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Efni: Breyting á deiliskipulagi á Kársnesi -svæði 1 -Umhverfismál  

 

Inngangur 

Minnisblað þetta er unnið að beiðni Kópavogsbæjar.  Tilgangur þess er að greina stuttlega frá 

mögulegum umhverfisáhrifum breytingar á deiliskipulagi á svæði 1 sem staðsett er vestast á Kársnesi.  

Minnisblaðið er fylgigagn með breyttu deiliskipulagi svæðis 1, þeim hluta sem nær til lóðanna 

Vesturvarar 40-50 auk þegar samþykktra athafnahúsa á lóðunum Vesturvör 38a og Vesturvör 38b. 

Lýsing á svæði 1 

Svæði 1 er staðsett vestast á Kársnesi og er óbyggt. Það afmarkast af sjó til norðurs og vesturs og 
núverandi byggð við Vesturvör 34-36 til suðurs og Vesturvör 32 og 36 til austurs. Í töflu 1 er yfirlit yfir 
núverandi stöðu, núgildandi deiliskipulag og fyrirhugaðar breytingar samkvæmt skipulagstillögu.  

Tafla 1 Skipulagstölur. 

Svæði Landnýting Núverandi 
staða 

Núgildandi 

deiliskipulag 

Breytt skipulag Heild fyrir 
breytingu 

Heild eftir 
breytingu 

1 

Atvinnuhúsnæði 0 m2 35.000 m2 35.000 m2 35.000 m2 35.000 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

0 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

Íbúðir, fjöldi 0 0 0 0 0 

 Samtals 35.000 m2 

0 íbúðir 

35.000 m2 

0 íbúðir 

Núverandi staða 

Svæðið í dag er óbyggt, sjá mynd 1. Uppbygging verður á landfyllingu en unnið hefur verið að landgerð 
jöfnum höndum um langt árabil. Í gildi er deiliskipulag sem samþykkt var í júlí 2017. 
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Mynd 1  Engin byggð er í dag á deiliskipulagssvæðinu. (Mynd af map.is).  

Núgildandi deiliskipulag 

Núgildandi deiliskipulag var samþykkt í bæjarráði Kópavogs 13. júlí 2017 og birt í B- deild 
Stjórnartíðinda 4. ágúst 2017. Uppbyggingaráform fela í sér byggingu 35.000 m2 atvinnuhúsnæðis auk 
10.000 m2 í niðurgröfnum bílakjöllurum.  Nyrst á svæðinu, Vesturvör 38 a og 38 b, er gert ráð fyrir 
tveimur fjögurra hæða byggingum, 12.000 m2 hvor bygging. Gert er ráð fyrir að vesturendi byggingar 
sem stendur vestar rísi í 8 hæðir eða í um 27 metra hæð. Gert er ráð fyrir 5.000 m2 atvinnuhúsnæði 
við Vesturvör 40-42, 1-3 hæðir. Vestan við þá byggingu er gert ráð fyrir þremur 1.500 m2 byggingum, 
1-3 hæða við Vesturvör 44-48. Við Vesturvör 50 er gert ráð fyrir 1500 m2 atvinnuhúsnæði á 1-2 
hæðum.  

Áhrif af þéttingu byggðar í núgildandi deiliskipulagi voru metin í þeirri skipulagsvinnu sem fram fór í 

ársbyrjun 2017 og þeir umhverfisþættir sem sú skipulagsbreyting var talin hafa áhrif á voru land/ 

sjávarbotn, vistkerfi, heilsa/hljóðvist og samfélag. 

Áhrif á heilsu /hljóðvist voru talin neikvæð vegna aukinnar umferðar. Áhrif á samfélag voru metin 

jákvæð og felast í auknu framboði starfa á svæðinu. Vegna fjarlægðar fyrirhugaðs atvinnuhúsnæðis á 
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deiliskipulagssvæðinu til nærliggjandi íbúðarbyggðar Kársness og í Reykjavík voru umhverfisáhrif af 

hækkun byggðarinnar metin óveruleg. 

Áhrif fyrirhugaðra skipulagsbreytingar á land/sjávarbotn og vistkerfi voru talin óveruleg, en þar var 

einkum horft til áhrifa á fuglalíf.  

Breytt deiliskipulag 

Engar breytingar verða á húsnæði við Vesturvör 38a og 38b.  

Lóðamörkum Vesturvarar 40-42 er breytt og stækkar lóðin til vesturs úr 8.400 m2 í 13.400 m2. 
Byggingamagn breytist ekki og er eftir sem áður 5.000 m2.  

Lóðamörkum Vesturvarar 44-48 er breytt og stækkar lóðin til vestur 9.000 m2 í 21.000 m2 og liggur út 
í grjótgarð. Byggingamagn breytist ekki og er eftir sem áður 4.500 m2.  Í stað þriggja 1-3 hæða bygginga 
kemur samliggjandi bygging 1-2 hæða. Einnig verða breytingar á lögun strandlengju að vestanverðu. 
Hluti göngu og hjólastígs færist til austurs að austurlóðarmörkum Vesturvarar 44 til 48 með kvöð um 
almenna göngu og hjólaleið á 6 metra breiðu belti sem inniheldur göngustíg, hjólastíg, lýsingu og 
götuhúsgögn. 

Smávægileg breyting verður á lögun Vesturvarar 50 en fermetrafjöldi helst sá sami.  

Breytingar verða einnig á aðkomu, gönguleiðum og útisvæðum. 

 
 

Mynd 2  Núgildandi deiliskipulag vinstra megin og fyrirhugaðar breytingar hægra megin. 

Samræmi við skipulag 

Í Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 er deiliskipulagstillagan innan skilgreinds athafnasvæðis en 
samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar á athafnasvæði getur nýting þar verið nokkuð 
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margvísleg. Um athafnasvæði segir í skipulagsreglugerð: „Svæði fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil 
hætta er á mengun svo sem léttur iðnaður, hreinleg verkstæði, bílasölur og umboðs- og heildverslanir. 
Einnig atvinnustarfsemi sem þarfnast mikils rýmis, t.d. vinnusvæði utandyra á lóðum eða starfsemi 
sem hefur í för með sér þungaflutninga, svo sem vörugeymslur og matvælaiðnaður1.“ 

Þegar horft er til markmiða og leiða í Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 þá falla umræddar lóðir í 
skipulaginu nokkuð vel að því sem þar kemur fram í umfjöllun um athafnasvæði. Samkvæmt 
aðalskipulagi eru markmið um athafnasvæði eftirfarandi2: 

• Uppbygging og staðsetning athafnasvæða taki mið af sérstöðu bæjarins í miðjum stærsta 
atvinnumarkaði landsins. 

• Eldri atvinnusvæði verði styrkt með endurskipulagningu. 

• Umgengni og frágangur við athafnasvæði verði ávallt til fyrirmyndar.  

• Komið verði í veg fyrir að starfsemi á atvinnusvæðum ógni heilsu manna og umhverfi.  

Leiðir að framangreindum markmiðum eru eftirfarandi:  

• Athafnasvæði bæjarins verði afmörkuð og unnið verði að endurbótum, s.s. á vesturhluta Kársness, 
Auðbrekku, Dalvegi og Smiðjuhverfi. 

• Gengið verði eftir því með reglubundinni vöktun og hvatningu að umgengni og frágangur á 
atvinnusvæðum verði til fyrirmyndar.  

• Athafnasvæði bæjarins verði skipulögð með áherslu á snyrtilegt umhverfi og gott aðgengi fyrir gangandi 
og hjólandi vegfarendur sem og almenningssamgöngur.  

Möguleg áhrif breyttrar uppbyggingar á svæðinu  

Hér á eftir er fjallað stuttlega um helstu umhverfisáhrif sem breytt áform um uppbyggingu á þessum 

stað gæti haft í för með sér.  

Umferð, hljóðvist og andrúmsloft 

Þar sem ekki er gert ráð fyrir að byggingamagn breytist frá því sem samþykkt hefur verið í núgildandi 
deiliskipulagi er ekki ástæða til að ætla að umferðarsköpun, hljóðvist eða áhrif á andrúmsloft taki 
miklum breytingum frá núgildandi deiliskipulagi.   

Hindrunarflötur setur skorður á hæð húsa innan svæðis 1 vegna nálægðar við flugvöll.  Samráð þarf að 
hafa við ISAVIA varðandi merkingar á húsum og uppbyggingu með tilliti til flugumferðar.  

Reiknað hefur verið út DENL-hljóðspor fyrir alla flugumferð frá Reykjavíkurflugvelli (sjá mynd 3). 

Samkvæmt myndinni er tunga þar sem hljóðstig er yfir 55 dB skammt austan við fyrirhugaða byggð á 

svæði 1. Í eftirfarandi töflu eru gefin mörk fyrir hávaða frá flugumferð skv. reglugerð um hávaða nr. 

724/20083:  

Mörk vegna hávaða frá flugumferð. 

Tegund húsnæðis 
Mörk við húsvegg Lden Mörk við húsvegg LAFmax 

5% nótt 
Inni LAeq24 

Íbúðarhúsnæði, dvalarrými og 
skólar 

55* 80 30 

                                                           
1 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/90-2013 
2 http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=19635308321729233524 
3 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/724-2008 



   
 

   │Bls. 5 af 7 

Íbúðarhúsnæði, dvalarrými og 
skólar á svæðum í nágrenni þegar 
starfandi flugvalla. 

65* 90 30 

Samkvæmt reglugerð er miðað við 65 dB utan við húsvegg í dvalarrými í nágrenni þegar starfandi 

flugvalla. Reiknast hljóðstig á svæðinu vel innan þeirra marka. Alltaf þarf þó að uppfylla kröfu um að 

hljóðstig innanhúss frá flugumferð sé ekki meira en 30 dB. Taka þarf tillit til þessara krafa við hönnun 

bygginga á svæðinu. 

 

Mynd 3  Reykjavíkurflugvöllur, DENL-hljóðspor, reiknað fyrir alla flugumferð þrjá 
umferðamestu mánuði ársins 2013. Þekjan er tákn um hávaða yfir tilteknu gildi. Þannig táknar ■ 55 
dB, ■ 60 dB,  ■ 65 dB, ■ 70 dB og ■ 75 dB4. 

Borgarlandslag 

Breytt deiliskipulag felur í sér ásýndarbreytingar á vestanverðu nesinu. Í stað 1-3 hæða bygginga 
verður samfellt 1-2 hæða húsnæði.  

                                                           
4 Greinargerð um kortlagningu hávaða frá Reykjavíkurflugvelli árið 2013 (Mannvit, 2014). 
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Með breyttu deiliskipulagi mun ásýnd svæðisins breytast nokkuð á vestanverðu nesinu, jafnt húsagerð 

sem strandlengja. Áhrif breytast þó ekki frá fyrra mati. 

Félagslegt umhverfi 

Helstu breytingar sem verða með nýju deiliskipulagi snúa að aðgengi að útivistarsvæðum. Í núgildandi 

deiliskipulagi er gert ráð fyrir göngu- og hjólaleið meðfram strandlengjunni. Í breyttu deiliskipulagi 

verður, vegna landnýtingar, ekki unnt að halda slíkri leið opinni. Þess í stað er kvöð um göngu- og 

hjólaleið þvert í gegnum vestanvert Kársnes á milli Vesturvarar 40-42 og Vesturvarar 44-48.  

Framkvæmdatími og landmótun 

Megin breytingar felast í landmótun vestanverðrar strandlengju. Við þær framkvæmdir er mikilvægt 

að hafa í huga hvernig leyfismálum er háttað.  

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 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 

Ekki verða breytingar með tilliti til flóðahættu. Vestanvert Kársnes er áfram staðsett 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 45. 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.  

Heitt vatn 

Starfsemin krefst mikillar nýtingar á heitu vatni. Hafa þarf í huga hvernig afrennsli og íblöndun heits 

vatns við sjó verður í samráði við Heilbrigðiseftirlitið.  

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

Samandregin niðurstaða 

• Þegar horft er til markmiða og leiða í Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 þá fellur fyrirhuguð 
starfsemi nokkuð vel að því sem þar kemur fram í umfjöllun um athafnasvæði. 

• Ekki verða breytingar á umferðarforsendum vegna fyrirhugaðra breytinga og forsendur því 
óbreyttar er varðar áhrif á hljóðvist og andrúmsloft.  

• Ásýnd vesturhluta Kársness breytist frá núgildandi deiliskipulagi. 

• Aðgengi að strandlengju meðfram vesturhluta Kársnes breytist.  

• Við landmótun þarf að huga að leyfismálum.  

• Ekki verða breytingar frá núgildandi skipulagi með tilliti til flóðahættu  

 

 


