
 

 

 

 
Fundargerð 

 
74. fundur svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins var haldinn föstudaginn 10. febrúar 
2017 kl. 13:00 á skrifstofu Reykjavíkurborgar, Borgartúni 16, Reykjavík. 
 

Mættir: 
Reykjavík: 
Hjálmar Sveinsson  
Kópavogsbær: 
Hreiðar Oddsson og Ása Richardsdóttir  
Hafnarfjarðarbær: 
Eva Lín Vilhjálmsdóttir 
Garðabær: 
Sigurður Guðmundsson og Steinþór Einarsson 
Mosfellsbær: 
Bryndís Haraldsdóttir og Ólafur Ingi Óskarsson 
Seltjarnarnesbær: 
Stefán Bergmann 
Kjósarhreppur: 
G. Oddur Víðison  
 

Halldór Halldórsson og Borghildur Sturludóttir boðuðu forföll. 
 
Ennfremur sátu fundinn fagráð svæðisskipulagsnefndar: 

Haraldur Sigurðsson Reykjavík 
Birgir H. Sigurðsson Kópavogi 
Gunnþóra Guðmundsdóttir Hafnarfirði 
Arinbjörn Vilhjálmsson Garðabæ 
Ólafur Melsted Mosfellsbæ 

 
Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins ritaði fundargerð.  
 
Formaður, Hjálmar Sveinsson, setti fund og stýrði. 

 
 
1. Borgarlína / málsnr. 1510007 

Fulltrúar COWI greina frá helstu niðurstöðum framvinduskýrslunnar sinnar og næstu 
skrefum við mótun tillagna að legu Borgarlínu. 
 
Verkefnisáætlun um val á samgönguásum og leiðum er gerð á grunni samkomulags 
SSH og Vegagerðarinnar.  Ráðgjafar COWI mun leiða verkefnið faglega en 
vinnuhópar með fulltrúum allra sveitarfélaga, Strætó bs. og Vegagerðarinnar.  
Niðurstöður vinnunar verða grunnur að skipulagsbreytingum sveitarfélganna. 
 
Fyrsti fundur vinnuhópa var 9. febrúar. Á þeim fundi var unnið með samgönguása sem 
metnir verða ásamt viðmiðum sem verða höfð til hliðsjónar. 
 
Niðurstaða:  
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Svæðisskipulagsnefnd þakkar áfangaskýrslu COWI. Mikilvægt er að vel takist til um 
val á legu Borgarlínu. Borgarlínan mun létta á umferðinni og tengja sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu betur saman. 
 

 
2. Breyting á svæðisskipulagi, Borgarlína / málsnr. 1702003 

Verkefnislýsing svæðisskipulagsbreytinga sbr. 1. mgr. 23. gr. skipulagslaga lögð fram 
til afgreiðslu.  Sameiginleg verkefnislýsing fyrir aðalskipulagsbreytingar lögð fram til 
kynningar. 
 
Um er að ræða fyrstu breytingu á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040. 
Verkefnislýsingin er gerð á grunni samkomulags sveitarfélaganna um samkomulag 
um undirbúning að innleiðingu hágæða almenningssamgangna (Borgarlínu) á 
höfuðborgarsvæðinu.  Samkomulagið gerir ráð fyrir að skipulagsvinnan verði kláruð á 
árinu 2017. 
 
Með skipulagsbreytingunni er verið að fylgja eftir stefnu svæðisskipulagsins en þar 
segir m.a. í aðgerð 2.2.1 „Lega samgöngu- og þróunaráss og uppbygging hans skal 
bundin í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins þegar hún liggur fyrir með breytingu 
eða endurskoðun sbr. töflu 3. Sveitarfélögin innleiða jafnframt samgöngu- og 
þróunarás í aðalskipulagsáætlanir.“ 
 
Hér er því ekki verið að breyta stefnu svæðisskipulagsins, heldur felst breytingin í að  
festa í sessi legu samgönguása Borgarlínu, ákveðin skipulagsákvæði og vinna að 
sameiginlegri útfærslu Borgarlínu og þróunarsvæða sem bundin verður í 
svæðisskipulagi og og útfærð í aðalskipulagsáætlunum.  Verkefnið er heildstætt og 
unnið samhliða fyrir bæði skipulagsstigin en mun birtast í misjafnri nákvæmni á hvoru 
skipulagsstigi. Í svæðisskipulagi eru samgönguásar skilgreindir en í aðalskipulagi 
verður lega/lína Borgarlínu útfærð nánar. 
 
Verkefnið er einstakt. Í fyrsta sinn í íslenskri skipulagssögu sem hágæða kerfi 
almenningssamgagna er bundið í skipulag og áhrif þess metin sérstaklega.  Einnig í 
fyrsta sinn sem farið er með samhliða aðalskipulagsbreytingar í sex sveitarfélögum 
hér á höfuðborgarsvæðinu. Fagráð svæðisskipulagsnefndar hefur komið að gerð 
verkefnislýsingar og notið leiðsagnar Skipulagsstofnunar.  Matslýsing hefur verið í 
höndun Verkfræðistofunnar VSÓ sem mun halda utan um umhverfsmatsferlið. 
 
Niðurstaða: 
Svæðisskipulagsnefnd samþykkir verkefnislýsinguna og leggur til við 
aðildarsveitarfélögin að afgreiða hana til kynningar og umsagnar, sbr. 1. mgr.23. gr. 
skipulagslaga og 2. mgr. 6. gr. laga um umhverfismat áætlana.  
Svæðisskipulagsnefnd hvetur sveitarfélögin til að samþykkja verkefnislýsingu 
aðalskipulagsbreytinga á sama tíma. Mikilvægt er að sveitarfélögin dragi það ekki að 
afgreiða málið. Svæðisskipulagsstjóra er falið að fylgja málinu eftir með fundum í 
skipulagsnefndum sveitarfélaga. 
 

3. Kjósarhreppur, endurskoðun aðalskipulags / málsnr. 1702001 
Lýsing að skipulagsverkefni aðalskipulag Kjósarhrepps 2016-2028 sbr. 1. mgr. 30. gr. 
skipulagslaga lögð fram til umsagnar.  
 
Sveitarstjórn Kjósarhrepps hefur ákveðið að hefja vinnu við endurskoðun 
aðalskipulags sem mun marka stefnu sveitarfélagsins til 12 ára. Meðal viðfangsefna 
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er að flokka landbúnaðarland og sú niðurstaða lögð til grundvallar 
skipulagsákvörðunum. 
 
Kjósarhreppur er eina dreifbýlissveitarfélagið innan höfuðborgarsvæðisins.  Allt land 
sveitarfélagsins er utan skilgreindra vaxtarmarka þéttbýlis.  Þessi sérstaða gerir 
hlutverk Kjósarhepps sem leiðandi í landbúnaðarmálum mikilvægt.  Í stefnu 
svæðisskipulagsins Höfuðborgarsvæðið 2040 er sveitarfélögum ætlað að safna 
saman upplýsingum um landbúnaðarsvæði og áætlanir þeim tengdum og útfæra 
stefnu í aðalskipulagi á grunni þess. 
 
Niðurstaða: 
Svæðisskipulagsnefnd lýsir ánægju sinni með þau áform að kortlagning 
landbúnaðarlands verði lögð til grundvallar skipulagsákvarðana í Kjósarhreppi.  
Nefndin gerir ekki athugasemdir við lýsingu endurskoðun aðalskipulags Kjósarhrepps 
2016-2028. 
 

4. Reykjavík, breyting á aðalskipulagi Elliðaárdalur – hjólastígur / málsnr. 1702002 
Lýsing að skipulagsverkefni skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga lögð fram til umsagnar. 
 
Skipulagsverkefnið felst í að breyta útfærslu hjólastígs í Elliðaárdal. Ætlunin er að nýta 
svæði sem nú þjónar sem reiðstígur. Reiðstígurinn þjónaði áður því hlutverki að tengja 
hesthúsabyggð við Sprengisand. 
Svæðisskipulagið Höfuðborgarsvæðið 2040 leggur fram stefnu um bæði stofnstíga 
hjólreiða (markmið 2.3) og einnig reiðstíga (markmið 4.1).  Hjólastígur í Elliðaðaárdal 
kemur fram á korti 3 og endurbætur á stígnum eru í góðu samræmi við þá stefnu.  Í 
svæðisskipulaginu er lögð áhersla á að hesthúsahverfi séu tengd samfelldu 
reiðstíganeti milli sveitarfélaga. Það gengur því ekki á stefnu svæðisskipulagsins að 
Reykjavíkurborg felli út reiðstíg í Elliðaárdal. 
 
Niðurstaða:  
Svæðisskipulagsnefnd telur breytingun ekki gefa tilefni til athugasemda nefndarinnar. 
 

 
Næsti fundur svæðisskipulagsnefndar verður föstudaginn 17. mars kl. 13:00. 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:00. 


