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1 Inngangur 

Gerð er vinnslutillaga fyrir breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024, sem samþykkt 

var með greinargerð og uppdrætti dags. 24. feb. 2014, sem fjallar um að Kópavogsgöng 

eru felld út úr aðalskipulagi ásamt því að hluti af opnu svæði við Dalveg, OP-10, er breytt 

í svæði fyrir verslun og þjónustu, VÞ-22. Kópavogsbær og Reykjavíkurborg vinna í 

sameiningu að tillögugerð að aðalskipulagsbreytingum með það að markmiði að fella 

Kópavogsgöng út úr aðalskipulagi beggja sveitarfélaga. Vinnslutillaga að breytingu á 

aðalskipulagi Kópavogs samanstendur af greinargerð og umhverfismati ásamt uppdrætti 

sem sýnir breytingu. 

Þegar svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins tók gildi 14. júlí 2015, var gert ráð fyrir því 

að gera þyrfti breytingu á aðalskipulagi Kópavogs, þar sem ósamræmi væri á milli 

svæðisskipulags og aðalskipulags Kópavogs, þar sem svæðisskipulag gerir ekki ráð fyrir 

Kópavogsgöngum. 

2 Markmið og forsendur breytinga 

Forsendur og markmið breytinga eru að samræma aðalskipulag Kópavogsbæjar og 

svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, og framfylgja sameiginlegri stefnumörkun sem 

sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa sett sér. Einnig sem markmið hennar er að 

aðalskipulag Kópavogsbæjar sé í samræmi við umferðarspár og þau áform sem uppi eru 

um samgöngumál og byggðaþróun í Kópavogsbæ, þar sem hagkvæmni og heildarsýn 

samgöngumála eru leiðarljós í áætlunargerð. 

Í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 eru sett fram markmið um breytingu 

ferðavenja og að hlutdeild almenningssamgangna aukist verulega, og hafa sveitarfélögin 

á höfuðborgarsvæðinu því sameinast um stefnu sem miðar að því að byggja upp 

hágæða almenningssamgangnakerfi á höfuðborgarsvæðinu. Í svæðisskipulagsvinnunni 

voru gerðar umferðarspár sem taka mið af breyttum ferðavenjum. Niðurstaða þeirra sýnir 

að gangi markmið um breyttar ferðavenjur eftir mun það stofnbrautakerfi sem lagt er til 

grundvallar í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 (og innifelur ekki 

Kópavogsgöng) anna þeirri umferðaraukningu sem gert er ráð fyrir á næstu áratugum og 

þannig ekki talin þörf á Kópavogsgöngum.  

Niðurstöður umferðarspár sem unnar voru af VSÓ Ráðgjöf í desember 2016, og einnig 

umferðarspár í mars 2015, sýna að áhrifa ganganna gætir fyrst og fremst í næsta 

nágrenni þeirra, og þegar fjær dregur verða áhrifin óveruleg. 

Fram kemur í umferðarspá að „[m]ikill ókostur Kópavogsganga er að þau flytja talsvert 

umferðarmagn af Reykjanesbraut, þar sem nægjanleg umferðarrýmd er til staðar, og yfir 

á Kringlumýrarbraut þar sem umferðarrýmd er mjög af skornum skammti og afkastageta 

nánast fullnýtt. Með tilkomu Kópavogsganga gæti umferð á Kringlumýrarbraut aukist um 

12 þús. bíla og myndi það hafa verulega neikvæð áhrif á afkastagetu götunnar. Það má 

því segja að þrátt fyrir að spár sýni allnokkra umferð um göngin eða um 27 þús. bíla á 

sólarhring þá virðast Kópavogsgöng ekki þjóna því yfirlýsta markmiði að létta á umferð á 

stóru stofnbrautunum nema að takmörkuðu leyti“. 

Vegna mikils kostnaðar við framkvæmd Kópavogsganga og takmarkaðs samgöngulegs 

ávinnings er framkvæmd ganganna ekki talin fýsilegur eða hagkvæmur kostur og því lagt 

til að göngin séu felld út úr aðalskipulagi. 

Gerð er breyting á landnotkun á hluta af svæði OP-10, þar sem áður var fyrirhugaður 

annar munni Kópavogsganga. Breytingin á við um svæðið sem er á milli 

Reykjanesbrautar og Dalvegs, þar sem Dalvegur aðskilur svæðið frá öðrum hluta OP-10. 

Þar sem Kópavogsgöng hafa verið felld út er ekki þörf fyrir því að taka frá þennan hluta 

OP-10 fyrir gangnamunna Kópavogsganga. Svæðið er staðsett milli verslunar- og 

þjónustusvæða og liggur inni á belti atvinnusvæðis meðfram Dalvegi og Reykjanesbraut. 
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Markmið breytingar er að svæðið verði hluti af stærri heild atvinnusvæðis og myndi rými 

fyrir frekari atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu, þar sem byggð er þétt og fram fæst betri 

nýting á innviðakerfi sveitarfélagsins.  

3 Gildandi stefna aðalskipulags og samræmi tillögu 

3.1 Samræmi við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 

Tillagan er í samræmi við markmið landsskipulags um að „[s]veitarfélög marki í skipulagi 

samþætta stefnu um byggð og samgöngur“. En breytingin er liður í því að innleiða heildar 

áætlun sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um framtíðarsýn í samgöngumálum þar 

sem lögð er áhersla á hagkvæma nýtingu og uppbyggingu innviða á 

höfuðborgarsvæðinu. Breytingin stuðlar að markmiðum um þéttingu byggðar og að 

uppbygging sé í samfelldri byggð. 

3.2 Samræmi við Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040 

Breytingin er í samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins þar sem við gerð 

svæðisskipulag var tekin sú ákvörðun, að vel athuguðu máli, að gera ekki ráð fyrir 

Kópavogsgöngum í umferðarspá svæðisskipulagsins. Þessi ákvörðun var byggð á 

ýtarlegri greiningu á ýmsum sviðsmyndum samgangna, arðsemisgreiningum á 

samgöngumannvirkjum og umferðarútreikningum sem tóku mið af uppbyggingu 

samgöngumannvirkja o.fl. Niðurstaða þessara greininga var m.a. sú að Kópavogsgöng 

þjónuðu ekki markmiðum nýs svæðisskipulags og eru þau því ekki í núgildandi 

svæðisskipulagi. 

Tillagan um verslunar- og þjónustusvæði við Dalveg styður við markmið um að 

uppbyggingu sé beint á miðkjarna en svæðið er hluti af atvinnusvæði sem liggur meðfram 

Dalvegi og Reykjanesbraut.  

3.3 Samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 

Tillagan um að fella Kópavogsgöng út út skipulagi styður við markmið aðalskipulags um 

að stuðla að góðri nýtingu lands og landgæða og markmið um að tryggja hagkvæma 

uppbyggingu, þar sem niðurstaða umferðargreiningar er að Kópavogsgöngin verði  ekki 

hagkvæm framkvæmd.  

Tillaga um að opnu svæði verði breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu styður við 

markmið aðalskipulags um hagkvæma uppbyggingu og þéttingu byggðar. Breytingin 

styður við uppbyggingu svæðiskjarnans við Smáralind þar sem svæðið er hluti af þeirri 

heild sem atvinnusvæðið við Dalveg og Reykjanesbraut mynda. 

Tillagan styður við markmið um að skipulag stuðli að skynsamlegri og hagkvæmri 

uppbyggingu lands og landgæða og stuðlar að betri nýtingu innviða sveitarfélagsins.  

4 Tillaga að breytingum 

Tillagan felur í sér að Kópavogsgöng eru felld út úr aðalskipulagi. Samhliða er lagt til að 

landnotkun á opnu svæði við Dalveg, hluta af OP-10, verði breytt í svæði fyrir verslun og 

þjónustu. 

4.1 A | Kópavogsgöng felld út úr aðalskipulagi 

Gert er ráð fyrir að Kópavogsgöng, sem er stofnvegur milli Reykjanesbrautar og 

Kringlumýrarbrautar, verði felld út úr aðalskipulagi og þar með tekin út af 

skipulagsuppdrætti Kópavogsbæjar. 

Á þéttbýlisuppdrætti má sjá hvar afmörkun Kópavogsganga nær yfir sveitarfélagsmörk til 

Reykjavíkur. Á skipulagsuppdrætti, sem var samþykktur árið 2014, var afmörkun 

ganganna látin ná yfir sveitarfélagsmörk til að gæta samræmis við þágildandi 
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svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Tillaga að breytingu er unnin í samstarfi við 

Reykjavíkurborg og er gert ráð fyrir að afmörkun gangana verði tekin út af uppdrætti bæði 

innan og utan sveitarfélagsmarka Kópavogsbæjar. 

4.2 B | Opið svæði, OP-10, verður svæði fyrir verslun og þjónustu, VÞ-22 

Gert er ráð fyrir að hluti af opnu svæði við Dalveg, OP-10, verði breytt í verslunar- og 

þjónustusvæði, VÞ-22. Svæðið er á milli tveggja verslunar- og þjónustusvæða, þar sem 

Dalvegur skilur svæðið frá öðrum hluta OP-10, og áður var gert ráð fyrir að munni 

Kópavogsganga yrði staðsettur. Þar sem Kópavogsgöng eru felld út úr aðalskipulagi er 

gert ráð fyrir að svæðið verði nýtt fyrir verslun og þjónustu og verði þannig hluti af stærri 

heild verslunar, þjónustu og miðsvæðis, sem liggur meðfram Dalvegi og Reykjanesbraut 

og tengist Smáralind. 

Gert er ráð fyrir að í töflu 3.4. bls. 37 í aðalskipulagi bætist eftirfarandi lína: 

NR. HEITI LÝSING 

VÞ-22 Dalvegur Verslunar- og þjónustusvæði við Dalveg. Svigrúm fyrir 
nýbyggingar og nýtingarhlutfall 0,5-0,8. Stærð 2,5 ha. 

Að öðru leyti gilda ákvæði um verslunar- og þjónustusvæði sem fram koma í greinargerð 

aðalskipulags. Gert er ráð fyrir að ákvæði um yfirbragð byggðar á svæðinu verði sett í 

deiliskipulagi og falli að þeim svæðum sem eru í nágrenni þess. 

5 Umhverfisskýrsla 

5.1 Nálgun og áherslur matsvinnu 

Umhverfismatsvinna fer fram samhliða vinnu við breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 

2012-2024. Þannig er stuðlað að því að horft sé  til umhverfissjónarmiða við mótun tillögu 

að breytingu. Matið byggir á að skoða helstu áhrifaþætti sem felast í að fella 

Kópavogsgöng út úr aðalskipulagi Kópavogs, skilgreina umhverfisþætti sem kunna að 

verða fyrir áhrifum, leggja mat á umfang og vægi áhrifa, og tilgreina mótvægisaðgerðir til 

að draga úr eða koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif ef þörf ber til. 

5.2 Áhrifaþættir og umhverfisþættir 

Þeir þættir breytingartillögunnar sem taldir eru hafa áhrif á umhverfið eru umferðarþungi á 

nærliggjandi götum auk þess sem að ekki verður af raski vegna framkvæmda. Þeir 

umhverfisþættir sem lögð er áhersla á í mati eru samgöngur, hljóðvist, loftgæði, 

landslag/ásýnd og loftslag. 

Í matslýsingu voru skilgreindar matsspurningar fyrir hvern umhverfisþátt. Þær spurningar 

eru notaðar til að meta áhrifin og má sjá þær helstu hér fyrir neðan í Tafla 5.1. 

Tafla 5.1 Matsspurningar 

Matsspurningar 
Samgöngur 

o Hefur áætlun áhrif á umferð á Kringlumýrarbraut, 
Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarvegi? 

o Hefur áætlun áhrif á umferð á öðrum vegum/götum? 

Hljóðvist 

o Hefur áætlun áhrif á hljóðvist við Kringlumýrarbraut, 
Reykjanesbraut, Hafnarfjarðarveg eða öðrum nálægum 
götum? 

Loftgæði 

o Hefur áætlun áhrif á loftgæði við Kringlumýrarbraut, 
Reykjanesbraut, Hafnarfjarðarveg eða á nálægum 
svæðum? 

Landslag/ásýnd 

o Hefur áætlun áhrif á ásýnd svæða þar sem nú er gert 
ráð fyrir gangamunnum? 

Loftslag 

o Hefur áætlun áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda frá 
samgöngum? 
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5.3 Framsetning og skilgreining umhverfisáhrifa 

Í umhverfismatinu verður stuðst við vægiseinkunnir við mat á umhverfisáhrifum 

skipulagstillögunnar, valkosta og einstökum þáttum hennar (Tafla 5.2). 

Vægiseinkunnirnar byggja á leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (Skipulagsstofnun, 2005). 

Tafla 5.2 Skýringar á hugtökum sem notuð eru til að meta áhrif framkvæmda á hvern umhverfisþátt 

Einkunn Skýring 

Mjög Jákvæð Veruleg jákvæð breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru marktæk á svæðis-, lands- eða heimsvísu og/eða ná til mikils fjölda 
fólks. 

Áhrif framkvæmda ganga lengra en viðmið í lögum, reglugerðum, stefnumörkun 
stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 61. gr. laga um 
náttúruvernd nr. 60/2013 o.s.frv.). 

Áhrifin auka verndargildi umhverfisþáttar verulega. 

Áhrifin eru til langs tíma og óafturkræf. 

Jákvæð Jákvæð breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru svæðisbundin og/eða ná til nokkurs fjölda fólks. 

Áhrifin auka verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda samræmast eða ganga lengra en viðmið í lögum, 
reglugerðum, stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um 
hljóðvist, 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 o.s.frv.). 

Áhrifin geta verið til langs tíma og að nokkru óafturkræf. 

Óveruleg neikvæð Áhrif breyta ekki eða lítið einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru staðbundin og/eða ná til lítils fjölda fólks. 

Áhrifin rýra ekki verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda eru í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 61. gr. laga 
um náttúrvuvernd nr. 60/2013 o.s.frv.). 

Áhrifin eru tímabundin og að öllu eða nokkru leyti afturkræf. 

Neikvæð Breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru svæðisbundin og/eða ná til nokkurs fjölda fólks. 

Áhrifin rýra verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda kunna að vera í ósamræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 61. gr. 
náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin geta verið til langs tíma og að nokkru óafturkræf. 

Mjög neikvæð Veruleg breyting á einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru marktæk á svæðis-,  lands- eða heimsvísu og/eða ná til mikils fjölda 
fólks. 

Áhrif framkvæmda eru ekki í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 57. gr. laga 
um náttúruvernd nr. 60/2013 o.s.frv.). 

Áhrifin rýra verndargildi umhverfisþáttar verulega. 

Áhrifin eru til langs tíma og óafturkræf. 

Óvissa Óvissa og þ.a.l. ekki hægt að fullyrða um áhrif.  

Skortur á upplýsingum,  

óvissa ríkir um hvort/hvernig breyting muni ná fram að ganga,  

óvissa um hvaða aðgerðir áætlun mun hafa í för með sér.   

Engin áhrif / á ekki við Engin áhrif / á ekki við 
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5.4 Samanburður valkosta 

Tveir valkostir eru bornir saman í umhverfismati. Annars vegar sá kostur að fella 

Kópavogsgöng út og hins vegar núllkostur, þar sem Kópavogsgöng eru áfram inn á 

aðalskipulagi, samkvæmt aðalskipulagi samþykkt 24. feb. 2014.  

5.5 Umhverfismat 

Í eftirfarandi köflum er gerð grein fyrir hvaða áhrif breytingartillagan kann að hafa á 

skilgreinda umhverfisþætti. 

5.5.1 Samgöngur 

Aðalskipulagsbreytingin kemur líklega til með að hafa óveruleg áhrif á samgöngur. 

Gerðar voru umferðarspár í undirbúningi Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-

2040 fyrir  sviðsmyndir af umferð með og án Kópavogsganga. Skv. þeim munu áhrif 

ganganna gæta fyrst og fremst í næsta nágrenni þeirra en þegar fjær dregur verða áhrif 

ganganna óveruleg (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). Ef af 

Kópavogsgöngum verður er gert ráð fyrir að um 27 þús. bílar  muni fara um göngin á 

sólarhring samkvæmt spánni. Þau myndu draga úr umferð á Reykjanesbraut, norðan 

gangamunna, um u.þ.b. 10-11 þús. bíla á sólarhring, eða um 12% fækkun. Sá mismunur 

myndi hins vegar leggjast allur á Kringlumýrarbraut en gert er ráð fyrir 14% 

umferðaraukningu þar. Á Reykjanesbraut, sunnan gangamunna, gæti umferð aukist um 7 

þús. bíla á sólarhring eða um 10% aukning, en breyting sunnan Arnarnesvegar er varla 

mælanleg. Með tilkomu Kópavogsganga fækkar bílum á Hafnarfjarðarvegi sunnan 

gangnamunna um 13 þús. bíla á sólarhring og sunnan Kópavogsháls um 5 þús. eða um 

8% fækkun (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). 

Ef af Kópavogsgöngum verður myndu áhrif á aðrar götur vera skv. umferðarspám þannig 

að á Nýbýlavegi, á milli Hafnarfjarðarvegar og Hjallabrekku, minnkar umferð um 15%, um 

3 þús. bíla á sólarhring. Austan Hjallabrekku er breytingin minni eða um 6%, þ.e. fækkun 

um 1 þús. bíla, en á Digranesvegi, næst Dalvegi, minnkar umferð um 30%, eða um 6 

þús. bíla. Á Digranesvegi, milli Hamraborgar og Bröttubrekku, minnkar umferð einnig um 

30% , eða um 3 þús.bíla. Umferð á Dalvegi myndi aukast umtalsvert m.a. vegna aukins 

umferðarþunga úr Breiðholti í tengslum við göngin (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags 5. 

mar. 2015). 

Samkvæmt umferðarspá verður heildarakstur, þ.e. eknir km, á höfuðborgarsvæðinu 

nánast sá sami með og án Kópavogsganga og leiðastytting því nánast engin.  

Heildaraksturstími á höfuðborgarsvæðinu reiknast örlítið lengri án Kópavogsganga eða 

um 1%. Munurinn á heildartafatíma með og án Kópavogsganga er óverulegur. Í tilfelli 

með göngum má rekja 17% ferðatímans beint til umferðartafa en í tilfelli án ganga 

hækkar þetta hlutfall í 18% (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). Með vísan í 

ofangreint virðast Kópavogsgöng því ekki þjóna því yfirlýsta markmiði að létta á umferð á 

stóru stofnbrautunum nema að takmörkuðu leyti.   

5.5.2 Hljóðvist 

Umferð er megin áhrifavaldur á hljóðvist í borginni vegna hávaða sem myndast frá 

dekkja- og veggnauði og vind- og vélahávaða. Hávaðinn eykst með auknum hraða og 

telst hávaði vera orðinn yfirgnæfandi þegar hraði er orðinn meiri en 50 km/klst. Á mynd 

5.1 og 5.2 má sjá grunnástand hljóðvistar á helstu stofnbrautum við áhrifasvæðið. 

Heilsuverndarmörk hávaða vegna umferðar skv. reglugerð nr. 724/2008 má sjá í Tafla 

5.3.  
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Tafla 5.3 Heilsuverndarmörk hávaða samkvæmt reglugerð nr. 724/2008 

Tegund húsnæðis Hávaðamörk vegna umferðar ökutækja (ÁDU) 
LAeq24 

 Við húsvegg Inni  

Íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum 55 30 

Íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum 65 30 

Dvalarrými á þjónustustofnunum þar sem sjúklingar eða 
vistmenn dvelja yfir lengri tíma 

55 30 

Iðnaðarsvæði og athafnasvæði  35 

Leik- og grunnskólar 55 30 

Kennslurými framhaldsskóla  35 

Hávaðalitlir vinnustaðir, s.s. skrifstofur og sambærilegt  40 

Þegar valkostirnir eru bornir saman má sjá að helsti munur á umferðarmagni yrði á 

Reykjanesbraut, Hafnarfjarðarvegi og Kringlumýrarbraut. Ef af Kópavogsgöngum yrði 

myndi umferð minnka á Reykjanesbraut norðan gangamunna um 10-11 þús. bíla á 

sólarhring en sunnan gangamunna myndi umferð aukast um 7 þús. bíla. Á 

Hafnarfjarðarvegi myndi umferð minnka um 13 þús. fyrir tilstilli ganga en aukast að sama 

skapi á Kringlumýrarbraut (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). Helsti munur 

valkosta á hljóðvist er því sá að hávaðinn færist úr stað eftir hvar umferð breytist. Á 

Digranesvegi og Nýbýlavegi myndi hljóðvist batna en versna á Dalvegi ef af 

Kópavogsgöngum yrði. Á öðrum götum yrði breyting á umferð óveruleg og því lítil áhrif á 

hljóðvist (VSÓ Ráðgjöf, minnisblað dags 5. mar. 2015). Áhrif aðalskipulagsbreytingar um 

að fella niður göngin eru í heildina því talin óveruleg á hljóðvist.  

Í Kópavogsbæ er unnið eftir aðgerðaráætlun gegn hávaða þar sem hljóðvist er vöktuð. 

Þeirri vöktun verður haldið áfram og gripið til nauðsynlegra aðgerða ef þörf þykir. 

 

Mynd 5.1 Hljóðvist við Hafnarfjarðarveg og Kringlumýrarbraut. (Umhverfisstofnun, e.d.) 

Fossvogur 

Smáralind 

Nýbýlavegur 

Reykjanesbraut Kópavogur 

   Gangamunnur 
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Mynd 5.2 Hljóðvist við Reykjanesbraut (Umhverfisstofnun, e.d.) 

5.5.3 Loftgæði 

Loftgæði í Kópavogi eru samkvæmt rannsóknum almennt nokkuð góð en þó skapast 

annað slagið skilyrði þar sem styrkur mengunarefna í lofti fer yfir heilsuverndarmörk. Þau 

efni í andrúmslofti sem eru vöktuð að staðaldri á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt kröfum 

í reglugerð nr. 251/2002 eru brennisteinsdíoxíð (SO2), köfnunarefnisdíoxíð (NO2), 

kolmónoxíð (CO), bensen (C6H6) og svifryk (PM10) auk þess sem styrkur 

brennisteinsvetnis (H2S) í andrúmslofti er vaktaður skv. reglugerð nr. 514/2010.  

Köfnunarefnisdíoxíð og svifryk á að mestu upptök sín frá umferð og eru líklegust þessara 

efna til að mælast yfir heilsuverndarmörkum í andrúmslofti, en önnur efni mælast yfirleitt 

langt undir mörkum. Líkt og sjá má í Tafla 5.4 fór styrkur svifryks aldrei yfir 

heilsuverndarmörk á síðasta ári (Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, 

2017). 

Tafla 5.4 Heilsuverndarmörk helstu mengunarefna* og mælingar við Dalssmára, Kópavogi árið 2016 

Mengunarefni Heilsuverndarmörk á 
sólarhring 

Leyfilegur fjöldi daga 
sem styrkur svifryks má 

fara yfir 
heilsuverndarmörk 

Fjöldi daga sem styrkur 
svifryks fór yfir 

heilsuverndarmörk 

Svifryk 50 µg/m3 35 0 

Köfnunarefnisdíoxíð 75 µg/m3 7 0 

*Skv. reglugerð nr. 251/2002 

Svifryk eru rykagnir vegna slits á malbiki, dekkjum og bremsuborðum, en einnig vegna 

sóts sem myndast við bruna eldsneytis en köfnunarefnisdíoxíð er eitruð lofttegund sem 

stafar af bruna eldsneytis í vélum bifreiða. Þessi mengunarefni finnast því mest við stórar 

umferðaræðar þar sem mengun getur safnast upp. Skv. umferðarspám þar sem borin er 

saman umferð með og án ganga er breyting á umferðaþunga metin óveruleg (VSÓ 

Ráðgjöf, minnisblað dags. 9. des. 2016). Ef af Kópavogsgöngum yrði myndi umferð 

minnka á Reykjanesbraut norðan gangamunna, Hafnarfjarðarvegi, Nýbýlavegi og 

Digranesvegi og þar yrðu staðbundin jákvæð áhrif á loftgæði. Umferð myndi hinsvegar 

Smáralind 

Nýbýlavegur 

Reykjanesbraut 

Gangamunnur 
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aukast talsvert á Kringlumýrarbraut, Reykjanesbraut sunnan gangamunna og á Dalsvegi 

og þar yrðu staðbundin neikvæð áhrif á loftgæði. Þegar fjær dregur frá göngum minnka 

áhrif ganganna á umferð.  

Þar sem hvorugur valkosturinn felur í sér umtalsverða umferðaukningu (VSÓ Ráðgjöf, 

minnisblað dags. 9. des. 2016) telst aðalskipulagsbreyting því hafa óveruleg áhrif á 

loftgæði þó mögulega yrði staðbundinn munur á loftgæðum við einstakar götur. 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis sér um vöktun loftgæða í Kópavogi 

og Hafnarfirði og verður þeirri vöktun haldið áfram. 

5.5.4 Landslag/ásýnd 

Áhrif aðalskipulagsbreytingar á landslag og ásýnd svæðis eru talin jákvæð. Við eystri 

hluta ganganna, Reykjanesbraut er landslagið opið, gróið með nokkuð lágstemmda 

byggð. Ef farið verður í framkvæmdir á Kópavogsgöngum mun það líklega hafa neikvæð 

áhrif á ásýnd byggðarinnar vegna þeirra vegtenginga og landmótunar sem framkvæmdin 

við Kópavogsgöng felur í sér.  

5.5.5 Loftslag 

Niðurfelling Kópavogsganga úr aðalskipulagi er líkleg til að hafa óveruleg áhrif á loftslag. 

Samkvæmt útreikningum í Aðgerðaáætlun um sjálfbæra orkunýtingu í Reykjavík (2011) 

er losun vegna samganga 77% af heildarlosuninni í Reykjavík. Í Svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins er fjallað um leiðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 

snúast þær fyrst og fremst um orkuskipti og breyttar ferðavenjur. Í umhverfisskýrslu 

Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 (bls.36) kemur ennfremur fram að breyttar 

ferðavenjur munu fela í sér mestan samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, miðað við 

þær sviðsmyndir sem þar voru til skoðunar, en uppbygging eða aðrar framkvæmdir 

tengdar byggðaþróun munu ekki hafa bein áhrif. Í þeim útreikningum var ekki tekið tillit til 

aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda frá framkvæmdunum sjálfum en framkvæmdir 

við Kópavogsgöng myndu hafa í för með sér losun gróðurhúsalofttegunda.  

5.6 Niðurstöður umhverfismats  

Helstu niðurstöður umhverfismats tillögu að aðalskipulagsbreytingu má sjá í Tafla 5.5. 

Þar kemur fram að breytingartillagan er líkleg til að hafa óveruleg áhrif á alla 

umhverfisþætti. Núllkostur, þar sem áfram yrði gert ráð fyrir Kópavogsgöngum í 

aðalskipulagi, er líklegur til að hafa neikvæð áhrif á landslag/ásýnd og óveruleg áhrif á 

samgöngur, hljóðvist, loftgæði og loftslag. Áframhaldandi vöktun verður á hljóðvist og 

loftgæðum. 

Tafla 5.5 Samantekt umhverfisáhrifa 

 Umhverfisþættir 

Valkostur 
 

Samgöngur Hljóðvist Loftgæði Landslag/ 
ásýnd 

Loftslag 

Breytingartillaga, 
Kópavogsgöng 
felld út 

Óveruleg Óveruleg Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

Kópavogsgöng 
skv. gildandi 
aðalskipulagi 

Óveruleg Óveruleg Óveruleg Neikvæð Óveruleg 

 

6 Samráð og kynningar 

6.1 Umsagnir um lýsingu 

Nokkrar umsagnir komu við lýsingu breytingartillögunnar sem nýttust við gerð 

vinnslutillögu aðalskipulagsbreytingar. 
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Vegagerðin sendi umsögn, dags. 3. maí 2016, sem segir að Vegagerðin leggist gegn 

niðurfellingu Kópavogsgangna úr aðalskipulagi Kópavogs að svo komnu máli og segir að 

bíða þurfi eftir niðurstöðu greiningar um afkastagetu og umferðaröryggi fyrir 

meginstofnvegi á höfuðborgarsvæðinu. Síðan þá hefur verið unnin umferðarspá og telur 

Kópavogsbær að fyrir liggi nægilegar upplýsingar og niðurstöður greininga til að hægt sé 

að taka ákvörðun um að Kópavogsgöng verði felld út úr aðalskipulagi Kópavogs, enda sé 

það í samræmi við svæðisskipulag Höfuðborgarsvæðisins. 

6.2 Kynning vinnslutillögu 

Vinnslutillaga þessi er auglýst fyrir almenningi, íbúum og umsagnaraðilum þar sem óskað 

er eftir umsögnum og athugasemdum. Öll skipulagsgögn, greinagerð ásamt 

umhverfisskýrslu, uppdráttur ásamt viðauka verður aðgengilegur á heimasíðu 

sveitarfélagsins, https://www.kopavogur.is/. Athugasemdir berist skriflega á netfangið 

skipulag@kopavogur.is.  

Samhliða kynningu á aðalskipulagsbreytingu Kópavogs mun Reykjavíkurborg kynna 

breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins, þar sem afmörkun Kópavogsganga innan 

Reykjavíkur er felld út. 

6.3 Næstu skref 

Eftir að kynningarstigi vinnslutillögu er lokið verður unnin tillaga að 

aðalskipulagsbreytingu þar sem umsagnir og athugasemdir sem bárust  á 

auglýsingartímanum verða teknar til skoðunar. Þegar tillaga að aðalskipulagsbreytingu 

liggur fyrir er hún samþykkt í bæjarstjórn og send Skipulagsstofnun. Í kjölfarið er 

breytingartillagan auglýst í 6 vikur og mun þá almenningur og umsagnaraðilar aftur fá 

tækifæri til að gera athugasemdir eða veita umsagnir við tillöguna. Þegar breytingin hefur 

verið afgreidd og samþykkt í bæjarstjórn og fengið staðfestingu Skipulagsstofnunar tekur 

breytingin gildi. 
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8 Viðauki 

Minnisblað: Breyting á aðalskipulagi - niðurfelling Kópavogsganga. 
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1 Inngangur 

Kópavogsbær og Reykjavíkurborg vinna í sameiningu að tillögugerð að 

aðalskipulagsbreytingum með það að markmiði að fella Kópavogsgöng út úr 

aðalskipulagi beggja sveitarfélaga.  

VSÓ gerði minnisblað fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) með mati 

á mögulegum áhrifum þess að fella Kópavogsgöng út úr Svæðisskipulagi 2015-2040 

dagsett 5. mars 2015. Kópavogsbær hefur óskað eftir því við VSÓ Ráðgjöf að útfæra 

ítarlegri greiningu á niðurfellingu þeirra.   

Greiningin í fyrra minnisblaði og þessu minnisblaði er byggð á umferðarlíkani 

höfuðborgarsvæðisins, því sama og notað var við umferðarspár nýs svæðisskipulags 

2015-2040.  Forsendur um uppbyggingu voru allar þær sömu og miða við óbreyttar 

ferðavenjur. Gerðar voru tvær umferðarspár; með og án Kópavogsganga.  Sú lega 

Kópavogsganga sem miðað var við er skv. fyrra svæðisskipulagi, en göngin tengjast 

Hafnarfjarðarvegi nokkurn vegin á móts við N1 í Fossvogi og liggja til suðausturs undir 

Kópavogshálsinn og tengjast Reykjanesbraut nokkru norðan gatnamóta 

Fífuhvammsvegar. 

2 Umfjöllun 

2.1 Niðurstöður umferðarspáa 

Líkt og segir í minnisblaði frá VSÓ Ráðgjöf, dagsettu 5. mars 2015, þá sýna umferðarspár 

með og án Kópavogsganga (allar aðrar uppbyggingarforsendur þær sömu) sé áhrif 

ganganna að gæta fyrst og fremst í næsta nágrenni þeirra, og þegar fjær dregur verða 

áhrifin óveruleg.  Mynd 5 í áðurnefndu minnisblaði sýnir mismun þessara tveggja tilfella, 

en þar má sjá að Kópavogsgöng myndu draga úr umferð á Reykjanesbraut (norðan 

gangamunna og að Bústaðavegi) um ca. 10-11 þús. bíla á sólarhring (12% fækkun).  

Mismunurinn vegna fækkunar á Reykjanesbrautinni leggst hins vegar nánast allur á 

Kringlumýrarbrautina í staðinn, sem veldur um 14% umferðaraukningu þar.  Umferð á 

Reykjanesbraut sunnan gangamunna gæti aukist um 7 þús. bíla (10%) en breyting 

sunnan Arnarnesvegar er varla mælanleg. Með tilkomu Kópavogsganga fækkar bílum á 

Hafnarfjarðarvegi sunnan gangnamunna um 13 þús. bíla á sólarhring og sunnan 

Kópavogsháls um 5 þús. (8%).   

Mikill ókostur Kópavogsganga er að þau flytja talsvert umferðarmagn af Reykjanesbraut, 

þar sem nægjanleg umferðarrýmd er til staðar, og yfir á Kringlumýrarbraut þar sem 

umferðarrýmd er mjög af skornum skammti og afkastageta nánast fullnýtt.  Með tilkomu 
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Kópavogsganga gæti umferð á Kringlumýrarbraut aukist um 12 þús. bíla og myndi það 

hafa verulega neikvæð áhrif á afkastagetu götunnar. Það má því segja að þrátt fyrir að 

spár sýni allnokkra umferð um göngin eða um 27 þús. bíla á sólarhring þá virðast 

Kópavogsgöng ekki þjóna því yfirlýsta markmiði að létta á umferð á stóru stofnbrautunum 

nema að takmörkuðu leyti.  

Samkvæmt umferðarspá verður heildarakstur (eknir km) á höfuðborgarsvæðinu nánast 

alveg sá sami með og án Kópavogsganga.  Leiðastytting er því nánast engin.  

Heildaraksturstími á höfuðborgarsvæðinu reiknast örlítið lengri án Kópavogsganga eða 

um 1%. Munurinn á heildartafatíma með og án Kópavogsganga er óverulegur.  Í tilfelli 

með göngum má rekja 17% ferðatímans beint til umferðartafa en í tilfelli án ganga 

hækkar þetta hlutfall í 18%. 

2.2 Svæðisskipulag 

Í vinnu við Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 var tekin sú ákvörðun að 

gera ekki ráð fyrir Kópavogsgöngum í umferðarspá svæðisskipulagsins.  Sú ákvörðun var 

ekki tekin að óathuguðu máli heldur var framkvæmd ítarleg greining á ýmsum 

sviðsmyndum samgangna, gerðar voru arðsemisgreiningar á samgöngumannvirkjum og 

umferðarreikningar sem tóku mið af mismunandi uppbyggingu samgöngumannvirkja o.fl.    

Niðurstaða þessara greininga var m.a. sú að Kópavogsgöng þjónuðu ekki markmiðum 

nýs svæðisskipulags og eru þau því ekki í núgildandi svæðisskipulagi.  Áðurnefnt 

minniblað VSÓ Ráðgjafar frá 5. mars 2015 var hluti þessarar greiningar.  Til frekari 

glöggvunar er jafnframt bent á fylgirit 5 með Svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðisins 

2015-2040, Mat á samgöngusviðsmyndum, og fylgirit 6 Næstu skref í 

samgönguverkefnum. 

Í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 eru sett fram markmið um breytingu 

ferðavenja; að hlutdeild almenningssamgangna aukist verulega og öðrum ferðamátum 

gert hærra undir höfði í því skyni að draga úr vægi einkabílsins.  Sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu hafa sameinast um stefnu sem miðar að því að byggja upp hágæða 

almenningssamgangnakerfi á höfuðborgarsvæðinu.  Í svæðisskipulagsvinnunni voru 

gerðar umferðarspár sem taka mið af breyttum ferðavenjum.  Niðurstaða þeirra sýnir að 

gangi markmið um breyttar ferðavenjur eftir mun það stofnbrautakerfi sem lagt er til 

grundvallar í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 (og innifelur ekki 

Kópavogsgöng) anna þeirri umferðaraukningu sem gert er ráð fyrir á næstu áratugum. 

Raunar má segja að vegna mikils kostnaðar við framkvæmd Kópavogsganga og 

takmarkaðs samgöngulegs ávinnings er erfitt að færa rök fyrir því að slík framkvæmd geti 

verið fýsilegur kostur. 

2.3 Öskjuhlíðargöng 

Í bréfi frá Vegagerðinni, dagsettu 3. maí 2016, leggst Vegagerðin gegn niðurfellingu 

Kópavogsganga, og vísar þar m.a. í eftirfarandi texta úr verklýsingu hverfisskipulags fyrir 

Borgarhluta 05 (Háaleiti, Bústaðir) sem segir að „[t]il þess að Öskjuhlíðargöng skili 

tilætluðum árangri (beini umferð frá íbúahverfum) er talið að göngin þurfi að halda áfram 

undir Kópavogshálsinn og tengjast þannig ekki aðeins Kringlumýrarbraut heldur einnig 

Reykjanesbraut“. 

Umferðarspár sýna að Öskjuhlíðargöng geti vel staðið án Kópavogsganga.  Í samanburði 

spátilfella með og án Kópavogsganga, það munar aðeins um 2 þús. bílum á umferð um 

Öskjuhlíðargöng.  Má það líklega rekja til þess margir íbúar á suðurhluta 

höfuðborgarsvæðisins (þ.e. vesturhluta Kópavogs, Garðabæ og Hafnarfirði) sækja 

atvinnu/skóla í vesturhluta borgarinnar og gætu þ.a.l. nýtt sér Öskjuhlíðargöng en myndu 

ekki nýta Kópavogsgöng.  Kópavogsgöng hafa því lítil áhrif á það hvort Öskjuhlíðargöng 

skili tilætluðum árangri.   
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Þegar AR2010-2030 var unnið voru Kópavogsgöng inn á gildandi svæðisskipulagi og 

voru þau með í umferðarspám fyrir allar framkvæmdir (AR2010-2030, bls. 152). Það má 

þó benda á að í upptalningu á framkvæmdum sem mögulega verði ráðist í á 

skipulagstímabilinu (AR2010-2030, bls. 148) eru Öskjuhlíðargöng nefnd en hvergi minnst 

á Kópavogsgöng.  

3 Niðurstaða 

Það er mat ráðgjafa líkt og í fyrra minnisblaði að Kópavogsgöng þjóni ekki markmiðum 

nýs svæðisskipulags og þ.a.l. ætti að fella þau úr aðalskipulagsáætlunum Kópavogsbæjar 

og Reykjavíkur.  


