt hefur verið fram á í öðrum línuritum. Heildarferillinn á mynd 18 (rauða línan) ásamt 

súluriti á mynd 19 endurspeglar fjölda kaupsamninga í Reykjavík þar sem fjöldinn er 

langmestur 58.558 meðan hin sveitarfélögin eru með samtals 42.674 sem þýðir að fjöldi 

kaupsamninga í Reykjavík eru 73% af heildinni á höfuðborgarsvæðinu. 
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Mynd 19: Heildarfjöldi kaupsamninga milli ára. 

 

 Framkvæmdaskýrslur samgönguáætlunar 2000-2016 3.7

Í þessum kafla verður fjallað um skýrslur ráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 

næsta árs. Þær eru gefnar út af ráðherra samkvæmt 5.gr. laga um samgönguáætlun, nr. 

33/2008. Í þeim eru upplýsingar byggðar á skýrslum Isavia ohf., Samgöngustofu, ársskýrslu 

Vegagerðarinnar og skýrslu um framkvæmd umferðaröryggisáætlunar. Skýrslurnar fjalla 

einnig um siglingamál.  

Eftirfarandi línurit (sjá mynd 20) sýnir framlög til vegamála frá 2002-2015 á verðlagi 

ársins 2015. Byggt er á tölum úr ársskýrslum Vegagerðarinnar 2010, 2012 og 2015. 

 

  

Mynd 20: Framlag til Vegagerðarinnar 2000-2015 á verðlagi ársins 2015. 

 

Á línuritinu kemur fram að framlög jukust verulega frá árinu 2006 þangað til þau ná ákveðnu 

hámarki 2008 en þá minnka þau umtalsvert allt til ársins 2012. Árið 2013 fara framlögin aftur 

að aukast, þó ekki neitt í samburði við það sem gerðist fyrir hrun. Á árinu 2014-2015 eru 
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merki um meiri bata. Fyrir hrun frá 2000-2008 voru framlög 218,6Mkr meðan þau voru 

137Mkr frá 2009-2015 sem er rúmlega 37% lækkun. Hrunárið sjálft voru framlög rúmlega 

44Mkr sem er áberandi há tala miðað við hin árin. 

Eins og áður hefur komið fram tekur skýrsla ráðherra um framkvæmd 

samgönguáætlunar á fleiri þáttum en ársskýrslum Vegagerðarinnar. Í þeim eru einnig 

upplýsingar byggðar á skýrslum Isavia ohf., Samgöngustofu og skýrslu um framkvæmd 

umferðaröryggisáætlunar. Í skýrslunum koma fram útgjöld til þriggja meginþátta sem eru 

flugmál, siglingamál og vegamál. Samkvæmt skýrslu frá 2014 bætast við útgjöld til 

Rannsóknarnefndar samgönguslysa og Samgöngustofu sem tók til starfa árið 2013. Erfitt er 

að taka saman tölur í línurit yfir þessa þætti en greinilegt er þó þegar framkvæmdaskýrslurnar 

eru skoðaðar að framlög ríkisins hafa minnkað frá hrunárinu 2008 til ársins 2014 en þá fara 

framlög aftur hækkandi (Innanríkisráðuneytið, 2016). 

 

 Flugtölur yfir innanlandsflug og millilandaflug 2000-2016 3.8

Isavia er þjónustufyrirtæki í rekstri flugvalla og flugleiðsögu og leggur grunn að 

öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Isavia gefur út ýmislegt efni er tengist starfsemi 

fyrirtækisins. Flugtölur eru gefnar út mánaðarlega og árslega er gefin út skýrsla með 

ítarlegum tölfræðilegum upplýsingum. Næstu þrjár myndir eru byggðar á tölum úr 

ársskýrslum Isavia 2000-2016. Mynd 21 sýnir farþegafjölda á innanlandsflugvöllum en 

myndir 22 og 23 sýna fjölda í millilandaflugi, annars vegar á Keflavíkurflugvelli og hins 

vegar fjölda millilandafarþega á öðrum flugvöllum. Þegar línuritin eru skoðuð sést að fækkun 

er á farþegum kreppuárið 2008. Eftirhrunsárin sýna þróunina sveiflukennda en frá 2014 og 

2015 er hún meira upp á við. Greinileg niðursveifla í farþegafjölda er frá árinu 2007-2010 um 

190.000 farþega sem er um 21% fækkun. 
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Mynd 21: Innanlandsflugfarþegar um íslenska áætlunarflugvelli 2000-2016. 

 

Mynd 22: Millilandaflugfarþegar um Keflavíkurflugvöll 2000-2016. 

 

Af mynd 22 má sjá stöðuga hæga fjölgun millilandafarþega á Keflavíkurflugvelli frá árinu 

2002-2007 en það ár byrjar farþegafjöldi að minnka og einna mest hrunárið 2008-2009. 

Farþegum fækkaði hins vegar frá 2000-2002 samkvæmt línuritinu. Frá árinu 2009 fer 

farþegum að fjölga en sú þróun hefur haldið áfram og aukist frekar en minnkað eins og línurit 

á mynd 22 sýnir. Á öðrum íslenskum áætlunarflugvöllum fækkar millilandafarþegum á árinu 
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2008 (sjá mynd 23). Reyndar var sú þróun þegar byrjuð á sumum stöðum samkvæmt 

línuritinu. 

 

 

Mynd 23: Millilandaflugfarþegar um íslenska áætlunarflugvelli 2000-2016. 

 

Á íslenskum áætlunarflugvöllum eftir 2009 var ekki eins mikil fjölgun á millilandafarþegum 

eins og á Keflavíkurflugvelli sem bendir hugsanlega til þess að landleiðin hafi frekar verið 

notuð en innanlandsflug. 
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4  Tölfræðileg greining 

Í eftirfarandi sex undirköflum verða töluleg gögn greind frekar með tölfræðilegum 

aðferðum. 

 

 Skráðir fólksbílar, 1-8 farþegar  4.1

Á mynd 25 má sjá graf yfir fjölda skráðra fólksbíla á tímabilinu 2000-2015. Ef dregnar 

eru 1. stigs jöfnur (rauða og græna strikalínan á mynd 25) gegnum gildin á grafinu (svarta 

heilalínan) fást jöfnurnar (y = 7291,2x - 1E+07 með R
2
 = 0,92) fyrir hrun (rauða strikalínan) 

og (y = 3406,6x - 7E+06 með R
2
=0,87) eftir hrun (græna strikalínan). Fjöldi fólksbíla er að 

aukast frá árinu 2000 með nokkuð jafnri línu upp til ársins 2007 þegar smávægileg fækkun 

hefst þangað til niðursveiflan verður 2008 og til ársins 2010 þegar fjöldi skráðra fólksbíla fer 

að fara upp á við aftur (sbr. mynd 2 bls. 19). Ef gert er ráð fyrir að spá um fjölgun skráðra 

fólksbifreiða fylgi áfram punktalínunni á línuritinu eins og hrunið hefði ekki komið til má 

segja að aukningin hefði meira verið jafnt og þétt upp á við. Hins vegar verður ákveðið stopp 

árið 2008 þar sem „setback“ eða áfall gerir það að verkum að hlutirnir stoppa en þegar hægist 

um og hlutirnir fara að færast í lag aftur byrjar kúrfan að rísa aftur en með minni hraða. Þetta 

staðfestir jafna beinnar línu (græna strikalínan) gegnum gildin eftir hrun frá 2009-2015 sem er 

með lægri hallatölu en jafna beinnar línu (rauða strikalínan) gegnum gildin fyrir hrun 2000-

2008. Hugsanlega má horfa á 3-5 ára seinkun vegna hrunsins 2008. Sem dæmi um hægari 

þróun var aukning bíla milli áranna 2005 og 2006 rétt yfir 12.000 bílar meðan aukningin frá 

2014 til 2015 var rúmlega 8.800 bílar, eða 27% munur (mynd 24).  

 

 

Mynd 24: fjöldi skráðra fólksbíla 1-8 farþegar milli ára. 

 

Þannig má segja að þrátt fyrir hrunið sem skapaði ákveðið stopp í fjölgun skráðra 

fólksbíla virðist eingöngu vera um tímabundna breytingu að ræða. Rannsóknir hafa einnig 
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sýnt að eftir kreppuástand leiti umferðarmagn aftur í sama farið að henni lokinni (Alþingi, 

2015).6  

 

 

Mynd 25: Fjöldi skráðra fólksbíla frá 2000-2015. 

 

 Skráðir hópbílar, 9 farþegar og fleiri 4.2

Á mynd 26 má sjá graf yfir fjölda skráðra hópbíla, 9 farþega og fleiri á tímabilinu 2000-

2015. Ef dregnar eru línulegar 1.stigs jöfnur í gegnum punktana sem notaðir eru á sama hátt 

og gert var með fólksbílana þá fást jöfnurnar (y = 41,233x-80823 með R
2
=0,89) fyrir hrun og  

(y = 77,583x - 153964 með R
2
=0,86) eftir hrun. Reyndar er hallalína jöfnunnar hærri eftir 

hrun sem bendir til að línan (græna strikalínan) sé aðeins brattari og þar af leiðandi fjölgun 

nokkuð meiri en það má skýra að hluta út frá aukningu ferðamanna og meiri þörf fyrir fleiri 

hópbíla vegna þess. Niðursveiflan 2008 má segja að í þessu tilfelli virkar sem ákveðin 

seinkun á þeirri þróun sem hafin var með fjölgun á hópbílum vegna fjölgunar ferðamanna til 

Íslands. Ef 2.stigs jafnan (svarta punktalínan) er skoðuð þá er mjög líklegt að fjöldi hópbíla 

                                                 

 

 

6
 Uppgefin heimild inniheldur skýrslu frá Vegagerðinni, þar sem þetta kemur fram. 
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eftir hrun lendi inn í línu sem var að myndast fyrir hrun hefði sú lína haldið áfram og ekkert 

hrun átt sér stað 2008. Það virðist gerast í kringum árið 2014. Hægt er að tala um 4-5 ára 

seinkun. 

  

 

Mynd 26: Fjöldi skráðra hópbíla með 9 farþega o.fl. frá 2000-2015. 

 

 

Mynd 27: fjölgun hópbíla á tímabilinu 2000-2015. 

 

Súluritið á mynd 27 sýnir einnig þróunina í fjölda skráðra hópbíla á milli ára á tímabilinu 

2000-2015. Milli áranna 2001-2002 varð fækkun, annars sýna súlurnar frekar sveiflukennda 

þróun frá aldamótum til 2008. Eftir 2008 frá 2009-2015 er þróunin stígandi enda tók 

ferðamannafjöldinn að aukast verulega til Íslands frá 2008 og skýringar á mikilli fjölgun á 
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hópbílum vegna þess. Þó fækkun hafi verið mikil milli 2008-2009 er þróunin upp á við eins 

og áður sagði. 

 

 Fjölgun skráðra sendibíla á tímabilinu 2000-2015 4.3

Þegar mynd 28 er skoðuð sést að fjölgun skráðra sendibíla (tölur úr línuriti á mynd 4 

bls. 21) á árunum 2004-2005 var 1244, 2005-2006 var hún 1875 og 2006-2007 var fjölgunin 

2347. Ef tölur eru skoðaðar eftir hrun er mikil fækkun hrunárið 2008-2009 eða 469 bílar. Það 

er ekki fyrr en 2014-2015 sem verður veruleg fjölgun eða 1309 bílar. Heildarfjöldi sendibíla 

árið 2004 var 14.439 en árið 2005 16.036, sem gerir fjölgun eins og áður sagði um 1597 

sendibíla eða um 10% aukning meðan á árinu 2014 voru þeir 21.135 og 22.444 árið 2005 eða 

tæplega 1309 sendibílar sem gerir tæplega 6% aukning. Þetta styður það að aukning sendibíla 

er raunverulega hægari eftir hrun heldur en fyrir. Þó má sjá talsvert meiri aukningu frá 2014. 

 

 

Mynd 28: fjölgun sendibíla á tímabilinu 2000-2015. 

 

 Fjölgun skráðra hjólhýsa og tjaldvagna á tímabilinu 2000-2015 4.4

Ef fjölgun hjólhýsa og tjaldvagna á skrá er skoðuð á milli áranna 2004-2005 og 2014-

2015 er aukningin milli áranna 2004 og 2005 alls 1171 eða tæplega 11%, en rúmlega 1,5% 

aukning milli áranna 2014 og 2015 sem er aukning um 250. Mynd 29 sýnir að fjölgun 

hjólhýsa og tjaldvagna á skrá frá 2000-2004 er tiltölulega jöfn milli ára og svipaða sögu er að 

segja frá 2009-2015. Hins vegar kemur stökk 2004 allt til 2007 þegar fjölgun verður 1164 

milli áranna 2007-2008. Fækkun á milli áranna 2008 og 2009 er 31 (mynd 29). Þróunin 

virðist vera upp á við eftir hrun þegar fjárhagur fólks fer batnandi. Árið 2007 voru rúmlega 

14.000 svona tæki til en milli áranna 2007 og 2008 verður fjölgun um rúmlega 1100. 
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Mynd 29: fjöldi hjólhýsa og tjaldvagna á skrá milli ára tímabilið 2000-2015. 

 

Mynd 30 sýnir 1.stigs jöfnur, rauða og græna strikalínan. Þróunin eftir hrun er stígandi 

upp á við þegar áhrif kreppunnar fara dvínandi og almenningur hefur meira svigrúm 

fjárhagslega en áður. Aukningin er samt hægari þar sem jafna beinnar línu (græna strikalínan) 

er með lægri hallatölu eftir hrun heldur en jafna beinnar línu (rauða strikalínan) fyrir hrun, 

munar það umtalsverðu. Rauða strikalínan sem heldur áfram er spá um það sem hefði getað 

gerst hefði hrunið ekki átt sér stað. 

 

 

 

Mynd 30: Fjöldi hjólhýsa og tjaldvagna á skrá frá 2000-2015 (sbr. mynd 4 bls. 21). 
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 Fjölgun farþega í strætó á tímabilinu 2005-2015 4.5

Þegar tölur yfir strætó eru skoðaðar eins og línurit á mynd 31 sýnir fjölgar farþegum 

með strætó frá 2005-2008 en fækkar hins vegar þegar hrunið verður. Sama þróun birtist hér 

og sýnt hefur verið áður í ritgerðinni. Árið 2008 er farþegafjöldi kominn í tæplega 880.000 

farþega í október og fer niður í 770.000 farþega 2009, það er fækkun um 110.000 farþega á 

milli ára. Því má leiða líkur að því að hefði hrunið ekki orðið að fjölgunin hefði verið jafnari 

áfram upp á við eins og sýnt er með rauðu punktalínunni á grafinu. Sú lína sýnir hugsanlega 

þróun (spá) ef gert er ráð fyrir að hrunið hafi ekki orðið. Samkvæmt spánni væri hægt að gera 

ráð fyrir 30.000 farþega fjölgun í strætó til 2012 þegar línan fer í gildið sem gögn sýna. 

 

  

Mynd 31: Farþegafjöldi í október á milli ára í strætó frá 2005-2015. 
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Mynd 32: Farþegafjöldi fyrir hrun 2005-2007. 

 

   

Mynd 33: Farþegafjöldi eftir hrun 2009-2015. 
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1.stigs og 2.stigs jöfnur út frá farþegatölum á tíma bilinu 2005-2015 sýna að hallatala 

línunnar var mun hærri fyrir hrun heldur en eftir hrun (sbr.mynd 32 og 33). Ef  þróunin hefði 

verið eins og línurit á mynd 31 sýnir fengjum við línulegt fall sem myndi enda á svipuðum 

stað og  línurit eftir hrun sýnir,en með hærra R
2
 gildi. Tölur fyrir hrun sýna fall með R

2
=1 sem 

er lína sem fylgir vel gildunum í 2.stigs jöfnunni. R
2
-gildið eftir hrun er mun lægra eins og  

bæði 1.stigs- og 2.stigs jafnan  á mynd 33 sýnir. 

 

   

Mynd 34: Spá um fjölda farþega 2005-2011. 

 

Ef spáð er fyrir um aukningu farþega næstu árin (mynd 34) er aukningin búin að ná um 

það bil sömu tölu 2011 (rauða punktalínan) og mæld var í október 2015 (graf á mynd 33).  

2.-stigs jafnan bendir til að þeirri tölu væri náð 2010 (blá strikalínan). Þannig má ætla að það 

muni 4 -5  árum á milli þess sem hrunið skapaði í seinkun á að ná svipuðum fjölda farþega og 

mældist árið 2015 (sbr. mynd 33). 
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 Meðaltal af slysatíðni ökutækja fyrir og eftir hrun 4.6

Sé línurit á mynd 35 (sbr. mynd 10, bls.25) skoðað og meðaltal tekið á tölum yfir 

eignatjón fyrir og eftir hrun sést að meðaltalið eftir hrun er mun lægra heldur en fyrir hrun 

sem skýrist af lægri tölum. Af því má álykta að slysatíðni bæði eignatjón og slys með 

meiðslum og banaslysum eru færri fyrstu árin eftir hrun. Hvort það er þróun sem helst áfram 

inn í framtíðina er ólíklegt þar sem reynslan hefur sýnt sig eins og sagt hefur verið áður að 

fjöldi ökutækja virðist leita aftur í sama farið eftir kreppuástand. En aukin fjöldi ökutækja 

aftur getur aukið slysatíðni. 

 

 

Mynd 35: Reiknað meðaltal á slysa og eignatjóni 2000-2015. 

 

 Þróun hjólreiða frá 2000 til 2017 og áhrif keppunnar 2008 á hana 4.7

Eftirfarandi línurit (mynd 36) sýnir hlutfall fullorðinna Reykvíkinga sem hjóla að 

jafnaði í vinnu eða skóla. Þetta eru tölur frá október til desember allt frá 2003 til 2013. 

Hjólreiðar héldust í kringum 2% frá 2003 til 2008. Árin 2009-2011 jókst hlutur hjólreiða en 

þá hjólaði að jafnaði 5% Reykvíkinga í vinnu eða skóla. Árin 2012 og 2013 hefur þetta 

hlutfall verið svipað. Segja má að um 5-6% Reykvíkinga hafi að jafnaði hjólað í vinnu eða 
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skóla þessa mánuði undanfarin ár. Reykjavíkurborg setti sér það markmið árið 2006 að 

hlutfall hjólandi yrði um 6% af ferðum árið 2026 og má því segja að borgin sé nánast búin að 

ná því markmiði núna (netmiðill www.fjallahjolaklubburinn.is). 

 

 

 

Mynd 36: % hlutfall þeirra Reykvíkinga sem hjóla í vinnuna. 

 

Í skýrslu sem Björg Helgadóttir Landfræðingur hjá Reykjavíkurborg gerði í desember 

2012 tíundar hún sniðmælingar Reykjavíkurborgar á umferð og hafa hjólandi vegfarendur 

verið taldir frá 2008. Hjólreiðarmenn hafa verið taldir, samhliða sniðtalningunum, síðastliðinn 

4 ár. Á þeim tíma hefur orðið mikil aukning á hjólreiðarfólki og er nú komið svo að ákveðið 

hefur verið að telja þá sérstaklega á nokkrum stöðum í borginni. Þó verður haldið áfram að 

telja samhliða sniðtalningum, þar sem það hefur gefið ágætis samanburð á milli ára. Á þessu 

tímabili, frá 2009-2012, hefur aukning á hjólreiðarmönnum farið úr 0,49% í 1,34%, sem gerir 

nær þreföldun á fjölda hjólreiðarmanna á talningarstöðum. Rauntölur á bakvið þessar 

prósentur eru 1.432 hjólreiðarmenn árið 2009 en 3.848 hjólreiðarmenn árið 2012. Talning fer 

fram einn ákveðinn dag í miðri viku í októbermánuði og er prósentuhlutfallið fundið út frá 
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hlutfalli á milli fjölda bíla og hjóla á sama stað og tíma. Eftirfarandi línurit sýnir hjólatalningu 

á 8 völdum stöðum í borginni frá 2013 til 2017. 

 

  

 

Mynd 37: Hjólatalning á 8 völdum stöðum í Reykjavík. 

 

Hjólreiðar hafa almennt minnkað frá 2013 eins og línurit sýnir (mynd 37) með frávikum 

eins og minnkun árið 2015 á sama tímabili. Talning árið 2017 nær einungis yfir mánuðina 

mars og júní þannig að ekki er hægt að segja með vissu hvort aukning eigi sér stað þar miðað 

við stöðu mála árið 2015 (Björg Helgadóttir, 2012). 
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5 Umræður og túlkun niðurstaðna 

Niðursveiflan 2008 hafði víðtæk áhrif á marga þætti samfélagsins þar með talið á 

umferð og skipulag. Töluleg gögn sem byggt er á í þessari rannsókn sýna að almennt er 

hægari þróun eftir hrun en fyrir þ.e.a.s  að sá mikli uppgangur sem varð eftir aldamótin er ekki 

eins afgerandi eftir hrun.  

 Bæði þróun umferðar og áherslur í skipulagsmálum endurspegla markmið 

aðalskipulags og breytingar eru því meira háðar breytingum á því frekar en að hægt sé að 

segja að hrunið 2008 hafi verið tímapunktur breytinga. 

Farið var af stað í þessa vinnu með það í huga að skoða umferð og skipulag út frá 

tölulegum gögnum í ljósi kreppunnar 2008 það er að skoða gögn fyrir og eftir hrun. Tvær 

spurningar lágu til grundvallar rannsókninni. Fyrsta spurning snýr að þróun samgangna á 

landinu fyrir og eftir kreppu 2000-2017 metin út frá tölulegum gögnum. Önnur 

rannsóknarspurningin spyr: Leiddi efnahagskreppan 2008 til breyttrar þróunar í samgöngum 

og í skipulagi ? 

 

 Fjöldi, meðalaldur og slysatíðni skráðra ökutækja 2000-2015 5.1

Mynd 25 er samantekt á gröfum í myndum 2-7 og 9,10 og 12 úr 3 kafla. Rauða 

punktalínan á myndinni virkar eins og „rauður þráður“ gegnum línuritin og sýnir 

niðursveifluna árin 2008-2009 í öllum þáttum sem skoðaðir voru. Áhrifin eru hins vegar 

mismikil allt eftir því hvað er verið að skoða. Margt bendir til þess að uppgangur áranna eftir 

aldamót hafi borið í sér fræ hrunsins árið 2008 (Jón Rúnar Sveinsson, 2010).  

Mismunandi sjónarmið eru á því hversu djúp áhrif niðursveiflan 2008 hefur haft á 

íslenskt samfélag. Í þessari ritgerð má sjá vísbendingar um að afleiðingar kreppunnar eru 

miklar. Fjöldi skráðra fólksbíla frá aldamótum fram til hrunársins 2008 voru 39.000 en ekki 

nema 17.000 á árunum 2009-2015. Hins vegar má segja að þessi tala lýsi stöðunni ekki alveg 

rétt þar sem stór hluti hennar eru kaup bílaleigu fyrirtækja á fólksbílum til sinnar starfsemi. 

Til dæmis voru nýskráningar fólksbíla yfir 18.000 árið 2016 og af þeim voru tæplega 8000 

bílar sem bílaleigurnar keyptu. Það er því ljóst að almenningur á enn langt í land með að 

kaupa jafn marga bíla og fyrir rúmum áratug. Segja má að viðsnúningur til fjölgunar fólksbíla 

byrji árið 2011 en þróunin er mun hægari en fyrir hrun („Bílaflotin tekur að yngjast á ný“, 

2016). 

 



 
Áhrif niðursveiflu efnahagslífs á samgöngur og skipulag 

- í ljósi kreppunnar á Íslandi 2008- 

 

50 

  

Mynd 38: Yfirlit yfir þróunina sem sjá má í línuritum 2-7 og 9, 10 og 12 . 

 

Sú mikla fjölgun á hópbílum frá 2009 skýrist að nokkru af mikilli fjölgun erlendra 

ferðamanna sérstaklega efir gosið í Eyjafjallajökli 2013. Það vekur eftirtekt að sé fjölgun 

hjólhýsa og tjaldvagna skoðuð virðist hrunið ekki virka sem hrun í þeim skilningi heldur 

hægist á sölu þar sem fólk heldur að sér höndum með að kaupa hluti eins og hjólhýsi og 

tjaldvagna. Fólk sparar við sig þangað til betur árar. Ef nýskráningar, afskráningar og 

meðalaldur bíla er skoðaður á tímabilinu 2000-2017 sést að nýskráningar og afskráningar í 
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góðærinu frá 2000-2007 jukust töluvert en árið 2007 fara hlutirnir að breytast sem endar í mikilli 

niðursveiflu 2008. Reyndar aukast aðeins afskráningar á hópbílum, sendibílum og vörubílum 

hrunárið sem getur skýrst af minni notkun slíkra ökutækja vegna minkandi atvinnu hjá þeim 

sem keyrðu slíka bíla. Meðalaldur bíla virðist fara lækkandi árið 2004-2008, fer síðan 

hækkandi til ársins 2014 en virðist síðan fara lækkandi aftur. Það virðist samt gæta ákveðins 

ósamræmis þegar línuritin eru skoðuð eins og tekið er fram í kafla 3. Línuritið á mynd 9, fyrir 

tímabilið 2011-2014 ætti frekar að sýna lækkun á meðalaldri þegar bílum fjölgar. Eðlilegt 

samband er þó þarna á milli frá 2014-2015 Undir lok ársins 2015 var meðalaldur bílaflotans 

12,7 ár og virðist fara lækkandi. Lægst fór meðalaldur hins vegar niður í 9,1 ár árið 2007 

(„Bílaflotinn tekur að yngjast“, 2016). Frá 2009 má ætla að eldri bílar séu í umferð sem getur 

þýtt að slíkir bílar séu hættulegri í umferðinni og minnki umferðaröryggi. Þetta benda tölur á í 

þessari ritgerð á ásamt nýjustu tíðindum um slysatíðni. Hins vegar hefur orðið umtalsverð 

endurnýjun síðustu tvö ár 2016-2017. Til dæmis voru nýskráðir fólksbílar 20.000 í lok ársins 

2017 (helmingur þeirra reyndar kaup bílaleiganna). Skýringin á þessari miklu fjölgun liggur 

að hluta í því að verð á nýjum bílum er hagstætt  um þessar mundir en þetta hefur væntanlega 

áhrif á það að meðalaldur skráðra fólsbíla fari lækkandi á komandi misserum („Sala nýrra 

fólksbíla orðin meiri“, 2017). 

Aukningu á eignatjóni frá 2008-2009 má hugsanlega rekja til meiri fjölda vanbúinna 

bifreiða í umferðinni miðað við árin á undan sem getur skapað meiri líkur á óhöppum án þess 

að meiðsli hafi átt sér stað. Í mesta uppganginum fyrir hrun var eignatjón talsvert minna. 

Færri bifreiðar í umferð skýra ekki alfarið fækkun tjóna. Horfa verður til fleiri þátta eins og 

fjölda ekinna kílómetra sem samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni jukust um 1% milli 

áranna 2008-2009. 

Þekkt er að tjónatíðni í umferðinni tengist efnahagsástandi hverju sinni (Einar 

Guðmundsson, 2010). Ólík sjónarmið eru á tengslum kreppu og slysatíðni ökutækja í 

umferðinni. Því er haldið er fram að því fleiri bílar sem eru í umferð því hærri er möguleg 

slysatíðni. Þetta er mikil einföldun en rannsóknir hafa sýnt að í niðursveiflu þá fækkar fjölda 

ekinna kílómetra (VMT7 ) sem skilar sér í minni slysatíðni (Behnood og Mannering, 2016; 

Maheshri og Winston, 2016). Aldur ökutækja getur einnig haft áhrif. Þetta staðfestir Alþjóða 
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 Vehicle miles travelled sem skilgreind er sem: „a measurement of the number of miles travelled within a 

specified region over a given time period “ 
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umferðaröryggisstofnunin (NHTSA8). Í skýrslu á vegum stofnunarinnar sem gefin var út 2012 

kemur fram að líkurnar á að lenda í umferðaróhappi á bíl af árgerð 2008 minnkuðu úr 30% í 

25% borið saman við bíl af árgerð 2000. Líkurnar á að sleppa við meiðsli jukust úr 79% í 

82% á yngri bílnum. 

Þekkt er að í kreppu og nokkru eftir kreppu að fólk haldi að sér höndum að endurnýja 

einkabílinn þangað til betur árar. Segja má að aldur bílaflotans sé hærri frá hruni vegna minni 

sölu á nýjum bílum af völdum efnahags- og fjármálakreppunnar. Hins vegar nú allra síðustu 

ár samfara batnandi efnahagsástandi hefur aukin bílasala hægt á öldruninni. Almennt séð þá 

mætti segja að fjöldi bíla aukist í góðæri sem þýðir fleiri nýir bílar í umferð þar sem 

meðalaldur fer lækkandi. Það er margt sem bendir til þess að niðursveiflan 2008 hafi einungis 

haft skammtímaáhrif og til langs tíma með batnandi efnahag fari umferð aftur upp á við. Þess 

vegna er mikilvægt að umferðarkerfið allt fylgi með, þannig að aðstæður og öryggi verði 

tryggt þegar umferðarþunginn eykst. 

 

 Umferðarskipulag og samgöngur 2000-2015 5.2

Umferðarskipulag er mikilvægt í ört stækkandi borgum með tilheyrandi vandamálum. 

Við vinnslu Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 var umferðarlíkan notað til að styðja við 

tillögugerð. Í þessu skipulagi voru sett fram markmið um breyttar ferðavenjur og settar fram 

umferðarspár sem tóku mið af breytingum á ferðavenjum en það hefur ekki verið gert hér á 

landi áður. Framkvæmdir voru þrír skipulagskostir fyrir mismikilli þéttingu byggðar allt frá 

25% - 100% þéttingar. Á grunni þessara valkosta var mótuð tillaga sem aðalskipulagið byggir 

á. Í Aðalskipulaginu 2010-2030 eru boðaðar breytingar frá fyrri stefnu um uppbyggingu og 

þróun samgöngukerfa. Horfið er frá hefðbundnum viðhorfum um að skilvirkni bílsamgangna 

verði fyrst og fremst mætt með aukinn umferðarrýmd í gatnakerfinu. Lögð er áhersla á 

fjölbreyttar lausnir við að greiða úr umferðartöfum á álagstímum og að efla aðra ferðamáta en 

einkabílinn og draga þannig úr aukningu bílaumferðar og því álagi sem henni fylgir í 

gatnakerfinu (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010).  

Í þessari rannsókn er leitast við að skoða hvort að niðursveiflan 2008 hafi haft áhrif eða 

ekki á samgöngu- og skipulagsgerð er varðar fjölda samþykktra skipulagsáætlana. Sá 

möguleiki er fyrir hendi að veikleiki Aðalskipulags Reykjavíkur felist í þeirri leið sem farin 
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var við gerð aðalskipulagsins, það er að byggja hana á umferðarlíkani með breyttum 

áherslum. Vinnan við aðalskipulagið hófst nokkuð fyrir hrun þegar enginn vissi hvað var í 

vændum. Síðan þegar kreppan skall á þá virðist hafa verið tekin meðvituð ákvörðun um að 

halda áfram skipulagsvinnunni og ljúka henni þrátt fyrir þau miklu tímamót sem hrunið 

skapaði. Þjóðfélagið eins og stoppaði um stund. Það að kreppan sem slík hafi verið viss 

vendipunktur til að innleiða nýjar áherslur við skipulagsgerð virðist ekki hafa átt sér stað. 

Enda má segja eins og áður hefur verið fjallað um hafði skref til breytinga þegar verið tekið 

við tillögugerðina að aðalskipulaginu með breyttum forsendum við framkvæmd 

umferðarlíkana.  

Ekki verður lagt mat á það í þessari ritgerð hvort þau skref sem tekin voru árin fyrir 

hrun hafi verið þau réttu að taka. Hins vegar má velta þeirri spurningu fyrir sér hvort ekki 

hefði verið skynsamlegt að taka meira tillit til hrunsins í lokavinnu við Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2010-2030 til að hugsa hlutina upp á nýtt eins og Lovering (2009) bendir á. Í 

ljósi þess að  Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 tók ekki gildi fyrr en árið 2014 var 

hugsanlega hægt að nýta tímann  eftir hrun til þess  að skoða endanlega útfærslu .  

Umferðarspár byggjast í flestum tilfellum á skipulagsáætlunum að meira eða minna 

leyti og því má segja að nauðsynlegt sé við gerð og úrvinnslu umferðarspáa að vandað sé til 

skipulagsgerðar. Ekki skal lagt mat á það hér hvort sú vinna sem fór fram við gerð 

Aðalskipulags Reykjavíkur hafi ekki verið nægilega vönduð en velta má fyrir sér hvort ekki 

hafi verið treyst of mikið á þær sviðsmyndir sem teiknaðar voru upp, út frá umferðarlíkönum 

sem tillögugerðin við aðalskipulagið byggðist á. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 

segir:„Samtvinnun stefnu um landnotkun og þéttleika byggðar annars vegar og 

samgöngustefnu hins vegar er algjört lykilatriði við að ná árangri í að breyta ferðavenjum og 

skapa heildstæðari og þéttari borgarbyggð. Þetta er eitt höfuðmarkmið í nýju aðalskipulagi. 

Til að því verði náð þarf að tryggja þverfagleg vinnubrögð við þróun byggðar á öllum 

skipulagsstigum.“(Aðalskipulag, 2010:123).  

Um langt skeið var reynt að vara við yfirvofandi hruni en lítill áhugi var á að heyra 

slíkt. Þetta sjónarmið bendir Rannsóknarskýrsla Alþingis á í umfjöllun sinni um íslenska 

fjármálakerfið að jarðvegur fyrir gagnrýni hafi verið hrjóstrugur í aðdraganda bankahrunsins 

(Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir, Tryggvi Gunnarsson o.fl., 2010). Það er ljóst af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að niðursveiflan 2008 hafði djúpstæð áhrif á íslenskt 

samfélag en hvort kreppan hafi beinlínis breytt áherslum í samgöngu- og skipulagsgerð er 

erfitt að fullyrða eitthvað um. Margt bendir til þess að ekki hafi mikið breyst og hlutirnir hafi 
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tilhneigingu til að falla aftur í sama farið. Grétar Mar Hreggviðsson (2017) 

umferðarverkfræðingur hjá VSÓ ráðgjöf sem vinnur við umferðarskipulag telur að ekki hafi 

mikið breyst við gerð umferðarlíkana. Hins vegar hefur átt sér stað talsverð viðhorfsbreyting í 

skipulagsmálum almennt. Áður fyrr teygði byggðin sig út um allt en nú sé komin meiri 

áhersla á þéttingu byggðar meðal annars að nýta betur þá innviði sem til staðar eru og áhersla 

á almenningssamgöngur og hjólreiðar hafa aukist. Inn í þetta spilar einnig 

umhverfisvinkillinn, það að draga úr útblæstri og mengun. Þar fyrir utan er hann ekki viss um 

að kreppan hafi breytt svo miklu en telur það áhugaverðan vinkil að velta fyrir sér. Þannig 

bendir allt til þess að hrunið sé ekki eitthvað varanlegt heldur má segja að hafi virkað eins og 

sagt er „eins og hvert annað hundsbit“ eða með öðrum orðum það var ekkert hægt að gera við 

orðnum hlut en að sætta sig við hann. 

 

 Skipulags- og húsnæðismál 2000-2015 5.3

Kreppa getur leitt af sér eitthvað nýtt, eins og dæmið um uppbygginguna í Málmey 

sýnir. Nordic Built verkefnið um vistvæna endurhönnun bygginga er einnig dæmi um nýja 

hugsun í skipulagi. Þótti það verkefni takast svo vel til að ákveðið var árið 2015 að efna til 

samkeppni um þróun sex skipulagsreita á Norðurlöndunum. Kársnesið í Kópavogi, 

endurhönnun hafnarsvæðisins var fyrir valinu hér á landi (Sigríður Björk Jónsdóttir, 2017). 

Fróðlegt verðu að fylgjast með því verkefni þar sem það getur orðið vettvangur breyttra 

áherslna og öðruvísi aðferðarfræði en almennt hefur tíðkast við deiliskipulagsgerð. 

Viðfangsefni borgarskipulags var skilgreint sem framþróun borgarinnar og aðlögun að 

nýjum samfélagsháttum, aukinni velmegun og stóraukinni bílaeign (Hjörleifur Stefánsson, 

2008). Sitt sýnist hverjum þegar talað er um framþróun borgarinnar, en meginstef í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er einmitt framþróun. Í því eru útlistuð mörg háleit 

markmið þar sem ýmsir sérfræðingar á sviði umferðar og skipulags unnu saman. 

Endurskoðun aðalskipulagsins hófst sumarið 2006 þegar ákvörðun var tekin um endurskoðun 

eldra skipulags. Vinnan fór á fullt sumarið 2007 þangað til aðalskipulagið var kynnt formlega 

haustið 2009. Tvær stórar áherslubreytingar voru gerðar í þessu nýja aðalskipulagi eins og 

segir: „Lykilviðfangsefni endurskoðunarinnar, um staðbundna landnotkun og samgöngukerfi, 

eru í meginatriðum hin sömu og í upphaflegri verkefnisáætlun. Efnisleg meginbreyting felst í 

aukinni áherslu á þéttingu byggðar og þar með breyttri forgangsröðun svæða“. Einnig segir: 

„Önnur mikilvæg áherslubreyting felst í auknu vægi stefnumörkunar um gæði byggðar og 

yfirbragð“(Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010:20). Hugmyndafræðin varðandi þéttingu byggðar 



 
Áhrif niðursveiflu efnahagslífs á samgöngur og skipulag 

- í ljósi kreppunnar á Íslandi 2008- 

 

55 

er að hemja landbruðl (e.sprawl) sem einkennist af stórum lóðum og gisinni byggð. Því hefur 

verið haldið fram að landbruðl sé eins konar sjálfseyðingarvél. Land á stóru svæði er brotið til 

bygginga, aðaláherslan í samgöngumálum er á notkun einkabíls og í kjölfarið stóraukast 

umferðarvandamál, jafnframt því sem félagsleg mismunun og einangrun eykst (Salvör 

Jónsdóttir, 2003). Með þéttingu byggðar er minni þörf fyrir einkabílinn en stefna 

Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er að fækka bílum en raunveruleikinn hefur þó orðið 

annar. Í Aðalskipulaginu er lögð áhersla á auknar almenningssamgöngur og minnka notkun 

einkabíla. við skoðun á deiliskipulögum fyrir og eftir hrun bendir lítið til þess að orðið hafi 

áþreifanleg áherslubreyting tengd hruninu enda var breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur 

þegar hafin fyrir hrun eins og áður hefur verið sagt. Ekki bendir til þess að deiliskipulög eftir 

hrun sýni breytingu í þá átt að notkun einkabílsins verði minni. 

Þannig má spyrja hvort að tækfærið hafi verið nýtt þegar kreppan skall á 2008 þar sem í 

meginatriðum var haldið í eldri hugmyndir í stað þess að koma með nýjar áherslur og 

hugmyndir. Vinnan við endurskipulagningu var hafin. Er það hugsanlegt að sama hafi gerst 

hér á landi og í Málmey í Svíþjóð þar sem keyrt var á hugmyndum sem þegar hafði verið 

ákveðið að innleiða með tilheyrandi vandamálum eins og síðar kom í ljós. Af mörgum var 

uppbyggingin þar dæmi um frábæran árangur í að byggja upp samfélag eftir mikla niðursveiflu. 

Áætlunin reyndist hins vegar efla velmegun og velsæld til skamms tíma en til lengri tíma 

skapaði hún félagsleg og umhverfisleg vandamál. 

Sé litið á fullkláraðar íbúðir og kaupsamninga 2000-2017 kemur í ljós að mikill munur 

er á þróun fyrir og eftir hrun. Hér setur hrunið mikið strik í reikninginn og spyrja má hvort að 

ríki og sveitarfélög séu að bregðast við sem skyldi. Á milli áranna 2006-2012 fækkaði nýjum 

íbúðum um 1284 þar af 606 milli áranna 2007-2008 og 451 milli áranna 2008-2009. 

Kaupsamningum á milli áranna 2007-2010 fækkaði um rúmlega 7600, af því voru 1430 milli 

áranna 2008-2009. Með þéttingu byggðar og hækkandi fasteignaverði hefur lóðaverð orðið 

sífellt stærri hluti byggingarkostnaðar. Hlutfall lóðaverðs hefur hækkað úr 10% í 20% af 

byggingarkostnaði sérbýlishúsa og úr 4% í 17% fyrir fjölbýlishús (Ásdís Kristjánsdóttir og 

Davíð Stefánsson, 2011). Þróun fasteignaverðs 2003-2008 var þannig mikill hvati til 

nýbygginga. Þó svo að byggingarkostnaður hafi aukist hækkaði fasteignaverð það hratt að 

sífellt var aukinn hvati til nýbygginga. Fjölgun íbúða var þó meiri en fjölgun íbúa á 

höfuðborgarsvæðinu á þeim tíma. Af þeim sökum varð töluverð offjárfesting á markaðnum á 

þessu tímabili. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 féll fasteignaverð hratt og mikið á meðan 

kostnaður við byggingu hækkaði. Við þetta ástand varð algjör stöðnun á byggingarmarkaði 
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(Regína Bjarnadóttir, 2015). Samkvæmt verðsjá á vef þjóðskrár Íslands var meðalfermetraverð íbúða 

275 þúsund árið 2015. Íbúðaverð hækkaði hins vegar á milli áranna 2016-2017 um 19%. Spáð 

er hækkun 6-9% á milli áranna 2017-2018. („Ekki útlit fyrir að íbúðaverð lækki“,2018). 

Meðalverð nú 2018 er 377 þúsund/fermetra. Ýmsir telja að bæði ríki og sveitarfélög hafi ekki 

brugðist við þróun húsnæðismarkaðar nægilega snemma sem skilar sér í þeirri stöðu sem uppi 

er um þessar mundir. 

Töluleg gögn benda til þess að niðursveiflan 2008 hafi haft áhrif á samgöngur og 

skipulag hér á landi og sýna bæði skammtíma- og langtímaáhrif. Hugsanlega hefði verið hægt 

að bregðast við á annan hátt eftir hrunið og með því afstýrt sumum neikvæðum áhrifum til 

lengri tíma litið og má þá sérstaklega nefna húsnæðismálin í því sambandi en það verður ekki 

skoðað í þessari ritgerð. 

 

 Flugsamgöngur 2000-2015 5.4

Þrátt fyrir að Alþjóðaflugmálastofnunin (IATA) haldi því fram að flugumferð hafi 

minnkað um 6,1% árið 2009 sem er versta útkoma síðan í seinni heimstyrjöldinni virðist 

þróunin önnur hér landi. Þó farþegafjöldi hafi farið niður hrunárið 2008 er stöðug fjölgun frá 

árinu 2009 sem skýrist mikið til af þeim mikla ferðamannastraumi sem hér hefur verið eftir 

hrun (Franke og John, 2011). Isavia spáir því að farþegafjöldi á áætlunarflugvöllum geti 

aukist um 1-2% á ári allt til ársins 2025. Millilandafarþegar um íslenska áætlunarflugvelli 

voru 3,9 milljónir árið 2014. Spá fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir 7 milljónum farþega og 12-15 

milljónum farþega árið 2040 (Rúnar D.Bjarnason, 2017). Þessar tölur um aukningu 

ferðamanna til Íslands kemur til með að hafa stór áhrif á umferð og skipulag í framtíðinni þar 

sem taka verður meira tillit til þessara stærða við gerð umferðar- og skipulagsáætlana. Valkostur á 

þeirri vegferð er lestartenging milli Keflavíkurflugvallar og miðborgar Reykjavíkur (Runólfur 

Ágústsson, 2017), en bent hefur verið á að þessi kostur er dýr,óarðsamur og ekki í takt við 

tækninýungar framtíðar í samgöngum eins og til dæmis rafknúin og sjálfkeyrandi farartæki 

(Haraldur Sigþórsson og Inga María Árnadóttir, 2017). 

 

 Hjólreiðar sem samgöngumáti 5.5

Hjólreiðar geta verið mikilvægt og mótandi afl í skipulagi og þróun borgarumhverfis. 

Hlutfall hjólreiða í Reykjavík er mjög lágt miðað við aðrar norrænar borgir eða 6%. Til að 

mynda er þetta 30% í Kaupmannahöfn og 27% í Óðinsvé. Í Málmey Svíþjóð er þetta 22% . 

Til að stuðla að borgarmynd sem er hjólavæn er mikilvægt að vinna akreinar frá bílum fyrir 
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hjólandi og gangandi vegfarendur (Harpa Stefánsdóttir, 2017). Ekki er til mikið af gögnum 

um notkun hjólsins sem aukin ferðamáti frá aldamótum 2000-2008. Til eru tölur meira eftir 

hrun og þá sérstaklega frá 2013. Hins vegar eru ýmsar greinar sem fjalla um hjól sem valkost 

sem ferðamáti hvort sem það er til vinnu eða skemmtunar. Að sögn formanns landssamtaka 

hjólreiðamanna Árna Davíðssyni þá hafa samgönguyfirvöld haft lítinn áhuga á öðrum 

samgöngumátum en bílaumferð þannig að það eru ekki til nægilega góðar upplýsingar um 

hlutdeild hjólreiða eða göngu í samgöngum á tímabilinu 2000-2008. Íslenska ríkið hefur til 

dæmis ekki staðið fyrir neinni ferðavenjukönnun á landsvísu svo vitað sé til. Það er því 

yfirleitt ekki hægt að svara spurningum um hlutdeild hjólandi eða gangandi (e.modal split) á 

Íslandi yfirleitt. Þó virðist hafa almennt orðið mikil aukning í hjólreiðum við hrunið 2008. 

Sennilega tvöfölduðust til þrefölduðust hjólreiðar við hrunið en þess ber þó að geta að 

hjólreiðar voru sennilega vanmetnar fyrir hrun þar sem flestar kannanir voru gerðar þegar 

komin var vetur (netfang :hjolreidar@gmail.com,2017). Gerðar hafa verið ferðavenjukannanir 

á höfuðborgarsvæðinu árin 2002, 2011 og 2014 en galli er á þeim könnunum að þær eru allar 

gerðar þegar er farið að vetra og vanmeta því upplýsingar um hjólreiðar.  

Því er haldið fram að hjólreiðar hafi aukist mikið undanfarin ár. Það staðfesta 

ýmisskonar gögn sem safna hefur verið saman um ferðamáta fólks svo sem skoðanakannanir, 

ferðavenjukannanir og talningar. Allar þessar upplýsingar staðfesta breytingar á ferðavenjum 

á höfuðborgarsvæðinu þó þær séu gerðar með ýmsum hætti og gefi mismunandi upplýsingar. 

Skoðanakannanir sem Reykjavíkurborg hefur látið gera um aukningu hjólreiða er talin gefa 

gleggsta mynd. Í nýsamþykktu aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er sett fram nýtt 

markmið um að hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum yrði a.m.k. 8% árið 2030 (Aðalskipulag, 

2010-2030). Landssamtök hjólreiðamanna hafa rætt um sem raunhæft markmið að innan 15 

ára verði hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum yfir 10% í þéttbýli og yfir 20% á miðsvæðum í 

þéttbýli (Hjólahesturinn 23.árg.1.tbl.mars.2014). 

Niðurstaða skýrslu sem Björg Helgadóttir landfræðingur hjá Reykjavíkurborg 2012 

sýnir að stígandinn í fjölda hjólreiðarmanna frá 2011 til 2012 er ekki jafnmikill og undanfarin 

ár en þó einhver aukning frá því árið 2011. Ákveðið hefur verið að telja á fleiri stöðum í 

Reykjavík og verður því fróðlegt að fylgjast með þróuninni næstu ár, sérstaklega þar sem 

farið verður að telja oftar og sérstaklega á fjölmennum hjólaleiðum. 
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 Breyttir tímar 5.6

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar var minnst á uppbygginguna í Málmey í Svíþjóð 

eftir kreppu. Að margra mati er uppbyggingin skólabókardæmi um góða breytingu á byggð í 

þéttbýli eftir mikla niðursveiflu því þar virtist tækifæri nýtt, í kjölfar kreppu, að vinna öðruvísi 

skipulagsáætlanir. En er málið svona einfalt? Sitt sýnist hverjum og sú uppbygging sem varð í 

Málmey sýnir að uppbygging borga og bæja er vandasamt ferli sem má ekki stjórnast af 

skammtíma sjónarmiðum sem leiða til félagslegra vandamála og ýta undir sérhagsmuni. 

Stundum er sagt að skipulag snúist um að sætta verktaka og almenning og að lítið fari fyrir 

frumleika og sköpunargleði í störfum skipulagsfræðinga. Þetta kann að eiga við einhver rök 

að styðjast vegna þess að ákvarðanir um landnotkun í borgum og bæjum verður að taka í 

samlyndi allra hluteiganda (Salvör Jónsdóttir, 2003). Sérhæfing skipulagsfræðinga felst m.a. í 

því að samhæfa niðurstöður sérfræðinga og samræma ólík sjónarmið hagsmunaaðila þegar 

ákvarðanir eru teknar um framtíðarnotkun lands og auðlinda, t.d. við skipulag íbúðasvæða og 

samgangna. Við mótun slíkrar stefnu eiga skipulagsaðilar að hafa hagsmuni íbúanna að leiðar 

ljósi (Sigríður Kristjánsdóttir, 2017). Það breytta landslag sem varð eftir hrun hefði 

hugsanlega getað leitt til breytinga í umferðarskipulagi og skipulagi byggðar og orðið sá 

tímapunktur að nýta tækifærið til áherslubreytinga með því að velta fyrir sér öðrum kostum. 

Sumir hafa gagnrýnt þá stefnu og skipulag Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðis um þétta 

borgarbyggð og vistvænar samgöngur og segja að stærsta hindrunin hafi verið skammsýn 

hugsun þeirra sem fara með þessi mál. Bjarni Reynarsson skipulagsfræðingur heldur því fram 

að þrenns konar skipulagsvandi sé í Reykjavík um þessar mundir. 1) Fjölgun ferðamanna og 

hótel eru að gjörbreyta miðborginni. 2) Húsnæðisskortur er mikill og sérstaklega erfitt er fyrir 

ungt fólk að eignast fyrstu íbúð. 3) Umferðarþungi eykst stöðugt. Spyrja má hvað gert verður 

varðandi ört vaxandi umferðarþunga á meðan beðið er eftir borgarlínunni (Bjarni Reynarsson, 

2017). 

Eins og sagt hefur verið áður er hryggjarstykkið í nýju svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins samþætting almenningssamgangna og uppbyggingar og mun 

Borgarlína nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi gegna þar lykilhlutverki í myndun 

nútímalegs borgasvæðis með fjölda spennandi uppbyggingarsvæða (Hrafnkell Á. Proppé, 

2017). Þetta er nýtt kerfi almenningssamgangna sem flytur farþega með skjótum og öruggum 

hætti um höfuðborgarsvæðið. Þannig myndast samgöngu- og þróunarásar sem tengja 

byggðina saman. 
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Mitt í umræðunni um þann mikla húsnæðisvanda sem íslenskt þjóðfélag glímir við um 

þessar mundir er umræðan um Borgarlínuna. Bjarni Reynarsson skipulagsfræðingur segir að 

ný stefna sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu að vinna að nýjum samgönguásum fyrir 

hraðvagna sé spennandi kostur og margar borgir á Vesturlöndum séu að vinna að 

sambærilegum áætlunum. Hann bendir jafnframt á að þær taka langan tíma og séu 

kostnaðarsamar enda er gert ráð fyrir að þétting byggðar umhverfis samgönguásana verði 

framkvæmd samhliða. Í framhaldinu spyr hann hvort að það þurfi ekki að fara einhverja 

blandaða leið til að leysa úr verstu umferðarhnútunum meðan beðið er eftir Borgarlínunni eða 

öðru öflugu almenningssamgöngukerfi (Bjarni Reynarsson, 2017).  

Fyrrverandi félags- og jafnréttismálaráðherra telur að ábyrgð sveitarfélaga sé mikil: 

„Ábyrgð sveitarfélaganna er mikil þegar kemur að því að tryggja nægt framboð á 

húsnæðismarkaði. Þau mega ekki láta það koma sér á óvart þegar stórir árgangar ungs fólks 

koma inn á markaðinn, enda er á því áratuga fyrirvari“ („Ábyrgð sveitarfélaga mikil“, 2017). 

Spurt hefur verið hvers vegna var ekki ráðist í heildstæðari áætlun sem hefði forðað okkur frá 

þeim húsnæðisvanda sem uppi er hér á höfuðborgarsvæðinu og því umferðaröngþveiti sem 

þar er. Samhliða hugmyndum um bættar almenningssamgöngur hefði mátt skoða áætlanir um 

ný samgöngumannvirki á höfuðborgarsvæðinu og leiðir til að minnka umferðarálag á helstu 

stofnæðum höfuðborgarsvæðisins. Slík samþætting væri hugsanlega leiðin að heilstæðari 

áætlun. Leiða má líkum að því að svarið gæti legið í þeirri staðreynd að tillögur að nýju 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 voru hafnar fyrir hrun og hrunið hafði ekki áhrif á þá 

vinnu. Einnig virðist vanta samræmdar aðgerðir sveitarfélaga um spár um íbúafjölgun og 

hvað þurfi margar íbúðir til að mæta núverandi þörf en á þetta hefur verið bent í fræðigreinum 

um þróun þessara mál fyrir hrun (Sigríður Kristjánsdóttir og Jón Rúnar Sveinsson, 2016). 

Efling almenningssamgangna er stór þáttur í skipulagi borga og bæja og val á ferðamáta er 

mikilvægur þáttur í skipulagi byggðar. Það að staður dafni og þrífist er í miklum tengslum við 

þróun samgöngukerfa. Mikilvægt er fyrir þá sem stjórna för í þjóðfélaginu að geta lagt mat á 

hvernig líklegt er að byggðin þróist í framtíðinni því á þeim grunni eru ákvarðanir teknar um 

umferð og skipulag (Trausti Valsson, 2002).  

Hér að framan var vitnað í orð umferðarverkfræðings sem taldi að kreppan hafi ekki 

breytt miklu við gerð umferðarlíkana heldur hafi viðhorf til skipulagsmála almennt breyst 

með aukinni áherslu á almenningssamgöngur og hjólreiðar. Hins vegar hefur hlutur 

almannasamgangna, hjólreiða og gangandi vegfarenda ekki aukist í samræmi við aukna 

notkun einkabílsins sem er sá ferðamáti sem flestir velja sér. Ef sjálfbærar samgöngur eiga að 
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vera ein af stoðum í skipulagi borga og bæja gerist það aðeins gegnum skilning og samþykki 

almennings sem á að nota þær (Banister, 2008). Til að almenningssamgöngukerfi eigi að 

virka þurfa sem flestir í samfélaginu að nota þær bæði þeir efnameiri og þeir efnaminni 

(Schwartz, 2015). 

Það eru ekki til neinar skyndilausnir á þeim vanda sem nú er uppi en sé vandinn 

skoðaður með tilliti til rannsóknarspurninganna kemur eftirfarandi í ljós. Mikilvægt er fyrir 

skipulagsfræðinga, aðra sérfræðinga og ráðamenn, að gera sér grein fyrir að það kallar á 

víðtækt samráð við almenning og samþættingu samgöngu- og skipulagsmála þegar unnið er 

við skipulag nýrrar byggðar. 

Sá húsnæðisvandi sem endurteknar kreppur séreignarstefnunnar hafa kallað yfir 

Íslendinga hafa hingað til eingöngu kallað fram björgunaraðgerðir stjórnvalda til skemmri 

tíma til lausnar aðsteðjandi bráðavanda. Um þessar mundir bíður íslenskur almenningur eftir 

slíku útspili stjórnvalda og hagsmunaaðila. Það er vitnisburður um að með hvaða hætti 

húsnæðismálin eru orðin að lykilatriði í úrvinnslu efahagshrunsins 2008 og endurreisnarstarfi 

eftirhrunsáranna. Það sem mestu máli skiptir er þó úrvinnsla erfiðleika almennings í 

húsnæðismálum þegar til lengri tíma er litið. Það starf mun augljóslega kalla á víðtækt 

endurmat á öllum þeim grunnþáttum húsnæðismála sem við tókum í arf frá því húsnæðiskerfi 

sem hingað til hefur verið byggt upp á Íslandi (Jón Rúnar, 2010). Þetta mun ef til vill kalla á 

aðra nálgun skipulagsfræðinga og þeirra sérfræðinga sem koma að áætlunargerð sem varðar 

umferðarskipulag og skipulag byggðar í borgum og bæjum. Bæði ríki og sveitarfélög sem fara 

með skipulagsvaldið verða að vinna saman að lausnum en ekki láta samþykktar ákvarðanir 

vera hindrun á þeirri vegferð. Miðað við þá þróun í fjölda bíla og stefnu höfuðborgarinnar í 

skipulagsmálum að byggja 90% innan þess svæðis sem þegar er byggt þá mun gatnakerfið 

ekki anna þeirri fjölgun. Það er ekki hægt að þvinga neinn til þess að nota umhverfisvæna 

ferðamáta eins og að nota hjól til þess að komast á milli staða í stað einkabílsins. Aukin fjöldi 

bíla kallar á aukna umferðarrýmd meðan Borgarlínan er ekki komin í gagnið og ekki 

nákvæmlega vitað hvenær hún kemur, hvar hún verður og hver á að borga hana. Það þarf að 

mæta auknu umferðarmagni með öðrum hætti í millitíðinni. Til dæmis með mislægum þriggja 

hæða gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar má stytta tafatíma um allt að 70% og 

fækka umferðaróhöppum allt að 80%. Góð arðsemi yrði af slíkri framkvæmd. Hins vegar er í 

núgildandi aðalskipulagi ekki reiknað með fleiri mislægum gatnamótum á helstu 

umferðaræðum í Reykjavík (Bjarni Reynarsson, 2017). Nauðsynlegt er að kortleggja betur 

áhrif kreppunnar á samgöngu- og skipulagsmál og meta þannig á hvern hátt þróunin eigi að 
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vera til framtíðar en það er efni í aðra rannsókn. Sú hætta er fyrir hendi ef að röngum 

hugmyndum er haldið á lofti um hvar og hvernig byggð muni þróast, geti komið upp sú staða 

að fjárfest verði á stöðum þar sem fjárfesting muni hugsanlega ekki nýtast vel eða jafnvel alls 

ekki (Trausti Valsson, 2002). 

 

 Tenging milli rannsóknarspurninga og niðurstöðu 5.7

Tvær rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar í þessari rannsókn. Fyrsta 

spurningin varðar þróun samgangna fyrir og eftir kreppu metin út frá tölulegum gögnum. Í 

gagna- og úrvinnslukafla þessarar ritgerðar (sjá kafla 3) má sjá að niðursveifla varð 2008 eftir 

mikla uppsveiflu áranna á undan frá aldamótum en þróunin virðist hægari eftir kreppu. Margt 

bendir til þess að þrátt fyrir mikla efnahagslægð í kjölfar hrunsins sem skilaði sér í minni 

umferð sé tilhneigingin sú að það ástand sem ríkti fyrir hrun leiti aftur í sama farið með 

bættum efnahag. Allt bendir til þess að notkun einkabílsins hafi ekki minnkað og notkun 

almenningssamgangna aukist að sama skapi. 

Spurning tvö veltir fyrir sér hvort efnahagskreppan árið 2008 hafi leitt til breyttrar 

þróunar í samgöngum og  í skipulagi. Erfitt er að fullyrða um að kreppan sem slík hafi breytt 

miklu í áherslum þar sem breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkur höfðu þegar verið ákveðnar 

á árinu 2006. Önnur sveitarfélög tóku einnig mið að því, enda er aðalskipulag hvers 

sveitarfélags á höfuðborgarsvæðinu byggt í grunninn á nýju svæðisskipulagi. Það lítur út fyrir 

að kreppan hafi ekki skapað nýjar áherslur í skipulagsmálum og  raunveruleikinn sem við 

búum við sé líkur því sem gerst hefur víða erlendis að skipulagsgerð hafi færst meir og meir í 

hendur verktaka og fjársterkra aðila. Þeir ráða síðan til sín skipulagsfræðinga og aðra 

sérfræðinga sem útfæra eingöngu þeirra hugmyndir og eru því aðeins orðnir að ráðgjöfum 

sem framfylgja sérhagsmunum í stað þess að almannahagsmunir ráði för.  

Getur verið að nýjum hugmyndum hafi ekki verið gefið nægilegt rými í stað 

hefðbundinna nálganna við gerð samgöngu- og skipulagsáætlana fyrir og eftir hrun? Margar 

hindranir geta verið á veginum þegar áætlanir eru gerðar um umferð- og skipulag til langs 

tíma. Vanda þarf vel til verka þar sem niðurstaðan í því ferli hefur áhrif á hvernig samfélag 

komandi kynslóða er boðið upp á. Línurit í þessari ritgerð sýna svo ekki verður um villst að 

ákveðin tímamót urðu hér á landi í niðursveiflunni 2008 en hvort það urðu tímamót til 

breytinga sem geta átt sér stað á slíkri örlagastundu skal ósagt látið. Þegar horft er til þróanna 

á tímabilinu frá aldamótum 2000 og til ársins 2008 er mikill uppgangur á öllum sviðum 

þjóðfélagsins. Málaflokkur um umferðarskipulag og skipulag byggðar almennt fékk sinn skerf 
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af því góðæri sem hér var en hefðu menn vitað hvað í vændum var má velta fyrir sér hvort 

öðruvísi hefði verið haldið á hlutunum en raunin varð. Þar inni í kemur sjónahorn 

stjórnmálamanna sem útbúa rammann sem vinna á eftir út frá ráðgjöf frá fagmönnum á sviði 

umferðar og skipulags að finna bestu lausnir í samgöngumálum (O'Flaherty o.fl., 2003). 

Hefðu þeir atburðir sem urðu 2008 verið fyrirséðir má velta fyrir sér hvort aðrar forsendur 

útreikninga við val á bestu lausnum við gerð Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 hefðu 

verið notaðar. 
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6 Lokaorð 

Af mörgum er 15. september 2008 talinn vera sá dagur sem markaði upphaf íslenska 

efnahagshrunsins. Óneitanlega vaknar upp sú spurning hvort að kreppan 2008 hafi skapað 

aðstæður til að hugsa hlutina upp á nýtt á hinum ýmsu sviðum. Í þessari ritgerð er velt fyrir 

sér hvort ákveðin tímamót hafi orðið í hugsunarhætti varðandi umferð og skipulag hér á landi. 

Getur verið að skipulagsmál eftir kreppu hafi ekki breyst mikið og einkennist af 

sérhagsmunum frekar en að almannahagsmunir hafi verið hafðir að leiðarljósi.  

Kreppan 2008 markaði ákveðin þáttaskil á svo mörgum sviðum hér á landi. 

Umferðarmálin og skipulagsmálin eru hluti af því. Eftir aldamótin 2000 varð mikill 

uppgangur hér á landi sem náði ákveðnu hámarki árið 2007. Hrunið árið 2008 kom flestum á 

óvart þrátt fyrir að nokkrir hefðu varað við hvað koma skildi en flestir skelltu skollaeyrum 

við. Fyrir hrun var mikið um kynningar á nýjum deiliskipulagstillögum. Þetta leiddi til 

mikillar fjölgunar íbúða á þessu tímabili sem síðan datt niður í niðursveiflunni. Mögulega var 

ástæðan ekki eingöngu hrunið heldur sú stefna í þróun byggðar sem þegar hafði verið ákveðin 

í aðalskipulagi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Háleit markmið eru sett fram í 

aðalskipulögum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem öll taka mið af nýju 

svæðisskipulagi sem gildir til 2040. Efling almenningssamgangna og þétting byggðar, minnka 

landbruðl og eru ásamt fleiri atriðum þættir sem minnst er á í nýju svæðiskipulagi. 

Byggðaþróun verði samofin góðu samgönguneti. En þrátt fyrir göfug markmið er 

raunveruleikinn sá að hrunið 2008 setti strik í reikninginn. Ekki var gert ráð fyrir algjöru hruni 

í þeim sviðsmyndum sem settar voru upp og vinnan við aðalskipulagsgerð sveitarfélagana á 

höfuðborgarsvæðinu byggðist á. Sú stefna í Reykjavík að 90% allra nýbygginga eigi að vera 

innan þess skipulags sem þegar er komið og ekki nema 10% eigi að vera í nýjum úthverfum, 

hægir á hlutunum þannig að íbúðaskortur hefur myndast. Talað hefur verið um að hrunið hafi 

leitt til þess að breyting hafi orðið í sjálfseignarstefnu Íslendinga í húsnæðismálum.  

Hugsunin er að minnka notkun einkabílsins og efla almenningssamgöngur. En nýjustu 

tölur frá 2017 og 2018 sýna að fjölgun bifreiða er mikil. Enda benda allar rannsóknir til að 

þrátt fyrir að umferð minnki í kreppu þá sé tilhneigingin,þegar efnahagsástand batnar,að 

fjölgun verði aftur í bílum með tilheyrandi vanda. Ef ekki er brugðist við þeirri þróun með 

nýjum umferðarmannvirkjum og aukinni gatnagerð getur það leitt til minna umferðaröryggis 

og í kjölfarið aukinnar slysatíðni. Það er á ábyrgð stjórnmálamanna að tryggja aðstæður og að 

forsendur séu til staðar fyrir sérfræðinga sem vinna að umferðarmálum og skipulagi 

almenningi til heilla. Leita þarf sjálfbærra lausna sem hafa sem minnst skaðleg áhrif fyrir 
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umhverfið. Flestir vilja skila af sér góðu búi þannig að lífsbarátta komandi kynslóða verði 

ekki erfiðari, en til þess þurfa allir að taka saman höndum og finna bestu lausnirnar. Skipulag 

borga og bæja má ekki falla í þann farveg að almannahagsmunir víki fyrir sérhagsmunum. 

Umferðarskipulag þarf einnig að taka mið af því að það nýtist öllum. Hvort breytingar á 

samsetningu umferðar hafi átt sér stað er erfitt að tengja við kreppuna sem slíka. Skýringa er 

frekar að finna í aukningu erlendra ferðamanna sem velja að keyra sjálfir meðan á dvöl þeirra 

stendur á Íslandi. Leiða má líkur að því að aukin slysatíðni og verra umferðaröryggi gæti 

frekar tengst þeirri þróun. Ekki eru sterkar vísbendingar um að efnahagskreppan 2008 hafi í 

raun breytt miklu í  áherslum í samgöngu- og skipulagsgerð. Það má velta því fyrir sér hvort 

að tækifærið sem myndaðist hafi verið nýtt sem skildi. Sú hugsun læðist að manni að í hugum 

sumra sem koma að mótun skipulags, hafi engin kreppa orðið því að kreppa getur verið stund 

tækifæra frekar en hindrana. Það þarf hugrekki til að koma með hugmyndir sem geta 

kollvarpað því sem þegar er búið að ákveða en þegar upp er staðið getur það skilað betri 

árangri. 

Þau markmið sem fram koma í Aðalskipulagi Reykjavíkur sem gildir til 2030 og nýju 

svæðisskipulagi sem gildir á til 2040 virðast vera háleit markmið. Öflugt almenningssamgöngukerfi 

er af hinu góða en það verður að vera fyrir alla óháð efnahag. Í stórborgum erlendis er hægt að 

sjá öflugt samgöngukerfi en þar erum við að tala um milljóna borgir þar sem margar leiðir eru 

út úr borginni. Í Reykjavík árið 2015 bjuggu rúmlega 130.000 manns og á öllu 

höfuðborgarsvæðinu rúmlega 211.000 þúsund. Það er ekki nema tvær leiðir út úr miðbæ 

Reykjavíkur. Borgarlínan útilokar alls ekki umtalsverða uppbyggingu á öðrum 

umferðarmannvirkjum fyrir þá sem kjósa að nota einkabílinn. Margir valkostir eru í stöðunni 

og hægt að fara í einn í einu. Mesti vandinn er á Miklubraut þar sem hægt væri að setja 

mislæg gatnamót.  

Velta má fyrir sér hvort Borgarlínan sé ekki bara að verða úrelt hugmynd þegar ný 

samgöngubylting er handan við hornið? Tækniþróun er mjög hröð og aðeins tímaspursmál 

hvenær við almennt sjáum sjálfkeyrandi einkabíla, leigubíla og strætisvagna (væntanlega 

rafknúnir) í borgum víða um heim. Framtíðin er óskrifað blað en til þess að vel takist til við 

gerð umferðar- og skipulagsáætlana um nýja byggð í þéttbýli þarf að vera samráð á milli 

skipulagsfræðinga og annara sérfræðinga ásamt almenningi vegna þess að vinna við skipulag 

sameinar ólíkar áherslur og viðhorf þar sem taka þarf tillit til allra þeirra sem hagsmuna eiga 

að gæta. Skipulag hefur áhrif á hagræna og félagslega þætti sem bæði geta verið jákvæðir og 

neikvæðir fyrir almenning.  
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