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1. Inngangur 
Skýrsla þessi er unnin að beiðni Kópavogsbæjar í samræmi við 5.mgr. 12.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
og grein 5.4 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Metin eru umhverfisáhrif breyttrar landnýtingar á svæði 
sem skilgreint er sem þróunarsvæði ÞR-1 á vestanverðu Kársnesi. Umfjöllunin byggir á fyrirliggjandi 
upplýsingum um svæðið og fyrirhugaða uppbyggingu. Unnin var umferðargreining vegna 
uppbyggingarinnar sem byggt verður á sem og hljóðvistarútreikningum sem unnir voru út frá 
umferðargögnum. Skýrsla þessi felur í sér umfjöllun um áhrif uppbyggingar á þróunarsvæðinu í heild 
sinni, en það inniheldur alls 9 aðskilin svæði (5-13). Deiliskipulagsáætlanir fyrir svæði 10 og 11 hafa 
þegar verið samþykktar. Þess fyrir utan verður tekin inn umfjöllun þar sem við á varðandi aðliggjandi 
svæðið vestast á Kársnesi (1-4) en deiliskipulagsáætlanir fyrir svæði 1 og 2 hafa þegar verið 
samþykktar.  

Greinargerð þessi verður uppfærð í samræmi við gerð deiliskipulags þeirra áfanga sem eru innan 
þróunarsvæðisins.  
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2. Deiliskipulag og deiliskipulagssvæði 

2.1 Núverandi landnotkun og fyrirhugaðar breytingar á þróunarsvæði 

Svæði Landnýting Núverandi 
staða 

Deiliskipulag Breyting Heild fyrir 
breytingu 

Heild eftir 
breytingu 

5 

Atvinnuhúsnæði 10.000 m2 7.000 m2 -3.000 m2 10.000 m2 7.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 18.000 m2 +18.000 m2 0 18.000 m2 

Íbúðir 0 145 +145 0 145 

   Samtals 7.000 m2 

0 íbúðir 

25.000 m2 

145 íbúðir 

6 

Atvinnuhúsnæði 17.000 m2 16.000 m2 -1.000 m2 17.000 m2 16.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 1.000 m2 +1.000 m2 0 1.000 m2 

Íbúðir 0 6 +6 0 6 

   Samtals 17.000 m2 

0 íbúðir 

17.000 m2 

6 íbúðir 

7 

Atvinnuhúsnæði 0 4.000 m2 4.000 m2 0 4.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 0 0 0 0 

Íbúðir 0 0 0 0 0 

   Samtals 0 m2 

0 íbúðir 

4.000 m2 

0 íbúðir 

8 

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

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 18.000 m2 +19.000 m2 0 19.000 m2 

Íbúðir 0 129 +129 0 129 

   Samtals 10.000 m2 

0 íbúðir 

30.000 m2 

129 íbúðir 

9 

Atvinnuhúsnæði 6.000 m2 3.000 m2 -3.000 m2 6.000 m2 3.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

800 m2 11.000 m2 +11.000 m2 800 m2 11.000 m2 

Íbúðir 10 90 +90 10 90 

   Samtals 6.800 m2 

10 íbúðir 

14.000 m2 

90 íbúðir 
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Svæði Landnýting Núverandi 
staða 

Deiliskipulag Breyting Heild fyrir 
breytingu 

Heild eftir 
breytingu 

10 

Atvinnuhúsnæði 2.000 m2 1.000 m2 -1.000 m2 2.000 m2 1.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

400 m2 19.500 m2 +19.500 m2 400 m2 19.900 m2 

Íbúðir 12 130 +130 12 142 

   Samtals 2.400 m2 

12 íbúðir 

20.900 m2 

142 íbúðir 

11 

Atvinnuhúsnæði 5.000 m2 4.000 m2 -1.000 m2 5.000 m2 4.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

5.500 m2 15.000 m2 +15.000 m2 5.500 m2 20.500 m2 

Íbúðir 39 93 +93 39 132 

   Samtals 10.500 m2 

39 íbúðir 

24.500 m2 

132 íbúðir 

12 

Atvinnuhúsnæði 8.000 m2 5.500 m2 -2.500 m2 8.000 m2 5.500 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 12.000 m2 +12.000 m2 0 12.000 m2 

Íbúðir 5 98 +98 5 102 

   Samtals 8.000 m2 

5 íbúðir 

17.500 m2 

102 íbúðir 

13 

Atvinnuhúsnæði 5.000 m2 500 m2 -4.500 m2 5.000 m2 500 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 18.200 m2 +18.200 m2 0 18.200 m2 

Íbúðir 0 120 +120 0 120 

   Samtals 5.000 m2 

0 íbúðir 

18.700 m2 

120 íbúðir 

Alls Samtals 
atvinnuhúsnæði 

60.000 m2 52.000 m2 

Samtals 
íbúðarhúsnæði 

+ bílakjallarar 

6.700 m2 119.600 m2 

 

Samtals heild 66.700 m2 

64 íbúðir 

161.400 m2 

866 íbúðir 
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2.1.1 Svæði 5 
Afmarkast af strandlengju til norðurs, Naustavör til austurs, Vesturvör til suðurs og Bakkabraut til 
vesturs.  

Mynd 2.1 Núverandi staða á svæði 5 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 5 er eingöngu atvinnuhúsnæði á einni til tveimur hæðum. Núverandi fermetrafjöldi er um 
10.000 m2.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis á svæði 5. Hluti núverandi húsnæðis 
verður rifið og íbúðarhúsnæði byggt í staðinn. Heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis verður eftir 
breytingu um 7.000 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Byggðir verða 18.000 m2 af íbúðarhúsnæði en ekkert slíkt er fyrir. Þar af er 3.500 m2 
í bílakjöllurum. Fjöldi íbúða verður 145 og fjöldi bílastæða 270. Íbúðarhúsnæði verður 3-5 hæða.  

 



KÁRSNES - ÞRÓUNARSVÆÐI 
SKJALANÚMER: 1181274-000-HRP-00011181274-000-HRP-0002 
ÚTGÁFUNÚMER: 02 

 

Höfundaréttur © 2017 Mannvit. Allur réttur áskilinn.   │ Bls. 5  

2.1.2 Svæði 6 
Afmarkast af göngustíg meðfram landfyllingu til norðurs, Naustavör til austurs, Kársnesbraut til suðurs 
og Hafnarbraut til vesturs.  

Mynd 2.2 Núverandi staða á svæði 6 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 6 er eingöngu atvinnuhúsnæði á einni til tveimur hæðum. Núverandi fermetrafjöldi er um 
17.000 m2.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis um 1.000 m2 og eftir breytingu verður 
þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis 16.000 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Byggðir verða 1.000 m2 af íbúðarhúsnæði en ekkert slíkt er fyrir. Alls er um að ræða 
6 íbúðir.  
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2.1.3 Svæði 7 
Svæði 7 er staðsett vestast á Kársnesi og er hluti þess á landfyllingu og hluti í sjó eins og staðan er í 
dag.  

  
Mynd 2.3 Núverandi staða á svæði 7 og fyrirhugað deiliskipulag.  

Núverandi staða 

Engin byggð er á svæðinu í dag.  

Deiliskipulagstillaga 

Gert er ráð fyrir tveimur opinberum byggingum á þessu svæði alls um 4.000 m2 og 120 bílastæðum. 
Fylla þarf upp hluta lands og móta bakka. Þegar nánari upplýsingar liggja fyrir um umfang og útlit bakka 
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..  
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2.1.4 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.   

 

Mynd 2.4 Núverandi staða á svæði 8 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 8 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 10.000 m2. Húsnæðið er á tveimur til þremur hæðum.  
Ekki er skilgreint íbúðarhúsnæði.  

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. 

Íbúðarhúsnæði: Byggðir verða 15.000 m2 af íbúðarhúsnæði en ekkert slíkt er fyrir. 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 fimm hæðir. Fylla þarf upp hluta 
lands og móta bakka. Þegar nánari upplýsingar liggja fyrir um umfang og útlit bakka 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.. 
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2.1.5 Svæði 9 
Svæði 9 afmarkast af Bakkabraut til vesturs, Vesturvör til norðurs, Hafnarbraut til austurs og 
Hafnarbraut 13 (Nesvör) til suðurs.   

 
 

Mynd 2.5 Núverandi staða á svæði 9 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 9 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 6.000 m2. Húsnæðið er á tveimur til þremur hæðum.  
Alls eru 10 íbúðir á svæðinu.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis um 3.000 m2 og eftir breytingu verður 
þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 3.000 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Byggðir verða 9.000 m2 af íbúðarhúsnæði. Alls er um að ræða 92 íbúðir. Alls verða 
bílastæði 130 og hluti þeirra í niðurgröfnum kjöllurum sem er alls 2.000 m2.  Þær 10 íbúðir sem fyrir 
eru munu víkja fyrir nýrri byggð.  
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2.1.6 Svæði 10 
Svæði 10 afmarkast af Hafnarbraut til vesturs, Vesturvör til norðurs, Kársnesbraut til austurs og Nesvör 
til suðurs.   

  
Mynd 2.6 Núverandi staða á svæði 10 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 10 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 2.000 m2. Húsnæðið er á einni til tveimur hæðum.  
Skilgreint íbúðarhúsnæði er 400 m2 eða 12 íbúðir.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis um 1.000 m2 og eftir breytingu verður 
þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 1.000 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Byggðir verða 14.000 m2 af íbúðarhúsnæði. Alls er um að ræða 130 íbúðir. Alls verða 
bílastæði 170 og mestur hluti þeirra í niðurgröfnum kjöllurum sem er alls 5.500 m2. Hæð húsa verður 
frá þremur til fimm hæða. Hæst meðfram Vesturvör og Hafnarbraut.  
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2.1.7 Svæði 11 
Svæði 11 afmarkast af Bakkabraut til vesturs, Hafnarbraut 17 (Nesvör) til norðurs, Hafnarbraut til 
austurs og Bakkabraut og göngustíg til suðurs.   

  

Mynd 2.7 Núverandi staða á svæði 11 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 11 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 5000 m2. Húsnæðið er á tveimur til þremur hæðum.  
Íbúðarhúsnæði er um 5.500 m2 á þremur til fjórum hæðum og 39 íbúðir.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis um 1.000 m2 og eftir breytingu verður 
þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 4.000 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Íbúðum verður fjölgað og byggt um 12.300 m2 til viðbótar. Fjöldi íbúða fer úr 39 í 132 
og bílastæði verða 200 í niðurgröfunum kjöllurum sem verða 2.700 m2.  
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2.1.8 Svæði 12 
Svæði 12 afmarkast af Bakkabraut til vesturs, Hafnarbraut 17 (Nesvör) til norðurs, Hafnarbraut til 
austurs og Bakkabraut og göngustíg til suðurs.   

  

Mynd 2.8 Núverandi staða á svæði 12 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 12 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 8.000 m2. Húsnæðið er á einni til tveimur hæðum.  
Alls eru 5 íbúðir á svæðinu.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis um 2.500 m2 og eftir breytingu verður 
þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 5.500 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Byggðar verða íbúðir á svæðinu, alls um 10.000 m2 auk 2.000 m2 í niðurgröfnum 
bílakjöllurum. Fjöldi íbúða verður 98 og fjöldi bílastæða 200, en ein núverandi íbúða mun víkja.  Hæðir 
húsa verða 3-4 hæðir. 
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2.1.9 Svæði 13 
Svæði 13 afmarkast af sjávarmáli til vesturs, Bakkabraut og göngustíg til norðurs, Þinghólsbraut til 
austurs og strandlengju til suðurs.   

  

Mynd 2.9 Núverandi staða á svæði 13 og fyrirhugað deiliskipulag. 

Núverandi staða 

Á svæði 13 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 5.000 m2. Húsnæðið er á tveimur til þremur hæðum.  
Ekkert íbúðarhúsnæði er á reitnum.  

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Dregið verður úr magni atvinnuhúsnæðis um 4.500 m2 og eftir breytingu verður 
þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 500 m2.  

Íbúðarhúsnæði: Byggðar verða íbúðir á svæðinu, alls um 14.500 m2 auk 3.700 m2 í niðurgröfnum 
bílakjöllurum. Fjöldi íbúða verður 120 og fjöldi bílastæða 200. Hæð húsnæðis verður tvær til fimm 
hæðir. Þegar nánari upplýsingar liggja fyrir um umfang og útlit bakka 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. 
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3. Samræmi við skipulag 

3.1 Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins1 markar sameiginlega stefnu sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu til 25 ára. Stefnan er sett fram í 5 leiðarljósum en 
þau eru: Hagkvæmur vöxtur, skilvirkar samgöngur, sókn og samkeppnishæfni, heilnæmt umhverfi, gott nærumhverfi. Í töflu 3.1 er yfirlit yfir samræmi 
deiliskipulags þróunarsvæðis við helstu markmið svæðisskipulagsins.  

Tafla 3.1 Samræmi deiliskipulags við markmið Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040.  

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins  
Samræmi deiliskipulags Leiðarljós Markmið 

1. Hagkvæmur vöxtur 1.1. Þróun þéttbýlis verður innan vaxtamarka. Gott samræmi. Uppbygging innan þéttingarreita.  
1.2 Meginþunga vaxtar verður beint á miðkjarna og önnur 
samgöngumiðuð þróunarsvæði. Hlutfall íbúðarbyggðar á 
þeim svæðum vaxi úr 30% í 66%. 

Gott samræmi. Uppbygging er stutt frá svæðiskjarna í 
Kópavogi og þróunarsvæðið er samgöngumiðað.  

1.3 Gott landbúnaðarland verður nýtt undir 
matvælaframleiðslu og náttúruríkt umhverfi varðveitt. 

Á ekki við. 

2. Skilvirkar samgöngur 2.1 Á höfuðborgarsvæðinu verður raunhæft val um skilvirka 
samgöngumáta. 

Gott samræmi. Í skoðun er að ný borgarlína fari um svæðið og 
almenningssamgöngur til Reykjavíkur yfir brú. Góð kerfi 
göngu- og hjólastíga. Einnig gott kerfi umferðar. 

2.2 Hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum innan 
svæðisins árið 2040 verður a.m.k. 12%. 

Gott samræmi. Skipulag skapar svigrúm til að ná þessu 
markmiði.  

2.3 Hlutdeild göngu- og hjólreiða í öllum ferðum innan 
svæðisins árið 2040 verður a.m.k. 30%. 

Gott samræmi. Skipulag skapar svigrúm til að ná þessu 
markmiði. 

2.4 Meginstofnvegir tryggja greiða og örugga umferð fólks 
og vöru. 

Tengivegirnir Kársnesbraut og Borgarholtsbraut eiga að 
tryggja örugga umferð fólks og vöru.   

                                                           
1 Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040.  
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Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins  
Samræmi deiliskipulags Leiðarljós Markmið 

3. Sókn og 
samkeppnishæfni 

3.1 Alþjóðleg samkeppnisstaða höfuðborgarsvæðisins verður 
styrkt með markvissu skipulagi sem samþættir skilvirkar 
samgöngur og eftirsóknarverð uppbyggingarsvæði.  

Gott samræmi. Skipulagið er markvisst og samþættir skilvirkar 
samgöngur og eftirsóknarverð uppbyggingarsvæði.  

3.2 Samstarf sveitarfélaga á suðvesturhorninu um hagkvæma 
byggðaþróun verður eflt.  

Á ekki við. 

4. Heilnæmt umhverfi 4.1 Íbúar höfuðborgarsvæðisins eiga aðgang að fjölbreyttum 
útivistarsvæðum sem hvetja til reglulegrar hreyfingar, 
náttúruupplifunar og jákvæðra, félagslegra samskipta. 

Skipulag bætir aðgengi að útivistarsvæði í Fossvogi.  

4.2 Náttúruverndarsvæði eins og fólkvangar, friðlýst svæði, 
náttúruvætti, hverfisverndarsvæði og svæði á 
náttúruminjaskrá skapa höfuðborgarsvæðinu sérstöðu og 
gegna mikilvægu fræðslu- og útivistarhlutverki. 

Á ekki við.  

4.3 Tækifæri til útivistar og ferðaþjónustu innan fólkvanga og 
fjallahrings höfuðborgarsvæðisins verða nýtt frekar. Hugað 
verður að samræmdri yfirstjórn og aðgerðum til að tryggja að 
not ólíkra hópa geti farið saman.  

Á ekki við. 

4.4 Á höfuðborgarsvæðinu verði ávallt nægt framboð af 
hreinu ómeðhöndluðu drykkjarvatni með markvissri vernd 
vatnsbóla og aukinni samræmingu við nýtingu 
auðlindarinnar. 

Á ekki við. 

5. Gott nærumhverfi 5.1 Borgarbyggðin mótist af viðmiðum 20 mínútna hverfisins. 
Byggð og umhverfi verður mótað út frá mannlegum þörfum 
og mælikvarða sem fellur að landslagi og styður samskipti og 
útiveru. 

Gott samræmi. Skipulagið býður upp á aukna möguleika á 
nábýli starfa og búsetu. Einnig er gert ráð fyrir rými fyrir 
skilvirkari samgöngumáta.  

5.2 Á höfuðborgarsvæðinu verði fjölbreyttur 
húsnæðismarkaður sem uppfylli þarfir íbúa. Hugað verður 
sérstaklega að framboði á húsnæði á viðráðanlegu verði. 

Með skipulagi eykst framboð á íbúðarhúsnæði. Ekki vitað 
hvort framboð verði á viðráðanlegu verði.  
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3.2 Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 

3.2.1 Forsendur aðalskipulag 
Í kafla 7 í Aðalskipulagi Kópavogs 2012-20242 er fjallað um rammahluta aðalskipulags og í kafla 7.1.1 um þróunarsvæði. Í eftirfarandi töflu er farið yfir helstu 
markmið og leiðir um þróunarsvæði í Kópavogi.  

Tafla 3.2 Samræmi deiliskipulags við markmið Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024. 

Aðalskipulag Kópavogs  
Samræmi deiliskipulags Markmið Leiðir 

Að bæta umhverfi, búsetugæði og 
efnahagslega umgjörð eldri byggðar í 
Kópavogi með aukinni blöndun byggðar 
sem miðar að sjálfbærri þróun 
borgarumhverfisins.  

Að eldri hverfi innan Kópavogs verði skilgreind 
sem þróunarsvæði og unnið verði að 
hverfisskipulagi og/eða deiliskipulagi af þeim. 

Gott samræmi. Deiliskipulagið nær yfir allt 
þróunarsvæðið.  

Að auka jafnvægi í dreifingu 
atvinnusvæða og íbúðarsvæða og skapa 
þannig aukin atvinnutækifæri nær 
íbúðarhverfum 

Með þróunarsvæðum verði m.a. lagður grunnur 
að fjölbreyttari tækifærum fyrir íbúa bæði hvað 
varðar íbúðarform og atvinnu. Gæði byggðarinnar 
verði aukin, kostum fjölgað, nýting verði betri og 
umhverfi bætt. Hljóðvarnir miðist við að uppfylla 
kröfur reglugerðar fyrir mismunandi landnotkun 

Gott samræmi  

Að draga úr umferðarþörf og stytta 
vegalengdir á milli íbúða og verslunar, 
þjónustu og atvinnu, með aukinni 
blöndun byggðar. 

Kröfum um hljóðstig á mismunandi 
byggingarsvæðum verður framfylgt í samræmi við 
ákvæði reglugerða sem gilda á þeim tíma þegar til 
uppbyggingar kemur. 

Þétting byggðar á þróunarsvæðinu leiðir af sér meiri 
möguleika á blöndun byggðar og þar með auknum 
möguleikum á minni ferðatíma.  

Að bæta hljóðvist vegna aukinnar 
umferðar sem útfært verður í 
deiliskipulagi 

Dregið verði úr umferðarhraða, hljóðvist bætt og 
umbætur vegna umferðar verði útfærðar í 
deiliskipulagi fyrir þróunarsvæði. 

Þær leiðir sem kynntar eru í deiliskipulagi er þess eðlis 
að draga úr umferð og umferðarhraða og þar með bæta 
hljóðvist.  

                                                           
2 Kópavogsbær, 2014. Aðalskipulag Kópavogs 2010-2024. Umhverfissvið Kópavogsbæjar og Landmótun.  
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4. Áhrif uppbyggingar 

4.1 Umferð, hljóðvist og loftgæði 

Unnin hefur verið greining á núverandi stöðu umferðar, hljóðvistar og loftgæða á Kársnesi sem og spá 
um áhrif á þessa þætti vegna uppbyggingarinnar3. Umfjöllunin hér á eftir byggir á þessari skýrslu. 

Umferð 

Þær forsendur sem notaðar voru í umferðarspá eru skipulagstölur frá Kópavogsbæ fyrir Kársnes (fjöldi 
íbúða, íbúar og magn atvinnuhúsnæðis) frá árinu 2015 sem og tölur vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar 
á Kársnesi. Á mynd 10 má sjá skiptingu Kársness í umferðarreiti, en fyrir umferðarspá er ferðamyndun 
reiknuð út frá hverjum reit. Ferðamyndun úr hverjum reit er fengin með ferðamyndunarjöfnu 
umferðarlíkansins en hún er eftirfarandi: 

1,85*íbúafjöldi + 0,14*verslunar- og skrifstofuhúsnæði + 0,04*annað atvinnuhúsnæði.  

Þar sem umfjöllunin í þessari skýrslu er vesturhluti Kársness þá er hér fjallað um reiti 1, 2 og 3.  

 
Mynd 4.1 Skipting Kársness í umferðarreiti (VSÓ, 2015). 

Í töflu 3 eru birtar forsendur fyrir umferðarspá fyrir reiti 1-3 í formi skipulagstalna, en með því er 
reiknað út hver ferðamyndun verður í hverjum reit. Annars vegar er um að ræða grunnárið 2015 og 
hins vegar spá miðað við fulla uppbyggingu í reitum 1-3.  

 

 

 

 

                                                           
3 VSÓ, 2015. Uppbygging á Kársnesi. Áhrif á umferð hljóðvist og loftgæði.  
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Tafla 4.1 Skipulagstölur fyrir umferðarspá (VSÓ, 2015) 

a) Núverandi ástand  

Reitur Íbúar [N] Íbúðir [N] Verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði [m2] 

Annað atvinnuhúsnæði [m2] 

1 0 0 1.691 16.232 

2 108 102 2.120 11.050 

3 452 75 220 45.684 

Alls 560 177 4.030 72.966 

b) Skipulagstölur fyrir umferðarspá miðað við fullbyggða reiti 1-3 skv. skipulagi  

Reitur Íbúar [N] Íbúðir [N] Verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði [m2] 

Annað atvinnuhúsnæði [m2] 

1 0 0 14.000 42.000 

2 1.080 430 2.110 6.890 

3 2.100 840 4.500 35.500 

Alls 3.180 1.270 20.610 84.390 

Samkvæmt líkanreikningum er núverandi umferðarsköpun í reitum á Kársnesi eins og fram kemur á 
mynd 11, eða um 5000 ferðir á sólarhring úr reit 3, og um 2.000 ferðir úr reitum 1 og 2. Miðað við 
óbreyttar ferðavenjur er gert ráð fyrir að bílferðum á Kársnesi muni fjölga um 35% eftir að 
uppbyggingu verði lokið. Í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er hins vegar sett fram markmið um 
aukið vægi vistvænna samgöngumáta þ.m.t. almenningssamgangna, hjólandi og gangandi. Með því 
markmiði er talið að á Kársnesi sé hægt að ná niður fjölgun bílferða í 18% frá því sem nú er þegar 
uppbyggingu verði lokið. Kópavogsbær hefur sett sér markmið um að ganga lengra en sett er fram í 
svæðisskipulagi og telur raunhæft að ætla að eftir að uppbyggingu verði lokið á Kársnesi þá muni 
bílferðum einungis fjölga um 11% frá því sem nú er. Þessu verði náð með bættum innviðum fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur og bættri þjónustu almenningsvagna í hverfinu. Til þess að ná 
þessum markmiðum hefur Kópavogsbær sett fram sjö megin aðgerðir sem lýst er betur í kafla 5.3 í 
skýrslu VSÓ um áhrif á umferð, hljóðvist og loftgæði. Aðgerðirnar eru eftirfarandi:  

 Brú yfir Fossvog yfir vistvæna ferðamáta. 

 Auka gæði og forgang almenningssamgangna. 

 Auka gæði göngu- og hjólastíga. 

 Hjóla- og bílastæðastefna. 

 Breyta ferðavenjum barna. 

 Samgöngusamningar fyrirtækja og stofnana á Kársnesi. 

 Fylgjast með þróun og mæla árangur á Kársnesi.  

Þess fyrir utan er gert ráð fyrir að tíðar og góðar almenningssamgöngur muni fara um svæðið. 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. hágæða 
almenningssamgöngukerfi, muni fara um Borgarholtsbraut og Bakkabraut á leið sinni á nýrri brú yfir 
Fossvog. Þar yrði um nýja tengingu að ræða sem ekki er opin í dag.   
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Mynd 4.2 Umferðarsköpun á Kársnesi miðað við núverandi byggð.  

Með breyttum ferðavenjum er áætlað að umferðarsköpun verði eins og sýnt er á mynd 12.  

 
Mynd 4.3 Umferðarsköpun á Kársnesi eftir uppbyggingu samkvæmt deiliskipulagi miðað við breyttar 

ferðavenjur.   

 

Miðað við framangreindar umferðarforsendur er umferðarspá á Kársnesi eins og mynd 13 sýnir.  
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Mynd 4.4 Umferðarspá á Kársnesi eftir uppbyggingu samkvæmt deiliskipulagi miðað við breyttar 

ferðavenjur.   

Samkvæmt umferðarspá verður umferð um Kársnesbraut 12.600 bílar á sólarhring en er í dag um 
8.500 bílar á sólarhring. Til samanburðar er umferð á Nýbýlavegi við Hjallabrekku um 16.500 bílar á 
sólarhring og umferð á Dalvegi um 13.500 bílar á sólarhring.  Afkastageta gatnamóta á Kársnesbraut 
var metin gróflega og á grundvelli þeirrar greiningar er talið að Kársnesbraut muni anna 
umferðaraukningu vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á vestanverðu nesinu. Ferðum um Vesturvör 
mun fjölga um rúma 3.000 bíla á sólarhring frá því sem nú er eða úr 5.206 í 8.500 bíla á sólarhring.  

Hljóðvist 

Umferð ökutækja 

Í hljóðvistarútreikningum var ákveðið að miða við óbreyttar ferðavenjur og sýna þannig hámarks 
mögulega aukningu í hljóðstigi. Eins og að framan greinir er uppbygging miðuð að því að auka veg 
vistvænna samgangna og því allar líkur á að hljóðstig verði minna en útreikningar sýna.  

Samkvæmt útreikningum hækkar hljóðstig við 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. Mest hækkar hljóðstig á Vesturvör og 
Hafnarbraut, 4-7 dB(A), en um 1-4 dB(A) við Kársnesbraut og Urðarbraut. Fleiri húshliðar eru útsettar 
fyrir hávaða í framtíðartilfelli heldur en í núverandi ástandi og fer hávaði yfir 65 dB(A) í nokkrum húsum 
við Urðarbraut og Vesturvör. Litlar eða engar breytingar á hljóðstigi eru við aðrar götur. 

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, halda umferðarhraða niðri og vinna markvisst að þeim sjö aðgerðum sem 
Kópavogsbær hefur lagt til og kynntar eru hér á undan. Þess fyrir utan þarf að skoða hvort þörf sé á 
sértækum mótvægisaðgerðum á vissum svæðum sem geta t.d. falist í glerskiptum eða hljóðveggjum. 
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Umferð flugvéla 

Hluti Kársness liggur innan hindrunarflatar Reykjavíkurflugvallar og þar á meðal þróunarsvæðið. Aðflug 
að flugbraut 01 á Reykjavíkurflugvelli er yfir Kársnes. Samkvæmt skráðum lendingum á 
Reykjavíkurflugvelli á tímabilinu 15.12.2011-22.07.2014 koma rúm 22 % flugvéla til lendingar yfir 
Kársnesi á flugbraut 014. 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 
núverandi sem og fyrirhugaðri íbúðarbyggð á þróunarsvæðinu. 

Loftgæði 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis rekur færanlega mælistöð sem hefur verið 
staðsett víða í Kópavogi á undanförnum árum. Í mælistöðinni eru eftirfarandi mæliþættir mældir: 

-Svifryk (PM10 og PM2,5) 
-Köfnunarefnis-(nitur)-oxíð (NO, NO2 og NOx) 
-Brennisteinsdí-(tví)-oxíð (SO2) og brennisteinsvetni (H2S) 
Einnig er í mælistöðinni veðurstöð og eru vindgögn byggð á 10 mín. meðaltölum5.  

Árin 2008 og 2009 var mælistöðin staðsett við Marbakkabraut á Kársnesi. Niðurstöður sýndu að 
loftgæði við Marbakkabraut eru góð og reyndust á mælitíma vera vel innan samþykktra umhverfis- og 
heilsufarsmarka og dæmigerð mengun frá umferð (NOx) reyndist ekki mikil. Má segja að niðurstöður 
endurspegli áhrif vegna loftmengunar áður en til uppbyggingar samkvæmt deiliskipulagi á 
þróunarsvæði á Kársnesi kemur. 

Samkvæmt greiningu sem unnin var af VSÓ er ekki talið líklegt að sú umferðaraukning sem fylgir 
fyrirhugaðri uppbyggingu á Kársnesi muni hafa veruleg áhrif á loftgæði á svæðinu. Talið er líklegra að 
veruleg umferðaraukning á Hafnarfjarðarvegi komi til með að hafa neikvæð áhrif á loftgæði ásvæðinu. 
Umferð innan Kársness er um 1% af heildarumferð á höfuðborgarsvæðinu6.  

Samkvæmt ofangreindu hefur Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis yfir að ráða 
færanlegri mælistöð sem hægt er nýta til þess að fylgjast með raunáhrifum á loftgæði vegna 
uppbyggingar þróunarsvæðis á Kársnesi. 

4.2 Borgarlandslag 

Núverandi húsnæði innan þróunarsvæðisins er 1-4 hæða. Á heildina litið verður breyting á hæð húsa 
með fyrirhugaðri uppbyggingu því óveruleg, en hús munu verða allt að 5 hæða. Hindrunarflötur 
Reykjavíkurflugvallar setur uppbyggingu háreistra bygginga á þessu svæði einnig ákveðnar skorður þar 
sem ekki er heimilt að reisa byggingar upp fyrir hindrunarflötinn nema að fengnu sérstöku samþykki.  

Húsnæði á þróunarsvæðinu er í misjöfnu ástandi. Uppbygging hefur átt sér stað á löngum tíma og eru 
elstu húsin frá 1950 og nýjasta viðbygging frá árinu 2012. Af þeim sökum er byggingarstíll mjög misjafn 
innan svæðis sem hefur áhrif heildaryfirbragð. Einnig hefur með tímanum innan lóða safnast saman 
rusl og einnig er ástand sumra húsa lélegt.  

Með nýju deiliskipulagi mun ásýnd svæðisins breytast umtalsvert. Heildaryfirbragð svæðis mun batna 
með meira jafnvægi í húsagerð og hæða húsa. Einnig er lögð áhersla á hönnun nútímalegra göturýma 
og opinna svæða. Segja má að þegar uppbygging samkvæmt deiliskipulagi verði lokið verði ásýnd 
svæðis umtalsvert betri en nú er. Dæmi um mögulega ásýndarbreytingu má sjá á mynd 4.5 en þar er 

                                                           
4 Efla, 2014. Reykjavíkurflugvöllur. Áhrif brauta 06/24 á nothæfistíma fyrir áætlunarflug og sjúkraflug.  
5 Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, 2016. Loftgæðavöktun Dalsmári í Kópavogi fyrir árið 
2016.  
6 VSÓ, 2015. 
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borin saman núverandi staða og ásýnd samkvæmt samþykktu deiliskipulagi af reit 11, Hafnarbraut 9-
15 og Bakkabraut 10. 

Mynd 4.5 Núverandi staða við Hafnarbraut 9-15 og fyrirhuguð ásýnd samkvæmt deiliskipulagi 
(Teiknistofan Tröð, 2017).  

4.3 Félagslegt umhverfi 

Byggð innan þróunarsvæðisins einkennist í dag af atvinnuhúsnæði í misjöfnu ásigkomulagi. Sumt 
húsnæði er nýlegt og með fullri starfsemi á meðan aðrir hlutar hafa að geyma eldra húsnæði þar sem 
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starfsemi er lítil eða engin.  Í þessari skýrslu er horft til samlegðaráhrifa þróunarsvæðisins með svæði 
1 og svæði 2, sjá kafla 4.1. Í dag er fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis á þessum þremur svæðum um 
77.000 m2 og skiptist það þannig að 5% er verslunar- og skrifstofuhúsnæði og 95% er annað 
atvinnuhúsnæði. Íbúðir á þessum svæðum eru 177 og íbúar um 550.  

Með uppbyggingu á þessum svæðum í samræmi við þær skipulagsáætlanir sem þegar hafa verið 
samþykktar eða eru hluti af þeim samþykktum sem unnið er að verður umtalsverð breyting á 
núverandi skipulagstölum eins og sjá má í töflu 3. Verslunar- og skrifstofuhúsnæði mun aukast um 
15.000 m2 frá því sem nú er og annað atvinnuhúsnæði um rúm 11.000 m2.   

Tafla 4.2 Breytingar á skipulagstölum á svæðum 1-3.  

Svæði Íbúar (N) Íbúðir (N) Verslun og 
skrifst.húsnæði (m2) 

Annað atv.húsnæði 
(m2) 

 Fyrir Eftir Fyrir Eftir Fyrir Eftir Fyrir Eftir 

1 0 0 0 0 1.691 14.000 16.232 42.000 

2 108 1.080 102 430 2.120 2.110 11.050 6.890 

3 452 2.100 75 840 220 4.500 45.684 35.500 

Alls 560 3.180 177 1.270 4.031 20.610 72.966 84.390 

 

Íbúðum mun fjölga úr 177 í 1.270 á þessum þremur svæðum og miðað við 2,5 íbúa í íbúð yrðu íbúar 
þannig 3.180 eftir að uppbyggingu lýkur en eru í dag 560.  

Sú uppbygging sem eiga mun sér stað á þessu svæði á skipulagstímabilinu hefur í för með sér að 
atvinnulíf á Kársnesi mun eflast frá því sem nú er. Mesta breytingin verður í umfangi verslunar- og 
skrifstofuhúsnæðis en sá liður mun fimmfaldast frá því sem nú er. Íbúafjöldi mun einnig aukast 
verulega frá því sem nú er á þessu svæði. Þetta tvennt veldur því að svæðið 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 er getur vaxið.  

Flóðahætta 

Fyrir liggja spár um flóðahættu á strandsvæðum samfara spám um hækkun sjávarborðs vegna 
loftslagsbreytinga.  Hluti þróunarsvæðis 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 4.67. 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.  

                                                           
7 VSÓ, 2016. Hækkuð sjávarstaða á höfuðborgarsvæðinu. Áhrif og aðgerðir. Unnið með styrk úr rannsóknar- og 
þróunarsjóði Skipulagsstofnunar.  
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Mynd 4.6 Möguleg sjávarflóðasvæði í Kópavogi miðað við 4 m flóð (VSÓ, 2016). 
 

4.4 Framkvæmdatími og landgerð 

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 vegna sprenginga, þar sem þess verður þörf en 
megnið af svæðinu er þó byggt á gamalli landfyllingu. Á það við um svæði 5, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. 
Einnig verður aukið tímabundið álag á gatnakerfinu vegna efnisflutninga á þessum tíma.   

Á svæðum 7, 8 og 13 verður þörf á landmótun, landgerð og þróun bakka. Þegar nánari upplýsingar 
liggja fyrir um umfang og útlit bakka 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. 
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5. Samandregin niðurstaða 
 Uppbygging þróunarsvæðis á Kársnesi hefur í för með sér fækkun atvinnuhúsnæðis á heildina 

litið á svæðum 5-13, en verslunar- og þjónustuhúsnæði mun þó fjölga á kostnað annars 
atvinnuhúsnæðis. Stærsta breytingin felur í sér umtalsverða aukningu íbúðarhúsnæðis, en um 
800 íbúðir bætast við núverandi fjölda innan þessa svæðis.  

 Uppbygging á þróunarsvæðinu á Kársnesi er í góðu samræmi við þá stefnumörkun sem sett 
hefur verið fram í svæðis- og aðalskipulagsáætlunum.  

 Á heildina litið munu fyrirhugaðar breytingar hafa jákvæð áhrif á borgarlandslag og félagslegt 
umhverfi, þar sem eldra atvinnuhúsnæði verður að mestu skipt út fyrir íbúðarbyggð. Ásýnd 
mun breytast og uppbygging mun skapa aðstæður og aðdráttarafl fyrir fjölbreytt mannlíf.  
Einnig mun yfirbragð og skipulag svæðis ýta undir notkun annarra samgöngumáta en 
einkabílsins.  

 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 á þróunarsvæðinu í heild sinni muni ná yfir margra 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. Unnt verður að draga úr áhrifum 
með því að breyta ferðavenjum, halda umferðarhraða niðri og vinna markvisst að frekari 
aðgerðum sem Kópavogsbær hefur lagt til. Þess fyrir utan þarf að skoða hvort þörf sé á 
sértækum mótvægisaðgerðum á vissum svæðum sem geta t.d. falist í glerskiptum eða 
hljóðveggjum. 

 Aukin umferð hefur einnig áhrif á loftgæði. Samkvæmt mælingum hafa loftgæði mælst vel 
innan samþykktra umhverfis- og heilsufarsmarka. Ekki er talið líklegt að sú umferðaraukning 
sem fylgir fyrirhugaðri uppbyggingu á Kársnesi muni hafa veruleg áhrif á loftgæði á svæðinu. 
Engu að síður er mikilvægt að fylgjast með helstu gildum og hefur Heilbrigðiseftirlit 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis yfir að ráða færanlegri mælistöð sem hægt er nýta til þess 
að fylgjast með raunáhrifum á loftgæði vegna uppbyggingar þróunarsvæðis á Kársnesi á næstu 
árum. 

 Þegar nánari upplýsingar liggja fyrir um umfang og útlit bakka og landmótunar meðfram 
sjávarströnd á þróunarsvæðinu 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. 

 

 

 


