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Minnisblað 

 

Tilvísun: 1.181.274   12.05.2017 
Til: Kópavogsbær  
 Smári Smárason  
   
   
Efni: Deiliskipulag þróunarsvæðis á Kársnesi-svæði 8 – Umhverfismál  
 

Inngangur 

Minnisblað þetta er unnið að beiðni Skipulags- og byggingardeildar Kópavogsbæjar.  Tilgangur þess er 
að greina stuttlega frá mögulegum umhverfisáhrifum uppbyggingar á svæði 8 innan þróunarsvæðis á 
Kársnesi.  Minnisblaðið er fylgigagn með deiliskipulagi svæðis 8. 

Lýsing á svæði 8 

Svæði 8 er staðsett vestarlega á Kársnesi og afmarkast af núverandi hafnarbakka og Vesturvör til 
vesturs, Vesturvör til norðurs, Bakkabraut til austurs og strandlínu til suðurs.  Í töflu 1 er yfirlit yfir 
núverandi byggð og fyrirhugaðar breytingar samkvæmt skipulagstillögu.  

Tafla 1 Núverandi og fyrirhuguð landnýting á svæði 8. 

Svæði Landnýting Núverandi 
staða 

Deiliskipulag Breyting Heild fyrir 
breytingu 

Heild eftir 
breytingu 

8 

Atvinnuhúsnæði 10.000 m2 11.000 m2 +1.000 m2 10.000 m2 11.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 19.000 m2 +19.000 m2 0 19.000 m2 

Íbúðir, fjöldi 0 129 +129 0 129 

 Samtals 10.000 m2 

0 íbúðir 

30.000 m2 

129 íbúðir 

Núverandi staða 

Á svæði 8 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 10.000 m2. Húsnæðið er á tveimur til þremur hæðum.  
Um er að ræða verslun- og þjónustu, iðnað og vörugeymslu. Einnig eru raðhús við Bakkabraut 5-7 
skilgreind sem atvinnuhúsnæði.  Ekkert íbúðarhúsnæði er á þessu svæði í dag.  Húsnæði á þessu svæði 
var byggt á árunum 1998-2001.  Til stendur að fjarlægja Bakkabraut 9 í tengslum við 
deiliskipulagsbreytingar. 

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Magn atvinnuhúsnæðis eykst um 1.000 m2 og eftir breytingu verður þannig heildar 
fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 11.000 m2.  Af því verða 7.500 m2 í verslun og þjónustu og 
3.500 m2 annað atvinnuhúsnæði.  
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Íbúðarhúsnæði: Byggðir verða 15.000 m2 af íbúðarhúsnæði en ekkert slíkt er í dag á svæðinu. Alls er 
um að ræða 129 íbúðir. Alls verða bílastæði um 260 og hluti þeirra í niðurgröfnum kjöllurum sem er 
alls 3.000 m2. Einnig verða 1.000 m2 í geymslukjöllurum. Hæð húsa verður tvær til fjórar hæðir. Ef 
byggðin verður fimm hæðir þá skal sú hæð vera inndregin.. 

  

Mynd 1  Núverandi staða á svæði 8 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Auk uppbyggingar húsnæðis þarf efni til að hækka land og verja nýja strandlengju með stórgrýti og/eða 
stálþili. Hluti af því efni kemur úr húsgrunnum en að öðru leyti þarf að flytja efni á staðinn. Gert er ráð 
fyrir landmótun og bakkagerð og yrði umfang þess svæðis um 4.000 m2.  
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Möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi byggð 

Hér á eftir er fjallað stuttlega um helstu umhverfisáhrif sem uppbygging á þessum stað gæti haft á 
aðliggjandi svæði.  

Umferð, hljóðvist og andrúmsloft 

Unnin hefur verið greining á núverandi stöðu umferðar og hljóðvistar ásamt almennri umfjöllun um 
loftgæði á Kársnesi. Hluti þessa er spá um áhrif á þessa þætti vegna uppbyggingarinnar1. Umfjöllunin 
hér á eftir byggir að hluta til á þessari skýrslu. 

Umferð 

Sé tekið mið af skipulagstölum er núverandi umferðarsköpun vegna svæðisins lítil eða um 1800 bílar 
á sólarhring. Umferð er annars vegar um Bakkavör og hins vegar út úr hverfinu um Vesturvör.  

Gera má ráð fyrir að með uppbyggingu íbúðarbyggðar aukist umferð og umferðasköpun verði um 
3.500 bílar á sólarhring, þannig að aukning frá núverandi stöðu er rúmlega 1.700 bílar á sólarhring.  

Í forsendum er gert ráð fyrir að mest umferð verði um Vesturvör (Kársnesbraut) eða 60% umferðar. 
Gert er ráð fyrir að 25% fari um Borgarholtsbraut og 15% um Kópavogsbraut. Með stefnu 
Kópavogsbæjar og markmiðum svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins um vistvæna samgöngumáta 
má gera ráð fyrir að sú tala verði lægri, en markmiðið er að bílferðum muni einungis fjölga um 11% á 
Kársnesi frá því sem nú er þrátt fyrir fyrirhugaða uppbyggingu. Vegtengingum til og frá svæði 8 verður 
fjölgað og verður eftir breytingu hægt að aka um Vesturvör, Nesvör og Borgarholtsbraut. Stefnt er að 
því að tíðar og góðar almenningssamgöngur muni verða um Borgarholtsbraut og Bakkabraut. Þar yrði 
annað hvort um að ræða Borgarlínu, nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi, eða skilvirkt kerfi sem 
tengist Borgarlínu. Slíkt dreifir álagi og minnkar hættu á töfum og slysum.  

Hljóðvist 

Umferð ökutækja 

Í þeim hljóðvistarútreikningum sem unnir voru var miðað við heildarbreytingu á umferð á Kársnesi. 
Umferðarsköpun frá þessu svæði er eins og áður segir um 3.500 bílar á sólarhring miðað við óbreyttar 
ferðavenjur. Það er nokkur aukning frá því sem nú er en umferðasköpun í dag er um 1.700 bílar á 
sólarhring.   

Samkvæmt hljóðstigsútreikningum hækkar hljóðstig vegna umferðaraukningar á Kársnesi á heildina 
litið við þau hús sem snúa beint út að Kársnesbraut, Vesturvör, Hafnarbraut og Urðarbraut. Hljóðstig 
er talið hækka á bilinu 1-7 dB(A) en aukningin er mismikil eftir nálægð húsanna við fyrrgreindar götur 
og umferðarmagni. Umferð frá svæði 8 er hluti þessarar hljóðstigsaukningar, en helstu leiðir úr 
hverfinu yrðu um Vesturvör, Nesvör og Borgarholtsbraut.   

Þrátt fyrir að markmið um breyttar ferðavenjur gangi eftir mun umferðin samt aukast frá því sem hún 
er í dag. Áhrif á hljóðvist eru því óhjákvæmileg. Hins vegar er hægt að milda þau áhrif með því að 
breyta ferðavenjum og með því að halda umferðarhraða niðri og vinna markvisst að þeim sjö 
aðgerðum sem Kópavogsbær hefur lagt til og kynntar eru í áðurnefndri skýrslu um áhrif á umferð, 
hljóðvist og loftgæði. Þess fyrir utan þarf að skoða hvort þörf sé á sértækum mótvægisaðgerðum á 
vissum svæðum sem geta t.d. falist í glerskiptum eða hljóðveggjum. 

Umferð flugvéla 

Hluti Kársness liggur innan hindrunarflatar Reykjavíkurflugvallar og þar á meðal fyrirhugað 
deiliskipulagssvæði, en aðflug að flugbraut 01 á Reykjavíkurflugvelli er yfir Kársnes. Samkvæmt 

                                                           
1 V2SÓ, 2015. Uppbygging á Kársnesi. Áhrif á umferð hljóðvist og loftgæði.  
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skráðum lendingum á Reykjavíkurflugvelli á tímabilinu 15.12.2011-22.07.2014 koma rúm 22 % flugvéla 
til lendingar yfir Kársnesi á flugbraut 012. Lendingar á þessu tímabili á brautinni voru 5.539 sem gerir 
að meðaltali um 4 lendingar á dag yfir þennan tíma. Umferð flugvéla hefur í för með sér tímabundinn 
hávaða í fyrirhugaðri íbúðarbyggð á svæði 8.  

Loftgæði  

Ekki er talið líklegt að sú umferðaraukning sem fylgir fyrirhugaðri uppbyggingu muni hafa veruleg áhrif 
á loftgæði á svæðinu. Samkvæmt skýrslu um áhrif á umferð, hljóðvist og andrúmsloft er talið líklegra 
að veruleg umferðaraukning á Hafnarfjarðarvegi komi til með að hafa neikvæð áhrif á loftgæði á 
svæðinu heldur en aukning á Kársnesi. Umferð innan Kársness er um 1% af heildarumferð á 
höfuðborgarsvæðinu3 og umferð vegna uppbyggingar innan svæðis 8 er mun minni en það.  

Benda má á að Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis hefur yfir að ráða færanlegri 
mælistöð sem mælir loftgæði. Mælingar fóru fram við Marbakkabraut árin 2008-2009 og væri hægt 
endurtaka slíkar mælingar samfara uppbyggingu á svæðinu til þess að fylgjast með raunáhrifum 
uppbyggingar á loftgæði.   

Borgarlandslag 

Núverandi húsnæði innan svæðis 8 samanstendur af 2-3 hæða raðhúsum (atvinnuhúsnæði) syðst og 
tveimur stórum byggingum með atvinnustarfsemi, annað verður staðsett meðfram Vesturvör nyrst á 
svæðinu en hitt á gatnamótum Vesturvarar og Bakkabrautar.  Bæði hús eru 2-3 hæða, en húsið á 
gatnamótunum mun víkja fyrir nýrri byggð. 

 

Mynd 2  Svæði 8. Núverandi húsnæði. Hús fyrir miðri mynd mun víkja.  

Uppbygging á svæðinu verður fyrst og fremst í formi 2-4 hæða íbúðarhúsnæðis, ef byggðin verður 
fimm hæðir þá skal sú hæð vera inndregin. Óveruleg breyting verður því á hæð húsa frá því sem nú er, 
enda setur hindrunarflötur Reykjavíkurflugvallar uppbyggingu háreistra bygginga á þessu svæði 
ákveðnar skorður. Hæð húsa er því ekki þannig að hún valdi útsýnisskerðingu eða skuggavarpi á 
núverandi byggð, en næsta núverandi íbúðarbyggð er í um 200 m fjarlægð frá svæði 8.  

Með nýju deiliskipulagi mun ásýnd svæðisins breytast umtalsvert. Heildaryfirbragð svæðis mun batna 
með meira jafnvægi í húsagerð og hæð húsa. Einnig er lögð áhersla á hönnun nútímalegra göturýma 
og opinna svæða. Segja má að þegar uppbygging samkvæmt deiliskipulagi svæðis 8 verði lokið verði 
ásýnd þess umtalsvert betri en nú er, gæði opinna svæða í nágrenni hafnarinnar og götureita, eins og 
sjá má dæmi um á mynd 3. 

                                                           
2 Efla, 2014. Reykjavíkurflugvöllur. Áhrif brauta 06/24 á nothæfistíma fyrir áætlunarflug og sjúkraflug.  
3 VSÓ, 2015. Uppbygging á Kársnesi. Áhrif á umferð hljóðvist og loftgæði. 
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Félagslegt umhverfi 

Svæði 8 er eitt af lykilsvæðum innan þróunarsvæðis á Kársnesi hvað uppbyggingu íbúðarbyggðar 
varðar. Þar verður mikil viðbót í formi íbúðarhúsnæðis, eða alls 129 íbúðir. Uppbygging íbúða í þéttri 
byggð mun styðja við markmið um vistvæna ferðamáta og gefur einnig möguleika á að fólk finni sér 
íbúð nær vinnu, enda mun umfang verslunar- og skrifstofuhúsnæðis aukast mikið frá því sem nú er á 
Kársnesi. Sú fjölgun íbúða sem verður á svæði 8 mun valda því að Kársnes hefur alla burði til að hafa 
mikið aðdráttarafl sem búsetu og/eða vinnustaður, takist vel til við hönnun húsnæðis og umhverfis. 
Slíkt getur valdið því með tímanum að verðmæti þeirra eigna sem fyrir eru getur aukist.  
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Mynd 3  Tillaga að útliti byggðar á svæði 8 samkvæmt deiliskipulagi. Efri mynd sýnir byggingu 
sem kæmi í stað núverandi byggingar við Bakkabraut 9. Á neðri mynd er horft yfir svæðið til 
norðausturs. 

Framkvæmdatími og landmótun 

Sú uppbygging sem kynnt er í þessari deiliskipulagsáætlun mun eiga sér stað á nokkurra ára bili og því 
munu áhrif á framkvæmdatíma dreifast sem því nemur. Gera má ráð fyrir að við undirbúning 
húsgrunna og bílakjallara verði hávaði og ónæði, en alls verður stærð bílakjallara 3.000 m2. Einnig 
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verður aukið tímabundið álag á gatnakerfinu vegna flutninga efnis að svæðinu auk efnisflutninga úr 
húsagrunnum og vegna niðurrifs atvinnuhúsnæðis á horni Bakkabrautar og Vesturvarar.  Það svæði 
sem uppbygging mun eiga sér stað á er gömul landfylling þannig að ekki ætti að koma til sprengivinnu 
við gerð húsgrunna. Stefnt er að því að efni verði notað í um 4.000  m2 landmótun innan svæðis sem 
útbúa á við hafnarsvæði. Hafa þarf samráð við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 
varðandi samsetningu þess efnis og að ekki sé um jarðvegsmengað efni að ræða.  

Varp dýpkunarefna og náttúrulegra óvirkra efna í hafið, þ.e. fastra jarðefna, er háð leyfi 
Umhverfisstofnunar í samræmi við 9. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda. 

Þegar nánari upplýsingar liggja fyrir um umfang og útlit bakka og landmótunar meðfram sjávarströnd 
þarf að óska eftir afstöðu Skipulagsstofnunar um hvort þær framkvæmdir falli undir lög um mat á 
umhverfisáhrifum sbr. viðauka 1, tl. 10.23 og/eða tl. 10.14. 

Flóðahætta 

Fyrir liggja spár um flóðahættu á strandsvæðum samfara spám um hækkun sjávarborðs vegna 
loftslagsbreytinga.  Hluti skipulagssvæðis 8 er staðsett í nálægð við sjó og innan þess svæðis sem yrði 
útsett fyrir mögulegu 100 ára flóði sem yrði 4 m í hæðarkerfi Reykjavíkurborgar (6 m í hæðakerfi 
sjómælinga), sjá mynd 44. Setja þarf skilmála í deiliskipulag þar sem gert er ráð fyrir forsendum um 
hækkandi sjávarstöðu. Í minnisblaði Siglingasviðs Vegagerðarinnar til Kópavogsbæjar um hæð á 
landfyllingum í Fossvogi er lagt til að lágmarks gólfkótar húsa á landfyllingum í Fossvogi séu um 0,3 m 
hærri en lágmarks hæð landfyllingar, eða 4,41 m í hæðakerfi Reykjavíkurborgar og 6,23 í hæðakerfi 
Sjómælinga Íslands.  

 

Mynd 4  Möguleg sjávarflóðasvæði í Kópavogi miðað við 4 m flóð (VSÓ, 2016). 

 

                                                           
4 VSÓ, 2016. Hækkuð sjávarstaða á höfuðborgarsvæðinu. Áhrif og aðgerðir. Unnið með styrk úr rannsóknar- og 
þróunarsjóði Skipulagsstofnunar.  
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Samandregin niðurstaða 

 Uppbygging á svæði 8 mun á heildina litið hafa jákvæð áhrif á borgarlandslag og félagslegt 
umhverfi, þar sem eldra atvinnuhúsnæði verður skipt út fyrir íbúðarbyggð. Ásýnd mun 
breytast og uppbygging mun skapa aðstæður og aðdráttarafl fyrir fjölbreytt mannlíf.   

 Uppbygging á svæðinu mun leiða af sér tímabundið ónæði vegna efnisflutninga sem og við 
undirbúning húsgrunna og bílakjallara á framkvæmdatíma. Gera má ráð fyrir að uppbygging 
svæðisins nái yfir nokkurra ára tímabil.  Þegar henni verður lokið verður umferð meiri en nú 
er, sem leiðir af sér aukinn hávaða meðfram umferðarmestu götunum sem nemur um 1-7 dB.  

 Þegar nánari upplýsingar liggja fyrir um umfang og útlit bakka og landmótunar meðfram 
sjávarströnd þarf að óska eftir afstöðu Skipulagsstofnunar um hvort þær framkvæmdir falli 
undir lög um mat á umhverfisáhrifum sbr. viðauka 1, tl. 10.23 og/eða tl. 10.14.  Einnig þarf að 
hafa samráð við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis varðandi samsetningu 
efnis sem kann að verða notað úr húsgrunnum og fylgst með að ekki sé um jarðvegsmengað 
efni að ræða. Einnig þarf að setja skilmála í deiliskipulag þar sem gert er ráð fyrir forsendum 
um hækkandi sjávarstöðu. 

   


