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Dalvegur – samgönguskipulag 
Umfang uppbyggingar við Dalveg 

1 Inngangur 
Birgir Sigurðsson, fyrir hönd Kópavogsbæjar, fór þess á leit að VSÓ Ráðgjöf framkvæmdi 
greiningu á áhrifum fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðum við Dalveg 24, 30 og 32 á 
umferð um nærliggjandi götur og áhrif nýrrar aðkomu frá Reykjanesbraut að Dalvegi. 

2 Forsendur 
Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að við Dalveg 24 rísi um 9,8 þús. m2 atvinnuhúsnæðis, 
rúmlega 16 þús. m2 við Dalveg 30 og tæpir 16 þús. m2 við Dalvegi 32, eða samtals um 42 
þús. m2 atvinnuhúsnæðis.  Út frá þeim viðmiðum sem notuð hafa verið í umferðarlíkani 
höfuðborgarsvæðisins við gerð Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins, jafngildir 
umferðarsköpun því magni atvinnuhúsnæðis um 7.600 bílum á sólarhring miðað við að 
engin breyting verði á ferðavenjum íbúa höfuðborgarsvæðisins.  Hins vegar eru í 
svæðisskipulaginu sett fram ákveðin markmið um breytingu á ferðavenjum. Þau markmið 
lúta að því að dragi úr aukningu bílaumferðar miðað við það sem annars mætti gera ráð 
fyrir miðað við óbreytta þróun, og ná þau bæði til 2030 og 2040.  Á því svæði sem hér um 
ræðir er gert ráð fyrir að fjöldi bílferða dragist saman um 5-15% frá óbreyttri þróun.  

Markmið um breytingu ferðavenja byggja á ýmsum þáttum, og þar ber hæst uppbygging 
Borgarlínu og er sú vinna að komin á fullan skrið.  Umferðartölur sem hér eru settar fram 
miða við að markmið um breytingu ferðavenja gangi eftir og að hlutdeild 
almenningssamgangna aukist í takti við þær áætlanir sem settar hafa verið fram.  Út frá 
þeim forsendum má gera ráð fyrir að umferð sem nemur um 6.500 bílum/sólarhring 
tengist þessum þremur uppbyggingarreitum (þ.e. Dalvegi 24, 30 og 32) og byggja 
umferðarreikningar fyrir svæðið á þessum tölum. 

3 Greining á áhrifum á umferð 
Í skipulagsgrunni umferðarspár fyrir svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2030 var gert 
ráð fyrir talsvert minni uppbyggingu á lóðum við Dalveg heldur en nú er gert.  Raunar var 
gert ráð fyrir sáralítilli aukningu atvinnuhúsnæðis við Dalveg 30-32 og engri breytingu á 
magni atvinnuhúsnæðis við Dalveg 1-28 til ársins 2030.  Í umferðarspá fyrir 2040 var hins 
vegar gert ráð fyrir talsverðri uppbyggingu við Dalveg 1-28 eða tæpum 60 þús. m2 
atvinnuhúsnæðis og um 12 þús. m2 við Dalveg 30-32.  Því má sjá að sú uppbygging sem 
nú er sett fram er nokkru meiri en sú sem gert var ráð fyrir í umferðarspám 
svæðisskipulags á sínum tíma. 

Umferðarreikningar miðað við þær forsendur sem hér koma fram sýna að sú uppbygging 
við Dalveg 24-32 sem sett er fram í deiliskipulagstillögum (um 42 þús. m2) er ekki líkleg til 
að hafa veruleg neikvæð áhrif á umferðflæði á Dalvegi. Vissulega mun umferðin aukast, 



  Minnisblað 

 

2

 

eins og tölurnar sýna, en þó ekki þannig að stefni í óefni. Fyrirhuguð tenging milli 
Reykjanesbrautar og Dalvegar austan bensínstöðvar hefur jákvæð áhrif á umferðarflæði 
og því er talið mikilvægt að sú tenging verði gerð. Þessi tenging mun létta á umferð á 
Dalvegi, sérstaklega austasta hluta hans.  Umferðarreikningar gefa til kynna að hluti 
umferðar muni færast af austurhluta Dalvegar yfir á Reykjanesbraut og velja frekar nýja 
tengingu milli Reykjanesbrautar og Dalvegar sökum þess að sú leið verður orðin 
greiðfærari. Mun það létta nokkuð á umferð á austasta hluta Dalvegar. 

Gjarnan er miðað við að hámarks afkastageta einfaldrar tvístefnugötu sé um 18-20 þús. 
bílar á sólarhring, og þegar því umferðarmagni er náð megi búast við umtalsverðum 
umferðartöfum, þ.e. flæði umferðar verður óstöðugt  og tafir aukist verulega. Líkt og sjá 
má af töflu 1 þá er umferð á Dalvegi enn nokkuð frá þessum mörkum, hvort sem horft er 
á núverandi ástand götunnar eða stöðuna eftir uppbyggingu á reitum við Dalveg. 

Lögð er áhersla á að umferðarljós á mótum Dalvegar og Hlíðarhjalla séu samstillt ljósum 
við gatnamót Dalvegar og Nýbýlavegar.  Einungis um 230 m eru milli þessara gatnamóta 
og því mikilvægt að hugað verði að samstillingu ljósa til að flæði umferðar verði sem best. 

Tafla 1:  Umferð um Dalveg og aðliggjandi götur  

Gata Núverandi 
umferð 

Eftir 
uppbyggingu 

Dalvegur, við lóðamörk 28 og 30 13.500 14.400 

Dalvegur, vestan Hlíðarhjalla 12.400 13.700 

Dalvegur, austan Hlíðarhjalla 13.700 14.500 

Dalvegur, ný tenging við Reykjanesbraut -- 6.000 

Dalvegur, ný tenging milli lóða 28 og 30 -- 3.500 

Dalvegur, vestan nýrrar tengingar við Reykjanesbraut 13.500 15.200 

Reykjanesbraut vestan Dalvegar 54.900 53.200 
 

3.1 Umferð um Dalveg næst Nýbýlavegi 
Komið hafa fram áhyggjur af því að umferð á austasta kafla Dalvegar, næst gatnamótum 
Breiðholtsbrautar/Nýbýlavegar, verði eftir uppbyggingu meiri en gatan getur annað með 
góðu móti.  Af töflu 1 má sjá að núverandi umferð á þessum kafla (Dalvegur, austan 
Hlíðarhjalla) er um 13.700 bílar á sólarhring. Þegar nánar er rýnt í umferðartölurnar sést 
að á þessum hluta Dalvegar fóru um 8.200 bílar (60% heildarumferðar) til vesturs en til 
austurs fóru um 5.500 bílar (40% heildarumferðar.) Umferðarreikningar sýna að eftir 
uppbyggingu verður umferð á þessum kafla Dalvegar um 14.500 bílar á sólarhring.  Af 
þessum bílum fari um 7.900 til vesturs (55%) og um 6.600 til austurs (45%). 
Umferðarreikningar sýna þannig að hlutfall umferðar til vesturs lækkar samanborið við 
umferð til austurs, þ.e. hlutfallslega færri fara þá leiðina.  Þetta er bein afleiðing af nýrri 
tengingu af Reykjanesbraut inn á Dalveg.  Sé umferðin hins vegar reiknuð án þessarar 
nýju tengingar og miðað við óbreytta skiptingu akstursstefna (60% til vesturs og 40% til 
austurs) á þessum hluta Dalvegar verður umferðin hins vegar 9.500 til vesturs og 6.400 til 
austurs eða samtals um 15.900 bílar. 
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 Mynd 1 Umferð um Dalveg og næsta nágrenni miðað við núverandi ástandi annars vegar og eftir 
uppbyggingu hins vegar (þ.e. miðað við umferðarspá). Á innfelldu myndinni má sjá vestasta hluta Dalvegar. 
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4 Áhrif aukinnar umferðar á hljóðvist 
Á mynd 2 má sjá þann hluta úr korti hávaðakortlagningar frá 2017 sem sýnir svæðið við 
Dalveg sem um er rætt, og af kortinu má sjá að umferðarhávaði frá Reykjanesbraut er 
mikið til ráðandi þáttur.  Mikilvægt er að hafa í huga þegar horft er á þetta kort að hér er 
miðað við hljóðstig í 4 m hæð líkt og staðall EU 2002/49/EC kveður á um. Því gefur þetta 
kort ekki alveg rétta mynd af áhrifum hljóðveggja við Dalveginn. Líklegt er að fyrirhugað 
atvinnuhúsnæði á lóðum Dalvegar 30 og 32 mun skerma nokkuð af umferðarhávaða frá 
Reykjanesbraut og því mögulega bæta hljóðvist norðan megin og draga þannig úr 
áhrifum vegna aukinnar umferðar á Dalvegi á hljóðvist.   

 

 Mynd 2 Úr hljóðvistarkorti sem gefið var út í júlí 2017 í tengslum við hávaðakortlagningu skv. EU 
2002/49/EC. Núverandi hljóðvarnir eru merktar inn á kortið í ljósbláum lit. Athygli er vakin á því að hér er 
miðað við hljóðstig í 4 m hæð og því verða áhrif hefðbundinna hljóðveggja takmörkuð. (Efla 2017) 

Niðurstaða greiningar er að umferðaraukning á Dalvegi vegna þeirrar uppbyggingar sem 
hér er fjallað um er ekki líkleg til að hafa teljandi neikvæð áhrif á hljóðvist.  Hafa skal í 
huga að þessi niðurstaða er að nokkru háð því að tenging milli lóða Dalvegar 28 og 30 
(sbr. mynd 1) komi til enda er hún líkleg til að taka til sín nokkurn hluta umferðaraukningar 
sem að óbreyttu færi um Dalveg. 

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að hljóðvistarreikningar sem mynd 2 sýnir voru gerðir 
árið 2017 og byggja á skipulagi og hljóðvörnum þess tíma og taka því ekki til áhrifa 
þeirrar uppbyggingar sem hér er til umfjöllunar. Auk þess byggja þessir reikningar á 
kröfum EU 2002/49/EC sem miðar við hljóðstig í 4 m hæð sem dregur úr áhrifum þeirra 
hljóðvarna sem fyrir eru.  Því væri líklegast rétt að framkvæma hljóðvistarreikninga sem 
tækju mið af fyrirhuguðu skipulagi og hljóðstig í 2 m hæð reiknað þannig viðkomandi 
varnir væru að fullu teknar með í reikningana. 
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5 Niðurstöður 
Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að við Dalveg 24, 30 og 32 rísi samtals um 42 þús. m2 
atvinnuhúsnæðis.  Út frá þeim viðmiðum sem notuð hafa verið í umferðarlíkani 
höfuðborgarsvæðisins jafngildir það um 6.500  bílum/sólarhring miðað við að markmið um 
breytingar á ferðavenjum íbúa höfuðborgarsvæðisins (uppbyggingu 
almenningssamgangna o.fl. sem þegar er í vinnslu) gangi eftir.   

Umferðarreikningar sýna að sú uppbygging við Dalveg sem hér er um rætt er ekki líkleg 
til að hafa veruleg neikvæð áhrif á flæði umferðar á Dalvegi. Vissulega mun umferðin 
aukast en sú aukning er ekki líkleg til að hafa umtalsverð neikvæð áhrif á flæði umferðar.  
Tenging milli Reykjanesbrautar og Dalvegar austan bensínstöðvar hefur jákvæð áhrif á 
umferðarflæði og talið er mikilvægt að sú tenging verði gerð en reikningar sýna að hún 
muni létta á umferð á Dalvegi, sérstaklega austasta hluta hans.  Umferðarreikningar gefa 
til kynna að hluti umferðar muni færast af austurhluta Dalvegar yfir á Reykjanesbraut og 
velja frekar nýju tenginguna sökum þess að sú leið verður orðin greiðfærari.  Þessi 
tenging gerir jafnframt það að verkum að aukning umferðar á austasta hluta Dalvegar 
verður minni en annars yrði. 

Líkt og sjá má af töflu 1 þá er umferð á Dalvegi enn nokkuð frá mörkum um hámarks 
afkastagetu einfaldrar tvístefnugötu, hvort sem horft er á núverandi ástand götunnar eða 
stöðuna eftir uppbyggingu. 

Telja má víst að tenging milli lóða Dalvegar 28 og 30 verði til góða og taki til sín hluta af 
aukningu umferðar sem annars færi um Dalveg. Þetta er vissulega háð því að gatan haldi 
áfram til austurs í suðurjaðri lóðarinnar næst Reykjanesbraut eins og sýnt er á mynd 2. Út 
frá niðurstöðum umferðarreikninga er óhætt að fullyrða að þessi tenging muni létta á 
austasta hluta Dalvegar. Lögð er áhersla á að umferðarljós á mótum Dalvegar og 
Hlíðarhjalla verði samstillt ljósum við gatnamót Dalvegar og Nýbýlavegar. 

Varðandi umferðarhávaða þá er ekki talið að líklegt að hljóðvist muni versna svo nokkru 
nemi í nágrenni Dalvegar.  Líklegt má telja að fyrirhugaðar byggingar á lóðum Dalvegar 
30 og 32 muni skerma nokkuð af umferðarhávaða frá Reykjanesbraut og þannig 
mögulega bæta hljóðvist norðan megin við húsin. Því er ekki talið líklegt að sú 
umferðaraukning sem hér er gert ráð fyrir við Dalveg muni hafa veruleg neikvæð áhrif á 
hljóðvist á svæðinu. 
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