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Til: Kópavogsbær  

 Birgir H. Sigurðsson  

   

   

Efni: Deiliskipulag þróunarsvæðis á Kársnesi-svæði 9 – Umhverfismál  

 

Inngangur 

Minnisblað þetta er unnið að beiðni skipulags- og byggingardeildar Kópavogsbæjar.  Tilgangur þess er 
að greina stuttlega frá mögulegum umhverfisáhrifum uppbyggingar á svæði 9 innan þróunarsvæðis á 
Kársnesi.  Minnisblaðið er fylgigagn með deiliskipulagi svæðis 9. 

Lýsing á svæði 9 

Svæði 9 á Kársnesi afmarkast af Bakkabraut til vesturs, Vesturvör til norðurs, Hafnarbraut til austurs 
og Nesvör til suðurs.  Í töflu 1 er yfirlit yfir núverandi byggð og fyrirhugaðar breytingar samkvæmt 
skipulagstillögu.  

Tafla 1 Núverandi og fyrirhuguð landnýting á svæði 9. 

Svæði Landnýting Núverandi 
staða 

Deiliskipulag Breyting Heild fyrir 
breytingu 

Heild eftir 
breytingu 

9 

Atvinnuhúsnæði 4.600 m2 1.900 m2 -2.700 m2 4.600 m2 1.900 m2 

Íbúðarhúsnæði 
+ bílakjallarar 

1.000 m2 11.000 m2 +10.000 m2 1.000 m2 11.000 m2 

Íbúðir, fjöldi 10 92 +82 10 92 

 Samtals 5.600 m2 

10 íbúðir 

12.900 m2 

92 íbúðir 

Núverandi staða 

Á svæði 9 er heildarmagn atvinnuhúsnæðis um 4.600 m2. Meðfram Bakkabraut standa þrjú hús, 
Bakkabraut 12-16, sem skilgreind eru sem atvinnuhúsnæði. Húsin eru á 2-3 hæðum og byggð á árunum 
1992-2000.  Hafnarbraut 17-19 er skilgreint atvinnuhúsnæði á einni hæð byggt á árunum 1968-1983. 
Við Hafnarbraut 21-23 stendur atvinnuhúsnæði á 2-3 hæðum sem að nokkuð stórum hluta er nýtt sem 
íbúðarhúsnæði. Til stendur að fjarlægja núverandi húsnæði að Hafnarbraut 17-23 í tengslum við 
deiliskipulagsbreytingar. Íbúðir í dag eru 10. 

Deiliskipulagstillaga 

Atvinnuhúsnæði: Magn atvinnuhúsnæðis innan svæðis 9 minnkar um 2.700 m2 og eftir breytingu 
verður þannig heildar fermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis um 1.900 m2, sem er það atvinnuhúsnæði sem 
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mun standa eftir við Bakkabraut 12-16.  Atvinnuhúsnæði sem nú er við Hafnarbraut 17-23 mun víkja 
fyrir nýrri íbúðarbyggð. 

Íbúðarhúsnæði: Innan svæðis eru í dag skilgreindir um 1000 m2 íbúðarhúsnæðis (Hafnarbraut 21-23) 

en það húsnæði mun víkja fyrir nýrri byggð samkvæmt deiliskipulagi ásamt Hafnarbraut 17-19.  Byggðir 

verða um 11.000 m2 af íbúðarhúsnæði við Hafnarbraut 17-23. Þar af verða bílgeymslur í niðurgröfnum 

bílakjöllurum alls um 3.400 m2. Alls er um að ræða 92 íbúðir. Reiknað er með 1,3 bílastæðum á hverja 

íbúð. Alls verða bílastæði því um 114 af þeim verða 100 í niðurgrafinni bílageymslu og 14 á lóð. Hæð 

húsa verður fimm hæðir meðfram Hafnarbraut með inndreginni þakhæð og jarðhæð.  

  

Mynd 1  Núverandi staða á svæði 9 og fyrirhugað deiliskipulag.  



   
 

1.181.274  │Bls. 3 af 8 

Möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu  

Hér á eftir er fjallað stuttlega um helstu umhverfisáhrif sem uppbygging á þessum stað gæti haft í för 

með sér.  

Umferð, hljóðvist og andrúmsloft 

Unnin hefur verið greining á núverandi stöðu umferðar og hljóðvistar á Kársnesi ásamt almennri 
umfjöllun um loftgæði á Kársnesi. Hluti þessa er spá um áhrif á þessa þætti vegna uppbyggingar á öllu 
þróunarsvæðinu á Kársnesi1. Umfjöllunin hér á eftir byggir að hluta til á þessari skýrslu. 

Umferð 

Sé tekið mið af skipulagstölum er núverandi umferðarsköpun vegna svæðisins lítil eða tæplega um 
1.000 bílar á sólarhring og er þá miðað við að 40 % atvinnuhúsnæðis flokkist sem annað 
atvinnuhúsnæði og 60% verslun- og þjónusta. Umferð er að mestu um Hafnarbraut, Bakkabraut og 
Vesturvör. Einnig má gera ráð fyrir að einhver umferð fari um Nesvör og þaðan á Kársnesbraut, 
Borgarholtsbraut eða Kópavogsbraut.  

Gera má ráð fyrir að með uppbyggingu íbúðarbyggðar aukist umferð og umferðasköpun frá svæðinu 
verði tæplega 1.400 bílar á sólarhring. Er þá gert ráð fyrir að hlutföll atvinnuhúsnæðis breytist með 
niðurrifi húsnæðis við Hafnarbraut þannig að allt atvinnuhúsnæði meðfram Bakkabraut verði áfram 
verslun- og þjónusta. Miðað við þessar forsendur mun umferð aukast frá núverandi stöðu um tæpa 
400 bíla á sólarhring.  

Umferðaraukning verður vegna íbúðarbyggðar sem verður við Hafnarbraut. Ætla má að sú umferð leiti 
að mestu leyti um Hafnarbraut og þaðan á Vesturvör. Gera má ráð fyrir að einhver umferð fari um 
Nesvör og þaðan á Kársnesbraut, Borgarholtsbraut eða Kópavogsbraut eins og er í dag.  

Með stefnu Kópavogsbæjar og markmiðum svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins um vistvæna 
samgöngumáta má gera ráð fyrir að umferðarsköpun verði minni en hér kemur fram. 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 hafa verið er miðað við heildarbreytingu á umferð á Kársnesi 
vegna uppbyggingar á öllu þróunarsvæðinu. Umferðarsköpun frá fullbyggðu svæði 9 er eins og áður 
segir um 1.400 bílar á sólarhring miðað við óbreyttar ferðavenjur. Það er aukning um tæpa 400 bíla á 
sólarhring frá núverandi stöðu.   

Þegar horft er til þróunarsvæðisins í heild sinni hækkar hljóðstig vegna umferðaraukningar á Kársnesi 
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. Svæði 9 eitt og sér hefur þó óveruleg áhrif til aukningar á hljóðstigi við nálægar götur, 
en helstu leiðir úr hverfinu yrðu um Hafnarbraut, Bakkabraut og Vesturvör.   

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, 

                                                           
1 V2SÓ, 2015. Uppbygging á Kársnesi. Áhrif á umferð hljóðvist og loftgæði.  
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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. 

Hvað varðar hljóðvist í húsum innan svæðis 9 þarf að horfa til reglugerðarmarka og sjá til þess að 
hljóðvist í nýjum íbúðum verði innan marka.  

Umferð flugvéla 

Hluti Kársness liggur innan hindrunarflatar Reykjavíkurflugvallar og þar á meðal fyrirhugað 
deiliskipulagssvæði 9, en 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 012. Lendingar á þessu tímabili á brautinni voru 5.539 sem gerir 
að meðaltali um 4 lendingar á dag yfir þennan tíma.  

Reiknað hefur verið út DENL-hljóðspor fyrir alla flugumferð frá Reykjavíkurflugvelli (sjá mynd 2). 

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

svæði 9. 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 

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. 

                                                           
2 Efla, 2014. Reykjavíkurflugvöllur. Áhrif brauta 06/24 á nothæfistíma fyrir áætlunarflug og sjúkraflug.  
3 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/724-2008 
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Mynd 2  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. 

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 
höfuðborgarsvæðinu5 og umferð vegna uppbyggingar innan svæðis 9 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.   

                                                           
4 Greinargerð um kortlagningu hávaða frá Reykjavíkurflugvelli árið 2013 (Mannvit, 2014). 

5 VSÓ, 2015. Uppbygging á Kársnesi. Áhrif á umferð hljóðvist og loftgæði. 
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Borgarlandslag 

Núverandi húsnæði innan svæðis 9 samanstendur af 2-3 hæða atvinnuhúsnæði, ásamt íbúðarhúsnæði 
við Hafnarbraut 21-23. Meðfram Bakkabraut er atvinnuhúsnæði á 2-3 hæðum (sjá mynd 3) byggt frá 
1992-2000. Þetta húsnæði mun standa áfram samkvæmt deiliskipulagi.  Við Hafnarbraut 17-19 eru 
vörugeymslur (sjá mynd 4) og við Hafnarbraut 21-23 er atvinnuhúsnæði í bland við íbúðarhúsnæði 
(mynd 4).  

 

Mynd 3 Núverandi húsnæði við Bakkabraut. Hús munu standa áfram.   
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Mynd 4  Núverandi húsnæði við Hafnarbraut 17-19 (efri mynd) og 21-23 (neðri mynd) innan 
svæðis 9. Öll hús munu víkja fyrir nýrri byggð.  

Í stað núverandi skipulags við Hafnarbraut 17-23 koma tvö ný fjögurra hæða fjölbýlishús með alls 92 
íbúðum, sjá mynd 5.  Breyting verður því á hæð húsa miðað við núverandi stöðu.  

 

Mynd 5  Yfirlit yfir tillögu lóðarhafa að útliti íbúðarbyggðar innan svæðis 9 meðfram 

Hafnarbraut.  
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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 9 verði lokið verði 
ásýnd þess umtalsvert betri en nú er. 

Félagslegt umhverfi 

Á svæði 9 verður nokkur viðbót í formi íbúðarhúsnæðis, eða alls 82 íbúðir umfram það sem nú er. 
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 9 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.  

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 bílageymsla verði hávaði og ónæði, en alls verður umfang bílageymsla 2.000 m2. Einnig 
verður aukið tímabundið álag á gatnakerfinu vegna flutninga efnis að svæðinu auk efnisflutninga úr 
húsagrunnum og vegna niðurrifs atvinnuhúsnæðis við Hafnarbraut.   

Samandregin niðurstaða 

• Uppbygging á svæði 9 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 bílageymsla 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.  




