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Svæðisskipulag	  höfuðborgarsvæðisins	  
Fyrsta	  útgáfa.	  4.	  nóvember	  2013	   	  

 
Yfirlit 
Allt frá því að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hófu 
með sér formlegt samstarf árið 1979 við stofnun SSH 
(Samtök sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu) hafa 
skipulagsmál verið eitt af megin verkefnunum. Nú er unnið 
að gerð nýs svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sem mun 
verða það þriðja frá upphafi.  

Hvað er svæðisskipulag? 
Á Íslandi eru fjögur skipulagsstig: landsskipulag, svæðis-
skipulag, aðalskipulag og deiliskipulag.  

Undir hverju skipulagsstigi eru settar fram áætlanir og 
ákvarðanir viðkomandi stjórnvalda um landnotkun og þróun 
byggðar, meðal annars með það að leiðarljósi að stuðla að 
skynsamlegri nýtingu lands, tryggja réttaröryggi, tryggja 
samráð við almenning og að faglegur undirbúningur sé til 
grundvallar við gerð skipulagsáætlana.  

Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleiri 
sveitarfélaga sem varðar sameiginlega hagsmuni þeirra. Sjö 
sveitarfélög standa að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins: 
Garðabær, Hafnarfjörður, Kjósarhreppur, Kópavogur, 
Mosfellsbær, Reykjavík og Seltjarnarnes.  

 

 
Helstu viðfangsefni og áskoranir 
Með sameiginlegu svæðisskipulagi gefst sveitarfélögum á 
höfuðborgarsvæðinu tækifæri til að ná fram hagkvæmni í 
málaflokkum sem tengjast þeim innbyrðis og til að bregðast 
við áskorunum sem ganga þvert á sveitarstjórnamörk.  

Nú þegar hafa sveitarfélögin samstarf sín á milli með rekstri 
Strætó BS., SORPU og Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Fyrirséð er að íbúarfjöldi svæðisins mun aukast töluvert til 
ársins 2040 með tilheyrandi álagi á samgöngukerfi og 
umhverfi. Einnig má leiða líkur að lýðfræðilegar breytingar á 
höfuðborgarbúum, til dæmis breytingar á aldurssamsetningu, 
fjölskyldustærð, hjúskaparstöðu og þjóðernisuppruna, muni 
hafi áhrif á húsnæðiseftirspurn og kröfur á frekari 
nærþjónustu. Nánar er farið í þessi viðfangsefni í Stiklað á 
stóru nr. 2, 3 og 4.    

Gildandi svæðisskipulag 
Núgildandi svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var staðfest 
í desember 2002 og er gildistími þess til ársins 2024. Vinna 
að því hófst árið 1998 og var það unnið af erlendum og 
innlendum ráðgjöfum undir heitinu nesPlanners.  

Um nokkra hríð hefur verið unnið að þeirri hugmynd að 
endurskoða gildandi svæðisskipulag. Helstu ástæður eru að 
með nýjum skipulagslögum nr 123/2010 breyttist 
lagaumgjörð svæðisskipulags töluvert frá því sem var. Einnig 
hefur fjöldi breytinga verið gerðar á gildandi svæðisskipulagi 
(29 breytingar í heildina) án þess að heildarendurskoðun 
hafi farið fram á áhrifum þessarra breytinga á svæðið í 
heild sinni. Þar að auki eru mörg sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu að endurskoða sínar aðalskipulags-
áætlanir, sem í sumum tilfellum ná til lengra skipulags-
tímabils en gildandi svæðisskipulag.  

Lögbundin viðfangsefni koma fram í skipulagslögum nr. 
123/2010 og skipulagsreglugerð 90/2013. Í skipulagslögum 
er kveðið skýrt á að svæðisskipulag sé rétthærra en 
aðalskipulag og deiliskipulag, sem þýðir að sveitarfélög þurfi 
að tryggja innbyrðis samræmi milli eigin skipulagsáætlana og 
gildandi svæðisskipulags. 

Nýtt svæðisskipulag 
Heildarendurskoðun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 
hófst með samkomulagi sem skrifað var undir 24. ágúst 
2012.  

Í samkomulaginu kom fram að helstu markmið þess væru: 

Að líta beri á höfuðborgarsvæðið sem eitt 
búsetusvæði, einn atvinnu- og húsnæðismarkað, með 
sameiginlegu grunnkerfi, útivistarsvæðum, auðlindum, 
útmörk, landslag og náttúru.  

Að í nýju svæðisskipulagi skuli sett fram sameiginleg 
stefna um hagkvæma og sjálfbæra borgarþróun, 
sameiginlega sýn fyrir íbúaþróun og þjónustuframboð, 
unnið að sameiginlegri þróun byggðar með áhersla á 
almenningssamgöngur og hagsmuni gangandi og 
hjólandi, og teningar við nágrannabyggðir.  

Að aðalskipulög sveitarfélaga taki mið af nýju 
svæðisskipulagi og byggja á stefnumörkun þess. 

Viðfangsefni	  sem	  tengjast	  svæðisskipulagi	  tengjast	  einnig	  innbyrðis	  
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Verkefnið er fóstrað á skrifstofu SSH í Hamraborg og unnið 
eftir verkefnislýsingu og tímaramma sem fulltrúar 
sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins samþykktu í maí 2013.  

Hvar er verkefnið statt? 
Stefnt er að nýtt svæðisskipulag muni taka gildi í byrjun árs 
2015 að undangengnu ítarlegu verkferli sem er ætlað að 
tryggja fagleg vinnubrögð og virkt samráð. 

Verkefninu er skipt í fjóra áfanga. Undirbúning er lokið og 
greining sviðsmynda er í vinnslu. Gert er ráð fyrir að tillaga 
að nýju svæðisskipulagi verði kynnt vorið 2014 og auglýst í 
sumarbyrjun sama ár. 

 
Hvernig verður nýja svæðisskipulagið frábrugðið því 
eldra? 
Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040 verður 
nokkuð frábrugðið gildandi svæðisskipulagi í útfærslu og 
framkvæmd. 

Það verður sett fram í greinargerð, með skýrum markmiðum 
um hvaða gæðum er ætlað að ná fram ásamt markvissri 
stefnu og árangursmati.  

Fallið verður frá þeirri nálgun að svæðisskipulag gefi 
nákvæm fyrirmæli um landnotkun á höfuðborgarsvæðinu í 
heild sinni. Þess í stað er lögð áhersla á að nýtt 
svæðisskipulag verði sameiginlegur rammi sem sveitarfélögin 
starfi eftir og móti sameiginlega sýn sem styðji við vöxt 
þeirra og þróun.  

Þessi breytta nálgun birtist meðal annars í því hvernig kort 
af höfuðborgarsvæðinu verður sett fram, en það verður birt 
sem þemauppdráttur og áhersla lögð á breiðar línur og 
stóru myndina í hvernig byggðin á höfuðborgarsvæðinu eigi 
að vaxa til framtíðar. Fyrirmynd er sótt í erlend 
svæðisskipulög frá borgum á borð við Vancouver, Stokkhólm 
og Melbourne þar sem áhersla er lögð á skýra sýn í 
framtíðarvexti borganna og strategíska nálgun gagnvart 
áskorunum sem þær standa frammi fyrir. 

 

 
 

Mælitæki og leiðbeiningar.  
Samhliða verkefninu er einnig verið að þróa gagnagrunn 
með helstu skipulagstölum ásamt leiðbeiningum um 
ákjósanlegar hönnunar- og skipulagsútfærslur.  

Horft er til þess að tengja gagnagrunninn við upplýsinga-
öflun stofnana og byggðasamlaga eins og Hagstofuna, 
Þjóðskrá, Vegagerðina og Strætó Bs svo þar með verði til 
staðar lifandi upplýsingagrunnur með reglulegri uppfærslu 
upplýsinga, tölfræðilegri úrvinnslu og miðlun.  

Leiðbeiningarskjöl munu fjalla um með hvaða hætti má ná 
fram þeim byggðargæðum sem svæðisskipulagið stefnir að 
og mun stuðla að frekari samræmingu milli sveitarfélaganna 
á útfærslum í hönnun og skipulagi.  

Reglulega uppfærð mælitæki og leiðbeiningar munu leggja 
línuna fyrir vinnu sveitarfélaga á aðal- og deiliskipulagsstigi 
og styðja faglega ákvörðunartöku í uppbyggingaráformum 
þeirra.  

 

Þemauppdráttur	  frá	  Melbourne.	  Áhersla	  er	  lögð	  á	  strategískar	  skipulags-‐
ákvarðanir	  og	  heildaráhrif	  þeirra	  á	  svæðið.	  Framtíðaruppbygging	  teiknuð	  
með	  breiðum	  línum	  og	  sýnir	  ákveðna	  stefnu,	  frekar	  en	  nákvæma	  landnotkun	  

Lifandi	  leiðbeiningarskjöl	  og	  gagnagrunnur	  verða	  hluti	  af	  nýju	  
svæðisskipulagi	  höfuðborgarsvæðisins	  


