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1) Forsendur

Samræmi við fyrirliggjandi skipulagsáætlanir
Í Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 er gert ráð fyrir tvöföldun Suðurlandsvegar og að 
gatnamót við Lækjarbotnaland/Geirland og umhverfi verði mislæg þó mögulega verði byggð 
einfaldari útgáfa fyrst. Á uppdrætti aðalskipulagsins eru sýnd mislæg gatnamót. Jafnframt er 
gert ráð fyrir að gatnamót Suðurlandsvegar að/frá Waldorfskóla (S-31 á uppdrætti) og nágrenni 
verði lagfærð og settar fram hugmyndir um að vinstri beygjur verði aflagðar til að tryggja 
umferðaröryggi. Hliðarvegur sunnan Suðurlandsvegar milli vegtengingar að Waldorfskóla og 
vegar um Lækjarbotna er nauðsynleg stoðaðgerð breikkunar Suðurlandsvegar til að tryggja 
umferðaröryggi og tengingar Waldorfskóla og lóðarhafa sunnan Suðurlandsvegar. 
Ekki er í gildi deiliskipulag á svæðinu. 

Mynd 1. Hluti sveitarfélagsuppdráttar Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024. 

Lýsing á fyrirhugaðri framkvæmd
Skv. erindi Vegagerðarinnar dags. 29. nóvember 2021 felst framkvæmdin  í lagningu 1200 m 
hliðarvegar á milli núverandi vegar að Waldorfsskóla og vegar um Lækjarbotnaland. 
Hönnunarhraði vegarins er 50 km/klst. Vegurinn samanstendur af tveimur 3 m breiðum 
akreinum með 0,5 m breiðum öxlum. Heildarbreidd vegarins í akbrautarhæð er því 7 m. 
Akreinar og axlir verða klæddar með bundnu slitlagi. Beggja vegna hliðarvegarins er 4 m breitt 
öryggissvæði þar sem leyfilegur flái skeringa og fyllinga er 1:3. Samkvæmt greinargerð 
Vegagerðarinnar er tilgangur framkvæmdarinnar að bæta aðgengi að Waldorfsskólanum og 
frístundabyggð í Lækjarbotnalandi eftir að umferð verði hleypt á tvöfaldan Suðurlandsveg á 
milli Hólmsár og Fossvalla. Samfara tvöföldun Suðurlandsvegar verði akstursstefnur aðskildar 
og tengingum inn á veginn fækkað í þágu umferðaröryggis. Hliðarveginum sé ætlað að tengja 
Waldorfsskólann og byggðina í Lækjarbotnalandi saman við fyrirhuguð Geirlandsvegamót sem 
fjallað var um í umhverfismati breikkunar Suðurlandsvegar frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að 
Hveragerði.

Með erindi Vegagerðarinnar voru þessi fylgiskjöl:
 Matsskyldufyrirspurn Vegagerðarinnar til Skipulagsstofnunar
 Umsagnir umsagnaraðila vegna matsskyldufyrirspurnar
 Viðbrögð Vegagerðarinnar við umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands
 Úrskurður Skipulagsstofnunar um matsskyldu
 Ósk Vegagerðarinnar um umsögn Umhverfisstofnunar og viðbrögð UST
 Áhættumat vegna framkvæmda á vatnsverndarsvæði
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Matsskylda
Í samræmi við 1. mgr. 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 sendi Vegagerðin Skipulagsstofnun 
fyrirspurn dags. Í september 2021, þar sem óskað var eftir ákvörðun stofnunarinnar um 
matsskyldu framkvæmdarinnar. 
Skipulagsstofnun kallaði í kjölfarið eftir umsögnum viðeigandi umsagnaraðila. 
Kópavogsbær sendi Skipulagsstofnun umsögn um matsskyldufyrirspurn fyrir breikkun 
Suðurlandsvegar: Fossá – Hólmsá. Hliðarvegur í Lækjarbotnum, dags.  27. október 2021. 
Sbr. fylgiskjal 1.
Skv. erindi Skipulagsstofnunar dags. 18. nóvember 2021 er framkvæmdin ekki háð matsskyldu 
sbr. 19. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana, sbr. lið 13.02 í 1. Viðauka laganna. 
Eftirfarandi kemur fram í ákvörðunarorðum:
„Á grundvelli fyrirliggjandi ganga er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð 
framkvæmd sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið 
sem tilgreind eru í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Því skal 
framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.“

2) Ferill máls 

Á fundi skipulagsráðs 31. janúar 2022 var lagt fram erindi Vegagerðarinnar dags. 29. nóvember 
2022 þar sem sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu hliðarvegar í Lækjarbotnum. 
Um er að ræða hliðarveg frá fyrirhuguðum gatnamótum við Geirland að að núverandi vegi að 
Waldorfskólanum í Lækjarbotnum.
Framkvæmdin er liður í að tryggja öruggar tengingar við Lækjarbotnaland samhliða breikkun 
Suðurlandsvegar.
Fyrir liggur umsögn Kópavogsbæjar til Skipulagsstofnunar dags. 27. október 2021, þar sem 
fram kemur að framkvæmdin sé ekki líkleg til að valda umtalsverðum neikvæðum 
umhverfisáhrifum og því skuli hún ekki matsskyld. Með ákvörðun Skipulagsstofnunar, dags. 
18. nóvember 2021, var framkvæmdin ekki talin háð mati á umhverfisáhrifum þar sem hún var 
ekki talin líkleg til að  hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif.

Skipulagsráð samþykkti með tilvísan í 8. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 að 
grenndarkynna ofangreinda umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir hagsmunaaðilum og 
umsagnaraðilum.
Send voru bréf til umsagnaraðila og hagsmunaaðila dags. 23. febrúar 2022. Frestur til að skila 
inn athugasemdum var til 28. mars 2022.
Á fundi skipulagsráðs  4. apríl 2022 var erindið lagt fram að nýju ásamt umsögnum, 
athugasemdum og ábendingum sem bárust á kynningartíma og umsögn skipulagsdeildar 
dags. 1. apríl 2022. Skipulagsráð samþykkti erindið og vísaði því til afgreiðslu bæjarráðs og 
bæjarstjórnar. 
Á fundi bæjarstjórnar 12. apríl 2022 var erindinu vísað aftur til afgreiðslu skipulagsráðs. 

Athugasemdir og ábendingar

Á kynningartíma bárust athugasemdir og umsagnir frá:
1. Gunnari Haraldssyni og Jónu Margréti Kristinsdóttur, landeigenda í Gunnarshólma og 

Lækjarbotnalandi 4-5.
2. Þresti Magnússyni f.h. Skógræktarfélags Kópavogs.
3. Hildi Margrétardóttu rog Þórlaugu Sæmundsdóttur f.h. Waldorfskólans í Lækjarbotnum. 
4. Henny Hafsteinsdóttur f.h. Minjastofnunar Íslands
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1.Gunnar Haraldsson og Jóna Margrét Kristinsdóttir landeigendur í Gunnarshólma og 
Lækjarbotnalandi 4-5 dags. 28. mars 2022. 
Sbr. fylgiskjal 2. 

1.1.
Athugasemdum eigenda Gunnarshólma hefur áður verið komið á framfæri við Vegagerðina 
og Kópavogsbæ. 
Athugasemdirnar varða, að breikkun vegarins verði sunnan við núverandi vegstæði og að 
eigendur Gunnarshólma þurfi greiðan aðgang að landi sínu, sunnan megin Suðurlandsvegar. 

Umsögn 1.1:
Það er mat skipulagsdeildar að svör Vegagerðarinnar í matsskýrslu og umsögn 
Kópavogsbæjar séu fullnægjandi. Megin ástæður þess að vegurinn getur ekki verið 
sunnan megin núverandi vegar, er að á svæðinu er náttúruvættið Tröllabörn og önnur 
vernduð svæði í Lækjarbotnum. Helgunarsvæði nátturuvættisins nær að núverandi 
vegstæði Suðurlandsvegar sunnanverðu og takmarkar þar með möguleika á breikkun 
vegarins til suðurs.

 

1.2.
Gerð er athugasemd við að ekki sé gert ráð fyrir aðgengi landeigenda Gunnarshólma að 
landi þeirra Lækjabotnalandi 4 og 5. Gerð er skilyrðislaus krafa um að fundin verði lausn á 
þessu og þeim tryggður aðgangur bæði að frístundalóðum á Lækjarbotnalandi 4 og 5 og 
beitarlandi sunnan megin vegarins.
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Vegagerðin hefur lagt til að gerð verði undirgöng undir veginn þar sem svokallaður 
Oddfellowblettur er, en sú staðsetning er algjörlega óásættanleg að mati landeigenda, þar 
sem þá þurfi að ganga land Gunnarshólma á enda, til að komast að undirgöngunum.
Verði fallist á tillögu landeigenda að leggja veginn sunnan núverandi vegar í landi 
Gunnarshólma eru landeigendur tilbúnir að falla frá þessari kröfu sinni um aðgengi að landi 
sínu sunnan vegarins.

Umsögn 1.2:
Framkvæmdir vegna hliðarvegarins hafa ekki áhrif á aðgengi landeigenda að landi 
Gunnarshólma sunnan vegar. Ofangreind athugasemd verður tekin til skoðunar og höfð 
til hliðsjónar í þeirri deiliskipulagsvinnu sem nú stendur yfir fyrir síðari hluta 
framkvæmdarinnar við breikkun Suðurlandsvegar og gatnamótalausnir sem þeirri 
framkvæmd fylgja. 

1.3.
Skv. fyrirliggjandi teikningum virðist helgunarsvæði vegarins ná inn á byggingarreit lóðanna og 
gera landeigendur athugasemd við það.

Umsögn 1.3:
Framkvæmdir vegna hliðarvegarins munu ekki hafa áhrif á lóðirnar við Lækjarbotnaland 
4-5. Ofangreind athugasemd verður tekin til skoðunar og höfð til hliðsjónar í þeirri 
deiliskipulagsvinnu sem nú stendur yfir fyrir síðari hluta framkvæmdarinnar við 
breikkun Suðurlandsvegar og gatnamótalausnir sem þeirri framkvæmd fylgja. 

1.4.
Landeigendur gera einnig athugasemdir við fyrirhugaða staðsetningu svokallaðra 
Geirlandsgatnamóta og hafa farið þess á leit við Vegagerðina að skoða að færa gatnamótin 
að heimreiðinni að Elliðakoti til að lengja leiðina frá Gunnarshólma til Reykjavíkur ekki meira 
en nauðsyn krefur. Gatnamótin verða u.þ.b. 800 metrum austar en núverandi tenging við 
Gunnarshólma. Gengi það eftir, lengist vegalengd frá Gunnarshólma til Reykjavíkur um a.m.k. 
1,6 km. Einnig er óljóst hvar póstkassi fyrir ábúendur Gunnarshólma yrði staðsettur. 

Gerð vegarins með þessum hætti, skerðir lífsgæði ábúenda. Landeigendur Gunnarhólma sjá 
sjálfir um snjómokstur á heimreið sinni og yfir háveturinn þegar tíðarfar hefur verið eins og 
síðust vikur hefur þurft mikinn snjómokstur og oft á tíðum þurft að moka veginn daglega.
Ljóst er að ef ekki er fært að íbúðarhúsum mun það einnig koma niður á þjónustu við íbúa, svo 
sem sorphirðu, skólaakstur og póstþjónustu. 
Vegasgerðin hefur svarað því til, að landeigendur verði að snúa sér til Kópavogsbæjar með 
hvaða hætti bærinn muni þjónusta veginn og þá sér í lagi í tengslum við snjómokstur yfir 
vetrarmánuðina.

Umsögn 1.4:
Það er mat skipulagsdeildar að megin mál varðandi hönnun og framkvæmd vegarins, 
sé öryggi vegfarenda. Vegamót við Geirland eru hluti af öðrum áfanga framkvæmda við 
breikkun Suðurlandsvegar frá Fossvöllum og vestur fyrir Hólmsá.
Óhjákvæmilegt er að í tilvikum getur vegalengd sem fara þarf lengst, frá því sem nú er. 
Varðandi póstkassann, þá eru líkur á að hann verði settur niður við afleggjarann á móts 
við Geirland. Við nánari skoðun skal hafa samráð við Íslandspóst.
Aukið umferðaröryggi er hagsmunamál allra hlutaðeigandi. Því kunna þó að fylgja 
einhverjar breytingar frá núverandi stöðu tenginga og lengri ferðatími. 
Varðandi snjómokstur og sorphirðu, telur skipulagsdeild ekki forsendur til að svara í 
umsögn um umsókn um framkvæmdaleyfi. Snjómokstri hefur ekki verið sinnt af 
Kópavogsbæ í dreifbýlinu. Skipulagsdeild beinir því til gatnadeildar að skoða 
fyrirkomulag snjómoksturs á svæðinu í samvinnu við þjónustudeild Vegagerðarinnar. 
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2. Þröstur Magnússon f.h. Skógrætarfélags Kópavogs 
dags. 27. mars 2022. 
Sbr. fylgiskjal 4. 

2.1.
Vakin er athygli á því að Skógræktarfélag Kópavogs plantaði trjám í Lækjarbotnum skv. 
samningi við Kópavogsbæ dags. 18. nóvember 1993. Virðist hliðarvegurinn fara að hluta yfir 
svæði þar sem trjáplöntum var plantað og vill félagið hafa aðkomu að því að skoðað verði 
hversu mikið af plöntum fer undir vegabæturnar. Á svæðinu eru m.a. tré sem félagið hefur nýtt 
til sölu og áskilur félagið sér bætur af hálfu Vegagerðarinnar í samræmi við magn trjáa sem 
fara undir vegaframkvæmdirnar. 

Umsögn 2.1:
Tekið er undir sjónarmið Skógræktarfélags Kópavogs varðandi bætur vegna 
hugsanlegs tjóns á trjám samhliða framkvæmdinni og að það verði bætt í samræmi við 
vegalög. 
Þegar fyrir liggur svæði sem fer undir veginn, er eðlilegt að skoða verði hvort 
trjáplöntur, sem félagið hefur gróðursett fari undir vegstæðið. Verði það raunin, er 
eðlilegt að rætt verði við Vegagerðina um mótvægisaðgerðir eða bætur vegna mögulega 
raskaðs skógræktarsvæðis.

3. Hildur Margrétardóttir og Þórlaug Sæmundsdóttir f. h. Waldorfskólans Lækjarbotnum 
dags. 27. mars 2022. 
Sbr. fylgiskjal 5.

3.1.
Þar sem Waldorfskólinn í Lækjabotnum er 130 manna vinnustaður er ástæða til að benda á 
það öryggi sem þarf að vera til staðar á meðan Geirlandsgatnamót hafa ekki verið tekin í 
gagnið. Stjórn Waldorfskólans og foreldraráð geta ekki samþykkt að skólarútur eigi að keyra 
að Bláfjallaafleggjara, þar til síðasta áfanga að Hólmsá er lokið og Geirlandsvegamótin tekin í 
notkun, líkt og Vegagerðin og Kópavogur hafa lagt fram sem tímabundna lausn á 
framkvæmdatíma.
Við bendum á umsögn Kópavogsbæjar við athugasemdum skólans í grenndarkynningu um 
breikkun Suðurlandsvegar 3.1. bls. 3:
Framkvæmdin felst aðeins í byggingu vegarins en hann verður ekki tekinn í notkun fyrr en að 
loknum síðasta áfanganum frá Fossvöllum að Hólmsá og þá samhliða þeim 
gatnamótalausnum sem í þeim áfanga felast. Sá áfangi verður kynntur síðar fyrir 
hagsmunaaðilum. Í þeirri framkvæmd sem nú er kynnt verður ekki gerð breyting á aðkomu að 
Waldorfskólanum frá Suðurlandsvegi.Skipulagsdeild tekur undir sjónarmið um mikilvægi 
samráðs við Waldorfskóla um fyrirhugaðar breytingar á vegtengingum í síðasta áfanga 
breikkunar vegarins og áréttar jafnframt mikilvægi þess að aðgengi að skólanum sé ekki skert 
miðað við núverandi tengingar.

Umsögn 3.1:
Árétta skal að skólarútur frá Waldorfskóla munu ekki þurfa að keyra að 
Bláfjallaafleggjara á framkvæmdatíma. Eins og fram kemur ofangreint og í viðbrögðum 
Vegagerðarinnar dags. 7. apríl 2022 stendur ekki til að afleggja vinstri beygjur frá 
afleggjara Waldorfskóla inn á Suðurlandsveg fyrr en gatnamót við Geirland verða tekin 
í notkun. 

3.2.
Vitað er að mikil snjósöfnun sé á svæðinu þar sem fyrirhugað er að leggja hliðarveginn. 
Nauðsynlegt sé að gera mótvægisaðgerðir gagnvart því, til dæmis með hækkun vegarins. 



7

Einnig bendum við á skyldur Kópavogsbæjar að halda vegi í flokki C7 opnum á vetrartíma með 
snjómokstri, þar sem Waldorfskólinn stendur á stofnanalóð skv. nýju aðalskipulagi.

Umsögn 3.2:
Varðandi snjómokstur, telur skipulagsdeild ekki forsendur til að svara í umsögn um 
umsókn um framkvæmdaleyfi. Skipulagsdeild beinir því til gatnadeildar að skoðað verði 
með hvaða hætti hægt verði að sinna snjómokstri á svæði, þá hugsanlega með 
samvinnu við þjónustudeild Vegagerðarinnar. Komi til álita að leggja til við bæjarráð að 
snjómokstri verði sinnt á svæðinu.

4. Henný Hafsteinsdóttir f.h. Minjastofnunar Íslands 
dags. 5. maí 2022
Sbr. fylgiskjal 8.

4.1
Minjastofnun Íslands gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaðar framkvæmdir af því gefnu að 
gengið verði að kröfum Minjastofnunar Íslands sem fram koma í ofangreindri umsögn 
stofnunarinnar til Skipulagsstofnunar dagsett 8. október 2021. 1

Umsögn 4.1
Í umsögn Minjastofnunar til Skipulagsstofnunar dags. 8. október 2021 kemur eftirfarandi 
fram „Minjastofnun Íslands leggst ekki gegn því að hluta túngarðsins (64:3) verði raskað 
vegna fyrirhugaðrar vegagerðar. Gæta verður þess þó að raskinu verði haldið í lágmarki 
og það verði ekki meira en brýna nauðsyn beri til. Þann hluta garðsins, sem liggur 
meðfram Suðurlandsvegi að norðanverðu og ekki verður raskað, þarf að girða af á 
meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að túngarðurinn raskist af vangá. 
Gæta þarf þess að garðurinn sem liggur samhliða túngarðinum nær Suðurlandsvegi 
verði einnig girtur af á meðan á framkvæmdinni stendur til að honum verði ekki raskað.“

Skipulagsdeild leggur áherslu á að ofangreindum kröfum Minjastofnunar verði fylgt eftir 
við framkvæmdina, skal framkvæmdaleyfið vera bundið þeim skilyrðum 

Niðurstaða umsagnar:
Það er mat skipulagsdeildar að athugasemdum landeigenda Gunnarshólma, 
Skógræktarfélags Kópavogs og fulltrúa Waldorfskóla sé svarað með fullnægjandi hætti 
og að ekki finnist rök fyrir því að breyta kynntum forsendum hönnunar hliðarvegar í 
Lækjarbotnum. 
Ábendingar varðandi fyrirhuguð gatnamót við Geirland verða teknar til skoðunar við 
gerð deiliskipulags fyrir svæðið. 

1 Vísað er til umsagnar Minjastofnunar dags. 8. október 2021 vegna matsskyldufyrirspurnar. Fylgiskjal 9.
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Fylgiskjal 1 - Umsögn Kópavogsbæjar um matsskyldufyrirspurn dags. 27. október 2021.
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Fylgiskjal 2 - Athugasemdir landeigenda Gunnarshólma dags. 28. mars 2022.
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Fylgiskjal 3 - Viðbrögð Vegagerðarinnar við atrhugasemdum landeigenda Gunnarshólma 
dags. 31. mars 2022.
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Fylgiskjal 4 - Athugasemdir Skógræktarfélags Kópavogs dags. 27. mars 2022.
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Fylgiskjal 5 - Athugasemdir Waldorfskóla dags. 27. mars 2022.
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Fylgiskjal 6 - Viðbrögð Vegagerðarinnar við athugasemdum Waldorfskóla dags. 7. apríl 2022.
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Fylgiskjal 7 - Viðbrögð Vegagerðarinnar við athugasemdum Skógræktarfélags Kópavogs 
dags. 7. apríl 2022.
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Fylgiskjal 8 – Umsögn Umhverfisstofnunar dags. 5. maí 2022
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Fylgiskjal 9 – Umsögn Umhverfisstofnunar til Skipulagsstofnunar vegna 
matsskyldufyrirspurnar dags. 8. október 2021.
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