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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin 

athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild 

verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Formáli 

Mikil vitundavakning er meðal fólks á vistvænar samgöngur. 

Höfundur notast bæði við einkabíl og hjólreiðar til að komast á 

milli staða. Einkabíllinn er óneitanlega þægilegri ferðamáti þrátt 

fyrir fleiri kosti við að hjóla svo það þarf að vera einhver umbun 

fyrir að hjóla. Styttri leið, góðir hjólastígar og fallegt umhverfi er 

það sem höfundur telur að sú umbun ætti að vera. Úr 

Seljahverfinu í Reykjavík yfir í Vatnsendahverfi í Kópavogi eru 

4.5 km akandi, gangandi eða hjólandi er 2.7 km, en bein leið er 

aðeins 1.5 km. Ef Seljahverfið og Vatnsendahverfið væri í sama 

sveitarfélagi væri þá þessi gífurlegi munur spyr höfundur sig og 

hvort þetta eigi við fleiri sveitarfélög.  

 

 

 

 

 

 

Ágrip 

Höfuðborgarsvæðið skiptist í sjö sveitarfélög og þau eru öll 

aðilar að samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Hvert 

sveitarfélag gerir sitt aðalskipulag og í sameiningu gera þau 

svæðisskipulag sem gildir yfir allt höfuðborgarsvæðið. 

Núgildandi svæðisskipulag ber heitið Höfuðborgarsvæðið 2040 

og er með megináherslu á nýtt hágæða almennigssamgöngukerfi. 

Höfuðborgarsvæðið hefur stækkað ört og orðið dreifbýlla sem 

gerir það að verkum að það myndast meiri þörf fyrir samgöngur. 

Með loftslagsbreytingum er mikilvægt að geta nýtt sér  

samgöngumáta aðra en einkabílinn. Samfelld og þétt byggð 

styður við umhverfisvæna þróun. Hún gerir það að verkum að 

fleira fólk býr á minna svæði sem styrkir þjónustu og styttir 

vegalengdir. Með styttri vegalengdum er auðveldara að notast 

við vistvænar samgöngur svo sem hjóla eða ganga. Það er ekki 

aðeins umhverfisvænt heldur bætir lífsgæði fólks. Bæði styrkir 

það líkamlegt hreysti fólks og einnig hefur náttúran góð áhrif á 

andlega heilsu fólks. Gott skipulag getur haft góð áhrif á fólk. 

Lykilhugtök eru: sveitarfélög, samfelld byggð, tengingar 

innviða, lífsgæði íbúa 
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1. Inngangur 
 

1.1. Vistvænar samgöngur og lífsgæði 

Með auknum gróðurhúsaáhrifum er mikilvægt að ýta undir 

vistvænar samgöngur, þ.e. að ganga og hjóla sem og að nota 

almenningssamgöngur (Umhverfisstofnun, e.d.). Til að 

vistvænar samgöngur séu meira notaðar þarf góðar tengingar, 

ekki bara innan sveitarfélagana heldur einnig milli þeirra. Stysta, 

þægilegasta og fallegasta leiðin á að vera fyrir vistvænar 

samgöngur og til þess að það sé raunin þarf að vera gott 

grundvallarskipulag, innviði sveitarfélagana. Sveitarfélög sjá um 

stjórnsýslu, velferðarþjónustu og tæknilega þjónustu (Sigurður 

Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, e.d.). Dæmi um þetta er 

t.d. byggingareftirlit, grunnskólar og gatnagerð. 

Búist er við aukningu um 70 þúsund íbúa á höfuðborgarsvæðinu 

að árinu 2040 sem gerir landið mjög dýrmætt (Alta, 2015). Því 

er mikilvægt að skipuleggja plássið vel svo það nýtist sem best 

fyrir íbúana, samgöngur, húsnæði og þjónustu. Ef að öll ný 

byggð verður innan marka núverandi byggðar ýtir það undir 

vistvænni samgöngur og er umhverfisvænna fyrir umhverfið 

okkar. Með þessarri þróun verður byggðin þéttari og 

samfelldnari, óslitin byggð. Í þessu riti verður einnig litið á 

samhengi skipulags og lífsgæða fólk.  

En hvað eru lífsgæði? Samkvæmt íslenskri orðabók er það 

,,eitthvað eftirsóknarvert í lífinu, oft efnalegt eða tískubundið. 

Þau eru ekki eingöngu efnaleg heldur líka heilsutengd sem 

byggir á líðan og færni fólks ásamt lífsfyllingu‘‘ (Mörður 

Árnason, 2007, bls 609). 

 

1.2. Rannsóknarvandamál 

Þrátt fyrir áherslu á vistvæna ferðamáta og almennan skilning á 

að aukið vægi slíks ferðamáta sé umhverfisvænn og 

heilsusamlegur virðast tengingar milli sveitarfélaga eða 

hverfamörkum ekki alltaf taka mið af því. 

 

1.3. Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hvernig tengja megi 

nálæg hverfi úr sitthvoru sveitarfélaginu betur saman til að bæta 

lífsgæði fólks. Gerð verður hönnunartillöga á einu svæði þar sem 

tengingar milli sveitarfélaga eru veikar og sýnt hvernig er hægt 

að nýta svæðið. 
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Megin markmiðið er að athuga hvaða þættir það eru sem hafa 

áhrif á lífsgæði íbúa einkenna samfellda byggð og hvernig auka 

má slíka upplifun af svæðum þar sem tengingar virðast veikar út 

frá skipulagi innviða? Athugað verður afhverju þetta gerist og 

hvernig mögulegt sé að koma í veg fyrir að slíkt gerist eða bæta 

úr þegar slík vandamál virðast blasa við. 

Til að svara þessarri spurningu eru undirrannsóknarspurningar 

lagðar fram: 

1. Hvað er það sem einkennir góða samfellda byggð út frá 

notagildi og fagurfræði? 

2. Hvernig eru svæðin ( t.d. á milli Breiðholts og 

Vatnsenda) eins og þau eru í dag, miðað við þau gildi 

sem einkenna góða samfellda byggð? 

3. Hvernig væri hægt að bæta lífsgæði íbúa beggja 

sveitarfélaga með góðu skipulagi á tilteknu svæði? 

 

 

 

 

2. Gögn og aðferðir 
 

2.1. Aðferðafræði og gögn 

Notast var við gagnaöflun, vettvangsferðir og viðtal við fræðimann. 

Skoðaðar svipaðar aðstæður þar sem gerðar voru úrbætur, 

svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og komið með tillögur á 

skilgreindum svæðum.  

Við vinnslu ritgerðarinnar var notast við Microsoft Word fyrir 

textagerð og uppsetningu. Fyrir myndir og myndræna framsetningu 

var notast við Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ArcMap 10.5, 

Microstation V8i og Sketchup make 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Vinnuferlið, útfærsla höfundar. 
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Verkefnið byggist mikið á gagnaöflun sem varði meira og minna 

yfir allt ferlið. Farið var í vettvangsferðir á svæðin sem eru tekin 

fyrir, teknar myndir og skrifaðir niður punktar það sem vakti athygli 

og anda staðarins, eða svokallaðan genius loci sem greinir frá 

sérstöðu staða, andrúmslofts og tengingu fólks við staði með tilliti til 

menningar (Andreas Vogler og Arturo Vittori, 2006). Næst var 

skoðað fordæmi sem tengja sveitarfélög saman, samgöngur, bæði 

borgarlínuna og hjólastíga.  

Gerð greining á tilteknu svæði og gerð hönnunartillaga. Hægt er að 

sjá ferlið myndrænt á Mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Athugunarsvæðin 

Valið var eitt svæði á hverjum skilum á milli sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu. Svæðin voru valin út frá mannvirkjum eða þar 

sem byggðin er ekki samfelld eins og sést á Mynd 2. Bæði var notast 

við loftmyndir ásamt mannvirkja skrá frá Landmælingum Íslands.  

 

Mynd 2. Mannvirki á höfuðborgarsvæðinu, útfærsla höfundar byggð á 

(Landmælingar Íslands, e.d.). 
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2.3. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla, byrjar á inngangi sem dregur saman 

efnið og varpar fram rannsóknarvandamálum, 

rannsóknarspurningum og markmiðum.   

Annar kafli fer yfir aðferðir. Þriðji kafli er fræðileg samantekt þar 

sem er verið að taka saman svör og útskýra þætti úr inngangi, fer 

yfir samfellda byggð, fagurfræði, lífsgæði, öryggi, vistvænar 

samgöngur og höfuðborgar svæðið, sögu þess og skipulags. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður fræðilega hlutans og hvernig er hægt 

að túlka þær upplýsingar á borgina okkar. Þar er sýnt frá öllum 

skilum höfuðborgarsvæðisins út frá fræðilega hlutanum. Í fimmta 

kafla er gerð hönnunartillaga frá einum skilunum. Á þessum ferli 

vakna ýmsar spurningar og hugleiðingar sem farið er fyrir í kafla sex 

og sjö, þar sem kafli sex fjallar um umræður og ályktanir, og kafli 

sjö kemur með tillögur að nánari rannsóknum. Áttundi og síðasti 

kaflinn fer yfir heimildir og myndaskrá.  

 

 

 

3. Fræðileg samantekt 

 

3.1. Einkenni samfelldrar byggðar 

Samfelld byggð er óslitin byggð, þar sem eru byggð svæði eða 

útivistarsvæði eða góðar samgöngur sem tengir saman byggðina, 

engin auð og óbyggð svæði þar sem vantar uppá samgöngur. 

(Stofnun Árna Magnússonar, e.d.) Gott dæmi um samfellda byggð 

er milli Reykjavíkur og Seltjarnarness, en þar er erfitt að sjá skilin 

milli sveitarfélaganna. Þétting byggðar og samfelld byggð eiga 

ýmislegt sameiginlegt, bæði er það umhverfisvænna og býður uppá 

betri lífsgæði en dreifð byggð. 

Borgarhönnuðurinn Julian Bolleter nefnir nokkur atriði til að 

uppfylla líflega, árangursríka, aðgengilega, sjálfbæra og ábyrga borg 

þá þurfi: þéttingu byggðar, aðgang að náttúru, einkagarð eða 

einkarými (sem getur verið svalir), almenningsrými, borgarskóg, 

aðgengi að menningu og almenningssamgöngum (Hans Oerlemans, 

2018). 

Annar borgarhönnuður, William Hames leggur til að áherslur þurfi 

að vera á sjálfbærni, þéttari byggð og góðar samgöngur til að 

minnka umferðarstíflur, að vera vel tengd frá heimilum okkar til 

geta gengið á helstu áfangastaði, örugg borg með góðu samfélagi og 
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vera opin fyrir nýjungum (Hans Oerlemans, 2018). 

Þriðji borgarhönnuðurinn hann F. Kaid Benfield leggur mikla 

áherslu á þéttleika og að það þurfi að hanna til lengri tíma, hafa 

fjölbreytileika, ná gróðrinum nær fólki, bjóða húsnæði á 

viðráðanlegu verði og vera með margvíslega notkun innan hverfanna 

(Kaid Benfield, 2013). Almenningsrými ættu að vera með 

margvíslega notkun en ekki bara auð svæði. Vera með leiksvæði eða 

einhverskonar virk rými sem dregur augu fólks að svæðinu sem 

eykur undir öryggi þar sem það er alltaf einhver að horfa á svæðið. 

Setja vistvænar samgöngur í forgang. Ýta undir nýsköpun og vera 

opin fyrir óvenjulegum lausnum. 

Samantekt: Þótt þetta séu mörg atriði upptalin þá nefna þessir þrír 

borgarhönnuðir allir þéttingu byggðar sem er að miklu leiti 

keðjuverkun. Um leið og byggðin er orðin þéttari þá er fleira fólk 

búsett á minna svæði sem ýtir undir almenningssamgöngur. 

Auðveldara að reka einhverskonar hverfisþjónustu í þéttari 

íbúabyggð, sem styttir vegalengdir íbúa í helstu þjónustu og 

landrýmið verður dýrmætara og því eflaust hugað betur að því. 

Þéttari borg verður líflegri og umhverfisvænni á sama tíma. 

 

 

3.2. Fagurfræði borga 

Borg þarf að vera í ákveðnu jafnvægi, ekki vera of óskipulögð en 

ekki heldur of skipulögð heldur þarna mitt á milli (Ben Crowther, 

2015). Óskipulag skapar ringulreið og of mikið skipulag verður 

ómannlegt, einsleitt umhverfi. Borgin þarf að hafa skipulag en líka 

einhvern breytileika. Amsterdam er gott dæmi um þetta þar sem 

húsin eru öll svipuð á hæð og breidd en hver eining er sérstök. Að 

huga að sjónásum, horfa langt eftir götu eða brjóta upp sjónásana. 

Þegar sjónásar eru brotnir upp verður fólk forvitið og vill fara lengra 

til að athuga hvað kemur næst. Þetta hinsvegar hægir mikið á 

umferð og kemur fólki hægt á milli staða þótt það sé gangandi. Í 

nútímasamfélagi er gott að leysa þetta með því að hafa nokkrar götur 

sem gott er að fara eftir til að komast frá A til B, en líka minni götur 

eins og hliðargötu til að njóta ferðarinnar og getur líka stytt leiðir 

fyrir suma. 

Skali skiptir líka miklu máli, of háar byggingar geta haft neikvæð 

áhrif, bæði magnað upp vind og íbúarnir sem búa á hæðunum yfir 

fimmtu hæð missa tenginu við umhverfið þar sem atburðir eiga sér 

stað (Jan Gehl, 2010). 
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Æskilegt er að hanna hús og hverfi sem passa við svæðið sjálft en 

ekki eins og það sé fjöldaframleitt og gæti verið hvar sem er í 

heiminum, vera með einhvern stíl eða kennileiti sem fólk tengir við 

(Ben Crowther, 2015). 

Mikilvægt er að fagfólk geri stefnur og reglugerðir sem fólk fer eftir 

svo það sé ákveðin heildarmynd. 

Samantekt: fagurfræði er eins og orðið segir, fræði. Ákveðin form 

og skipulag virkar betur en annað sem gerir fagurfræði mikilvæga. 

 

3.3. Hvernig má meta lífsgæði íbúa? 

Hugtakið lífgæði er ansi vítt hugtak og túlkunin á því er mismunandi 

eftir samhengi og misjafnt milli einstaklinga (Tómas Helgason, 

2000). Í þessu riti verður verður fjallað um lífsgæði út frá 

matsþáttum svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sem var fengið 

frá Barton og Grant (Alta, 2015). Matsþættirnir skiptast niður í sjö 

hluta, lífstíll, samfélag, efnahagur, athafnir daglegs lífs, manngert 

umhverfi, náttúrulegt umhverfi og hnattræn áhrif sem er sýnt á  

Mynd 3. 

 

Mynd 3. Matsþættir lífsgæða (Alta, 2015). 

 

Lífstíll samanstendur af mataræði, hreyfingu og jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs. Að líða vel bæði á líkama og sál og almennt heilbrigði. 

Til þess að skipulag ýti undir heilbrigðan lífstíl þurfa að vera góðar 

aðstæður fyrir gangandi og hjólandi, aðstæður fyrir hreyfingu á 

íþrótta- og útivistarsvæðum ásamt náttúrulegum svæðum. Talið er 
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að félags- og umhverfisþættir séu um 20% ástæða fyrir langlífi fólks 

vegna þess að þessir þættir hafa áhrif á val fólks til að stuðla að 

heilbrigðum lífstíl (Bill Frist, 2017). Næsti þáttur snýr að 

samfélaginu, tengslaneti fólks og félagsauði (Anna Björg Aradóttir, 

2006). Félagsauður eru samfélög eða hópar sem geta verið bæði 

formlegir eða óformlegir eins og íþróttafélög, foreldrasamstarf, 

stjórnmálaflokkar og þess háttar. Félagsauður er metinn eftir því 

trausti sem íbúarnir bera til samfélagsins og hversu virkir þeir eru. 

Rannsóknir í heilbrigðisvísindum hafa sýnt að fólk sem er félagslynt 

býr að betri heilsu og er fyrr að ná sér eftir veikindi. Til að heimfæra 

þetta á skipulag þarf að vera fjölbreytt íbúðarhúsnæði í boði og 

blönduð húsagerð innan hverfa (Alta, 2015). Góð almenningsrými 

sem bjóða uppá samveru og gott aðgengi að almenningssamgöngum 

og almennri þjónustu.  

Þriðji þátturinn er efnahagur og samanstendur af tekjum, nýsköpun, 

mörkuðum og fjárfestingum (Alta, 2015). Það þarf að fjárfesta í 

vönduðum svæðum fyrir fjölbreytt fyrirtæki sem vænta vaxtar og 

stuðla að samkeppnishæfni í atvinnulífi á alþjóðlegum skala og 

tryggja góð samgöngu- og veitukerfi. Útfærsla íbúðarsvæða sem eru 

fjölbreytt svo að það höfði til sem flestra og þá sérstaklega 

starfsfólki sem starfar í hverfinu. 

Fjórði þátturinn er um athafnir daglegs lífs svo sem vinnu, verslun, 

ferðir, búsetu, leik og lærdóm (Alta, 2015). Mikilvægt er að styðja 

við gott framboð nærþjónustu sem styttir ferðatíma við daglegar 

athafnir. Góð græn svæði og útivistarsvæði sem bjóða uppá 

margvíslega notkun eins og skógrækt, matjurtarækt, líkamsrækt og 

leiksvæði.  

Fjórði þátturinn fjallar um manngert umhverfi, byggingar, 

almenningsrými, götur og leiðir (Alta, 2015). Allt manngert 

umhverfi hefur einhver áhrif á náttúruna og því þarf að bera virðingu 

fyrir henni (Alta, 2015). Þessi þáttur á margt sameiginlegt með 

menningarstefnu í mannvirkjagerð en þar er lögð áhersla á gæði, arf, 

þekkingu og hag (Halldóra Vífilsdóttir, 2007). Það þarf að vanda til 

verka í öllu byggingarferlinu svo að mannvirkin endist lengur og eru 

í raun ódýrari þegar öllu er á botninn hvolft. Taka þarf mið af 

líftímakostnaðinum en ekki eingöngu stofnkostnaðinum. Passa 

menningararfleiðina og fræða fólk um mannvirki almennt. Til að 

auka undir sjálfbærni er gott að hafa möguleika á að breyta 

byggingum eftir þörfum samfélagssins, stækka eða minnka íbúðir 

eða færa búsetu í atvinnustarfsemi og öfugt (Skipulagsstofnun, 

2016). Reyna að hámarka gæði manngerða umhverfisins með því að 

hafa sem mest umferðaröryggi, góð loftgæði, hljóðvist og birtu. 
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Næsti þáttur er andstæðan við manngert umhverfi, náttúrulegt 

umhverfi. Það snýr að lofti, vatni, landi, jarðvegi, trjám og 

náttúrulegs búsvæðis. Að það þurfi að haga landnotkun og 

grunnkerfum svo að neikvæð áhrif séu sem minnst. Í 

landsskipulagsstefnunni eru markmið sem tengjast þessu en þau 

markmið snúa að sjálfbærri þróun, seiglu og sveigjanleika gagnvart 

samfélags- og umhverfisbreytingum, lífsgæðum fólks og að 

landnotkun landsins alls og einstakra landshluta styðji að 

samkeppnishæfni. Samgöngur þurfa að vera í sátt við umhverfi og 

skipulag þarf að taka tillit til náttúruvár. 

Náttúrulegt umhverfi er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur mannfólkið 

vegna góðu áhrifanna sem það hefur á okkur ekki einungis 

líffræðilega séð heldur líka andlega heilsu (Heilsuvera.is, e.d.). 

Náttúran hefur mjög góð áhrif á streitu en streita getur verið skaðleg 

fyrir líkamlega og andlega heilsu. 

Stanford háskólinn gerði rannsókn með 38 þátttakendum þar sem 19 

af þeim tóku 90 mínutna göngu í náttúrulegu trjágrónu umhverfi og 

hinir 19 þátttakendurnir tóku 90 mínútna göngutúr í borg meðfram 

umferðaþungri götu með þrjár akgreinar í sitthvora átt (Bratman, 

Hamilton, Hahn, Daily, Gross, 2015). Síðan var skoðuð 

heilastarfsemi þátttakenda eftir gönguna. Rannsóknin sýndi fram á 

að ganga í náttúru sé heilsubætandi og minnki líkurnar á að fá 

geðsjúkdóm. 

Önnur rannsókn sem var gerð í Suður-Kaliforníu fylgdist með yfir 

3000 börnum í 8 ár, frá 10 ára aldri, þar til þau voru orðin 18 ára 

(Wolch, Jerrett, Reynolds, McConnell, Chang, Dahmann, 2010). 

BMI stuðull þeirra var mældur og fjarlægð milli heimilis þeirra að 

almenningsgarði. Rannsóknin sýndi fram á að marktækar 

niðurstöður voru á heilsu barna eftir vegalengd frá heimili að 

almenningsgarði. Börn sem bjuggu fjær almenningsgarði höfðu 

hærri BMI stuðul en þau sem bjuggu nær almenningsgarði. 

Sjöundi og síðasti þátturinn í lífsgæðum snýr að hnattrænum 

áhrifum, veðurfarslegum stöðugleika og líffræðilegri fjölbreytni 

(Alta, 2015). Draga þarf úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda og vinna 

gegn loftslagsbreytingum sem valda hærra hitastigi og hækkun 

sjávarborðs. Þetta tengist lífsgæðum okkar með því að stuðla að 

betra umhverfi, hreinna loft og hreinna vatni. 

Samantekt: þrátt fyrir vítt hugtak er það ljóst að umhverfið hefur 

gífurleg áhrif á okkur, bæði áhrif sem við öll finnum fyrir en einnig 

mælanleg áhrif. 
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3.4. Öryggi  

Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun fjalla um 

borgir í markmiði nr 11, sjálfbærar borgir og samfélög (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). Borgir og íbúðasvæði eiga að vera aðgengileg, örugg, 

viðnámsþolin og sjálfbær. Bjóða þarf uppá sjálfbær samgöngutæki, 

bætt vegakerfi og betri almenningssamgöngur. Vernda þarf náttúru 

og tryggja menningararfleið. Græn svæði verði gerð örugg og 

aðgengileg fyrir alla. Eins og kom fram hér á undan nefndu bæði 

William Hames og F. Kaid Benfield báðir að öryggi gengdi 

lykilatriði í skipulagi. Því ef fólki finnst það vera öruggt líður því vel 

og þar af leiðandi notar staðinn meira (Hulls og Holding, e.d.). 

Lykilatriði í því að finna fyrir öryggi er að vera sjáanlegur en það er 

uppfyllt með því að vera sjáanlegur frá götum, húsum, skólum og 

öðrum byggingum, helst þannig að inngangar bygginga snúi að 

sjálfu útivistarsvæðinu. Gróður ætti ekki að hindra sýn frá frá 0.7m 

upp í 2.4m þar sem hægt er að sjá út úr garðinum eða svæðinu út frá 

helstu stígum garðsins. Gott er að hafa góða en milda lýsingu. Ef 

lýsingin er of skær minnkar það eiginleika fólks að sjá í dökku 

umhverfi og gerir meiri andstæður milli birtu og skugga, svo að 

skuggarnir verði dekkri og dýpri. Best er að hafa lýsingu ofarlega 

svo hún sé ekki í augnhæð á gangandi né hjólandi til að blinda fólk 

ekki. Ef svæðið er stórt er gott að hafa merkingar eða skilti svo fólk 

viti hvar það er og hvert það á að fara. 

Samantekt: það má segja að líf veiti fólki öryggi, að láta sjá sig og 

sjá aðra. Til að það sé hægt þarf að huga að gróðursetningu, lýsingu 

og öðrum mannvirkjum. 

3.5. Vistvænar samgömgur 

Þegar fjallað er um vistvænar samgöngur er átt við að ganga, hjóla 

eða nota almenningssamgöngur (Umhverfisstofnun, e.d.). Vistvænar 

samgöngur tengjast umhverfisvænu samgönguskipulagi, en í 

umhverfisvænu samgönguskipulagi er reynt að lágmarka neikvæð 

áhrif samgangna á umhverfið, svo sem loftmengun, hávaðamengun 

og umfangsmikilli landnotkun og neikvæð áhrif á samfélagið eins og 

óskilvirk nýting fjármuna, tímasóun, umferðarslys og hreyfingaleysi. 

Til að takast þetta þarf byggðarskipulag einnig að leggja sitt af 

mörkum, með því að auka aðgengi fólks að vinnu og þjónustu til að 

lágmarka þörfina fyrir einkabílinn (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2014). Í samgönguáætlun fyrir árin 2011-2022 

voru sveitarfélögin og ríkið sammála því ásátt að leggja meira í 

rekstur almenningssamganga, hjóla- og göngustíga og smærri 

aðgerðir til að bæta umferðarflæði og legga minni fjármuni í ný 

umferðarmannvirki.  
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Aðalskipulag Kópavogs, Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Kópavogs, 

Hafnarfjarðar, Seltjarnarnes og Garðabæjar eru öll með 

stefnumörkun að efla vistvænar samgöngur, með öryggi í fyrirrúmi 

(Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). Aðalskipulag 

Reykjavíkur er fyrsta og eina skipulagið með mælanleg markmið þar 

sem stefnt er að auka notkun strætisvagna upp í 12% og hlutdeild 

hjólandi upp í 8% árið 2030. 

Samantekt: það er er sífellt að aukast að fólk notist við vistvænar 

samgöngur og því er mikilvægt að sveitarfélögin bregðist við þeirri 

góðu þróun. 

 

3.6. Höfuðborgarsvæðið 

 

3.6.1. Í upphafi 

Í kringum árið 1700 voru margar hugmyndir um að stofna kaupstað 

á Íslandi vegna ríkjandi stefnu í efnahagsmálum 

kaupauðgisstefnunnar og margir sem tilnefndu Hafnarfjörð (Bjarni 

Reynarsson, 2014). Þar var þá góð náttúruleg höfn og auðvelt að 

víggirða staðinn. Skúli Magnússon var ósammála því vegna þess 

hver erfiðar samgöngur væru í Hafnarfirði vegna hraunsins og 

tilnefndi Reykjavík. Það er því mjög snemma á tímum borgarinnar 

byrjað að huga að samgöngum. Í upphafi 20. aldar var Reykjavík 

orðin að miðstöð stjórnsýslu, samgangna, verslunar og mennta og 

því þurfti að huga að skipulagi. Árið 1950 fór íbúabyggð að vaxa í 

Kópavogi, síðan í Garðabæ og Mosfellssveit. Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu voru stofnuð árið 1976 og árið 1985 var 

svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið staðfest (Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, e.d.). Núverandi sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu eru Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður, 

Kjósahreppur, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Reykjavíkurborg og 

Seltjarnarnes. 

Samantekt: frá upphafi kaupstaðar var strax hugað að samgöngum 

þrátt fyrir enga bíla. 

 

3.6.2. Skipulag á höfuðborgarsvæðinu 

Skilgreiningin á svæðisskipulagi samkvæmt orðabók er eftirfarandi 

,,skipulagsáætlun fyrir tvö sveitarfélög eða fleiri þar sem leitast er 

við að samræma stefnu um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, 

umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á minnst tólf ára 

tímabili“ (Mörður Árnason, 2007, bls 1024). Skipulagið skal vera 

unnið af frumkvæði sveitarfélaganna eða Skipulagsstofnunar til að 
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samræma stefnuna (Páll Guðjónsson, 2018). Þar skal vera sett fram 

markmið og teknar ákvarðanir sem að koma ráðstöfun lands hvort 

sem það er til nota eða verndunar. 

Fyrsta svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 1985-2005 var unnið 

af skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins undir sérstakri stjórn 

fulltrúa aðildarsveitarfélaganna (Páll Guðjónsson, 2018). Næsta 

svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið var fyrir árin 2001-2024 og 

var unnið á vegum sérstakrar verkefnisstjórnar með aðkomu erlendra 

og innlendra ráðgjafa. Í báðum tilvikum var tekið allt fyrir í einni 

samfellu en samfellan varð ekki sem skyldi (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2011). Undirbúningur fyrir næsta skipulag 

byrjaði árið 2008 en stöðvaðist vegna hrunsins.  

Eftir sveitarstjórnarkosningar 2007 var svæðisskipulagsnefnd 

stofnuð og sú nefnd er með tvo fulltrúa úr hverju sveitarfélagi á 

höfuðborgarsvæðinu. Sýn nefndarinnar er ekki að taka allt fyrir í 

einni samfellu eins og áður var raunin heldur að einblína á ákveðna 

þætti sem verða teknir fyrir hverju sinni.  

Þriðja og gildandi svæðisskipulagið nefnist Höfuðborgarsvæðið 

2040 og markar sameiginlega stefnu sveitarfélaganna um náið 

samstarf hvað varðar skipulagsmál og hagkvæman vöxt næstu ára  

(Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015). Lykilstofnanir 

koma að skipulaginu, Vegagerðin, Skipulagsstofnun og 

sveitarfélögin eru í margþættu samstafi við ýmis fyrirtæki svo sem 

Sorpu, Strætó, skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins og slökkviliðið. 

Svæði eru skipulögð í víðu samhengi til að eiga við viðfangsefni 

sem ná yfir stjórnsýslumörk. Stefnan markar því einskonar umgjörð 

um aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaganna. Helstu áskoranir 

höfuðborgarsvæðisins er ör vöxtur þess og íbúafjölgun. Síðustu 25 

ár hefur íbúum fjölgað um 70.000 og gert er ráð fyrir að fjölgunin 

haldi áfram. Þéttbýlið er nú næstum því samfellt frá Hafnarfirði í 

suðri til Mosfellsbæjar í norðri. Byggðin hefur þynnst verulega sem 

veldur því að meira landrými fer undir hvern íbúa, árið 2012 bjuggu 

að meðaltali 35 íbúar á hverjum hektara en var áður 54 íbúar árið 

1985. Til viðmiðunar voru 50 íbúar á hvern hektara í London árið 

2010 (Berlin Environmental Atlas, 2015). Landrými til 

uppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu er takmörkuð auðlind. Frá 

árinu 1985 til 2012 hafa 37,5 km2  farið í íbúabyggð. Fólksfjölgun 

og dreifing byggðarinnar eykur álag á innviði höfuðborgarsvæðisins. 

Ferðir fólks eru að lengjast og bílaumferð einnig. 75% íbúa nota 

einkabíl sem er hæsta hlutfallið af borgum í sambærilegri stærð. 

Höfuðborgarsvæðið 2040 er með 6 leiðarljós sem Mynd 4 sýnir og 

eru með markmið þar sem markviss samvinna er lykillinn að góðri 

úrlausn fyrir góða borgarbyggð (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2015).  
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Fyrsta leiðarljósið fjallar um hagkvæman vöxt þar sem skýr 

vaxtarmörk eru dregin á milli þéttbýlis og dreifbýlis. Uppbygging 

innan þéttbýlis eykur þjónustu almenningssamgangna. Blönduð 

byggð eykur störf og íbúa án þess að leggja meira álag á stofnvegi 

og betri nýting verður á grunnkerfum svo sem veitum og 

almannaþjónustu. Með skýrum vaxtarmörkum eru líka kostir utan 

þeirra, þá myndast gott ræktarland í nálægð við borgina. 

Annað leiðarljósið leggur áherslu á skilvirkar samgöngur sem munu 

nýtast af íbúum, atvinnulífinu og gestum. Með þéttri uppbyggingu 

íbúa og atvinnu verða almenningssamgöngur í göngufæri. 

Þriðja leiðarljósið er um sókn og samkeppnishæfni. Til að auka 

samkeppnishæfni þarf að fjárfesta í innviðum sem ýta undir 

fjölbreytt atvinnulíf og leggja áherslu á nýsköpun. 

Fjórða leiðarljósið, heilnæmt umhverfi sem tengist inn á lífsgæði. 

Hreint loft, ómeðhöndlað drykkjarvatn og vera nálægt 

útivistarsvæðum og náttúrulegu umhverfi sem markar sérstöðu 

borgarinnar. Þá gefst íbúum færi á að viðhalda heilsu, slaka á og 

endurnærast, hvort sem það er við strönd, Græna trefilinn, heiðar 

eða fjöll. 

Fimmta leiðarljósið er gott nærumhverfi. Íbúðarbyggð þarf að vera 

með sólrík og skjólsæl nærsvæði sem stuðla að samveru. Hverfi sem 

huga að veðurfari og sérstöðu hvers svæðis. Fjölbreyttur húsakostur 

og blönduð landnotkun þar sem nærþjónusta er í göngufæri. 

Sjötta og síðasta leiðarljósið er árangursrík samvinna. Sveitarfélögin 

á höfuðborgarsvæðinu vinna að sameiginlegri byggðaþróun með 

nánu viðvarandi samstarfi með áherslur á samþættingu skipulags 

byggðar, samgangna og þjónustuframboðs (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2015). Samstarfið er unnið á grunni samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eftir stefnumótun 

Mynd 4. Leiðarljósin, útfærsla höfundar byggð á 

(Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015). 
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svæðisskipulagsnefndar. Afurð samstarfsins er virkt svæðisskipulag 

sem leiðir þróun í átt að hagkvæmni og sjálfbærni með hagsmuni 

heildarinnar að leiðarljósi. Aðal málefnið í gegnum alla stefnuna er 

nýtt hágæða almeningssamgöngukerfi, Borgarlínan. 

Samantekt: núverandi svæðisskipulag stuðlar að góðri samvinnu 

fyrir sameiginlega stefnu og heildstæða borg. 

 

3.6.1. Borgarlínan 

Þegar umferð eykst og eldsneytisverð hækkar fer að aukast notkun á 

strætisvögnum, en það kemur að því að strætó geti ekki haldið sama 

þjónustustigi þar sem þeir keyra meira og minna í sömu bílaumferð 

og sitja því líka fastir í umferð sem veldur því að hraði þeirra lækkar 

(Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). Þegar hraðinn 

lækkar raskast tímaáætlanir ásamt tengingum við aðrar leiðir sem 

lækkar þjónustustig og farþegum fer fækkandi.  

Hágæða almenningssamgöngukerfi verður á sér akgrein og kemst 

því áfram óháð bílaumferð. Getur afkastað miklu, með háa 

ferðatíðni, öruggur ferðamáti og með áreiðanlegar tímaáætlanir. 

Biðstöðvar í gæðaflokki þar sem er gengið beint af palli inní 

farartækið. Hraðvagnakerfi er líkt léttlestarkerfi nema það keyrir 

ekki á lestarteinum og því er stofnkostnaðurinn mun minni. 

Borgarlínan mun setja mikinn svip á bæjarmyndina, það verður 

sérstakt auðkenni á þeim, öðruvísi litir og uppbygging en 

hefðbundinn strætisvagn, ekki er komin endanleg niðurstaða um útlit 

en Mynd 5 sýnir hugmynd af útfærslu. Það tryggir að það verði 

auðvelt að þekkja Borgarlínuna og skapar sérkenni. Hraðvagnarnir 

sem Borgarlínan mun notast við eru lengri og geta tekið fleiri 

farþega en hefðbundnir strætisvagnar. Fasteignaþróun mun eiga sér 

stað á ás borgarlínu og gert er ráð fyrir að meirihluti af allri 

íbúðaruppbygingu á höfuðborgarsvæðinu verði í 400-600 m fjarlægð 

frá borgarlínunni (Þorsteinn Ásgrímsson, 2017). 

Mynd 5. Svipuð útfærsla og Borgarlínan (Melvær&co, e.d.). 
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Fasteignaþróun mun eiga sér stað á ás borgarlínu og gert er ráð fyrir 

að meirihluti af allri íbúðaruppbygingu á höfuðborgarsvæðinu verði 

í 400-600 m fjarlægð frá borgarlínunni (Þorsteinn Ásgrímsson, 

2017). Þær íbúðir sem eru nálægt almenningssamgöngum munu 

verða eftirsóttari og jafnframt verðmætari ef marka má erlendar 

rannsóknir (Michael Estrin, 2013). 

Samantekt: Borgarlínan mun vera mikil bylting fyrir samgöngur á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún mun líkja til almenningssamganga 

erlendis sem mun vonandi styrkja jákvæða ímynd 

almeninngssamgangna hérlendis. 

 

3.6.4. Hjólreiðar 

Ef miðað er við allt höfuðborgarsvæðið og þá sem svöruðu því að 

nota hjólreiðar sem ferðamáta er hlutfallið eftirfarandi:  

 

Þetta sýnir að það er mikil aukning á þessum ferðamáta. 

Árið 2010 samþykkti Reykjavíkurborg hjólreiðaáætlun, 

Kópavogsbær fylgdi eftir með hjólreiðaáætlun Kópavogsbæjar árið 

2012 (Reykjavíkurborg, 2015). Markmið þessara áætlana er að auka 

hlutdeild hjólreiða sem er gert með því að leggja fleiri og betri 

hjólastíga og bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk.  

Í Samgönguáætlun 2011-2022 mun ríkið veita fjármunum til að efla 

þennan ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu með stígagerð. Í þessari 

áætlun er einnig sérstök fjárveiting í göngubrýr og undirgöng til að 

auka öryggi fótgangandi. 

Árið 2015 byrjuðu miklar framfarir á hjólaleiðakerfinu. T.d. er 

stefna Reykjavíkurborgar á uppbyggingu á um 30 km af hjólaleiðum 

með áherslu á góðar og betrumbættar þveranir yfir gatnamót m.t.t. 

öryggistilfinningu notenda.  

Ártal Hlutfall fólks 

2002 0,8% 

2012 3,8% 

2014 4% 

2017 6% 

Tafla 1. Hlutfall hjólreiða (Vísir, 2012) og (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2018). 
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Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ásamt Vegagerðinni unnu að 

merkingum á lykilleiðum hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu (Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). Lykilleiðirnar eru fimm 

og eru greindar í sundur eftir litum eins og sést á Mynd 6. 

Gul leið er frá Mosfellsbæ í miðbæ Reykjavíkur. 

Rauð leið er frá Hafnarfirði gegnum Garðabæ, Kópavog og endar í 

Borgartúni í Reykjavík. 

Græn leið er frá Reykjavík austur í miðbæ Reykjavíkur. 

Blá leið strandleið. 

Fjólublá leið er frá Hafnarfirði, yfir í Garðabæ, Kópavog og endar í 

Mjóddinni í Reykjavík. Einnig eru gráar leiðir en hlutverk þeirra er 

að tengja leiðir saman.  

Svæðisskipulagsnefnd setur fram viðmið um hönnun, merkingar og 

rekstur göngu- og hjólaleiða sem sveitarfélögin hafa til hliðsjónar.  

Þetta leiðir af sér samræmda útfærslu og þjónustu á þessum 

stofnleiðum.  

Allt bendir til þess að hlutfall hjólreiðafólks muni bara koma til með 

að aukast með betri hjólastígum og með fjárhagslegum hvötum til að 

ýta undir vistvænar samgöngur t.d. með skattlagningu á bifreiðar og 

hækkun bílastæðagjalda. 

 

 

 

Það sparar ekki bara pening að hjóla heldur eflir heilsu fólks 

(Reykjavíkurborg, 2015). Sýnt hefur verið fram á að þeir sem hjóla 

að minnska kosti 30 mínútur, fimm daga vikunnar taki helmingi 

færri veikindadaga en þeir sem hjóla ekki.  

Samantekt: það eru miklar framfarir í hjólreiðum og gott að bæði 

fólk og sveitarfélög séu farin að horfa á hjól sem farartæki en ekki 

bara til skemmtunar. Lykilleiðirnar eru nokkurskonar hraðbrautir 

sem munu nýtast öllum til að fara hratt og örugglega milli staða. 

 

Mynd 6. Lykilleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu (Mannvit, 2016). 
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4. Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir eitt svæði á hverjum mörkum 

sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins. Svæðin eru valin eftir 

mannvirkjum þar sem það á við.  

Upplýsingar úr fyrri köflum verða heimfærðar á svæðin.  

Hægt er að greina á milli og sjá skil sveitarfélaga eftir litum sem er 

útskýrt á Mynd 7 ásamt því hvar svæðin eru. 

Hönnunartillaga verður gerð á svæðinu milli Reykjavíkur og 

Kópavogs sem er í kafla 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Yfirlitsmynd, útfærsla höfundar byggð á (Landmælingar 

Íslands, e.d.). 
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Mynd 8. Yfirlit yfir svæði 1, útfærsla höfundar byggð á (Landmælingar Íslands, e.d.). 

4.1. Hafnarfjörður / Garðabær 

Garðahraun er í Garðabæ og liggur að Hafnarfirði eins og sést á 

Mynd 8 (Umhverfisstofnun, 2014). Garðahraun er fólkvangur og 

umsjón þess og rekstur er í höndum Garðabæjar en 

Umhverfisstofnun gefur leyfi fyrir t.d. uppsetningu skilta. Hraunið á 

uppruna úr Búrfellseldstöðinni sem er um 8000 ára gömul 

(Umhverfisstofnun, Garðahraun, e.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menningarminjar eru á svæðinu, Atvinnubótastígur sem var lagður í 

frostavetrinum árið 1918 en var aldrei tekinn í notkun. Þegar stríðinu 

lauk minnkaði atvinnuleysi og áform um járnbraut lognuðust út af, 

vegurinn gleymdist og var að stórum hluta aldrei nýttur eins og á 

þessu svæði (Garðabær, 2012). Hann ber verkkunnáttu og dugnað 

vegagerðarmannana gott vitni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Mynd 9. Garðahraun (mynd tekin af höfundi 2019). 

Árið 2011 var lagður göngustígur þvert yfir hraunið sem  

• auðveldar leið fólks upp í Urriðaholta, Kauptúnið og 

Heiðmörk. Stígurinn er malbikaður og vel lýstur.  

Stígurinn liggur þvert á Atvinnubótastíginn þar sem timburpallur er 

yfir Atvinnubótastíginn til að hlífa honum. Á timburpallinum er 

bekkur og skilti til upplýsingaz um Atvinnubótastíginn. Pallurinn 

nýtist vel sem áningastaður og til fræðslu. Annar stígur er í hrauninu 

sem er nær Reykjanesbraut en sá er frábær tenging yfir til 

Reykjavíkur. Tengingar milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar eru 

aðeins göngustígar við götur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Mynd 9 sýnir hvernig byggðin umlykur Garðahraun og hvernig 

mosinn og hraunið fær að njóta sín. Hægt er að sjá leifarnar af 

Atvinnubótastígnum á Mynd 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 10. Atvinnubótastígur (mynd tekin 

af höfundi 2019). 
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4.2. Garðabær / Kópavogur 

Svæðið afmarkast af Fífuhvammsvegs, Arnarnesveg og 

Hafnarfjarðarvegs og er 8,9 ha að stærð (Garðabær, 2018). Það er að 

mestu leyti í eigu Garðabæjar en Kópavogur teygir sig inn á svæðið 

sem sést á mynd 11. Eins og svæðið er í dag eru engar tengingar á 

svæðinu og erfitt að komast gangandi milli Smárahverfisins og 

Arnarness. Það þarf að fara meðfram stofnvegum, yfir amk 5 

gangbrautir og tvö ljós til að fara vegaleng sem er aðeins um 1 km.  

Fallegt útsýni yfir Kópavogsleirurnar og út fjörðinn eins og sést á 

Mynd 13. Svæðið virðist vera í niðurníðslu eins og Mynd 14 sýnir en 

í aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 eru komin áform með 

svæðið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Yfirlit yfir svæði 2, útfærsla höfundar byggð á (Landmælingar 

Íslands, e.d.). 
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Mynd 13. Arnarnesháls (mynd tekin af höfundi 2019). Mynd 14. Arnarnesháls (mynd tekin af 

höfundi 2019). 

Eins og kom fram er svæðið óbyggt og óskipulagt en komið er 

skipulagsákvæði um þétta byggð með megin áherslu á 

atvinnurekstur, verslun og þjónustu þar sem hámarkshæð bygginga 

eru 8 hæðir. Kjarninn verður samgöngumiðaður með áherslu á 

verslun og þjónustu. Biðstöð Borgarlínu verður á Arnarneshálsinum 

sem mun tengja svæðið vel við aðra bæjarhluta.  

• Leið Borgarlínu á þessum slóðum liggur við fullmótaða 

íbúðarbyggð svo það mun nýtast vel að hafa þjónustukjarna á 

þessu svæði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 sýnir skjáskot úr Aðalskipulagi Garðabæjar þar sem gult 

merkir verlsun og þjónustu, B merkir biðstöð Borgarlínu og 

brotalína tengistíga (Garðabær, 2018). Þetta verður góð tengin fyrir 

gangandi og hjólandi vegfarendur við t.d. Kópavogslæk þar sem eru 

góðir göngustígar í fallegu umhverfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Skjáskot úr Aðalskipulagi Garðabæjar (Garðabær, 2018). 
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Mynd 15. Yfirlit yfir svæði 3, útfærsla höfundar á (Landmælingar Íslands, e.d.). 

4.3. Reykjavík / Seltjarnarnes 

Fyrst er Seltjarnarness getið árið 1851 og þá er talað um 

Seltjarnarnes hreppinn hinn forna (Seltjarnarnesbær, e.d.). Sá náði 

yfir allt nesið og allt til fjalla, austasta jörðin var Kópavogur og 

Elliðaárnar mörkuðu skil við Mosfellssveit. Landamörk jarða í 

Seltjarnarneshreppi hinum forna hafa orðið að mörkum sveitarfélaga 

í dag. Haustið 1942 þurfti Reykjavík meira landrými sem 

hreppsnefnd mótmælti en Alþingi samþykkti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í ársbyrjun 1948 er hinn nýi Seltjarnarneshreppur orðinn til, sem 

samanstendur af Strandahverfi, Neshverfi og Melhúsatúni.  

Mynd 15 sínir núverandi skil milli sveitarfélaganna. 
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Mynd 16. Skil Reykjavíkur og Seltjarnarness (mynd tekin af höfundi 2019). Mynd 17. Skil Reykjavíkur og 

Seltjarnarness (mynd tekin af höfundi 

2019). 

Eins og sést þá eru engin skörp skil á milli sveitarfélaganna sem 

veitir samfellda byggð. Samfelld byggð gerir það að verkum að  

• það eru styttri vegalengdir í helstu þjónustu sem ýtir undir 

vistvænar samgöngur eins og kom fram í fyrri köflum.  

Í könnun um ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu gerð af Bjarna 

Reynarssyni fyrir verkefni Betri borgar bragur var 

höfuðborgarsvæðinu skipt niður í eftirfarandi hluta: Reykjavík I,  frá 

Kringlumýrabraut og út Seltjarnarnesið, síðan er Reykjavík II, III og 

grannsveitarfélög (Bjarni Reynarsson, 2011). Sá hluti sem eyddi 

minnstum tíma í einkabíl á viku voru þeir sem bjuggu í Reykjavík I. 

Þeir íbúar sem notuðu meira aðra ferðamáta en einkabílinn bjuggu 

Reykjavík I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göngustígurinn sem sést bæði á Mynd 16 ogMynd 17 markar að 

hluta til skilin á milli sveitarfélaganna en tengist víða inn í hverfin 

sem sést á Mynd 15. Það sem stóð uppúr í vettvangsferð var hversu 

góð heildamynd svæðið býr yfir ásamt rólegu yfirbragði.  
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Mynd 18. Yfirlit yfir svæði 4, útfærsla höfundar (Landmælingar 

Íslands, e.d.). 

4.4. Kópavogur / Reykjavík 

Vatnsendahæð er á milli Seljahverfis í Reykjavík og 

Vatnsendahverfis í Kópavogi sem Mynd 18 greinir frá. Meiri hluti 

svæðisins er á yfirráðasvæði Kópavogs en aðkoman að svæðinu er 

töluvert aðgengilegri frá Reykjavík. 

Ríkið á lóð efst á svæðinu þar sem ríkisútvarpið er með aðstöðu fyrir 

dreifistöð FM senda (Rúv, e.d.). Því fylgir stór mastur sem setja svip 

á svæðið. 

Reykjavíkurmegin er Breiðholtsbrekkan sem er skíðabrekka með 

lyftu og hjólabrettasvæði.  

Árið 2002 var samþykkt vegaframkvæmd að byggja stofnbraut sem 

liggur frá Reykjanesbraut yfir á Breiðholtsbraut (Vegagerðin og 

VSÓ, 2003). Lokakaflinn milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar 

sem liggur yfir Vantsendahæð er ókláraður m.a. vegna ágreiningar 

milli Reykjavíkurborgar og Kópavogs um útfærslu á mislægum 

gatnamótum eða ekki (Sigtryggur Sigtryggsson, 2019). 
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Mynd 19. Vatnsendahæð (mynd tekin af höfundi 2019). 

Lítil tenging er milli svæðanna þrátt fyrir 

• íbúðarbyggð og stofnanir sitthvoru megin við svæðið. 

• götur í móanum eins og Mynd 20 greinir frá, sem sýnir þörf 

aukinna tenginga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svæðið er vinsælt fyrir hundaeigendur og til almennrar útivistar. 

Frábært útsýni yfir borgina (sjá Mynd 19) þar sem er hægt að sjá 

kennileiti eins og Perluna, Hallgrímskirkju og Snæfellsjökul þegar 

það er heiðskýrt. mikil kyrrð á svæðinu þar sem engin umferð er 

nálægt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Gata í móanum (mynd tekin af 

höfundi 2019). 
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4.5. Reykjavík / Mosfellsbær 

Mörkin milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar liggja meðfram 

Korpúlfsstaðaá sem er laxveiðiá (sjá Mynd 21). Golfvöllurinn 

Hlíðarvöllur er á þessu svæði, mestmegnis Mosfellsbæjar megin. Á 

löggjafarþingi árið 2012 var lagt fyrir Alþingi hvort taka þurfi 

golfvelli upp í lög um mat á umhverfisáhrifum þar sem óraskað land 

er nýtt undir þá (Alþingi, 2012). Þeir geta haft umhverfisáhrif vegna 

áburðargjafa og vökvunar sem getur aukið álag á ýmis grunnvirki. 

Það var samþykkt að það verði metið í hverju tilviki fyrir sig með 

tilliti til umfangs og staðsetningar hvort það sé háð mati á 

umhverfisáhrifum. 

Útsýni svæðisins er bæði til sjávar og fjalla sem sést á mynd 22 og 

23. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 21. Yfirlit yfir svæði 5 útfærsla höfundar (Landmælingar 

Íslands, e.d.). 
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Mynd 22. Skil Reykjavíkur og Mosfellsbæjar (mynd tekin af höfundi 2019). Mynd 23. Göngustígur við ströndina 

(mynd tekin af höfundi 2019). 

Göngustígurinn sem liggur í gegnum svæðið við sjóinn er einn af 

lykilleiðum hjólreiðakerfisins, strandleiðin. Strandleiðin tengist 

öllum lykilleiðunum og er með glæsilegt útsýni.  

• Hinsvegar þarf miklar bætur á stígnum svo að hann geti 

verið hraðbraut fyrir hjólreiðafólk.  

• Engar merkingar eru á stígnum í dag til að aðgreina umferð 

hjólreiðafólks og gangandi.  

• Annað sem þyrfti að bæta úr öryggisins vegna er lýsing, en 

engin lýsing er frá sjónum, lítil frá byggðinni og engin á 

sjálfum stígnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofar í landinu er lítil byggð á skilunum, þar eru Blikastaðir.  

Í júlí 2017 keyptu Reitir um 15 ha lóðir úr landi Blikastaða. Áætlað 

byggingarmagn er um 75 til 110 þúsund fermetrar (Viðskiptablaðið, 

2017). Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 er áætlað að þar 

verði um 124 íbúðir (Mosfellsbær og teiknistofa Arkitekta Gylfi 

Guðjónsson og félagar ehf, 2013). 
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4.6. Reykjavík / Kjósahreppur 

Mörk sveitarfélaganna skiptast við Kiðafellsá (sjá Mynd 24).  

Kjósahreppsmegin er frístundabyggð, efnistökusvæði, fornminjar 

undir hverfisvern, vatnsból og íbúðarhús. 

Stefnumörkun Kjósahrepps snýr að gæðum, halda í 

dreifbýlisyfirbragð og að landnotkun stuðli að heilnæmu umhverfi 

(Efla hf og Steinsholf, desember 2018). 

Kjósahreppur er á höfuðborgarsvæðinu og er vel við hæfi að 

samræma við skipulagstillögu Höfuðborgarsvæðisins 2040. 

Skilvirkar samgöngur er eitt af markmiðum stefnunnar og þar stefnir 

Kjósahreppur að hlutdeild göngu- og hjólreiða í öllum ferðum innan 

svæðis árið 2040 verður a.m.k. 30% (Efla hf og Steinsholt ehf, 

september 2018). Eina samgöngumarkmiðið til annarra sveitarfélaga 

er að tryggja greiða og örugga umferð fólks og vöru.  

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 24. Yfirlit yfir svæði 6, útfærsla höfundar (Landmælingar 

Íslands, e.d.). 
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• Frá skilunum milli Kjósahrepps og Reykjavíkur eru um 7,5 

km í Kjalarnes og frá skilunum í Mosfellsbæ eru um 20 km. 

Tæknin er sífellt að þróast og margt mun breytast að árinu 

2040.  

• Hjólastígur frá Kjós til Kjalarness gæti styrkt bæði svæðin. 

Þessi vegalengd er auðfarin, sérstaklega ef um 

rafmangsreiðhjól er að ræða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikil áhersla er á vistvænar samgöngur en markmið Kjósahrepps 

eru ekki háleit. 

Landslagið er nokkuð slétt og mikið landsvæði (sjá Mynd 25) svo 

hægt væri að koma upp góðum hjólastíg á svæðinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Skil Reykjavíkur og Kjósahrepps (mynd tekin af höfundi 2019). 
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Mynd 26. Núverandi tengingar Mynd 27. Tengingar samkvæmt aðalskipulagi Mynd 28. Tillaga höfundar 

5. Tillaga að úrbótum 

Ákveðið var að gera hönnunartillögu fyrir svæði 6.4 milli Kópavogs 

og Reykjavíkur vegna tilurð verkefnisins. Á Mynd 26 sjást 

núverandi tengingar, Mynd 27 sýnir tengingar samkvæmt 

aðalskipulagi og Mynd 28 sýnir tillögu höfundar að tengingum. 

Áður er hönnun hófst var haft samband við samgöngusérfræðing, 

hana Lilju Guðríði Karlsdóttir þar sem það mun koma stofnbraut á 

svæðið. Lilja starfar hjá Viaplan en það er ráðgjafafyrirtæki sem 

sérhæfir sig í ráðgjöf á sviði samgöngumála. Samkvæmt 

upplýsingum frá viðmælanda er Vegagerðin almennt frekar neikvæð 

gagnvart því að leyfa gönguþveranir yfir miðja stofnbraut og ekki 

æskilegt á vegi þar sem hraði er um eða yfir 70 km/klst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hægt væri að setja gatnamót á veginn til að búa til aðgengi að 

Útvarpsstöðvarvegi svo að gönguþveranirnar væru í tengslum við 

gatnamótin, því þá er hægt að hanna gatnamótin þannig að bílar 

þurfi að hægja á ferðinni þar í kring. Sveitarfélög þurfa sjálf að setja 

fram kröfu um hjólastíga. Vegagerðin er hinsvegar með sjóð sem 

fjármagnar hjólastíga meðfram stofnbrautum og þar sem það er 

kominn sameiginlegur göngu og hjólastígur í dag meðfram 

Arnarnesveginum er þar komin fyrirmynd að því að halda áfram 

með stíginn meðfram nýju vegtengingunni (Lilja Guðríður 

Karlsdóttir, munnleg heimild, tölvupóstur). 
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Mynd 29. Planmynd, útfærsla höfundar 
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5.1. Svæðið milli Kópavogs og Reykjavíkur 

Ýmis gróður er á svæðinu svo sem lyng, grös, alaskalúpína, víðir og 

blátoppur sem er á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands. Mófuglar 

eru á svæðinu, aðallega þúfutittlingur og vaðfuglarnir heiðlóa og 

hrossagaukur. 

Hleðsluleifar, skotbyrgi og götur í móanum er meðal minja á 

svæðinu. Göturnar gefa til kynna að fólk er að ganga þar, sem er 

vísbending um að það vanti betri tengingu á milli hverfanna.  

Áform eru um að leggja 4,2 km langa stofnbraut milli 

Reykjanesbrautar og Breiðholtsbrautar sem nefnist Arnarnesvegur. 

Hluti af veginum fer yfir þetta svæði. Matsskýrsla Vegagerðarinnar 

og Vsó ráðgjöf telur að vegurinn komi ekki til með að hafa 

umtalsverð neikvæð áhrif á umhverfið. Það sem mun skerðast að 

einhverju leyti er útivistin, sjónrænu áhrifin og hljóðstig en 

framkvæmdaraðili mun nota mótvægisaðgerðir til að það skerðist 

sem minnst (Vegagerðin og VSÓ ráðgjöf, 2003). 

Í hönnunartillögu er gert ráð fyrir að starfsemi Ríkisútvarpsins verði 

farin. Árið 2016 gerði Mannvit athugun á nýjum stað fyrir FM senda 

þar sem það er óheppilegt að notast við marga senda. Þar kom í ljós 

að Úlfarsfell myndi henta best (Mannvit, 2016). 

Markmið hönnuninnar er fyrst og fremst að tengja sveitarfélögin 

betur saman fyrir vistvænar samgöngur ásamt því að halda í gæði 

svæðisins svo sem útsýnið, útivist og náttúru.  

 
 

Mynd 30. Þversnið 
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5.2. Nánari útfærsla á svæðinu 

Gerð verða undirgöng undir Arnarnesveg með því markmiði að hafa 

þau aðlaðandi og notendavæn. Halli brekkunnar er leystur með 

hringformi. Stígurinn er 4 m á breidd og hallinn er 5% eða 1:20, sem 

gerir undirgöngin að algildri hönnun (Öryrkjabandalag Íslands, 

2016). Hægt er að sjá útfærslu á Mynd 31 og Mynd 32. 

 

 

 

 

Í miðjunni á hringforminu er gróður til að gera svæðið afslappandi. 

Ekki of hár né mikill gróður sem getur myndað felustaði. Þar verður 

mosi, lyng og blátoppur, tegundir sem eru nú þegar á svæðinu sem 

er vitað að þrífast vel í þessum jarðveg og passar við sjálft svæðið 

sem minnkar einnig þörf fyrir umhirðu. 

Glerhandrið til að opna undirgöngin eins mikið og mögulegt er. 

Lýsing er mild og lýsir allsstaðar svo að hvergi myndist dimmir 

skuggar. 

 

 

Mynd 31. Undirgöngin að degi til Mynd 32. Undirgöngin að næturlagi 
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Stígarnir frá Kópavogi mætast við efsta punkt Vatnsendahæðar svo 

að þar getur myndast óformlegur hvíldarstaður til að njóta 

náttúrunnar og útsýnisins. Aukinn gróður verður sunnan megin við 

efsta punktinn (sjá Mynd 29) sem veitir skjól frá algengri vindátt 

(Veðurstofa Íslands, 2019). Þar sem gróður eykur lífsgæði fólks 

verður meiri gróður sérstaklega við stofnbrautina til að lágmarka 

áhrif af stofnbrautinni og fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur að 

njóta. Gróður verður þó ekki svo mikill að hann muni skerða útsýnið 

yfir borgina. Notast verður við plöntur sem eru nú þegar á svæðinu, 

svo sem blátopp og víðitegundir. 

Í stað þess að hafa tvo stíga sitthvoru megin við veginn er hér lagt til 

að það verði aðeins öðru megin. Þannig er hægt að hafa gróður á 

milli stofnbrautar og göngustígs ásamt því að fleira fólk er á sama 

stað, en lífleg svæði mynda öryggi. Göngustígurinn mætir stofnbraut 

þar sem undirgöngin eru til að stytta vegalengdina neðanjarðar. 

Einnig er tilvalið að hafa strætó biðstöð hjá undirgöngunum ef 

strætó mun koma til með að keyra þenna veg en þá geta bæði íbúar 

Breiðholts og Vatnsenda nýtt sér þá biðstöð.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mynd 33. Stemningsmynd 
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6. Umræður og ályktanir 
 

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknarspurningar sem 

lagðar voru fyrir í upphafi.  

 

1. Hvað er það sem einkennir góða samfellda byggð út frá 

notagildi og fagurfræði? 

Þar sem er gott samspil hjá mörgum sveitarfélögum og hverfum 

eins og kom fram í kafla 6.3 hjá Reykjavík og Seltjarnarnesi. 

Kannanir gefa til kynna að fólk hjóli mest sem búa á þessu svæði 

og höfundur telur það vera vegna samfelldrar byggðar. Í 

fræðilega kaflanum kom fram hvað fagurfræði og skipulag 

skiptir miklu máli. Gott er að hafa nokkrar aðalgötur svo hægt sé 

að komast hratt á milli staða en líka minni götur sem geta 

myndað skemmtilega krókaleið. Hæð húsa skiptir einnig miklu 

máli en eins og í bók Jan Gehl er talað um að fólk missi tenginu 

við umhverfið fyrir ofan fimmtu hæð. Einnig geta háhýsi 

magnað upp vind svo það hentar bæði veðurfræðilega og 

mannlega séð að hafa húsin í lægra lagi eins og er á flestum 

svæðum í miðbænum og á Seltjarnarnesinu.  

 

2. Hvernig eru svæðin (t.d. á milli Breiðholts og Vatnsenda) 

eins og þau eru í dag, miðað við þau gildi sem einkenna 

góða samfellda byggð? 

Í flestum tilfellum þar sem tengin milli svæða var bágborin voru 

einhver áform um uppbyggingu sem er mjög jákvætt og í takt 

við góða samfellda byggð. Á milli Breiðholts og Vatnsenda er 

bágborin tengin og með veg þvert á milli þeirra hefði tengingin 

orðið enn verri þó að önnur hverfi hefðu tengst sín á milli betur. 

Með hönnuninni var reynt að gera aðlaðandi og örugga tenginu 

þarna á milli þrátt fyrir veginn.  

 

3. Hvernig væri hægt að bæta lífsgæði íbúa beggja 

sveitarfélaga með góðu skipulagi á tilteknu svæði? 

Með góðu og öruggu aðgengi. Mynda meira líf og nýta kosti og 

sérkenni svæðisins. Hafa góða göngu- og hjólastíga, gróður og 

lýsingu. 

 

Allt eru þetta sjálfstæðir þættir sem hafa áhrif á lífsgæði íbúa en 

allir þættirnir haldast saman í hendur og styðja við hvorn annan. 

Þessir þættir fara frá manneskjunni og yfir í alheiminn.  

Lífstíll, samfélag, efnahagur, athafnir daglegs lífs, manngert 

umhverfi, gott nærumhverfi, fagurfræði, öryggi, náttúrulegt 
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umhverfi, hagkvæmur vöxtur, skilvirkar samgöngur, sókn og 

samkeppnishæfni, hnattræn áhrif og árangursrík samvinna. Til 

að auka lífsgæði og tengingar þarf að leggja stíga í fallegu 

umhverfi, hagkvæmar almenningssamgöngur og umhverfi sem 

býður fólk velkomið.  

Jaðrar sveitarfélaganna virðast stundum mæta afgangi en þá er 

mikilvægt að vera með svæðisskipulag til að gera ráð fyrir öllu 

landssvæði. Mikil uppbygging er á höfuðborgarsvæðinu og 

svæðið verður sífellt verðmætara og því gerðar skynsamlegar 

ráðstafanir eftir þörfum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tillögur að frekari rannsóknum 
 

Það sem hefði verið gagnlegt fyrir bæði rannsóknarverkefnið og 

hönnunartillöguna var að fá viðtal við skipulagssvið Kópavogs og 

Reykjavíkur. Hvorugir gátu gefið viðtal varðandi Vatnsendann og 

komandi stofnbraut hugsanlega vegna þess að ekki er komin 

niðurstaða á mislægu gatnamótin við Breiðholtsbraut. 

Þessi rannsókn sýndi hinsvegar fram á mikilvægi umhverfisins á 

okkur, mikilvægi tenginga og að geta notast við vistvænar 

samgöngur. Ljóst er að mikil vitundarvakning er í þessum málefnum 

og spennandi tímar að að upplifa og sjá þennan uppvöxt.  

Með þessum uppvexti væri athyglisvert að skrásetja fjölda fólks sem 

notar hjólreiðar sem samgöngur og hvort þau notist við nýja 

leiðarkerfið og hvernig hjól fólk er að kjósa sér þar sem landslagið 

hér getur verið krefjandi. Einnig með komu borgarlínu hvort að 

ímynd almenningssamganga breytist til hins betra og hvort fólk 

verði opnari fyrir því að fara í Borgarlínuna. 
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