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Áhrif síðasta vaxtarskeiðs

Vöxtur í tölum
• Íbúar +   50%

• Land + 130%

• Bílar +   80%

• Umferð + 300%

Umhverfisáhrif
• Aukin losun gróðurhúsloftegunda

• Gengið á náttúrulegt umhverfi

Hagræn áhrif
• Óþarfa fjárfesting í landi og innviðum

• Hækkandi viðhalds- og rekstrarkostnaður

• Aukinn samgöngukostnaður

• Aukinn ferðatími

Félagsleg áhrif
• Erfiðara umhverfi fyrir óvarða umferð

• Aukin ferðatími

• Minnkandi nærþjónusta

25 km2 58 km2
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Samkomulag sveitarfélaganna um svæðisskipulag
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MATSÞÁTTUR VIÐFANGSEFNI Í SKIPULAGI

Lífsstíll  Samgöngumátar. Hreyfing og útivera.

Samfélag  Íbúðarhúsnæði. Almenningsrými. Aðgengi.

Efnahagur  Atvinnusvæði. Búsetuumhverfi. Samgöngur. 
Veitukerfi.

Athafnir  Nærþjónusta. Ferðatími. Útivist. Tómstundir. 

Manngert 
umhverfi

 Sveigjanleiki húsnæðis. Gæði almenningsrýma. 
Öryggi. Hreinleiki umhverfis. Hljóðvist. 
Byggingararfur.

Náttúrulegt 
umhverfi

 Loftgæði. Vatnsgæði. Landslag. Náttúrufar. 
Náttúrvá.

Hnattræn 
umhverfismál

 Gróðurhúsaáhrif. Takmarkaðar auðlindir.  
Líffræðileg fjölbreytni.

Matsþættirnir



Samtal um umhverfismat

Verkefnisstjórn UMÁ í höndum Alta.

Í vinnu við matið var leitað til fagráðs, fagteymis og  

faghópa svæðisskipulagsnefndar. 

Umhverfismat - Matthildur Elmarsdóttir, Hrafnhildur Brynjólfsdóttir

Samgöngur – Þorsteinn Hermannson, Mannvit

Náttúra og útivist – Þráinn Hauksson, Landslag

Byggðamynstur – Hildigunnur Haraldsdóttir, Hús og skipulag

Grunngerð – Hrafnkell Á. Proppé, svæðisskipulagsstjóri

Svæðisskipulagsnefnd
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Skipulagsfltr.  Sv.f.
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Sviðsmyndir – niðurstaða matsvinnu

A – Megin vöxtur út á við

40% innan núverandi marka 

60% utan núverandi marka

Megin þungi uppbyggingar á 

óbrotnu landi.

Samgöngumynstur eins og í 

dag.  76% ferða á bíl,              

4% almenningssamgöngur og 

20% gangandi og hjólandi.

B – Megin vöxtur inná á við

85% innan núverandi marka. 

15% utan núverandi marka

Nokkur uppbygging á óbrotnu 

landi 

Breytt samgöngumynstur 

58% ferða á bíl,                      

12% almenningssamgöngur og 

30% gangandi og hjólandi.

C – Allur vöxtur inn á við

100% innan núverandi byggðar-

marka

Engin uppbygging á óbrotnu 

landi

Gjörbreytt samgöngumynstur 

50% ferða á bíl,                      

20% almenningssamgöngur og 

30% gangandi og hjólandi.





Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Sv iðsmy nd A 2 4%

Sv iðsmy nd B 38 83%

Sv iðsmy nd C 6 13%

Fjöldi svara 46 100%

Vil ekki sv ara 1  

Alls 47

4%

83%

13%
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Íbúafundur

Sviðsmyndir og niðurstöður matsins voru kynnt 
á íbúafundi. 

Félagsvísindastofnun HÍ sá um úrtak íbúa og 
stýrði umræðum á borðum.

Í lokinn var óskað eftir að íbúar veldu þá 
sviðsmynd sem þeim hugnaðist best.



Umhverfismat sviðsmynda – áhrif á stefnu

Niðurstaða UMÁ ásamt samantekt Félagsvísindastofnun kynnt fyrir svæðisskipulagsnefnd

Svæðisskipulagsnefnd samþykkti að niðurstöður skyldu fara í umfjöllun í sveitarstjórnum og 
skipulagsnefndum allra sveitarfélaga. 

Að loknum umræðum í hverju sveitarfélagi samþykkti svæðisskipulagsnefnd eftirfarandi: 

„Niðurstaða umhverfismats, kostnaðar- og ábatagreiningar og íbúafundar hvetja 

sveitarfélögin til að beina vexti í auknum mæli inná við. Svæðisskipulagsnefnd telur þó að víkja 

geti þurft frá viðmiðum sviðsmyndar B um vöxt út fyrir núverandi byggðarmörk þannig að tekið sé tillit 

til fyrirliggjandi áætlana sveitarfélaga. Við mótun nýrrar svæðisskipulagstillögu verða dregin skýr ytri 

vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins. Í þeirri vinnu er mikilvægt að styrkja sveitarfélögin til að fóstra 

sín sérkenni á sama tíma og unnið er að heildstæðri tengingu þeirra með samgöngu- og 

þróunarás.“



Vítt og títt samtal skilar sér í betra UMÁ og betri áætlun.

Lýðheilsa og að setja manninn í miðju áhrifa af byggð – hafði góð áhrif á matið. Maður og umhverfi. Auðveldaði 

umræðu og jók skilning.

„Harðar staðreyndir“ vekja minni deilur en „mjúkar“ – UMÁ stendur sterkar ef matið styðst við heimildir / rannsóknir.

Í ferlinu náðist sameiginlegur skilningur um að ekki væri hægt að halda áfram á sömu braut, sá kostur fékk rauða 

spjaldið í umhverfismati.   Niðurstaða UMÁ hafði mikil áhrif á endanlega stefnu.

Helsti lærdómur:


