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• Hringt var í 600 manna úrtak af höfu!borgarsvæ!inu og svöru!u 393 símakönnuninni, 

109 sam"ykktu a! mæta á íbúafund og 47 mættu á hann. Karlar mættu frekar en konur 

og eldri aldurshópar frekar en "eir yngri. 

• 68% svarenda í símakönnuninni sög!ust mjög ánæg!ir me! a! búa í sínu hverfi og 28% 

sög!ust frekar ánæg!ir en hverfandi hluti sag!ist óánæg!ur. 

• Íbúar á Seltjarnarnesi (84%) og í Gar!abæ (77%) sög!ust oftast vera mjög ánæg!ir me! 

a! búa í sínu hverfi en íbúar í Hafnarfir!i (61%) og Kópavogi (63%) sí!ur. 

• Kyrr! og rólegt e!a öruggt umhverfi (34%) var oftast nefnt sem helsti kostur "ess a! búa í 

hverfi svarenda í símakönnunini en næstoftast voru sta!setning (21%) e!a verslun og 

"jónusta (16%) nefnd. 

• Svarendur á Seltjarnarnesi (31%) nefndu oftast verslun og "jónustu sem kosti "ess a! 

búa í sínu hverfi en svarendur í Reykjavík vestan Elli!aár (46%) og Kópavogi (26%)  

nefndu oftast sta!setningu. 

• Flestir svarendur (25%) í símakönnun nefndu engan galla vi! a! búa í sínu hverfi en 

næstflestir nefndu atri!i tengd samgöngum (21%) e!a verslun og "jónustu (12%). 

• Svarendur í Gar!abæ og Grafarvogi nefndu helst atri!i tengd verslun og "jónustu (24% 

og 26%) e!a sta!setningu (18% og 19%) sem galla en svarendur á Seltjarnarnesi nefndu 

oftast atri!i tengd náttúru og ve!urfari (22%). 

• #átttakendur á íbúafundinum nefndu helst atri!i tengd verslun og "jónustu (19,6%) e!a 

útivist og grænum svæ!um (9,1%) sem kosti "ess a! búa á höfu!borgarsvæ!inu. 

• #átttakendur á íbúafundinum nefndu helst atri!i tengd samgöngum og umfer! (22,6%), 

skipulagsmálum (8,5%), almenningssamgöngum (7,5%), stjórn sveitarfélags (7,4%) e!a 

stær!/"éttleika bygg!arinnar (7,2%) sem galla vi! a! búa á höfu!borgarsvæ!inu. 

• #átttakendur á íbúafundinum sem bjuggu í Hafnarfir!i nefndu oftast skipulagsmál (20,0%) 

sem galla en íbúar í ö!rum sveitarfélögum nefndu oftast samgöngumál. Íbúar í Kópavogi 

nefndu óvenju oft stjórn sveitarfélagsins (11,3%) sem galla. 

• Langflestir "átttakendur á íbúafundinum kusu svi!smynd B (83%) en næstflestir kusu 

svi!smynd C (13%) og fæstir svi!smynd A (4%). 

• Í umræ!um á íbúafundinum kom fram a! "átttakendum "ótti almennt hvorki æskilegt né 

mögulegt a! halda áfram "enslu bygg!ar út fyrir bygg!armörkin líkt og svi!smynd A ger!i 

rá! fyrir en töldu gengi! of langt í "éttingu bygg!ar me! svi!smynd C, sem væri auk "ess 

óraunhæf og há! óvissu a! margra mati. #ví vir!ist svi!smynd B hafa or!i! ofan á sem 

millivegur sem by!i upp á fjölbreytta búsetuhætti samhli!a "ví a! for!ast helstu galla 

svi!smynda A og C. 
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• Í umræ!um á íbúafundinum kom auk "ess fram mikil áhersla á a! auka "átt 

almenningssamgangna, hjólrei!a og göngustíga í samgöngumátum íbúa 

höfu!borgarsvæ!isins, jafnframt mikilli áherslu á a! vernda græn svæ!i innan sem utan 

bygg!armarka eftir fremsta megni. 

• Fyrirspurnir umræ!uhópa til svæ!isskipulagsnefndar höfu!borgarsvæ!isins sneru fyrst og 

fremst a! "ví hvernig "étting bygg!ar yr!i útfær! og hva!a grænu svæ!i gætu veri! lög! 

undir bygg!, auk "ess sem spurt var út í tæknilegar útfærslur á lestarkerfi o.fl. 





Samtök sveitarfélaga á höfu!borgarsvæ!inu (SSH) stó!u fyrir íbúafundi sem fram fór í 

Menntaskólanum í Kópavogi laugardaginn 9. nóvember 2013 frá kl. 10:00 - 14:30. Umfjöllunarefni 

fundarins var  n$tt svæ!isskipulag fyrir höfu!borgarsvæ!i!, sem mun marka stefnu um "róun 

bygg!ar á svæ!inu frá árinu 2015 fram til ársins 2040. Teki! var 600 manna lagskipt úrtak íbúa úr 

sex sveitarfélögum á höfu!borgarsvæ!inu og óska! eftir "átttöku "eirra á fundinum.  

 

Skipulag fundarins var me! "eim hætti a! Gunnar Einarsson forma!ur SSH setti fundinn og bau! 

"átttakendur velkomna. #ví næst fóru fram umræ!ur á níu bor!um undir stjórn umræ!ustjóra. 

Rætt var um kosti og galla "ess a! búa á höfu!borgarsvæ!inu. #átttakendur skrá!u ni!ur hverjir 

væru a! "eirra mati fimm helstu kostir höfu!borgarsvæ!isins og fimm helstu gallar. 

 

A! "eim umræ!um loknum kynnti Hrafnkell Á. Proppé, svæ!isskipulagsstjóri 

höfu!borgarsvæ!isins "rjá mismunandi valkosti e!a svi!smyndir um "róun bygg!ar fram til ársins 

2040 og fjalla!i um helstu áskoranir sem sveitarfélögin á höfu!borgarsvæ!inu standa frammi fyrir.  

 

Eftir stutt hádegisver!arhlé hófst seinni umræ!ulota "ar sem "átttakendur ræddu um "ær "rjár 

svi!smyndir sem kynntar höf!u veri! og veltu fyrir sér spurningunni um "a! hvernig stu!la megi 

a! "ví a! höfu!borgarsvæ!i! ver!i a!la!andi og eftirsóknarvert til búsetu. Svi!smyndirnar "rjár 

voru kalla!ar A, B og C og helstu einkenni "eirra eru "au a! svi!smynd A gerir rá! fyrir a! "róun 

höfu!borgarsvæ!isins fram til ársins 2040 ver!i svipu! og hún hefur veri! undanfarin ár og a! 

uppbygging ver!i a! mestu (60%) á landsvæ!um utan núverandi bygg!ar. Svi!smynd B gerir rá! 

fyrir a! 85% af vexti ver!i innan núverandi bygg!armarka og svi!smynd C gerir rá! fyrir a! allur 

vöxtur ver!i innan núverandi bygg!armarka. #átttakendur ræddu allar svi!smyndirnar, kosti 

"eirra og galla. Sérstaklega var fjalla! um áhrif svi!smyndanna á samgöngur, bygg!armynstur, 

náttúru og útivist. #átttakendur í hverjum hópi sameinu!ust um ákve!nar spurningar sem "eir 

vildu leggja fyrir faghóp um svæ!isskipulag. Einn "átttakandi var valinn af hverju bor!i til "ess a! 

gera grein fyrir umræ!um sem fram fóru. A! lokinni kynningu umræ!na á bor!um svara!i 
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Hrafnkell Á. Proppé "eim spurningum sem lag!ar voru fyrir hópinn. Páll Hjaltason, forma!ur 

svæ!isskipulagsnefndar höfu!borgarsvæ!isins sleit fundi. 





Tilviljunarúrtak var teki! úr "jó!skrá úr hópi íbúa "eirra sveitarfélaga sem a!ild eiga a! SSH, a! 

Kjósarhreppi undanskildum1. Úrtaki! var lagskipt eftir aldri og sveitarfélögum til "ess a! tryggja 

"átttöku allra aldurshópa og sveitarfélaga. Bréf, "ar sem fyrirhuga!ur íbúafundur um 

skipulagsmál var kynntur, var sent til allra "eirra sem lentu í úrtaki. Í kjölfar "ess var hringt og 

svarendur spur!ir hversu ánæg!ir e!a óánæg!ir "eir væru me! hverfi! sem "eir búa í og hverjir 

væru helstu kostir "ess og gallar. #á var óska! eftir "ví a! svarendur mættu til íbúafundar í 

Menntaskólanum í Kópavogi, laugardaginn 9. nóvember og tækju "átt í umræ!um um skipulag 

höfu!borgarsvæ!isins fram til ársins 2040. Föstudaginn 8. nóvember var send áminning í 

tölvupósti til "eirra sem höf!u sagt a! "eir myndu mæta til fundarins auk "ess sem hringt var í 

alla á föstudagskvöldi!. 

 

Tafla 1. Framkvæmd símkönnunar 
 

 
 
 
 
 
 


Tafla 2 s$nir hversu margir íbúar, 18 ára og eldri eru í sveitarfélögunum sex og hve stórt úrtak var 

teki! í hverju "eirra. Svarhlutfall var gott í öllum sveitarfélögunum en sérstaklega "ó í Gar!abæ 

"ar sem "a! var 86% og í Kópavogi "ar sem "a! var 75%. Mosfellingar voru hins vegar 

líklegastir til a! sam"ykkja "átttöku. Af "eim 109 sem sam"ykktu "átttöku mættu rúm 43% e!a 47 

manns. 

 

  

                                            
1 Vegna "ess hve a!stæ!ur í Kjósarhreppi eru frábrug!nar "ví sem er í "éttb$lli sveitarfélögunum á höfu!borgarsvæ!inu var 
ákve!i! a! bo!a íbúa Kjósarhrepps ekki á "ennan fund en sko!a a!stæ!ur og vi!horf "eirra sérstaklega á ö!rum vettvangi. 
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Tafla 2. Fjöldi íbúa 18 ára og eldri og hlutfallsleg skipting !átttakenda eftir 
sveitarfélögum 






Svör í símakönnuninni voru greind me! "eirri tölfræ!i sem er vi!eigandi fyrir hverja og eina 

spurningu. Ni!urstö!ur eru birtar í töflum og myndum. Töflurnar s$na hlutföll og fjölda svara skipt 

ni!ur eftir bakgrunns"áttunum kyni, aldri og búsetu. Í töflunum eru a!eins birt svör "eirra sem 

tóku afstö!u til spurningarinnar. Af "eim sökum getur veri! mismunandi fjöldi svara á bak vi! 

töflur. #ar sem "a! á vi! eru einnig birt súlurit sem s$na hlutföll svarenda í afstö!u sinni til 

tiltekinna svarmöguleika sem í bo!i voru. 

 

Eins og á!ur sag!i var símakönnun lög! fyrir úrtaki! í fyrstu og voru svör "eirra vi! opnum 

spurningum um kosti og galla hverfa sinna flokka!ar í kjölfari!. Svör "átttakenda á íbúafundinum 

um kosti og galla höfu!borgarsvæ!isins voru a! sama skapi flokka!ar og "eim gefin stig mi!a! 

vi! forgangsrö!un. Ritarar voru á öllum umræ!ubor!um í seinni umræ!ulotu, sem fjalla!i um 

svi!smyndirnar "rjár, kosti "eirra, galla og möguleg áhrif. Fundarger!ir af öllum bor!um voru 

teknar saman eftir fundinn, samantekt unnin upp úr "eim og hún innihaldsgreind fyrir sk$rsluna. 
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Eftirfarandi myndir og töflur s$na í fyrsta lagi fjölda og hlutfall svarenda í símakönnun skipt eftir 

kyni, aldri og sveitarfélagi, í ö!ru lagi fjölda og hlutfall "eirra sem sam"ykktu "átttöku og loks 

fjölda og hlutfall "átttakenda á íbúafundinum eftir sömu breytum. Eins og sjá má í töflu 3 voru 

heldur fleiri konur en karlar sem tóku "átt í símakönnuninni en "ær voru nokkru ólíklegri en 

karlarnir til a! sam"ykkja a! taka "átt í íbúafundinum og enn ólíklegri til a! mæta á hann. 

Jafnframt var erfi!ara a! fá yngsta aldurshópinn til a! taka "átt í fundinum en "á eldri (sjá töflu 4). 

 

Tafla 3. Kyn svarenda 

 
 
Tafla 4. Aldur svarenda 

 

 

 

Tafla 5. Sveitarfélag svarenda 
 

 

  

     

      

      

      



   




      

      

      

      

      

      

   







     

        

      

       

      

      

      

      

  



 















 

 
   

 

   
 

10 
 

 

NI$URSTÖ$UR 

Símakönnun – Ánægja me! hverfi 
Íbúar á höfu!borgarsvæ!inu eru langflestir (69%) mjög ánæg!ir me! a! búa í "ví hverfi sem "eir 

búa í og nær enginn (1%) segist vera frekar e!a mjög óánæg!ur me! "a!. Hlutfalli! er 

sérstaklega hátt me!al eldri aldurshópa (84% me!al 60 ára og eldri) og hjá íbúum á 

Seltjarnarnesi (84%) og í Gar!abæ (77%) en nokku! lægra me!al yngri aldurshópanna (61% hjá 

30-44 ára) sem og me!al íbúa í Hafnarfir!i (61%), Kópavogi (63%) og Brei!holti (65%). Sjá töflur 

6-7. 

 

Tafla 6. Hversu ánæg"(ur) e"a óánæg"(ur) ert !ú almennt sé" me" a" búa í !ví hverfi 
sem !ú b#r" í?  
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Tafla 7. Hversu ánæg"(ur) e"a óánæg"(ur) ert !ú almennt sé" me" a" búa í !ví hverfi 
sem !ú b#r" í? Bakgrunnsgreining 
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Símakönnun – Kostir og gallar hverfa 
 
Svarendur í símakönnuninni voru spur!ir opinna spurninga um hver væri helsti kosturinn og helsti 

gallinn vi! a! búa í "eirra hverfi og voru svör "eirra sí!an flokku! í "á flokka sem sjá má í töflum 

8-13. Eins og sjá má "ar nefndu svarendur oftast (34%) a! kyrr!, öryggi og rólegt/barnvænt 

umhverfi væri helsti kosturinn vi! a! búa í hverfinu en sta!setning og vegalengdir voru næst 

oftast (21%) nefnd og loks verslun og "jónusta (16%). Karlar (39%), svarendur á aldrinum 18-29 

ára  (41%) og íbúar í Brei!holti (52%) og Gar!abæ (47%) nefndu kyrr! og öryggi oftar en a!rir 

hópar en íbúar í Reykjavík vestan Elli!aár nefndu oftast (46%) sta!setningu sem kost og íbúar á 

Seltjarnarnesi nefndu oftast verslun og "jónustu. 

 

Tafla 8. Hver mundir !ú segja a" væri helsti kosturinn vi" a" búa í !ínu hverfi? 
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Tafla 9. Hver mundir !ú segja a" væri helsti kosturinn vi" a" búa í !ínu hverfi? 
Bakgrunnsgreining 

 

 
Tafla 10. Hver mundir !ú segja a" væri helsti kosturinn vi" a" búa í !ínu hverfi? Helstu 

!ættir eftir svæ"um 
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#egar svarendur voru be!nir um a! nefna helsta gallann vi! a! búa í sínu hverfi var algengast 

(25%) a! "eir nefndu engan galla en algengasti gallinn sem var nefndur tengdist samgöngum og 

umfer! (21%) og næst algengustu tengdust verslun og "jónustu (12%) og skipulagsmálum (11%). 

Svarendur 60 ára og eldri (38%) og íbúar í Kópavogi (37%) voru líklegastir til "ess a! nefna 

engan galla en svarendur á aldrinum 18-29 ára (14%) og íbúar í Grafarvogi/Grafarholti/Kjalarnesi 

(19%) og í Gar!abæ (18%) voru líklegastir til "ess a! nefna sta!setningu sem helsta gallann. 

Íbúar á Seltjarnarnesi voru á hinn bóginn sérstaklega ólíklegir (4%) til "ess a! nefna galla sem 

tengdust samgöngum og umfer!. 

 

Tafla 11. Hver mundir !ú segja a" væri helsti gallinn vi" a" búa í !ínu hverfi? 
 

 

 

Töluver!ur munur er eftir svæ!um hverjir helstu gallarnir eru. Kópavogsbúar eru ánæg!ir me! 

"a! hverfi sem "eir búa í og sög!u 37% "eirra a! "a! væri enginn galli vi! a! búa í hverfinu. 

Helsta umkvörtunarefni! á flestum svæ!um tengist samgöngum og umfer! en svarendur í 

Gar!abæ og Grafarvogi nefndu helst atri!i tengd verslun og "jónustu (24% og 26%) e!a 

sta!setningu (18% og 19%) sem galla og svarendur á Seltjarnarnesi nefndu oftast atri!i tengd 

náttúru og ve!urfari (22%). 
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Tafla 12. Hver mundir !ú segja a" væri helsti gallinn vi" a" búa í !ínu hverfi? 
Bakgrunnsgreining 

 

Tafla 13. Hver mundir !ú segja a" væri helsti gallinn vi" a" búa í !ínu hverfi? Helstu 
!ættir eftir svæ"um 
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#átttakendur á íbúafundinum voru be!nir um a! skrifa ni!ur fimm helstu kosti 

höfu!borgarsvæ!isins á!ur en umræ!ur hófust um "a! efni. Mat "átttakenda á íbúafundi á helstu 

kostum "ess a! búa á höfu!borgarsvæ!inu var nokku! frábrug!i! "ví sem svarendur nefndu í 

símakönnun enda voru "eir be!nir um a! nefna helsta kost vi! sitt hverfi. Sá kostur 

höfu!borgarsvæ!isins sem nefndur var lang oftast á íbúafundinum var verslun og "jónusta en í 

ö!ru og "ri!ja sæti voru græn svæ!i/útivistarsvæ!i og atvinnumál. 

 

 

 
Mynd 1. Helstu kostir höfu"borgarsvæ"isins a" mati !átttakenda íbúafundar2 
 
Töluver!ur munur var á rö! kosta eftir sveitarfélögum og má sjá "ær ni!urstö!ur á mynd 2. 

                                            
2 #átttakendur á íbúafundinum voru be!nir um a! rita ni!ur fimm kosti og fimm galla í forgangsrö!, "ar sem sá efsti á bla!inu 
væri stærsti kosturinn/gallinn, sá næstefsti væri næststærsti kosturinn/gallinn o.s.frv. Svör "eirra voru í kjölfari! flokku! og svör 
sem sett voru efst á bla! fengu 5 stig, næstu 4 stig og svo koll af kolli. Hlutfallstölur eru hlutfall stiga sem flokkurinn fékk af 
heildarstigum sem gefin voru af "átttakendum frá hverju svæ!i fyrir sig. 
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Mynd 2. Helstu kostir höfu"borgarsvæ"isins a" mati !átttakenda íbúafundar eftir 
svæ"um 
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Mat "átttakenda á íbúafundi á helstu göllum "ess a! búa á höfu!borgarsvæ!inu var mjög svipa! 

"ví sem svarendur nefndu í símakönnun sem helsta galla síns hverfis. Sá galli sem nefndur var 

lang oftast á íbúafundinum var samgöngur, umfer! og umfer!armannvirki, en í ö!ru og "ri!ja sæti 

voru skipulagsmál og almenningssamgöngur. 

 

 

 
Mynd 3. Helstu gallar höfu"borgarsvæ"isins a" mati !átttakenda íbúafundar3 
 
Nokkur munur var á rö! galla eftir sveitarfélögum og má sjá "ær ni!urstö!ur á mynd 4 en munur 

á göllum sem nefndir voru var "ó heldur minni en á kostunum.  

                                            
3 #átttakendur á íbúafundinum voru be!nir um a! rita ni!ur fimm kosti og fimm galla í forgangsrö!, "ar sem sá efsti á bla!inu 
væri stærsti kosturinn/gallinn, sá næstefsti væri næststærsti kosturinn/gallinn o.s.frv. Svör "eirra voru í kjölfari! flokku! og svör 
sem sett voru efst á bla! fengu 5 stig, næstu 4 stig og svo koll af kolli. Hlutfallstölur eru hlutfall stiga sem flokkurinn fékk af 
heildarstigum sem gefin voru af "átttakendum frá hverju svæ!i fyrir sig. 
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Mynd 4. Helstu gallar höfu"borgarsvæ"isins a" mati !átttakenda íbúafundar eftir 

svæ"um 
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Eftir a! umræ!ur höf!u fari! fram um kosti og galla höfu!borgarsvæ!isins me!al "átttakenda á 

íbúafundinum hófust umræ!ur um svi!smyndirnar "rjár, kosti "eirra og galla og möguleg áhrif á 

t.d. samgöngur, bygg!armynstur, náttúru og útivist. Í lok umræ!nanna báru umræ!uhópar upp 

spurningar til svæ!isskipulagsnefndar höfu!borgarsvæ!isins og einn fulltrúi úr hverjum hópi 

kynnti ni!urstö!ur hópsins. Í lok fundarins skilu!u allir "átttakendur ey!ubla!i, "ar sem "eir 

greiddu m.a. atkvæ!i um hva!a svi!smynd "eim hugna!ist best. Ni!urstö!u "eirrar kosningar má 

sjá í töflu 14. Eins og sjá má "ar voru langflestir "átttakendur (83%) fylgjandi svi!smynd B, næst 

flestir (13%) fylgjandi svi!smynd C en a!eins örfáir (4%) voru fylgjandi svi!smynd A. 

 

Tafla 14. Hva"a svi"smynd fyrir !róun höfu"borgarsvæ"isins til ársins 2040 hugnast 
!ér best? 

 
Í samræmi vi! "essa ni!urstö!u kom fram í umræ!um hópa a! langflestir "átttakendur væru 

hrifnastir af svi!smynd B og samsta!a mynda!ist um "a! innan margra hópa, "rátt fyrir a! ekki 

væri fari! fram á slíka samstö!u. Töldu flestir "átttakendur a! hún væri gó! málami!lun milli 

lei!ar A, sem "ótti almennt afar óæskileg og um lei! varla möguleg til lengdar, og lei!ar C, sem 

mörgum "ótti ganga of langt í átt til "éttingar, vera há! mikilli óvissu og/e!a ekki vera raunhæf 

pólitískt, samfélagslega og efnahagslega. #ó voru sumir fylgjandi "ví a! ganga ögn skemur en 

lei! B í átt a! "éttingu bygg!ar innan núverandi bygg!armarka, "rátt fyrir a! "eir teldu B skásta 

kostinn. 

  

#rátt fyrir a! vera almennt fylgjandi svi!smynd B höf!u "átttakendur gegnumgangandi áhyggjur 

af "ví a! gengi! væri á græn svæ!i, jafnt innan sem utan núverandi bygg!armarka, og var 

nokku! spurt me! hva!a hætti bygg! yr!i "étt í svi!smyndum B og C og hva!a svæ!i yr!i gengi! 

á me! "eirri stefnu. Í "ví samhengi töldu margir mikilvægt a! endurn$ja og byggja upp í 

núverandi íbú!arbygg! frekar en a! ganga á grænu svæ!in og nefndu Sundahöfn sem dæmi um 

i!na!arsvæ!i sem ekki ætti heima nærri íbú!arbygg! og mætti frekar nota til búsetu. 

 

Almennt var mikil áhersla lög! á breytta samgöngumáta á höfu!borgarsvæ!inu me! bættum 

almenningssamgöngum og auknu vægi hjólrei!a, göngustíga o.".h. #átttakendur voru almennt 
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jákvæ!ir í gar! lestarkerfis en tóku ekki sk$ra afstö!u til "ess hvort leggja skyldi léttlestarkerfi e!a 

kerfi hra!vagna, auk "ess sem einhverjir höf!u áhyggjur af "ví a! "a! væri of d$rt, væri of mikil 

skuldbinding og "yldi hugsanlega ekki íslenskt ve!urfar og vinda a! vetrarlagi. 

 

Ve!ri! var "átttakendum almennt nokku! hugleiki! og var t.d. nokku! rætt a! óæskilegt væri a! 

byggja of langt yfir 100 metra hæ!arlínuna og t.d. "yrfti a! byggja háreista bygg! í ja!ri 

íbú!arsvæ!a til a! sk$la "eim fyrir roki. Mikilvægi nær"jónustu, verslunar og starfsemi í 

úthverfum og ólíkum bygg!arkjörnum var miki! rætt, me! áherslu á mikilvægi i!andi mannlífs á 

öllu svæ!inu, frekar en nær eingöngu í mi!borg Reykjavíkur. Sömulei!is var rætt nokku! um 

örlög Reykjavíkurflugvallar og hvort lög! yr!i lest frá höfu!borgarsvæ!inu til Keflavíkur ef hann 

færi úr Vatnsm$rinni. Nánari umfjöllun um hugmyndir "átttakenda um hverja svi!smynd fyrir sig 

má finna í umfjöllun undir hverri "eirra fyrir sig hér a! ne!an. 

 

Myndir 1-3 eru sk$ringarmyndir um svi!smyndirnar "rjár, sem dreift var til "átttakenda á 

íbúafundinum. Undir hverri mynd fylgir stutt l$sing á svi!smyndinni og samantekt af "ví helsta 

sem fram kom í umræ!um umræ!uhópanna um hverja svi!smynd fyrir sig. 

 

 

Mynd 5. Svi"smynd A 
 

Í svi!smynd A er núverandi stö!u höfu!borgarsvæ!isins varpa! óbreyttri fram til ársins 2040 

hva! var!ar bygg!armynstur og samgöngur. Uppbyggingu ver!i áfram beint a! mestu a! 

landsvæ!um utan núverandi bygg!ar eins og undanfarna áratugi. Gert er rá! fyrir a! hlutfall 

fer!amáta ver!i óbreytt frá "ví sem er í dag, a! um 75% allra fer!a innan svæ!isins ver!i áfram 

farnar á einkabíl og fari! ver!i í framkvæmdir á stofnvegakerfinu fyrir um 130 milljar!a króna. 
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Í umræ!um um svi!smynd A á íbúafundinum kom fram töluver! samsta!a um a! hún væri ekki 

æskileg, eftirsóknarver! e!a möguleg til lengdar. #ó var ánægja me! a! hún mundi hlífa grænum 

svæ!um innan núverandi bygg!armarka frekar en a!rir kostir og tryggja fjölbreytilegt búsetuval; 

fólk ver!i a! hafa kost á "ví a! búa í blokkaríbú! mi!svæ!is en líka í einb$lishúsum me! stórum 

gör!um og nálæga náttúru í ja!ri svæ!isins ef "a! kysi svo. T.d. var nefnd a! barnafjölskyldur 

kynnu a! kjósa a! búa í dreif!ari bygg! sem væri barn- og fjölskylduvænni, me! meiri kyrr!, ró 

og r$mi og nær náttúrunni. 

 

Á hinn bóginn höf!u "átttakendur miklar áhyggjur af auknum samgöngukostna!i, fer!alengd og 

dreifingu bygg!ar sem yr!i í "essari svi!smynd, sem og aukinn mengun me! mikilli notkun 

einkabílsins. Almennt kom fram vilji "átttakenda til a! breyta samgöngumátum í átt a! auknum 

almenningssamgöngum, hjólrei!um og göngu. Töldu margir a! samgöngukerfi og uppbygging 

"jónustu yr!i mun kostna!arsamari í "essari svi!smynd en í ö!rum. 

 

#átttakendur lög!u auk "ess áherslu á a! bygg! yr!i nægilega "étt til a! "jónusta og 

atvinnustarfsemi gæti "rifist í nærumhverfi allra bygg!alaga, úthverfum jafnt sem mi!svæ!is, og 

höf!u "eir áhyggjur af "ví a! bygg! yr!i of dreif!, líti! mannlíf og langt í allt frá úthverfum 

höfu!borgarsvæ!isins. #átttakendur töldu yfirleitt ekki raunhæft a! "enja bygg! miki! lengra út 

fyrir núverandi bygg!armörk, "ar sem skortur væri á byggingarlandi og fari! a! ganga á 

náttúruperlur og útivistarsvæ!i utan bygg!armarkanna 

 

 

 

Mynd 6. Svi"smynd B 
 



 

 
   

 

   
 

23 
 

Í svi!smynd B er vexti beint a! mestu á svæ!i innan núverandi bygg!armarka e!a um 85%. 

Nokkrum vexti er beint út fyrir núverandi mörk e!a um 15% á svæ!um sem falla vel a! núverandi 

bygg!armynstri. Gert er rá! fyrir breytingum á fer!amáta, hlutfall fer!a á einkabíl ver!i um 58% 

en hlutfall almenningssamgangna "refaldist, ver!i um 12-13%. Sömulei!is er gert rá! fyrir um 35 

milljör!um í framkvæmdir á stofnvegakerfinu til a! li!ka fyrir bílaumfer! en um 30-65 milljar!a 

fjárfestingum í n$ju hágæ!akerfi almenningssamgangna, sem jafngildir 15-20 km löngum 

almenningssamgönguás til vi!bótar vi! kerfi strætisvagna. 

 

Í umræ!um um svi!smynd B á íbúafundinum kom fram a! langflestir voru hrifnastir af "eirri 

svi!smynd. Sumir vildu "ó ganga nokkru skemur en hún gerir – ".e. hafa eitthva! lægra hlutfall 

en 85% bygg!ar innan bygg!armarkanna. Töldu "átttakendur hana vera ágæta málami!lun og 

milliveg milli tveggja stefnukosta um "éttingu e!a dreifingu bygg!ar; mun  hagkvæmari kost en 

svi!smynd A og á sama tíma raunhæfari en svi!smynd C. Henni til ágætis var nefnt a! hún hef!i 

í för me! sér minni samgöngukostna! og fer!alengdir, by!i upp á meiri notkun 

almenningssamgangna og minni notkun einkabílsins og "ar me! minni mengun. Me! henni yr!i 

meira mannlíf og nærsamfélög me! a!gengilegri "jónustu, atvinnustarfsemi og af"reyingu í sem 

flestum bygg!arlögum. Jafnframt var tali! a! hún by!i upp á fjölbreytta búsetuhætti og a! 

úthverfin myndu me! henni taka vi! sér sem bygg!arkjarnar. 

 

#ó nefndu einhverjir henni til lasts a! me! henni væri ekki tekin sk$r afsta!a um framtí!arstefnu 

var!andi "éttingu e!a dreifingu bygg!ar. Sömulei!is höf!u margir miklar áhyggjur af "ví a! 

gengi! yr!i um of á græn svæ!i innan núverandi bygg!armarka, t.d. Laugardalinn, Fossvoginn, 

Elli!aárdalinn, Klambratún, Öskjuhlí! o.s.frv. Sömulei!is var nefnt a! passa "yrfti upp á a! fólk 

gæti áfram kosi! a! búa í rólegri úthverfum, me! stærra íbú!arhúsnæ!i, gör!um og nærri 

náttúrunni; sérstaklega barnafjölskyldur. 
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Mynd 7. Svi"smynd C 
 
Í svi!smynd C er öllum vexti beint á svæ!i innan núverandi bygg!amarka. Engin uppbygging yr!i 

"á utan "eirra svæ!a sem "egar hafa veri! tekin undir bygg!. Í svi!smynd C er gert rá! fyrir 

miklum breytingum á fer!amáta; hlutfall fer!a á einkabíl ver!i um 50% en hlutfall 

almenningssamgangna fjórfaldist, ver!i um 16%-20%. Gert er rá! fyrir um 16 milljör!um í 

framkvæmdir á stofnvegakerfinu til a! li!ka fyrir bílaumfer! í svi!smynd C. Einnig er gert rá! fyrir 

30-65 milljar!a fjárfestingum í n$ju hágæ!akerfi almenningssamgangna, sem jafngildir 15-20 km 

löngum almenningssamgönguás til vi!bótar vi! kerfi strætisvagna. 

 

Í umræ!um um svi!smynd C á íbúafundinum kom fram a! sumir voru spenntir fyrir "eirri lei! og 

sög!u margir hana vera draumakostinn en flestir töldu hana vera óraunhæfa, of áhættusama 

og/e!a ganga of langt í átt til "éttingar og kusu "ess vegna frekar svi!smynd B. 

 

Henni til ágætis var me!al annars nefnt a! hún yr!i líklega hagkvæmust fyrir heimilin, me! minni 

samgöngukostna!i og fer!atíma "ar sem styttra væri í allt og minni mengun. Sömulei!is by!i hún 

upp á "éttar blokkabygg!ir fyrir eldra fólk og minna væri gengi! á grænu svæ!in utan núverandi 

bygg!armarka en í ö!rum svi!smyndum. #ó "yrfti hugarfarsbreytingu til a! svo róttækar 

breytingar á samgöngumátum, lifna!ar- og búsetuháttum íbúa höfu!borgarsvæ!isins yr!u á 

"essum tíma. 

 

Margir töldu a! me! "essari lei! væri of langt gengi! í "éttingu bygg!ar og mikil hætta á a! 

gengi! yr!i um of á á!urnefnd græn svæ!i innan núverandi bygg!armarka, höf!u margir miklar 

áhyggjur af a! mikilvægum svæ!um yr!i fórna! fyrir skammtímahagsmuni í byggingarkostum. 

Sömulei!is nefndu margir a! "a! yr!i a! vera valkostur a! búa í einb$lishúsi og dreif!ari bygg!; 
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"essi svi!smynd horf!i nokku! fram hjá "eim sem "a! kysu, t.d. ungt barnafólk. Nokkrir höf!u 

efasemdir um a! nægilegt land væri til sta!ar innan núverandi bygg!armarka, a! hægt væri a! 

treysta á lestarkerfi fyrir miklum hluta samgangna á Íslandi, sem og a! pólitísk sátt næ!ist um 

"essa lei!. Einhverjir l$stu sömulei!is áhyggjum af "ví a! „gamli bæjarsjarminn“ mundi hverfa 

me! svo "éttri bygg!, sem yr!i líkari evrópskum stórborgum. 
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VI$AUKI – FYRIRSPURNIR %ÁTTTAKENDA TIL FAGHÓPS 




• Hversu miki! ver!ur gengi! á grænu svæ!in innan borgarmarkanna? Og má treysta "ví 

a! "au ver!i bygg! upp me! áherslu á aukna l$!heilsu og heilsueflingu? 

• Hva!a grænu svæ!i ver!a fyrir áhrifum ef lei! B ver!ur fyrir valinu? Ver!a "a! ytri (græni 

trefillinn) e!a innri svæ!i? 

• Lei! C – hversu miki! ver!ur gengi! á græn svæ!i innan borgarmarka? 

• Á hvers kostna! á "étting a! vera? 

 


• Er hækkandi sjávarmál teki! inní borgarskipulag fyrir næstu 25 – 50 árin? 

• Er horft til tækni"róunar og ve!urfarsmála í "róun skipulagsmála? 

 


• Hva!a sameiningarmöguleikar eru fyrir hendi hjá sveitarfélögum, án "ess a! sameina 

"au a! fullu? Er t.d. hægt a! sameina skipulagsmálin (valdi!)? 

• Er svæ!isskipulag höfu!borgarsvæ!isins ekki of takmarka!? #arf ekki a! líta einnig til 

nálægra sveitarfélaga, s.s. Akraness Selfoss og Reykjanesbæjar? 

• Af hverju er ekki sko!a! í einni heild svæ!isskipulag Su!vesturlands, "ví svæ!i! myndar 

í raun eina búsetu- og atvinnuheild? 

• Gengur "etta upp a! "étta bygg! eins og l$st er í B og C? Út frá pólitísku sjónarmi!i og 

mismun á valdi sveitarfélaga 

• Er raunhæft a! sveitarfélögin vinni "etta allt saman? Hagsmunaárekstrar o.fl.? 

 


• Gerir faghópurinn rá! fyrir a! flugvöllurinn ver!i e!a fari? Hvert ætti flugvöllurinn a! fara? 

• Hvernig hafa "essir kostir (samgöngu: léttlest og hra!vagnar) komi! út ve!urfarslega sé! 

(gúmmídekk / teinar í snjó)? 

• Á a! gera lest strax á Íslandi? Má ekki laga strætókerfi! fyrst? Um lei! og 

almenningssamgöngur batna minnkar umfer! og stressi! "ar í kring? 
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• Hva! ræ!ur vatnsveitan og orkuveitan vi! í tengslum vi! aukinn íbúafjölda, t.d. 70 

"úsund fleiri íbúa ári! 2040? 

• Hvernig breytast sorphir!umál í A, B og C? 

• Hva!a áhrif hefur lei! C á "jónustu vi! borgina? Heilsugæslu o.s.frv. 

 


• Eru engin kynjagleraugu notu! í skipulagsmálum, ".e. er "a! greint hvort ólíkar útfærslur 

á skipulagi hafi mismunandi áhrif á konur og karla? 

 

• Af hverju er bara horft til ársins 2040, hví ekki lengra fram í tímann? 

• Hvers vegna eru almennir borgarar ekki hluti af faghópnum? 

• Róttækasta lei!in hljómar sú besta en mun Ísland fara í "a!? Hví er svo erfitt a! breyta 

venjum okkar? Af hverju er svona erfitt a! prófa n$tt? Hverjir eru svo ókostirnir sem vi! 

sleppum vi!? 

• Hvert er flatarmál hinna landsvæ!anna sem voru notu! í kynningunni til samanbur!ar? 

• Er raunhæft a! taka "essi skref fram á vi!? 

• Hva!a forsendur liggja a! baki ákvör!un á svi!smynd? Fjárhagslegar? Anna!? Hva! 

vilja "eir 70.000 íbúar sem eiga eftir a! bætast vi!? 

Hrafnkell Á Proppé svara!i helstu spurningum fyrir hönd faghópsins. Í máli hans kom m.a. fram 

a! íbúafundurinn væri li!ur í "ví a! hafa samrá! vi! almenna borgara og heyra "eirra sjónarmi!.  

Hann benti á mikilvægi "ess a! forgangsra!a svæ!um "egar bygg! er "étt. #á er jafnframt 

mikilvægt a! greina gæ!i einstakra svæ!a til "ess a! tryggja a! "étting styrki búsetugæ!i 

höfu!borgarsvæ!isins. Ekki er unnt a! svara "ví á "essu stigi hva!a grænu svæ!i yr!i fari! inn á 

en svæ!isskipulag "arf a! gefa lei!beiningar um "éttingu án "ess a! gengi! sé á d$rmætustu 

svæ!in. 

 

Hann greindi jafnframt frá "ví a! stefnt væri a! "ví a! sko!a skipulag á öllu Su!vesturlandi í 

heild. Sveitarfélög hafa auki! samstarf sitt eftir hrun og sameiginlegt svæ!isskipulag er li!ur í "ví 

aukna samstarfi. Sameining sveitarfélaga er hins vegar há! "ví hversu langt einstök sveitarfélög 

vilja ganga. #ar sem svæ!isskipulag er rétthærra a!alskipulagi er um áhrifamiki! samstarf 

sveitarfélaga a! ræ!a. 
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Gera má rá! fyrir a! stofnkostna!ur vi! veitukerfi geti or!i! nokku! hærri vi! "a! a! "étta bygg! 

en hins vegar má gera rá! fyrir töluvert lægri rekstrarkostna!i vi! styttra kerfi. Sama má segja um 

sorphir!u a! hún er ód$rari, "ví "éttari sem bygg!in er. 

 

Léttlestir og hra!vagnakerfi hafa reynst pr$!ilega á nor!lægum sló!um og hér má au!veldlega 

n$ta affallsvatn til snjóbræ!slu. Loks útsk$r!i Hrafnkell a! meginástæ!a "ess a! einungis væri 

horft til ársins 2040 væri sú a! óvissa eykst "ví lengra fram í tímann sem horft er. Me!al "ess 

sem horft er til í "essu samhengi eru yfirvofandi loftlagsbreytingar. Ákvar!anir í svæ!isskipulagi 

vara "ó til mun lengri tíma en 25 ára. 
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VI$AUKI – SAMANTEKT AF UMRÆ$UM HÓPA 

Bor! 1 
• Svi!smynd A 

o Svi!smynd A krefst mjög kostna!arsams "jónustustigs. D$rt a! byggja upp skóla, 
samgöngur. Kostirnir eru a! n$jar hugmyndir fá a! koma fram.  

o N$ir skólar og "jónusta "urfa "ó samt a! koma ef byggt er inn á vi!. Fjölgun 
hverfastö!va, stofnkerfi og vatnskerfi "arf a! efla hvort sem er. Mikilvægt a! finna 
umhverfisvænan veg og jafnvel endurn$ja frárennsli sem er ekki skólp. 
Hreinsunarstö!var inn í hverfi. Ef byggt er inn á vi! er líklegt a! meiriháttar uppfærsla 
á lögnum sé nau!synleg.  

o R$mingarlei!ir "arf a! endursko!a ef "étting bygg!ar er markmi!i!, t.d. í tilfelli 
fló!bylgju. Bent á vankanta "ess a! koma fjölda fólks úr fjölmennum hverfum. 

o Aukinn kostna!ur vi! a! rífa upp og endurn$ja, frekar en a! byggja n$tt. Sbr. 
Hverfisgatan í RVK. Ónæ!i. Í ljósi "ess a! margt "arf a! endurn$ja sjá sumir me!limir 
ekki mikla hagræ!ingu í "ví a! byggja inn á vi!, "ar sem d$rara getur reynst a! 
endurn$ja en a! byggja n$tt. Bent á a! Hverfisgatan sé 1,5 km og kosti 
endurbæturnar rúman milljar!.  

o Mikilvægt er a! öll "jónusta sem fólk "arf sé nálægt "ví.  
o Vandamál vi! bílastæ!i í "éttri byggg!. #étta "arf mi!bæinn svo hann dafni. N$ hús 

oftast bygg! me! gó!um bílakjöllurum fyrir íbúa.   
o Fólk í Mosfellsbæ vir!ist afslappa!ara. Dreif! bygg! er barn- og fjölskylduvænni. Mikil 

"örf á "éttingu í öllum sveitarfélögum höfu!borgarsvæ!isins.  
o Alls ekki má ganga of langt í "éttingu svo ekkert ver!i eftir af grænum svæ!um og 

opnum. Rólegra a! búa í úthverfum. 
o Kostna!armunur sem var s$ndur í kynningunni er dreginn í efa og bor!me!limir telja 

ekki eins mikinn sparna! í svi!smynd C. Me! "éttingu bygg!ar er nau!synlegt a! 
hugsa um fjölgun bíla og umfer! "eirra. 

• Svi!smynd B 
o Almennt raunhæfasti kosturinn me!al bor!me!lima. 

• Svi!smynd C 
• Samgöngur 

o Rætt um mismunandi útfærslur á lestum og vögnum. Vekja "arf meiri athygli á 
bílastæ!ahúsum svo fólk kjósi a! leggja "ar sem fyrsta valkost. Fólk leitar um allt a! 
hef!bundnu stæ!i í sta! "ess a! fara beint í bílageymslu.  

o Svi!smyndir A og C eru ólíkar hva! var!ar samgöngur. #ví hærra sem bygg! leitar 
og utar, "ví verra ver!ur ve!ri!. Allt ö!ruvísi ve!ur í mi!bænum heldur en í 
Grafarholti. 

o Fólk nennir ekki a! labba og bí!a eftir almenningssamgöngum "ar sem snjómokstur 
er seinn og langar vegalengdir. Ef bygg! stækkar meira út á vi! er ljóst a! færri n$ta 
sér alm.samg. Umfer! og álag á vegakerfi stóreykst me! tilheyrandi kostna!i. 

o Aftur bent á efasemdir um allan sparna!inn sem á a! felast í a! byggja eingöngu inn 
á vi!. Líklegt a! "renging gatna og fækkun bílastæ!a skapi auknar umfer!arteppur í 
mi!bænum.  
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o C kemur best út hva! var!ar almenningssamgöngur. Ef hverfin eru bygg! "annig a! 
ekki "urfi a! leita mjög langt út fyrir "a! í "jónustu er hægt a! sjá fyrir sér a! "a! sé 
hagkvæmt. 

o Mikilvægt er a! byggja upp hjólastíga og almenningssamgöngur ef "étta skal bygg! 
og stu!la a! "ví a! fólk dragi úr notkun einkabílsins. Huga "arf a! sætum og bekkjum 
fyrir almenning ví!a í úthverfunum og sérstaklega í kringum 
almenningssamgöngulei!ir, strætósk$li ofl. Engihjalli og Kópavogur nefnt í "essu 
samhengi. Vantar sk$rari og gagnvirkari uppl$singar í strætósk$lum.  

o #étting bygg!ar lei!ir til minna roks, og "ví grundvöllur fyrir örari fer!ir í 
almenningssamgöngum. 

o Hra!lest til Keflavíkur ef flugvöllur fer úr Vatnsm$rinni.  
• Bygg!armynstur 

o Ekki "arf a! færa hverfin ofar í landi! og ætti a! einbeita sér a! "ví a! byggja me! 
ströndinni. Korpúlfssta!argolfvöllur má vikja fyrir flottri bygg!. Nóg pláss me! 
ströndinni alla lei! til KEF og "ví ó"arfi a! byggja í Hei!mörk. 

o Næstu ár mun vanta blokkaríbú!ir 90-120 fm. Ljóst er a! n$jar íbú!ir í mi!borginni og 
nær ver!i mjög d$rar og "ví nau!synlegt a! stu!la a! byggingu ód$rari íbú!a. 
Vandinn er a! landi! er meti! svo d$rt af hagsmunaa!ilum.  

o Lágreist bygg! og græn svæ!i. 
o Til a! hægt sé a! fá ód$rt íbú!arland er nau!synlegt a! byggja út og upp. Vill fólk 

bara búa í ód$rum, stórum húsum? 
o Til a! uppfylla kröfur um "éttingu í lei! C liggur ljóst fyrir a! n$jar byggingar ver!i allar 

fjölb$lishús. #a! er nóg pláss. Ungt fólk vill eiga ód$rar íbú!ir til a! byrja me!, ekki 
ey!a öllu í fasteignir. Blokkir 6-8 hæ!ir eru of háar. Skipulag á opnum svæ!um í 
Skuggahverfinu "ykir flott "egar menn hafa ná! a! koma auga á "a!. 

• Náttúra og útivist 
o Mögleikar til útivistar eru svipa!ir í öllum svi!smyndum. 
o Me! út"enslu bygg!ar er „styttra“ í ósnerta náttúru. 
o Frumkvæ!i frá yfirvöldum a! halda úti flottum gör!um ætti a! vera fyrir hendi. 
o Mikilvægt er a! grænir fletir fái a! halda sér, a! "ví gefnu a! "a! séu hús sem eru 

rifin fyrir n$ hús en ekki n$tt byggt á grænum svæ!um. 
o Öll hverfi "arf a! byggja upp "annig a! X miki! sé af grænum svæ!um, X miki! af 

svona stígum og bekkjum o.s.frv. #etta jafnvel tryggt me! lögum e!a reglusetningum. 
Óraunhæft a! gera rá! fyrir "éttingu bygg!ar og aukningu grænna svæ!a.  Almenn 
ánægja me! fjölda göngustíga, en "eir eru helst til mjóir. Árekstrar milli hjólrei!afólks 
og göngufólks me! d$r o.fl. 

• Anna! 
o Heppilegast fyrir budduna a! byggja inn á vi!. Samgöngukostna!ur lækkar. 
o #jónusta seinna meir. #jónusta fyrir 1000 hektara er ód$rari en 3000 ha. 
o Íbú!ir d$rari en samgöngur ód$rari "egar kemur a! C. 
o #ví styttra sem er í "jónusta "ví betra er a! hjóla. Ód$rara a! búa á ja!arsvæ!um. 

• Samantekt 
o Sumsta!ar getur borga! sig a! "étta bygg!, sumsta!ar ekki. C "ykir ganga of langt. 

B heppilegust. 
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o Sem mesta breidd í búsetukostum. Ef hægt er a! búa í úthverfum og fá gó!a 
"jónustu er "a! mjög gott. Svi!smynd B er heillandi í "ví ljósi. Blöndu! bygg!, sérb$li, 
ra!hús og fjölb$li í bland. 

o Hvatar fyrir fólk til a! fjárfesta. Kaupleigukerfi. 
o Mikilvægt er a! stóru húsin séu í ja!rinum svo "au geti e.t.v. sk$lt lægri bygg!i. 

Ve!urvistfræ!ileg sjónarmi!. Halda lágreistri bygg! í sátt og samlyndi vi! umhverfi!, 
ekki fara yfir 100 metra hæ!arlínuna. 

o Leggja meira pláss í bi!a!stö!u fyrir almenningssamgöngur.  
o Gagnr$ni á vinnuna. Ekkert nema fræ!ingar og háskólamennta!ir sérfræ!ingar í 

st$rihópum, enginn fulltrúi venjulegs almennings í "essari vinnu. Hvers vegna er 
enginn almennur borgari fenginn til a! segja sína sko!un. Meira samrá! vi! 
almenning. Samræma "arf sta!la milli sveitarfélaga um framkvæmd og frágang 
gatna, göngustíga og fleira slíkt. Regluger!ir um a!gengi fatla!ra og samræmingu á 
"eim. 

Bor! 2 
• Svi!smynd A 

o Á ekki heima í umræ!unni, hækka!ur kostna!ur, auknar samgöngur. 
o Hver er fórnarkostna!ur vi! a! "rengja bygg!? 
o Græn svæ!i - traust á yfirvöld a! græn svæ!i haldist 
o Skipting á milli stjórna og ekkert samhengi milli stjórna 
o Byggja upp samgöngur og skipuleggja "a! vel á!ur en hús og íbú!akerfi eru bygg! 
o Mismunandi "arfir milli fjölskyldna og gamalla og einstaklinga/einhleypra (áherslur 

breytast) 
o Mesti ókostur vi! A er a! einkabíllinn yr!i áfram nota!ur.  

• Svi!smynd B 
o B og C eru bestu kostirnir 
o B. Gengi! a!eins minna á grænu svæ!in 

• Svi!smynd C 
o C. Yr!i hagkvæmust fyrir heimili!. Hva! me! lífsgæ!i? Hva!a gæ!um viljum vi! gera 

hærra undir höf!i? 
o C. Allt heldur áfram a! vera stutt sem "$!ir a! "étta megi bygg! og "ar me! má 

byggja upp betri samgöngur 
o Mætti útfæra skipulagningu svæ!is me! kosningu og íbúafundum 
o Mætti byggja upp svæ!i "ar sem t.d. eldra fólk væri ef bygg! væri "étt 
o Mætti hugsa lengra en 25 ár fram í tímann, hugsa fyrir næstu 50 árin og eiga "á pláss 

inni 
• Samgöngur 

o Mjög mikilvægt a! bæta samgöngur, betri almenningssamgöngur væru líklegri me! 
"éttri bygg!. 

o Ef svæ!isskipulag C. Yr!i fyrir valinu yr!i flugvöllurinn "á fær!ur út fyrir 
borgarmörkin? 

o Ni!ur me! einkabílinn og upp me! strætó og hjól/göngu 
• Bygg!armynstur 

o #a! vantar fleiri minni íbú!ir me! minni ló!um. 
• Náttúra og útivist 
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o Hópurinn var sammála um a! græn svæ!i innan borgarmarka væri eitthva! sem 
skipti miklu máli, ".e. a! ekki yr!i gengi! á "au vi! skipulagningu n$rra hverfa 

• Anna! 
o Hópurinn var sammála um a! kostur C væri sennilega hagkvæmastur fyrir heimilin, 

minni tími í bíl/samgöngur og meiri tími utan vinnu, minni "örf fyrir einkabíl 
o Drepi! var á "ví a! leyfa íbúum a! taka "átt í skipulagningu, me! t.d. kosningu, fleiri 

íbúafundum o.s.frv. 
o Ef skipuleggja á höfu!borgarsvæ!i! sem eina heild "ótti bor!i 2 mikilvægt a! 

sveitarfélögin skipuleg!u sig í samrá!i vi! hvort anna! (t.d. me! sameiningu 
sveitarfélaga), svo koma megi í veg fyrir a! íbú!arsvæ!i sé byggt upp í einu 
sveitarfélagi og 100 metrum frá i!na!arhverfi annars sveitarfélags. 

o Skipulagning bygg!ar mætti vera hugsu! til 25-50 ára en ekki a!eins 20-25 ára. 
o Ath. Hva! me! hækkandi sjávarbor! og úrgangsmál? 

• Samantekt 
o Allir á bor!inu velja B e!a C, "ví fylgir aukin hagræ!ing og "étting yr!i meiri. Enginn 

valdi A. 
o Kostir vi! C og B. #étting bygg!ar, betri samgöngur, meiri nánd, aukin lífsgæ!i, 

vonum a! me! "éttingu bygg!ar yr!i minna um einkabílinn sem "$!ir minni mengun, 
minna CO2 

• Umræ!ur um spurningar 
o Hver er hættan vi! grænu svæ!in? Ver!ur gengi! á grænu svæ!in? 
o Ver!a samgöngumál í raun vel skipulög!? 
o Ver!ur hækkandi sjávarmál teki! inn í myndina? 
o Ver!ur flugvöllurinn "á fær!ur? Og hva! me! ve!urfari!? 
o Hva!a áhrif hef!i "étting bygg!ar á gangandi og hjólandi vegfarendur? Yr!u stígar 

bættir? 
o Hva!a mynstur myndi stu!la a! lifandi mi!ju, C e!a B? 
o Ef "étta á bygg!, "arf "á ekki a! sameina sveitarfélögin? Svo megi koma í veg fyrir 

a! eitt sveetarfélag byggi upp i!na!arsvæ!i og 100 m frá er íbú!arsvæ!i hjá ö!ru? 
o Loftslagsgæ!i milli A og C? 

Bor! 3 
• Svi!smynd A 

o Áframhald á "ví sem er fyrir, út í "essu grænu au!u svæ!i.  
o #a! er d$rasta stefnan a! "enja út bygg!ina. 
o #a! er ekki bara d$rast, "a! er langd$rast. Ég held a! ef vi! höldum áfram a! "enja 

út bygg!ina sé "a! óskynsamlegt, meiri fjarlæg!ir, meiri mengun, d$rari samgöngur. 
Miklu hagstæ!ara a! "étta bygg!ina. Vi! "urfum ekki lestarkerfi ef vi! "éttum 
bygg!ina. Sem "$!ir minni mengun og vistvænna og mannvænna umhverfi.  

o Best a! sko!a alla möguleika. Me! "ví a! stækka inn á vi! erum vi! komin a! 
"enslumörkum, "etta kemst ekki allt fyrir.  

o Samt svakalega dreif! bygg! eins og t.d. í Gar!abæ, rosalega 2007. Öll "ess stóru 
einb$lishús og einkagar!ar. 

o Löngum veri! einkenni RVK, lágreist bygg! og miki! af grænum svæ!um.  
o #a! væri gott fyrir samgöngur a! vera me! "éttara svæ!i og dreift á milli.  
o Bílamál: Ver!a rafmagnsbílar í framtí!inni = engin mengun. 
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• Hva! finnst ykkur um a! 75% umfer!ar sé me! einkabílum?  
o „Fáránlegt.“ Ef vi! færum lei! B væru 20% í einkabílum.  
o „Ég man "egar ég var me! mín börn í skóla og í"róttastarfi, ég gat bara ekki nota! 

almenningssamgöngur, "etta ver!ur a! laga.“ 
o #a! "arf a! tengja vi! Reykjavík. (Umræ!a um Sundabraut og "a! sem er a! henni) 
o „#a! er allavega ekki skortur á einb$lishúsum, "a! er skortur á minna húsnæ!i fyrir 

námsmenn og ungt fólk.“ 
o Ekki veri! hægt a! setja upp körfuboltakörfur í mörg ár af "ví a! forgangsmálin eru 

önnur. Vi! "urfum a! hugsa um unga fólki!. 
• Hva! finnst ykkur um a! byggja út á vi!?  

o Nau!synlegt – En "urfum vi! ekki a! n$ta meira "a! sem er til sta!ar? Ofbo!slega 
d$rt a! "enja út á vi!. 

o Líka  mjög d$rt a! endurn$ja "a! sem er fyrir. Lagnakerfi! myndi ví!a ekki "ola "a!.  
o Ef "ú ætlar a! "étta bygg!ina og bæta vi! Elli!aárvogi, "ú "arftu a! gera rá! fyrir 

lagnakerfi. 
o Dæmi um Mosfellsdal, "ar er miki! dreifb$li og fólk vill gjarnan búa "ar. En "a! vantar 

alveg strætótengingar. 
• Hva! finnst ykkur um kostna!inn vi! lei! A? Kostna!ur vi! stofnvegakerfi. 

o Ósjálfbært – D$rt a! leggja "essar brautir, en ef vi! horfum ögn lengra, "á "arf borgin 
a! stækka. Borgar sig "á ekki a! vera búin me! uppbyggingu a! einhverju leyti. 
Horfum fram um 40 ár. Er ekki betra a! byrja a! leggja kostna!inn núna? #a! er vita! 
mál a! borgin "arf a! stækka. 

o „Númer 1, 2, og 3 eru samgöngur, "ær ver!a a! virka.“ Hvort sem "a! er lestarkerfi, 
einkabílar, strætóar. Ver!ur "a! nægilega öflugt? Hva! erum vi! a! gera? Hvernig 
leggjum vi! "etta? Hra!strengurinn fer mjög hratt í dag, "egar fari! er til vinnu á 
morgnana. 

• Svi!smynd B 
o Hrifin af lei! B - millivegur. Fólk mun sjálfstætt byggja út fyrir ef "a! óskar eftir "ví.  
o 60% fer!a á einkabíl, 20% í lestarkerfi. #a! hljómar nærri raunveruleikanum. #a! 

væri gott a! fá léttlestarkerfi. #a! mun létta á einkabílnum.   
o Var!andi hra!vagna, stær! gatna, "ær eru svo "röngar a! "a! er ekki hægt a! koma 

neinu fyrir.  
o Tel alveg takmörk fyrir "ví hva! er hægt a! setja marga á lítil svæ!i. #a! er svo 

margt sem heimtar pláss. #a! "arf líka plássi! fyrir íbúana og "jónustuna.  
o Skulum athuga hva! "arf a! fylgja "ví. #a! eru engar háar byggingar. #ú gengur um 

mjög fallegt svæ!i, "a! eru leiksvæ!i allsta!ar. #a! er eitthva! fyrir börnin allsta!ar. 
Vi! megum ekki "étta svo miki! a! "a! hverfi allt grænt og "a! hverfi allt mannlega. 

o Getum sæst á tillögu B – mögulega "étta á ákve!num svæ!um. Og halda grænum 
svæ!um í útja!ri.   

o Mi!jumo!, í henni felst engin afsta!a til "ess hvers konar höfu!borgarsvæ!i vi! viljum 
byggja. #a! er engin visthyggja í "essu. #a! yr!i mest byggt inn á vi! og mjög líti! út 
á vi!. Vi! getum bara teki! "etta i!na!ar- og atvinnuhúsnæ!i upp a! Esju beint í 
roki!.   

• Myndu! "i! nota léttlestakerfi í framtí!inni? 
o „Já ekki spurning.“ Sérstaklega ef "a! væri nothæft út fyrir mi!juna í Reykjavík.  
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o #á "arf a! gera eins og me! hjólrei!akerfi!. Gert a! sporti. #a! "arf a! gera "a! 
sama me! strætisvagnana, "a! "arf a! hvetja fólk.  

o „Mér finnst vanta inn í "etta einn stóran "átt – ve!ri!. Ég man "á tíma sem "a! var 
"rautin "yngri a! komast út fyrir Bakkahverfi!. #a! sem ég er a! benda á er a! 
lestarkerfi! stoppar "egar ve!ur ver!a mikil. #a! má ekki byggja svona stóran hluta 
af flutningakerfinu á einhverju sem stoppar.“ 

• Svi!smynd C 
o „Ekki koma til geina.“ 
o „Mér finnst "a! eina viti!. #étta.“ 
o „#etta er eins og steypustö!in vi! sandana í bryggjuhverfinu. #eir áttu a! vera farnir 

fyrir 15 árum og eru "ar enn. #eir settu bara grashól "arna fyrir og fólk hefur ekkert 
úts$ni "ess vegna. Yndislegt svæ!i me! forljótum i!na!arbyggingum. Byggja "etta 
upp.“ 

o „Ég held a! "a! ver!i a! fara töluvert út fyrir. Vi! erum a! tala um 2040, vi! "urfum 
a! hugsa um hva! gerist á "essum tíma. Hvernig ver!a samgöngur?  Ver!a "a! 
kannski svifbílar? Vi! hlæjum a! miklum framförum í dag, okkur finnst "etta 
óraunhæft.“  

• Fjármál var!andi svi!smynd C: 
o „Mér finnst me! lei! C a! "á sé ma!ur a! taka afstö!u til "ess hvernig ma!ur vill hafa 

umhverfi sitt.“ - „Ég er á öndver!um mei!i – mér finnst vanta ví!ara samhengi í 
"essar tillögur. #a! vantar ítarefni. Ég tel a! vi! "urfum a! stækka út á vi! og horfa 
líka til ákve!inna svæ!a til a! byggja inn á vi!. Og færa stóri!jusvæ!i.“ 

o Á sama tíma og vi! "éttum "arf umfer!in a! fara eitthva! anna!. #a! er allt of miki! 
af bílum. 

o Í lei! C felst ákve!in visthyggja. Vi! skulum líka athuga ört vaxandi 
fer!amannastraum. #egar túristar fara í a!rar borgir "á fara "eir ekkert í Grafarvog 
"eirra borga. #etta er fer!amannai!na!ur sem mun skipta okkur miklu máli í 
framtí!inni. 

• Samgöngur 
o Svi!smynd A: 

 Jákvæ! áhrif ef vi! getum minnka! einkabílaflotann og bætt kerfi! eins og 
"a! er í dag.  

 Ö!ruvísi og kostna!arsamara a! reka almenningssamgöngur 
 Fer!atími fólks daglega lengist ef "eir halda áfram a! loka öllu í úthverfum, 

nú "arf ég a! fara ni!ur í Ármúla til a! fara í Vís og ni!ur á Höf!a til a! fara í 
banka. #etta lagast ekki ef vi! byggjum dreift. Aksturinn ver!ur meiri. 

o Svi!smynd B: 
 Eykur möguleika á rekstri samgangna, ekkert viss um a! "a! hafi áhrif á 

almenna hreyfingu.  
 En almenningssamgöngur ver!a a! vera "annig a! fólk geti nota! "ær.  
 „Ég er alveg viss um a! "essi mengun af bílum ver!i ekki eins mikil eftir 25 

ár. #a! ver!ur breyting á "essu. Mengunin hverfur.“ 
 Vi! erum land sem mengar mjög miki!, "a! er a!allega skipaflotinn.  

• Svi!smynd C:  
o „Fer!atími lengist, klárt mál.“ 
o Mengun? Hún mun minnka. 
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o „Ég er ekki viss um a! fer!atími lengist me! "éttari bygg!, alls ekki. Ef 
almenningssamgöngurnar ver!a bættar "arf "essi tími ekki a! lengjast.“ 

o „Mér finnst vanta algjörlega kynjavinkilinn í "essum skipulagsbreytingum. Vi! erum a! 
tala um hundru!ir milljóna og "a! eru engin kynjagleraugu uppi. #etta er bara "annig 
"egar "ú ákve!ur a! leggja götu, hverjum kemur "a! til gó!a? Vi! erum a! tala um 
skattfé borgaranna. Vi! ver!um a! sko!a hverjir fá "etta skattfé. Vi! "urfum a! hafa 
"ennan vinkil á í skipulagsmálum.“ 

• Bygg!armynstur 
o  „Ég held a! stóra einb$lishúsi! me! einkagar!i sé bara 2007.“ 
o #a! ver!ur samt a! vera val - minna ef allt er byggt inn á vi!. #á er "etta val ekki fyrir 

hendi. 
o „Ég held a! vi! séum alltaf a! tala um blanda!a bygg!, sama hva!a svi! vi! veljum.“ 
o #a! getur haft gó! áhrif og slæm á atvinnulífi!. Álagi! dreifist ef "a! byggjast upp 

atvinnukjarnar á mörgum stö!um. „Ég vil sjá fleiri kjarna sem soga atvinnulífi! a! 
sér.“ 

o Lifandi og gott samfélag, hva!a lei!? Væri miklu heilbrig!ara a! vera me! litla kjarna 
og byggja upp líf "ar. „Ég vil sjá "éttingu á völdum stö!um.“  

o Manneskjulegt umhverfi, skjólgó! og falleg bygg!: Trjágró!urinn. Meira 
fjölskyldusamfélag í A. Mannlegra fyrir heildina. C er meira fyrir nokkra. „#arf a! vera 
hvort tveggja, vaxa í bá!ar áttir.“ 

• Náttúra og útivist 
o Engin ein svi!smynd frekar en önnur. 
o „Ég segi C "ar. #ú ert a! nota svo miki! pláss í A“ 
o „Ef settur yr!i trjágró!ur í Esjuna myndi rok stoppa.“ 
o „Mér finnst eins og meiri dreifing hafi betri áhrif á náttúruna. Heldur en a! tro!a öllu á 

eitt svæ!i.“ 
o  „C fyrir mitt leyti "ar. Ég sé frekar kostinn í a! nota minna af svæ!i og "a! sé 

umhverfisvænna en a! nota meira svæ!i.  
• Anna! 

o Húsnæ!isver! myndi hækka í svi!smynd C  
o #a! er langd$rasta svæ!i! á "essu "étta svæ!i, mi!borgin.  
o Vi! ver!um a! muna a! svi!smynd C myndi hækka matvöru og alla "jónustu. Ég 

held a! "etta myndi bara blása upp.  
o „Ég held ekki a! "etta hafi áhrif á matvælakostna!. Grunurinn byggir á a! "a! 

myndist "jónustukjarnar, "annig a! fólk "arf ekki a! sækja "jónustu um alla borg“ 
o C bí!ur upp á meiri fjárhagsveigjanleika. 

• Samantekt 
o Tvær spurningar: Kynjamálin og "a! sé horft til ve!urfars.  
o Fólk var almennt sammála um verndun grænna svæ!a. #a! er mjög sterkur punktur. 
o #éttleiki bygg!ar: Mjög skiptar sko!anir.  
o Ef almenningssamgöngur batna, "á ver!a alltaf a! vera möguleikar á a! víkka bygg! 

líka. #a! ver!ur alltaf a! vera val.  
o #urfum a! bæta samgöngukerfi! hvernig sem vi! byggjum.  
o Hluti hópsins var á "ví a! lestarkerfi væri hentugt. Mjög skiptar sko!anir "ó. Hluti 

hóps velur a! styrkja almenningssamgöngur og hluti vill styrkja stofnkerfi. 
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o Skipulagsáætlun "arf a! vera afgerandi hva! var!ar framtí!ina. Hópurinn er sammála 
um a! áætlanager! sé mjög mikilvæg. #a! er "a! sem vantar oft í "jó!félagi!.  

• Ni!urstö!ur sem voru lesnar upp fyrir salinn: 
o Í hóp 3 voru heldur betur skiptar sko!anir en hópurinn var almennt sammála um a! 

grænu svæ!in ættu a! fá a! halda sér. 
o Samgöngumál ættu a! vera í takt vi! "éttleika. Vi! vorum sammála um a! 

almenningssamgöngur væru almennt ekki nógu gó!ar og "a! "yrfti a! bæta "ær, í 
takt vi! "éttleika. 

o Var!andi "éttleika bygg!ar "á vorum vi! ósammála, "a! var $mist A e!a C e!a allt á 
milli. Vorum eiginlega á "ví a! ekkert af möguleikunum yr!i vi!unandi ni!ursta!a. 

o Vi! erum á "ví a! bókhald heimilisins sé mikilvægt og einnig er mikilvægt a! hafa val 
um "a! hvernig "ú b$r!. 

o Okkur finnst húsnæ!ismál fyrir námsmenn algjörlega úr takti vi! "arfir. 
o Umhverfismál eru mjög mikilvæg. #a! er mikilvægt a! hafa "au á hreinu. Vi! erum 

bjarts$n á "au mál. T.d. mun bílaflotinn okkar vonandi n$ta vistvænni orkugjafa í 
nánustu framtí!. 

Bor! 4 
• Svi!smynd A 

o Nau!synlegt a! "étta bygg!. 
o Vi! erum komin a! ystu mörkum byggingarsvæ!isins – fari! a! ganga á grænu 

svæ!in og t.d. Vatnsendasvæ!i!, græna trefilinn, ".a.l. fari! a! lengja 
vegalengdirnar. Sísti kosturinn 

o Sísti kosturinn. Skortur á byggingarlandi.  
o Fari! a! ganga á náttúruperlur og útivistarsvæ!i. Erfi!ari og kostna!arsamari 

samgöngumál. Langt í frá f$sileg mynd. Einbeita okkur a! "ví a! "étta bygg! inn á 
vi!.  

o „Sammála. Viljum vi! a! fólk búi í hálfdau!u einb$lishúsahverfi? Skemmtilegra a! 
búa nær hvert ö!ru – myndar líf. #essi "ví frekar slæmur.“ 

• Svi!smynd B 
o „Hlynntur "eirri. 85% "étting bygg!ar. Vildi sjá a! fari! væri betur í a! tengja saman 

úthverfin – eru svolíti! í sitthvora áttina. A! ö!ru leyti er svi!smynd B gó!ur kostur.“ 
o „Tel hana vera raunhæfasta af "essum "remur.“ Hlynntastur C en "essi raunhæfust. 

Telur a! vi! ættum a! sko!a möguleikann á a! "étta bygg! í eldri hverfum. Má búa til 
íbú!arbygg! "ar sem á!ur var verslunarsvæ!i t.d. – n$ta fleiri möguleika. Var!andi 
samgöngur  - hra!virkari, ód$rari. 

o „Raunhæfari en C. Nau!synlegt a! "étta bygg! og nota samgöngur milli hverfa – t.d. 
hefur ekki komist í verk a! tengja úr Kópavoginum í Seljahverfi! í Reykjavík.“ Tekur 
20 mínútur a! labba frá Seljahverfi í efri bygg!ir í Kópavogi en a! ö!ru leyti finnst 
henni B raunhæfust. 

o „Líst vel á kost B.“ Gott a! minnka notkun einkabílsins – lélegt strætókerfi og fer betur 
me! umhverfi!. Finnst léttlestir sni!ugur fer!amáti.  

o „B vænlegasti kosturinn.“ Var!andi samgöngur milli úthverfa – "au liggja jafnvel hli! 
vi! hli! en ert óratíma a! fara á milli "eirra. 

o Fleiri myndu kjósa almenningssamgöngur ef "ær væru betri – ef ma!ur kæmist í 
vinnu á ásættanlegum tíma me! almenningssamgöngum myndi ma!ur nota "a!. 
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• Svi!smynd C 
o Ltill munur á B og C en C gengur enn lengra. Öfgafyllri breyting í C. Erfi!. Er 

nægjanlega miki! landssvæ!i t.d.? #yrfti a! byggja hærri hús? Almennt ekki mikill 
munur á milli.  

o C er svolíti! útópísk. Lítur vel út en of róttækt? Ekki framkvæmanlegt? B væri bil 
beggja og hægt a! ná sátt um. Pólitík skiptir hér miklu máli. #etta landslag gæti 
breyst hratt í tengslum vi! skipulagsmál og pólitík. Væri gó!ur kostur en ekki 
raunveruleiki.  

o „Óf$silegt. Öfgakennt.“ Hlynntur veru flugvallarins – "etta myndi hafa áhrif á hann 
o „Útópískt. Flott tillaga en hef!i "urft a! ákve!a fyrir 30 árum.“ Meira ósætti líklega 

tengt "essu – erfi!ara a! ná takmörkunum. Er nægjanlega miki! land? Gengur 
líklega ekki alveg. 

o #a! má ekki minnka græn svæ!i innan borgarmarkanna. Hrædd vi! ágengni vi! a! 
gera "a! sbr. Elli!aárdalinn. Skipulagsvandamál vegna fjölda bæjarstjórna. Myndi 
vilja sjá allt höfu!borgarsvæ!i! undir einni stjórn. Var!andi útsvar, sum bæjarfélög 
me! lágt útsvar og vel borgandi íbúa – ósamræmi. 

• Samgöngur 
o Út frá svi!smynd B – raunhæfur möguleiki a! framkvæma. #ar er stórt tækifæri til a! 

laga samgöngur – "étta samgöngulei!ir, kjarnana, betri stofnbrautir, fjölga tækifærum 
fyrir fólk í almenningssamgöngum og draga úr notkun einkabíla 

o #arf a! halda vel á spö!unum til a! skila árangri. Miki! tækifæri. Ókostur – mörg 
skipulagsbatter$ sem "urfa a! sam"ykkja. A  - stefna sem er ekki hægt a! halda 
áfram me!. 

o Horft til rafmagnsfarartækja samgöngulega sé!. Styttist í "au. Leysir mengunarmál 
ofl. Gó!ur kostur fyrir fólk sem fer!ast meira eitt. 

o Utana!komandi "róun mun lei!a okkur nær almenningssamgöngum. Bæ!i skipulag 
og ver!lag og frambo! á eldsneyti. Markmi!i! á a! vera a! auka 
almenningssamgöngur  

o Hjólasamgöngur – bæta "ær.  
o Sni!ug svæ!i sem Reykjavíkurborg er a! byggja upp. Fyrirtækjahúsnæ!i á ne!stu 

hæ! og íbú!arhúsnæ!i á efri hæ!um. Færa "jónustuna nær "ar sem fólk b$r – $tir 
undir göngu og hjólrei!ar. 

• Bygg!armynstur 
o Me! bættum samgöngum kemur íbú!armynstri! til me! a! "éttast. Meira samb$li – 

minni einkaló!ir. Mestur árangur af "ví a! "étta bygg!ina. 
o C gengur lengst í a! mynda "essa blöndun á íbú!arhúsnæ!i og atvinnuhúsnæ!i og 

"jónustu. Getum sinnt okkar erindum innan okkar hverfis. 
o Gott ef flestir innan höfu!borgarsvæ!isins gætu stefnt a! "essu, flest bæjarfélög  
o Hlynnt rei!hjólamenningu og göngum. Einstaklingsfer!amáta. Minna fyrir 

hópsamgöngur. 
o Svi!smynd B heppilegasta blandan. Hægt a! vera me! bæ!i úthverfi og skemmtilegt 

borgarumhverfi. Vantar lagfæringu á borgarbygg!inni. Fullt af gömlum hverfum sem 
má byggja upp á n$tt og laga samgöngur og búa til líflega bygg!arkjarna. 

o Nú eru ákve!in svæ!i í borginni me! mörgum húsum í ni!urní!slu sem "yrfti a! rífa 
og byggja upp á n$tt. Ekki endilega alltaf lengra út í náttúruna – horfa inn á vi!, laga 
"a! sem vi! höfum fyrir. Höfum ekkert rosalega miki! pláss, erum komin a! 



 
 

 
   

 
 
 

   
 

38 
 
 

endimörkum í byggingarmörkum höfu!borgarsvæ!isins. Hætta vi!kvæmninni me! allt 
„gamla gó!a“ 

o Ef fólksfjölgunin stenst "arf skemmtilegra og blómlegra líf utan mi!borgarinnar. Líka 
kaffihús og líf í t.d. í Brei!holtinu. Oft veri! reynt a! opna kaffihús t.d. í Brei!holti – 
gengur ekki sem skyldi. Ekki endilega skemmtista!i, líka bara veitingasta!i, kaffihús 
o.s.frv. Fólk fast í hugmyndafræ!inni a! veitingahús og barir eigi a! vera í 
mi!bænum. Breytist vonandi me! "éttari bygg!. Er veri! a! reyna "etta í n$ju 
hverfum Reykjavíkur.  

• Náttúra og útivist 
o Svi!smynd C gengur minnst á græna svæ!i!. En mætti líka stjórna "ví me! 

svi!smynd B. A gengur klárlega inn á einhver svæ!anna.  
o B best fallin. C stefnir grænu svæ!unum innan borgarmarkanna í ákve!na hættu. 

Frekar B hagstæ!ust. 
o Ef B yr!i valin á hva!a svæ!i "yrfti a! ganga – spurning til skipulagshópsins. Slæmt 

ef "a! færi a! byggja í Laugardalnum, grasagar!inum.  
o N$ta gömul hverfi. T.d. stóru verslunargöturnar í Múlahverfinu mætti t.d. koma me! 

íbú!arbygg! "ar – frábær sta!ur, nálægt mi!borginni, n$ta Laugardalinn, byggja í 
kring um grænu svæ!in sem vi! eigum fyrir. Anna! hvort gera grænu svæ!in notvæn 
e!a byggja "ar.  

o Frekar byggja en a! hafa au! svæ!i sem eru ón$tt. 
• Anna! 

o Passa a! velja mynd sem mun n$tast sem lengst svo vi! "urfum ekki a! pæla í sömu 
hlutunum eftir 20 ár ca. 

o Vir!umst sammála um svi!smynd B. Gefur ákve!i! svigrúm. Tala! um 15% útvíkkun 
á svæ!um sem eru bygg! "egar.  

o #arf a! tengja betur úthverfin – samgöngulega  
o Strax og almenningssamgöngur lagast má minnka notkun einkabílsins – plús 

fjármálaleg áhrif. 
o Bættar samgöngur – hærra fasteignaver!. Vænlegri kostur a! búa í úthverfi – óhá!ari 

einkabílnum. 
o Anna! sjónarmi! - Helst tilhátt ver! í mi!bænum "ví eftirspurnin er svo mikil – ef 

flugvöllurinn fer – "á eru etv. fleiri íbú!ir í bo!i, auki! frambo! og ".a.l. lækka! 
íbú!arver!.  

• Samantekt 
o Svi!smynd B væri besti kosturinn.  
o B$!ur upp á flesta möguleika – heldur flestum möguleikum opnum.  
o Framkvæmanlegust. 
o Mætti ná fram sem mestri sátt hjá sem flestum um lei! B. #jó!arsátt.  
o Mikilvægt a! pæla í umhverfisáhrifunum. Eldsneyti. Bílanotkun. Mikilvægt fyrir 

framtí!ina. 
o Svi!smynd A eykur vegalengdir og gæti haft aukin vandamál í för me! sér.  
o Hugsa um innri grænu svæ!in - Elli!arárdalurinn, Laugardalurinn, „flugvöllurinn“, 

Öskjuhlí!in.  (Ytri grænu svæ!in – Hei!mörk) 
o Til a! ná henni fram "yrfti a! gera kröfu um aukna samvinnu sveitarfélaga. Öflugt 

samstarf. Pólitík getur haft mikil áhrif, rígur milli stjórnmálaflokka, sandkassaleikur.  
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Bor! 5 
• Svi!smynd A 

o Ver!ur áfram r$mi og í bo!i einb$lishús ef fólk vill búa stórt 
o Svi!smynd A: gott a! halda grænu svæ!um og útivistarsvæ!um 
o Skiptar sko!anir; einn hrifinn og vill blanda A og B saman en tvær ekki, fannst "etta 

á!ur fyrr gó! hugmynd  
o Líst illa á vegna "ess a! svæ!i! fyllist fljótt, núna er "etta skipulag 

höfu!borgarsvæ!isins en af hverju er ekki inni í "essu eins og Keflavik og fyrir austan 
fjall, semsagt skipulag Íslands, "essu voru allir sammála a! varpa fram af hverju ekki 
er meiri samvinna á öllum svæ!um 

o Lei! A á "á a! tengja saman t.d. Akranes og höfu!borgarsvæ!i! – ein mundi sko!a 
lei! A me! opnari huga ef hún vissi meira 

• Svi!smynd B 
o Flestir vir!ar a!hyllast mest svi!smynd B 
o Líst best á B "vi "a! er ekki veri! a! ney!a fólk, ".e. fólk sem b$r í húsunum sem eru 

nú "egar 
o Misjafnar kröfur sem fólk gerir, "a! "arf a! vera "essi blanda, heldur a! "essi lei! sé 

skást, "a! "arf a! vera svigrúm til a! færa "au út fyrir og hægt a! n$ta mörg svæ!i 
betur. 

o Eru 6-7 bæjarfélög en vantar samgöngur á milli svæ!anna eins og Vatnsendahverfi 
og Brei!holts.  

o Korputorg byggt og stoppar enginn strætó "arna, hugsa um hva! ver!ur meira i kring 
en ekki "etta eina hverfi, heildarskipulagi!. 

• Svi!smynd C 
o Einni finnst persónulega "a! vera draumaborg, a! hafa svona valkosti eins og 

"ægilegan strætó, lest og græna borg a! minnka mengun en "a! er mjög róttækt 
mi!a! vi! hvernig vi! erum, hugarfarsbreyting 

o Umfer!arteppa og meiri mengun? Getum ekki hjóla! nema lítinn hluta af árinu. 
o A! "étta bygg! kallar á a!rar samgöngur en einkabílinn, einn sér fram á hra!vagna 

frekar en lest "ví búi! er a! byggja a! hluta til kerfi sem hægt er a! nota, me! lestum 
"arf a! gera miki!, huga a! "ví í framtí!arskipulagi a! "a! sé pláss fyrir svona 
framkvæmdir 

o Vitum ekki hvernig ve!ri! ver!ur hérna eftir 10 ár, getum vi! fari! a! nota svona kerfi, 
erum vi! a! treysta of miki! á "etta? 

o #étting í borginni óa!la!andi, einni lí!ur illa "egar búi! er a! skemma "ennan litla 
gamla bæjarsjarma 

o Vilja "éttingu án "ess a! hafa "essi háh$si, í lagi 3-4 hæ!a einingar me! inngang  
o Ekki "étta 101 svæ!i! meira en "a! er. Grei!a úr umfer! frekar en a! hægja á 

umfer!. Sjá tvöföld gatnamót á Miklubraut og "a! ætti a! vera búi! a! gera "a! 
• Samgöngur 

o Svi!smynd A hl$tur a! auka fer!atíma í bíl, er hægt a! sækja "jónustuna e!a 
vinnuna e!a "arftu alltaf a! vera a! "vælast ni!ri í mi!bæ? Kemst aldrei hjá "ví, fólk 
sem b$r langt frá og vinnur í mi!bæ, hægt a! skipuleggja hlutina "annig a! "a! 
dreifist meira, margir litlir dreif!ir kjarnar 

o Svi!smynd C: Á litlu svæ!i ver!ur eins og stórborg í Evrópu, vo!alega "röngt og litil 
umfer!, skelfileg mynd, heldur a! C gæti virka! ef hugsunarháttur fólks mundi 
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breytast miki! eins og a! minnka notkun á einkabílnum og byggja samgöngurnar 
miki! upp, breyta hugarfari gagnvart hjólrei!um. 

o „Of miki! af hjólastígum“ Krafan er ekki til sta!ar í fyrsta lagi og umhverfi og ve!urfar 
er ekki "annig a! allir fari út a! hjóla.  

o Tala um a! "eim finnist lestarhugmyndin vera of d$r og óttast líka hva!a áhrif "a! 
mundi hafa. Finnst gó! hugmynd a! bæta hra!vögnum vi! strætókerfi! sem vi! erum 
me! í dag. 

• Bygg!armynstur 
o B best svo "a! ver!i blanda!, misjafnar kröfur og ver!a a! vera kostir fyrir alla, 

stéttaskipting og fjármál hjá fólki, mismunandi hva! fólk getur leyft sér 
o A kæmi út "annig a! ló!ir væru ó"arflega stórar og fólk ætti bara a! kaupa sér 

sumarbústa!i á stórar ló!ir, B væri fjölbreyttast en "a! vantar n$jar íbú!ir sem eru 
me! litlum gör!um e!a parhús á vi!rá!anlegu ver!i "ví "a! langar ekkert alla a! búa 
í blokk. Allir sammála um a! "a! vanti meira af "essu 

o B líklegast til a! stu!la a! skjólgó!ri og fallegri bygg!, ein telur a! græn svæ!i geti 
annars horfi! eins og me! skipulagi C. 

o Einn atvinnuvegur getur passa! inn i íbú!arhverfi en annar ekki. T.d. litlar verslanir og 
"jónusta passar "ar inn en ekki i!na!ur, "arf a! sko!a hva!a atvinnuveg er veri! a! 
sko!a og hvar fólki!  í "eim atvinnuveg vinnur. Sorpvinnslustö! t.d. komin of nálægt 
höfu!borgarsvæ!inu fjarri bygg! 

• Náttúra og útivist 
o Bygg!in hl$tur a! vera komin of nálægt, kostur vi! A a! vera komin nær náttúrunni 

eins og í Mosfellsbæ, "a! er kostur a! vera í úthverfi 
• Anna! 

o Svi!smynd A - "róunin ver!i a! kostna!ur vi! samgöngur ver!i mun hærri fyrir hvert 
heimili, ef "a! er "éttari bygg! er fólk kannski bara me! einn bíl, "róunin "annig a! 
fyrirtæki eru a! fara úr mi!bænum 

o Svi!smynd B e!a C var!andi verslunarrekstur: Breytir miklu, fer eftir hugsunarhætti 
hjá fólki og hva! er í bo!i, mismikil fjárrá! 

o Mest tækifæri í svi!smynd B, geti gefi! meiri kjarna og gert íbú!arhverfi samheldin, 
hægt a! byggja upp leikskóla, skóla og "jónustukjarna. Ibúahverfi me! allri "essari 
"jónustu og helst einhverri atvinnustarfsemi og elliheimilum, "étta í kringum 
mi!bæinn og styrkja. 

o Öll "essi hverfi höfu!borgarsvæ!isins sem veri! er a! fjalla um núna eiga a! fara 
undir sama hatt "ví "a! vantar samræmi á milli, allir a! gera sína hluti í sínu horni og 
"etta eru allir sammála um á bor!inu. 

• Samantekt 
o Hva! ræ!ur Orkuveitan vi! stóra bygg!? Rá!a "au vi! 300 "úsund manna bygg! 

hérna? Ræ!ur hún vi! 70.000 manna aukningu til 2040 og áfram inn í framtí!ina? 
o Af hverju bara svæ!isskipulag á höfu!borgarsvæ!inu, afhverju tökum vi! ekki 

Su!vesturland me!? 
• Kynning á ni!urstö!um allra hópa/umræ!ubor!a 

o Mjög miklar B manneskjur "ví a! "a! hefur mesta fjölbreytni og tækifæri. Væri ekki 
veri! a! loka á neitt. Fjölbreytni í búsetumálum og gefur kannski mesta kjarna og 
tækifæri á a! mynda hann í hverfum 
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o Meiri tækifæri fyrir útivistarsvæ!i heldur en í svi!smynd C. Vilja fjölbreytni og 
mismunandi valkosti, móti "ví a! gera of mikla stórborg úr litlu Reykjavik, ekki dreifa 
bygg! of miki!, setja verndu! svæ!i ekki í hættu. 

o Me! B sé ekki veri! a! einblína á "éttinguna "annig a! "a! ver!i ekki of háar og 
stórar/miklar byggingar heldur á líka a! stækka út.  

o Meiri tíma fyrir skipulagsmál og verndu! græn svæ!i. Efla atvinnu og "jónustu. Auka 
fjölbreytni í samgöngum, "a! gefur meiri möguleika á almenningssamgöngum. Flott 
me! lestina en "a! er of d$rt, hægt a! bæta strætóumfer!ina sem vi! höfum nú 
"egar me! "essum hra!vögnum.  

o Fyrst a!hylltist einn á bor!inu svi!smynd B en hinir á bor!inu ná!u a! breyta 
hugarfari hans me! "essum umræ!um. 

Bor! 6 
• Almennur samanbur!ur svi!smynda og um skipulagsmál almennt 

o Hef!u vilja! A mínus og mesta áherslu á B. #.e. einhvern smá hluta af A inni í B 
svi!smyndina. 

o Of lítill munur á a! vera a! setja 15% út (samkvæmt B svi!smynd, allir sammála um 
"a!).  

o Allir - Svi!smyndir C og B of líkar hugmyndir 
o Alltaf veri! a! horfa á "éttingu "ar sem er íbú!arbygg!, frekar a! velta fyrir sér 

i!na!arsvæ!i "ar sem "au taka of miki! pláss. Meira spennandi a! koma t.d. 
Sundahöfn í ja!arinn 

o Álveri! mistökin? Hva! viljum vi! byggja út á vi! mi!a! vi! forsendur?  
o Framtí!arútvíkkun vi! Mosfellsbæ, Úlfarsfell og Geldinganes.(Allir sammála "ví)  
o Kjalarnesi!? Hægt a! setja út á slæma ve!ri!. Burt me! i!na!arsvæ!i og gera a! 

íbú!arsvæ!i.  
o Sum græn svæ!i alveg hræ!ileg en önnur má bæta og gera almennileg. Sum græn 

svæ!i órækt sem hægt væri a! n$ta.(Allir sammála)  
o Skríti! a! sum græn svæ!i megi ekki n$ta í neina af"reyingu eins og Hljómskálagar!. 
o Ótrúlega miki! af fólki í Laugardal en ekki eins miki! á Miklatúni. Umgjör!in í 

Laugardal gerir svæ!i! nothæft. Galli vi! Hljómskálann er a! ekkert dregur fólki! a!, 
"a! "arf einhverja umgjör! eins og í"róttahúsnæ!i og anna!.  

o Er fólk almennt til í a! hækka bygg!?  
o 5-6 hæ!a hús me! miklum n$tingafleti. Einn getur sé! fyrir sér tilteki! svæ!i "ar sem 

mikil og há bygg! væri og "röngar götur jafnvel. En ekki heilt yfir.(allir sammála um 
"a!) 

o Hvergi borgarmynd í hverfum, yfirleitt langt á milli blokka ".e. ein blokk hér og "ar. 
o Fólk leitast a!allega eftir sérhæ!um en vill samt hafa ákve!na nálæg!.  
o Sem dæmi um ólógík í "éttingu er t.d. Barnaspítalinn, tro!i! inn á svæ!i!. 
o Erlendis eru hverfi bygg! í sama stíl ".e. húsin í sama stíl. #a! vantar hér á landi og 

a! byggja eftir götumyndum. 
o Vantar samhengi á milli húsa. #a! er mest  áberandi í mi!bænum. 

• Svi!smynd A 
o Fáránlegt a! byggja allt fyrir utan. #a! ætti ekki a! reyna fyrir utan fyrr en búi! er a! 

reyna a! "étta fyrir innan. Fyrst a! byrja a! "étta. (Allir sammála) 
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o Byggingarstíl vi!haldi! í hverfum og samræmi milli húsa. Algjörlega úrelt a! hafa 
i!na!arsvæ!i inni í borg. Sér ekki tilgang í a! hafa svona miki! i!na!arsvæ!i inni í 
borg.  

o „Eitt er i!na!arsvæ!i og svo er anna! atvinnusvæ!i.“ Skrifstofuhúsnæ!i enn "á bara 
mi!bærinn. I!na!arsvæ!i plássfrekt svæ!i, "ar sem ekki margir eru a! vinna 
endilega en tekur miki! pláss.  

o Skamms$nt a! horfa til 2040. Atvinnusvæ!i eru öll á sama sta!.  
o #vingu! ákvör!un a! "étta bygg!. Borgarsamfélag = ver!ur a! "étta fólki saman. 

Velta fyrir sér Akranessvæ!i, Reykjanesi og Selfosssvæ!i sem hluta af svæ!i sem 
hægt væri a! byggja á? Borgarnesi og Akranesi og Selfosssvæ!i? Taka "a! me! í 
myndina.  

o Tekur tíma a! vinna upp menningu í hverju hverfi.  
o Á svæ!i "ar sem ma!ur b$r vill fólk hafa "essar daglegu "arfir. Hafa skóla, 

dagvöruverslun og anna! í einhvers konar mi!bæ í hverju hverfi og byggja í kringum 
"a!.  

o „Fullkomin hugmynd er a! bygg!in sé mest efst og fari svo minnkandi "egar nær 
dregur mi!ju og í mi!junni skóli, verslun og anna!.“ 

o Vantar punkt sem allir stefna inn á í Kópavogi 
o A mynd ekki í lagi og ekki C myndin, heldur "arna á milli. Ekki alveg allir sáttir vi! B 

myndina eins og hún er sett fram en samt eitthva! í "eim dúr, eilíti! breytt B 
mynd(B+). 

• Svi!smynd B 
o Ekki tekin fyrir ein og sér. A!eins var fari! inn á svi!smynd A sem var! a! umræ!u 

um allar svi!smyndir en allir sammála um a! B myndin væri ákjósanlegust af "eim 
sem í bo!i voru. 

• Svi!smynd C 
o Ekki tekin fyrir ein og sér. A!eins var fari! inná svi!smynd A sem var! a! umræ!u 

um allar svi!smyndir en allir voru "ó sammála um "a! a! "eim fyndist C myndin ekki 
í lagi. 

• Samgöngur 
o Hvernig skal koma vögnum fyrir? 
o Hægt ví!a, "yrfti a! fórna jafnvel akstursbraut sem er í lagi. #etta gígantíska magn af 

bílum hérlendis er óraunverulegt.  
o Hægt a! stjórna "essu me! "ví a! fara fyrr af sta!.  
o Breyta tíma í skóla, t.d. 9 frekar en 8,  hjá börnum og reyna a! dreifa tíma á 

vinnusta!i. 
o Klaufaskapur a! dreifa háskólanum.  
o Breyta hinu og "essu og gera "a! skipulag!ara. Samgöngur heilt yfir b$sna gó!ar 

"rátt fyrir allt.  
o Koma undirgöngum fyrir á stórum götum eins og t.d. hjá Háskólanum, fullt af litlum 

lausnum sem geta laga! samgöngur. 
o Teinar ekki hentugir. Safnstrætó sem færir fólk á milli sta!a á sérstakri hra!braut. 

Vagn sem gengur um hverfi?  
o Stofnæ!ar hverfanna slæmar. #arf a! færa mi!punkt samgangna. Færa 

umfer!armi!stö! t.d. frekar í Mjódd. Lest frá Kjalarnesi í Mjódd og safnvagnar 
"jónusta svo hverfi.  
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o #jónusta strætókúnna betur, hafa sk$li bærilegri í kuldanum. Strætókerfi! tímafrekt nú 
í dag. Fá fleiri fl$tilei!ir í strætókerfi!, fl$tilei!abraut. (allir sammála) 

o Skynsamara a! ey!a peningum í núverandi strætókerfi en anna! n$tt kerfi. Hafa frítt í 
strætó einnig? (allir sammála) 

• Bygg!armynstur 
o Ekki teki! fyrir eitt og sér.  

• Náttúra og útivist 
o Ekki teki! fyrir eitt og sér.  

• Anna! 
o Ekki teki! fyrir eitt og sér. 

• Samantekt 
o Vi! getum stjórna! "ví hvort vi! viljum búa í fjölb$li e!a einb$li hva! var!ar "a! a! 

"étta bygg!. Flestir voru sammála "ví.  
o #a! voru flestir a! mörgu leyti inni á B lei!inni. #étting 60% og útvíkkun 40%. 
o Fannst samgöngumál í "okkalegu ástandi innan Reykjavíkur. Hra!kerfi fannst "eim 

flestum sni!ug lausn í strætósamgöngunum og gátu veri! nokku! sammála um a! 
bæta okkar núverandi strætókerfi í sta! "ess a! ey!a pening í anna!. 

o #eim fannst nau!synlegt a! ekki yr!i gengi! inn á útivistarsvæ!i me! byggingu húsa. 
Hópurinn lag!i áherslu á "a! a! í"róttastarfsemin og anna! slíkt væri hjarta 
borgarinnar og skipti höfu!máli. 

Bor! 7 
• Svi!smynd A 

o Kostir vi! a! búa í úthverfi bygg!ar- meira r$mi, sérstaklega fyrir börn, "au eru 
frjálsari í úthverfum heldur en í mi!bænum. Galli: kostna!arsamt 

o Mun draga úr "jónustunni "egar ma!ur flytur í úthverfi. #jónusta á erfitt me! a! tolla í 
úthverfum. 

o Bygg!in er einsleit í Grafarvogi. #jónusta "rífst stutt "ar.  
o #ægilegra a! búa í Gar!abæ, stutt í gó!a "jónustu "ar sem Kópavogurinn er me! 

stóra "jónustukjarna rétt hjá, t.d. Smáralindin. 
o Ef "a! er engin atvinnustarfsemi í Grafarvogi "á flytur fólk í anna! hverfi. 
o Margir slæmir kostir vi! a! búa í úthverfum. 
o A! teygja bygg!ina út er a! "eirra mati kostna!arsamt og borgar sig ekki eins og 

svi!smynd A gefur í skyn. 
o #egar bygg!in er teyg! út er veri! a! ry!ja $miss konar starfsemi úr vegi. 
o Kostir vi! a! fara lei! A: kostur vi! a! búa í úthverfi bygg!ar er a! vera nálægt 

náttúrunni.  
o Möguleiki er a! gera úthverfi "éttb$lt en "á er mikilvægt a! mynda fjölbreytileika t.d. 

me! "jónustu. 
o Hægt a! n$ta svæ!i milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur í bygg!arsvæ!i. 
o Ni!ursta!a: Ekki vænlegur kostur a! fara lei! A. 
o Rau!i "rá!urinn í svi!smynd A eru samgöngurnar samkvæmt einum. Hinir eru ekki 

sammála í hópnum.  
• Svi!smynd B 

o Hérna fara 35 milljar!ar í stóru brautirnar, "a! er fari! í stóra innvi!i en ekki alla. 
o Almenningssamgöngur munu koma sem mótvægi vi! stækkun bygg!ar. 
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o Miki! atri!i er a! taka 85% af núverandi bygg!arkerfinu samkvæmt svi!smynd C en 
"á "arf a! standa vör! um græna svæ!i!. Grænu svæ!in "urfa a! haldast, segir einn 
í hópnum. 

o #a! sem er mest praktískt vi! a! búa í mi!borg Reykjavíkur er "jónustan. 
o Erum núna fyrst a! fá nasasjón af kostum "éttbygg!ar.  
o Íbúasamtökin í Grafarvogi eru a! kvarta undan skorti á "jónustu. Mörg fyrirtæki búin 

a! koma og fara og "ví helst "jónustan vart í úthverfunum. 
o Ein b$r í Ögurhvarfi, talar um a! "a! séu 5-6 bú!ir mjög nálægt, en hún telur a! 

"essar bú!ir muni lifa stutt "ar sem "ær eru ekki n$ttar eins og "ær ættu a! vera. T.d. 
er Krónan á tveimur stö!um sem er nálægt "ar sem hún b$r. 

o #a! vantar meira skipulag í úthverfin, of margir "jónustukjarnar nálægt hver ö!rum. 
• Svi!smynd C 

o Einn telur a! A og C svi!smyndirnar séu verstar. Einhverju svæ!i muni vera fórna! 
fyrir skammtímahagsmuni. 

o Hugmynd kom fram um a! byggja í Laugardal, au!a svæ!i! undir 
Su!urlandsbrautinni. 

o Hópurinn talar um a! "a! sé aukinn "r$stingur á a! byggja á grænum svæ!um. 
o Ef bygg!in er ger! "éttari er meiri "örf á grænum svæ!um, telja a! "a! sé mjög 

mikilvægt a! hafa græn svæ!i. 
o Tala! um háh$si á höfu!borgasvæ!inu - Íslendingar eru almennt ekki hrifnir af 

háh$sum í Reykjavík.  
o Í bryggjuhverfinu í Hafnarfir!i er búi! a! byggja mörg háh$si, "au telja a! "a! sé 

algjört stórslys.  
• Samgöngur 

o Vandamáli! er ekki samgöngur í svi!smynd A, "a! munu vera strætóar sem fara í 
úthverfin. 

o Eitt var!andi samgöngurnar, einn telur a! "a! sé of hátt hlutfall í B af farmi!asölu. 
o Ef í bo!i ver!a tí!ari fer!ir í strætó telja allir í hópnum a! "au gætu hugsa! sér a! 

taka strætó. 
o Fjölskylda "arf helst tvo bíla í dag, "ar sem hún er yfirleitt a! fara á sitthvorn sta!inn. 

Of mikil umfer! á morgnana til a! fara sveig á lei!inni í vinnuna. 
o Telja a! "a! sé vænlegt a! einn a!ili í fjölskyldunni taki strætó e!a hjóli í vinnuna "ar 

sem "a! sé mun sparsamara. 
o Telja a! hægt sé a! fá fleira fólk til a! taka strætó, "a! "arf bara a! komast á róttæk 

hugarfarsbreyting í samfélaginu var!andi "a!. 
o Bensínkostna!urinn í dag er or!inn svakalegur svo "a! "arf a! efla samgöngurnar og 

"jónustuna. 
o Telja samgöngurnar mikilvægastar í "essu öllu, telja svi!smynd A vera sísta í "eim 

málum.  
o Svi!smynd B er best, skiptir máli a! "a! sé fjölbreytileiki á höfu!borgarsvæ!inu. 
o Mikilvægt a! skipuleggja hvar fyrirtækin eiga a! vera, "a! gæti leyst vandamálin me! 

samgöngurnar a! hafa fyrirtækin í einum kjarna. Fyrirtækin eru of dreif! um 
höfu!borgarsvæ!i!, stór kjarni rétt hjá Grafarvogi og svo er annar fyrirtækjakjarni í 
Borgartúninu. 

o Mjóddin nefnd sem dæmi, stór strætóstö! en ekki margir sem eru a! koma "anga! til 
vinnu. 
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• Bygg!armynstur 
o Fólk vill fara í sérb$li "egar "a! er me! fjölskyldu en "egar fólk eldist vill "a! fara í 

blokk "ar sem "a! "arf ekki lengur a! hugsa um gar!inn heima hjá sér. Svi!smynd B 
myndi henta í "ví samhengi. 

o Ekki stór hluti sem myndi fara út fyrir í svi!smynd B, a!eins 15%. Í B er veri! a! tala 
um 35 milljar!a í vegaframkvæmdir en í C eru "a! 16 milljar!ar. 

o Munurinn í B og C liggur meira í strúktúrnum í samgöngum.  
o Í C er meiri "örf fyrir a! taka græn svæ!i til a! byggja á en í lei! B. Svi!smynd B er 

"ví vænni. Allir sammála í hópnum um a! lei! B sé vænlegust. 
o Í dag vantar litlar, ód$rar blokkaríbú!ir. Mikill galli a! "a! séu komnar stórar 

blokkaríbú!ir sem eru um 100 fermetrar. 
o Menn ver!a a! passa sig a! skipuleggja ekki atvinnuna í burtu, lykilpunktur. Hefur 

gerst í gegnum tí!ina, sérstaklega í i!na!arhverfinu. 
o Í Borgartúninu er margt fólk og mikil "jónusta, samgöngurnar eru galli, meiri skynsemi 

í "ví a! byggja upp $msa kjarna, hafa fjármála- kjarna einu megin og ö!ruvísi kjarna 
annars sta!ar. 

o Vandamáli! í dag er a! úthverfin eru of einsleit. #arf a! stu!la a! meiri uppbyggingu 
á mismunandi atvinnukjörnum. 

• Náttúra og útivist 
o A! fara lei! A mun minnka "au náttúrugæ!i sem eru til sta!ar í borginni. 101 og 105 

svæ!i!. 
o Einn talar um a! langflottasta útivistarsvæ!i! sé Vi!ey. #arf a! vinna meira me! "a!. 
o Ef lei! B er farin er veri! a! opna bygg!ina, sem ætti a! létta á "r$stingi á græna 

svæ!i! á höfu!borgarsvæ!inu. 
o Hljó!mengun sem kemur frá Sundahöfninni er vandamál, "arf a! passa upp á 

hvernig starfsemi er í gangi, "a! ætti a! vera skilgreint meira sem i!na!arsvæ!i. 
Lei!inda"áttur a! "a! séu gámaflutningar svona nálægt "éttbygg!inni.  

• Anna! 
o Í lei! C, hva! eru margir hektarar af grænum svæ!um innan bygg!ar sem er veri! a! 

tala um? Telja a! "a! séu ekki nógu vel skilgreint. 
o Í dag er töluvert af grænum svæ!um, mikilvægt a! var!veita "au. Einn talar um 

bygg! Moskunnar, nú eigi a! byggja Mosku á grænu svæ!i. #arf a! velja betur svæ!i 
sem á a! byggja á. 

o Flestir töldu a! lei! A væri mest fráhrindandi. 
o Allir eru sammála í hópnum um a! fara lei! B.  
o Hvernig er stu!la! a! "ví a! höfu!borgarsvæ!i! sé a!la!andi? Allir eru sammála um 

a! fara lei! B. #á er veri! a! sam"ætta "etta, halda áfram a! vera me! blanda!a 
bygg!, minnka "r$stinginn á a! byggja á grænu svæ!unum. #au telja almennt a! fólk 
geti vali! meira um búsetuform, ekki eins mikil eftirspurn eftir ö!ru hvoru. 

o Einn telur a! "a! "urfi a! vera meiri samvinna á milli sveitarfélaganna.  
o Annar talar um a! "örf sé á a! sameina skipulagsmál milli sveitarfélaga. Allir hinir í 

hópnum eru sammála um "a!.  
o En ef skipulagsmálin yr!u sameinu!, yr!i "á ekki keppni og græ!gi um meira útsvar í 

sveitarfélögunum? Pæling sem kom fram. 
o Ein vill meiri sameiningu á sveitarfélögum. Telur a! "a! sé mikil hagræ!ing í "ví. 

Gæti samt sem á!ur veri! úthverfapólitík í gangi "rátt fyrir a! sameina sveitarfélög.   



 
 

 
   

 
 
 

   
 

46 
 
 

o Skipulagsmál, kostna!ur og sameiningarmál, hver væri stær!argrá!an af sparna!i ef 
öll sveitarfélög á höfu!borgarsvæ!inu myndu sameinast? #a! gerist ekkert fyrr en 
allir möguleikar eru sko!a!ir. 

• Samantekt 
o Allir í hópnum voru sammála um a! fara lei! B, "au leggja áherslu á a! "étta meira 

mi!kjarnann "rátt fyrir a! allir í hópnum séu úthverfafólk. 
o Allt "etta líf og sú gróska sem hefur átt sér sta! í mi!bænum er a!eins nasasjón af 

"ví hvernig "a! væri ef "a! væri meiri "éttleiki á "ví svæ!i. Meiri fjölbreytileiki og 
styrkir innvi!ina í atvinnulífinu. 

o Grí!arlega mikilvægt a! standa vör! um grænu svæ!in okkar, a! "a! komi ekki eitt 
kosningaár a! "a! sé gengi! á grænu svæ!in, miki! lagt upp úr "ví. 

o Var!andi samgöngur, hópurinn telur a! meiri "örf sé á hjóla- og göngustígum. Mikil 
upplifun me!al almennings eftir 2007-2008 a! "a! hafi or!i! hugarfarsbreyting á 
vinnustö!um, t.d. hafa vinnusta!ir bo!i! upp á strætó- og hjólastyrki, svo a! fólk noti í 
meira mæli "ær samgöngulei!ir. Slíkum róttækum hugarfarsbreytingum er ekki erfitt 
a! fylgja og nefna "au dæmi um reykingabanni! sem komi! var á, um lei! og fólk 
setti sig í "ann gír haf!i "a! mikil og gó! áhrif og fólk vandist "ví fljótt.  

o A!rar hugmyndir í hópnum: A! leggja stíg og hjólagöng a! Vi!ey, n$ta meira "etta 
stóra græna svæ!i.  

Bor! 9 
• Svi!smynd A 

o Hlutfall fer!amáta er óbreytt. #yrfti breytingar á "eim.  
o Enginn samfélagslegur ávinningur af "essari svi!smynd. Lengra í allt. Stendur í sta! 

"jónusta. 
o Enginn sérstakur jákvæ!ur punktur. A! minnsta kosti kemur hópurinn ekki auga á 

hann. 
o Svi!smynd A hefur líklega flestu gallana a! mati hópsins. #a! er svi!smynd sem 

enginn getur veri! fullkomlega ánæg!ur me!. Skynsamlegt a! líta a!allega inn á vi! 
en einnig út á vi!. Töluvert rætt um hva!a áhrif fyrirlesari haf!i á sko!anir me!lima 
hópsins. Tala! var um a! fyrirlesari hafi veri! me! ákve!nar áherslur sem höf!u áhrif 
á sko!anamyndun. Lei!andi fyrirlestur. Rætt um uppl$singar og skort á uppl$singum 
oft og tí!um. Rætt um rekstrargrundvöll léttlesta og mismunandi samgöngumáta. L$st 
ákve!num áhyggjum af "ví. Einnig "urfi a! vera til sta!ar "jónusta fyrir flóru 
samfélagshópa. 

• Svi!smynd B 
o Álit hópsins er a! hugmynd B sé skynsamlegust af svi!smyndunum "remur. Gert er 

rá! fyrir blöndu!um samgöngumátum. Einkabíllinn fær a! njóta sín sem og a!rar 
samgöngulei!ir.  

o Töluver!ur "jó!hagslegur ávinningur. Stofnanakerfi! er hér teki! í gegn – fari! er í 
n$jar fjárfestingar. Álit hópsins er a! "essi svi!smynd hafi til a! bera gott jafnvægi. 

o Töluvert rætt um léttlestarkerfi! í samhengi vi! fyrirhuga!a spítalauppbyggingu. 
Töluvert rætt um i!na!arhverfi og "ann mikla fjölda fólks sem b$r í úthverfum og 
hvernig skipulag borgarinnar hefur veri! a! taka miklum breytingum á sí!ustu árum. 
Miki! rætt um endurskipulagningu hverfa vi! höfn, t.d. Sundahöfn og möguleika í 
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"eim efnum. Hægt væri a! færa "essi i!na!arsvæ!i frá Sundahöfninni og komi! upp 
íbú!ahverfum e!a ö!ru "ar. 

• Svi!smynd C 
o Svo vir!ist sem a! samsta!a sé ríkjandi innan hópsins um "a! a! svi!smynd C sé sú 

óskynsamlegasta af svi!smyndunum "remur. Flestir litu jákvæ!um augum á B. 
• Samgöngur 

o Gert er rá! fyrir mismunandi samgöngumátum í B og C en ekki eins vel í A. #jónusta 
fyrir mismunandi samfélagshópa rædd. Aksturs"jónustu fyrir aldra!a. Samkvæmt B 
og C eru meiri möguleikar á a! veita hvers konar "jónustu. #étting bygg!ar í B og C. 
#eirri sko!un l$st a! til "ess a! breyta samgöngumynstri í borg eins og Reykjavík 
"urfi meira en skipulag til – hugarfarsbreyting "arf einnig a! eiga sér sta!. 

o Umræ!a um léttlestakerfi í samhengi vi! ve!urfar. #ví velt upp hvort sé betur til "ess 
falli! a! hafa strætó e!a léttlestakerfi!. Velt upp $msum spurningum um 
léttlestakerfi!.  

o Flugvöllur í Vatnsm$ri ræddur og stefnumótun um hvar hann ætti a! vera í 
framtí!inni. Kjalarnes nefnt í "ví samhengi. 

• Bygg!armynstur 
o #arna koma sveitarfélögin sterkt inn, a! mati einstaklings í hópnum. Einstaklingar 

hafa töluvert val um "a! bygg!armynstur sem "eir vilja vera hluti af. Sveitarfélögin 
hafa mismunandi bygg!akosti. 

o #eirri sko!un er l$st a! svi!smynd A bjó!i upp á mesta vali! fyrir fólk. Sveitarfélögin 
gegna "ar stærra hlutverki. Eignir frá 50-500 fermetra, af öllum stær!um og ger!um. 

o Svi!smynd C, byggt inn á vi!, gerir ekki rá! fyrir eins miklu vali og A – mestmegnis 
vir!ist gert rá! fyrir minni íbú!um. Me!limir hópsins vir!ast vera nokku! sammála um 
mikilvægi "ess a! fólk hafi val, "ar spila sveitarfélögin töluver!a rullu. Me!limir 
hópsins vir!ast vera á "ví a! mikilvægt sé a! dreifa blanda!ri bygg! í hverfum. 

• Náttúra og útivist 
o Rætt um svi!smynd A, "á færi bygg! nærri útisvistarsvæ!um í útja!ri borgarinnar. Í 

svi!smynd C "yrfti óhjákvæmilega a! byggja á vatnsverndarsvæ!um. Me! 
svi!smynd B vir!ist fari! bil beggja.  

o Rætt um einn ókost vi! "éttingu bygg!ar. Tæpt á "ví a! tala! hafi veri! um a! "a! a! 
“byggja upp”, hef!i átt a! minnka kostna! hlutfallslega. #a! hafi ekki reynst raunin 
"egar uppi var sta!i!, í "essari umræ!u er vísa! í stórh$si í Skúlagötu. 

• Anna! 
• Samantekt 

o Samgöngur og "jónusta eru forsendur gó!rar og blómlegrar bygg!ar.  
o Mikilvægt a! "jónusta sé efld í sveitarfélögum. Miki! val um búsetukosti. Húsnæ!i vi! 

hæfi.  
o Efla nær"jónustu, bygg!arkjarnar – eykur lífsgæ!i fólks a! hafa "jónustu nálægt "ví 

"ar sem "a! b$r.  
o #ar sem eru gó!ar samöngur, "ar vilja fyrirtæki vera – "ar eru atvinna og lífsgæ!i 

fólks mikil. 
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Bor! 10 
• Svi!smynd A 

o Áhyggjur af breyttu aldursmynstri, eldra fólk "urfi ekki jafn stórar íbú!ir. Fyrir hva! er 
veri! a! byggja? Barnafjölskyldur, hækkandi aldur?  

o Sundahöfn nefnd sem notkun á svæ!i sem var skynsamleg á sínum tíma en ætti a! 
vera íbú!arbygg! mi!a! vi! bygg! í Reykjavík í dag. 

o Áhyggjur af sorpi, vi! séum aftarlega á merinni me! endurvinnslu. 
o Kostur A d$r, áhyggjur af "ví hva! sé hægt a! halda áfram me! "a! lengi.  
o Flestir sammála um a! A sé ekki vænlegur kostur og finnst ólíklegt a! "a! sé mjög 

raunhæft a! gera bara A e!a bara C 
• Svi!smynd B 

o Umræ!an um B rann töluvert saman vi! umræ!una um A. Fannst "etta raunhæfari 
kostur. 

• Svi!smynd C 
o Áhugaver!ur kostur en mjög vandasöm útfærsla. Spurning hvort "a! sé 

framkvæmanlegt, hvort "a! ver!i ekki óumfl$janlega vöxtur út á vi!. #a! "urfi samt 
a! vera til land til a! vaxa í eftir 2040. 

o Verndunarsjónarmi! í mi!bænum gera erfitt a! "étta bygg!. Samt ló!ir í mi!bænum 
sem eru óbygg!ar. Spurningar um hversu "étt bygg! klassísk skandinavísk 
mi!bæjarbygg! sé mi!a! vi! vi!mi! sem voru gefin. 

o Rætt a! ungt fólk vilji búa í mi!bænum, en svo vilji "a! fara í stærra húsnæ!i me! 
meira næ!i sí!ar. 

o #urfi a! bera saman a!rar borgir sem hafi kraga utan um mi!bæinn "ar sem folk vill 
búa, en er ekki inni í a!alkjarnanum. A! "a! "urfi a! hugsa um stærra svæ!i en bara 
alveg mi!-mi!bæinn. 

o Pælingar um hversu mikinn atvinnurekstur mi!bærinn "oli, veitingahús og opinber 
rekstur eru helst nefnd.  

o #urfum a! hugsa "etta út frá "eim sem eru a! fara a! bætast vi! borgina. Hverjir eru 
"essir 70.000? Skv einblö!ungnum eru "etta ekki barnafjölskyldur heldur eldra fólk. 
Vi! erum a! byggja fyrir "au. #urfum a! sko!a "á líka vi!eigandi "jónustu í 
samhengi. Erum vi! a! leggja áherslu á leikskóla og skóla e!a a!ra "jónustu fyrir 
eldra fólk? 

• Samgöngur 
o Fólk nefnir a! "a! langi a! nota almenningssamgöngur meira en "a! henti "eim mjög 

illa í dag. 
o Spurning hvort "eir sem búi í úthverfum í dag muni græ!a á bættum 

almenningssamgöngum sem "au hafa áhyggjur af a! muni a!allega einblína á 
kjarnann. 

o Rætt um gallana á sveitarstjórnum, a! "a! sé ópraktískt a! skipta um stjórnendur á 4 
ára fresti. 

o Fólk hefur áhyggjur af "ví hvort fer!atíminn sem nefndur var í kostunum taki me! 
bæ!i almenningssamgöngur og einkabíl. 

o Hreyfing ver!i meiri ef "ú notar almenningssamgöngur meira. Vi! erum feitust 
Nor!urlanda"jó!a 

o Almenningssamgöngur sé glata! tækifæri en almenningssamgöngur VER%A a! 
virka, "a! gengur ekki a! byrja akstur klukkan 7 "egar fólk á a! vera mætt, e!a hætta 
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a! keyra á!ur en fólk í vaktavinnu klárar vaktir.  Koma fram áhyggjur af "ví a! fögur 
fyrirheit um bættar samgöngur ver!i svikin. 

• Bygg!armynstur 
o Spurning hvort "étting myndi ekki krefjast "ess a! auka á grunnkerfi! í hverju hverfi; 

betri sorphir!u og fleiri skóla 
o Pæling um a! einsetning skólakerfisins sé ekki praktísk, d$rt húsnæ!i standi autt 

hálfan daginn. Umræ!a um a! breyta mynstrinu "annig a! ekki allir "yrftu a! vera á 
fer!inni á sama tíma.  

o Almennt sam"ykki a! A gangi ekki lengur og sé óæskilegt en efasemdir um a! C geti 
gengi! upp. Rætt a! borgir hafi veri! reistar fyrst fyrir árhundru!um á allt ö!rum 
forsendum og "urfi a! sko!a lausnir í samræmi vi! nútímann. #a! hljóti a! "étta 
bygg!, en spurning hversu miki! og hversu hratt. 

o N$tt hverfi "$!ir n$r skóli, n$r leikskóli, o.s.frv. #ó "a! ver!i ekki hlutfallsleg fjölgun á 
börnum "á ver!i absolute fjölgun, og líklega "urfi a! gera rá! fyrir fleiri elliheimilum og 
síku. 

• Náttúra og útivist 
o Áhyggjur af "ví a! kostur A muni ganga á náttúru og útivistarsvæ!i, "ó rætt a! ef 

svæ!i sé skilgreint sem útivist "á sé fari! í kringum "a!. Nefnt aftur a! "a! sé 
óraunhæft a! taka ekki inn nein n$ svæ!i. En A gæti gert au!veldara a! hlífa 
ákve!num svæ!um me! "ví a! dreifa yfir stærra svæ!i. 

o Áhyggjur af "ví a! ef C ver!i fyrir valinu ver!i óhjákvæmilega a! fórna svæ!um sem 
eru í dag a! mestu ósnert innan borgarmarkanna, Fossvogi, Laugardal og "eim 
svæ!um.  

o Rætt a! "egar stórt fyrirtæki flytur á alveg n$tt svæ!i "á fylgi fólk flutningnum.  
o Svi!smynd B myndi mögulega breyta mjög litlu mi!a! vi! hva! er í dag, en myndi 

mögulega breyta einhverju um loftmengun. Fólki finnst B líkast "ví sem vi! erum a! 
gera í dag.  

o Gatnaframkvæmdir í A muni leggja land undir sig sem B og C myndu hlífa. Bensín 
ver!i bara d$rara í A og a! einblína á einkabílinn ver!i bara of d$rt. 

• Anna! 
o Tala um kostna! fyrir fjölskyldur í kosti A, "a! meiki meira sense a! fara lengra frá 

mi!junni ef "ú viljir stóra ló!, samn$ta einkabíla eitthva!.  
o Rétt í kringum bæinn séu ló!ir sem eru tiltölulega ód$rar mi!a! vi! "ær sem vi! 

myndum e.t.v. vilja kaupa til a! "étta innan núverandi marka.  
o Rætt a! B sé klárlega málami!lun. A! framsetning sé "annig a! A sé einar öfgar og 

C sé erfitt og óraunhæft, en höf!ar samt mest til margra, "au eru ekki viss um a! "a! 
gangi upp en myndi lítast best á "a! ef "a! gengi.  

o Nefnt a! í útlöndum getir!u fari! miklu meira me! almenningssamgöngum og í dag 
getur "ú ekki fari! neitt almennilega me! strætó.  

o Aftur nefnt a! C sé besti kostur, en "a! "urfi a! gera "a! vel. Nefnt dæmi um "egar 
Sóltúninu var breytt í íbú!arbygg! og "á vankanta sem voru "ar, ekki hugsa! nóg um 
a! bæta skólakerfi! til jafns vi! fjölgun íbúa. 

• Samantekt 
o Spurt gó!látlega hvort vi! viljum endilega gera höfu!borgarsvæ!i! fallegt og 

a!la!andi. Nefnt a! landsstjórnin skipti máli og jafnvel al"jó!apólitík og hugsun fólks í 



 
 

 
   

 
 
 

   
 

50 
 
 

heiminum sé a! breytast, vi! gætum "urft a! hugsa um eitthva! allt anna! 
fólksfjöldamynstur en "a! sem er lagt til grundvallar í kostunum "remur 

o Fólk ræ!ir um a! C sé mjög gó! hugmynd af mörgum ástæ!um en menn séu ekki 
endilega sannfær!ir um a! hún sé raunhæf e!a a! "a! sé endilega gó! hugmynd a! 
skipuleggja höfu!borgarsvæ!i! eins og borgríki án tillits til landsbygg!ar e!a 
heimsins. Einnig nefnt a! öryggi sé minna og "a! hafi breyst hvernig hægt sé a! ala 
upp börn og hvernig ma!ur geti veri! einn á fer!. 

o Spurt hvort "a! sé raunhæft a! taka skref fram á vi! í skipulagsmálum og samvinnu á 
"ví svæ!i, "a! sé erfitt a! breyta "ví sem er til í dag. #ó einum líki ágætlega 
tiltölulega dreif! bygg! "á séu ver!mæti fólgin í "ví a! "étta hana. Hvernig á a! 
skipuleggja vegager!amál og hvort vegager!in geti haft allt eftir sínu höf!i. 

o Spurt hvort C gangi upp og hvort "a! myndi bitna á "ví sem vi! höfum í dag og hvort 
"jónustu"ættir myndu ver!a lakari; "jónusta vi! aldra!a, börn, o.s.fr.v.  

o Spurt hvort pólitísk samsta!a sé milli sveitarfélaga, hvort hægt sé a! treysta á a! öll 
sveitarfélögin a! taka "átt. Er samstarf milli sveitarfélaganna á "essu svi!i raunhæf, 
er hagsmunastreita milli "eirra of mikil? 

o Spurt hvort skipuleggjendur geri sér grein fyrir "ví hva! allir vilja og hvort teki! sé tillit 
bæ!i til "eirra sem líkar a! búa í "éttri bygg! e!a dreif!ari. 

o Spurning hvort "yrfti a! sko!a "etta í ví!ara samhengi en höfu!borgarsvæ!i!.  
o Er "étting raunhæf án "ess a! fórna lífsgæ!um? 
o #a! er nau!synlegt a! bæta almenningssamgöngur og samgöngur almennt, "ó án 

"ess a! leggja allt of miki! land undir vegi. #a! er nau!synlegt og jafnvel æskilegt a! 
"étta bygg!. 

o #a! ver!ur a! vanda til verka á öllum svi!um, bæ!i pólitískum og faglegum.  
o A er óæskileg svi!smynd, B er raunhæf, C er æskileg en mögulega óraunhæf 
o Allir sammála um a! "a! "urfi a! "étta bygg! og a! "a! "urfi a! bæta 

almenningssamgöngur, sterkt sam"ykki allra "ar. 

 





SSH
2014


