Fundargerð
85. fundur svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins var haldinn föstudaginn 12. október 2018
kl. 13:30 á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.
Mæting:
Reykjavík:
Sigurborg Ósk Haraldsdóttir
Kópavogsbær:
Bergljót Kristinsdóttir
Hafnarfjarðarbær:
Ólafur Ingi Tómasson
Garðabær:
Harpa Þorsteinsdóttir
Sigurður Guðmundsson
Mosfellsbær:
Ásgeir Sveinsson
Sveinn Óskar Sigurðsson
Seltjarnarnesbær:
Þorleifur Örn Gunnarsson
Kjósarhreppur:
G. Oddur Víðisson

Helga Hauksdóttir, Bjarney Grendal Jóhannesdóttir og Ragnhildur Jónadóttir boðuðu forföll.
Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins ritaði fundargerð.

1.

Breytingar á vaxtarmörkum á Álfsnesi /málsnr. 1712001
Innkomnar athugasemdir við tillögu á vinnslustigi að
Höfuðborgarsvæðið 2040 og aðalskipulagi Reykjavíkur 2030.

breytingu

á

svæðisskipulaginu

Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, skipulagsrágjafi hjá Alta, fer yfir þær athugasemdir sem borist hafa við
vinnslutillögur svæðisskipulagsins og aðalskipulags Reykjavíkur.
Innkomnar sameiginlegar athugasemdir sem að eiga við um vinnslutillögur vegna svæðis- og
aðalskipulagsbreytingar: Alls eru það 12 aðilar sem hafa sent inn athugasemdir.
Alvarlegasta athugasemdin er frá Minjastofnun sem vegna verndunarsjónarmiða leggst alfarið gegn
þeirri staðsetningu fyrir efnisvinnslusvæði sem afmarkað er í aðalskipulagi Reykjavíkur. Með
athugasemd Minjastofnunar fylgir kort af minjaheildum við Álfsnesvík og á Þerneyjarsundi. Skoða
þarf vel hvernig lágmarka megi áhrif efnistökusvæðisins og annarra fyrirhugaðra framkvæmda á
skráðar minjar og afmarkaðar minjaheildir.
Niðurstaða:
Svæðisskipulagsnefnd leggur áherslu á að í áframhaldandi skipulagsvinnu þurfi að skoða
sérstaklega hvort hægt sé með tilliti til minjaverndar að útfæra betur efnistökustað í Álfsnesvík með
hliðsjón að Sundabraut og öðrum fyrirhuguðum framkvæmdum á Álfsnesi. Jafnfram sé þörf á að
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rýna betur aðra mögulega staðsetningarkosti fyrir efnislosunarsvæði sem hafi ekki sömu neikvæðu
áhrifin á minjar og minjasvæði.

2.

Álfsnes – Björgun - Matsáætlun /málsnr. 1809003
Drög að tillögu að matsáætlun vegna nýs starfssvæðis Björgunar á Álfsnesi. Til umsagnar.
Samhliða kynningum á drögum að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur og svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins hefur Björgun hafið vinnu við umhverfismat framkvæmda. Björgun óskar eftir
umsögnum um drög að tillögu að mátsáætlun vegna nýs starfssvæðis Björgunar á Álsnesi.
Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, skipulagsráðgjafi hjá Alta, kynnir drögin.
Niðurstaða:
Svæðisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við drögin en vill leggja áherslu á tryggja þurfi að
samræmi verði milli valkosta sem umhverfismatið nær yfir og þeirra sem skoðaðir verða frekar í
breytingarferli aðalskipulags Reykjavíkur og svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins.

3.

Kynning á skýrslu Mannvits um tillögur til úrbóta við eflingu almenningssamgangna á
höfuðborgarsvæðinu / málsnr. 1601001
Í kjölfar framvindumats 10 ára tilraunaverkefni til eflingar almenningssamgangna á
höfuðborgarsvæðinu sem gert var fyrir stýrihóp verkefnisins í mars 2018 fékk Strætó bs. það
verkefni að skoða hvaða aðgerðir væru líklegar til að auka líkur á að markmiðum tilraunaverkefnisins
um fjölgun farþega í strætó.
Skipaður var sérstakur starfshópur samgönguverkfræðinga Mannvits og starfsmanna Strætó bs.
Tillögur hópsins eru settar fram í skýrslu Mannvits.
Árni Freyr Stefánsson og Albert Skarphéðinsson samgönguverkafræðingar Mannvits kynna helstu
niðurstöður.
Niðurstaða:
Svæðisskipulagsnefnd lýsir ánægju með vinnu Strætó bs. og Mannvits. Eitt mikilvægasta verkefni
sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu standa fyrir er að breyta ferðavenjum og þar er fjölgun
farþega Strætó bs. eitt stærsta áskorunarefnið. Tillögurnar munu nýtast sveitarfélögum og
samgönguyfirvöldum vel í því verkefni að efla almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Svæðisskipulagsnefnd tekur undir tillögur starfshópsins um að stofnaður verði formlegur faghópur
um leiðakerfisbreytingar Strætó bs., að mótuð verði skýr stefna um almenningssamgöngur á
höfuðborgarsvæðinu ásamt því að skoðað verði framtíðarfyrirkomulag Strætó bs. í tengslum við
Borgarlínu og aðlögun leiðakerfisins að þeirri uppbyggingu.
Sveinn Óskar Sigurðsson, fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ, lagði fram eftirfarandi bókun:
Við skipulag og aðlögun leiðarkerfis Strætó bs. við Borgarlínu skal hafa til hliðsjónar ábendingar frá
dr. Trausta Valssyni, skipulagssérfræðings, og Þórarni Hjaltasyni, umhverfaverkfræðings, sem
komið hafa fram m.a. í almennri umræðu og í erindi þeirra til bæjarstjórans í Hafnarfirði á síðasta
ári. Mikilvægt er að tryggja að sjónarmið sem flestra af helstu sérfræðingum landsins liggi til
grundvallar á því fyrirkomulagi sem hér um ræðir og varðar skipulag til langrar framtíðar sem snýr
að almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu.

4.

Aðalskipulag Mosfellsbæjar: Dalland / málsnr. 1809002
Verkefnislýsing til umsagnar sbr. 30. gr. skipulagslaga.
Mosfellsbær áformar að gera breytingar á aðalskipulagi þannig að tveir skikar í landi Dallands sem
nú eru skilgreindir sem frístundabyggð verði skilgreindir sem landbúnaðarland.
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Í svæðisskipulaginu er lögð áhersla á að vernda landbúnaðarland. Áform Mosfellsbæjar eru í góðu
samræmi við stefnu svæðisskipulagsins.
Niðurstaða:
Svæðisskipulagsnefnd gerir engar athugasemdir við verkefnislýsinguna.

5.

Starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins
Lögð er fram fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2019. Fjárhagsáætlunin tekur mið
af samkomulagi sveitarfélaganna um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins ásamt starfsreglun
nefndarinnar. Fjárhagsáætlun 2019 miðar við að heildarkostnaður við svæðisskipulag verði 27.4
mkr. sem er ríflega 2% hækkun frá fyrra ári.
Niðurstaða:
Svæðisskipulagsnefnd leggur til að fjárhagsáætlun verði höfð til grundvallar starfi nefndarinnar.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:45
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